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De 20e eeuw gaf een mobiliteitsexplosie te zien die vooral ook kan worden geïnterpreteerd als een
democratisering van het vervoer. Steeds meer mensen konden zich met mechanische hulpmiddelen
verplaatsen. De auto werd zeer populair, maar Nederland bleef ook fietsland. De infrastructuur was
op deze verkeersstroom ingericht. Deze rotonde op het 18 septemberplein te Eindhoven bood midden
jaren zestig nog ruim baan voor de fietsers, waartussen het gemotoriseerd verkeer zich mengde.
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Hoewel het Nederlandse wegennet al in het Interbellum voortvarend werd uitgebreid, kon het zeker
in de naoorlogse periode de groei van het gemotoriseerde verkeer toch niet goed bijbenen. De
gemiddelde verkeersintensiteit op de rijkswegen bijvoorbeeld verdubbelde in de jaren zestig. Vooral
rond traditioneel vrije dagen als Pasen en Pinkster en was met name bij toeristische attracties
filevorming het gevolg, zoals hier op de Schipholweg.
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1 De mobiliteitsexplosie in de twintigste eeuw

Na zijn studie theologie werd P.H. Hugenholz in 1858 predikant in Hoenderloo, een
dorp dat hij al snel ervoer als een primitief verbanningsoord. Zodra hij de kans kreeg,
vertrok hij naar Renswoude, ook een dorp, maar het lag wel een half uur gaans van
een spoorwegstation, de verbinding met de bewoonde wereld.1 De komst van de
spoorwegen betekende voor Nederland een belangrijke uitbreiding van het in
vergelijking met het buitenland toch al goed ontwikkelde netwerk van land- en
waterwegen. Rond 1880 lag er een spoorwegnet dat de hele natie omvatte, daarna
werd dit net verder verdicht. De trein veroorzaakte een verkorting van de reistijden,
zij het dat tot in de twintigste eeuw vanwege de hoge kosten alleen de hogere burgerij
regelmatig gebruik maakte van de trein. Incidenteel konden echter ook andere
bevolkingsgroepen zich een treinreis veroorloven. Zo kwamen op de Amsterdamse
koloniale wereldtentoonstelling van 1883 anderhalf miljoen mensen af, die voor een
groot deel met de trein vanuit de provincie waren gekomen.2

In de loop van de twintigste eeuwwerden alle uithoeken van Nederland voor iedere
burger bereikbaar, waarbij gebruik kon worden gemaakt van een toenemend aantal
transportmiddelen, waaronder de fiets, de tram, de motorfiets, de bus, de auto en het
vliegtuig.
Van deze mogelijkheid om ver te reizen, werd echter maar heel beperkt gebruik

gemaakt. Opvallend is dat tot in de jaren vijftig het verkeer zich concentreerde rondom
en binnen de stad. In maart 1940 stelde men vast dat zelfs over het spoor, bij uitstek
geschikt geacht voor het langeafstandsvervoer, 83,6% van de reizigers minder dan
60 km aflegde (zie grafiek 1.1).3 Dat er wel een substantiële groei waarneembaar
was in de ontwikkeling van demobiliteit, gemeten in termen van afgelegde kilometers
(zie grafiek 2.1), betekende dan ook vooral dat meer mensen zich frequenter
verplaatsten met transportmiddelen. Een gevolg daarvan was dat de grote steden in
Nederland in het Interbellum te maken kregen met parkeerproblemen en
verkeersoverlast.
Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit beeld niet dramatisch. Het aantal

reizigerskilometers nam wel weer fors toe, maar de gemiddelde reisafstand bleef
ongeveer gelijk. In 1991 was dat bijvoorbeeld 48,3 kilometer per auto per dag.4Achter
dit cijfer gaat wel een belangrijke verschuiving in het gebruik van de auto schuil.
Had in 1963 nog bijna zestig procent van de gemiddeld afgelegde afstand te maken
met zakelijke motieven, in 1993 was dit aandeel geslonken tot zestien procent. De
meest opvallende stijging was wat in de statistieken het sociaal-recreatieve gebruik
(waaronder het familiebezoek en het uitje) werd genoemd; dat slokte 49% van alle
autokilometers op. De auto werd een voertuig met universele betekenis, hij werd
zowel gebruikt voor korte tripjes als voor de vakantiereis naar het buitenland.5 De
auto werd daarmee tevens het dominante vervoermiddel, waardoor de vooroorlogse
veelkleurigheid in het vervoer verbleekte.
De trein, de tram, de bus en de fiets profiteerden niet of nauwelijks van de sterke

groei van de mobiliteit. In vergelijking met het buitenland is het echter wel opvallend
dat Nederland een fietsland is gebleven.6

De meest opvallende ontwikkeling in de twintigste eeuw is echter de
democratisering van het vervoer. Waren paard en wagen, trein en tram aan het begin
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van de twintigste eeuw nog voornamelijk voor de elite bestemd, aan het einde van
de twintigste eeuw is het gebruik van de auto wijdverbreid en bezit driekwart van
de huishoudens een auto; ook heeft bijna ieder huishouden twee of meer fietsen. In
1900 waren er 150 autobezitters en in 1899 94.370 fietsen (1 fiets op 53 inwoners).7
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Grafiek 1.1: Reizigersafstanden in km-groepen gewoon en forensenvervoer (maart 1940). (voor
bronvermelding zie pag. 331)

Voor het goederenvervoer geldt in zekere zin hetzelfde. Ook daar valt vooral op
dat meer goederen frequenter werden vervoerd. De vrachtauto ging een steeds
belangrijker rol spelen en de betekenis van trein en tram nam af. De binnenvaart
bleef in Nederland echter wel belangrijk. Tot in de jaren vijftig was de rol van de
vrachtauto vooral van regionale betekenis; daarna ontstond er ook een omvangrijk
internationaal vrachtvervoer.8

De betekenis van de mobiliteitsexplosie van de twintigste eeuw gemeten in termen
van aantal afgelegde reizigerskilometers en vervoerde tonkilometers (zie grafieken
2.1 en 2.2) voor de politiek, de economie en de cultuur wordt in veel
geschiedenisboeken onderkend. Al in 1913 beschreef C. te Lintum het belang van
het verkeer als volgt:

Hoezeer het verkeer de wereld - en niet het minst ons vaderland - in de
laatste halve eeuw veranderd heeft, kan niemand onder woorden brengen.
Niet enkel in handel en bedrijf heeft het een gansch ongekend leven gewekt,
maar ook in 't kerkelijk en 't staatkundige, ook in kunst en wetenschap
heeft het zijn invloed doen gevoelen. De gezichtskring van elken
afzonderlijken mensch is er ruimer door geworden, de aarde als geheel
veel kleiner, maar tevens veel productiever. Locomotief en stoomboot,
telegraaf en telefoon, rijwiel en auto hebben grooter veranderingen
veroorzaakt dan alle staatkundige revoluties tezamen.9

H. Knippenberg en B. de Pater behandelen in De eenwording van Nederland de
infrastructurele integratie, die zowel transport als communicatie omvat, als één van
de vier cruciale dimensies in het proces van nationale eenwording. De andere drie
zijn economische, politieke en culturele integratie. De aanleg van landelijk
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geïntegreerde transportstelsels vergemakkelijkte in hun optiek de ontwikkeling van
een nationale staat en symboliseerde de politieke ondeelbaarheid. Omgekeerd was
de vorming van een nationale staat bevorderlijk voor de aanleg van een nationaal
spoorweg- en wegennet. Wanneer Knippenberg en De Pater in hun conclusie de
onderlinge relaties tussen deze vormen van integratie beschouwen, wijzen ze erop
dat infrastructurele integratie voorafgaat aan en zelfs stimulerendwerkt op de culturele
(mentale) integratie. Het is ook niet voor niets dat infrastructuur als eerste aan bod
komt in hun boek.10 Mede voortbouwend op het werk van Knippenberg en De Pater,
beschrijft H. te Velde in een overzichtswerk over de politieke geschiedenis van
Nederland hoezeer de vorming van parlement en politieke partijen mede een gevolg
is geweest van het beschikbaar komen van nieuwe transportmiddelen. Mobiliteit en
de daarmee verbonden schaalvergroting schiepen een nieuwe politieke wereld, waarin
brede groepen konden worden gemobiliseerd. Zo maakte de fiets regionaal en
nationaal partijleven mogelijk, ook voor arbeiders.11

Ook economische effecten van de opkomst van nieuwe transportmiddelen worden
vaak genoemd. Sommige historici schrijven de enorme groei van de wereldhandel
in de tweede helft van de negentiende eeuw vooral toe aan de doorbraak van het
stoomschip, waardoor de transportkosten sterk daalden en markten op veel grotere
afstanden sneller en regelmatiger konden worden bediend. De rol van de vrijhandel,
dat wil zeggen het wegnemen van handelsbarrières, zou van veel minder belang zijn
geweest.12 Hoe dit ook zij, het is een goed gedocumenteerd gegeven dat de grote
crisis in de Nederlandse landbouw, die begon rond 1878, mede werd veroorzaakt
door het bulkvervoer van goedkoop graan vanuit de Verenigde Staten en Canada,
mogelijk gemaakt door de stoomvaart.13 Nieuwe, goedkope en snelle
transportverbindingen worden in de economische geschiedenis veelal gezien als
voorwaarden voor industrialisatie en economische ontwikkeling; wanneer transport-
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mogelijkheden achterblijven bij de vraag, kan er vertraging optreden en moet eerst
deze blokkade worden opgeheven.14

De koppeling tussen economische ontwikkeling en investeringen in transport wordt
niet alleen gelegd door historici. Ook tijdgenoten hadden hoge verwachtingen van
investeringen in (spoor)wegen, havens en luchthavens. Die verwachtingen waren
echter lang niet altijd ingegeven door een economisch belang. Vaak stond ook het
nationaal prestige op het spel, alsmede het daarmee verbonden belang van het in
stand houden van goede en snelle verbindingen met de koloniën. Investeringen in
transport en infrastructuur konden op een groot draagvlak rekenen. De KLM was
tientallen jaren lang verliesgevend, maar de Nederlandse Staat was steeds bereid bij
te springen, ook tijdens de grote depressie in de jaren dertig, en werd hierin gesteund
door het grote publieke enthousiasme voor de luchtvaart. Schiphol was in het
Interbellum 's lands grootste toeristische trekpleister en de pogingen van de KLM
om een verbinding tot stand te brengenmet Nederlands-Indië brachten heel Nederland
in de ban van de luchtvaart. De KLMwas zich van het belang van dit draagvlak zeer
bewust en spendeerde al snel veel geld aan reclame om dit draagvlak te behouden.15

Het grote draagvlak voor investeringen in transport blijkt ook uit de activiteiten van
het Nederlandsch Wegencongres, een organisatie waarin verschillende organisaties
van automobilisten deelnamen, zoals de Algemene NederlandscheWielrijders Bond
(ANWB) en de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC). Het
Nederlandsch Wegencongres stelde in 1924 voor dat weggebruikers zouden
meebetalen aan verbeteringen van het wegennet en schreef zelfs een ontwerp voor
een wegenbelastingwet.16 Het financieren van de aanleg van infrastructuur kreeg
tijdens de depressie in de jaren dertig, maar ook na de Tweede Wereldoorlog, grote
prioriteit en hieraan werd individuele consumptie opgeofferd. Ir. J.W. Ernste, directeur
van Shell-Pernis, kon in 1960 schrijven over de jaren vijftig in Rotterdam:

Dit is... een bijzondere stad. Toen er na de oorlog weer moest worden
opgebouwd heeft Rotterdam bewust gekozen en beslist gekozen: éérst de
haven, en daarna woningen....17

Het verbinden van transport met nationaal en stedelijk prestige kwam in Nederland
niet uit de lucht vallen, maar had alles te maken met het oproepen van een visie op
het verleden waarin de glorie van de handelsnatie opzichtig figureerde. De
Rotterdamse haven kon na de Tweede Wereldoorlog worden gepositioneerd als de
poort van Europa, Schiphol als wereldluchthaven en in de jaren tachtig werd de
slogan Nederland Distributieland populair.

Opvallend is dat alhoewel in de sociaal-economische en politieke geschiedenis aan
transport een groot belang wordt toegekend, er maar weinig of geen aandacht wordt
gegeven aan al het werk dat moet worden verzet om de infrastructuur en
verkeersmiddelen beschikbaar te maken. In de hoofdstukken die volgen, wordt
geprobeerd dit werk alsnog zichtbaar te maken. Daarbij worden innovatieprocessen
gereconstrueerd die zullen worden beschreven als een transformatie van technische
regimes. De veronderstelling is dat economische, politieke en culturele effecten
ontstaan door zulke regimetransformaties. Een technisch regime kan worden gedefi-
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De Rotterdamse haven vormt als transportknooppunt een belangrijke schakel in de transportketen.
De mechanisering van de overslag was van cruciaal belang voor de daling van transportkosten en
indirect de groei van de wereldhandel. Die technische aspecten krijgen in de transportgeschiedenis
meestal weinig aandacht. De introductie van stoomkranen in de tweede helft van de 19e eeuw vormde
een belangrijke fase. Bij deze stoomkraan op Feijenoord, in Rotterdam Zuid, aan het begin van de
twintigste eeuw vindt de overslag en opslag nog plaats via de wal en het pakhuis. Maar de mechanische
overslag van schip naar schip zonder tussenkomst van het pakhuis en van losse bulkgoederen zou
weldra in Rotterdam dominant worden. De Rotterdamse haven groeide uit tot een mainport, een
belangrijke motor van de Nederlandse economie.
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De luchtvaart kwam in Nederland, evenals in de meeste andere Europese landen, maar langzaam
van de grond. Schiphol fungeerde de eerste tientallen jaren van zijn bestaan veel meer als toeristische
trekpleister dan als vervoerscentrum. De jaarlijkse aantallen bezoekers aan Schiphol liepen tijdens
het Interbellum in de honderdduizenden. De gemeente Amsterdam voerde in 1929 entreegeld in,
waarbij de bezoeker een begeleide rondgang tussen de vliegtuigen kon krijgen. Deze toegangsbewijzen
werden een belangrijke inkomstenbron voor de gemeentelijke luchthaven.

nieerd als de dominante praktijk van vervoeren op een gegeven moment in de tijd.
Wat die praktijk is, kan worden afgelezen aan de inhoud van de preferenties en
probleemdefinities van producenten, gebruikers en andere relevante partijen
(bijvoorbeeld overheden).
Die preferenties en probleemdefinities gaan over de vraag welke vervoerswijze

de voorkeur verdient en over kwesties als welke technische opties de voorkeur
verdienen en welke regelgeving, investeringen in infrastructuur en vaardigheden
nodig zijn.18

In dit deel besteden wij aandacht aan drie gevalstudies die voor de
sociaal-economische, politieke en culturele geschiedenis van Nederland van grote
betekenis zijn geweest. De eerste gevalstudie is die van de auto en de vestiging van
een autoregime (hoofdstuk 2 en 3). De keuze is op de auto gevallen omdat deze
nieuwe techniek als vervoermiddel uiteindelijk dominant werd en een grote rol
speelde in de mentale en fysieke transformatie van Nederland. De technische
ontwikkeling zelf vond overigens grotendeels buiten Nederland plaats en zal daarom
weinig aandacht krijgen. De analyse zal zich vooral richten op de maatschappelijke
inbedding van de auto en het daarmee verbonden beleid van de overheid, het gedrag
van gebruikers en het optreden van een consumentenorganisatie als de ANWB. Dat
vooral de auto zoveel aandacht krijgt, betekent niet dat andere vervoersmodaliteiten
niet worden besproken. Wanneer de opkomst van de auto moet worden verklaard,
is het juist noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan de alternatieven. In
hoofdstuk twee zal daarom de introductie van de auto worden geplaatst in de context
van de ontwikkeling van de trein, de tram, de fiets, de bus, demotorfiets, de vrachtauto
en zelfs de binnenvaart. Toch wachten deze vervoerswijzen nog steeds op een eigen
serieuze studie.
In de transportgeschiedenis die hier wordt gepresenteerd, is er verder voor gekozen

om aandacht te schenken aan wat in 1988 in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
de mainports van Nederland worden genoemd: de Rotterdamse haven en Schiphol.
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In de hoofdstukken over Rotterdam staat de overgang van een regime van handmatige
overslag naar een regime van gemechaniseerde overslag centraal (hoofdstuk 4 en 5).
In het Schipholhoofdstuk gaat het om de transformatie van een weiland-regime naar
een regime waarin een vliegveld vooral als stad zonder bewoners wordt gezien
(hoofdstuk 6). In transportgeschiedenissen krijgen transportknoop-
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De gemiddelde intensiteit van het automobielverkeer in 1938. Deze kaart is vervaardigd naar
aanleiding van de verkeerstellingen (van 18 uur) van Rijkswaterstaat op de rijkswegen.

punten als droge en natte havens bijna nooit de aandacht die ze verdienen. Die lacune
wordt in dit deel opgevuld. In een dergelijke geschiedenis past ook de aandacht die
we besteden aan bijvoorbeeld de introductie van de Aviobrug op Schiphol, een
innovatie in de manier waarop vliegtuig en station met elkaar worden verbonden.
Zo komen in dit deel de in de techniekgeschiedenis en in de transportgeschiedenis
maar al te vaak verwaarloosde transportknooppunten (hoofdstukken 4-6) en relaties
tussen diverse soorten vervoerswijzen (hoofdstuk 2) in beeld.
Regimetransformaties komen niet vanzelf tot stand. Daarvoor moet veel werk

worden verzet. De innovatoren hadden in de twintigste eeuw echter meestal wel de
wind in de rug. Innovaties in transport werden gezien als een belangrijk element in
de modernisering van Nederland. Gaandeweg de twintigste eeuw behoefden het nut
en de noodzaak van investeringen in het vervoer steeds minder te worden
beargumenteerd. Daarin kwam verandering in de jaren zeventig, toen de
vanzelfsprekendheid van bestaande keuzes voor uitdijende (lucht)havens en
wegenaanleg in dienst van de auto opnieuw ter discussie kwam te staan. Aan deze
wending zal in de conclusies (hoofdstuk 7) aandacht worden besteed.

J.W. Schot

Eindnoten:
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Aan de totstandkoming van dit deel over transport hebben veel mensen meegewerkt. Dit deel
is het hoofdproduct van een onderzoeksprogramma dat bestond uit drie deelstudies (de auto,
de Rotterdamse overslagtechniek en Schiphol) en drie onderzoeksteams. Het onderzoeksteam
voor het auto-onderzoek werd gevormd door Ruud Filarski, Gijs Mom, Johan Schot en Peter
Staal. Wij zijn dank verschuldigd aan Fons Alkemade voor zijn hulp bij het maken van de
grafieken van hoofdstuk 2 en voor zijn aparte deelonderzoek naar de rol van de auto in de
Nederlandse literatuur, populaire lectuur en speelfilm. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een
aparte SHT-publicatie. Het auto-onderzoek is tevens verrijkt door scripties die zijn geschreven
door studenten van het vak Geschiedenis van de Techniek en Innovatiesystemen II van de
opleiding Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven (studiejaar
2000/2001): P. Berkhout, L. Bonnemayer, B. Boogaart, W. Bouman, E. te Brake, R. Braat, H.
Bruinsma, E.W.H. Caelen, J. Curta, R. Dasselaar, M. Engels, R. van Erck, P. Habets, W. Houët,
T. Jongbloed, M. Jorritsma, R. Kempener, J.J. Klaassen, I. Klompen, A.K. Paste, M. Pluk, J.
Raven, R.H. Rebel, S. Ruijsink, P. Schaap, T. Stam,M. Taanman, C. van der Velden, B. Verhees,
A.J. Vermeer en M. Vulink. Wij willen hen bedanken voor hun grote inzet en enthousiasme bij
het meewerken aan dit onderzoek.
Het team voor het havenonderzoek werd gevormd door Hugo van Driel, Ferry de Goey, Paul
van de Laar en Johan Schot. Het team voor het Schipholonderzoek, ten slotte, bestond uit
Adrienne van den Bogaard, Marc Dierikx, Gijs Mom, Johan Schot en Ad Vlot †.
Door de drie onderzoeksteams is of wordt een reeks van publicaties gerealiseerd. Dit betreft
zowel een apart boek over Schiphol en de Rotterdamse haven, een proefschrift over de auto
(door Peter Staal, komt gereed in 2002), artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, rapporten
alsmede artikelen in meer populaire bladen. De lijst wordt te lang om hier apart op te nemen,
de lezer zij verwezen naar de bibliografie.
In het proces van onderzoeken en publiceren zijn veel mensen bereid geweest commentaar te
leveren, waarvan wij zeer hebben geprofiteerd.Wij willen hier noemen de leden van de redactie,
en dan met name Arie Rip, die ons begeleidde vanuit de kernredactie, en de redactiereferenten
Ernst Homburg en Onno de Wit. Verder gaat onze dank uit naar Dick van Lente, die uitgebreid
commentaar gaf op onderzoeksresultaten van het auto-onderzoek en het havenonderzoek. De
leden van het team dat werkt aan het door NWO gefinancierde programma ‘Nieuwe producten
en nieuwe consumenten: de geschiedenis van een wisselwerking’, hebben in diverse
bijeenkomsten inspirerende discussies gevoerd die de richting van het auto-onderzoek hebben
beïnvloed. De leden zijn Marja Berendsen, Liesbeth Bervoets, Adri Albert de la Bruhèze, Gijs
Mom, Ruth Oldenziel, Johan Schot, Peter Staal, Anton Schuurman en Onno de Wit.
Verder hebben wij tot ons genoegen ook commentaar ontvangen van mensen uit de praktijk,
van de technische begeleiders en andere begeleiders van het onderzoek. We noemen C. van
Bennekom (Schipholonderzoek), P. Boeding (Schipholonderzoek), J.M. Dekkers
(Havenonderzoek), G.J. Wormmeester (Havenonderzoek) en J. Uijen (Schipholonderzoek).
Veel leerden wij in interviews, hetgeen maar ten dele zichtbaar is geworden in noten. Ten
behoeve van het havenonderzoek zijn interviews gehouden (door Hugo van Driel) met W.J.G.
Aalders, L.M. Burger, H.M.W. Croese, L.J. Franken, P.J.G. Furnée, H.A.M. Korster, A.J. van
der Knaap, P.C.H. Kramer, A. Nagel, G.M. Plazier, W. Reuvers, J. Rijsdijk, J.C. Rijsenbrij,
J.S.C. Schoufour, B. van der Sluijs, A.H. Taalen, J. Verschoof, K.K. Vervelde, P.H. van der
Vorm en G.J. Wormmeester, terwijl A. Donovan, M. Duin en H.P.H. Nusteling behulpzaam
zijn geweest bij het toeleveren van gegevens. Ten behoeve van het Schipholonderzoek zijn
(door Gijs Mom en Adrienne van den Bogaard) interviews gehouden met C. van Bennekom,
P. Boeding, E. de Boer, J. Bolijn, F. Brouwer, R. Dorst, C. Eeken, F. van der Ent, H. Geus, H.
de Haan, W.-J. van Halem, P. Heldeweg, J. Jenniskens, M. Kleinjan, D. Kras, J. Krul, A.
Kruijtzer, J. Marcus, E. Mekenkamp, J. Mens, C. van Os, P. Peetoom, S. van der Poort, N.
Scheltus, J. Smit, N. Verschuuren, M. Wenting, R. Wever en J. Wijnands. Ad Vlot heeft bij
zijn onderzoek naar de Aviobrug interviews gehouden met P. Wever, D. Biekart, H. Bodewes,
J. Koen van Gorkum, M. Zwartelee en P. Nijssen.
Archiefonderzoek is alleen mogelijk wanneer er voldoende steun is van het archiefpersoneel.
Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. In dit verband willen wij graag bedanken voor hun hulp
en de gastvrijheid op het ANWB-archief N. Biever, T. Juffermans, J. Vermeulen en J. van der
Toon. P. Wever stelde geheel belangeloos het archief van de firma Aviobridge B.V. ter
beschikking. P. Boeding was als bedrijfsarchivaris van Schiphol onmisbaar om ons gedurende
ons onderzoek wegwijs te maken in de diverse delen van de Schipholarchieven en hun
opslagplaatsen. C. van Bennekom maakte ons opmerkzaam op een door hem van vernietiging
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geredde collectie technische archivalia, die anders onontdekt zou zijn gebleven. Voor het
onderzoek naar de periode waarin Schiphol een dienst was van de gemeente Amsterdam, zijn
wij het Gemeentearchief Amsterdam dank verschuldigd om de bereidwillige medewerking.
Niet alle technische ontwikkelingen konden echter worden gereconstrueerd aan de hand van
Schipholarchivalia. Dankzij de plezierige samenwerking met de directiearchivaris van de KLM,
D.W.K. Jansen, en met de staf van het Algemeen Secretariaat van de KLM-directie, kon gebruik
worden gemaakt van gegevens en materiaal berustend in het archief alsmede de documentatie-
en de filmcollecties van de KLM. De firma Hollandsche Signaal te Hengelo was zo vriendelijk
archivalia beschikbaar te stellen voor onderzoek naar het SATCO-verkeersleidingssysteem.
Techniekgeschiedenis kan niet zonder afbeeldingen. Voor de hulp bij het verzamelen en
interpreteren van afbeeldingen zijn wij dank verschuldigd aan C. Werff, die als beeldredacteur
optrad voor twee eerdere publicaties over de Rotterdamse haven en over Schiphol, aan G. van
Hooff, beeldredacteur van TIN-20, aan P. van Overeem, R. Wiggers-Findhammer en G.
Willebrand van ECT, het Gemeentearchief Rotterdam, R. Vis (collectie GEM) en aan B. Stapel
van Capital Photo.
In de laatste fase van een boekproductie komt het erop aan. Dan is het belangrijk om met een
goed productieteam te kunnen werken. Dat hadden wij tot onze beschikking in de personen van
Marjet Dekkers, Raymond Hofman, Jan Korsten en Paul Scheider en op de valreep Frank
Veraart, die ons enkele kaarten bezorgde. Onze dank en, nemen wij voetstoots aan, die van de
lezer is groot!
Lijst van periodieken
De Auto. Geïllustreerd Weekblad voor den Automobilist en Motor-wielrijder. Officieel Orgaan
van de Nederlandsche Automobielclub en de Nederlandsche Motorwielrijders-vereeniging
(1903-1968).
De Auto. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club en de KNAC
Nationale Autosport Federatie (1980-1991).
Autokampioen. Weekblad voor Auto- en Motortoerisme (1930-1942 en 1945-heden).
(Voortzetting vanMotorkampioen)
Automobiel Management. Maandblad voor de Automobiel Manager ([1980]-heden).
Cargo Handling (1953-heden).
Cargo Systems International. The Journal of ICHCA (1973-1994).
Fördern und Heben. Zeitschrift für Rationalisierung durch wirtschaftliche Verwendung von
Fördermittel und Hebezeugen (1951-1975).
Holdert's Polytechnisch Weekblad. Orgaan voor Handel, Nijverheid en Techniek in Nederland
en Koloniën (1907-1916).
De Ingenieur. Weekblad gewijd aan de Technische Wetenschappen en Aanverwante
Onderwerpen. Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs waarin opgenomen de
Vereniging van Delftse Ingenieurs (1886-heden).
De Kampioen. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Wielrijders-Bond (1884-heden).
Motorkampioen. Orgaan van den ANWB Toeristenbond voor Nederland ([1907]-1930).
Nieuwsblad Transport. Weekend (1990-heden).
Polytechnisch Weekblad (1917-1944).
R.A.I. Officieel Orgaan van de Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobiel-Industrie
(1946-1972).
Rotterdam Europoort Delta (1962-1988).
Het Schip. Veertiendaags Blad voor Scheepsbouw en Scheepvaart, tevens Orgaan der
Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied (1919-1938).
Tuf-Tuf. Officieel orgaan van de Pionier-Automobielen Club (1956-heden).
Het Verkeer. Officieel Orgaan van den Bond van Vrijwillige Verkeersinspectiën in Nederland
(1926-heden).
Verkeerskunde. Maandblad van de ANWB (1975-heden).
Wegen. Officieel Orgaan van de Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres.
Halfmaandelijksch Tijdschrift gewijd aan den Weg en het Verkeer (1925-heden).
Wolkenridder. Veertiendaagse Bedrijfskrant van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
(1947-1997).
Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure (1857-1954).
Lijst van archieven
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Commissie Geluidshinder.
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Commissie Luchthavenvraagstuk.
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Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Ministerraad.
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Nederlandsche Handel Maatschappij.
Algemeen Rijksarchief, DenHaag, Archief van de Staatscommissie voor het Vervoer, 1923-1936
(ASV).
Archief Europe Container Terminus, Rotterdam (AECT).
Archief Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Amstelveen (AKLM).
Archief Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Amstelveen, Archief Film en Video (AFV).

Archief Koninklijke Vereniging ‘Het Comité van Graanhandelaren’, Rotterdam (ACG).
Archief N.V. Luchthaven Schiphol, Schiphol, Bedrijfsarchief (ANVLS).
Archief Steenkolen-Handelsvereniging, Utrecht (ASHV).
Archief Vopak/Pakhoed, Rotterdam.
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Dienst der Havens en Handelsinrichtingen (ADHH).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Secretarieafdeling Handelsinrichtingen (ASH).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Bureau Havenbeheer.
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Graan Elevator Maatschappij (AGEM).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Holland-Amerika Lijn (AHAL).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
(AKvKR).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Müller & Co. (AM).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Plaatselijke Werken.
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Scheepvaart Vereniging Zuid.
Gemeentearchief Rotterdam, handschrift 326.
Gemeentearchief Rotterdam, Nieuw Stadsarchief/Algemene Zaken (NSA/AZ).
Lentz & Friends B.V., Vinkeveen, Beeldarchief N.V. Luchthaven Schiphol (L & F).

1 P.H. Hugenholz jr., Indrukken en herinneringen (Amsterdam 1904). Overgenomen uit H. te
Velde, ‘Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting,
1848-1917’ in R. Aerts e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland,
1780-1990 (Nijmegen 1999) 99-264, aldaar 140-141.

2 Te Velde, ‘Van grondwet tot grondwet’, 148.
3 W.J. de Graaff, ‘Groei van het verkeer en zijn problemen’, De Ingenieur 60, no. 10 (5 maart

1948) V 21-36, de cijfers staan op pagina 30. Zie ook Willem van der Ham, Heersen en
beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel 1999) 100-101.

4 CBS, Auto's in Nederland. Cijfers over gebruik, kosten en effecten (Voorburg en Heerlen 1992)
45.

5 ‘DeNederlander’,Elsevier (27 oktober 1995; uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan)
190-194; Adviesbureau Transpute, in samenwerking met de Faculteit der Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht, De ontwikkeling van de bereikbaarheid in
Nederland van 1950 tot 1990. Een kwalitatieve beschouwing over de ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden tussen 1950 en 1990 en een haalbaarheidsstudie naar het meten van de
bereikbaarheid, in het bijzonder als verklarende factor voor de mobiliteit (onderzoek in opdracht
van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies Pb IVVS, [Gouda] 1993).

6 Van alle verplaatsingen in Nederland door personen van twaalf jaar en ouder vond in de jaren
negentig rond de 28 procent met de fiets plaats. Voor Denemarken lag dit getal in 1990 op 18
procent, voor Duitsland en Zwitserland op 10 procent en voor Engeland op 2 procent. Zie A.A.
Albert de la Bruhèze en F.C.A. Veraart, Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw.
Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede,
Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, Den Haag 1999). Genoemde cijfers zijn te vinden op pagina 25.

7 CBS, Auto's in Nederland, 25. Zie verder ook Albert de la Bruhèze en Veraart, Fietsverkeer in
praktijk en beleid in de twintigste eeuw, 44.

8 Johan W.D. Jongma, Geschiedenis van het Nederlandse wegvervoer (Drachten 1992) i.h.b.
hoofdstuk 5. Zie ook hoofdstuk 2 van dit deel.

9 C. te Lintum, Een eeuw vooruitgang, 1813-1913 (Zwolle 1913) 224.
10 Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en

integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988).
11 TeVelde, ‘VanGrondwet tot grondwet’, 143.Wanneer historici aandacht besteden aan technische

ontwikkeling, is het opmerkelijk dat de ontwikkeling van infrastructuur en transport relatief
veel aandacht krijgt. Zie verder ook bijvoorbeeld J.C.H. Blom, ‘Nederland sinds 1830’ in J.C.H.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Baarn 2001) 314-371, aldaar
342-343.

12 Kevin H. O'Rourke en Jeffrey G. Williamson, Globalisation and history. The evolution of a
nineteenth-century Atlantic economy (Cambridge, Mass. en Londen 1999) 35. Hier zijn ook
verdere referenties te vinden.

13 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950. Veranderingen en
verscheidenheid (Meppel 1992) 215.

14 S.P. Ville, Transport and the development of the European economy, 1750-1918 (Londen 1990)
hfd. 1.

15 A.M.C.M. Bouwens en M.L.J. Dierikx, Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol
(Den Haag 1996) 63-67 en M.L.J. Dierikx, Blauw in de lucht. Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij, 1919-1999 (Den Haag 1999) 32. Op deze pagina wordt het bedrag van 7,2% van
de totale kosten genoemd over het eerste (!) boekjaar 1919-1920.

16 Hans Buiter en Kees Volkers, Oudenrijn. Geschiedenis van een verkeersknooppunt (Utrecht
1996) 15. Zie verder het artikel ‘Het Wegencongres 1920-1970’, Wegen 45 (december 1970)
330-334.

17 Geciteerd in F.M.M. de Goey, Ruimte voor industrie. Rotterdam en de vestiging van industrie
in de haven, 1945-1975 (Delft en Rotterdam 1990) 11. Over de opoffering van consumptie aan
industrialisatie zie ook Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit (Den Haag
2000) hfd. 1, en R. Oldenziel e.a., ‘Het huishouden tussen droom en werkelijkheid:
oorlogseconomie in vredestijd, 1945-1963’ in J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in
de twintigste eeuw (Zutphen 2001) deel IV, 103-132.

18 Voor de definitie van het regimebegrip kan worden verwezen naar J.W. Schot, H.W. Lintsen
en A. Rip, ‘Methode en opzet van het onderzoek’ in J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland
in de twintigste eeuw (Zutphen 1998) deel I, 36-51. In de daar besproken methode is er sprake
van drie niveaus: het micro-niveau van het innovatieproces, het meso-niveau van het regime
en het macro-niveau van het sociotechnisch landschap. Dit laatste niveau zal in dit deel relatief
weinig aandacht krijgen en alleen daar ter sprake komen wanneer dit voor de verklaring van
ontwikkelingen op de twee andere niveaus noodzakelijk is. Voor een expliciete toepassing van
het model zie ook H. van Driel en J.W. Schot, ‘Regime-transformatie in de Rotterdamse
graanoverslag’ in NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis deel
64 (2001) 286-318.
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De toenemende concurrentie tussen het spoor en het nieuwe gemotoriseerde verkeer leidde tot een
felle strijd over het te voeren overheidsbeleid. Tijdens de depressie in de jaren dertig was de vraag
waarop de overheid kon bezuinigen en waar ze in moest investeren extra urgent. Ontwerper Jan
Lavies maakte in opdracht van Shell dit affiche om de keuze van de overheid aan de kaak te stellen.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



19

2 Concurrentie en afstemming: water, rails, weg en lucht

De transportrevolutie van de negentiende eeuw
Het tijdperk van tram en fiets
De jaren twintig: nieuwe verkeersdrukte in en om de stad
Voorbereiding van de mobiliteitsexplosie in het Interbellum
De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw
De jaren vijftig: files en de explosie van mobiliteit
De jaren na 1976

In 1956, toen het begon te dagen dat er een mobiliteitsexplosie ophanden was en dat
deze door de personenauto zouworden gedragen, schatte deDienst Verkeersonderzoek
van Rijkswaterstaat het aantal auto's in 1970 op bijna 360.000, een factor 3,18 hoger
dan het toen aanwezige personenautopark. Het werden er bijna 2,5 miljoen, bijna
acht keer zoveel als de schatting en ongeveer 25 keer meer dan er in 1956 werden
geteld.1

Bijna niemand voorzag de massamotorisering zoals die vanaf de jaren vijftig
Nederland op zijn kop zou zetten. De gedachte dat het in Nederland vast niet zo'n
vaart zou lopen als in de Verenigde Staten, kan als symptomatisch voor de periode
tot halverwege de jaren vijftig gelden. Deze massamotorisering kan aanschouwelijk
worden gemaakt op basis van het groeiende aantal auto's en vrachtauto's, maar om
het gebruik van de auto in te schatten kan men beter zijn prestaties (uitgedrukt in
reizigerskilometer en tonkilometer) vergelijken met die van de andere
verkeersmiddelen.2 Zo geven de grafieken 2.1 a-b-c een indruk van de veelkleurigheid
van het vooroorlogse verkeersaanbod, met een eigen rol voor de bus, de trein, de
tram, de motorfiets, de fiets, de auto, de vrachtauto, het binnenvaartschip, het lopen
en (niet in de grafieken opgenomen) zelfs nog het paard. Zeker, het niet-railgebonden
gemotoriseerde vervoer had in het Interbellum een snelle groei doorgemaakt, maar
velen, onder wie de nieuwe experts die het jonge vakgebied van de
vervoerswetenschap beoefenden, meenden dat men de grootste uitbreiding van dit
type vervoer nu wel achter de rug had. Vandaar bijvoorbeeld dat de Rotterdamse
verkeerskundige J. Ramaker al tijdens de oorlog een plan voor een ‘stadsspoorweg’
door Rotterdam ontwikkelde. Volgens hem toonden de cijfers duidelijk aan dat ‘het
aantal personen, hetwelk in het stadsverkeer geregeld zal gaan autoën in plaats van
te fietsen, te trammen of te bussen, in absolute cijfers uitgedrukt, zelfs bij een
krachtige ontwikkeling van het automobilisme, vrij gering zal blijven en het
individuele motorische transportmiddel in ons land nimmer de massa zal
transporteeren’.3

Dat maakt de vraag des te intrigerender hoe het verdwijnen van de vooroorlogse
veelkleurigheid van het transportregime en het dominant worden van auto en
vrachtauto in de tweede helft van de twintigste eeuw (met breukpunten in 1923 en
1957) kunnen worden verklaard. Is dit een verhaal van simpele substitutie, waarbij
het ene vervoermiddel het andere vervangt en de verklaring kan worden gezocht in
het relatieve voordeel van het nieuwe vervoermiddel voor de gebruiker? Een dergelijke
substitutie, dikwijls gebaseerd op het relatieve (prijs)voordeel, heeft in sommige
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marktsegmenten en op sommige momenten inderdaad plaatsgevonden. Het gehele
proces was echter veel complexer, alleen al omdat de concurrentie tussen
vervoermiddelen niet kan worden gezien als een zero-sum game. Integendeel:
opvallend is juist de gelijktijdige groei van bijna alle vervoermiddelen in de twintigste
eeuw en het ontstaan van nieuwe vervoersfuncties. Zo betekende de groei in het
gebruik van treinen niet noodzakelijkerwijs dat het gebruik van paarden afnam. Dit
kreeg juist een stimulans omdat de treinen werden bevoorraad met paard en wagen
én omdat de trein op lokaal en regionaal vlak een economische ontwikkeling
stimuleerde die op zichzelf weer voor een toenemende vervoersbehoefte zorgde. De
uitkomst van de concurrentiestrijd tussen de verkeersmiddelen werd bovendien niet
alleen bepaald door de markt. Ook de technische ontwikkeling, de institutionele
omgeving (zoals de regelgeving van de overheid) en de beschikbaarheid van
infrastructuur zijn van groot belang geweest. Om het verhaal van concurrentie en
substitutie te kunnen vertellen, is het daarom gewenst een dynamisch perspec-
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Grafiek 2.1: a-c. De ontwikkeling van de passagiersvervoersprestaties in Nederland 1880-1998. (a)
het openbaar vervoer in de periode 1880-1940 (b) het particuliere vervoer in de periode 1880-1940
(c) openbaar en particulier vervoer in de periode 1950-1998 Opvallend is het hoge aandeel van de
fiets en de snelle opkomst van de auto na 1920 en de massamotorisering na 1950, wanneer ook de
bromfiets populair wordt. (voor bronvermelding zie pag. 331)

tief te hanteren waarin de ontwikkeling van en de relaties tussen verschillende
transportregimes (met samenhangende elementen als techniek, institutionele
omgeving, markt en cultuur) worden meegewogen. Het is ook een internationaal
verhaal, omdat veel technische ontwikkelingen in het buitenland plaatsvonden en de
voorbeeldfunctie van het buitenland steeds werkzaam was. Dit complexe verhaal
kunnen we hier niet in zijn geheel vertellen, daarvoor is nog veel onderzoek nodig
en ontbreekt het ook aan ruimte. We richten ons in dit en het volgende hoofdstuk op
het leveren van twee belangrijke bouwstenen voor dit verhaal, waarbij het perspectief
in beide hoofdstukken sterk verschilt, zodat ze elkaar aanvullen.
In dit hoofdstuk wordt enerzijds een kwantitatief overzicht gegeven van de

ontwikkeling van de mobiliteit en de concurrentieverhoudingen tussen de
verkeersmiddelen in Nederland in de twintigste eeuw; anderzijds wordt een begin
gemaakt met een verklaring voor die ontwikkeling. Daarbij wordt het accent gelegd
op de betekenis van de concurrentie tussen diverse verkeersmiddelen, een concurrentie
die niet altijd leidde tot directe substitutie, maar vaak ook tot de ontwikkeling van
nieuwe functies en - in bredere zin - tot

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



de ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsregime, waarin beschikbaarheid van
goedkoop en snel vervoer als vanzelfsprekend wordt ervaren. Daarbij wordt zowel
het goederenvervoer als het personenvervoer beschouwd, echter met een accent op
het personenvervoer omdat de ontwikkeling van het vervoerssysteem hierdoor werd
gedomineerd. Het internationaal vervoer en de zeevaart komen nauwelijks aan bod.
In het volgende hoofdstuk staat de opbouw van het autosysteem of -regime centraal,

vanuit het perspectief van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) als
systeembouwer. In combinatie laten beide hoofdstukken zien dat de
mobiliteitsexplosie die zichtbaar werd aan het eind van de jaren vijftig weliswaar als
een donderslag bij heldere hemel kwam voor de meeste voorspellers, maar dat die
wel degelijk was voorbereid. Vóór het einde van de jaren vijftig zijn een nieuwe
cultuur, een nieuwe institutionele omgeving en een nieuwe gebruiker ontstaan, die
de snelle koopkrachtstijging en de economische groei van de jaren zestig zodanig
wisten te benutten dat de explosie van autobezit en -gebruik zich als vanzelf leek te
voltrekken.

De transportrevolutie van de negentiende eeuw

In 1888 reed tussen Den Bosch en Waalwijk de laatste diligence van Van Gend &
Loos. Vanaf het midden van de negentiende eeuw hief de gerenommeerde
vervoersfirma haar postkoetsroutes op waar de spoorweg verscheen en verving die
door het factorijschap:
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de aan- en afvoer van passagiers en vracht naar en van de treinstations.4 In 1891
breidde de Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij (ARM) haar paardenbestand uit van
147 naar 225. Tot het aanbreken van de nieuwe eeuw zou de ARM tot de monopolist
van het hoofdstedelijke paardentaxivervoer uitgroeien, met 300 paarden en 354
rijtuigen in twaalf stallen en met 250 man personeel.5

Beide gebeurtenissen geven de verkeerssituatie rond 1890 goed weer. Op landelijke
schaal leidde de invoering van de stoomtrein in de tweede helft van de negentiende
eeuw geenszins tot de verdwijning van het paard. Integendeel: op regionaal vlak
groeide de paardeneconomie alleen maar en in het algemeen kreeg het paard er zelfs
een functie bij: het voeden van het treinvervoer. De paardeneconomie groeide
aanvankelijk vooral in de steden, echter wel met een opmerkelijke afvlakking in de
laatste twee decennia van de negentiende eeuw, waarschijnlijk veroorzaakt door het
sterk teruglopen van het particuliere vervoer. Dit werd evenwel gecompenseerd door
de opkomst van het openbare vervoer met paardentractie.6 Met de invoering van de
paardentram vanaf 1880 in en rond de steden kwam het eerste stedelijke
massavervoermiddel tot stand, terwijl ook de bedrijfstak die zich toelegde op de
verhuur van rijtuigen en ‘maandpaarden’ bloeide.7

Ook het vrachtvervoer in de steden vond grotendeels plaats met paardenkarren.
Zo overheersten in het Rotterdamse straatbeeld de sleperskarren, door paarden
getrokken wagens die de goederendistributie voor hun rekening namen. En dat niet
alleen: van en naar het Oude Hoofdplein, de ‘zenuwcentrale’ van de Rotterdamse
slepersbranche, waar de paardendichtheid per oppervlak de hoogste ter wereld was,
liftten Rotterdammers veelvuldig mee op de karren. Sommigen hadden voor wat
stuivers zelfs een vaste plaats gereserveerd.8 Alhoewel de trein het paard niet liet
verdwijnen (zie grafiek 2.3), was de motorisering van het interlokale vervoer over
land in 1890 een voor iedereen zichtbaar feit. De spoorwegaanleg, aanvankelijk
vooral benaderd als ‘het levenselixer voor de langzaam stervende Amsterdamse
haven’, werd na 1860 mede op de behoeften van de opkomende Rotterdamse haven
afgestemd, evenals op die van de regionale industrieën.9 Het ringnet rond ‘Randstad
Holland’ en een traject naar het Duitse achterland werden daarmee in de loop van
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de jaren zestig en zeventig met staatssteun uitgebouwd tot een landelijk net (zie kaart
op pagina 24). De voltooiing daarvan kreeg haar beslag in 1880.10

Grafiek 2.2: De ontwikkeling van het goederenvervoer in Nederland, 1880-1993. De opkomst van de
vrachtauto na 1920 is opvallend. De binnenvaart bleef echter belangrijk.
(voor bronvermelding zie pag. 331)
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Rond 1914 kende de stad een breed scala aan transport en verkeer. Het paard speelde nog altijd een
belangrijke rol, zowel bij het vrachtvervoer als bij het vervoer van personen, bijvoorbeeld met de
paardenkoets. De fiets was er niet alleen voor recreatieve doeleinden, maar ook voor zakelijk gebruik,
getuige de bakkers/slagersknecht. Daarnaast is voetverkeer aanwezig: flanerend, maar tevens ook
in de vorm van arbeid: de orgelman en de handkar. Elektrische tram en taxi hebben een plaats tussen
de benzineauto's, hierop het Amsterdamse Rembrandtplein.

Met de introductie van de spoorweg in de jaren dertig werd bovendien voor het
eerst ook het binnenvaartmonopolie in het interlokale goederenvervoer aangetast;
dit gebeurde vooral vanaf de jaren vijftig, toen de belangrijkste internationale
railverbindingen en de lijnen parallel aan de rivieren tot stand waren gekomen. Van
nagenoeg 100% liep het aandeel van de binnenvaart hier terug naar ongeveer 75%
in 1880, om daarna nog verder te dalen naar ongeveer 68% rond de eeuwwisseling.11

Dit betekende overigens niet dat de binnenvaart zonder werk zat. De totale
hoeveelheid aan vervoerde goederen bedroeg aan het eind van de negentiende eeuw
het tienvoudige van wat een eeuw eerder werd vervoerd. Tot ver in de twintigste
eeuw zou Nederland een binnenvaartland blijven, ondanks de toegenomen
concurrentie van andere vervoermiddelen zoals de trein.12 De binnenvaart had te
kampen met een belangrijk nadeel. Anders dan het treinverkeer vormden de
waterwegen op nationale schaal beslist geen eenheid. Ze waren vooral regionaal tot
een eenheid gesmeed, al waren de kustprovincies alsmede Utrecht en Overijssel via
de Zuiderzee en de Noordzee wel met elkaar verbonden.13

Er trad wel een belangrijke verschuiving op. In het binnenlands vervoer over water,
en met name in de Rijnvaart, begon de bedrijfsvoering op basis van stoomaandrijving
de beurtvaart van de zeilschippers te vervangen, een verschijnsel dat gelijk opging
met de opkomst van Rotterdam als doorvoerhaven naar en van het opbloeiende
Ruhrgebied. De Nederlandse koopvaardijvloot, van oudsher meer afgestemd op
buitenlandse dan op Nederlandse vervoersbehoeften, was nog in 1858 voor meer dan
de helft gelijkelijk in Amsterdam en in Rotterdam gevestigd. Al in 1877 vond echter
bijna 48% van de inklaringen in Nederlandse havens in Rotterdam plaats (tegen 20%
in Amsterdam), een aandeel dat in 1907 was toegenomen tot 69% (tegen nog slechts
12,5% in Amsterdam). De doorvoer concentreerde zich in toenemende mate in de
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Rotterdamsche Waterweg, zoals de Nieuwe Waterweg aanvankelijk werd genoemd,
met name in Rotterdam en Vlaardingen.14

Rond 1890 had zich voltrokken wat later door historici wel een transportrevolutie
is genoemd.15 Hoe spectaculair de mechanisering en de motorisering van verkeer en
vervoer echter ook waren,
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er mag niet worden vergeten dat in het stedelijke verkeersbeeld toch de voetganger
domineerde, óók in het vrachtvervoer, in de vorm van de handkar.

Het tijdperk van tram en fiets

De voltooiing van het landelijke spoorwegnet in 1880 betekende niet dat hiermee de
groei van het treinverkeer was afgesloten.
Integendeel, de hoofdspoorlijnenwerden na 1880 aangevuldmet lokaalspoorwegen

en een dicht net van tramwegen, dat nu het vervoer met paarden van personen en
goederen ernstige concurrentie ging aandoen. Rond de eeuwwisseling waren er niet
minder dan 64 lokale en interlokale tramwegnetten in Nederland, die via het
hoofdspoor van de treinen met elkaar in verbinding stonden.
Daarna kwamen er nauwelijks meer netten bij, maar de bestaande netten werden

wel verder verdicht (zie grafiek 2.4). Het Nederlandse tramwegnet (met 22 km per
100.000 inwoners) was aan het eind van de negentiende eeuw op dat van België na
(24,5 km) het dichtste ter wereld.16

De motorisering van de stedelijke tramwegnetten kwam in Nederland slechts
langzaam op gang, tien jaar nadat in de ons omringende landen daarmee een begin
was gemaakt. Dat kan onder andere worden verklaard door de laat gestarte
elektrificatie hier te lande. Rond 1908 was de elektrificatie van de netten van de vier
grote steden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, voltooid en in 1911 was
hetzelfde proces gestart of afgesloten in Groningen, Haarlem, Leiden, Arnhem en
Nijmegen. Daarmee verdween de paardentram uit het grootstedelijke straatbeeld,
maar op het platteland bleef de stoomtram domineren.17

Bij het goederenvervoer voorzagen het spoor en de binnenvaart

Grafiek 2.3: De ontwikkeling van het aantal belaste paarden (exclusief landbouwpaarden) in
Nederland, 1897-1924. De trein en de tram konden het paard niet geheel verdringen in de eerste
decennia van de twintigste eeuw. (voor bronvermelding zie pag. 331)

vrijwel geheel in de vervoersbehoefte die ontstond door de oplevende economie.
Zelfs de tram ging steeds meer goederen vervoeren: 1,4 miljoen ton in 1910, tegen
1,7 miljoen ton in het (eveneens voornamelijk lokale en regionale) vervoer over de
weg. Vergeleken bij de goederenvervoersprestatie per trein (in ton-km), bleef de
prestatie per tram echter vanwege de korte vervoersafstanden bescheiden: in 1912
bedroeg het aandeel circa 11%, al nam het tot halverwege de jaren twintig geleidelijk
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toe tot ongeveer 16%.18 Het vervoer over de weg werd voornamelijk uitgevoerd met
paard en wagen, de vrachtauto had tot de Eerste Wereldoorlog geen aantoonbare
invloed.19

Ook de positie van de binnenvaart werd aangetast door de opkomst van het
goederenvervoer per trein en tram. Grafiek 2.5 laat zien dat tussen 1890 en 1910 in
Nederland in demeeste jarenmeer werd vervoerd per spoor dan per binnenvaartschip.
Na 1910 kreeg de binnenvaart echter opnieuw de overhand, mede omdat rond de
eeuwwisseling het waterwegennet tot een samenhangend nationaal net was
uitgegroeid. Daarmee bleef het Nederlandse verkeerslandschap een uniek verschijnsel
in Europa, waar immers in de meeste landen het spoor de overhand had gekregen.20

Na 1890 kwam in de Nederlandse binnenvaart het overwicht steeds meer bij de
zogenaamde wilde vaart te liggen, die met name de campagnevaart (het vervoer van
bieten en aardappelen naar de regionale industriële centra) naar zich toetrok.21

Trein en tram concurreerden niet alleen met het vervoer per paard en met de
binnenvaart, maar ook met elkaar, vooral bij het personenvervoer. Terwijl in 1880
de spoorwegen 16 miljoen passagiers vervoerden en de tramwegen (inclusief de
stadstram) 13 miljoen voor hun rekening namen, was drie jaar later het spoor al
overvleugeld door de tram, ondanks de - in vergelijking met het buitenland -
uitzonderlijk lage treintarieven.22
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De kaarten tonen de ontwikkeling van het Nederlandse spoorwegennet. Na de voltooiing van het
hoofdspoornet rond 1880 vond verder uitbreiding en verdichting plaats in de vorm van (inter)lokale
spoorwegen. In de jaren twintig en dertig wordt een deel van die (inter)lokale spoorwegen echter
weer gesloten. In 1960 is het net weer vooral een hoofdspoorwegennet. (voor bronvermelding zie
pag. 332)
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Grafiek 2.4: De ontwikkeling van de lengte van het spoor- en tramwegnet in Nederland, 1840-1982.

De uitbreiding van met name het lokale en het interlokale spoor voor de Eerste Wereldoorlog, werd
in het Interbellum weer teniet gedaan. Wat bleef is het hoofdspoor en de tram in enkele grote steden.

(voor bronvermelding zie pag. 331)

Grafiek 2.5: De ontwikkeling van het aandeel van de verschillende vervoersmodaliteiten in het
binnenlandse goederenvervoer in Nederland, 1880-1938.
Opvallend is de snelle opkomst van de vrachtauto na 1920.
(voor bronvermelding zie pag. 331)

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar wie nu van de trein en de tram gebruik
maakte in deze periode. Is het reisgedrag op het platteland nog grotendeels een witte
vlek, voor de steden laat zich nog wel het volgende beeld schetsen. Hier werden,
globaal genomen, drie typen verbindingen aangelegd.Meestal werden eerst het station
en het stadscentrum met elkaar verbonden. In grote steden volgden dan dikwijls
lijnen tussen het centrum en de nieuwe woonwijken voor rijkere bewoners in de
buurt van de voormalige stadswallen. Door menig stadsbestuur werden dergelijke
uitbreidingen met gemengde gevoelens bekeken, omdat zij dikwijls voor het eerst
een uittocht van welgestelden naar de omgeving mogelijk maakten. Vandaar dat
dergelijke lijnen zelden tot ver in de omgeving werden doorgetrokken. Ten slotte
kwamen vaak lijnen tot stand naar gebieden met een recreatieve functie, zoals bossen
en badplaatsen aan zee. De lijnen naar Scheveningen, Katwijk, Noordwijk,Muiderberg
en Zandvoort waren daarvan voorbeelden. In een enkel geval was het de uitdrukkelijke
bedoeling om door de aanleg van een lijn een badplaats tot ontwikkeling te brengen,
zoals gebeurde bij de lijn Beverwijk-Wijk aan Zee. Vooral de lijnen met een recreatief
doel trokken voor het eerst ook de minder welgestelde gebruikers, zoals bleek uit de
piekbelasting van dergelijke lijnen op zon- en feestdagen in de zomer.23

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Ook uit onderzoek naar de situatie in en rond Amsterdam blijkt dit patroon.24 Daar
bleef vóór 1900 het (paarden)tramgebruik beperkt tot de hogere burgerij die van de
luxueuze nieuwbouwwijken aan de toenmalige stadsrand (in de Plantage, rond de
Vondelstraat en het aangrenzende deel van Nieuwer Amstel) naar de binnenstad
reisde. De ritprijs was hoog en het aantal met de tram vervoerde
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Het tramnet had rond 1914 al een behoorlijke omvang bereikt met ruim 1700 km. De netten van de
diverse lokale en regionale maatschappijen stonden via het hoofdspoor van de trein met elkaar in
verbinding. Verscheidene ondernemingen vormden verder een eigen samenhangend en uitgestrekt
net, zoals de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, die in geheel Friesland kwam en uitlopers had
naar Groningen en Drenthe. Dankzij de normaalspoorbreedte was doorvoer van goederenwagons
van de spoorwegen mogelijk. Belangrijk was ook de toeristische functie: de maatschappij had niet
voor niets een directe aansluiting op de stoomboot te Lemmer.

personen steeg nauwelijks (zie grafiek 2.6). Na 1880 werden er rond Amsterdam en
daarbuiten enkele stoomtramlijnen aangelegd die vooral op het recreatieve verkeer
waren gericht, zoals naar het Gooi en Muiderberg. Kort na 1900 nam het aantal per
tram vervoerde personen snel toe. Met de komst van de elektrische tram, die door
de gemeente werd geëxploiteerd, namen de snelheid en de capaciteit toe, maar werd
ook de toegankelijkheid voor grotere delen van de bevolking dankzij lagere tarieven
gerealiseerd. Op enkele lijnen werden in 1904 zogenaamde ‘vroegritten’ ingevoerd,
vooral op lijnen die de binnenstad verbonden met arbeiderswijken (de Pijp en de
Dapperbuurt). Wie vóór half acht 's ochtends gebruik maakte van de tram, betaalde
2,5 in plaats van 7,5 cent. Ook het aantal abonnementskaarten en weekkaarten bij
de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij laat een snelle stijging zien: jaarlijks
reisden steeds meer personen op een wekelijkse trajectkaart derde klasse, een
zogenaamde werkmanskaart, vanuit Amsterdam naar het Gooi en andersom. Hiervan
werd gebruik gemaakt door bouwvakkers en dienstpersoneel werkzaam in de
groeiende Gooigemeenten en door winkeliers die daar filialen openden.

Toenemend gebruik van de fiets, de motorfiets en de auto

Het proces van motorisering en massificering van het stedelijke en interlokale
openbaar vervoer moet op de tijdgenoten spectaculair zijn overgekomen, maar ook
de opkomst van de fiets kan in deze periode niemand zijn ontgaan. De fiets werd de
eerste decennia na haar introductie in 1865 niet ingezet om een bestaand
vervoermiddel te vervangen. Fietsen was vooral het beleven van een nieuwe ervaring:
de individuele sportieve snelheidsbeleving van het toeren in, rond en tussen de steden.
Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de fiets echter ook ingezet voor
zakelijke doelen door handelsreizigers, ambtenaren, bankbedienden en ander
kantoorpersoneel, alsook door artsen.25 Na 1900 werd de fiets betaalbaar voor de
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geschoolde arbeider. Rond 1910 werd voor de goedkoopste Nederlandse fietsen 55
tot 70 gulden betaald. Het is echter waarschijnlijker dat de arbeider een tweedehands
fiets aanschafte voor een derde of minder van de aanschafprijs. In 1924 waren er 1,8
miljoen fietsen in Nederland in gebruik; bijna ieder huishouden bezat een fiets.26

Het avontuurlijk toeren stond ook voorop bij de vroege autogebruikers (zie
hoofdstuk 3). Het autogebruik was aanvankelijk vooral een seizoensport, tot de Eerste
Wereldoorlog alleen betaalbaar voor de allerrijksten, na die oorlog steeds meer voor
de gehele burgerij, maar zeker niet voor de arbeidersklasse. In 1909 kostte zelfs de
lichtste auto bijna drieduizend gulden om aan te schaffen en 2430 gulden per jaar
aan onderhoud, een bedrag dat alleen door de hogere burgerij kon worden
opgebracht.27 Natuurlijk gold ook hier dat de tweedehandsmarkt, die al vroeg op gang
kwam voor de auto, uitkomst kon bieden, maar enkele duizenden guldens was men
per jaar toch wel kwijt. In 1913 kwamen de jaarkosten van de lichtste auto uit op
ruim tweeduizend gulden, waarmee volgens de ANWB, die dit soort
kostenberekeningen regelmatig publiceerde, de auto binnen het bereik van
bijvoorbeeld de arts kwam.28

Voordat de meeste artsen overgingen op de auto, maar zeker tot in de Eerste
Wereldoorlog, werd vaak een motorfiets aangeschaft, die dezelfde voordelen bood
als de auto maar wel veel goedkoper was. Voor de niet-autobezitters bestond de
kennismaking met individueel gemotoriseerde voertuigen - behalve als toeschouwer
- in
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Grafiek 2.6: De ontwikkeling van het aantal jaarlijkse tram- en busritten per inwoner van Amsterdam,
1880-1939. (voor bronvermelding zie pag. 331)

het gebruik van de motorfiets, de taxi en eventueel de autobus, die na de Eerste
Wereldoorlog aan zijn opmars begon (zie voor de ontwikkeling van de auto- en
motorfietsdichtheid grafiek 2.7).

Fietsers, motorrijders en autorijders konden gebruik maken van het bestaande
wegennet, dat al aan het eind van de jaren vijftig van de negentiende eeuw was
uitgegroeid tot een geïntegreerd, welgeplaveid, nationaal stelsel. Voor de Franse
organisatoren van een autorace in 1898 waren de tamelijk egale en keurig aangelegde
Nederlandse klinkerwegen nog een doorslaggevende reden omAmsterdam te kiezen
als finishplaats: op het laatste traject kon dan snel worden gereden.29 Uitbreiding van
het nationale wegennet had na 1880 echter nauwelijks meer plaats omdat het
toekomstige vervoer toch vooral van het spoor zou gaan profiteren, zo was de
gedachte. Verharding van bestaande lokale en regionale wegen vond echter wel
doorgang. In de praktijk verminderde het verkeer alleen op de doorgaande rijkswegen.
Ten behoeve van het interlokale tramverkeer werd de verhardingsbreedte van met
name deze wegen dikwijls teruggebracht van 4 à 4,5 tot 3 à 3,5 meter (zie kaarten
op pagina 28-29).30 Al was het wegennet in Nederland in de eerste decennia van de
twintigste eeuw zeker niet in een slechte staat, toch werd door bijvoorbeeld de ANWB
de aandacht steeds meer gericht op de noodzaak om meer en betere wegen aan te
leggen.
Ook de rijksoverheid ging zich na 1900 weer actiever bezig houden met het

wegennet, maar een nieuwe aanpak voor het bouwen van wegen leek niet nodig. Wel
werden bestaande wegen verhard en enkele nieuwe wegen aangelegd (zie verder
hoofdstuk 3).31

De jaren twintig: nieuwe verkeersdrukte in en om de stad

In augustus, september en oktober 1923 werden op 389 waarnemingspunten langs
de rijkswegen, in totaal 2200 km, inclusief de
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Grafiek 2.7: De ontwikkeling van de auto- en motorfietsdichtheid in Nederland, 1898-1923.
Motorfietsen vormden na de Eerste Wereldoorlog een belangrijke opstap voor autogebruik.
(voor bronvermelding zie pag. 332)
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In het Rijkswegenplan van 1927 werd het bestaande wegennet onder de noemer van een nationaal
plan gebracht en op basis daarvan werden verdere uitbreidingen gepland en tot in de jaren vijftig
uitgevoerd. Vanaf de jaren dertig kwam er een nieuw type weg bij, de autosnelweg. Rond 1960 kwam
een nieuwe investeringsgolf op gang om het wegennet verder uit te bouwen. Die uitbouw was midden
jaren tachtig voltooid. (voor bronvermelding zie pag. 332)

kanaalwegen en landsdijken, verkeerstellingen gehouden. Nog nooit waren zoveel
mensen op de been geweest om de verkeersstroom langs de Nederlandse wegen in
kaart te brengen. De tellingen vonden tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's middags
plaats, zodanig verdeeld over de zeven telweken dat een beeld ontstond van het
verkeer op alle dagen van de week.
De resultaten waren onthullend. Een vergelijking met de tellingen van 1908 en

1916 alsmede gegevens over het autobezit bracht aan het licht dat het verkeer op de
rijkswegen tot na de Eerste Wereldoorlog vrij constant was gebleven, maar vanaf
1920 plotseling sterk begon te stijgen. Terwijl in 1909 het aantal motorvoertuigen
nog slechts 1532 bedroeg, was dit aantal in 1924 tot het twintigvoudige toegenomen.32

De eerste doorbraak van de auto (het moment waarop in de verkeerstellingen op de
rijkswegen de auto de paardentractie begon te overheersen) lag kort voor 1923, en
wel in de Randstad - met het hoogste aandeel in de provincie Utrecht.33 (Voor deze
doorbraak van auto en vrachtauto zie ook grafieken 2.5 en 2.7).
Opmerkelijk was de concentratie van het autoverkeer rond de grote steden: ‘Het

voorstadsverkeer’, zo stelde het rapport vast, ‘is dus van veel meer beteekenis dan
het eigenlijke doorgaande verkeer.’34 G. Brinkman, de eerste verkeersagent in
Amsterdam, herinnerde zich een kwart eeuw later: ‘De grote toename van het
rijverkeer, vooral van automobielen dateert... pas van na Wereldoorlog I.
Reeds kort daarna werden wij overstroomdmet voor die tijd kolossale vrachtauto's

op ijzeren banden, uit de Duitse legervoorraden afkomstig.... Verder begon Ford zijn
model T over de wereld uit te storten en in minder dan geen tijd was er in Amsterdam
een verkeerschaos van jewelste ontstaan, die niet beteugeld bleek te kunnen worden
door het eenvoudig plaatsen van meer verkeersposten.’35 Twee jaar tevoren was in
De Ingenieur een discussie op gang gekomen over ‘de noodtoestand van de
tramwegen’.36 De spoorwegen waren in de rode cijfers geraakt en ook
stoomtramondernemingen op het platteland waren in ernstige financiële problemen
gekomen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog had de overheid haar greep op het
railvervoer noodgedwongen versterkt. Kolenschaarste, gebrek aan spoorwegmaterieel,
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hogere arbeidslonen en inflatie veroorzaakten een sterke stijging van de
exploitatiekosten, terwijl de vervoerstarieven om sociale en militaire redenen zo laag
mogelijk werden gehouden. De financiële reserves van met name de
tramwegondernemingen werden sterk aangetast. Juist toen na de oorlog betere tijden
leken aan te breken, gooide de concurrentie van het wegvervoer vervolgens roet in
het eten.
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Als een teken aan de wand werd hier en daar een ‘auto-tram’ ingevoerd, zoals op de
lijn Groningen-Paterswolde-Eelde, waar de tram voortaan werd voortgetrokken door
een naast de rails geplaatste ‘ééntons-Ford-truck, de kleinste en goedkoopste
vracht-auto ter wereld’.37 De autotram was de eerste, nog onhandige reactie van de
tramwegmaatschappijen op de opkomst van de vrachtauto en de autobus, die de
regionale tramnetten begonnen te beconcurreren op hun gevoeligste punten: hun
starre plaatsing op een railinfrastructuur en hun hoge vaste lasten ten gevolge van
die infrastructuur. Het ‘autobusvraagstuk’, zoals het door de tramwegexploitanten
eufemistisch werd genoemd, leek aanvankelijk beheersbaar: op kostenbasis kon de
autobus immers niet tippen aan de tram.
De invasie van de bus vond echter langs een andere weg plaats.
Aanvankelijk begon het busvervoer op trajecten waar geen tram was (en verving

het in veel gevallen de trekschuit- en bodediensten), maar toen die positie eenmaal
was veroverd begon de aanval op de tram. Door de ‘afroommethode’ kon de goedkope
en nauwelijks onderhouden bus op de drukste routes, juist vóór de aankomst van de
tram bij de halte, de passagiers wegkapen en ze ook nog eens dichter bij huis afzetten.38

Het vraagstuk van de verkeerscoördinatie was geboren.39De overheid werd gevraagd
de concurrentie tussen trein, tram, binnenvaartschip, auto, vrachtauto en autobus te
reguleren. De vrees ontstond dat in het vervoerssysteem een chaos zou ontstaan, een
woord dat opmerkelijk vaak werd gebruikt in deze periode. Op 12 mei 1923
installeerde de regering
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de Staatscommissie voor het Vervoersvraagstuk, beter bekend als de
commissie-Patijn.40 In de jaren twintig zou deze commissie uitgroeien tot het
belangrijkste adviesorgaan van de regering voor wat betreft het vervoersbeleid. De
staatscommissie gaf gevraagd en ongevraagd adviezen, die soms waren gebaseerd
op uitgebreide enquêtes en hoorzittingen. Bij de meeste commissieleden groeide de
verwachting dat regulering van de markt en schaalvergroting bij de
vervoersondernemingen tot een veel efficiëntere vervoersopzet zouden leiden.41

De invloed van de nieuwe railloze wegverkeersmiddelen liet zich in het Interbellum
en tot in de jaren vijftig vooral lokaal en regionaal gevoelen. Voor de langere
afstanden bleven het spoor en de binnenvaart belangrijk. Daar kwamwel een nieuwe
concurrent bij: de luchtvaart. Terwijl de in 1919 opgerichte Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM) al snel een dominante factor in het Nederlandse
luchtvaartlandschap kon worden, gold dat voor de keuze van het vliegveld
aanvankelijk allerminst. In eerste instantie concurreerden de vliegvelden van
Soesterberg, Maaldrift (bij Wassenaar) en Schiphol om de positie van centraal
burgervliegveld. Nadat het ministerie van Oorlog Schiphol had verkozen, volgde
nog een vele jaren durende concurrentiestrijd met initiatieven van andere grote
gemeenten, zoals Waalhaven bij Rotterdam. In de concurrentiestrijd tussen diverse
vervoersmodaliteiten speelde het vliegverkeer echter nog geen rol van enige betekenis.
Slechts op de markt van het post-
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Het steeds drukker wordende wegverkeer vroeg om steeds meer coördinatie en planning. Om inzicht
te verkrijgen in de aard en intensiteit ervan, werden van overheidswege verkeerstellingen gehouden,
de eerste in 1908. Aanvankelijk vonden deze op beperkte schaal plaats, met weinig meetpunten en
grote intervallen. Later, zoals hier in 1940, vonden de tellingen - die nog altijd handmatig geschiedden
- routinematig plaats.

vervoer werd de luchtvaart gaandeweg ervaren als een geduchte potentiële concurrent
voor de scheepvaart op de koloniën. Dat kon echter slechts gebeuren door een forse
subsidie op het luchtpostvervoer in de vorm van een hoge en vaste vergoeding.
Het vliegen had in deze jaren nog een andere betekenis, zij het niet voor de KLM.

Door sommige autopioniers en de ANWB werd het vliegtuig gezien als de opvolger
van de personenauto. Dat hing samen met de toenemende betrouwbaarheid van de
benzineauto, waarvan het avontuurlijke karakter voor sommigen onder de autopioniers
zozeer afnam dat deze pioniers naar andere macho-uitdagingen gingen omzien.
Misschien is dat ook een van de redenen geweest van het faillissement van Spyker,
's lands enige grote autofabriek uit de eerste fase, gericht op het meest luxueuze
segment van de personenautomarkt. Een vliegtuig was immers aanvankelijk niet veel
anders dan een vliegende auto. Sommige auto-importeurs begonnen tegen het eind
van het eerste decennium van de twintigste eeuw ook vliegtuigen te koop aan te
bieden, anderen (zoals Peugeot-importeur Verwey& Lugard) richtten zelfs een eigen
vliegveld in. In het algemeen waren er onder de eerste beoefenaren van de nieuwe
waaghalzerij veel autopioniers.42

In de grote steden kreeg de coördinatiecrisis een ander en minder heftig karakter.
Weliswaar begonnen ook hier de vrachtauto en de autobus aan een schijnbaar
onstuimige opmars, maar de grote vervoersstromenmaakten voor het personenvervoer
een modern, op elektrische tractie gebaseerd tramnet alleszins levensvatbaar. Verder
zou met name in de steden, anders dan in vele andere Europese landen, de fiets nog
decennialang het allesoverheersende vervoermiddel blijven.

Voorbereiding van de mobiliteitsexplosie in het Interbellum

Een nadere vergelijking van de Nederlandse autodiffusiegrafiek met die van de ons
omringende landen roept een aantal interessante vragen op (zie grafiek 2.8). Zo zette
de individuele motorisering (met een opmerkelijk sterk aandeel van de motorfiets)
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later in dan in het buitenland, al vertoonden ook de Duitse hogere en middenklassen
tot na de TweedeWereldoorlog een opmerkelijke aarzeling tot motoriseren. Bovendien
vertoonde de diffusie van het autobezit niet het voor de Verenigde Staten, Zweden
en andere ‘lege landen’ zo kenmerkende patroon van een geleidelijke dominantie
van de autodichtheid ten plattelande (zie grafiek 2.9 voor de Nederlandse
ontwikkeling). Drukt men echter de autodichtheid uit per oppervlakte (een maat voor
de door de tijdgenoten ervaren ‘drukte’ van het autoverkeer), dan behoorde Nederland
al aan het eind van de jaren twintig tot de drukke autonaties. Begin jaren dertig
passeerde Nederland in dit opzicht de Verenigde Staten.43

Ook in het aantal personenauto's per kilometer weg scoorde Nederland hoog.44

Daarbij is overigens nog niet het massale fietsverkeer gerekend, dat in 1939, met
430 fietsen per 1000 inwoners, na dat van Denemarken het hoogste ter wereld was,
en evenmin het motorfietsverkeer, dat vanwege zijn sterk lokale karakter veel minder
in de landelijke verkeerstellingen tot uitdrukking kwam. In totaal waren er in 1939
ruim 65.000 motorfietsen in gebruik.45

Fietsen werd, evenals motorrijden, vóór de TweedeWereldoorlog betaalbaar voor
de arbeider; dat gold niet voor het autorijden.
Volgens een onderzoek in opdracht van de Duitse auto-industrie in
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Grafiek 2.8: De ontwikkeling van de personenautodichtheid in enkele Europese landen, 1920-1976.

Nederland heeft gedurende bijna de hele twintigste eeuw een relatief lage autodichtheid in vergelijking
met een aantal andere Europese landen.
(voor bronvermelding zie pag. 332)

1938 konden alleen mensen met een jaarinkomen van boven de vijfduizend gulden
een nieuwe auto bezitten. Doordat het aantal mensenmet een inkomen van vijfduizend
gulden sinds 1932 sterk was afgenomen, vielen het aantal personen die een auto
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konden kopen en het aantal personen die er een hadden gekocht bijna samen, zodat
gesteld kan worden dat de markt was verzadigd.46 In dit onderzoek werd overigens
geen rekening gehouden met de tweedehandsmarkt, maar de variabele kosten waren
zo hoog dat het voor de arbeider toch bijna onmogelijk was om in een auto te rijden
in deze periode, of het moest een huurauto zijn om de smaak van het autorijden te
kunnen proeven. In het Interbellum werd het huren van auto's ‘uit de hand’, dat wil
zeggen zonder chauffeur, populair.
Minstens zo exclusief was het particuliere vervoer per vliegtuig. Om het vliegen

te vergemakkelijken, werd door de in 1907 opgerichte Koninklijke Nederlandsche
Vereeniging voor Luchtvaart (KNVvL) een systeem van plaatscoderingen, aan te
brengen op gashouders, langsNederlandse luchtroutes ontwikkeld en ook aangebracht.
Op initiatief van de ANWB werd in 1933 zelfs een Bureau voor Luchttourisme
opgezet, dat de plaatscoderingen tot stationsgebouwen en zelfs tot tussen de spoorrails
wilde uitbreiden. De hoop op een groei van het particuliere vliegvervoer werd echter
niet vervuld. Luchtvervoer werd semi-openbaar vervoer, waarvan echter pas in de
jaren vijftig op ruimere schaal gebruik zou worden gemaakt.47

Wanneer arbeiders wilden autorijden, konden zij ook terugvallen op de bus, die
tot in de kleinste dorpen doordrong, met een infrastructuur die nog fijnmaziger was
dan die van de tram, de kampioen van de toenmalige fijnmazigheid. De autobus
kreeg aanvankelijk vooral ruimte op het platteland en wist in de jaren dertig steeds
meer passagiers uit de trein en vooral de tram te krijgen, op een verder stagnerende
markt. Aan de enorme toename van het reizigersvervoer in het Interbellum had de
tram noch de trein echter een aandeel, integendeel: dat kwam nagenoeg geheel voor
rekening van de autobus, de motorfiets en de personenauto (zie grafiek 2.1).48
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Grafiek 2.9: De ontwikkeling van de personenautodichtheid in grotere en kleinere gemeenten in
Nederland, 1928-1999. Kleine steden op het platteland hadden in een vol land als Nederland lot het
midden van de jaren zeventig een relatief lagere autodichtheid dan de grotere steden. In minder dicht
bevolkte landen als de Verenigde Staten en Zweden is dit precies andersom. (voor bronvermelding
zie pag. 332)

Er ontstond wel een verschuiving bij het vervoer per trein. Tussen 1870 en 1913
was de gemiddelde reisafstand praktisch gelijk gebleven, schommelend tussen 26
en 29 km. Tussen 1918 en 1940, echter, nam het aantal treinreizigers met 8 miljoen
af, maar het aantal reizigerskilometers met enkele-reis- en retourkaartjes steeg tot
ruim 2miljard in 1938, veroorzaakt door een vergroting van de gemiddelde reisafstand
tot ruim 42 km. Deze verschuiving wasmede het gevolg van het feit dat een belangrijk
deel van de (beter gesitueerde) trajectkaart- en abonnementhouders inmiddels op de
personenauto was overgestapt.
Hierdoor werden de spoorweginkomsten conjunctuurgevoelig, in een periode dat

de conjunctuur nu niet bepaald gunstig was. Het zal dan ook niet verbazen dat het
spoorwegbedrijf met een opbrengstverlaging van bijna 40% tussen 1929 en 1936 te
maken kreeg. Als een gevolg daarvan trokken de Nederlandse Spoorwegen zich uit
verschillende deelmarkten terug, voor het reizigersvervoer onder andere tot uiting
komend in een verlaging van het aantal stations van 993 in 1916 naar 385 in 1940.
Ondanks deze maatregelen veranderde er echter niets principieels aan de

overwegend regionale functie van het reizigersverkeer per trein. Eind jaren dertig
reisde 58% van de treinreizigers minder dan 25 km, 66% minder dan 30 km en 84%
minder dan 60 km ver.49 De regionale functie van de tram ging in deze periode echter
helemaal verloren: de tram bleef alleen behouden voor enkele grote steden.

Een belangrijk element in de concurrentie tussen spoor- en wegverkeer was de
ontwikkeling van de infrastructuur. De nieuwewegvervoermiddelen konden inmiddels
gebruik maken van een steeds beter wegennet. In 1927 kwam het eerste
Rijkswegenplan gereed, dat voorzag in een uitbreiding van het rijkswegennet naar
2800 km in 25 jaar. Bovendien zouden ook andere provinciale en gemeentelijke
wegen worden uitgebreid, terwijl er twaalf bruggen over de grote rivieren werden
gepland om doorgaand verkeer te realiseren. In het volgende plan, uit 1932, werd de
doelstelling verhoogd naar 3295 km. In het daaropvolgende plan van 1938 werden
ten slotte weer enkele wegen geschrapt, maar wel werd voor het eerst gerept over
wegen die alleen toegankelijk zouden zijn en speciaal zouden worden ingericht voor
het snelverkeer, de zogenaamde autosnelwegen.50
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Het nieuwe wegennet werd bekostigd uit het Wegenfonds, dat bij de
Wegenbelastingwet van 1926 was ingesteld en dat in 1934 in een Verkeersfonds
voor het gehele verkeerswezenwerd omgezet, op eenmoment dat de wegenbelasting
door eenmotorrijtuigenbelastingwerd vervangen.Met de invoering van deze belasting
was een belangrijk struikelblok voor uitbreiding van het wegennet weggenomen. In
1939 omspande het wegennetwerk het gehele land en had het een dichtheid waaraan
noch het waterwegennet, noch het spoorwegnet maar bij benadering kon tippen. Elk
dorp was langs de kortste route met de overige dorpen in de regio en met de overige
delen van het land verbonden.51

Opvallend is dat tijdens het Interbellum dewegenaanleg kon rekenen op een warme
belangstelling van de Tweede Kamer. In debatten werd het wegennet geduid als een
onmisbare factor in het economisch leven en de geestelijke ontspanning van de
bevolking door bevordering van toerisme. Ook werd beklemtoond dat de aanleg van
bruggen de nationale eenwording zou bevorderen. En inderdaad: hoewel in de
wegenplannen het belang van de internationale verbindingen als motief voor de
autowegenaanleg werd benadrukt, kreeg aanvankelijk vooral de wegenbouw in de
Randstad de meeste aandacht, zodat in sommige grensgebieden de integratie in een
Europees netwerk eerder werd verminderd dan bevorderd.52

Aanvankelijk betekenden de nieuwe plannen voor wegenaanleg niet dat er
terughoudendheid werd betracht in de aanleg van andere infrastructurele
voorzieningen. Dit gold met name niet voor de kanalenaanleg: verschillende kanalen
werden in de jaren dertig afge-
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bouwd.53Bij het spoor valt wel een tegengestelde ontwikkeling te ontwaren. Na 1930
werd 30% van de na 1880 aangelegde lokaalspoor- en tramlijnen afgebroken; voor
de na 1910 toegevoegde lijnen bedroeg dit percentage zelfs 75%. Zo was de omvang
van het spoorwegnet in Nederland aan het eind van het Interbellumweer teruggekeerd
bij die van het interlokale lijnennet van 1880, ten koste van een kapitaalvernietiging
van 27miljoen gulden aan renteloze voorschotten (een initiatief van minister C. Lely
uit 1894), waarvan halverwege de jaren dertig slechts 1,4 miljoen was terugbetaald.54

De concurrentie tussen autobus en spoor

Het waren de autobus en - in nog grotere mate - de personenauto alsmede de
motorfiets die het regionale railvervoer de nekslag gaven, tegen een achtergrond van
een algehele malaise ten gevolge van de wereldcrisis. Het reizigersvervoer per tram
was na de Eerste Wereldoorlog blijven stijgen, totdat het in 1929 een piek bereikte
van 373 miljoen reizigers, meer dan zesmaal zoveel als dat per trein. Op dat moment
waren er echter al wel 167 miljoen verplaatsingen - als bestuurders en passagiers -
per personenauto (en 27 miljoen per motorfiets); de autobus vervoerde inmiddels 23
miljoen passagiers (vergelijk grafiek 2.1).
De snelle groei van het autobusnetwerk was kort na 1920 begonnen. Zo was er in

een landelijk gebied als de provincie Groningen in 1920 slechts één
autobusonderneming die de diensten tussen verschillende gemeenten onderhield; in
1922 waren het er negen en in 1924 reeds 63. In dat laatste jaar was in de provincie
een lijnennet ontstaan dat een groot deel van de provincie omvatte. De stad Groningen
was in het lijnennet het centrale knooppunt.55

De staatscommissie-Patijn had de autobus geschikt verklaard voor ‘dun vervoer’,
maar net als bij het vrachtvervoer over de weg ontstonden ook hier in de crisisjaren
allerlei ‘wilde busbedrijfjes’, die de trein juist op het ‘dikke vervoer’ begonnen aan
te vallen: op de reiziger over middellange afstanden, die de ruggengraat van het
spoorwegbedrijf vormde.
Waarom gaven reizigers de voorkeur aan de autobus? Uit enquêteresultaten van

de commissie-Patijn komt naar voren dat de tarieven van het busvervoer in het
algemeen niet lager waren dan die van het tramvervoer. Vaak lagen de bustarieven
tussen de eerste- en tweedeklassetarieven van de tram in. Het busvervoer concurreerde
dus primair op kwaliteit en niet op prijs. Door de tramwegondernemingen werden
diverse factoren voor dat kwaliteitsverschil aangevoerd.
Allereerst waren de bussen niet gebonden aan vaste halteplaatsen. De reiziger kon

overal vrij in- of uitstappen. Omdat de bussen maar klein waren, leverde dit voor de
overige passagiers weinig hinder op. Vooral op het platteland, waar de tramhaltes
ver uiteen lagen, was dit voor de passagiers een groot voordeel.
In de tweede plaats was de reistijd van de bus meestal korter dan die van de

stoomtram. Dit kwam niet alleen doordat de bussen sneller reden, maar ook omdat
de busroutes korter waren. De tramtracés waren bij de aanleg vaak zodanig gekozen
dat van zoveel mogelijk gemeenten een aanlegsubsidie kon worden losgepeuterd.
De tramlijnen meanderden dan ook door het land om zoveel mogelijk
bebouwingskernen te ontsluiten. De busroutes vermeden dergelijke omwegen.
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Ten derde liepen de busroutes meestal tot midden in het centrum van steden en
dorpen, terwijl de tramlijnen aan de rand ophielden. Ook bij spoorwegstations was
de aansluiting van de tramlijnen lang niet altijd optimaal. Veel steden en dorpen
hadden bij de aanleg van de tramlijnen toestemming voor een beter tracé geweigerd,
omdat anders in het krappe centrum te veel bebouwing moest worden afgebroken.
Zomeldde de Zuid-Nederlandsche StoomtramwegMaatschappij te Breda dat sommige
busdiensten rechtstreeks van het station vertrokken, terwijl de dichtstbijzijnde
tramhalte daarvan een kwartier lopen verwijderd was. In Rotterdam vertrokken de
trams naar de Zuid-Hollandse eilanden vanuit Feijenoord, terwijl de autobussen
vanuit het centrum konden vertrekken.
Een vierde factor was de soepelheid van de trajectkeuze. Veel autobusdiensten

pasten hun route aan wanneer de klant daarom vroeg. Een vijfde factor was het imago
van de auto als modern statusvervoermiddel. Een van de tramwegmaatschappijen
omschreef dit aspect als ‘het nieuwe van het voor allen bereikbaar zijn om in een
auto te zitten’; een andere maatschappij schreef over ‘de begeerte om ook in een auto
te rijden’.
In de zesde plaats waren de autobusondernemingen vrij in het opzetten van hun

dienstregeling. Soms hadden zij een betere dienstregeling dan de tram, waardoor
sommige tramwegondernemingen klaagden over oneerlijke concurrentie. Zo kwam
het voor dat autobussen vlak vóór het vertrektijdstip van de trams de tramhaltes
aandeden om wachtende passagiers te lokken. Een andere maatschappij klaagde dat
‘met enkele bussen de vetste brokken genomen worden uit het vervoer, dat een tram
gedurende jaren heeft ontwikkeld (...). Maar indien de tram wordt opgeheven en de
busexploitant het vervoer naar behoren zou willen blijven bedienen, zouden veel
meer bussen aangeschaft moeten worden, waardoor de gemiddelde reizigersbezetting
zou dalen, hetgeen tot tariefverhoging zou leiden.’
De laatste maar zeker niet de minste factor was, dat de tramwegondernemingen

op een deel van hun passagiers overkwamen als logge, bureaucratische organisaties.
Autobusexploitantenwaren veel slagvaardiger en gemoedelijker. Autobusondernemers
waren gul met vrijkaarten. De reizigers hadden in de bus meer vrijheid en mochten
daar ‘roken, spuwen, stoeien’. In Zuid-Limburgwisten de busondernemers de toeristen
uit een van de mooiste tramlijnen in ons land weg te houden doordat zij het
hotelpersoneel ruime fooien gaven. Een van de tramwegondernemingen meende dat
de passagiers de voorkeur aan de bussen gaven uit ‘voorliefde voor de particulier,
die een maatschappij durft te bestrijden’.56
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De concurrentie was keihard en leidde tot venijnige polemieken in de dagblad- en
vakpers. Het vergunningensysteem waartoe de landelijke overheid bij wet van 1926
was overgegaan, gold alleen voor lijndiensten en moest worden uitgevoerd door
gemeenten en provincies; het was daardoor niet erg effectief.57 De wilde bussen
konden er niet mee worden bestreden. Daarom nam de rijksoverheid uiteindelijk zelf
de vergunningverlening in handen. Het Reglement Autovervoer Personen moest de
regering in 1937 de mogelijkheid bieden om - net als bij de binnenvaart - tot een
verdere regulering van het autobusvervoer te geraken. De regering stelde zelfs een
vervoersplicht in, een novum in het wegvervoer en rechtstreeks aan de
spoorwegwetgeving ontleend. Het reglement leidde echter allerminst tot een afname
van de wilde bussen. De wet bleek namelijk niet voldoende waterdicht geformuleerd,
zodat de wilde bussen onder een andere noemer gewoon konden blijven opereren.
Pas met de invoering van de Wet Autovervoer Personen, die nog geen maand voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog van kracht werd, kon het gat in de
wetgeving worden gedicht en kwam er aan deze vorm van personenvervoer over de
weg een eind.58 Maar op dat moment was de strijd om de hegemonie in het
transportlandschap eigenlijk al zo goed als gestreden.

De concurrentie in het goederenvervoer

De vrachtauto had een belangrijk aandeel in de ervaren drukte op het Nederlandse
wegennet (zie grafiek 2.5). Net als de personenauto genereerde de vrachtauto nieuwe
vervoersstromen: de toename ervan verliep veel sneller dan de afname van het aantal
paarden met wagens en handkarren. De stuwkracht van de ‘motorische revolutie’
was zelfs zo sterk dat het conjunctuurverloop er nauwelijks in tot uitdrukking kwam.
Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog was het goederenverkeer over de weg in
de Randstad begonnen, maar in de tien jaar na 1928 groeide het in alle overige regio's
veel sterker, met name in Groningen, Gelderland en Noord-Brabant, precies daar
waar de nieuwe Nederlandse industrie zich ontplooide. Volstrekt onverwacht kon
de binnenvaart nu ineens in gebieden met een gebrekkige vaarwegeninfrastructuur
zoals Twente en de Achterhoek met het railvervoer concurreren, mede doordat voor
de aan- en afvoer van goederen nu van vrachtauto's gebruik kon worden gemaakt.
Zo meldden verscheidene Twentse bedrijven aan de commissie-Patijn: ‘Voor de
industrie in Twente is het vervoer per boot en per vrachtauto het enige middel om
nog te concurreren. Voor zo'n uithoek des lands worden de spoorwegvracht [kosten]
veel te hoog.’59

De vrachtauto werd in deze periode de kampioen van de korte afstand. Voor zover
er sprake was van enig langeafstandsvervoer per vrachtauto, liep dat van de Randstad
naar het Nederlandse achterland, en nauwelijks tussen de niet-westelijke regio's
onderling. Het is dan ook onjuist om zonder verdere nuancering te beweren dat de
vrachtauto in het Interbellum ‘het vervoer’ aan de langeafstandsmodaliteiten trein
en binnenschip heeft onttrokken. Om dit nader te onderzoeken, is het van belang een
onderscheid te maken tussen internationaal, nationaal en regionaal vervoer en bij de
eerste vorm bovendien nog eens verschil te maken tussen vervoer ten behoeve van
het buitenland en vervoer ten behoeve van de Nederlandse economie.
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Tot de Eerste Wereldoorlog was het Nederlandse goederentransport voornamelijk
gegroeid door de behoeften van de ons omringende landen, met name Duitsland, in
combinatie met de Nederlandse vrijhandelspolitiek. De belangrijkste verkeersaders
daarvoor waren de grote rivieren, met als knooppunten de Nederlandse zeehavens,
vooral Rotterdam. Het binnenschip en het zeeschip verzorgden meer dan 90% van
dit internationale vervoer.
Hoewel deze vorm van internationaal vervoer tijdens het Interbellum bleef groeien,

nam het relatief gesproken af, omdat het vervoer ten behoeve van de eigen regio's
opkwam. Het internationale vervoer ten behoeve van deze regio's werd door het
hoofdspoorwegnet verzorgd en voor een nagenoeg verwaarloosbaar gedeelte door
de vrachtauto. In het binnenlands vervoer lag dit echter anders: hier overheerste aan
het eind van het Interbellum de vrachtauto met 60%, tegen 30% voor de binnenvaart
en 10% voor tram en trein. De vrachtauto had hier een lucratieve niche gevonden,
zoals de vervanging van de paardentractie, het vervoer van bederfelijke waar zoals
ijs en bloemen, de regionale distributie, de kolenhandel en de aan- en afvoer naar en
van het binnenschip.60 Op capaciteitsbasis was de groei van het vrachtautoverkeer
enorm: doordat het totale laadvermogen tussen 1928 en 1938 verdrievoudigde en
ook de gemiddelde rijsnelheid aanzienlijk steeg, groeide de verkeersprestatie (in ton
laadvermogen x km) met een factor 3,5 tussen 1923 en 1935 (daarna daalde het weer
iets). Daardoor ontstond, in een situatie waarin vooral Nederland hard werd getroffen
door de wereldcrisis, een meedogenloze strijd om lokale en regionale vracht. Die
strijd werd allereerst gevoerd door het geregeld vervoer (dat tussen vaste plaatsen
reed volgens een dienstregeling en met verreweg de meeste ritten korter dan 50 km).
Dergelijke bodediensten waren namelijk inmiddels aan een proces van motorisering
begonnen, hetgeen ook in dit marktsegment tot overcapaciteit en een felle concurrentie
leidde, zowel onderling als met de tram en het binnenschip. Als een gevolg daarvan
stapten vele beurtschippers over op de vrachtautoversie van de T-Ford, zoals in de
stad Groningen. Hier werden in 1922 nog 134 bodekarren, 17 bode-auto's (oude
T-Fords) en 3 hondenkarren geteld, maar waren in 1930 de hondenkarren verdwenen,
reden er nog slechts 40 bodekarren en werd de bulk van de vracht door 246 T- en
A-Fords en Chevrolets verzorgd.61 In 1939 voerden in Nederland 3000 lijn- en
bodediensten meer dan 15.000 ritten per week uit, waarvan 2500 nog met
paardentractie.
Nog heftiger dan die van het geregeld vervoer was de dreiging die van de ‘wilde

vrachtauto's’ uitging. Zij schuimden de vervoersmarkt af met zeer lage vrachttarieven
en drongen ook het zogenaamde
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De binnenvaart bleef een constante factor in de Nederlandse transportsector. Is de bevrachting
momenteel voornamelijk beperkt tot bulkgoed, lange tijd werden talloze artikelen over het fijnmazig
net van kanalen en het rivierenstelsel vervoerd. Door de combinatie te zoeken met de vrachtauto kon
de binnenvaartschipper goed concurreren met de spoorwegen. Op deze drukke kade aan het Binnen
Damsterdiep te Groningen staan de wagens gereed om de vracht over te nemen (1926).

‘eigen vervoer’ terug, van 62% naar 49% (gemeten in laadcapaciteit). Gekocht op
afbetaling, doken zo de duizenden Ford-modellen TT en AA (de vrachtautoversies
van de T- en A-modellen) op, in de jaren dertig aangevuld met en uiteindelijk
overvleugeld door Chevrolets en Opels. De vervoersprestatie van deze vrachtauto
was veel lager dan de verkeersprestatie: door een beladingsgraad van om en nabij
de 42% was meer dan de helft van de over de Nederlandse wegen vervoerde
laadruimte leeg.62

De concurrentie tussen vrachtauto en trein op het gebied van het goederenvervoer
leidde bij de laatste tot specialisatie op het kolenvervoer en tot pogingen om een dam
tegen de vrachtautoconcurrentie op te bouwen. Dat laatste kwam tot uiting in de
oprichting in 1927 van de ATO (de N.V. Algemene Transport Onderneming), waarin
het kort tevoren overgenomen Van Gend & Loos werd ondergebracht. Daarmee was
de grootste onder één beheer staande vrachtautovloot in Nederland ontstaan.63

Niet alleen de trein, ook de binnenvaart ondervond grote concurrentie van de
vrachtauto. Een diepe crisis was het gevolg, nog eens verergerd door een
overcapaciteit die het gevolg was van motorisering, betere vaarwegen en snellere
overslagtechnieken. Er ontstond ‘een schipperij (die) leeft op de grens van
pauperisme’, zoals een rapport in 1936 het uitdrukte. Dat leidde tot een (overigens
weinig succesvol) ingrijpen door de landelijke overheid, die via een Wet op de
Evenredige Vrachtverdeling in 1933 de vrije concurrentie ophief en met behulp van
bevrachtingscommissies de nood enigszins probeerde te lenigen.64

Veel ernstiger, echter, was de concurrentie van de vrachtauto met het
goederenvervoer per tram, dat immers een uitsluitend regionaal karakter had. Nog
in 1922 was dit laatste omvangrijker (in miljoenen ton) dan het wegvervoer. In 1930
keerde het tij echter en gingen ook de tramwegmaatschappijen zelf ertoe over het
goederenvervoer per vrachtauto te verzorgen.65

Toen de commissie-Patijn ter ondersteuning van haar onderzoek een enquête naar
de concurrentieverhoudingen tussen railvervoer, autobussen en vrachtauto's
organiseerde, bleek dat het goederenvervoer per vrachtauto al in 1923 goedkoper
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was dan het vervoer per spoor. Volgens de Nederlandse Spoorwegen was de oorzaak
hiervan dat de vrachtwagenondernemers veel flexibeler konden opereren en zij hun
prijs soepel aan de omstandigheden konden aanpassen.66 Ook bedrijven klaagden
over de hoge kosten van het railvervoer en over de tijd die het spoor nam om vracht
te bezorgen. De concurrentie om het vrachtvervoer op de binnenlandse regionale en
interlokale markt werd gewonnen door de vrachtauto. Vóór de TweedeWereldoorlog,
wel te verstaan.
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Na de Tweede Wereldoorlog ondergingen de spoorwegen een grootscheepse modernisering:
baanvakken werden geëlektrificeerd, stoomlocomotieven uitgerangeerd en het materieel uitgebreid.
Het reizigersvervoer nam fors toe en was in 1954 verdubbeld ten opzichte van 1938. Het
goederenvervoer bleef daarbij enigszins achter. Het kolentransport was en bleef lang de belangrijkste
pijler en vormde bijna de helft van het vervoer in de naoorlogse periode. Voor de zware kolentreinen
vanuit Limburg naar het noorden van het land hadden de Nederlandse Spoorwegen in de jaren twintig
zware stoomlocomotieven in dienst genomen.

De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw

De Tweede Wereldoorlog bracht het proces van schaalvergroting, begonnen in het
Interbellum, in een stroomversnelling. Wegens schaarste aan vloeibare brandstoffen
moest het personenautoverkeer sterkworden ingekrompen. Het resterendewegvervoer,
zoals bussen en vrachtauto's en later ook taxi's, werd op gang gehouden met
alternatieve aandrijftechnologieën, met name gasgeneratoren die op hout, antraciet,
turf, carbid en gas werden gestookt. Waar railverbindingen intact bleven, deed de
stoomtram zijn herintrede. Ook het vervoer per paard enwagenmaakte een bescheiden
come-back.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er steeds minder benzine beschikbaar voor het busvervoer.
Toch probeerde men dit vervoer op gang te houden met alternatieve brandstoffen. Bussen verschenen
op de weg met gasgeneratoren die werden gestookt met hout, antraciet, turf of carbid. Het nadeel
was dat regelmatig moest worden gestopt om de generator bij te vullen. Onder het wakend toezicht
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is deze chauffeur van een van de vier bussen van de Gemeentelijke Autobussen-Dienst vanMaastricht
bezig de Imbert-houtgasgenerator te vullen.

De oorlogsomstandigheden gaven het departement vanWaterstaat de mogelijkheid
om in een versneld tempo een verdere concentratie van het personenvervoer tot
streekvervoerbedrijven af te dwingen. Per 15 juli 1942 werden alle
lijndienstvergunningen ingetrokken en werd het netwerk gereorganiseerd. Na de
oorlog waren deze streekvervoerbedrijven in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant
stonden de Nederlandse Spoorwegen, de voormalige tramwegondernemingen en de
daaraan gelieerde busbedrijven, aan de andere kant de particuliere combinaties.67

Vanuit verkeersstatistisch oogpunt vormde de Tweede Wereldoorlog slechts een
vijf jaar durende onderbreking van een in de jaren twin-
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De bromfiets werd in Nederland na de Tweede Wereldoorlog zeer populair. Jong en oud verplaatste
zich erop. Met name voor de arbeiders vormde het ook een opstap naar de aanschaf van een auto in
de jaren zestig. Het bromfietsen werd toen onderdeel van een nieuwe jeugdcultuur.

tig ingezette trend van toenemende verkeersintensiteit, meer en meer gedragen door
de auto. In de kwart eeuw na 1925 waren er in totaal 1210 km wegen bijgebouwd,
ongeveer de helft daarvan rijkswegen en zes stukjes volwaardige autosnelweg.68

Weliswaar lag in het eerste jaar na de oorlog de wegverkeersintensiteit volgens de
tellingen nog onder die van 1929, maar in 1949 was het peil van direct vóór de oorlog
al ruimschoots overschreden.69 In dat jaar waren er meer motorfietsen in Nederlands
bezit dan auto's; dat was niet alleen een blijk van de geringe koopkracht tijdens de
wederopbouwfase, maar ook en vooral de stille manifestatie van een verlangen naar
motorisering, een verlangen dat de motorfiets en ook de brommer tot een
‘opstapvehikel’ naar de auto maakte.70

De verkeersprestatie van de personenauto groeide in deze fase spectaculair, maar
die van de bromfiets groeide nog sterker. In 1958 kwam 58% van de 40,5 miljard
reizigerskilometers (op zichzelf al meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1948)
voor rekening van de individuele verkeersmiddelen, terwijl de autobus meer
reizigerskilometers genereerde dan trein en tram tezamen.
Bij het openbaar vervoer was in dezelfde periode het lokale vervoer verminderd;

het interlokale en het internationale vervoer waren daarentegen sterk gestegen.71

Dergelijke analyses gingen echter dikwijls voorbij aan de nog steeds overheersende
rol van de fiets in Nederland, waarvan de dichtheid inmiddels de hoogste van Europa
was geworden.72 Uit de verkeerstellingen blijkt dat de helft van de verplaatsingen in
de grote steden per fiets ging.73 De honger naar mobiliteit bleef overigens niet tot de
individuele wegvervoermiddelen beperkt. Zo was de luchtvaart direct na de oorlog
al sterk toegenomen, maar na de invoering van de toeristenklasse in 1952 schoot de
grafiek van de vliegbewegingen op Schiphol helemaal omhoog (zie grafiek 6.1).74

Tegelijkertijd werden nu de pogingen tot regulering van het vervoer uit het
Interbellum en de TweedeWereldoorlog voortgezet. Al in 1951 probeerde de nationale
overheid te realiseren wat haar vóór de oorlog niet was gelukt: een regulering van
het vrachtverkeer over de weg, inclusief het ‘wilde verkeer’. De toen aangenomen
en na lange deliberaties en heftige protestacties van vervoersondernemingen in 1954
van kracht geworden Wet Autovervoer Goederen (WAG) liet het eigen vervoer vrij,
maar bond het beroepsvervoer aan een vergunning, met uitzondering van bestelauto's
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met een laadvermogen tot 500 kg. Voor het binnenlands vervoer werd een Commissie
Vervoersvergunningen (CVV) opgezet, terwijl de buitenlandse vergunningen werden
verstrekt door deNIWO, de in 1946 opgerichte StichtingNederlandsche Internationale
Wegvervoer Organisatie.75

De jaren vijftig: files en de explosie van mobiliteit

Op zaterdag 28 september 1957 opende koningin Juliana de beide Velsertunnels, die
het gebied ten zuiden van Amsterdam met het noordelijke deel van Noord-Holland
voor zowel het wegverkeer als het treinverkeer moesten verbinden. Behalve de meer
dan driehonderd autoriteiten en genodigden, betoonde ook de modale
verkeersdeelnemer meer dan modale belangstelling: de Nederlandse Spoorwegen
zetten een extra trein in en op de twee daaropvolgende zondagen trokken telkens
35.000 auto's naar het nieuwe ‘kunstwerk’, langdurige files op de aanvoerroutes
veroorzakend.76

De gebeurtenissen rond de Velsertunnels waren symptomatisch voor wat zich in
de tweede helft van de jaren vijftig in Nederland op
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Grafiek 2.10: De ontwikkeling van het autosnelwegennet in Nederland, 1939-1993. Na 1960 groeide
het aantal meters autosnelweg snel. (voor bronvermelding zie pag. 332)

verkeers- en vervoersgebied afspeelde. Vooral het recreatieve verkeer zou zorgen
voor sterke pieken in het vervoersaanbod. Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
alsook tijdens warme zomerweekeinden ontstonden er lange files. De file als
vrijetijdsverschijnsel leek aanvankelijk te verdwijnen door de aanleg van nieuwe
wegen, maar in de loop van de jaren zeventig zou de wegenbouw uiteindelijk de
strijd met de mobiliteitsgroei definitief verliezen en werd de file een verschijnsel dat
een even integraal deel van het verkeerssysteemwas geworden als de bewegwijzering
en de route-informatie.
Na de wederopbouwperiode putten vele betrokkenen zich uit in een grenzeloos

optimisme. Zo benadrukte M. le Cosquino de Bussy, veteraan van de wegenbouw
en inmiddels opgeklommen tot hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, tijdens
een lezing voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de noodzaak van het investeren
van vele miljoenen in een verdere uitbouw van het Nederlandse wegennet. Daarbij
schaarde hij zich aan de zijde van zijn ingenieurspubliek, dat de hoge invoerrechten
op auto's en ‘de onevenredig hoge belasting op de benzine’ aanwees als belangrijke
factoren van de Nederlandse achterstand in de verspreiding van de auto, om er direct
aan toe te voegen dat de voetganger in Nederland tot een uitstervend ras behoorde.77

Ondanks de toenemende maatschappelijke druk kwam een voortvarende
wegenaanleg niet direct van de grond. Het Rijkswegenplan van 1958 omvatte nog
steeds hetzelfde bouwprogramma als dat van 1938. Ook in de landelijke politiek
werd het gebrek aan wegenaanleg steeds meer als een probleem gezien, hetgeen in
1961 leidde tot een noodprogramma voor de aanleg van autosnelwegen buiten het
Rijkswegenplan om. Het ging in totaal om 1200 km aan extra wegen. In 1964 werd
een nieuwRijkswegenfonds ingesteld en het budget flink verhoogd. In de jaren zestig
zou Nederland na Duitsland en Italië in absolute zin de meeste autosnelwegen
bouwen.78

In 1966 verscheen het StructuurschemaHoofdwegennet, een op Amerikaanse leest
geschoeide visie op het autosnelwegnet van de komende dertig jaar. Volgens deze
visie zou het net in 1996 een omvang van 5100 km moeten hebben bereikt. Dit zou
niet worden gerealiseerd, maar de uitbreiding was niettemin fors: het netwerk groeide
van iets meer dan 300 km in 1960 naar 1000 km in 1970, om ten slotte in 1990 bij
2000 km uit te komen (zie grafiek 2.10).79

Het autogebruik nam na 1957 spectaculair toe, en de per persoon per dag afgelegde
afstand met de auto navenant: van 3,9 naar 23,2 km. De jaarkilometrage per auto
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daalde intussen vanaf 1963 geleidelijk, toen het naoorlogse record van 18.400
kilometer werd bereikt, om pas in de jaren tachtig weer iets toe te nemen.80 Dat

Grafiek 2.11: De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in Nederland, 1935-1993. De snelle
groei van het autoverkeer resulteerde in een even zo snelle groei van het aantal verkeersdoden. In
1970 werd deze trend omgebogen. (voor bronvermelding zie pag. 332)
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DAF opende in 1967 een nieuwe nevenvestiging te Born, geheel gericht op de productie en assemblage
van personenwagens. Deze waren alle voorzien van een variomatic-aandrijving.

De Variomatic
De Variomatic (eind jaren vijftig) en de Transmatic (eind jaren tachtig) van Daf behoren tot de groep
van continu variabele transmissies, een subklasse van de automatische transmissies en een oude
ingenieursdroom sinds het begin van de autotechniek aan het eind van de negentiende eeuw. Die
droom is zeker een eeuw onvervuld gebleven, hetgeen een rechtstreeks uitvloeisel is van de keuze, nu
al meer dan een eeuw geleden, ten gunste van de benzinemotoraandrijving en tegen de alternatieven
van stoom- en elektrische tractie. Deze laatste twee hebben immers de potentie om rechtstreeks een
continu variabele aandrijving mogelijk te maken doordat een versnellingsbak met tandwielen niet
nodig is: zowel de stoommachine als de elektromotor biedt vanaf stilstand een koppel aan de uitgaande
as, hetgeen betekent dat de automobilist vanaf stilstand tot aan de maximale voertuigsnelheid altijd
genoeg energie bij de aangedreven wielen kan krijgen om de auto voort te bewegen. Bij de auto met
inwendige-verbrandingsmotor is dat niet het geval: een dergelijke motor slaat af als de bestuurder
er bij lage toerentallen energie uit wil halen. Bij stationair draaien of bij het veranderen van rijrichting
(van voor- naar achteruit) moet de motor dan ook worden ontkoppeld van de wielen met behulp van
een koppeling. Bovendien is het toerenbereik van dergelijke motoren zo smal dat het gehele
snelheidsbereik van de auto niet kan worden afgedekt. Dat leidt op zijn beurt tot het toevoegen van
een versnellingsbak, die het mogelijk maakt hetzelfde toerenbereik van de motor telkens in een ander
snelheidsbereik van de auto om te zetten, door telkens een ander tandwielpaar achter de motor te
schakelen. Dat gebeurt meestal met de hand, maar Amerikaanse autofabrikanten hebben kort vóór
de Tweede Wereldoorlog een schakeltransmissie ontwikkeld waarbij het schakelen werd
geautomatiseerd. Vanwege de hogere kosten van dergelijke transmissies, vanwege het feit dat hun
toepassing tot een hoger brandstofverbruik leidde en misschien ook vanwege een culturele weerstand
onder Europese automobilisten om het schakelen op smalle, bochtige wegen aan een apparaat te
delegeren, zijn dergelijke transmissies in Europa - behalve in het zeer dure marktsegment - nooit echt
populair geworden.
De ingenieursdroom van de continu variabele transmissie (cvt) kan worden omschreven als de poging
de aloude karakteristiek van de stoom- en elektromotor te realiseren met behoud van de
verbrandingsmotor. Net als de ‘aandrijving’ van mensen en dieren hebben deze motoren immers de
eigenschap dat bij toenemende belasting (het beklimmen van een helling) en snelheid, het koppel
automatisch aan deze vraag wordt aangepast. De realisering van een cvt-functie is echter in de
geschiedenis van de autotechniek op tientallen manieren geprobeerd, maar eerst in de V-riem-
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variator (de Variomatic) met rubberen riem en de stalen duwbandvariator (de Transmatic) uitgevoerd.
Het idee van Hub. van Doorne, een der grondleggers van Daf, werd tussen 1955 en 1958 door zijn
medewerker jonkheer ing. J. van der Brugghen uitgewerkt en verscheen in 1956 eerst in een industriële
versie op de markt. In februari 1958 stond de Daf 600 met Variomatic op de Amsterdamse RAI en
een jaar later startte de serieproductie. Het revolutionaire karakter van de bandvariator lag behalve
in zijn gedurfde, van de mainstream radicaal afwijkende concept, ook in het feit dat een
automatiseringsfunctie nu ook voor kleine auto's beschikbaar kwam. Als zodanig heeft de Daf met
Variomatic een bijdrage geleverd aan de eerste golf van massamotorisering in Nederland.
Tegelijkertijd, echter, leidde de ontkoppeling van motortoerental en voertuigsnelheid tot
gewenningsproblemen bij automobilisten, die bij het optrekken hun motor hoorden optoeren voordat
de snelheid toenam, een effect dat als ‘jetstart’ bekendstaat en ook in startende vliegtuigen en in
optrekkende dieselelektrische treinen waarneembaar is. Dat leidde ertoe dat de Daf al gauw als een
‘oma-autootje’ bekend raakte en in de beleving haaks kwam te staan op een motoriseringscultuur
die nog steeds door de mannenervaring bepaald was.
De Transmatic, een idee van Hub. van Doorne uit 1964, probeert aan dit bezwaar tegemoet te komen
doordat de stalen band de doorgeleiding van een hoger koppel mogelijk maakt, zodat dit cvt-type in
potentie ook voor zwaardere auto's geschikt is. In september 1971 werd een aparte BV, Van Doorne's
Transmissie (VDT), opgericht. Het duurde echter tot 1987 voordat zowel de technische problemen
als de organisatorische en financiële aspecten voldoende waren opgelost om een reguliere
serieproductie mogelijk te maken.
Aanvankelijk toegepast in lichtere modellen van Subaru, Ford en Fiat, legde VDT, dat uitsluitend de
stalen duwband produceert, in haar marketing voortdurend de nadruk op de universele toepasbaarheid
van het duwbandprincipe. Daartoe werd onder andere een Formule 1-raceauto met het systeem
uitgerust, maar deelname aanGrand Prix-wedstrijden werd geblokkeerd. Door de bijna twintigjarige
vertraging in de duwbandproductie waren bovendien ook de Amerikaanse leveranciers van (getrapte)
automatische transmissies in staat gesteld hun producten voor toepassing in kleinere modellen door
te ontwikkelen. Ook is inmiddels een concurrent van het duwbandprincipe op het toneel verschenen
in de vorm van de kettingvariator. Het kleine VDT, inmiddels overgenomen door het Duitse
toeleveringsbedrijf Robert Bosch GmbH, moet nu de concurrentie aangaan met machtige spelers op
de wereldmarkt van de automatische transmissie.
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werd veroorzaakt door een sterke daling van het zakelijke gebruik en een verschuiving
naar de toepassing in het woon-werkverkeer. De opkomst van het sociaal-recreatieve
verkeer leidde er bovendien toe dat de grenzen van de wegcapaciteit in de jaren zestig
het eerst en het omvangrijkst in de vorm van files op zaterdag en zondag zichtbaar
werden. Het leidde ook tot een snel toenemend aantal ongelukken: Nederlanders
moest opnieuw verkeersdiscipline worden bijgebracht (zie grafiek 2.11). Dat alles
gebeurde op een wegennet dat rond 1970 tot in alle hoeken van het land was
uitgebouwd, waarna het de ene na de andere capaciteitsuitbreiding onderging, nu
eens voor-, dan weer (en meestal) naijlend op de groei van het autogebruik.
Hetzelfde gold voor het spoorwegnet, dat gaandeweg de jaren vijftig en zestig

werd geëlektrificeerd. Door de aanleg van een elektronisch bewakingssysteem
(voltooid rond 1970) werden veel hogere lijnfrequentiesmogelijk, terwijl de invoering
van hogere snelheden-inclusief-stops (intercitytreinen) en het inzetten van grotere
passagierswagons (dubbeldekkers) de capaciteit nog eens extra vergrootten. Ook het
openen van voorstedelijke stations droeg tot deze capaciteitsvergroting bij: tussen
1960 en 1990 nam het aantal stations, dat in de jaren veertig en vijftig drastisch was
gereduceerd, weer van 279 naar een vooroorlogs niveau van 389 toe. Wel werd nog
een belangrijke leemte in het net opgevuld: door de aanleg van de Schiphollijn werd
de trein een belangrijke ‘feeder’ voor het luchtverkeer, dat gedurende de gehele
naoorlogse periode een sterke groei doormaakte. Ook deze groei was teweeggebracht
door schaalvergroting, met name in de vorm van de jumbojets, die eenmassale stroom
vakantieverkeer op gang brachten (zie grafiek 6.1).81 Metrolijnen in Amsterdam en
Rotterdam, de Haagse ‘sprinter’ naar Zoetermeer en de Utrechtse sneltram naar
Nieuwegein introduceerden

Grafiek 2.12: De ontwikkeling van de concurrentie in vervoerde massa tussen de drie belangrijkste
vervoersmodaliteiten in het naoorlogse goederenvervoer. In Nederland bleef de binnenvaart belangrijk
naast de vrachtauto.
(voor bronvermelding zie pag. 332)

nieuwe vormen van openbaar vervoer. Een en ander had tot gevolg dat het aantal
wagons voor personenvervoer in de hier beschouwde periode met 41% toenam.
Tegelijkertijd, echter, nam het aantal goederenwagons met 59% af, voornamelijk
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veroorzaakt door het wegvallen van het kolentransport uit de Limburgse mijnen,
hetgeen slechts voor een deel werd gecompenseerd door

Nederland was een echt fietsland en bleef dit tot lang na de Tweede Wereldoorlog. Personeel van de
Tilburgse textielfabrieken dat met de fiets naar het werk ging, zorgde tezamen met de vele voetgangers
voor een grote verkeersdrukte, zoals hier bij een spoorwegovergang (1954).
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Figuur 2.1: Vergelijking van het gebruik van de auto in 1963 met dat in 1993.
(voor bronvermelding zie pag. 332)

het nieuwe vervoer van chemische bulkgoederen.
Gedurende de jaren zestig daalde de vervoersprestatie van het spoor sterk, een

daling die in deze fase meer dan gecompenseerd werd door een sterke stijging van
het wegvervoer (zie grafiek 2.12). De binnenvaart leverde te midden van dit geweld
een min of meer constante prestatie van tussen de 6 en 8 miljard ton-km.82

De jaren na 1976

Dit overzicht van een kleine eeuw mobiliteitsontwikkeling eindigt in 1976, toen de
autodichtheid buiten de steden voor het eerst de stedelijke dichtheid overtrof.83Vanaf
halverwege de jaren zeventig overheerste bovendien het recreatieve en toeristische
gebruik van de auto. Daardoor steeg de verkeersintensiteit minder dan het autobezit
had doen vermoeden, ook al omdat veel van dit privéverkeer in de urbane en
peri-urbane sfeer werd afgewikkeld. Ook het bedrijfsvoertuigenpark groeide sterk
en wist zijn greep op de vervoersmarkt flink te versterken. De vervoersprestatie nam
krachtig toe, van 8,2 miljard ton-km in 1963 naar 22,9 in 1990, vooral ten koste van
de binnenvaart.
Daarmee leekNederland een ‘normaal’ (vracht) autoland geworden. Toch vertoonde

op dat moment de ‘modal split’, zoals de verdeling over de verschillende
vervoermiddelen in het jargon van de verkeerskundigen wordt genoemd, voldoende
eigen trekken om van een typisch Nederlands beeld te kunnen spreken. Voor het
vrachtvervoer moet daarbij in de eerste plaats het belang van de binnenvaart worden
genoemd. In het vrachtverkeer over de weg ontstond in de jaren zeventig een ernstige
overcapaciteit, zodat in 1975 een algehele tonnagestop werd afgekondigd. Tot 1985
werd de bedrijfstak daardoor drastisch uitgedund: het aantal ondernemingen nam
met een kwart af tot 7400 en het aantal arbeidsplaatsen kelderdemet 20% naar 65.000.
Toen in 1992 het liberale vervoersbeleid werd hersteld, had de Nederlandse vrachtauto
weliswaar op het gebied van het buitenlands vervoer inmiddels een belangrijke
inhaalslag gemaakt, maar zijn vervoersprestaties lagen nog altijd halverwege die van
de binnenvaart.84 Ook bij het vervoer naar en van de havens in Rotterdam en
Amsterdam was het aandeel van de weg gering: in 1907 bedroeg dit aandeel slechts
20% van het totaal van 25miljoen ton. Voor de ‘droge haven’ Schiphol lag dit aandeel
nog veel lager, al biedt het vervoerde gewicht hier een slechte vergelijkingsbasis: de
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luchtvracht speelt zich traditioneel af op het niveau van het kostbare stukgoed
(inclusief dieren).85

In de tweede plaats geldt het relatief dichte spoorwegnet als een typisch
Nederlandse verworvenheid. Terwijl de vervoersprestatie van de trein in 1990 bijna
11miljard reizigerskilometer bedroeg, schommelden bus, tram enmetro samen tussen
de 4,9 en de 6,4 miljard, ondanks de experimenten in de jaren zeventig en tachtig
met de belbus, de minibus en, als meest zichtbare, de treintaxi.
Anders dan in het Interbellum, echter, bleef de reisafstand per treinreiziger per

dag nagenoeg constant.86 Het aantal busreizigers was in 1963, toen de
personenautoboom zich deed gevoelen, voor het eerst sinds de oorlog sterk afgenomen.
Tot 1974 verloor het streekvervoer een derde van zijn passagiers, maar daarna
stabiliseerde het regionale busvervoer zich door een nauwere samenwerking van de
streekvervoerbedrijven, die zich in 1989 tot de NVVerenigd Streekvervoer Nederland
samenvoegden.87

In de derde plaats gelden de langzame vervoermiddelen zoals de fiets en het lopen
als een bijzonder kenmerk van het Nederlandse naoorlogse verkeerslandschap. Wat
de fiets betreft: eind jaren zeventig gebruikte een derde deel van de beroepsbevolking
de fiets om naar het werk te reizen (en een evengroot deel de auto). In het
boodschappenverkeer was dit aandeel zelfs 56% (tegen slechts 17% voor de auto).
Toen de overheid halverwege de jaren zestig zich een beeld wilde vormen van het
verplaatsingsgedrag van de Randstedeling en de Commissie Openbaar Vervoer in
hetWesten des Lands daartoe de grootste enquête organiseerde die ooit in Nederland
was gehouden, bleek bovendien maar liefst 30% van de mensen dagelijks grote
afstanden te voet af te leggen. ‘Het ging daarbij niet om een optelling van vele kleine
wandelingetjes (b.v. voor het doen van boodschappen) maar om grote afstanden, die
in één wandeling werden afgelegd’, stelde de Autokampioen verrast vast.
‘Het was nog nimmer zo naar voren gekomen dat zelfs in deze tijd van

massamotorisering er door een groot deel van demensen nog bijzonder grote afstanden
te voet worden afgelegd.’88

Alhoewel het treinverkeer, het lopen, het fietsen en de binnenvaart belangrijk bleven,
kan niet worden ontkend dat de ontwikkeling van het (vracht)autobezit en de daarop
afgestemde infrastructuur een ‘automaatschappij’ hebben doen ontstaan met een
systeemkarakter, dat wil zeggen dat economie en samenleving zijn afgestemd op de
vanzelfsprekende aanwezigheid van de (vracht)auto. Die aanwezigheid bleek echter
ook te resulteren in files en milieubelasting. Dit leidde tot de vraag wanneer de groei
van het (vracht)autoverkeer zou afvlakken. De overheden wendden zich tot de ver-
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Wegenaanleg: de voorbereiding van de mobiliteitsexplosie.

keerskunde om antwoord te krijgen op deze vraag. Vanaf de jaren zeventig begon
de verkeerskunde daarom aandacht te krijgen voor microverschijnselen zoals de
aankoopmotieven van huishoudens en voor demografische verschuivingen zoals het
verschijnsel van de ‘huishoudensverdunning’ en de massale intrede van vrouwen op
de arbeidsmarkt. Tevens werd er niet langer uitgegaan van een welhaast automatische
groei van het verkeer met een natuurlijk verzadigingspunt.89

Critici van de traditionele modellen van de verkeerskunde wezen op het
mechanisme van de selffulfilling prophecy: de modellen veronderstelden een
gelijktijdige accommodatie van de verkeersgroei in de vorm van een aanpassing van
de infrastructuur, terwijl de beleidsmakers hun infrastructurele plannen onderbouwden
met verwijzingen naar de groeivoorspellingen. ‘Verwachtingen omtrent autobezit
en -gebruik bepalen in belangrijke mate het toekomstige verkeersbeleid’, schreef het
vakblad Verkeerskunde begin jaren negentig bij de introductie van nieuwe
rekenmodellen.90 Bovendien hebben dergelijke modellen met hun ‘natuurlijke’
verzadigingsniveau een alibi-functie: zolang de beleidsmakers het verkeer in
weerstandsloze banen leidden, was er niets aan de hand, want het autoverschijnsel
zou op den duur ‘vanzelf’ aan zijn grens raken. Toen dergelijke verwachtingen niet
bleken uit te komen, werd geprobeerd via nieuwe, op krachtige computertechniek
gebaseerde rekenmodellen inzicht te krijgen in de ‘verplaatsingskeuze’ (en kwamen
daardoor andere vervoermiddelen dan de auto, zoals het openbaar vervoer en de fiets,
weer in beeld). De nieuwe rekenmodellen verplaatsten de aandacht van het huishouden
als beslissingseenheid naar de individuele potentiële autobezitter en leidden tot de
ontdekking van de ‘irrationele reiziger’ die zich weinig aan de veronderstelde
econometrische rationaliteit gelegen liet liggen.91

Deze nieuwe modellen waren een reflectie van een verschuiving in het nationale
verkeersbeleid: van vraagvolgend naar mobiliteitsbeheersend. Deze verschuiving
was al kort na de Tweede Wereldoorlog ingezet, maar werd in beleidsstukken pas
goed waarneembaar in de beide Structuurschema's Verkeer en Vervoer (SVV-I en
SVV-II) in de jaren tachtig. Terwijl het verkeersaanbod na het uitbrengen van SVV-I
in 1981 sterker bleek te groeien dan verwacht, werd in de jaren 1988-1990 in de
beste tradities van het Nederlandse poldermodel SVV-II uitgebracht na een zeer
uitgebreide consultatie van een ieder die maar in de verste verten bij het verkeer en
vervoer betrokken was. Dat had tot gevolg dat ookminister van Verkeer enWaterstaat
N. Smit-Kroes zich uiteindelijk ‘bekeerde’ tot het concept van de duurzame
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samenleving, waarin afscheid werd genomen van een ongebreidelde verkeersgroei
en werd ingezet op het meer afremmen van de groei van de mobiliteit.92

Omde auto te kunnen aanschaffen, is een voldoende groot vrij besteedbaar inkomen
noodzakelijk, ook al kan deze barrière in eerste aanleg worden verlaagd door
afbetalingsregelingen of door de aanschaf van een tweedehands exemplaar of een
‘opstapmodel’ in de vorm van een motorfiets of scooter. Wie echter over zulk een
budget beschikt, heeft vervolgenswel degelijk een ‘koopmotief’ nodig om tot aanschaf
over te gaan.93 Het zijn deze koopmotieven die onze aandacht richten op de
gebruikscultuur van fiets, motorfiets en auto, en het is deze gebruikscultuur die in
de bestaande historiografie over de auto nogal is verwaarloosd. Om in die leemte te
voorzien, en al doende bovendien onmisbare verklaringen voor de Nederlandse
mobiliteitsexplosie op het spoor te komen, zullen we in het volgende hoofdstuk de
maatschappelijke inbedding van de auto in het Nederlandsemobiliteitspatroon trachten
te reconstrueren.

J.W. Schot, G.P.A. Mom, R. Filarski en P.E. Staal
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Autorijden werd al snel door velen gezien als een ideale vorm van ontspanning die het de stadsmens
mogelijk maakte om op avontuur te gaan in de natuur; toeren werd dat genoemd.
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3 Werken aan mobiliteit: de inburgering van de auto

Het autogebruik: toeren versus racen
Het technische avontuur in Nederland: veel chauffeurs
Het utilitaire gebruik van de auto
De doorbraak van de universele auto
Bouwen aan een wegennet
De ANWB als systeembouwer van de massamotorisering
De coördinatiecrisis in het Interbellum
De wederopbouw van het autoverkeer
De mobiliteitsexplosie
Het einde van de onschuld
De maatschappelijke inbedding van de auto

In de zomer van 1898 werden de inwoners van Nederland voorbereid op een invasie.
In een missive kondigde minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid Cornelis
Lely aan dat de Automobile-Club de France (ACF) van 8 tot 13 juli een wegwedstrijd
van Parijs naar Amsterdam en terug op touw had gezet. Lely gaf ‘het publiek... in
het belang van het veilig verkeer in overweging... zich tijdens den wedstrijd niet
zonder noodzaak op het verharde gedeelte van den weg te begeven (en) daarbij acht
te slaan op de aanwijzingen, welke te dien opzichte door de van wege de
Automobile-Club de France langs den weg geplaatste waarschuwers zullen worden
gegeven’.1

Een invasie was het inderdaad. Met zestig auto's, verdeeld over twee klassementen
van ‘toerrijders’ en ‘wedstrijdrijders’, werd het aantal in Nederland rijdende auto's
gedurende een dag of vijf ruimschoots verdubbeld.2 Met een gemiddelde snelheid
van 45 km/h, en met uitschieters van 60 tot 70 km/h op rechte stukken, jakkerde de
Parijse aristocratie over de rijkswegen vanaf Maastricht, via Nijmegen, richting
Amstelhotel, om daar tijdens het banket door een verblufte vaderlandse pers te worden
aangestaard. Uit het feit dat vooral de wufte uitdossing van de Parijse dames de
pennen in beweging bracht, kanmen afleiden dat ook toen al automobiele uitwisseling
minstens evenzeer als een culturele uitwisseling werd ervaren.3

Dat blijkt ook uit de voorbereidingen voor de wedstrijd in Nederland, die in
diezelfdemaand leidde tot de oprichting van deNederlandseAutomobiel Club (NAC).
Het initiatief daartoe was afkomstig van de Nijmeegse Benz-importeur M. Aertnijs,
voormalig bierbrouwer en ACF-lid, die de ACF-bestuurders ervan had weten te
overtuigen hun oorspronkelijk naar Wenen geplande route naar Amsterdam te
verleggen. Van de vijftien NAC-leden in 1899 waren er vier importeur en drie
producent van auto's, heel wat bescheidener dan het aristocratische who-is-who dat
zich in de Franse club ACF had verzameld. Volgens Aertnijs kreeg de Nederlandse
adel eerst gaandeweg een overwicht in het NAC-bestuur, omdat die aanvankelijk
‘met enige minachting neer(keek) op de auto’. Daarmee leek Nederland eerder op
Engeland, waar de auto aanvankelijk ‘the poor man's yacht’, het vervoermiddel van
de burgerij, werd genoemd.4
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De race zorgde voor een eerste impuls onder Nederlandse ondernemers om zich
aan de productie van een eigen auto te wagen; onder hen bevonden zich de gebroeders
Spijker, bouwers van de Gouden Koets, die nog in hetzelfde jaar hun
koetsenmanufactuur uitbreidden met een autoafdeling.5 Anderen begonnen een
importeurschap. Kenmerkend voor deze vroegste fase van het internationale
automobilisme, waarop Nederland geen uitzondering vormde, was het dooreenlopen
van producenten, handelaren, importeurs en gebruikers: de vroegste autocultuur was
een cultuur van kenners en ingewijden, afkomstig uit de hoogste echelons van de
maatschappij.

De met veel publiciteit omgeven races die vanaf 1895 in alle westerse naties de komst
van de auto aankondigden, benadrukten de rol van de auto als een ‘avonturenmachine’,
en wel in drie opzichten. Primair was aanvankelijk het avontuur in de tijd: de
prikkelende combinatie van angst en genot in de ervaring van snelheid en
snelheidsverandering. Vanuit dit perspectief was autorijden verbonden met
persoonlijke moed en vaardigheid, en het nemen van
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De autorally Parijs-Amsterdam-Parijs deed in 1898 letterlijk nogal wat stof opwaaien op en langs
de Nederlandse wegen. Voor de Franse organisatoren gaf de goede toestand van de Nederlandse
klinkerwegen de doorslag om Amsterdam als tussenstop te kiezen. Op die wegen kon hard worden
gereden: men haalde snelheden van 60 à 70 kilometer per uur.

risico's. Al snel kwam daar een avontuur in de ruimte bij: het toeren rond de steden
en verder weg, naar historische en natuurlijke bezienswaardigheden, zonder vast
reisschema, gekoppeld aan de bereidheid zich te laten verrassen door mooie
doorkijkjes, onverwachte ontmoetingen en andere geneugten die de spanning van de
persoonlijke ontdekkingstocht moesten verhogen. Ten slotte was er het functionele
avontuur: de bereidheid om onderweg vanwege een panne te moeten stoppen, de
prikkeling van de technische uitdaging van de meestal gemakkelijk op te sporen en
te repareren defecten die een zekere kennis van het automobiele mechaniek
vooronderstelden. Het was dit, vooral mannen aansprekende amalgaam van
avontuurlijkheid dat aanvankelijk als ‘autosport’ werd gedefinieerd, een definitie die
overigens niet vastlag en in de tijd qua samenstelling veranderde en ook per land
verschillend werd ingekleurd, zowel door de toeschouwers als door de automobilisten
zélf.6

Er zijn in Nederland niet veel herinneringen van eerste autogebruikers
geboekstaafd.7 Op basis van het beschikbare materiaal is het echter plausibel dat
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behalve voor het sportieve avontuur de eerste auto's ook werden ingezet voor
conspicuous consumption.
Behalve als speelgoed voor rijke mannen, gold de auto immers ook als

statusvehikel, letterlijk en figuurlijk: hoewel de vroege autocultuur in eerste aanleg
naar binnen gericht was en als zodanig wel eens is afgeschilderd als een voortzetting
van de jachtpartij met andere middelen, was zij vanaf het begin ook spectator sport,
onderdeel van een opkomende massabeweging die de passieve consumptie van
heroïsme, competitie, recordjacht en gevaar tot kern had.8

In Nederland stonden vooral de door de NAC georganiseerde
‘betrouwbaarheidsritten’ in deze traditie. Uit het blad van de Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond (ANWB),Kampioen, komt deze dubbele functie ook duidelijk naar
voren.
Terwijl de benzineauto zich bij uitstek leende voor de eerste vorm van gebruik

(en daarmee de traditie van de fiets ‘sport’ voortzette), gebeurde het opzichtige
‘flaneren’ met de auto in de stad met de elektrische auto, die daarmee de traditie van
het koetsritje in het park en langs de boulevard voortzette. Dit laatste bleef echter in
alle automobiliserende landen een subcultuur: op een zeer korte fase in de Verenigde
Staten vóór 1900 na, kwam het aantal elektrisch aangedreven auto's nergens boven
de één tot twee procent van het autobestand uit, al waren er plaatselijk wel
spectaculaire uitschieters, zoals Chicago, Berlijn en Amsterdam. In de laatste stad
ontstond vanaf 1909 zelfs een circa tachtig elektrische auto's omvattende taxivloot,
die zeker tot de Eerste Wereldoorlog het hoofdstedelijke straatbeeld domineerde.9

Op landelijke schaal overschreed het aantal geregistreerde elektrisch aangedreven
auto's echter nimmer de 150 exemplaren.10 Welke auto men echter ook gebruikte, hij
maakte het mogelijk zich te onderscheiden, juist op het moment dat de fiets, die deze
functie eerder had vervuld voor de hogere burgerij, een massavervoermiddel begon
te worden.
In de herinnering van Aertnijs waren de eerste autogebruikers die incognito in hun

‘straat-locomotieven’ - zoals de tegenstanders de eerste auto's noemden - over 's
heren wegen dwaalden, ook op zoek naar een sportief avontuur: ‘Ik zie ze nog voor
mij, die heren met het kleine petje op het soms eerbiedwaardige hoofd, corpulente
persoonlijkheden met dikke onderkin, gezichten met baarden, imponerende facies
en kale schedels. Nog mooier werd het als
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De inburgering van auto kreeg mede vorm via de organisatie van bloemencorso's waar versierde
auto's rond reden om zo hun onschuld aan te tonen. Met deze automobiel wonnen de twee bezitsters
de tweede prijs bij een concours in Haarlem in 1903. De chauffeur staat op eerbiedige afstand.

de stormband onder de kin werd geschoven. Daarbij droegen de berijders van de
auto's meestal maskers met glazen er in, of brillen met halve maskers er aan bevestigd,
ten einde het gelaat te beschermen tegen weer en wind. Die dames en heren waren
dan ook absoluut onherkenbaar.... Daarbij werd de auto niet beschouwd als een
practisch vervoer-middel. Het rijden was een sport en nog geen transport. Dikwijls
werden wij nageschreeuwd, zelfs uitgescholden, maar we hadden er schik over en
iedereen, buiten onze sport, liet ons volkomen koud in dit opzicht.’11

Het was deze bohémienistische houding van het épater le bourgeois door de burgers
zélf, dit luidruchtig vertoon van ‘sportieve’ en luxueuze voertuigen, die de meeste
Nederlanders, nadat zij van de eerste schrik waren bekomen, in het verkeerde keelgat
schoot. Zij kregen de ANWB, die zich ook tegen de autorace naar Amsterdam had
uitgesproken, aan hun zijde. Voor de modellering, het trimmen van het automobilisme
om het in een (klein)burgerlijk waardepatroon te laten passen, moest veel werk
worden verzet, niet in de laatste plaats onder het snel groeiende bestand aan eigen
leden, zoals in het clubblad van de ANWB, De Kampioen, valt na te lezen.12

In het vorige hoofdstuk is, vanuit een vogelperspectief, de complexiteit van de
autodiffusie, te midden van de mix van andere vervoermiddelen en in relatie tot de
opbouw van een infrastructuur, aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk wordt een
verklaring gezocht in de sfeer van het autogebruik voor het zo spectaculaire verloop
van deze verspreiding. Zo ontstaat een beeld van de maatschappelijke inbedding van
de auto alsook van de rol van de ANWB als doorslaggevende intermediaire actor in
dit proces tussen gebruikers, overheden en leveranciers (producenten en importeurs).
In een eerder deel van deze reeks is het proces van inbedding nader gethematiseerd
en onderscheiden in drie niveaus: het zoeken naar een markt, het maken van een
institutionele context en het zorgen voor een culturele inbedding. Zonder dit proces
van wat wij hier ‘de inburgering van de auto’ zullen noemen, kan de explosie van
automobiliteit, die zoals in het vorige hoofdstuk bleek tweemaal zou optreden (kort
na 1923 en vervolgens kort na 1957), niet goed worden begrepen.
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Het autogebruik: toeren versus racen

Ontstaan in 1883 uit een samenvoeging van lokale fietsclubs, die vaak door
welgestelde jongeren in de scholierenleeftijd werden opgericht, was de ANWB, de
AlgemeneNederlandseWielrijders Bond, in het laatste decennium van de negentiende
eeuw op de golven van de fietsgekte uitgegroeid tot een middenklassebeweging, met
20.000 leden in 1900.13 Het ANWB-bestuur keerde zich tegen de onbeschaafdheid
van vooral de jeugd in de openbare sfeer, die zich onder andere uitte in het jakkeren
op de fiets, en probeerde zo de fiets een plaats te geven in de groeiende mobiele
wereld.
De strijd om het Vondelpark was wat dat betreft symptomatisch. Al sinds de

oprichting van de ANWB werden de fietsers daar geweerd vanwege de hinder die
zij de wandelaars bezorgden. In 1898 lukte het de ANWB met het particuliere
Vondelparkbestuur tot een regeling te komen, waarbij fietsers op bepaalde uren wer-
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Lang niet iedereen was direct gewonnen voor de automobiel. Op allerlei fronten was er verzet en
probeerde men het nieuwe verkeersmiddel aan banden te leggen. De ongevallen met auto's konden
in de regel op veel publiciteit rekenen, wat de naam van de berijders niet ten goede kwam. Ook de
kleding van de automobilisten in de veelal nog open wagens, compleet met stofbril, bood geen erg
publieksvriendelijke uitstraling.

den toegelaten. Dit had tot gevolg dat voetgangers werden opgeroepen voortaan de
rijwegen te mijden. Een en ander zou worden gecontroleerd door
ANWB-commissarissen.14 Zo zorgde de ANWB er niet alleen voor dat de voetganger
plaats maakte voor de fietser (en later de auto), maar ook dat de ‘woeste rijders’
onder de leden aan banden werden gelegd. De bond benadrukte vooral de hygiënische
en opvoedende waarde van het toeren op de fiets in de parken en buiten de steden.
Sport, door de ANWB primair gezien als ‘toeren’, was in deze ambitie de ideale

inspanning, die tot ontspanning kon leiden na het werk. Wat dat betreft, paste de
ANWB in een internationaal verschijnsel van opkomende massaorganisaties die
pretendeerden de groeps- en klassenbelangen te overstijgen.15 De moraal van deze
organisaties was burgerlijk in de republikeinse betekenis van het woord: de nieuwe
burger was een lid van de maatschappelijke gemeenschap van individuen bij wie
waarden als ‘inspanning, verantwoordelijkheid, prometheïsch genot in de beheersing
van de dingen om je heen, gevoelig voor onderlinge wedijver maar getemperd door
het fatsoen’, hoog in het vaandel stonden.16 Het was deze burgerij die als eerste de
mobiliteit als een doel op zichzelf ontdekte. Daarbij waren zelfredzaamheid en
individuele flexibiliteit even vanzelfsprekend als de rehabilitatie van eenvoudige
geneugten. Ook de ontdekking van de natuur door stedelingen was een belangrijk
element in dit ideeëngoed. Dit werd in Nederland bijvoorbeeld zichtbaar in de nauwe
betrokkenheid van de ANWB bij de oprichting, in 1905, van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten en, vijf jaar later, van de Bond Heemschut. In 1909
bracht de ANWB ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig bestaan een vierdelige
serie Ons eigen land uit, één lange, met foto's verluchte lofzang op de natuur. Voor
de ANWB bestond er geen tegenstelling tussen automobilisme en natuurontsluiting.
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Het doelloos dwalen in de natuur was de ultieme bekroning van een fiets- of autorit
vanuit de stad.
In Europa werd dit amalgaam van nieuwewaarden onder meer geïnstitutionaliseerd

in de fietsbonden, de eerste massaorganisaties met het ‘algemeen belang’ als doel.
In Nederland kwam dit gedachtegoed behalve in de ANWB ook tot uiting in de
Tucht-Unie, in 1908 voortgekomen uit de Vereeniging Volksweerbaarheid met als
doel ‘de tuchteloosheid onder het Nederlandsche volk te bestrijden, ten einde zijn
zedelijke, geestelijke en lichamelijke kracht te verhoogen’. Als middelen om dat doel
te bereiken, werden de nieuwe burgerlijke waarden van tucht, weerbaarheid,
maatschappelijke discipline en vaderlandsliefde naar voren geschoven.17

DeANWBwerd aangevoerd door Edo J. Bergsma (1862-1948), een der oprichters
in 1883. Bergsma was tevens eerste voorzitter van de Tucht-Unie in 1908 en sinds
1896 burgemeester van Enschede. Hij was lid van de Vrijzinnig-Democratische
Bond, een afscheiding van de Liberale Unie in 1901.18

Het besluit om een ‘toerbond’ te worden, was in 1898 genomen, tegelijkertijd met
de afwijzing van het wedstrijdrijden, en had tot een crisis in de bond geleid. De aard
van deze crisis werpt een verhelderend licht op het wereldbeeld van de vroege
ANWB-bestuurders. Het sleutelwoord voor het begrijpen van de identiteit van de
Touring Clubs was namelijk ‘amateurisme’ (in de letterlijke betekenis van
‘liefhebberij’). Daarom vormde de overal in Europa opkomende commercie rond
het wielrennen in deze vroege fase de eerste belangrijke lakmoesproef voor deze
organisaties.
De crisis in het Nederlandse wielrennen in 1898 had dan ook aanvankelijk minder

te makenmet een verzet tegen het racen als zodanig (dat wil zeggen: tegen competitie
en de prikkeling van hoge snelheid) als wel met de activiteiten van bookmakers en
de dreigende invoering van de totalisator.19 Bij de bestuurders bestond de vrees dat
het rijden om geldprijzen verkeerde hartstochten zou opwekken. Wielrennen zou de
primaire burgerplicht, de arbeid, kunnen schaden, niet alleen fysiek, in de vorm van
gebroken ledematen, maar ook moreel. Wat dit laatste betreft, was het bondsbestuur
beducht voor het ontstaan van ‘een zekere onafhankelijkheid’, met name bij de
arbeiders. Toen dan ook een Limburgse ANWB-
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Het uitgaan van de Spijkerfabriek omstreeks 1910. Er waren hier in die periode meer dan 400 personen
werkzaam. De activiteiten op racegebied dienden toen al vooral als uithangbord.

Spyker
Jacob en Hendrik Spijker begonnen in 1900 met het bouwen van auto's, op een moment dat zij als
bouwers van de Gouden Koets al nationale vermaardheid hadden bereikt. Steunend op de vakkennis
van vooral Franse en Belgische ingenieurs, bereikten zij al snel internationale bekendheid door het
ontwerp van een zescilindermodel met vierwielaandrijving en drie cardanassen, op het topmodel van
Mercedes na de duurste auto op de Engelse markt. Vanwege het belang van deze markt veranderden
zij hun merknaam in Spyker. Ook in Nederlands-Indië werden in sommige jaren meer auto's verkocht
dan in het moederland.
Spyker was een typisch voorbeeld van een ingenieursmerk: technisch vooroplopend, weinig bereid
tot technische compromissen en dientengevolge mikkend op het duurste marktsegment. Een voorbeeld
daarvan was het anti-stofscherm dat Jacob (de technicus) onder de auto's liet monteren, die vervolgens,
midden in de commotie over het door auto's opgeworpen stofprobleem, handig als ‘dustless Spyker’
op de markt werden gebracht. Ook experimenteerde het merk in 1905 en 1906 met hybridische
aandrijving, terwijl het ook al vroeg met een vierwielremsysteem kwam. Het Amsterdamse bedrijf
vestigde zijn internationale roem definitief door de deelname aan de wedstrijd Peking-Parijs in 1907.
Het was een tocht vol ontberingen, schijnbaar rechtstreeks aan het eerste het beste jongensboek
ontleend, compleet met oplichters, struikrovers, rivaliserende stammen, heldenmoed en een op sensatie
beluste pers.
Nadat in april 1908 het faillissement was aangevraagd, beleefde het bedrijf een paar maanden later
een doorstart met behulp van de Dordtse Petroleum Maatschappij van ir. Adriaan Stoop. In 1911
kocht koningin Wilhelmina twee Spykers en drie jaar later volgden militaire bestellingen. Na een
nieuwe overname werd tevens de productie van vliegtuigen gestart. Uiteindelijk zou het merk door
wanbeheer te gronde gaan, nota bene op een moment dat juist het zeer luxe marktsegment door de
enorme oorlogswinsten leek aan te trekken. Toen in 1926 de inboedel werd verkocht, had het
roemruchte merk tussen de 1500 en 2000 auto's gebouwd.
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Autorijden was in de pioniersfase een technisch avontuur en vergde de nodige organisatie en
improvisatie. Een net van garages, benzinestations en hulpdiensten ontbrak vrijwel geheel. Er kwam
heel wat bij kijken en er viel heel veel te doen bij het bandenverwisselen, zoals de Amsterdamse
automobilist F.W. Matthes tijdens een tocht in Duitsland in 1905 vastlegde.

bestuurder zich aan de commercie bleek te hebben bezondigd, brak binnen de ANWB
een debat los over de noodzaak tot schorsing van de ‘commerciëlen’. Vooral voorzitter
Bergsma verwees naar zijn maatschappelijke functie om zijn verzet toe te lichten
‘tegen machten die het volk slopen’. Weliswaar was het racen altijd een uitstekend
propagandamiddel geweest, ook voor het toeren, en had de bond door zijn
betrokkenheid bij het racen ook steeds de invloed van zijn zedelijkheidsideaal kunnen
doen gelden, maar tegen de aanzwellende commercie bleek zelfs de ANWB niet
opgewassen. Andere bestuursleden aarzelden om tot royement van de groep van
opponenten over te gaan, omdat men het aandeel ervan onder de leden op 40% schatte
en men bevreesd was voor een verdere verloedering van de racesport en de terugslag
die dit op de propaganda voor het toeren zou hebben. De ANWB besloot daarop een
eigen racebond op te richten, maar de tegenstanders wisten van een vergelijkbaar
antagonisme binnen de internationale wielrenbond gebruik te maken om de exclusieve
licentie voor het organiseren van races te bemachtigen. Het betekende het einde van
het wegwedstrijdwezen voor de ANWB, een verlies dat in de daaropvolgende twee
decennia in de zelfbeeldvorming werd omgesmeed tot een algemene afwijzing van
het racen tout court.
De gedwongen beperking tot het toeren legde de ANWB overigens geen

windeieren: het opende het perspectief op een samenbundeling van allerlei toeristische
activiteiten, inclusief die met de auto.
Wat dat betreft, vormden de lotgevallen van de Engelse Cyclists Touring Club

(CTC) een afschrikwekkend voorbeeld. Haar leden torpedeerden tot driemaal toe
een bestuursvoorstel om ook automobilisten als lid toe te laten. Het clubbladCyclists
Touring Gazettewerd daarop de spreekbuis van een fel anti-autosentiment. De daarop
volgende leegloop van leden werd door de Touring Club de France (TCF) het eerst
opgepikt als signaal om de bakens te verzetten: waar in Engeland de Automobile
Association (AA) de toerfunctie annexeerde en de CTC verkommerde, groeide de
TCF als nooit tevoren.20 In de meeste Europese landen (ook in Frankrijk) kozen de
nationale wielerclubs voor een anti-autohouding en zij zagen hun ledentallen fors
teruglopen. De ANWB, daarentegen, volgde het Italiaanse model, waar al eerder
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voor de formule van een brede toeristenbond was gekozen; de Nederlandse club
bekroonde deze ontwikkeling in 1905 met een naamswijziging.21 Voortaan zou de
bond door het leven gaan als ‘ANWB. Toeristenbond van Nederland’.22

Het technische avontuur in Nederland: veel chauffeurs

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de details van het vroege autogebruik en
met name niet naar de technische component van dit gebruik, waaronder het zelf
sleutelen door gebruikers. In het algemeen bestaat echter de indruk dat in de Verenigde
Staten, onder andere vanwege de hoge personeelskosten, het verschijnsel van de
eigenaar-chauffeur veel meer voorkwam dan in Europa.
Die indruk wordt in ieder geval voor wat Nederland betreft ruimschoots bevestigd.

Zo werden in 1902 in Haarlem en omgeving 36 rijvergunningen verstrekt, waarvan
25 aan chauffeurs.23 Kort daarop werden de eerste chauffeursopleidingen opgezet.
In Neder-
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land kwam er op initiatief van de inmiddels koninklijke NAC, de KNAC, en de in
1893 opgerichte RI (Nederlandsche Vereeniging ‘De Rijwiel-Industrie’, de latere
RAI) in 1906 een tot stand, als onderdeel van de Haagse ambachtsschool.
Beroepschauffeurs konden er een cursus van twee en een halve maand volgen,
eigenaarchauffeurs konden volstaan met een cursus van een maand. Tot begin jaren
twintig volgden 395 beroepschauffeurs en 271 particulieren een opleiding, een
aanwijzing voor het hoge aandeel beroepschauffeurs (59%) onder de vroege
Nederlandse autorijders. Directeur was de ex-KMA'er, gerepatrieerde Indië-ganger
en civiel en elektrotechnisch ingenieur G.F. Steinbuch, de latere auteur van een
toonaangevend autotechnisch handboek en op dat moment tegelijk hoofdredacteur
van De Auto (NAC) en van het Technisch Bijblad van De Kampioen (ANWB).
Steinbuch trok zich later terug uit de chauffeursschool in Den Haag en richtte in
dezelfde stad (na het Nijmegen van Aertnijs uit de beginjaren dé autostad van
Nederland) het Automobiel-Technicum op, een ‘Vakschool voor Middelbaar
Technisch Onderwijs’, een privé-instelling die geheel gemodelleerd was naar het
voorbeeld van Duitse scholen. Behalve chauffeursopleidingen verzorgde Steinbuch
daar ook tweejarige cursussen voor autotechnici. Voorzien van een bibliotheek
(volgens Steinbuch de ‘uitgebreidste... van de geheele wereld’) met 900 boeken en
65 abonnementen en uitgerust met instructie-auto's (elektrisch, stoom en benzine),
een motorfiets en een ‘vliegmachine’, had Steinbuch daar in 1911 al tweehonderd
personen ‘van de meest verschillende rangen en standen van de maatschappij’
opgeleid, onder wie twaalf officieren, tien handelaars en twaalf ingenieurs.24 Net als
in het buitenland het geval was, vormden dergelijke scholen de kern van een in de
jaren tien startende institutionalisering van het autotechnisch onderwijs.25

Voor de autobezitters zonder chauffeur zat er niets anders op dan zich met het
‘functionele avontuur’ hoe dan ook te verzoenen.
Zeker vóór 1910 was een ieder die een auto kocht en niet de middelen of de wens

had om de techniek naar een chauffeur of mecanicien te delegeren, aangewezen op
zijn eigen technisch kunnen.
De onbetrouwbaarheid vormde een even onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe

vervoermiddel als zijn ‘sportieve’ karakter. Niet voor niets viel het een verslaggever
op hoezeer de deelnemers aan een door de NAC in 1900 georganiseerde
betrouwbaarheidsrit van de techniek genoten bij het in gereedheid brengen van hun
auto's: ‘Het was een tooneel, dat op niet-ingewijden in de geheimen der carburatie
een indruk moest maken alsof al die heeren toeristen werktuigkundigen van de
bovenste plank waren.’26

Als typerend voor dit soort gebruikers kunnen de herinneringen van de arts en
autopionier J.P. Veening gelden. Geboren in Groningen, maakte hij als kleine jongen
met zijn vader tochtjes in een gehuurd gerij zonder koetsier. Toen zijn vader op jonge
leeftijd overleed, zette hij ‘de liefde voor RIJDEN’, zoals hij het noemde, voort door
een fiets te kopen. Dat was in 1893, het jaar waarin hij ook voor het eerst hoorde
over het bestaan van auto's in Frankrijk.
Echter, toen hij drie jaar later in Amsterdam een dergelijk voertuig voor het eerst

zag, was de teleurstelling groot: ‘Ik had zó gehoopt, dat de automobiel de oplossing
zou brengen en daar zag ik een ding, dat afschuwelijk lelijk was en rookte en stonk
en trilde en een akelig lawaai maakte en niet de snelheid had van een fiets. Ik dacht:
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“dat is niets en wordt ook nooit iets”.’27 Zijn enthousiasme werd pas gewekt toen hij,
in 1898, de deelnemers van de rit Parijs-Amsterdam de hoofdstad zag binnenrijden.
Vanaf dat moment begon hij alles te lezen wat hij in handen kon krijgen over de auto
en ging hij zich verdiepen in de techniek. Na twee avontuurlijke autoritten, in Parijs
en in België, in beide gevallen met een gehuurde auto met chauffeur, besloot hij zijn
licht op te steken bij HenriMeijer, hoofdredacteur vanDeKampioen.Diens antwoord
deprimeerde hem zeer: ‘Als U niet zó gefortuneerd bent dat U zich kunt afvragen:
“wat zal ik nu eens doen: een stal met renpaarden gaan houden of een automobiel
kopen” dan moet u er niet aan beginnen.’28

Veening slaat Meijers raad echter in de wind en koopt, op 16 mei 1902, een
voiturette, een lichte eencilinder Darracq. Het vervolg van Veenings herinneringen,
opgetekend in 1958, is één lange litanie van technisch gedetailleerde verklaringen
voor ongevallen en ongemakken, van afgebrokenmotorsteunen, negen lekke banden
op een tocht van Arnhem naar Amsterdam, het bestellen van een mengsel van
glycerine en water bij zijn medicijnenleverancier bij wijze van koelvloeistof, tot het
bij een naburige smid uit het volle metaal laten draaien van een set nieuwe
nokkenassen, die het vermogen van zijn Darracq met sprongen doet stijgen. In 1914,
twaalf jaar na zijn eerste aankoop, koopt Veening zijn volgende auto.
Het heeft er alle schijn van dat het technisch-functionele deel van het autoavontuur

aanvankelijk werd gemodelleerd door de tegenstrever van de ANWB, de
grootburgerlijke (K)NAC.Die probeerde bijvoorbeeld door het regelmatig organiseren
van betrouwbaarheidsritten aan te tonen dat het met het functionele avontuur wel
meeviel. Dat wordt bevestigd door de vragenrubriek van De Kampioen, waarin, in
1905 bijvoorbeeld, slechts 30 van de 313 ingezonden vragen de autotechniek betroffen
(en meer dan het dubbele de motorfietstechniek). Niettemin laat deze rubriek zien
met welke technische problemen de eerste autogebruikers worstelden.
Hoofdprobleem was de elektrische installatie (accu's, bougies), gevolgd door de

brandstof, die dikwijls met speciale toevoegingen aan de persoonlijke behoefte van
de gebruiker werd aangepast. Zo werd soms picrinezuur toegevoegd, een aan de
racerij ontleende truc om het motorvermogen op te voeren.29

Het utilitaire gebruik van de auto

De missie die de ANWB zichzelf ten doel stelde, had dan ook een ander karakter,
een karakter dat zijn succes als massa-organisatie,
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De ANWB propageerde het functionele gebruik van de auto, bijvoorbeeld door artsen. Hiervoor
moesten volgens de ANWB auto's gebouwd worden die op alle landwegen konden worden gebruikt.
Op de foto de arts J.P. Veening, hier in zijn Darracq uit 1901, op een zandweg in de Achterhoek. Hij
zakte op zijn tochten regelmatig tot de assen in de modder. Meestal lukte het om op eigen kracht
verder te komen, een enkele maal kwamen er paarden aan te pas.

ook van de automobiele toerist, zou bepalen. Symptomatisch daarvoor is het
openingsartikel van hoofdredacteur Henri Meijer in een van de nummers van De
Kampioen van 1907. In dat artikel klaagde Meijer, die naar we mogen aannemen
namens het ANWB-hoofdbestuur sprak, dat de aanvankelijke belofte van
paardenvervanging door de autoproducenten niet was ingelost. Volgens Meijer was
de auto ‘opgegroeid tot een machine die met sneltreinen in snelheid wedijvert.... De
machine, die aanvankelijk bedacht was om het paard, dat hoogstens 50 km per dag
kan afleggen, overbodig te maken, omdat zij het werk beter, sneller en goedkooper
zou kunnen doen, is een luxe-voorwerp geworden, soms twintigmaal duurder bij
aanschaffing en in onderhoud dan een gewone equipage.’ Dat was betreurenswaardig,
omdat ‘tal van plattelandsbewoners, dokters, notarissen, fabrieksdirecteuren,
grondeigenaars, handelaars in landbouwbenoodigdheden enz., enz., die... groote
afstanden hebben af te leggen, gretige koopers zouden zijn van een vertrouwbare
automobiel wanneer die beantwoordde aan de alleszins bescheiden eischen dat zij
niet duurder ware dan een flink paard met een degelijk rijtuig, geschiktheid bezat
om in elk jaargetijde op alle landwegen te worden gebruikt en voorzien ware van
een motor van zoodanige capaciteit om het voertuig onder minder gunstige
omstandigheden een snelheid van 15 à 20 K.M. per uur mee te deelen’. Meijer
voorspelde met name de Franse auto-industrie zware tijden, omdat in Amerika de
noodzaak van het produceren van een goedkope en betrouwbare auto wel werd
opgepakt. ‘Wat ons betreft, wij gelooven veeleer, dat de automobiel van den
middenstand uit Amerika zal komen.’30

Deze sterke nadruk op het utilitaire gebruik had een lange traditie binnen de
ANWB. Al in 1891, tijdens de opkomst van de fietsgekte, bleek uit een onderzoek
van de ANWB dat handelsagenten en handelsreizigers, artsen en fabrikanten (in deze
volgorde) tot de voornaamste zakelijke gebruikers behoorden, vooral in de steden.31

Het was een historisch toeval dat de bruikbaarheid van de auto voor andere dan louter
‘sportieve’ doeleinden al vroeg definitief op de nationale agenda plaatste. Met de
spoorwegstaking van 1903 werd het land in één klap afhankelijk van de moderne
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transportmiddelen fiets en auto.32 In een vaderlandslievende actie had het NAC-bestuur
zijn leden telegrafisch verzocht hun auto's aan leger en politie ter beschikking te
stellen. Alleen al in Amsterdam en Den Haag waren dadelijk 26 auto's beschikbaar.
Met snelheden die normaal absoluut niet toegestaanwaren, de begeleiders gewapend
met een ‘rijksrevolver’, raceten de nieuwe helden nu in het algemeen belang door
Nederland. Het was, zo stelde Peugeot-importeur Verwey & Lugard tevreden vast
in een brochure (die pas een jaar later werd uitgebracht om geen ‘wonden... open te
rijten’), één ‘Reuzen-betrouwbaarheidsrit’.33 Verbaasd kwamDe Kampioen achteraf
tot de vaststelling: ‘(D)at duizenden “tegenstanders” in deze dagen vrienden van het
rijwiel en de automobiel geworden zijn, dat honderden vreesachtigen hun vrees thans
ridicuul vinden, ja, dat zelfs de hoogste autoriteiten, die door strenge wetten het
automobilisme onder den duim hielden, thans bij het automobilisme hun toevlucht
in de benauwdheid van het gestoord verkeer hebben gezocht, dat was zoo verrassend
door zijn volkomen nieuwheid, dat niemand het had kunnen voorspellen.’34 Ook het
Handelsbladwas lovend over ‘de reddende automobiel’.35Dat laatste was opmerkelijk,
omdat juist het Handelsblad zich aanvankelijk een voorstander betoonde van het
superbeschaafde avontuur van de
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elektrische auto en geen goed woord overhad voor de parvenu's van het vroege
automobilisme.36

Ondanks deze opsteker voor de Nederlandse autobranche, echter, leek Meijer vier
jaar later een roepende in de woestijn met zijn pleidooi voor een utilitair gebruik.
Zelfs de artsen, waarop de ANWB in navolging van het buitenland zijn hoop had
gevestigd, leken aanvankelijk Meijers oproep niet te volgen. In Nederland lijken de
artsen zich in eerste instantie vooral van de motorfiets te hebben bediend, waarvan
het park tot ver in de jaren twintig dat der auto's overheerste.37

Er is weinig bekend omtrent de rol van de Nederlandse arts bij het opkomende
automobilisme. Daarom komt de eerder aangehaalde herinneringen van autopionier
Jan Pieter Veening bijzondere betekenis toe. Op zijn praktijk in het Gelderse Eibergen
maakte hij ook af en toe gebruik van de fiets of de tilbury (een tweezitskoetsje), maar
vanaf 1909 koos hij uitsluitend voor zijn in 1902 aangeschafte auto (zonder chauffeur),
nadat hij zijn zware exemplaar had ingeruild voor een lichte tweezitter, opnieuw
tweedehands. Tijdens de oorlog schakelde hij over op de motorfiets. Toen Veening
in 1940 zijn praktijk in het Noord-Hollandse Beemster beëindigde, had hij op vier
na al zijn vele auto's tweedehands aangeschaft.38

De meeste plattelandsartsen waren echter aanvankelijk niet tot een dergelijke
aanschaf in staat. In Oud-Beijerland, bijvoorbeeld, op een van de Zuid-Hollandse
eilanden, legde Johan Hers gedurende zijn gehele drieëndertigjarige loopbaan de
kilometerslange visiteroutesmeestal te voet af. Dergelijke artsen brachten van oudsher
het merendeel van hun werkzame uren onderweg door. Een collega van hem in een
ander dorp huurde af en toe een koetsje, maar de kosten daarvan, op te brengen door
de patiënten, bedroegen bijna evenveel als zijn jaarinkomen. Sommige artsen
gebruikten met tegenzin de fiets en de enkeling die zich vóór 1910 wel aan een auto
waagde had er weinig aan, gezien de zeer slechte staat van de plattelandswegen.
Hoewel zodoende de indruk bestaat dat de Nederlandse plattelandsarts aanvankelijk
weinig van de auto gebruik maakte, vormde hij een logisch startpunt om de noodzaak
van de ontwikkeling van een auto die geschikt is voor nuttig gebruik te
beargumenteren. Niet alleen omdat de arts gewend was met zijn medisch
instrumentarium te experimenteren, maar ook omdat het vervoersprobleem juist voor
deze groep als het ware om een oplossing schreeuwde, een oplossing die de tram
met zijn vaste rijschema ten enenmale niet kon bieden. Toen de artsen langzaam aan
begonnen zich te motoriseren, waren zíj het dikwijls naar wie in de gemeenteraden
werd verwezen om af te zien van het afsluiten van de wegen voor de auto.39

Voorkeur voor een betaalbare en betrouwbare auto

De behoefte aan een versterking van de utilitaire eigenschappen van de auto werd
luider op een moment dat in 1907 een recessie vanuit Amerika over Europa spoelde
en een afzetcrisis ook de
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De roep van organisaties zoals de ANWB om een kleinere gezinsauto, zowel geschikt voor
vrijetijdsbesteding als voor zakelijk gebruik, werd steeds luider in de eerste decennia van de twintigste
eeuw. Ford speelde hier zeer succesvol op in. In deze reclame uit de jaren dertig werd dit thema
expliciet benoemd.

Franse en Duitse auto-industrie trof. In Nederland zag de autobranche, na de zo
teleurstellend verlopen salon van 1908, gedurende vijf jaar af van het organiseren
van een tentoonstelling. Kort tevoren had de Franse minister Méline in zijn boek
Retour à la terre de verwachting uitgesproken dat er in Frankrijk een automarkt
bestond van hooguit 30.000 personen, een markt die, eenmaal verzadigd, door drie
à vier fabrikanten kon worden bediend. De meeste Europese producenten deelden
Mélines mening. Ook de zich aarzelend ontwikkelende Nederlandse auto-industrie
concentreerde zich vooral op de luxemarkt.
In de Verenigde Staten vormde de recessie echter de opmaat tot een verandering

in het ontwerptraject van de auto. Daar was de ‘runabout’ van oudsher een goedkoop
alternatief, waarop Henry Ford voortborduurde met het ontwerp van zijn T-model,
dat vanaf 1909 in almaar toenemende aantallen uit de fabrieken in Detroit zou rollen.40

De concurrentie uit Detroit dwong de Europese auto-industrie tot de productie van
goedkopere en gebruiksvriendelijker modellen. Ook de autoclubs hebben in deze
bijstelling een rol gespeeld. In
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Grafiek 3.1: De ontwikkeling van het aantal personenauto's naar vermogensklasse, 1909-1919. In
de ontwikkeling van het aantal personenauto's naar vermogensklasse in de periode 1909-1919 valt
op dat de lichtere klasse van 7-14 PK het snelst groeide. (voor bronvermelding zie pag. 332)

Frankrijk is bijvoorbeeld goed te volgen hoe de Touring Club zich rechtstreeks richtte
tot de industrie om haar wensen gehonoreerd te krijgen. Sleutelfiguur in dit proces
was de ‘paus van het automobilisme’ Baudry de Saunier, een tot het automobilisme
bekeerde fietser en tevens veelschrijver over techniek en moraal van de auto. Zo
werd de voor de zelfsleutelaar zo moeilijke toegankelijkheid van de kleppen van de
motor, van de magneetontsteking en van de carburateur aan de kaak gesteld. Tevens
werd in een breed debat in de gespecialiseerde pers de gewenste ‘voiture de grand
tourisme’ gedefinieerd (en afgezet tegen de ‘voiture du grand plaisir’), die
comfortabeler moest zijn dan de vroegere voiturettes en geschikt voor ‘le couple
touriste’, met gemakkelijk afneembare velgen of banden en met richtingaanwijzers.
Het was, zo kan men uit dit debat opmaken, vooral een kleinburgerlijke auto:
betaalbaar, ‘eerlijk, simpel en zonder pretenties’.41

Vergelijkbare debatten vonden ook in de Nederlandse autopers plaats, met G.F.
Steinbuch als Nederlandse Baudry de Saunier, maar de terugkoppeling naar de
ontwerpers van de auto is hier veel lastiger aanwijsbaar. Toch valt de intermediërende
rol van zowel de NAC als de ANWB bij de beeldvorming over de auto niet te
ontkennen. Parallel aan de roep om een betrouwbare auto veranderde namelijk het
dominante beeld ervan. Niet langer stonden de racemachine en het luxueuze voertuig
centraal; de auto werd nu gedefinieerd als een voor de gegoede burgerij van artsen,
advocaten, notarissen, ondernemers en handelsreizigers betaalbaar en betrouwbaar
voertuig dat zowel voor het toeren in de weekeinden en in de vakanties als zakelijk
gebruikt zou kunnen worden. Het door de ANWB gecreëerde beeld was een perfecte
voorafschaduwing van het dualistische en daarmee universele karakter van de auto
zoals we dat nu nog kennen: bron van genot en alibi van nuttigheid.

De stadsauto
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Het zo gewenste utilitaire karakter veronderstelde dat er aan ten minste twee eisen
ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid zou worden voldaan. In de eerste plaats
moest de technische betrouwbaarheid van het voertuig een stand hebben bereikt die
binnen de mobiliteitscultuur van een groeiende groep technische leken als
aanvaardbaar kon gelden. In de tweede plaats moest het ‘sportieve’ karakter van de
auto in zoverre worden getemd, dat de auto zonder al te veel problemen in de stad
gebruikt zou kunnen worden. Ten aanzien van het eerste aspect ontstond gaandeweg
een onderhoudscultuur en -infrastructuur, een bereidheid om een hele maatschappij
op de schop te nemen om een nog steeds als intrinsiek onbetrouwbaar geldend artefact
in een onderhoudssysteem in te bedden, zoals later nog zal blijken. Wat het tweede
aspect betreft: zolang de auto erop was afgestemd om vooral snel en continu te rijden
(zoals bij het toeren en racen het geval was), was hij een onding in het almaar drukker
wordend stedelijk verkeer. Dat had te maken met de herkomst van de
verbrandingsmotor vanuit de industriële toepassing als aandrijving van
gereedschapsmachines, waar immers een constant toerental voldoende was (net zoals
dat bij de meeste stoommachines in de industrie het geval was).
Toegepast in de auto, moest deze relatief sneldraaiendemachine in toerental worden

gereduceerd om hem geschikt te maken voor gebruik in de stad. Dat gebeurde door
in het inlaatkanaal een ‘gasklep’ aan te brengen, die het volume van het aangezogen
luchtbenzinemengsel moest variëren en die het de bestuurder daardoor mogelijk
maakte om de belasting (bij tegenwind, bij het bestijgen van een helling) en het
toerental voortdurend aan zijn wensen aan te passen.42

In beide gevallen bestond er hetzelfde alternatief: de elektrisch aangedreven auto.
Deze was niet alleen vanaf het begin van zijn invoering in de stad ingebed geweest
in een onderhoudscultuur, centraal uitgevoerd in een door specialisten gerund
laadstation, maar hij was door zijn grote versnellingsbereik (waardoor ook stapvoets
kon worden gereden), zijn gebruiksvriendelijke stop-startgedrag, zijn relatief
eenvoudige bediening en op de koetsenbouw gebaseerde lay-out ook bij uitstek
geschikt voor het stadsverkeer.
Allerlei factoren zorgden er echter voor dat de elektrische aandrijving als toerauto

niet van de grond kwam, zodat deze zijn nut vooral bewees in de vorm van de taxi,
de postbestelauto en de brandweerauto, met name in Amsterdam.43
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De T-Ford betekende de doorbraak van de auto in Nederland na 1920. In 1924 waren er landelijk
31.000 auto's geregistreerd, waaronder een groot aantal T-Fords. Zij waren onder meer zo populair
omdat ze konden worden omgebouwd tot vrachtauto of bus. Op de foto de Haarlemse groente- en
aardappelhandelaar G. Wijkhuizen die een omgebouwde T-Ford gebruikte om met zijn ambulante
handel langs de deuren te gaan.

Vanaf de recessie van 1907, die de toekomst van een productiepolitiek van exclusief
luxueuze auto's op losse schroeven stelde, deed de auto-industrie er alles aan om een
auto te ontwikkelen die behalve voor sportieve doeleinden ook voor stadsgebruik
geschikt was. Op het eerste gezicht leek de ‘cycle-car’, die kort na de recessie van
1907 op de Engelse markt verscheen en zelfs onder Nederlandse producenten
navolging vond, aan de door de ANWBgepropageerde behoeften tegemoet te komen.
De Econoom, gebouwd door de heren Hautekeet en Van Asselt, ex-medewerkers
van Spyker, was niet alleen in zijn naamgeving een teken des tijds. Er zijn er in 1913
en 1914 vijfentachtig van verkocht.44 Een op een buizenframe uit de fietstechniek
gebaseerd compromis van een betaalbare avonturenmachine stuitte echter in ons
land, net als elders in Europa, op scepsis, juist vanwege zijn geringe robuustheid en
betrouwbaarheid. Holdert's Polytechnisch Weekblad wees ze bijvoorbeeld af als
‘doodkisten op wielen’.45

De ANWB voerde nog een belangrijk bezwaar aan tegen de cyclecar: die was
slechts voor twee personen geschikt, en hoewel betrekkelijk goedkoop (1200 gulden)
was de aanschafprijs ervan maar weinig minder dan die van de reeds beschikbare
lichtere auto's in de klasse vanaf 10 pk, die juist in deze periode steeds meer werden
verkocht in Nederland (zie grafiek 3.1). Het was duidelijk dat de cycle-car niet de
goedkope auto was waarop de ANWB zat te wachten. Wat gezocht werd, was een
soort limousine voor zes personen, niet duurder dan 2000 gulden, die gemakkelijk
was te onderhouden en weinig aan benzine en banden verbruikte. Als het even kon,
moesten ook jaarlijkse vakantiereisjes naar Zwitserland en af en toe een uitje naar
Zandvoort en Scheveningen gemaakt kunnen worden.46

Het succes van deze benadering bleek echter pas tijdens het Interbellum en daarna.
De universele ‘middenklasseauto’, geschikt voor gezin én zakelijk gebruik, werd
toen gemeengoed. Wel werd al snel duidelijk dat de ANWB met de gekozen
benadering op het goede paard had gewed. Terwijl de toeristenbond het aandeel van
zijn leden onder de Nederlandse fietsers had zien teruglopen van 30% in 1891 via
20% in 1900 naar 12% in 1906, kon hij in 1923 met trots verwijzen naar de bewijzen
in zijn administratie ‘dat er maar betrekkelijk weinigen (onder de Nederlandse
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automobilisten) zijn, die niet zijn ingeschreven in de ledenlijst van den ANWB en
niet alleen omdat de meesten vroeger of nu nog wielrijder zijn, - maar vooral omdat
zij erkennen het vele goede dat de Toeristenbond doet voor het toerisme te land en
te water’.47 Het aandeel van de NAC-leden onder de Nederlandse automobilisten
nam daarentegen na 1916 geleidelijk af. Dit moet mede zijn teweeggebracht door de
positie die de ANWB in de vroege fase van het Nederlandse automobilisme wist te
verwerven. Zijn aantrekkingskracht lag waarschijnlijk in het feit dat de bond, op
basis van de ervaring die was opgedaan met het temmen van de fietser, snel in staat
was een aansprekende visie te ontwikkelen op de toekomst van het autogebruik én
die visie wist om te zetten in een waaier van concrete acties, gericht op de constructie
van een bedding voor de gewenste auto en het gewenste autogebruik.

De doorbraak van de universele auto

Het was de malaise tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog in Europa, waarvan
de Amerikaanse merken gebruik maakten om het Europese vasteland met hun
goedkope producten te overspoelen, de T-Ford voorop. In het begin hadden zij het
nog moeilijk,
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toen de markt werd verzadigd door ‘oorlogswagens’, door de Duitsers in bezet gebied
gevorderde en daar achtergelaten auto's.48 Wat de oorlog verder echter vooral teweeg
had gebracht, was een enorme expansie van de productiecapaciteit van de
autofabrieken, vooral in de Verenigde Staten, die na de oorlog koortsachtig naar een
navenante expansie van de markt streefden.49 De snelle groei van het wagenpark in
de jaren twintig kan dan ook worden toegeschreven aan de groei van het marktaandeel
van de T-Ford, die de auto binnen het bereik van de gehele burgerij bracht. In de
Autokampioen werd in 1930 geconcludeerd dat ‘de ontzaglijke vlucht, die het
automobilisme in de laatste jaren genomen heeft, voor een groot deel (is) te danken
aan deze veel gesmade en geridiculiseerde Fords. Deze goedkoope en na eenige jaren
door ondervinding bruikbaar bewezen wagentjes hebben de massa tot het
automobilisme gebracht.’50

De populariteit van de T-Ford kan vanuit verschillende factoren worden verklaard.
Hij was relatief goedkoop, terwijl wat hij tekortkwam in betrouwbaarheid ruimschoots
werd gecompenseerd door een uitgekiend servicenetwerk, dat continu een ruime
voorraad aan reserveonderdelen gereed hield. Wat de voertuigstructuur zelf betreft,
werd de T-Ford gekenmerkt door een licht, maar stijf geconstrueerd chassis, waarin
een krachtige viercilindermotor was gehangen. Het geheel stond hoog op de wielen
en was daardoor geschikt om op slecht onderhouden wegen te rijden. Bovendien was
zijn overzichtelijke technische structuur bij uitstek geschikt voor een door de gebruiker
uit te voeren ombouw naar een vrachtauto, een ambulance of een autobus, hetgeen
dan ook op ruime schaal gebeurde. Zo kon een autoconcept dat in zijn basisstructuur
geenszins typisch was voor de autotechniek van die tijd, door de gebruikers
voortdurend worden aangepast aan de eigen behoeften.51

Het Polytechnisch Weekblad concludeerde in 1919 ‘dat het auto-toerisme, zooals
wij dat in Holland overheerschen zien, op een gegeven tijdstip geen meerdere
groeikracht zal blijken te bezitten. Maar de auto als zaken- of dienstmiddel heeft hier
te lande nog slechts de beteekenis die de schrijfmachine 20 jaar geleden vervulde!
Een ontzaglijk terrein ligt er braak voor een aan Europeesche verhoudingen aangepast
“Ford”-type.’52

De doorbraak van de universele auto op basis van de aandrijving door middel van
een benzinemotor werd in hogematemogelijk gemaakt doordat de nog steeds beperkte
betrouwbaarheid van de auto werd gecompenseerd door de inrichting van een
landelijke onderhoudsinfrastructuur. Gezien het toenemende lekenkarakter van de
autogebruiker, was deze infrastructuur wijd vertakt, zeer divers en moest zij de gehele
maatschappij omspannen. Zo was er in de eerste plaats een betrouwbare distributie
nodig van brandstof van voldoende (maar ook: constante!) kwaliteit en moest er een
nationaal netwerk van onderhoudswerkplaatsen en garages worden opgezet. Voor
het gebruik van de auto, zeker naarmate dat in almaar groteren getale gebeurde, moest
een netwerk van geschikte wegen worden aangelegd, evenals plaatsen waar men de
nacht kon doorbrengen en kon uitrusten van de tocht. Tijdens het rijden, ten slotte,
werd het steeds meer noodzakelijk om zich volgens bepaalde regels te gedragen,
terwijl het tevens belangrijk was zich aan een voorgeschreven maximumsnelheid te
houden in verband met de verkeersveiligheid. In het navolgende wordt de opbouw
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van deze infrastructuur verder toegelicht, waarbij met name de rol van de ANWB
als ‘wegbereider’ van de auto naar voren zal worden gehaald.

Benzinedistributie

In 1904 ging de ANWB zich bemoeien met de brandstofdistributie door een
ANWB-keurmerk te ontwikkelen voor betrouwbare ‘bonds-benzinedepots’. In korte
tijd kelderde het aantal door de bond gesanctioneerde depots van 94 (stand van 1902)
naar 28, maar al in 1905 omvatte de lijst weer 115 depots, een blijk van de
maatschappelijke macht van de bond. Die depots waren over geheel Nederland
verspreid, maar opmerkelijk was hun hogere dichtheid langs de grote rivieren en in
een corridor die van de Randstad naar de Duitse grens liep.53Al in 1913was Nederland
bedekt met een netwerk van 1500 depots.54

In 1909 sloot de ANWB een contract met de brandstofleverancier N.V. Acetylena,
de twee jaar tevoren opgerichte verkoopmaatschappij van de Koninklijke/Shell. Met
een marktaandeel in 1914 van 80%, bouwde de Koninklijke een
distributie-infrastructuur op die aanvankelijk, vanaf de inrichting van een
destillatiefabriek in Rotterdam in 1902, gebaseerd was op de drogisterijen. Van
verkoop aan huis, gebruikelijk bij de verkoop van lampolie, zag de olieproducent
vanwege het nog geringe aantal automobilisten af. De als ‘Autoline’ op de markt
gebrachte brandstof werd vooral in de grote steden afgezet. In 1914 bedroeg het
verschil in afzet tussen Zuid-Holland en een provincie als Drenthe bijvoorbeeld een
factor 40. Vanaf halverwege de jaren twintig ‘kroop [de Koninklijke/Shell] verder
naar de consument toe’ (en liep zij de ANWBvoorbij) in de opbouw van een netwerk
van benzinestations langs de rijkswegen.55

De regeling van de maximale snelheid

Opmerkelijk vroeg werden fiets en auto omarmd door de nationale overheid en het
leger. Dit wordt wel in verband gebracht met het verschijnsel dat juist de hogere
echelons in de staatsbureaucratie en het leger tot de eerste autobezitters behoorden.56

Een van de nationale actoren die de auto een warm hart toedroegen, en niet de minste,
was minister ir. C. Lely. Al in januari 1899, het jaar waarin ook de rijkstollen bij wet
werden afgeschaft, liet hij weten dat in verband met het toenemende motorverkeer
de versmalling van de wegen moest worden gestopt. Ook probeerde het Rijk in een
nieuwe wet de snelheidsbarrières die door gemeenten werden opgeworpen, uit de
weg te ruimen. Autobezitters moesten boven-
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Gerrit van der Tweel (1907), automobilist.

Ze stuurde als een scheermes
Ik leerde rijden op mijn veertiende van meneer Bootz. Dat was in 1921. Rij-instructeurs had je toen
niet. Als je achttien jaar werd, dan kreeg je zo je rijbewijs opgestuurd, een groen papiertje was dat.
Ik mocht natuurlijk nog niet rijden, maar ik ben nooit aangehouden. Die Bootz was een rijke man.
Hij had twee gouvernantes, eentje voor het huishouden en eentje voor de kinderen, en ik was er voor
de auto. Hij had een pic-pic met zo'n schuivenmotor. Die motor liep echt prachtig. Als je een
rijksdaalder op het startbord zette, dan bleef die gewoon staan, totaal trillingvrij. Hij liep precies 92
kilometer.
Auto's zijn mijn grootste liefde, maar dat is een familiekwaal. Als er een familiereünie was of zoiets,
dan spraken wij uitsluitend over auto's en de vrouwen hadden er dan de pest in.
Na mijn diensttijd kon ik in de werkplaats van meneer Kroymans in Hilversum komen, die verkocht
Ferrari's. Daar ben ik gebleven tot je de krach in Amerika kreeg. Ik was ongetrouwd, dus ik kreeg
de zak. Toen ben ik in 1933 voor mezelf begonnen. Ik huurde een werkplaats. Ik barstte van het werk.

Op mijn eenentwintigste kon ik een 1,5 liter Bugatti, die in de sloot had gelegen, voor vierhonderd
gulden kopen. Die heb ik weer helemaal opgeknapt. Ik had natuurlijk geen vierhonderd gulden bij
me, maar wel mijn spaarbankboekje. Dat liet ik zien en het geld haalde ik de maandag daarop van
de bank. Maar op zondag zat ik al wel achter het stuur. Mensen keken mij meestal na als ik in de auto
zat, want ik reed altijd vreselijk hard. Dat vond ik heerlijk. Eigenlijk wilde ik coureur worden, maar
ik heb een autoongeluk gehad en daar heb ik een stijf been aan overgehouden. Ik heb wel eens in een
raceauto gereden. Ik had wel vrienden die coureur waren. Tegenwoordig is daar niks meer aan, je
ziet ze niet meer sturen, ze hebben de versnelling en alles gewoon met knopjes op het stuur zitten. Ze
worden met driehonderd kilometer uit de bocht geslingerd en dan leven ze nog. Vroeger was je dan
dood.
Al die oude auto's van vóór de oorlog hadden het stuur rechts zitten en het gaspedaal in het midden.
Ik heb eens een mevrouw moeten leren rijden die net een nieuwe T-Ford had gekocht. Die mevrouw
reed tussen Bussum en Huizen en ik zei haar dat ze links af moest slaan en toen ging ze rechtsaf een
bospad in. Ik zeg: ‘Wat doe je nou?’ ‘Ja’, zegt ze, ‘ik was met mijn gedachtes ergens anders.’ Ik zeg:
‘Dat is levensgevaarlijk.’ Ik vertelde dat 's avonds aan haar man: ‘Uw vrouw is levensgevaarlijk, die
moet u nooit alleen laten sturen.’
Richtingaanwijzers zaten er vroeger niet op. We staken onze hand uit. Verlichting zat er ook niet op,
dat ging met carbid en achterop hingen we een olielampje. Vroeger had je geen verwarming in de
auto. Ik had altijd een leren jas aan en een leren kap op. Dan zette je de motorkap open en daar zette
je een blokje hout tussen en dan kwam de warmte tegen de voorruit aan. Als het te koud was om te
starten, dan draaide je de bougies eruit en die verwarmde je op het gasstel en dan draaide je ze er
met handschoenen aan snel weer in.
Die Bugatti was toch wel de mooiste auto die ik heb gehad, een prachtkan Daarna ben ik verliefd
geworden op de Lancia, ook een fijne kar, daar kon je alles mee doen. Die lag als een muur op de
weg en ze stuurde als een scheermes. Ze draaide zeker 140/145 kilometer, fantastisch hoor.
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Nu rij ik in een Suzuki, die heb ik pas gekocht. Die kostte vijfenveertighonderd gulden. Ha, ha, ik heb
nog nooit zoveel voor een auto betaald.
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De toenemende verkeersintensiteit en -diversiteit vroeg niet alleen om regels en voorschriften, maar
ook om een gedragsverandering en -beïnvloeding. Vooral de jeugd was een belangrijke doelgroep
en moest als medeweggebruiker, onder meer als fietser, leren met het opkomende autoverkeer om te
gaan. De ANWBwas al vrij vroeg bezig met verkeersopvoeding, getuige deze schoolplaat uit de jaren
twintig.

dien allerlei vergunningen hebben, voor iedere gemeente, voor het berijden van
provinciale wegen en voor rijkswegen. Al in 1901 werd door Lely, vergeefs, een
wetsontwerp ingediend waarin de bevoegdheden van provinciale en gemeentelijke
overheden om rijvergunningen te verlenen kwamen te vervallen. Ook het volgende,
in 1903 door minister De Marez Oyens verdedigde wetsontwerp (de vorige regering
was inmiddels afgetreden) stuitte op bezwaren, omdat de bevoegdheid tot het verlenen
van een rijvergunning aan de lagere overheden werd onttrokken en deze overheden
alleen de bevoegdheid behielden om bepaalde wegen voor autoverkeer ongeschikt
te verklaren. Zo hadden op dat moment van de 188 Zuid-Hollandse gemeenten er 68
voor auto's afgesloten wegen, een uiting van een op dat moment alom aanwezig
verzet tegen de ‘losgelaten automobielen’. Pas in maart 1904 slaagde De Marez
Oyens erin een opnieuw gewijzigd voorstel door het parlement te loodsen, maar niet
zonder een aantal ingrijpende wijzigingen.57

De meest controversiële steen des aanstoots was artikel 15, waarin een verbod
werd uitgesproken op het rijden ‘met een zoodanige snelheid, dat de vrijheid of de
veiligheid van het verkeer op (den) weg wordt belemmerd of in gevaar gebracht’.
Oorspronkelijk had het artikel een maximumsnelheid van 40 km/h omschreven, maar
dat haalde de uiteindelijke wetstekst niet. Even leek het erop dat Nederland de
auto-eeuw zou ingaan met ‘de meest moderne (motorwet) van Europa’, maar toen
daarop verschillende gemeenten snelheidslimieten van 10 km/h of lager begonnen
voor te schrijven, kwam de regering in 1908 met een voorstel van een minimaal voor
te schrijven snelheidsmaximum van 15 km/h in de bebouwde kom; daarbuiten gold
geen maximumsnelheid. Toen dit voorstel vervolgens door een amendement van
kamerlid Van Citters naar 10 km/h werd verlaagd, barstte het protest los. De NAC
(die zich in haar nieuwe blad De Auto afvroeg: ‘Wenscht men den ondergang van
het automobilisme in Nederland?’) organiseerde met de ANWB, de Nederlandsche
Motorwielrijders Vereeniging (de latere koninklijke KNMV) en de Nationale Bond
voor Vreemdelingenverkeer een ‘monsterbetoging’ op de Scheveningse boulevard.
Daarbij werden snelheidsproeven die de absurditeit van het voorgeschrevenmaximum
moesten aantonen, gevolgd door remproeven, omdat menigeen destijds meer
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geïmponeerd was door de ten opzichte van de paardentractie uitzonderlijk korte
remweg, dan door de snelheid. Het mocht echter niet baten: het amendement-Van
Citters werd met 28 tegen 16 stemmen aangenomen en bleef van kracht tot 1923,
toen de toegelaten maximumsnelheid werd verdubbeld tot 20 km/h (en in 1957 tot
50 km/h).

Begeleiding en opvoeding van autotoeristen

De begeleiding van het opkomende autotoerisme betekende voor de ANWB
nauwelijks een koerswijziging. Al in 1888 was de bond ten behoeve van het toeren
op de fiets begonnen met de uitgifte van een Reiswijzer, een soort Michelin-gids
avant la lettre. Acht jaar later kwamen daar de Toerboekjes bij, waarin fietstochten
door het gehele land stonden uitgestippeld. Steunend op zijn gedecentraliseerde
consulsysteem (de ogen en oren van de bond in elke uithoek van Nederland) werd
ter ondersteuning van dat toerisme een netwerk van bondshotels opgebouwd, dat in
1899 al 575 hotels omvatte. In 1909 richtte de ANWB eenmodelkamer in, die (nomen
est omen) op de Middenstandsexpositie in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt
voor het eerst werd tentoongesteld. ‘Weg waren... de gordijnen van plechtig somber
pluche, de houten wastafel met lampetkan en -kom, het monumentale ledikant met
machtig veren bed en gewatteerde dekens en de onverslijtbare vloerbedekking,
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die de voetzolen van vele generaties had gestreeld. In plaats daarvan: lichte
gordijnstoffen, lichte stoffen, een gelakt stalen ledikant met modern matras, een vaste
wastafel en douche.’58

Dergelijke hotels stonden in toenemende mate langs wegen die waren voorzien
van bewegwijzering, verzorgd door de ANWB. In 1904 stonden er in Nederland
1000 wegwijzers opgesteld, een aantal dat in 1918 was toegenomen tot 2800 en dat
zich in de jaren dertig stabiliseerde rond de 4000. In 1919 verschenen de eerste
‘paddenstoelen’ voor fietsers langs de weg.59

Ook bij het vormgeven van de relatie tussen artefact en gebruiker speelde de ANWB
een cruciale rol. De zit achter het stuur, het aanzwengelen van de motor, het bedienen
van de pedalen, de gas- en ontstekingshendel en de versnellingspook, dat alles moest
worden geleerd in een proces waarbij zowel de gebruiker als het artefact op elkaar
moesten worden afgestemd. Dat betrof dan nog slechts het gebruik in engere zin,
want ook het gebruik in het dagelijkse verkeer moest worden aangeleerd. Dat
leerproces betrof niet alleen het inoefenen van een voldoende reactiesnelheid (niet
de eerste, maar de direct daarna volgende hindernis bleek het grote struikelblok),
maar ook het inhalen, het afremmen onder een gelijktijdig signaal met de handen en
het nemen van een bocht. ‘Word niet vaart-wellustig!’ hamerde De Kampioen de
novieten in. ‘Te allen tijde, zelfs, ja vóóral als ge hard rijdt, moet ge de weg voor u
“ontleden.” Ge kijkt naar de erven der huizen, die ge nadert of ge let op uitrijpoorten,
op hekken, tuinrasteringen, in 't kort op alles, wat ge op 'n paar honderd meter nadert,
ge controleert de veiligheid van uw vaart met de oogen door 'n nauwkeurige inspectie
van alles wat zich op de weg uitmondt. Ge let op rails, waar ze zich splitsen, op
slechte wegstukken, en vooral op zijwegen.’60

Ten slotte was er nog het heikele rijden bij avond, dat hele debatten losmaakte
over de al dan niet geldende wenselijkheid van het doven der lantaarns bij het naderen
van een tegenligger. Hoewel de regionale pers over het algemeen zakelijk over de
ongevallenmet auto's berichtte, schemerde hier en daar toch een ook uit het buitenland
maar al te bekende weerstand tegen de auto door. In Staphorst, bijvoorbeeld, kon
een automobilist doornen, spijkers en zelfs balken op zijn weg vinden. Vooral toen
in de zomer van 1906 enkele ook in de landelijke pers breed uitgemeten dodelijke
ongevallen plaatsvonden, was de publieke verontwaardiging groot.61

Het debat ging niet alleen over mensen, maar ook over dieren.
Hier propageerde de ANWBminder terughoudendheid.62Voor kippen diende men

niet uit te wijken, dat was onbegonnen werk. Honden waren een geval apart: was
uitwijken niet mogelijk, dan moest men er maar overheen. De ANWB stelde zich
verder echter op het standpunt dat autorijders zich als een gentleman moesten
gedragen, waarmee men bedoelde dat zij een aan hun klasse verplichte hoffelijke
houding in het verkeer moesten tentoonspreiden. Het was precies deze modellering
van het ‘karakter’ van de verkeersdeelnemers die de ANWB als zijn missie in het
Interbellum steeds uitgesprokener begon te formuleren. Als geen andere organisatie
verzette de ANWB zich tegen de normvervaging die bij de verdere diffusie van de
auto om zich heen leek te grijpen; de bond probeerde de ‘verkeers-anarchie’ te
kanaliseren en te beteugelen in een actieve begeleiding van het nieuwe toerisme.
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Die anarchie kwam schrijnend tot uiting in het aantal verkeersdoden, 94 in 1927,
waarvan verreweg de meeste in de grote steden. In Amsterdam was 18% van de
verkeersslachtoffers jonger dan 13 jaar, en onder de 17 doden waren vijf kinderen,
‘op één na het slachtoffer van eigen onvoorzichtigheid’, zoals het typische commentaar
in de verkeersbladen ook destijds al luidde.63 Want ook ‘verkeersveiligheid’ moest
worden uitgevonden. Deze uitspraak was namelijk vooral typisch omdat in het
opkomende discours over de verkeersveiligheid het woeste rijden als een
karaktereigenschap en als het resultaat van opvoeding werd gezien. Het was vanuit
dit perspectief dan ook volkomen logisch dat de ANWB zich in 1920 verzette tegen
de invoering van een rijexamen voor chauffeurs. Volgens de ANWB ontbrak het
overtreders niet aan bekwaamheid, maar aan plichtsbesef en
verantwoordelijkheidsgevoel. Hoewel de bond ditmaal behalve De Telegraaf en De
Tijd zelfs het Handelsblad aan zijn zijde vond, werd het examen niettemin bij motie
in de Kamer ingevoerd.64

In 1924 werd de Motor- en Rijwielwet uit 1905 gewijzigd, drie jaar later gevolgd
door de publicatie van het Motor- en Rijwielreglement, dat een ‘onderzoek naar de
bekwaamheid’ voorschreef voordat een rijbewijs kon worden afgegeven. De
organisatie daarvan kwam in handen van de ‘in het volk gewortelde’ bonden,
waaronder de ANWB en de KNAC, die daarop een Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) oprichtten. In vele gevallen was een ‘proefrit’ al
voldoende om een bewijs van rijvaardigheid te bemachtigen.
Vanuit het perspectief waarin opvoeding in plaats van regelgeving vooropstaat,

is het evenzeer begrijpelijk dat de ANWB de oprichting van de vrijwillige
verkeersinspecties op het platteland ondersteunde, nadat de bond eerst had geprobeerd
uit zijn eigen rangen een vrijwillig hulpcorps samen te stellen, net als bij de problemen
tussen voetgangers en fietsers in het Vondelpark vóór de eeuwwisseling. Een kleine
duizend automobilisten sloten zich aan bij de provinciale verkeersinspecties, waarbij
zij volgens een vast rooster veldwachters rondreden om bekeuringen uit te delen. De
landelijke overheid zat kennelijk danig in haar maag met dit decentrale initiatief, dat
in zijn verkeersbenadering sterk de nadruk legde op repressie van brokkenmakers
en verkeersovertreders. De inspecties kregen namelijk geen wettelijke status en in
1939 werd de overkoepelende Bond van Vrijwillige Verkeersinspectiën, waarvan
het dagelijks bestuur werd bemand door burgemeesters, politiecommissarissen,
inspecteurs van de Rijksveldwacht en andere plaatselijke notabelen, door de overheid
afgeschaft.65

Omdat volgens het heersende veiligheidsdenken de ‘brokkenma-
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De van oudsher bestaande tollen op de Nederlandse wegen werden door de nieuwe weggebruikers,
de fietsers en automobilisten als een grote hindernis gedefinieerd. Naar hun mening werden de nieuwe
vervoersmiddelen ten onrechte als melkkoe gebruikt en kregen ze onvoldoende vrij baan. Op diverse
plaatsen ontstond een ware toloorlog, zoals hier te Wormerveer, waar automobilisten, motorrijders
en busondernemingen, onder aanvoering van de Zaanse VVV, in 1928 in opstand kwamen tegen een
in dit geval recent ingestelde nieuwe tol.

ker’ tot het slag van ‘abnormale menschen’ behoorde, werd het verkeersonderwijs
op lagere scholen tot een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de ANWB
gemaakt. In Haarlem, bijvoorbeeld, werden in 1935 de eerste verkeersexamens op
scholen afgenomen en twee jaar later verzorgden alle Haarlemse lagere scholen
dergelijk onderwijs, compleet met ANWB-plakzegels met toelichtende tekst,
ANWB-maquettes en, als feestelijke afsluiting, een ANWB-verkeersfilm. Boven
alle geconstateerde ‘fouten van wielrijders’ uit stak het ‘geen voorrang verleenen’,
bij de ‘fouten van voetgangers’ overheerste het ‘verzuimd eerst naar links en dan
naar rechts te kijken’.66 De landelijke invoering van verkeersonderwijs op scholen
zou na de Tweede Wereldoorlog haar beslag krijgen.

Garages

De gewoonte om bij een hotel een garage in te richten die zich toelegde op reparaties
en ravitaillering, een gewoonte die was ontstaan in de fase van de autopioniers, was
‘principieel onjuist’, vond de ANWB. ‘Op het eerste gezicht is het natuurlijk wel
gemakkelijk, indien men ook den wagen kan “spijzigen en drenken”, op de plaats,
waar passagiers lunchen, maar wij verlangen van een laadstation nu eenmaal méér.
Daar moet iemand aanwezig zijn, die de banden kan nazien, de olie controleeren, de
ramen even lapt enz.
... Verzorging van het motorische vervoermiddel des toeristen is een aparte zaak,

die óók in handen van een vakman moet zijn!’67

De opbouw van een nationale garage-infrastructuur was een uiterst moeizaam
proces, dat aanvankelijkwerd gekenmerkt doormoordende concurrentiemet kortingen
en ‘cadeaustelsels’. ‘De autobranche was aan het eind van de jaren twintig dan ook
een volkomen “wilde” branche geworden waarin vele avonturiers opereerden die
beslist niet het oud-vaderlandse devies “de kost gaat voor de baat uit” in hun
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wapenschild voerden.’ Pas tijdens de economische crisis begin jaren dertig zou, als
een met de nodige heibel gepaard gaande afsplitsing van de RAI, een landelijke,
kartel-achtige organisatie ontstaan (de Bovag, de Bond van autohandelaren en
garagehouders) die met boeteclausules de bonafide handel trachtte te beschermen.
Vooral tussen het oprichtingsjaar 1930 en het jaar 1934 groeide de Bovag onstuimig,
van 745 naar 2400 leden. Het was de Bovag die in de loop van de jaren dertig
algemeen erkende vestigingseisen wist te formuleren en een leerlingstelsel voor het
garagebedrijf wist op te zetten, hetgeen overigens pas na de Tweede Wereldoorlog,
in 1948, tot de oprichting van de Stichting VAM (Vakopleiding voor het Automobiel-,
Motorrijwiel- en Aanverwante bedrijf) zou leiden.68

Bouwen aan een wegennet

In 1898 richtte de ANWB, als reactie op de oprichting van de NAC, een
Wegencommissie in met het doel de overheid tot een grotere activiteit op het gebied
van de wegenaanleg te bewegen. Dat had aanvankelijk weinig succes, mogelijk ook
omdat de Nederlandse rijkswegen, zij het smal, over het algemeen van goede kwaliteit
waren. Zo begon de Engelsman Francis Miltoun, die in 1907 verslag deed van een
autotoer door Europa, zijn hoofdstuk over Nederland met de karakterisering dat het
land bestond uit ‘one hill and miles and miles of brick-paved roads, so well laid with
tiny bricks, and so bright and so level that it is almost an automobilist's paradise’.
Miltouns oordeel was gebaseerd op het uitzonderlijk hoge
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In 1927 werd het eerste Rijkswegenplan gepubliceerd. Het omvatte zowel de verbetering van bestaande
wegen, als nieuw aan te leggen verbindingen. Dit plan kreeg veel kritiek onder meer omdat er geen
wegen speciaal voor het autoverkeer, autosnelwegen, waren opgenomen. Een dergelijke kritiek
vertolkte ook de hoofdingenieur van de Provinciale waterstaat van Utrecht, A.A. Mussert. Deze gaf
in 1931 een brochure Ruim baan voor de toekomst uit, waarin deze visie van een autosnelweg in de
vorm van een viaductweg. Volgens de ingenieurs van de Rijkswaterstaat was er in Nederland geen
behoefte aan dit type wegen. In dit standpunt kwam in de loop van de jaren dertig echter verandering
en vanaf het herziene Rijkswegenplan uit 1938 zouden autosnelwegen een integraal onderdeel uitmaken
van de plannen.

aandeel van de dure klinkerbestrating, een praktijk die terugging tot in de zeventiende
eeuw. In 1910 was 63% van het 1900 km omvattende rijkswegennet met klinkers
bestraat. In het oosten en zuiden van het land kwam ook wel de steenslag- of
macadamweg voor.69 Vooral die steenslagwegen veroorzaakten een nieuw probleem
met de komst van de auto: door de rubberbanden werd het bindingsmateriaal tussen
de gebroken kiezels weggezogen en als stof in de omgeving gebracht, een verschijnsel
waarover de bewoners van villawijken als eersten begonnen te klagen. De ANWB
was zeer actief op dit gebied en voerde onder andere proeven uit met teerbesproeiing.
Vooral de westrumite-proeven (waarbij de wegen werden besproeid met een
desinfecterend, in water oplosbaar teerproduct, genoemd naar de Nederlandse
uitvinder Schade vanWestrum) konden opwarme belangstelling van de bond rekenen,
getuige de proeven in 1904 in Enschede, waarbij zelfs de weerstand van gras, struiken
en bomen werd getest.70

Succesvoller was de ANWB bij de aanleg van fietspaden, waarbij de bond dikwijls
als een soort aannemer het werk ten behoeve van derden uitvoerde. Van belang waren
daarbij niet alleen de gemeentebesturen, maar ook de vele Rijwielpadverenigingen,
die de aanleg van fietspaden in Nederland tot een ware beweging ‘van onderop’
maakten. In 1912 schafte de bond daartoe een motorwals aan. Als kenmerkend voor
dit particuliere initiatief kan overigens ook gelden dat de prioriteit van de aanleg niet
altijd was ingegeven door de behoefte: de keuze voor Noord-Brabant als de plaats
voor een van de eerste proefprojecten op dit gebied, was ingegeven door de
overweging dat de bond in deze provincie juist weinig leden had: aanleg van
fietspaden werd beschouwd als een krachtige vorm van propaganda.71

Waar het Rijk op het beleid van gemeenten nog niet zoveel grip kon krijgen, gold
dat niet voor de rijkswegen. In 1907 wist Lely, als lid van de Tweede Kamer, zich
gesteund door de nieuwe Waterstaatsminister dr. J. Kraus in zijn voorstel tot een
onderzoek naar de mogelijkheid om op de wegen ‘bepaalde gedeelten speciaal voor
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zeer snelverkeer en wellicht ook tevens [sic] voor zwaar vervoer in te richten’. Het
onderzoek kwam er, en Waterstaatsingenieur L.R. Wentholt vatte de in 1908
gereedgekomen regionale rapporten met de eerste op nationale schaal uitgevoerde
verkeerstellingen samen tot een overzicht van lengte, breedte, onderhoudstoestand
en onderhoudskosten van de rijkswegen. Wentholt concludeerde onder andere op
grond van de tellingen ‘dat het verkeer met motorrijtuigen voor een zeer groot deel
dient om buitenverblijven in de natuurschoone gedeelten van ons land te verbinden
met de nabij gelegen groote steden’.72

Tot een nieuwe aanpak voor de aanleg van wegen kwam het niet. Dat leek ook
niet nodig gezien het toch vooral recreatieve gebruik van de weg door de hogere
burgerij en adel. Ingenieurs van Rijkswaterstaat namen na 1908 wel steeds actief
deel aan internationale wegencongressen om op de hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen en uiteindelijk werd in 1923 een apart district Wegentechniek
opgericht binnen de dienst. De belangrijkste barrière voor het aanleggen van nieuwe
wegen door het Rijk ‘waardoor de provinciale hoofdsteden onderling zodanig
verbonden worden, dat men elk dier steden met snelheden van 60 tot 80 K.M. kan
bereiken’, zoals Lely al in 1906 wilde, was een financiële. Wie zouden voor deze
wegen moeten betalen, nu het principe van de tolweg niet langer paste in de moderne
tijd?73 De ANWB financierde deels zelf de aanleg van fietspaden, maar het werd
steeds duidelijker dat deze praktijk van particuliere financiering onvoldoende soelaas
bood. Daarom organiseerde de bond in samenwerking met het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs (KIvI) een wegencongres in 1920. Hieruit kwam de Vereeniging Het
Nederlandsche Wegen-
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congres voort, waarin ook ingenieurs van Rijkswaterstaat actief participeerden, die
de regering onder druk zette om met een oplossing te komen.
Voor de ANWB was een centrale rol bij het stimuleren van de wegenbouw van

levensbelang. Voortdurend voelde de bond in dit opzicht de hete adem van de KNAC
en de KNMV in zijn nek.74

Toen na de oprichting van Het Nederlandsche Wegencongres in 1920 ook de
oliemaatschappijen belangstelling begonnen te krijgen voor het wegenvraagstuk
(vanwege de afzet van asfalt), voelde de bond zich in de woorden van zijn
geschiedschrijver gedwongen ‘de krachten te bundelen, teneinde zich op het terrein
van het wegen- en verkeersvraagstuk staande te houden’. Vandaar het initiatief van
de ANWB, in 1925, tot de beroemde Noodklokvergadering in Den Haag, waarop de
slechte aanpassing van de wegen aan het groeiende autoverkeer aan de kaak werd
gesteld. Een jaar later volgde de veel minder bekende Alarmklok-meeting, ‘opdat
het mooiste in ons land zou worden erkend als een ideëel goed dat in gevaar was’,
zoals ANWB-voorzitter Bergsma het formuleerde.75

Naar dit ‘ideële goed’ van de natuur trokken steeds meer Nederlanders, vooral uit
de middenklassen, maar vanaf 1928 ook in toenemende mate uit de arbeidersklasse.
Voor deze almaar groeiende groep toeristen in eigen land werd het Nederlandse
wegennet een ijkpunt voor de ‘modernisering’ van Nederland, en de ANWB deed
er alles aan om in deze moderniseringswens voorop te lopen. Toch is het niet juist,
zoals Bergsma in zijn vele toespraken wilde doen geloven (en zoals soms ook in de
transporthistoriografie te lezen valt), dat de ANWB het initiatief tot de bouw van het
Nederlandse wegennet heeft genomen door voor te stellen de automobilisten voor
de bouw ervan te laten betalen.76 Al tijdens de oorlog had minister Lely een
wetsvoorstel opgesteld, ‘Verbetering van de Rijkswegen’, waarin dit principe was
verwerkt, maar de economische crisis rond het eind van de oorlog verijdelde Lely's
plannen.
De ANWB begon met de Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres een

kenniscentrum buiten het ministerie op te bouwen en wist zo de druk op de overheid
zodanig op te voeren dat op 30 december 1926 een Wegenbelastingwet werd
aangenomen, waarin het meebetalen aan de wegenbouw door de gebruikers werd
geregeld. Dat was op zichzelf al opmerkelijk, want het bleek niet zozeer de
personenauto als wel - net zoals in de Verenigde Staten - de vrachtauto die de
eigenlijke impuls tot de wegenverbetering vormde: begin jaren twintig werden vele
wegvakken en bruggen gesloten verklaard voor vrachtauto's boven een bepaalde
massa.77Overigens werd ook de Rijwielbelasting onder dezewet gebracht en betaalden
de fietsers dus voortaan mee aan de bouw van wegen voor het ‘snelverkeer’.
Een jaar later werd het eerste Wegenplan gepubliceerd: in de komende vijf jaar

zouden 92 wegen worden verbeterd, 51 wegvakken nieuw aangelegd en twaalf
bruggen over de grote rivieren gebouwd. In totaal omvatte het plan 2800 km weg.
Dertig jaar lang, van 1928 tot 1958, volgde de nationale overheid een
ad-hoc-wegenbouwbeleid dat de eisen van het heersende wegverkeer eenvoudig
volgde. De eerste jaren werd onder aandrang van de Kamer zelfs sneller gewerkt dan
het Wegenplan voorschreef. Opmerkelijk bij deze voortvarendheid was de vicieuze
cirkel van groeiende verkeersintensiteit, versnelde wegenbouw, oplopende kosten
en verhoogde belastingen waarin de overheid gevangen leek. Zo was de voorspelling
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van Waterstaatsminister Reijmer, dat het wegverkeer in de twintig jaar na 1932 zou
verdrievoudigen, niet zozeer het resultaat van een verwachting (en al helemaal niet
van een wetenschappelijke prognose), maar van de wens om de begroting rond te
krijgen. De respectieve wegenplannen in het Interbellum waren namelijk gebaseerd
op een twintigjarenraming van de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting, en als
het park niet tot de door Reijmer ‘voorspelde’ omvang zou groeien, zouden de
belastinginkomsten onvoldoende zijn om de 2800 km rijkswegen te kunnen bouwen.78

Hoe dit ook zij: de jaren dertig vormden de hoogtijdagen van de vooroorlogse
Nederlandse wegenbouw, met 1938 als topjaar, vooral in het westen van het land.
Het was een proces waaraan deANWB toonaangevend heeft bijgedragen (en trouwens
ook een toenemend leger werklozen, want zonder de werkverschaffing was het
Nederlandse wegennet heel wat minder snel totstandgekomen).79

Vanaf 1938 maakten speciaal voor auto's geconstrueerde wegen, autosnelwegen,
deel uit van rijkswegenplannen. Pleidooien voor dergelijke wegen werden al eerder,
bijvoorbeeld door de sinds 1927 actieve Nederlandsche Vereeniging voor
Autosnelwegen (NEVAS) geuit, maar de eerste tracés, zoals die tussen Amsterdam
en Sassenheim, kwamen eigenlijk bij toeval tot stand, omdat het soms onmogelijk
was de bestaande straatwegen, vooral als ze over de dijken liepen, te verbreden. De
eerste autosnelweg, met gescheiden rijbanen maar nog wel voorzien van een
beweegbare brug over de Gouwe, werd eind jaren dertig aangelegd tussen Den Haag
en Utrecht. Het wegennet kreeg een ‘spinnewebachtige structuur’, omdat het de
belangrijkste steden met elkaar verbond.80 Dat was een gevolg van de verwachting
die bij de centrale overheid heerste op het moment van de introductie van het eerste
wegenplan: men ging uit van een gemiddelde maximaal afgelegde afstand van
personen- en vrachtauto's van 60 km; boven die afstand verviel het ‘economisch nut’
van het wegvervoer, omdat het spoor dan sneller zou zijn. Opmerkelijk was verder
dat vanaf het begin van de centrale wegenplanning de fietspaden in de plannen waren
opgenomen.81

De ANWB als systeembouwer van de massamotorisering

In 1927 was de ANWB een der eerste organisaties die zich aan een voorspelling van
de toekomstige autodiffusie waagden. De Kampioen
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Na de beginjaren tijdens het eerste decennium van de twintigste eeuw vormde het Interbellum de
tweede fase waarin innovaties in de autotechniek elkaar snel opvolgden, ditmaal bovendien ondersteund
door ingrijpende innovaties in de productietechniek. Behalve de overgang van achterwielnaar
voorwielaandrijving behoorde de invoering van de geheel stalen, zelfdragende carrosserie (en daarmee
het verlaten van de koetsstructuur met een chassis en een separate opbouw) tot de kostbaarste operaties
in de geschiedenis van de autotechniek. Beide transities hingen samen met de overgang naar serie-
en massaproductie en schaalvergroting. In deze DKWReichsklasse van 1937 wordt de belastbaarheid
van de stalen carrosserie dramatisch onder de aandacht gebracht. Deze onbedoeld tragikomische
demonstratie wordt begrijpelijk als men bedenkt dat een eerder DKW-model in de lichtere klasse
weliswaar met voorwielaandrijving, maar nog geheel met houten carrosserie (aanvankelijk met
kunstleer, later met dunne staalplaat bekleed) was uitgevoerd. Nederland was tot 1938, toen het werd
ingehaald door Zweden, het belangrijkste exportland van Auto-Union, waartoe DKW inmiddels
behoorde. Via importeur Auto-Palace in Den Haag wist het Duitse merk zelfs Mercedes in te halen
en behoorde het na Opel tot het meest verkochte Duitse merk in ons land.1

Autotechniek
Gedurende de eerste vijftien jaar van haar bestaan was de autotechniek uitermate gevarieerd. Er
was nog geen beslissing gevallen over de aard van de aandrijfbron (elektrisch, stoom, benzine) en
er bestonden van elke autotechnische functiegroep ten minste twee varianten. Zo werd het grootste
probleem van de vroege autotechniek, de overdracht van het motorkoppel naar de aangedreven
wielen, opgelost met riemen, kettingen of aandrijfassen. De koplichten functioneerden met carbid of
elektrisch en de ontsteking van de verbrandingsmotor gebeurde met een waakvlam, met een
heetgestookte platina staaf of met een bougie, terwijl deze laatste zijn energie kon ontvangen van een
accu met trillerbobine of een draaiende elektromagneet.
Pas in de loop van dejaren twintig ontstond een standaardmodel met viercilindermotor met elektrische
startmotor voorin onder een motorkap, een wisselbak met drie of vier versnellingen, een cardanas
naar de achterbrug en achterwielaandrijving, het geheel ingepakt in een volledig stalen carrosserie
die de draagfunctie van het oude chassis had overgenomen. In dezelfde fase werd de
onbetrouwbaarheid van de benzineauto ‘opgevangen’ in een servicenetwerk in de vorm van een de
natie omspannende garage-infrastructuur.
In dejaren dertig begon de voorwielaandrijving, die meer geschikt was voor onervaren bestuurders,
op te komen. Tegelijkertijd werd het elektrisch systeem verder uitgebreid met ruitenwissers, een
volledig verlichtingssysteem en een dashboard waarop de toestand van de motor en de voertuigsnelheid
kon worden gecontroleerd. Gaandeweg verdwenen deze functies ten gunste van een ‘digitale’
informatievoorziening voor de autotechnische leek. De automatische transmissie, zo populair in de
Verenigde Staten vanaf het eind van dejaren dertig, sloeg in Nederland echter niet aan.
Na de Tweede Wereldoorlog viel vooral de elektronische revolutie op, die allerlei bestuurdersfuncties
overnam en de regeling van functiegroepen zoals de motor, de wisselbak en de dynamische stabiliteit
van het voertuig in bochten en op glad wegdek verbeterde of eerst mogelijk maakte. Kunststoffen en
aluminium begonnen een concurrentiestrijd met het aloude staal, een strijd die nog steeds niet is
gestreden. Gedurende de gehele autotechniekgeschiedenis is er sprake geweest van een incrementele,
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evolutionaire ontwikkeling van een toenemend motorvermogen, een toenemende passieve veiligheid,
een afnemend brandstofverbruik en een toenemende gebruiksvriendelijkheid van de auto, tendensen
die dikwijls weer werden tenietgedaan door ontwikkelingen op het niveau van het autosysteem. Zo
bleef het aantal ongevallen schrikbarend toenemen tot de omslag die begin jaren zeventig plaatsvond,
en werd de tendens tot lichter bouwen telkens weer gecompenseerd door het monteren van meer
accessoires. Een modern topmodel is tegenwoordig uitgerust met alleen al tussen de zestig en
honderdtwintig elektromotoren voor allerlei hulpfuncties. Elektrisch systeem en elektronica samen
maken nu twintig tot dertig procent van de kostprijs van een auto uit. Het is deze elektronische revolutie
die onder ingenieurs de hoop op het ontstaan van een ‘slimme auto’ levend houdt, waarmee de in
wezen negentiende-eeuwse basistechniek van de auto verzoend kan worden met de eisen van de
‘elektronisch geregelde snelweg’ van de toekomst.
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wees erop dat op dat moment in Nederland 2,5 miljoen fietsen in gebruik waren en
dat een vergelijkbaar aantal auto's in 1950 verwacht kon worden.82 Vóór dat jaar
diende een wegennet gereed te zijn om die invasie op te vangen. Zolang dit nog niet
het geval was, leverde de auto-industrie modellen af die waren afgestemd op de
afwezigheid van vlakke wegen. Het belangrijkste model was natuurlijk de robuuste
en betrekkelijk goedkope T-Ford, die in de Verenigde Staten de opmaat tot de
massamotorisering had gegeven. Volgens De Kampioen, echter, wekte de Ford het
‘verlangen naar het bezit van een eigen wagen... bij duizenden, die van de vervulling
van dien wensch slechts weerhouden worden door financieele onmacht’.83

Er waren bovendien aanwijzingen voor een latente autobehoefte die uitsteeg boven
het loutere vraag-en-aanbodstramien van nieuwprijs en persoonlijk inkomen: de
opkomst van een garage-infrastructuur deed een tweedehandsmarkt opbloeien, terwijl
tezelfdertijd het huren van auto's ‘uit de hand’, dat wil zeggen: zonder chauffeur,
populair werd, ondersteund door een SOS-rubriek in het bondsblad, die uitgebreid
de problematiek rond de wettelijke aansprakelijkheid uit de doeken deed.84Bovendien
kwam eind jaren twintig de autoaanschaf op afbetaling op, die de drempel van de
initiële kosten nog eens verder verlaagde. Volgens een rapport van de Amerikaanse
consul in ons land werd de aanschaf van maar liefst 60% van de auto's in de tweede
helft van de jaren twintig met een of andere vorm van kredietverlening gefinancierd.85

Als een zelfbenoemde, strenge controleur van de massamotorisering in opbouw
liet het bondsblad zijn licht schijnen op zo ongeveer alles wat die opbouw kon
bevorderen of belemmeren. Het parkeerprobleem in de grote steden, bijvoorbeeld,
waarbij het de Haagse oplossing naar voren schoof, volgens welke aan één zijde van
bepaalde straten op even of oneven data slechts auto's met even of oneven nummers
werden toegelaten, een idee dat daarna ook in Engeland furore maakte.86 Of het
netelige probleem van het ‘colonne-rijden’, het nieuwe fenomeen waarbij de drukte
op de wegen ervoor zorgde dat de vrijheid van mobiliteit in het gedrang dreigde te
komen. Vele pagina's wijdde het bondsblad aan wetenschappelijke verhandelingen
over de juiste aan te houden afstand bij een bepaalde snelheid, om vervolgens
bedolven te worden door reacties van lezers die afwijkende ervaringsgetallen over
remafstand en reactietijd aandroegen. Of, nog zo'n typisch dilemma tussen technical
fix op artefactniveau en systeemoplossing, het ‘brandende probleem der verblindende
verlichting’, waarbij de uitstekende individuele zichtbaarheid van de
schijnwerperbundels de tegenliggers zozeer begon te hinderen, dat daaraan het grote
aantal stukgereden slagbomen op spoorwegovergangen werd toegeschreven.87

Met een aan de Engelse zusterbond ontleend testapparaat voerden de ANWB en
de KNAC proeven uit om de mate van verblinding van de vele, ook door kleine
uitvinders voorgestelde oplossingen te meten. Het was een door Philips in Nederland
geïntroduceerde technische oplossing die zich uiteindelijk doorzette: de duplolamp
met dubbele gloeidraad, een kunststukje van fijnmechanische techniek, maakte het
de automobilist mogelijk de weg vóór de auto te verlichten zonder de tegenliggers
te verblinden (dimlicht), terwijl op het grootlicht kon worden overgeschakeld als de
weg vrij was van tegenliggers.88

Ook de diversiteit aan lokale regelgeving op het gebied van de verkeerslichten bij
kruisingen ontsnapte niet aan de unificerende, systeemconstruerende rol van de
ANWB.Waar in Breda een ‘Heuersignaal’ met een bewegende wijzer werd gebruikt,

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



dat bij enige oefening gebruikt kon worden als een dynamisch signaal (en dus een
vroege vorm van ‘groene golf’ mogelijk maakte), begon in Den Haag het
‘Heemaf-sein’ te knipperen als het rode licht op groen zou springen, met een zelfde
dynamisch effect.89 Zo werd in een geleidelijk proces van wederzijdse aanpassing
van artefact, systeem en gebruiker een nieuw autogebruik gecreëerd, waarin alle
elementen opnieuw moesten worden ontworpen en geherdefinieerd. Aan het eind
van dit proces in de jaren dertig vond de ANWB dat de term ‘luxe-auto’ eindelijk
kon worden afgeschaft.
‘Personen-auto’ was beter voor een voertuig ‘dat zonder eenige luxe, maar als

zuiver utiliteits-vervoermiddel, personen vervoert’.90 Met een schuin oog op de
ontwikkelingen in Duitsland definieerde de bond bovendien die personenauto als
een ‘volkswagen,... het autotype... dat door zijn prijs en zijn economie ieder gezin,
letterlijk iedereen, in staat zal stellen zich over den weg te verplaatsen op de meest
ideale wijze, die de hedendaagsche techniek kent.... De automobilist van onzen tijd
is een eenvoudig man, die zijn steedsch colbertje en zijn stijven kantoorboord liefst
wisselt voor een polohemd met korte mouwen en een bol-staande plus-four.
Dat is in wezen de handelsman, die de beide zijden van zijn wankele balans wil

weten, de technicus, die zijn rekenliniaal en logaritmetafels eens uit het oog en uit
het hoofd wil verliezen, dat is de vader van het gezin, die er met de vrouw op uittrekt
om vrij te zijn op hei en wei, aan strand en meer. Het automobilisme van vandaag
omvat geen select gezelschap meer, maar heel het volk, onverschillig of het als
individu zèlf aan het stuurrad plaatsneemt of dit met een gerust geweten overlaat aan
den chauffeur van de touringcar van een reisbureau in de buurt.’91

De coördinatiecrisis in het Interbellum

De herdefiniëring van de auto had vergaande gevolgen voor zijn positionering te
midden van de veranderende ‘modal split’ van het Interbellum: ze leidde tot een
herbezinning op de relatie met de tot dan toe zo overheersende trein en tram. Fiets
en auto waren een alternatief voor de tram, een alternatief dat bescherming behoefde,
vond de ANWB. Vervolgens werd de tram afgeschilderd als een relict uit vroeger
tijden, eigenlijk alleen nog geschikt voor
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het vervoer van middenstanders van middelbare en hoge leeftijd.92 ‘De nadelen van
de auto? Och die kent u: kans op pech (vrij gering, bij goed onderhoud practisch
nihil) en dan: de kosten! Voor veel minder dan 7 cents per kilometer reist u niet per
auto. Gaat u alleen, dan is de trein dus goedkoper, maar “bent u met z'n beiden” dan
kost de reis samen meer dan 7 cents per km, zelfs als we 2e klasse rijden, terwijl de
auto toch zeker te vergelijken is met 1e klasse coupé's. Doch het allerbelangrijkste
auto-voordeel is wel het feit, dat men ter plaatse van aankomst zijn eigen
vervoermiddel bij de hand heeft en dus naar willekeur kan gaan waarheen het noodig
of prettig is.’93 Met deze ondubbelzinnige propaganda ten gunste van het autosysteem
bewoog de bond zich op gevaarlijk terrein, vol politieke voetangels en klemmen. Zo
was de bond niet uitgenodigd om zitting te nemen in de Centrale Commissie van
Advies en Bijstand voor het Verkeersfonds, een commissie die door
Waterstaatsminister Van Lidt de Jeude in april 1935 was geïnstalleerd en een cruciaal
orgaan vormde bij de belangenstrijd om de verkeerscoördinatie.94

De positie van de ANWB in het coördinatiedebat kan slechts worden begrepen
als men de centrale rol doorgrondt die de autobus speelde in de beeldvorming van
de bond over de automobiele en toeristische toekomst. Voor de ANWB was de bus
de heraut van de auto. Op de tienduizenden zitplaatsen van de gemotoriseerde bussen
verplaatste zich een kolossaal reservoir aan would-be autorijders, hetgeen in de
propaganda van de ANWB van enorm belang was. Het was de autobus die voor een
veel grotere groep dan louter de bemiddeldemiddenklasse van een honderdduizendtal
Nederlanders, de twijfelachtige toestand van de wegen aan den lijve ervaarbaar en
beoordeelbaar maakte. Behalve de ‘autoërs’ rekende de ANWB daarom gaandeweg
ook de ‘bussers’ tot de door hem vertegenwoordigde belangengroepen. Gevoegd bij
de fietsers, die de bond al van oudsher tot zijn doelgroep rekende, ontstond aldus
een aanzwellend bevolkingsdeel waarvoor de ANWB zich meende in te moeten
zetten in de strijd over de coördinatie tussen de diverse vervoerswijzen. Het betrof
met name de strijd tegen het openbaar vervoer, dat in de ervaring van de ANWB zijn
problemen probeerde af te wentelen op het autoverkeer.
De meest uitgesproken vertegenwoordiger van de auto- en wegenlobby was

ingenieur L. Swaab van de Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland (BBN), met
wie de ANWB nauw samenwerkte op het strijdpunt van verkeerscoördinatie. Swaab
zong vanaf eind jaren twintig steeds luider de lof van de autobus. Hij plaatste de bus
dan wel in de traditie van de tram, die op het einde van de negentiende eeuw immers
was binnengehaald als de flexibele en decentraliserende aanvulling op het
hoofdspoorsysteem, maar in zijn visie trok de autobus deze dubbele tendens van
vervoer van deur tot deur en ontsluiting van het platteland verder door en maakte zo
van de tram een verouderd, obsoleet artefact. Sterker nog: de tram reed de auto en
de autobus op de Nederlandse wegen letterlijk in de weg.
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In het Interbellum ontstond een ware strijd tussen het railverkeer en het wegverkeer. De roep om een
krachtig ingrijpen van de overheid werd alom gehoord. De zogenaamde coördinatiecrisis was een
dankbaar onderwerp voor cartoonisten. Deze prent dateert van 1926.

In plaats van deze achterhaalde technologie te beschermen, zou de overheid juist
het autoverkeer ‘geheel vrij (moeten) laten’ en de vrije markt zijn zegenrijke werk
moeten laten doen.95

In de loop van de erop volgende jaren groeide een zich almaar verscherpende
controverse tussen de wegenlobby en de spoorweglobby. De meest uitgesproken
vertegenwoordiger van de laatste groep was S.A. Reitsma, ex-directielid van de
Nederlandsche Spoorwegen, die de slechts gedeeltelijke dekking van de aanlegkosten
van het wegennet aan de kaak stelde, waar de spoorwegen in een aan alle kanten
knellend wettelijk keurslijf waren gedwongen. Reitsma wees verder op het feit dat
met name de autobus het tertiaire wegennet in Nederland ruïneerde, terwijl wat hem
betreft de ‘verkeerschaos’ niet beter kon worden geïllustreerd dan door een verwijzing
naar de slachting op de Nederlandse wegen.96

De kwestie kwam tot een uitbarsting op een vergadering van de Afdeling voor
Verkeer en Verkeerstechniek van het KIvI in december 1931. Swaab toonde toen
opnieuw het toenemend belang van auto en autobus in het nationale verkeer en
vervoer aan, onder verwijzing naar het rapport van de in 1923 ingestelde
staatscommissie-Patijn (die zich over de samenwerking tussen de verschillende
verkeersmodaliteitenmoest buigen) en onder gebruikmaking van veel cijfermateriaal.
Het in extenso in De Ingenieur afgedrukte ver-
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slag van het aansluitende debat maakte vooral duidelijk hoe hier twee verschillende
vervoersculturen op elkaar botsten, en hoe op hetzelfdemoment de systeembenadering
van de spoorwegingenieur door een nieuwe systeembenadering van de wegenbouwer
en de (weg)verkeerskundige werd afgelost. Die kanteling in het systeemperspectief
werd heel erg duidelijk in het ietwat komische, maar niet minder veelzeggende
misverstand dat tijdens het debat ontstond over het begrip ‘comfort’: terwijl de
spoorwegingenieurs het comfort van de spoorwegcoupé prezen en geen goed woord
over hadden voor de ‘knusse benauwenis’ van de autobus-rammelbakken, benadrukten
Swaab en de zijnen juist het (wat men zou kunnen noemen) ‘systeemcomfort’ van
de autobus: zijn hogere snelheid, zijn grotere aantal stopplaatsen en zijn gemakkelijker
aanpassing van het routeverloop. De tegenstelling tussen beide comfortdefinities riep
bij een deelnemer aan het debat herinneringen op aan de gerieflijke trekschuit, die
door een veel minder gerieflijk, maar bij een hogere ‘netwerksnelheid’ functionerend
spoorwegstelsel werd vervangen.97

De strijd werd op vele fronten gevoerd. Zo verzette spoorwegman Reitsma zich
fel tegen het plan vanWaterstaatsminister Reymer om de komende 25 jaar een geheel
nieuw wegennet te bouwen, waaraan ‘tweemaal zooveel uitgegeven zal worden als
in een geheele eeuw aan baan, materieel enz. der Ned. Spoorwegen te zamen, en’,
zo voegde hij er demagogisch aan toe, ‘ongeveer evenveel als Frankrijk in 1871 als
oorlogsschatting aan Duitschland moest betalen’. En dat voor een verkeerssysteem
dat door chaos werd gekenmerkt en waarop de strofe uit het lied ‘S.O.S. (Sterf op
straat)’ van Clinge Doorenbos van toepassing was:

Hoe lang moet het nu nog duren,
Dat wij allen groot en klein,
's Avonds dankbaar constateeren,
Dat wij niet geautood zijn.

Het is niet verwonderlijk dat Reitsma tevens pleitte voor de invoering van een
vergelijkbaar vergunningenstelsel voor het vrachtvervoer over de weg als enkele
jaren tevoren voor het autobusvervoer was ingesteld.98

Het KIvI-debat eindigde onbeslist, al was het een teken aan de wand dat één der
deelnemers voorzichtig opperde ‘dat het in het belang van de gemeenschap geacht
moet worden, om de kapitaalsvernietiging bij de spoor- en tramwegen, als gevolg
van de verdringing door de auto, te aanvaarden’.99 Dat was wat de ANWB betreft
niet aan dovemansoren gericht, want tijdens de jaren dertig ontwikkelde de bond
zich tot een uitgesproken voorstander van de opheffing van onrendabele tramlijnen
en plaatste hij redactionele artikelen in De Kampioen waarin het veronderstelde
comfort van de trein op de korrel werd genomen.100 Tegenover de ‘katterigheid’ van
de trein stelde de ANWB ‘het comfort van een eigen, zij het nog zo bescheiden
wagentje’.101 ‘Geen dienstregeling dus: vertrekken als het ú belieft. Geen
plaatsreserveringen en geen “vol”. Geen gezeur met coupéraampjes en geen heete
atmosfeer. Geen dure kruiers, geen last met bagage.’102 Een vertegenwoordigster van
de ‘enige tientallen sportieve vrouwen, echtgenooten van autobezittende mannen,
die dit gedeelde bezit met al z'n droeve nasleep maar een twijfelachtig genoegen
vinden en die tot wanhopens toe droomen van een eigen wagentje’ liet de redactie
echter weten dat ze voorgoed genezenwas van die droom. ‘Geen garage, geen benzine,
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geen olie! Geen drukkende reparatiekosten of geschrijf met verzekeringen! Geen
belastingen! Geen zorgen over goede of slechte wegen, parkeerplaatsen en
éénrichtingswegen, geen verkeersagenten of automatische seinen; ik ben er af, ik
ben weer helemaal vrij mensch!’103 De controverse over de maatschappelijke waarde
van de trein trok diepe, onoverbrugbaar lijkende sporen in het verkeerslandschap,
tot ver achter de horizon. ‘Ook als (de spoorwegen) ons land bedekten met een net
van spoor- en tramwegen, even dicht als dat der huidige landwegen,’ stelde de
Autokampioen berustend vast, ‘dan nog zou van zulk een volledige overgang van
het eene vervoer naar het andere geen sprake zijn; daarvoor verschilt het te veel van
karakter.’104

De wederopbouw van het autoverkeer

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het autoverkeer abrupt tot stilstand gekomen;
gedurende de eerste drie jaar was het fiets- en wandeltoerisme weer opgebloeid,
ditmaal geheel gericht op het eigen land. Na de oorlog werden alle vooroorlogse
tendensen voortgezet, zij het, wat het autopark betreft, vanaf een aanzienlijk verlaagd
aanvangsniveau, waardoor de motorfiets kortstondig qua aantallen weer overheerste.
Het was wederom de ANWB die als een bemiddelaar bij alle denkbare problemen

rond de aanzwellende motorisering gedurende de wederopbouwfase optrad, of het
nu de opkomende bromfiets en scooter (door de oprichting vanDeBromfietskampioen
en De Scooterkampioen) betrof, of het aan de kaak stellen van de zwarte handel in
tweedehands auto's.105 De ANWB sprak zich uit tegen het nieuwe verschijnsel van
het liften (‘parasiteren’, al maakte de Autokampioen een uitzondering voor militairen)
en keurde het jonge ‘bermtoerisme’ af als ‘fantasieloze, passieve recreatie’. Bij het
opkomende probleem van het parkeren in de stad propageerde de bond de (gratis)
parkeerschijf en zette hij zich af tegen de (betaalde) parkeermeter, om zijn verzet
pas begin jaren zestig op te geven, toen de steden de parkeerperikelen met de bouw
van parkeergarages te lijf gingen.106

Hetmeest spande de bond zich echter in om de onderhoudstechnische infrastructuur
rond de groeiende Nederlandse autovloot, met een steeds groter aandeel tweedehands
auto's in twijfelachtige
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Na de Tweede Wereldoorlog nam het autoverkeer snel toe. Het aantal verkeersongelukken toonde
echter ook een stijgende lijn, evenals de aantallen dodelijke slachtoffers en gewonden.
Verkeersopvoeding kwam opnieuw hoog op de agenda te staan. Naast de ANWB was ook onder meer
het Verbond voor Veilig Verkeer hiermee in de weer.

technische staat, op peil te houden. In april 1946 had de ANWB daartoe de
Wegenwacht opgericht. Na twaalf en een half jaar actieve dienst, gericht op het
oplossen van ruim 1 miljoen storingen en bijna 18.000 EHBO-gevallen (met de
zondag als de piektijd bij uitstek), bleek het meest kwetsbare deel in de autostructuur
de elektrische installatie, met 300.000 verrichte reparaties, op afstand gevolgd door
problemen met de carburateur (176.000 maal) en de banden (168.000 maal).107

In zijn bemiddelaarsrol richtte de ANWB zich evenzovelemalen tot de buitenwacht
als tot de eigen gelederen, bijvoorbeeld met een pleidooi voor het aanschaffen van
veiligheidsgordels. Met name in het geval van de verkeersveiligheid bleek hoezeer
de leden wildenmeedenken en zelfs meeconstrueren aan een kleine, zuinige en vooral
veilige auto. Zo ontlokte de Autokampioen met de oproep om mee te denken over
een veiliger auto, aan zijn lezers een stortvloed van suggesties: van remski's (die,
onder de auto gemonteerd,
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Op diverse plaatsen in het land ontstonden na de Tweede Wereldoorlog zogeheten verkeerstuinen,
waar de jeugd spelenderwijs en in een beschutte omgeving de regels van het verkeer leerde kennen.
Aanvankelijk waren deze tuinen vrij eenvoudig van opzet, zoals deze mobiele tuin in Den Haag; later
kwamen er diverse grotere tuinen tot stand.

bij het remmen in een spreidstand op de weg zouden moeten komen), schuifdeuren
in plaats van openzwaaiende portieren en kussens ter bescherming van de inzittenden
bij een ongeval (tientallen jaren vóór de invoering van airbags!), tot verbeterde
dakconstructies, nieuwe koplichten, andere banden, rubberen stootranden rond de
hele auto en de opmerkelijke psychologische tip om de auto's onveiliger te maken
opdat de bestuurder zijn waakzaamheid zou verhogen.
Een en ander kon echter niet verhinderen dat het aantal verkeersslachtoffers

schrikbarend bleef stijgen en het karakter kreeg van een nationaal probleem. Zelfs
prinsesWilhelmina riep in 1955 in haar nieuwjaarstoespraak haar volk op, het ‘wilde’
rijden te staken; geheel in de geest van de brokkenmakersbestrijding vroeg zij zich
daarbij hardop af: ‘Gehoorzaamt de willoze motor niet uiteindelijk aan de innerlijke
gesteldheid van zijn bestuurder?’108

De mobiliteitsexplosie

Na 1957 verloor de auto zijn exclusief ‘kleinburgerlijke’ karakter en werd hij een
volksbezit, een ‘duurzaam consumptiegoed’. Vrije Volk-journalist A. Zewuster
publiceerde in die tijd kort na elkaar vier rapporten, waarin de verwachting van een
democratisering van het autobezit doorwrocht werd geformuleerd.109 Waar vóór de
Eerste Wereldoorlog De Kampioen-hoofdredacteur Henri Meijer het verlangen van
de groeiendemiddenklasse naar individuele motorisering onder woorden bracht, kan
Zewuster gelden als de naoorlogse spreekbuis van hetzelfde verlangen van de arbeider,
die ook wilde delen in het genot van de individuele mobiliteit.
Zewusters boodschap was helder: weliswaar had de gemiddelde Nederlandse

arbeider meer kinderen, was de kinderbijslagregeling in Nederland ongunstiger dan
in Frankrijk en hadden de bestedingsbeperking van 1956 tot 1958 en de verhoging
van de omzetbelasting op auto's de aanschaf ervan door de Nederlandse arbeiders
extra bemoeilijkt, toch waren er allerlei aanwijzingen dat de Nederlandse
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automobiliteit op springen stond. Zo was het autobezit in Amsterdam in vijf jaar tijd
(1952-1957) verdubbeld, was de afzet van de bromfiets gedaald en die van de scooter
gestegen en had de bestedingsbeperking de verspreiding van de nieuwe kleine auto
vertraagd, maar de afzet van grotere tweedehands auto's doen toenemen. Ook voor
het gehele land meende Zewuster de aanrollende storm te kunnen ontwaren in een
verschuiving naar het duurdere segment van de bromfiets en de scooter en het
goedkopere segment van de auto. Zewuster werd een verborgen wens onder
Nederlandse arbeiders gewaar en hij kapittelde de Nederlandse importeurs over het
feit dat zij blind bleven voor dit potentieel. ‘Veel auto-advertenties zijn nog gericht
op de bovenlaag, vestigen de aandacht op het super-luxe, op het extra-comfort, op
het grotere acceleratievermogen, op de betere wegligging, op meer stuurvastheid,
op verfijnd design, op maximale snelheid. De nieuwe marktgroep, die zich nu nog
richt op de scooters, maar daar de beschutting mist, die zorgt voor de uitbreiding van
de tweedehands-markt - maar daar leert dat goedkoop duurkoop is - vraagt niet om
super-luxe, maar om eenvoud en soliditeit, die in aankoopprijs blijken, niet om extra
comfort.... Ze zijn tevreden met een betrouwbaar voertuig, dat niet zo snel mag zijn
als een superslee, dat iets meer het
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Het recreatieve uitstapje was vanaf het begin verbonden met het autogebruik. Na de Tweede
Wereldoorlog kreeg dit de vorm van bermtoerisme langs de snelwegen.

rukken van de wind voelt (maar toch nog altijd minder dan op de fiets), dat in zijn
ontwerp ook het streven naar grote zuinigheid toont, maar dat bovenal hun een
ongekende vergroting van vrijheid biedt, die het waard maakt desnoods wat vlees
door kaas te vervangen, desnoods iets minder naar de bioscoop te gaan en andere
wijzigingen in het bestedingspatroon aan te brengen, die de ook in de komende jaren
te verwerven ruimte in het inkomen extra ruim zal maken.’110

Met dit gedetailleerde wensenlijstje in het achterhoofd begon volgens Zewuster
nu een nieuwe groep kopers de automarkt te betreden en de producenten deden er
goed aan om wat beter naar deze nieuwe groep te luisteren. Het gestommel was
immers overal te horen.
Het sterkste argument dat Zewuster naar voren bracht, was dat de groei van het

autobestand tussen 1953 en 1960 hoger lag dan in de gouden jaren 1921-1926 in de
Verenigde Staten. Hij wees echter ook op andere trends. Zo haalde hij Frans onderzoek
aan waaruit bleek dat de stijging van de vraag niet louter kon worden verklaard uit
inkomensstijging; veeleer waren er in het bestedingspatroon verschuivingen
waarneembaar die op een toenemend verlangen naar de auto wezen. Inmiddels was
toch wel duidelijk ‘dat ook al verandert er op welvaartsgebied niets (gelijkblijvend
inkomensniveau en -verdeling), toch het autopark zich zal uitbreiden, doordat de
auto opschuift in de ranglijst van begerenswaardige artikelen’.111

Het leek er in deze periode even op dat de kampioen van het stimuleren van het
autogebruik de tekenen des tijds niet langer verstond. DeANWB leek zich te verkijken
op de omvang van de potentiële vraag en werd links en rechts ingehaald door leden
die weinig eerbied toonden voor de calculaties van de bond. In de Autokampioen
begon de ANWB kostenberekeningen te publiceren die de aantrekkelijkheid van het
autobezit moesten aantonen voor een ieder die de inkomensdrempel van 10.000
gulden oversteeg. Dat leverde felle reacties op van de leden, die al veel verder waren
met motoriseren dan de rekenmeesters van de ANWB wilden doen geloven.
‘Ik ben geen hoofdambtenaar,’ schreef een van hen in 1962, ‘doch een eenvoudig

secretarie-ambtenaartje met een salaris van nog geen fl. 8000,-. Desalniettemin ben
ik in het bezit van een eigen auto, geen Fiat 500, doch een VW 1958. Ik kan de heer
Revers [de journalist Koolhaas Revers, die de cijfers had gepubliceerd, auteurs]
echter de verzekering geven, dat mijn gezin hieronder niet te lijden heeft, m.a.w.
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mijn gezin komt netjes voor de dag en de kwaliteit van het eten laat m.i. niets te
wensen over. Ik wil toegeven dat ik niet elke dag van de auto gebruik kan maken,
aangezienmij dat te kostbaar wordt. Toch rijd ik per jaar ongeveer 10.000 km, hetgeen
ik voor genoegen toch heel wat noem.’112

Het beroep van Zewuster op de importeurs was niet aan dovemansoren gericht. De
RAI, die zich tot dan toe voornamelijk had opgesteld als een kartelorganisatie, druk
in de weer met het afstemmen van de gedragingen van de leden ten opzichte van
elkaar, begon in 1960 statistieken bij te houden over de autodiffusie en maakte zich
gereed om actief in te grijpen ten gunste van het diffusieproces. Tijdens de eerste
halve eeuw van haar bestaan was de RAI-vereniging vooral gericht op de eigen
branche, op een disciplinering van haar leden en een afstemming met verwante
organisaties zoals de Bovag. Hoewel haar rol als lobbygroep tijdens het
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Rond 1960 konden eindelijk ook de arbeiders massaal een auto aanschaffen. De infrastructuur was
hierop niet berekend. Met name in de oude binnensteden waren geen voorzieningen voor het parkeren
van het gedemocratiseerde blik. Dit blik vond noodgedwongen veelal een rustplaats op het trottoir,
zoals hier in de Haagse Bloemfonteinstraat (1963).

Interbellum nog op een gedegen onderzoek wacht, lijkt de vereniging haar naar buiten
gerichte activiteiten in die tijd voornamelijk te beperken tot het organiseren van
jaarlijkse tentoonstellingen en deelname aan de wegenlobby. Na de Tweede
Wereldoorlog ontpopte zij zich echter als een organisatie die ‘de strijd tegen de...
apparatuur’ van de staatsbureaucratie, en daarvan met name de fiscale verzwaring
van het autorijden, hoog in haar vaandel schreef. Ook speelde zij een cruciale rol bij
de acceptatie door het ambtenarenapparaat van de bromfiets in Nederland, vooral
door haar leden te disciplineren waar het ging om de aanvaarding van de bromfiets
als een vervoermiddel van lage snelheid, bijvoorbeeld door technische ingrepen in
de brommertechniek. Vandaar de beslissende rol van de RAI, in augustus 1955, bij
het opzetten van een normalisatie-instelling als het RAI-TNO-instituut, dat wereldfaam
zou oogsten op het gebied van de keuring van bromfietsen en bromfietshelmen.
In hetzelfde jaar kwam ook de al eerder genoemde samenwerking met de Bovag

tot stand, een samenwerking die gedurende het volgende decennium zou uitgroeien
tot een effectief bastion tegen de ‘discriminatie’ van de auto door de overheid. Zo
verzette de RAI zich met succes tegen de sluikimport van Duitse ‘kneuzen’
(tweedehands auto's van twijfelachtige technische staat) en richtte zij in 1966 de
StichtingWeg op, een lobbygroep die zich verzette tegen de ‘volslagen dwaze theorie
van “te weinig wegen, dan ook minder auto's”’. Het verzet tegen de verhoging van
de benzineaccijns werd nu een vast onderdeel van haar pogingen tot ‘de beïnvloeding
van de publieke opinie en van het politieke leven in ons land’. In 1967 begon de RAI
via haar RAI Documentatie Centrum met computers de kentekenregistratie bij te
houden, zodat zij de automarkt op de voet kon volgen.113 Dit alles zou in de loop van
de daaropvolgende twintig jaar tot een herschikking van de rollen van RAI, KNAC
en ANWB leiden, waarbij de ANWB geleidelijk opschoof van een promotor naar
een begeleider van de massa-automobilist, met een toenemende gevoeligheid voor
de maatschappelijke schaduwzijden ervan, zonder echter ooit de door de bond al zo
lang beleden positieve waarden van het autorijden uit het oog te verliezen.
De RAI-statistieken maakten intussen zonneklaar dat de helft van de autobezitters

een inkomen had dat lager was dan 10.000 gulden per jaar en twee derde van hen
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een inkomen had dat lager was dan 15.000 gulden. Tachtig procent van de auto's die
in het bezit waren van de eerste groep, bestond uit tweedehands auto's. Op dat moment
was de tweedehandsmarkt tweemaal zo groot als de nieuwmarkt. Op deze laatste
markt maakte de groep met een inkomen lager dan 10.000 gulden inmiddels ook al
40% van alle kopers uit.114 Waar de consumptieve groei in Nederland in de jaren
vijftig was overheerst door huishoudelijke apparaten (gevolgd door kleding, roken
en drinken), werd die van de jaren zestig onmiskenbaar gedragen door de
auto-aanschaf (gevolgd door drinkgenot, recreatie en huishoudelijke apparaten, vooral
de televisie).115

‘Daarom léve de motorisering der massa,’ jubelde de ANWB, en de bond voegde
er veelbetekenend aan toe: ‘hoe groot de consequenties daarvan ook zullen zijn.’116

Met de versnelling van de democratisering van het autobezit veranderde het gebruik
van de auto. Terwijl het zakelijke verkeer aanvankelijk nog overheerste, nam vanaf
1970 het woon-werkverkeer toe. Ook het zogenaamde sociaal-recreatieve verkeer
(het bezoek
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aan familie en kennissen, de uitjes in de weekeinden en de vakantietochten per auto)
steeg zeer sterk. Terwijl in 1963 40% van de auto's in bezit was van particulieren,
steeg dat percentage tot 85 in 1991, om rond de eeuwwisseling weer wat te dalen:
toen bestond een kwart van de verkopen uit lease-auto's.117 In de jaren zeventig was
vooral de groei van het autobezit onder vrouwen opvallend, al reden vrouwen nog
steeds kortere en minder ritten dan mannen. Vooral het tweede-autobezit was en is
onder vrouwen wijdverbreid: de helft van alle tweede auto's was in het bezit van
echtgenotes, van wie begin jaren tachtig 60% geen betaalde arbeid verrichtte.
Opvallend was vooral de combinatie van verplaatsingsmotieven, een aanwijzing

dat de auto steeds meer als vanzelfsprekend element in het dagelijkse leven werd
opgenomen. Begin jaren tachtig werd meer dan de helft van het aantal kilometers
met een particulier, niet-zakelijk motief afgelegd.
De koopmotieven zélf werden minder gekenmerkt door een rationele afweging

van kosten en baten, maar meer door een hoge mate aan subjectiviteit, die gepaard
ging met een onderschatten en wegredeneren van de kosten.118 Analyses van de
koopmotivatie brachten aan het licht dat de argumenten van gemak, vrijheid en
onafhankelijkheid op gespannen voet stonden met het feit dat inmiddels veertig
procent van alle autoritten binnen een straal van vijf kilometer werd afgelegd en dat
het door de koper en zijn omgeving geconstrueerde beeld, de sociale en culturele
betekenis van de auto, minstens zo belangrijk was als zijn verklaarde utilitaire functie.
Die betekenis werd, zo bleek keer op keer uit enquêtes, steevast omschreven als (in
volgorde van importantie): ‘grotere bewegingsvrijheid’, ‘voor vakantie’ en ‘voor
bezoek aan familie en kennissen ver weg’. Het woon-werkverkeer ontbrak dikwijls
in dergelijke lijstjes, terwijl de aan deze deelfunctie gespendeerde kilometrage al een
kwart eeuw de vakantiefunctie verre overtrof.

Het einde van de onschuld

In diverse overheidsrapporten werd al sinds de jaren zestig gewezen op de nadelen
van de snel groeiende mobiliteit, die mede mogelijk werd gemaakt door een in
diezelfde jaren ingezette inhaalslag aan wegenaanleg. Het was echter tijdens de
voorbereiding van de Derde nota over de ruimtelijke ordening dat de noodzaak tot
een kentering in het beleid expliciet op de agenda kwam te staan. In de eerste twee
nationale nota's over de ruimtelijke ordening, uit respectievelijk 1960 en 1966, werd
de groei van de mobiliteit niet als probleem gezien, integendeel: in beide nota's stond
de facilitering van het autoverkeer voorop. Begin jaren zeventig kwamen er nieuwe
thema's op: de beperkte beschikbaarheid van ruimte, de eindige grondstoffenvoorraden
en de aantasting van het milieu noodzaakten volgens de beleidsmakers tot een
beperking van de groei van de mobiliteit.
Ook in hetMeerjarenplan personenvervoer 1976-1980, dat werd vervaardigd ten

behoeve van het eerste deel van het nieuwe Structuurschema verkeer en vervoer uit
1977, werd de beleidswijziging gememoreerd: ‘Tegen het eind van de zestiger jaren
brak geleidelijk het inzicht door dat men niet ongestraft door kon gaan overal ruim
baan temaken voor het autoverkeer. Het stedelijkmilieu was in verdrukking gekomen,
natuur en landschap werden in toenemende mate bedreigd. In plaats van volgend
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beleid bleek voor verkeer en vervoer een sturend beleid nodig.’ Een beperking van
de groei van automobiliteit leek onontkoombaar, de asfaltmolen kon niet langer meer
onbeperkt draaien. Met het afzwakken van het wegenbouwprogramma nam de
aandacht voor het openbaar vervoer weer toe, vooral in en rond de grote steden.119

Een vergelijkbare kentering was bij de ANWB waarneembaar.
Hoewel de bond zich tijdens de wederopbouwperiode en in de jaren vijftig

andermaal ontpopte als een rabiate verdediger van de automobiele toerist (en een
even rabiate tegenstander van de trein en ander openbaar vervoer op rails), had hij
zich in de jaren zestig toch steeds meer gericht op het begeleiden van mobiliteit,
waarin ook het openbare vervoer een plaats kon krijgen. Gestimuleerd door hoge
ambtenaren van het ministerie van Verkeer en gemodelleerd naar het succesvolle
initiatief van de Engelse zusterorganisatie Automobile Association (AA), bouwde
de ANWBdeWegenwacht uit tot de ruggengraat van de ledenwerving. Een belangrijk
element daarbij was de ontwikkeling van een heel Nederland omspannend
praatpalennet, dat tussen 1960 en 1978 totstandkwam. Terwijl de ANWB in 1939
bijna 100.000 leden telde (exact evenveel als het aantal personenauto's), werd het
miljoen in 1967 bereikt en de twee miljoen tien jaar later (slechts 400.000 meer dan
het aantal Wegenwacht-leden).
In de jaren zestig raakte de ANWB ook steeds meer betrokken bij de

verkeersveiligheidsproblematiek (de ANWBwas een van de initiatiefnemers van de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOV, in 1961) en
bij de begeleiding van de miljoenen vakantievierende Nederlanders. Voorzien van
de Reis- en Kredietbrief en van alle noodzakelijke documenten ‘voor mens, huisdier
en voertuig’, trok de gemiddelde Nederlander, voor Europese begrippen
bovengemiddeld vaak met een caravan, naar het buitenland. Hij werd daarbij tot op
de verre verblijfplaats begeleid door de ANWB, die daardoor uitgroeide tot een
‘toeristische consumentenorganisatie’.120

Halverwege de jaren zeventig zette ook bij de ANWB een
democratiseringsbeweging in (tot uiting komend in een zwaardere rol van de
Bondsraad), maar de schatplichtigheid van de bond aan het Nederlandse
automobilisme werd nooit serieus ter discussie gesteld. Integendeel: met instemming
citeerde de bond de Engelse AA: ‘Bij geen enkele discussie over de invloed van de
auto op het milieu mag vergeten worden, dat de vreugde die wij beleven aan dit
milieu wordt verhoogd door het ter beschikking hebben van de
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In de laatste decennia van de twintigste eeuw kwam het accent in het beleid steeds meer te liggen op
betere verkeersgeleiding om zo de bestaande capaciteit van autosnelwegen beter te benutten. Zo
verschenen in het begin van de jaren tachtig portalen met matrixborden. Deze staan in direct contact
met detectielussen in het wegdek. Bij een bepaalde dichtheid van het verkeer geven de matrixborden
om verkeersstromen te doseren maximumrijsnelheden aan. De matrixborden worden ook gebruikt
om automobilisten te waarschuwen in geval van files zodat ze andere routes kunnen kiezen.

auto.’121 Toch trok de ANWB zich in 1975 terug uit de StichtingWeg, omdat de bond
een zwaarder accent op zijn ‘groene gezicht’ wilde leggen, maar niet nadat hij zich
even gemakkelijk een jaar tevoren tegen de algemene invoering van een
maximumsnelheid had geweerd, ook al bleek deze maatregel een direct, dalend effect
op het aantal verkeersdoden te hebben van 11%. In die zin reflecteert de ANWB het
dualistische bewustzijn van de automobilist, die de zorg voor het milieu en de
ongerustheid over het aantal doden in het verkeer probeert te verzoenenmet het genot
van de automobiliteit.

De maatschappelijke inbedding van de auto

Contemporaine verkeerswetenschappelijke analyses hebben de mobiliteitsexplosie
van de jaren zestig verklaard uit een drietal effecten: de groei van de reële inkomens,
het zogenaamde ‘generatie-effect’ (het verschijnsel dat de babyboomers in de
demografische constellatie de ouderen zonder rij-ervaring getalsmatig massaal
begonnen te verdringen) en, als overheersend effect, de om zich heen grijpende
suburbanisatie.122 Alleen al tussen 1960 en 1971 verdubbelde het aantal forenzen tot
1,6 miljoen, een derde van de beroepsbevolking. Het aantal auto's steeg in dezelfde
fase van 522.000 tot 2,5miljoen, aangeschaft in nieuwewijken, waarnaar het openbaar
vervoer pas later werd doorgetrokken, als de Nederlandse Spoorwegen op een
voldoende reizigersaanbod konden rekenen. Dat doortrekken gebeurde op eenmoment
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dat ongeveer 90% van de bevolking in de steden of van die steden afhankelijke
gemeenten woonde.123

Wij willen het belang van deze factoren niet ontkennen, maar wel betogen dat die
explosie mede verklaard moet worden vanuit het werk van de ANWB en, in mindere
mate, andere intermediaire actoren zoals de KNAC, de KNMV en de RAI. Zij hebben
al vóór de Tweede Wereldoorlog de institutionele en culturele basis gelegd voor de
snelle diffusie van de auto in de jaren vijftig en zestig. Op dat moment waren de
Nederlanders in snel toenemende aantallen bereid om een deel van het groeiend
inkomen te besteden aan een auto en was er een institutionele bedding ontstaan waarin
dat toe-
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nemend autogebruik goed kon gedijen. Ook was voor iedereen duidelijk geworden
waartoe een auto kon dienen: om het nuttige met het aangename te verenigen.
Het door de ANWB en andere intermediaire organisaties verrichte werk kende

drie aspecten: het zoeken van eenmarkt, het construeren van een institutionele context
en het opbouwen van een culturele inbedding.124 Bij alle drie aspecten speelde de
ANWB een cruciale rol. Toen de autotechniek en het daarmee verband houdende
automobilisme zich in een luxueus avonturisme leek te vervluchtigen, bleef de ANWB
hameren op de utilitaire belofte van de oorspronkelijke producenten Benz en Daimler.
Daarbij liet de bond zich vooral inspireren door het Amerikaanse voorbeeld, waar
de middenklasse zich in snel tempo bleek te mobiliseren.
Ook daarna bleef de bond de auto voor ‘het volk’ (vóór de oorlog) en ‘de massa’

(na de oorlog) propageren, ook al leek hij kort na de Tweede Wereldoorlog even het
contact met de feitelijke ontwikkelingen van de autodiffusie te verliezen.
Wat de opbouw van een institutionele context betreft, kan er geen twijfel bestaan

over de doorslaggevende rol van de ANWB: de inrichting van deWegencongressen,
de modellering van de bondshotels en alle andere geïnstitutionaliseerde vormen van
het almaar groeiende toerisme, de opbouw van de Wegenwacht en, ten slotte, de
voortdurende druk op de overheid om haar rol als regulator in het verkeer serieus te
nemen, het zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange institutionele traditie waarin
de ANWB als spil fungeerde.
Wat ten slotte de culturele inbedding betreft: de propaganda voor de vrijheid van

individuele mobiliteit en de beschavingsarbeid onder het groeiende leger fietsers en
automobilisten kwamen voort uit een haarfijn aanvoelen van de verlangens van de
middenklasse, die de ANWB met zoveel verve onder woorden bracht. Dat kan voor
een belangrijk deel worden verklaard uit de organisatiestructuur, via een systeem
van zogenaamde consuls stevig verankerd in ‘het volk’. Voor een ander deel wacht
dit culturele aspect van de Nederlandse automobilisering nog op verdergaand
onderzoek naar de zelfopvatting van een organisatie te midden van de Nederlandse
mobiliteitscultuur, die bij het honderdjarig bestaan haar eigen burgerlijke
ongehoorzaamheid trots omschreef met de woorden: ‘Als de overheid het niet doet,
dan doen we het zelf.’ Bij die gelegenheid (in 1983) noemde de ANWB zichzelf ‘een
eeuw wijzer’. Dat sloeg natuurlijk op de concrete honderdjarige arbeid van
bewegwijzering én op de figuurlijke arbeid van het richtingwijzer zijn van een zich
motoriserend volk. Het liet echter tevens een belangrijke vraag open: wijzer dan wie?

G.P.A. Mom, J.W. Schot en P.E. Staal
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De bedrijvigheid in en langs de havens en de dynamiek van arbeid en techniek inspireerden menig
kunstenaar tot een hommage. Jan Sluijters verbeeldde de Rotterdamse haven in 1920 op deze wijze.
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4 Het ontstaan van een gemechaniseerde massagoedhaven in
Rotterdam

Bouwers van een nieuwe haven
Grote waterplassen
Kolen en erts
Graan
Het nieuwe havenbeeld

De Rotterdamse Kamer van Koophandel schreef in haar jaarverslag van 1888 dat
‘men op de voordeelen van het transito-verkeer niet uit de hoogte moet neêrzien, zoo
als dikwijls geschiedt’.1Hier werd gerefereerd aan een in de eerdere decennia gevoerde
strijd over de toekomst van de stad en de haven. Die strijd ging over de vraag of
Rotterdam wel een transitohaven moest worden, waar men zich vooral toelegde op
de doorvoer van agrarische goederen zoals graan en delfstoffen zoals kolen en erts.
Betekende dit niet het einde van de eigen handel, van de stapelhandel, waarbij de
handelaren voor eigen rekening koloniale goederen zoals koffie en suiker alsmede
inheemse agrarische producten zoals meekrap kochten, opsloegen en verhandelden?
Nog in 1859 beweerden Rotterdamse handelaren dat rechtstreekse overslag de

handelsgeest zou afremmen.2 Vooral onder invloed van de mechanisatie van de
overslag vanaf circa 1885 werd die vorm van overslag echter toch dominant en werd
hij meer en meer gepropageerd als een gewenste ontwikkeling. Het idee van
transitoverkeer was rond 1890 niet langer een schrikbeeld, maar bleef wel een latent
twistpunt, waarvan de echo's lang hoorbaar bleven; deze echo's zouden in de Eerste
Wereldoorlog en daarna bovendien opnieuw inhoud krijgen.3 In dit hoofdstuk richten
we ons op een beschrijving en analyse van de opkomst van het transitoverkeer en
dan met name op de daarmee verbonden overgang van handmatige naar
gemechaniseerde overslag vanmassagoederen in de Rotterdamse haven in de periode
1885-1914.

De Rotterdamse haven is een knooppunt in de verschillende ketens van het transport
van goederen van de producent naar de afnemer. De zeeschepen die aanmeren, zijn
niet geschikt voor het vervoer naar het achterland. De goederen moeten daarom
worden overgeslagen, dat wil zeggen: gelost en vervolgens geladen in een ander
transportmiddel. Deze transportmiddelen behoren tot de zogenaamde
achterlandmodaliteiten (wegvervoer, binnenvaart en spoorwegen), die het landzijdig
transport van en naar de haven verzorgen. Bij de overslag kan men kiezen tussen
directe overslag, waarbij goederen gelijk van het zeeschip in de achterlandmodaliteit
worden gelost, en indirecte overslag, waarbij goederen worden overgeslagen via de
wal.
De overslag van goederen in de haven bestond rond 1880 nog grotendeels uit

handwerk. Kolen en erts werden uit de spoorwagon of het binnenschip getild met
behulp van bakken; deze bakken werden door havenarbeiders met behulp van
scheppen en haken gevuld.
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Bij het graan werden er zakken en manden gevuld. De bakken, zakken en manden
werden vaak met behulp van een scheepswinch op het dek gebracht. Petroleumwerd
vervoerd in houten vaten, en later in blikken, die ook uit het schip moesten worden
gehesen.
Losse goederen, bijvoorbeeld machineonderdelen of balen koffie, moesten bij

elkaar worden gebracht in een hijs en daarna weer worden ontmanteld. Voor de
overslag naar het binnenvaartschip of de kade werd vaak gebruik gemaakt van
glijgoten. Op de kade stonden soms ook kranen opgesteld die de lading vanaf het
dek konden optillen. Wanneer goederen werden opgeslagen, was er verder transport
over de kade nodig enmoestenmanipulaties in de loods handmatigworden uitgevoerd.
Producten als erts, kolen, graan en petroleum werden aangeduid als massagoed,

maar graan en petroleum werden aanvankelijk nog als stukgoed vervoerd, dat wil
zeggen dat ze verpakt in zakken of vaten in afzonderlijke eenhedenwerden verscheept
en overgeslagen. Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er een trend dat
graan en petroleum steeds meer onverpakt, los gestort, ofwel als
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Tot in de twintigste eeuw gebeurde het lossen en laden van de schepen handmatig. Zo lossen deze
havenarbeiders rond 1900 kolen uit een binnenschip door ze in zakken te scheppen. Hier is al een
arbeidsdeling tussen de ‘scheppers’ en de ‘dragers’ zichtbaar. Het werk was vies en zwaar. Om zich
te beschermen tegen het vuil hadden de dragers een kap - een opengeknipte zak - op hun hoofd en
schouders.

massagoed werden behandeld.4 De trend om producten als petroleum en graan los
gestort te vervoeren betekende, evenals de opkomst van het kolen- en ertstransport,
dat mechanisatie gemakkelijker werd. De relatie werkte echter ook andersom: de
mechanisering bevorderde het onverpakt verschepen van goederen zoals graan.
Mechanisering ging niet alleen gepaard met de opkomst van massagoed, maar
stimuleerde ook een meer directe overslag.
Voorheen werden goederen veelal eerst op het dek van een schip gewogen voordat

ze werden gelost of geladen. Deze praktijk werd teruggedrongen door demechanisatie.
De mechanische apparaten waren in staat om het goed in één beweging tussen
zeeschip en binnenschip of treinwagon over te slaan.
Wij hebben ervoor gekozen ons in de analyse van demechanisering te concentreren

op kolen, erts en graan omdat deze goederen het merendeel van de goederenstroom
uitmaakten, waarmee zij de Rotterdamse haven haar typerende uitstraling van
transitohaven voor massavervoer gaven. Petroleum was echter ook een massagoed
waarvan de overslag werd gemechaniseerd. Vanaf 1877 werd petroleum steeds meer
in tankschepen vervoerd. In de tankers werd een pompkamer gebouwd, van waaruit
pijpleidingen in de ruimen voerden. Via deze pijpleidingen werd de petroleum uit
de ruimen gezogen. Hierdoor was het wel noodzakelijk om opslagtanks in de haven
te bouwen, hetgeen in Rotterdam in 1888 voor het eerst geschiedde. Vanuit deze
tanks konden tankwagons of riviertankers worden geladen. Rechtstreekse overslag
werd vooral uit veiligheidsoverwegingen vrijwel niet toegepast. De mechanisatie
van de petroleumoverslag was dus atypisch voor het algemene patroon in het
massagoed.
De overgang naar gemechaniseerde overslag zal worden geïnterpreteerd als de

vestiging van een nieuw technisch regime. Het regime van de handmatige overslag
van veelal losse goederen werd vervangen door een technisch regime waarin het
accent lag op de gemechaniseerde, snelle overslag van massagoederen. De
regimeverandering vond plaats in de overslag van petroleum, graan, kolen en erts,
zodat er eigenlijk gesproken kan worden van een serie regimetransformaties. De
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overslag van andere goederen, het stukgoed, vond in 1914 nog steeds grotendeels
handmatig plaats, maar dit betrof in tonnen gemeten een relatief klein deel van de
overslag, zodat we kunnen zeggen dat er zich een nieuw gemechaniseerd regime
vestigde in de Rotterdamse haven.
In de geschiedschrijving over de Rotterdamse haven, maar ook in die over andere

havens, wordt de mechanisering van de overslag verklaard vanuit twee factoren.
Allereerst wordt het accent gelegd op het ontstaan van een nieuwe wereldorde waarin
op grote schaal gedolven grondstoffen als erts en kolen alsmede agrarische goederen
als graan ook op veel grotere schaal werden gedistribueerd, hetgeen mogelijk werd
door de opkomst van grote en snelle stoomschepen waardoor de transportkosten sterk
daalden. Het betreft dus een dubbele schaalvergroting: enerzijds een sterke toename
van de goederenstromen, anderzijds een toename van de omvang van schepen. Dit
zijn ontwikkelingen die wij aanduiden als veranderingen in het sociotechnisch
landschap. Vervolgens wordt erkend dat niet alle havens in gelijke mate profiteerden
van deze aanzwellende stroom goederen en schepen. De verklaring kan dan worden
gezocht in de geografische locatie, waarbij voor Rotterdam geldt dat het wel zeer
gunstig lag ten opzichte van het Duitse achter-
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land.Maar, en dit is de tweede belangrijke factor, er moeten wel personen en bedrijven
zijn die de opdoemendemogelijkheden benutten. Deze personen en bedrijven schiepen
nieuwe havens, introduceerden nieuwe overslagtechnieken, vormden netwerken en
ontwikkelden nieuwe visies waardoor de geschiedenis van de Rotterdamse haven
een successtory werd.5 In ons verhaal willen we het belang van deze factoren niet
bagatelliseren, maar geven we wel twee aanvullingen. In de eerste plaats willen we
laten zien dat genoemde veranderingen in het sociotechnische landschap lang niet
altijd mechanisering noodzakelijk maakten. De relatie kan zelfs de andere kant op
werken: mechanisering in de overslag versterkte vaak de schaalvergroting. Wij zien
schaalvergroting en de mechanisering van de overslag als een proces van co-evolutie.
Tevens zal blijken hoezeer de mechanisering in Rotterdam een kwestie was van

proberen, het zoeken naar oplossingen voor concrete problemen, mislukkingen,
leerprocessen, het vallen en opstaan en het hebben van geluk of juist niet. Het was
een proces van wat in de innovatieliteratuur wel is genoemd learning by using en
learning by interacting, door vele actoren op microniveau.6

Zonder een goede analyse van de ontwikkelingen op dit microniveau kan de
mechanisering niet worden verklaard.
Vragen die we zullen beantwoorden, zijn: welke pogingen tot mechanisering

werden ondernomen en hoe kunnen we het succes of falen ervan verklaren? Hoe
kunnen we verklaren dat de mechanisering van de overslag van massagoed juist in
deze periode plaatsvond?

Bouwers van een nieuwe haven

De actoren die betrokkenwaren bij de vestiging van nieuwe regimes in het massagoed,
waren grotendeels relatieve nieuwkomers in de Rotterdamse haven. In de loop van
de negentiende eeuw was er een nieuwe elite ontstaan van cargadoors en
stoomvaartreders.
Stoomvaartreders zagen het rederijbedrijf niet als verlengstuk van de handel, maar

primair als een vervoersbedrijf. De komst van grote, snelle, maar vooral ook kostbare
stoomschepen die deels met vaste afvaartschema's voeren en zo kort mogelijk in de
haven moesten blijven, riep de behoefte op aan een veel snellere lading en lossing
dan tot dusver gebruikelijk was. Rond 1890 werd Rotterdam door ongeveer veertig
stoomvaartlijndiensten aangedaan, waaronder die van zijn thuisrederijen Rotterdamse
Lloyd (opgericht in 1883) en de Holland-Amerika Lijn (HAL, opgericht in 1873).
Alhoewel de stoomvaart sterk toenam en hierdoor de overslag groeide, was Rotterdam
in de eerste plaats een centrum voor de wilde vaart. De vrachtschepen van de wilde
vaart waren tot diep in de negentiende eeuw vooral zeilschepen, die niet volgens
vaste schema's voeren, maar door hun rederijen naar die plaatsen werden gedirigeerd
waar tegen aantrekkelijke prijzen lading te vergaren was. In de havens werd het los-
en laadwerk door de rederijen meestal gedelegeerd aan hun agenten, de cargadoors,
die daarnaast ook hielpen met noodzakelijke administratie, proviandering en
reparaties. Cargadoors gingen in de loop van de negentiende eeuw echter steeds meer
eigen schepen exploiteren, vooral in de wilde vaart. Zij werden een belangrijke actor
in de Rotterdamse haven.
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Het daadwerkelijk laden en lossen van een schip werd in het tijdperk van de
zeilvaart vooral gedaan door de bemanning van een schip. Met name door de komst
van (grote) stoomschepen, die een veel kleinere bemanning hadden, kwam de
uitvoering van de overslag echter deels in handen van gespecialiseerde, in de haven
gevestigde partijen, die in Rotterdamwerden aangeduid als stuwadoors. Zij ronselden
hun arbeiders in kroegen en andere gelegenheden. Stuwadoors waren aanvankelijk
niet meer dan onderaannemers van de rederijen en cargadoors. Over eigen terreinen
met recht op een vaste ligplaats konden zij lange tijd niet beschikken, omdat de
gemeente dit recht sinds 1883 voorbehield aan lijnrederijen en cargadoors.7 Dit
veranderde in 1900 na de herziening van de kadegeldverordening. In 1907 was P.
Thomsen & Co. de eerste stuwadoor die een terrein in huur kreeg van de gemeente.
Stuwadoors ontwikkelden zich zo tot zelfstandige ondernemingen met hun eigen
terreinen en kranen.
De sterke groei van de overslag in Rotterdam betekende dat er een grote behoefte

ontstond aan havenarbeid. Schepen konden niet langer alleen worden gelost door de
bemanning. Het aantal havenarbeiders steeg snel in deze jaren, tot circa 12.000 in
1900.8 Kenmerkend voor Rotterdam was dat een relatief groot deel van hen bestond
uit losse arbeiders: stuwadoors namen voor elke klus opnieuw arbeiders in dienst en
betaalden hen per klus. Wel was er onder de losse arbeiders een groep waar de
stuwadoors het eerst een beroep op deden. Alleen de stoombootlijnen kenden vaak
een kern van vast personeel. Werkloosheid was dagelijkse praktijk, omdat er lang
niet elke dag werk genoeg was voor die ruim 10.000 man in de haven. De arbeiders
waren niet of nauwelijks formeel georganiseerd in vakbonden en waren daar ook
moeilijk voor te porren. Zij vertrouwden op informele netwerken, de spontane actie
en onderlinge solidariteit.
Tot de bouwers van een nieuwe Rotterdamse haven na 1870 behoorden niet alleen

de handelaren, stoomvaartreders, cargadoors, stuwadoors en havenarbeiders, maar
ook de gemeente, die een steeds actievere rol ging spelen in de ontwikkeling van
nieuwe haventerreinen. Binnen de gemeente ontstond een nieuwe groep van
ingenieurs, die werkzaam waren bij de in 1855 opgerichte Dienst Gemeentewerken
en andere gemeente-instellingen. De Dienst Gemeentewerken begon met twintig
man, vooral handwerkslieden en enkele militaire en civieltechnische ingenieurs,
groeide aanvankelijk langzaam en had in 1878 33 personen in dienst.
Daarna volgde een snelle groei, onder de leiding van de militaire ingenieur G.J.

de Jongh, die uitgroeide tot volksheld en die gene-
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Deze kaart uit 1913 laat goed zien hoe de havenfaciliteiten van Rotterdam zich ruimtelijk hebben
ontwikkeld. Aan het einde van de negentiende eeuw verplaatsten deze faciliteiten zich vanuit de oude
havenstad ten noorden van de Nieuwe Maas naar Feijenoord ten zuiden van de rivier. Hier kwamen
nog langgerekte insteekhavens, waar schepen via de kade werden gelost. Daarna breidde men verder
uit: westwaarts, richting zee, eerst met de Rijnhaven, de Maashaven (graanhaven) en de Waalhaven
(op kaart nog onder constructie). Deze havens waren grote open wateren waar schepen op stroom,
aan boeien gelegen, konden worden gelost en geladen - de gangbare praktijk op de Nieuwe Maas.
De punten in de havenbassins op de kaart markeren de boeien waar de zeeschepen konden afmeren.
Aan de noordkant zijn de nieuwe stukgoedhavens zichtbaar, die ook aan de westkant kwamen.

raal of dynamisch technocraat werd genoemd - en dat waren bepaald geen
scheldwoorden. Hij nam vele jonge ingenieurs in dienst voor het ontwerpen van
onder meer havens en het houden van toezicht op de uitvoering van de kunstwerken
door een nieuw kader van lagere technici. Bij zijn afscheid in 1910 waren er 1194
personen in dienst; daarmee ontstond een groot ingenieursbureau.9 Voor deze
ingenieurs was het bouwen aan de nieuwe Rotterdamse havens een groot project
waar ze trots op waren.
De ontwikkeling van een nieuwe haven waarin het accent kwam te liggen op de

snelle, directe overslag van massagoederen als graan, erts, kolen en petroleum,
betekende een breuk met het verleden.
Een breuk die in 1893 werd gemarkeerd door de ingebruikneming van een nieuw

type havenbekken.

Grote waterplassen

Voor een stapelmarkt werden havens ontworpen waarin schepen konden afmeren
aan een handelskade, waar goederen werden gelost en soms tijdelijk opgeslagen,
waarna ze werden versleept naar een pakhuis, dat soms onderdeel vormde van een
woonhuis. De kade was niet alleen op- en overslagplaats voor goederen, maar
tegelijkertijd ook openbare straat, waar de elite graag flaneerde, én representatief
stadsfront, het beeldmerk van de welvarende havenstad. Het ultieme voorbeeld voor
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Rotterdam is de rivierkade die dankzij de dubbele rij bomen tot ‘De Boompjes’ werd
gedoopt.
De Boompjes werd in de negentiende eeuw uitvoerig beschreven en gekoesterd

als ‘het sieraad, de trots van Rotterdam’.10

Rotterdam kreeg in de loop van de negentiende eeuw steeds meer gebrek aan
ligplaatsen door het groeiend handelsverkeer. Daaromwerden er steeds weer plannen
ontwikkeld om het land aan de overzijde van de rivier, Feijenoord, te gaan inrichten
als haven.
Plannen hiervoor werden onder anderen gemaakt door de stadsarchitect en directeur

van Gemeentewerken, de militaire ingenieur W.N. Rose. In zijn plannen klonk het
ideaal van de stapelhaven door; hij projecteerde gemengde haven- en stadswijken,
met aan de rivierzijde brede, monumentale kaden en pleinen. Uiteindelijk werd in
de jaren zestig van de negentiende eeuw overeenstemming bereikt over een
brugverbinding met Feijenoord en over een spoorverbinding met het zuiden van het
land. De noodzaak van deze verbinding werd in de jaren zeventig zwaar betwist door
het deel van de elite dat pleitte voor behoud van de stapelhaven en koopmansstad.
De Rotterdamse elite was ook verdeeld over de havenontwikkeling van Feijenoord,

maar uiteindelijk ging de Rotterdamse raad in 1872 akkoord met een voorstel van
de Rotterdamsche Handelsvereeniging
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(RHV) van Lodewijk Pincoffs.11 Vanwege de hoge kosten was de gemeente niet
bereid geweest om zelf het nieuwe havencomplex op Feijenoord te bouwen en daarom
liet ze deze opgave grotendeels over aan een privé-onderneming. Pincoffs maakte
deel uit van de nieuwe elite. Hij was van betrekkelijk eenvoudige komaf, maar had
zich via zijn handelsactiviteiten weten op te werken, hij was gemeenteraadslid en
betrokken bij vele initiatieven, zoals de oprichting van de
Nederlandsch-Amerikaansche StoomvaartMaatschappij en deNederlandsch-Indische
Gas-Maatschappij. In deze periode was nog niet duidelijk wat de groei van de handel
met Duitsland zou moeten betekenen voor de havenaanleg. De havens op Feijenoord
werden ontworpen als insteekhavens: langwerpige, smalle havenbekkens, ingericht
voor het afmeren van schepen en het ladden en lossen. De werken kwamen tussen
1873 en 1879 tot stand. Er ontstond een geïntegreerd spoorweg- en havencomplex,
uitgerust met hydraulische en stoomkranen alsmede loodsen. De verwachtingen
waren hooggespannen, maar de eerste jaren liepen uit op een crisis. De havens werden
veel minder gebruikt dan verwacht. Op 14 mei 1879 vluchtte Pincoffs in het geheim
naar de Verenigde Staten; hij had financiële middelen onttrokken aan de RHV om
een faillissement van zijn Afrikaanse Handelsvereniging te maskeren. Hierdoor kwam
ook de RHV in financiële moeilijkheden. De gemeente werd nu gedwongen het
Feijenoord-complex alsnog in haar bezit te nemen. Dit geschiedde in 1882 door
middel van de oprichting van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen.
Het spoorweg- en havencomplex Feijenoord was in deze periode niet het enige

belangrijke infrastructurele werk dat werd gerealiseerd.Minstens zo belangwekkend
was de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Rotterdam had te kampen met een slechte
bereikbaarheid, een probleem dat werd verergerd door de opkomst van grote
stoomschepen. De oude vaarroutes via de Zuid-Hollandse eilanden waren slecht
bevaarbaar en leidden tot veel vertraging. De aanleg van de NieuweWaterweg begon
in 1862 en op 9 maart 1872 voer het eerste stoomschip door het nieuwe kanaal naar
Rotterdam. In de jaren zeventig bleek het kanaal echter nog niet helemaal klaar: de
schurende werking van eb en vloed was namelijk onvoldoende om de waterweg op
de vereiste diepte te houden.
Met enkele aanpassingen en baggerwerk waren de problemen rond 1884 voor het

belangrijkste deel opgelost, maar pas in 1895 waren ze definitief van de baan.
Door Rotterdamse havenhistorici is G.J. de Jongh, directeur van de Dienst

Gemeentewerken tussen 1879 en 1910, te boek gesteld als een visionair die zag dat
het groeiende transitoverkeer een nieuw type haven behoefde, een haven als een
grote waterplas. De nieuwe insteekhavens op Feijenoord waren niet gemakkelijk
genoeg toegankelijk, de schepen konden er niet snel in en uit varen en er was niet
genoeg ruimte voor binnenschepen om hun lading rechtstreeks uit het zeeschip te
ontvangen (zie kaart op pagina 78). De

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Grafiek 4.1: Overslag van de voornaamste massagoederen in Rotterdam tussen 1870 en 1913.
(voor bronvermelding zie pag 332)

Jongh speelde met de aanleg van brede havenbekkens in op een zich ontwikkelende
praktijk van massale, directe overslag.12 Deze manier van overslaan werd tot dan toe
vooral op de rivier uitgeoefend: de eerste meerboei in de haven werd in 1874 gelegd.13

Tien jaar later waren er al 56.14 Overslag op stroom op de rivier hinderde echter het
scheepvaartverkeer, werd bemoeilijkt door weersomstandigheden als harde wind en
kon bovendien niet onbeperkt worden opgevoerd. De Jongh ontwikkelde het concept
voor de latere Rijnhaven al in 1881. Door de perikelen met de RHV werd het graven
van deze haven echter uitgesteld. In 1887 kwam uiteindelijk de toestemming, omdat
de rivier verstopt raakte met lossende schepen. In 1893 kwam de Rijnhaven gereed,
maar het was al snel duidelijk dat deze haven te klein was en onvoldoende soelaas
bood voor de snel groeiende overslag (zie grafiek 4.1).
Het op stroom lossen werd natuurlijk ook bevorderd door de groei van de Rijnvaart.

Aanvankelijk werd de groei van de goederenoverslag voor een belangrijk deel door
het spoor verzorgd: in 1874 transporteerden de spoorwegen nog 48% van het totale
vervoersaanbod richting Duitsland. In 1913 was het percentage echter tot onder de
10% gedaald. In het vervoer van Duitsland naar Nederland, vooral het kolenvervoer,
behielden de spoorwegen nog een redelijke positie, maar ook daar verminderde het
aandeel van 50% in de jaren negentig tot ongeveer 30% in 1910.15 De Rijnvaart nam
daarentegen enorm toe, dit betrof vooral het vervoer van ertsen en graan van
Rotterdam naar Duitsland, in 1913 goed voor meer dan 70% van het ladingpakket.
Voor de overslag van dit massagoed werden nieuwe transitohavens gegraven, eerst
de Maashaven (die vooral een functie kreeg als graanhaven; aangelegd tussen 1895
en 1911) en daarna de Waalhaven, waarmee werd begonnen in 1906.
De Rijnhaven bedroeg nog 30 hectare, de Maashaven was met 60 hectare al twee

keer zo groot, maar met de Waalhaven van 310 hectare werd een haven gegraven
die nergens anders in de wereld bestond. De aanleg van met name de Waalhaven
verliep niet zon-
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De mechanisatie van de overslag van droog massagoed begon in Rotterdam in de kolensector. Een
zogeheten kolentip bracht de met kolen gevulde wagons omhoog en stortte deze vervolgens in het
schip leeg. In 1886 plaatste de gemeente de eerste kolentip. De lossing van duizend ton kolen vergde
toen nog maar één dag in plaats van zeven dagen.

der kritiek. Had Rotterdam wel zo'n enorme waterplas nodig, was de vraag. Tussen
1880 en 1914 investeerde Rotterdam ongeveer 80 miljoen gulden in zijn havens,
overigens niet alleen in vorengenoemde havens voor overslag van massagoed als
graan, kolen en erts, maar ook in havens voor overslag van petroleum en in kleinere
stukgoedhavens die met name aan de rechteroever totstandkwamen (Parkhaven,
Schiehaven, St. Jobshaven, Keilehaven, Koushaven, IJsselhaven en Lekhaven; zie
kaart op pagina 78), waarvan de laatste tijdens de Eerste Wereldoorlog
gereedkwamen.16 De Waalhaven was toen echter nog lang niet klaar, uiteindelijk
werd ze pas in de jaren dertig opgeleverd, al was de haven al wel vanaf 1908 deels
in gebruik genomen. De Rijn- en Maashaven, en veel later de Waalhaven, kregen
overigens ook een functie in de stukgoedoverslag via de wal.

Kolen en erts

Kolen en erts hadden verschillende eigenschappen, waardoor overslagtechnieken
die werden ontwikkeld voor de ene goederensoort niet automatisch geschikt waren
voor de andere. De brokstukken erts waren veel groter dan de kolen en moesten vaak
met pikhouweel en puntschep worden losgemaakt voordat ze konden worden
overgeslagen. Kolen konden gemakkelijker in de bakken worden geschept, maar
waren veel kwetsbaarder voor vergruizing, waardoor de kwaliteit tijdens de overslag
sterk terugliep. Beide goederensoorten volgden lange tijd een eigen
mechanisatietraject. Toch behandelen we ze in dezelfde paragraaf omdat de
verschillende mechaniseringspaden uitkwamen op een dominantie van dezelfde
overslagtechniek, de grijperkraan.
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Kolentips en ertskranen

Kolen voor de binnenlandsemarkt werden in de negentiende eeuw uit zowel Engeland,
België als Duitsland geïmporteerd.17 In de tweede helft van de negentiende eeuw
begonnen de Duitse kolen steeds meer te domineren; tegen 1900 werden ze ook een
belangrijk exportproduct en onmisbaar voor de groeiende vloot van stoomschepen,
die havens moesten aandoen om kolen in te nemen (bunkeren). De ertsaanvoer steeg
ook snel in de laatste decennia van de negentiende eeuw, maar de goederenstroom
ging wel de andere kant op, richting Duitsland, als grondstof voor de snel groeiende
staalindustrie.
De eerste mechanisatie van de kolenoverslag in Rotterdam betrof de directe lossing

van de inhoud van spoorwagons in zeeschepen. Het waren de Duitse kolenexporteurs
die hiertoe de aanzet gaven.18 De export van kolen uit Westfalen werd sinds 1877 op
losse wijze gecoördineerd door de Westfälischer Kohlen-Ausfuhr-Verein, een
samenwerkingsverband van 23 over exportkolen beschikkendemijnen. Deze tot 1894
bestaande organisatie beoogde de afzet van Westfaalse kolen in binnen- en
buitenlandse havens te bevorderen en ging zodoende de concurrentie met de Engelse
kolen aan. In de havens op het Europese continent was de wijze van overslag een
belemmering voor een expansie van deze export. De arbeiders verrichtten hun werk
als aangenomen arbeid en werkten de kolen daarom zo snel mogelijk in de bakken,
waardoor de kolen niet omzichtig werden behandeld en braken. Mechanisatie zou
dit kwaliteitsverlies kunnen voorkomen en tegelijkertijd de overslag veel sneller en
goedkoper maken. In januari 1878 drong de Ausfuhr-Verein er in een circulaire bij
Noordwest-Europese havens op aan om in navolging van Engelse havens kolentips
in gebruik te nemen. Een kolentip was een apparaat waarmee spoorwagons opgeheven
en vervolgens gekanteld konden worden om de kolen in één keer in het zeeschip te
lossen. Pas in tweede instantie, in 1884, toonde de gemeente Rotterdam zich gevoelig
voor dit idee, omdat ze de uitvoer van Duitse kolen als een mogelijkheid zag om de
haven aantrekkelijker te maken: het ontbrak binnenkomende schepen nu vaak aan
retourvracht.19 Het was deze belofte van extra goederenstromen die de gemeente tot
een innovatie stimuleerde en ervoor zorgde dat ze de vraag of de kolentip wel
winstgevend was van minder belang vond.
De directeur van de gemeentelijke handelsinrichtingen bracht in 1884 een bezoek

aan Engeland en kwam enthousiast terug: het
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De centrale techniek in de stukgoedoverslag was de aan de wal geplaatste draaikraan. In 1892 nam
de gemeente Rotterdam de eerste proeven met een elektrische havenkraan. In vergelijking met
stoomkranen waren elektrische kranen eenvoudiger op portalen te zetten. Dit zorgde voor
ruimtebesparing: spoorwagons en ander rijdend materieel konden onder de kranen worden geplaatst.
In 1896 waren er al dertien elektrische kranen, met een hefvermogen van 1500 tot 2500 kg; vijftien
jaar later waren er al een stuk of vijftig, waaronder enkele met een capaciteit van 4 tot 8 ton.

inladen van duizend ton kolen, waar kranen met bakken zeven dagen mee bezig
waren, vergde met behulp van een kolentip slechts één dag. Het Engelse model van
de kolentip moest echter wel worden aangepast aan de slappe Rotterdamse bodem
en de afmetingen van de Duitse kolenwagons. Aldus werd in 1886 de eerste kolentip
in Rotterdam in gebruik genomen aan de Binnenhaven (Feijenoord), in 1895 en 1900
gevolgd door een tweede en een derde exemplaar. De plannen voor een vierde kolentip
werden na 1905 echter afgeblazen. De aanvoer van kolen over de Rijn groeide snel
ten koste van die over het spoor, mede door hierna te bespreken innovaties in de
overslag van het binnenvaartschip op het zeeschip. Een eerste mechanisering van de
ertsoverslag ontstond ook op initiatief van de gemeente. In 1893 ontving de Kamer
van Koophandel klachten over een gebrek aan ligplaatsen voor ertsboten om direct
in wagons te lossen.20 De gemeente weet het capaciteitsgebrek voornamelijk aan een
tijdelijk probleem, de ongewoon lage waterstanden van de Rijn, die de verladers naar
het spoor hadden doen uitwijken. Niettemin wenste zij het voor Rotterdams positie
als massagoedhaven cruciale systeem waarin de wagons die kolen uit Duitsland
aanbrachten werden gebruikt om erts in de omgekeerde richting te vervoeren, niet
in gevaar te brengen. De directeuren van Gemeentewerken en Handelsinrichtingen
togen daarop - ook ten behoeve van de bouw van een tweede kolentip - weer op
onderzoek naar Engeland. Zij stelden vast dat het lossen van erts in spoorwagons in
Engeland tot twee keer zo snel ging als in Rotterdam, waar de operatie erg omslachtig
verliep. Het erts werd hier namelijkmet scheepslieren uit het ruim gehaald, vervolgens
op het dek gewogen en dan door kadekranen in wagons geplaatst. Dat was nodig om
twee redenen. Ten eerste waren de Rotterdamse kranen met hun hefvermogen van
1,5 ton niet sterk genoeg om de bakken over het erts in het scheepsruim voort te
slepen, zoals nodig was om de bakken zonder al te veel handarbeid te vullen.
Ten tweede beschikte Rotterdam niet over weegbruggen om de geladen wagons

te wegen, zodat elke bak afzonderlijk op het dek moest worden gewogen.
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De gemeenteraad ging eind 1894 akkoord met de aanleg van kaden aan de
Katendrechtse havens, uit te rustenmet voorlopig zes elektrische kranen vanmaximaal
3 ton. Net als in het geval van de kolentip zouden de kranen voor een directe
uitwisseling tussen zeeschip en treinwagon gaan zorgen. Zij konden drie langs de
kade liggende sporen bestrijken, waardoor wagons te vervangen waren als men op
het andere spoor laadde. Kortom, de kranen konden permanent doorwerken. Voorts
kwamen er elektrische kaapstanders, waarmee de wagons gerangeerd kondenworden,
en een weegbrug.
Wederom bleek de gemeente bereid het risico van een investering te dragen

waarvan niet op voorhand vaststond dat zij rendabel zou zijn.Wel nam de Rotterdamse
firma Wm. H. Müller & Co. de kranen vast in huur aan de ligplaatsen die zij aan de
Katendrechtse haven van de gemeente verkreeg. Müller wist zich verzekerd van een
bepaalde bezetting van de kranen: de firma bezat eigen mijnen, handelde in erts, liet
het in eigen schepen aanvoeren en was ook agent van deMaatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen. De arbeidsbesparing die de nieuwe kranen opleverden, was
aan-
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Het bevoorraden van zeeschepenmet hun brandstof, de bunkerkolen, was een activiteit die aanvankelijk
veel mankracht vereiste. Een legertje dragers nam een zak met kolen op de rug en stortte deze leeg
in de bunkergaten, in dit geval van een passagiersschip van de Rotterdamsche Lloyd. Rond 1920, ten
tijde van deze opname, was de handmatige bunkering al grotendeels verdrongen door bunkermachines.

De drijvende bekerelevator was de eerste vorm van mechanisatie van de overslag van kolen tussen
binnenschip en zeeschip. Een dergelijk apparaat baggerde de los gestorte lading kolen uit het ruim
en stortte deze vervolgens in het te beladen vaartuig. De firma Louwman zorgde in 1898 voor deze
innovatie in de kolenoverslag. Aanvankelijk werden de bekerelevators van Louwman in het scheepsruim
nog gevoed met behulp van handarbeid. Hier zijn arbeiders van Louwman bezig het motorschip
‘Middleton’ met kolen te beladen.

zienlijk: Müller dacht het werk nu met 9 in plaats van 12 bootwerkers per ploeg aan
te kunnen.21 Een staking was het gevolg, die overigens vrij snel verliep. Voor de
firmaMüller was dit aanleiding te breken met haar gewoonte ommet losse arbeiders
te werken: ze besloot 150 man vast in dienst te nemen. De firma Jos. de Poorter, die
eveneens veel ertsboten behandelde, meende dat Müller hierdoor goedkoper uit was
en verlaagde de lonen met 20%. Het gevolg was opnieuw een staking, die zich over
de gehele haven uitbreidde en zelfs nog even voortduurde toen het gevaar van
loonsverlaging bleek te zijn afgewend. Nadat de lossing van de wagons met de
ertskranen in 1898 een piek bereikte van ruim 120.000 ton, zette een vrijwel
onafgebroken neerwaartse lijn in. In 1905, toen het spoorvervoer van erts bijna geheel
tot stilstand was gekomen, werden de kranen niet meer voor de ertsoverslag ingezet
en gaf Müller haar ligplaatsen terug aan de gemeente.22
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Bekerelevators en bunkermachines

In het begin van de twintigste eeuw voltrok zich een belangrijke verschuiving in de
aanvoer van Duitse kolen van het spoor naar de Rijnvaart, waardoor de aanschaf van
een vierde kolentip werd afgeblazen. In het ertstransport verdween het vervoer per
spoor zelfs bijna geheel door een schaalvergroting van rijnschepen, waar-
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De bunkermachines mechaniseerden de bevoorrading van zeeschepen met steenkolen. Bij de eerste
typen, de kolentransporteurs, verliep het bunkeren nog wel in verschillende stappen. Eerst werden
de bunkermachines door een drijvende grijperkraan beladen vanuit een binnenschip. De kolen werden
dan via een hellende transportband uit de bunkermachine opgevoerd en vervolgens via een koker in
de bunkergaten van het schip gestort.

De elevatortransporteur behoorde tot de tweede generatie bunkermachines en kon de kolen rechtstreeks
overslaan tussen binnenschip en zeeschip, zonder tussenkomst van een grijperkraan. Zodoende kon
het bunkeren sneller verlopen.
Geheel links op de foto is te zien hoe de elevatortransporteur de kolen met een bekerelevator uit het
binnenschip haalt. Het storten van de kolen in het zeeschip verliep op dezelfde manier als bij een
kolentransporteur.

door vervoer per spoor niet langer concurrerend was: de Rijnvaart werd tot vijfmaal
zo goedkoop.23 De verschuiving in het kolentransport, waar het spoor overigens wel
een substantieel marktaandeel behield, werd mede veroorzaakt door wijzigingen in
de overslagtechniek. De verschuiving van spoor naar Rijnvaart impliceerde ook dat
de gemeente Rotterdam niet langer optrad als innovator.
Particuliere ondernemingen namen die rol over, maar dat ging wel gepaard met

processen van horizontale concentratie in de handel en verticale integratie tussen
handel en overslag.
Een eerste concentratie vond plaats in 1892.24 Toen werd namelijk de firma P.W.

Louwman te Rotterdam belast met de overlading van kolen uit spoorwagons en
rijnaken voor het Kokssyndikat, een samenwerkingsverband van Duitse mijnen. Het
is plausibel dat dit contract en de groei van de kolenhandel de basis vormden voor
de mechanisatie die in 1898 door Louwman tot stand werd gebracht. Louwman
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bedacht dat hij de fijne exportkolen in plaats van met bakken beter met bekerelevators
uit het binnenschip kon baggeren, net als zand, om het vervolgens rechtstreeks in
het zeeschip te laden. Louwman liet daartoe enige baggermolens ombouwen.
Deze apparaten zorgden niet voor een volledige mechanisering, want ze vergden

in ieder geval nog handarbeid voor het voeden van de elevators in de scheepsruimen.25
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De grijper werd begin 20ste eeuw hét instrument bij de overslag van droog massagoed en is dat nog
steeds. Grijpers zijn aangepast aan het soort goed dat wordt overgeslagen en kregen bovendien, los
daarvan, in de loop der tijd allerlei verschillende uitvoeringen. Hier stort men met behulp van een
zogeheten Voorwinde-grijper een lading in een binnenschip. Door zijn platte vorm in geopende
toestand kan een Voorwindegrijper een groot deel van het scheepsruim bestrijken zonder op allerlei
obstakels te stuiten. De noodzaak tot het handmatig trimmen van de lading in het ruim verminderde
zo sterk, vandaar dat deze grijper ook wel een trimgrijper werd genoemd. Tegenwoordig vindt deze
grijper nauwelijks meer toepassing.

In 1893 kwam een nog veel sterker en breder verbond van Duitse mijnen tot stand,
het Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat.26

Het syndicaat was sterk gericht op het transport van kolen per spoor en verdeelde
het afzetgebied in 37 districten, waaronder Nederland. De in 1896 opgerichte
Steenkolen-Handelsvereeniging (SHV) verkreeg het monopolie voor de afzet van
per spoor aangevoerde kolen van het syndicaat in Nederland. De SHV was een
samenwerkingsverband van acht Nederlandse kolenhandelaren, dat gevestigd werd
in het spoorwegknooppunt Utrecht. Twee oprichters van de SHV, de zwagers H.A.
van Beuningen en D.G. Bingham, waren tevens spoorwegbeambten.
Per 1 oktober 1903 werd het Kohlensyndikat uitgebreid tot bijna alle Westfaalse

mijnen. In dat jaar werd ook de Rheinische Kohlenhandel & Rhederei Gesellschaft
te Mühlheim opgericht.
Daarin verenigden zich, na voorafgaande harde strijd, grote kolenhandelaren uit

het Ruhrgebied. De nieuwe onderneming, beter bekend als het Kohlenkontor, kreeg
onder meer het monopolie van het syndicaat op de per schip naar de Rijnhavens
vervoerde kolen. De SHV zag nu nog meer de concurrentie van ‘scheepskolen’ op
zich afkomen: ‘...omdat zeer zeker de waterweg in één krachtige hand, meer tot zijn
recht zou komen en deze goedkope, gemakkelijke weg in vele gevallen zou benut
worden, waar dit tot heden, door onze grote macht per spoor nog steeds kon worden
verhinderd’.27 De SHV reageerde en wist per 1 april 1904 ook het verkoopmonopolie
op de via de Rijn aangevoerde kolen bestemd voor Nederland te verkrijgen. Dit
verkoopmonopolie van de Rijnkolen in Nederland bood de SHV het perspectief dat
nodig was om grote investeringen in mechanisatie van de overslag van binnenschip
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op zeeschip te Rotterdam te plegen. De vernieuwing concentreerde zich allereerst
op de niche van het voorzien van de zeeschepen van de brandstof voor hun eigen
voortstuwing, de bunkerkolen.28 De kolentip kon ook kolen in de bunkergaten van
de zeeschepen storten, maar het merendeel van dit werk bestond nog uit handenarbeid,
waarvan ook een werkgever erkende dat deze zeer zwaar was: ‘... het was op warme
zondagen... bijna geen mensenwerk meer, om met een zak van 80 kilo kolen op de
nek, uit een lichter te klimmen, dan over het naast het zeeschip liggende Rijnschip,
waaruit het erts werd overgeladen, te sjouwen om vervolgens nog een ladder van 20
tot 30 sporten op te klimmen om de zak in de bunkers van het stoomschip te legen.’29

Hoe hard de dragers ook werkten, het was niet zelden de bunkering die de afhandeling
van het schip in de haven vertraagde. Een versnelling van de bunkering zou voor de
SHV een machtig wapen zijn in de concurrentiestrijd met de vanuit Engeland
aangevoerde bunkerkolen, die wegens hun betere kwaliteit veelal de voorkeur kregen
van de rederijen.
De leider van het in 1901 gestichte Rotterdamse filiaal van de SHV, D.G. van

Beuningen (zoon van een van de oprichters van de SHV), probeerde eerst tevergeefs
zelf een bunkermachine te ontwerpen.
‘Zonder illusies’ begaf hij zich vervolgens naar scheepsbouwer A.F. Smulders

(later genaamdGusto), een relatie uit zijn Utrechtse periode bij de SHV. De ingenieur
van Smulders, J.D. Dresselhuijs, herinnerde zich een tijdschriftartikel over een vinding
van een Franse ingenieur. Het betrof hier zeer waarschijnlijk de ‘self trimmer’ die
M.J. Paul rond de eeuwwisseling had ontworpen.30 In een dergelijk vaartuig waren
onder in de laadcompartimenten in het ruim afsluitbare openingen aangebracht.
Wanneer de schuiven werden geopend, vielen de goederen vanzelf op een
transportband, die de lading vervolgens van onder uit het schip omhoog voerde. Van
Beuningen ging vervolgens op reis naar respectievelijk Engeland en Amerika om
twee van deze vaartuigen te bestuderen. Deze bleken echter niet goed te werken.
Van Beuningen claimde in zijn memoires dat hij tijdens zijn bezoek aan Amerika
een oplossing vond voor de optredende blokkades bij het doorlaten van de kolen
door de vanaf het dek bediende schuiven. De uiteindelijk bij Smulders gefabriceerde
eerste bunkermachine, de Pluto, leek echter sterk op de machine van Paul. Op de
vloer van het vaartuig
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liep een transportband die door middel van het openen van schuiven gevoed werd
uit het laadruim van de bunkermachine. Een ‘tunnelman’ bediende deze schuiven,
maar deed dit nu vanuit het ruim. Aan de voorsteven van het schip ging de
transportband over in een hellende band, die de kolen in een ontvanger bracht, waarna
ze via een zwenkbare glijgoot in de bunkergaten konden worden gestort.31

De toen nog jonge D.G. van Beuningen wist de raad van beheer van de SHV in
1904 te bewegen voor 130.000 gulden de bunkermachine te laten bouwen. De bereikte
productiviteitsverbetering was indrukwekkend: een bunkermachine of
kolentransporteur kon 250 ton kolen per uur in het zeeschip laden. Daarvoor was
een bemanning van zeven koppen nodig. Voor een volledig handmatige overslag
van een dergelijke hoeveelheid in dezelfde tijd zouden circa 250 mensen nodig zijn
geweest. Het moge duidelijk zijn dat het vrijwel onmogelijk was een dergelijk leger
kolendragers tegelijk in te zetten.32 De invoering van een bunkermachine zou de
werkgelegenheid van de havenarbeiders echter ernstig bedreigen. Van Beuningen
wist de bouw van de bunkermachine geheim te houden door de toen in Slikkerveer
(bij Rotterdam) gevestigde firma Smulders te laten suggereren dat het een voor
Argentinië bestemde baggermachinewas. De SHV-directeurwilde de bunkermachines
aanvankelijk tegelijkertijd invoerenmet de graanelevators, zodat de havenwerkgevers
slechts één in plaats van twee keer met arbeidsonrust zouden worden geconfronteerd.
Toen de graanelevators te lang op zich lieten wachten, besloot Van Beuningen de
arbeiders ergens in 1905 - en met succes - voor een voldongen feit te plaatsen. Al
snel werd een tweedemachine besteld en die zou de SHV vrijwel geheel onafhankelijk
maken van de arbeiders, hetgeen blijkbaar ook een belangrijke overweging voor de
inzet van bunkermachines was. De SHV noemde de afhankelijkheid van de
handarbeiders namelijk een ‘bijna onhoudbare toestand’.33 Deze constatering deed
ze echter na invoering van de eerste bunkermachine en na de eerste elevatorstaking.
Het gebruik van de bunkermachine betekende niet dat er nu direct kolen vanuit

het binnenschip in de bunkergaten van de zeeschepen konden worden gestort. Er
was een apart apparaat nodig om de bunkermachine vanuit de binnenschepen met
kolen te beladen. Daartoe bestelde de SHV, tegelijkertijd met de bunkermachine,
een drijvende grijperkraan bij de Haarlemse machinefabriek Figee. Aangezien een
modern lijnschip 5000 tot 6000 ton bunkerkolen nodig had, moesten de
bunkermachines nog verschillende malen lading ophalen uit het binnenschip.34 In
1908 nam de SHV daarom de ‘Holland’ in gebruik, een zogenaamde
elevator-transporteur.
Deze was in staat de bunkerkolen direct vanuit het binnenschip in het zeeschip te

brengen. Dresselhuijs, van Smulders, bedacht daartoe een combinatie van de
transportband en de ladder van de bunkermachine tezamen met een
baggermolensysteem, dat de kolen uit de binnenschepen haalde en door een trechter
op de transportband bracht. Volgens zijn memoires gaf Van Beuningen wederom de
laatste technische zwaai aan de ‘Holland’.
De bunkermachines van de SHV werden de dominante techniek.
Zij waren er verantwoordelijk voor dat de SHV 90% van de bunkerkolenoverslag

in handen kreeg. Rond 1910 nam de concurrent van de SHV, de in Engelse kolen
handelende Steenkolen- en Scheepvaartmaatschappij (SSM), eveneens een
kolentransporteur in gebruik. Kort daarna werd de SSM, die was opgericht door de
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American Petroleum Company, in het geheim overgenomen door de SHV, die
hierdoor de gehele bunkeroverslag ging beheersen.
De verkoop van de snel groeiende stroom aan exportkolen viel niet onder het

monopolie van de SHV. Zij wist hier echter greep op te krijgen door in 1905 de firma
Louwman, die in 1903 alle overlading van deze kolen in Rotterdam toegewezen had
gekregen van het Kohlenkontor, over te nemen.35 De bekerelevators van Louwman,
die in het steenkool groeven en dit van grote hoogte naar beneden lieten vallen, waren
alleen geschikt voor fijne kolen en gruis. Juist in deze periode nam de Duitse export
van grovere kolen, zogenaamde stukkolen, toe. De SHV besloot daarop vrijwel
onmiddellijk na de overname van Louwman en van nog een andere firma, Dutilh,
niet nog meer bekerelevators aan te schaffen, maar twee drijvende grijperkranen.
Deze bleken de kwaliteit van de grove kolen inderdaad veel minder aan te tasten dan
de elevators.36

Grijperkranen

De bestellingen door de SHV in 1905 bleken het begin van een transformatieproces
in het regime van de overslag van erts en kolen, waarin grijperkranen dominant
werden. Het principe van de grijper is al eeuwenoud. Grijpers zijn in eerste instantie
ontwikkeld voor graafwerkzaamheden. Reeds in 1703 zou daartoe in Frankrijk een
modern ogende grijper zijn ontworpen.37 Rond 1900 waren al verscheidene grijpers
in gebruik, onder meer in havens.
Grijpers hadden als groot voordeel boven andere overslagmiddelen, bijvoorbeeld

bakken, dat zij automatisch, zonder handenarbeid, gevuld en geleegd konden worden.
De grijpers wrikten zich door hun eigen gewicht in de lading vast, waarna het goed
in één keer uit het zeeschip kon worden overgeslagen. Het nadeel van grijpers in
vergelijking met bakken was hun hogere eigen gewicht (nodig om zich in het goed
te wringen). De eerste drijvende grijperkranen werden toegepast in de kolenoverslag.
Toepassing in de ertsoverslag bleek lastiger: door de grote brokken kon de grijper
niet goed sluiten en viel het fijnere erts weer uit de grijper. Rond 1911 was de
grijpertechniek echter zodanig verbeterd dat ook erts met grijpers kon worden gelost.
De eerste grijperkraan in Rotterdam was een walkraan, die in 1903 door de

gemeente werd geplaatst aan de Tweede Katendrechtse haven.38 Het betrof hier een
grijperkraan op een brug, die in feite was geselecteerd en medeontworpen door een
private gebruiker,
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Het stuwadoorsbedrijf Thomsen&Co. plaatste in 1912 de eerste echte laadbruggen in de Rotterdamse
haven. Laadbruggen hebben een grote reikwijdte en komen met hun opklapbaar voorgedeelte (hier:
39 m) ook boven het water, zodat rechtstreekse overslag tussen zeeschip en langszij liggende
binnenschepen mogelijk is. De zeeschepen die hier in 1915 onder de vier laadbruggen van Thomsen
aan de Maashaven liggen, zijn nog tamelijk klein. Opvallend is ook het bereik van de bruggen op de
wal: zij konden het hele terrein bestrijken; de draaibare brug met een draagvermogen van 8 ton
overspant in dit geval onder meer een loods. Op de wal liggen losse grijpers; het soort grijper varieerde
naar de aard van het te behandelen product. In de regel werden hier bulkgoederen gelost.

de London Basalt Stone Company. Deze handelsonderneming liet basalt per rijnschip
aanvoeren in Rotterdam, loste het spul met de grijperkraan op de wal en nam het met
hetzelfde apparaat weer op als er een zeeschip voor de kant lag dat bijlading nodig
had. Net als in het geval van de kolentip zag de gemeente deze innovatie vooral als
een manier om Rotterdam aantrekkelijker te maken als haven voor retourlading.Wel
deelde de London Basalt Stone Company in het ondernemersrisico van de gemeente
doordat zij in feite voor tien jaar de afschrijving op de kraan moest garanderen. De
SHV volgde de London Basalt Stone Company na door in 1907 een gelijkaardige
kraan te plaatsen op haar terrein aan de Maashaven, speciaal voor de overslag van
kolen van spoorwagon in zeeschip. Het waren echter de laadbruggen die in 1912 als
eerste door Thomsen's Havenbedrijf werden geplaatst, die als de doorbraak in de
overslag van kolen en - vooral - erts met aan de wal geplaatste grijperkranen werden
gezien. In tegenstelling tot de bestaande wal- en drijvende kranen, maakte een
laadbrug een voornamelijk rechte beweging bij het laden en lossen van de lading.
Deze werkte daardoor sneller.39 Daar kwam nog bij dat de grote dode massa die bij
het zwenken van de draaikraan telkens in beweging gezet moest worden,
werksnelheden vanmeer dan tweemeter per seconde nauwelijks toeliet. Een laadbrug
kon een veel grotere capaciteit krijgen, zonder dat ze tot een langzame
werkingssnelheid werd veroordeeld.40

De aanschaf van de laadbruggen was er één in een reeks van innovaties die
Thomsen in de twintigste eeuw in de Rotterdamse haven heeft doorgevoerd. Het was
voor de eerste keer dat een pur sang stuwadoor voor een dergelijke belangrijke
nieuwigheid op havengebied zorgde. Alle eerdere innovaties kwamen voor rekening
van de gemeente of van ondernemingen die zich via een binding buiten de markt om
vooraf verzekerd wisten van een bepaald ladingpakket.41Het is dan ook waarschijnlijk
niet toevallig dat Thomsen's Havenbedrijf innoveerde in de vorm van het meest
universeel denkbare werktuig, de laadbrug, zodat het risico van onderbezetting relatief
gering was. Nadat Jan Key in 1903 in de directie van het bedrijf (toen nog genaamd
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P. Thomsen & Co.) was opgenomen, ontpopte Thomsen zich telkens weer als
voorloper op technisch gebied. Over de achtergrond van Key is weinig bekend. Hij
was in 1896, toen hij nog hoofd van een postkantoor was, tijdens een vakantie
aangeworven door Peter Thomsen, de zoon en naamgenoot van de Deense zeeman
die in 1863 actief was geworden in de Rotterdamse haven. Duidelijk is echter wel
dat Key binnen het bedrijf van Thomsen de drijvende kracht was op technisch gebied.
Hij was onder meer nauw betrokken bij het afstemmen van de afmetingen van de
laadbruggen op bestaande en in de toekomst verwachte schepen.42

In feite waren de vier grijperwalkranen die Thomsen in 1912 aan de Maashaven
liet plaatsen, niet de eerste ‘laadbruggen’ in het Rotterdamse Waterweggebied. De
constructie week echter in verschillende opzichten belangrijk af van de ‘laadbrug’
waar de firma De Poorter (net als Müller actief in de handel en scheepvaart van erts)
sinds 1907 in haar privé-haven langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis over
beschikte.43 Deze kraan had een vaste cabine en werkte met een lange draad die over
de hele lengte van de brug liep (het is mogelijk dat dit principe gebaseerd was op de
werking van kabelbanen in kolenwinplaatsen, waar de betrokken fabrikant, Bleichert
uit Leipzig, zich op toelegde). Dit was in zekere zin ongemakkelijk door de vele
katrollen en dergelijke waarover de draden geleid moesten worden. Het
energieverbruik was hoger dan dat van de laadbruggen van Thomsen, die werden
gebouwd door de
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Duisburgse machinefabriek DEMAG. Bij deze bruggen liep de kat met de daaronder
hangende grijper niet over een draad, maar over een rail onder de brug. De machinist
zat in een mobiele cabine, zodat hij ‘mee kon lopen’ met de grijper en ook in het
scheepsruim kon kijken. Demachinist had dus een beter zicht op de overslagoperatie
dan bij het gebruik van een vaste cabine, alhoewel er ook bij het gebruik van
laadbruggen van het type DEMAG steeds een signaalman op het scheepsdek werd
gestationeerd om aanwijzingen aan de kraanmachinist te geven. De bruggen met
mobiele cabines waren wel moeilijker te bedienen en duurder in aanschaf.44 De door
Thomsen geplaatste laadbruggen kenden ook nog als bijzonderheid het systeem van
een zogenaamde draailoopkat. De grijper kon zodoende een cirkel van 8,5 meter
maken: groot genoeg voor het bestrijken van een geheel ruim. Hierdoor hoefde de
kraan zelf tijdens de lossing van een ruim niet te worden verreden, waarmee belangrijk
tijdverlies werd voorkomen. Op deze manier werd een belangrijk voordeel van een
draaikraan op een brug geïncorporeerd in de laadbrug.
De DEMAG-constructie werd de standaard in de Rotterdamsemassagoedoverslag

voor de volgende decennia. De laadbruggenwaren imposante apparaten; zij maakten
Thomsen, op de Rotterdamse tram na, tot de grootste afnemer van de gemeentelijke
elektriciteit.45 De laadbruggen waren een veelzijdiger instrument dan de drijvende
grijperkranen. Ze konden immers zowel direct in binnenschepen als op de wal lossen.
In de praktijk werd echter het overgrote deel van de lading direct in binnenschepen
gelost. Met een laadbrug was het mogelijk over het zeeschip heen in verschillende
rijen langszij gelegen binnenschepen te lossen.
Machinale lossing via grijperkranen en laadbruggen leverde over het algemeen

een besparing op de arbeidskosten van ongeveer 50% op.46 Demechanisatie was niet
volledig: er was een bakkenbestuurder nodig om de grijper in het ruim in de juiste
richting te sturen en het toeschuiven van het goed vanuit de hoeken en gaten van het
ruim naar de grijper (het zogenaamde tremmen) vergde nog heel wat handarbeid.
Tegenover de besparingen op de arbeidskosten stonden extra uitgaven aan rente,
afschrijvingen, onderhoud en energieverbruik. Hierdoor gingen de tarieven bij de
overgang naar machinale lossing, in ieder geval wat betreft het erts, niet omlaag: het
voordeel voor de opdrachtgevers was gelegen in de veel grotere snelheid, die hun
indirect - door de kortere ligtijd in de havens - een kostenbesparing opleverde. Door
de rechte beweging ging de overslag met laadbruggen in Rotterdam ongeveer 20%
sneller dan die met een drijvende grijperkraan. Een schip met een ertslading van
10.000 ton kon rond 1919 met een aantal laadbruggen in 28 uur worden gelost. Dit
stond gelijk aan een uurproductie van bijna 360 ton, ruim twee en een half maal zo
hoog als de handlossing. Het effect van de laadbruggen was vooral in de ertsoverslag
spectaculair. In 1912 werd er door Thomsen nog bijna 900.000 ton erts met de hand
gelost, in 1914 echter nog maar ruim 500.000 ton. Na 1914 kwam deze handlossing
niet meer voor.
Onderwijl steeg de totale verwerkte hoeveelheid bij het machinale bedrijf (kolen

en erts) van Thomsen van 1,1 miljoen ton in 1912 naar 2,4 miljoen ton in 1914.47

Met de DEMAG-laadbruggen nam Thomsen een grote voorsprong op de andere
overslagbedrijven. De voornaamste concurrenten, de bedrijven van Frans Swarttouw
en Cornelis Swarttouw, besloten eveneens DEMAG-laadbruggen te bestellen. De
invoering van de laadbruggen betekende ook in bredere zin een ingrijpende
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gebeurtenis voor de betrokken ondernemingen. Voor Thomsen was de bestelling van
de eerste laadbruggen (zij kostten samen f 283.000) aanleiding zich om te vormen
in een naamloze vennootschap, de N.V. Thomsen's Havenbedrijf.48 De risico's stegen
zodanig met de investeringen dat het bedrijf van Frans Swarttouw (eveneens
omgevormd in een naamloze vennootschap, de N.V. Frans Swarttouw's Havenbedrijf)
ten behoeve van de aanschaf van de laadbruggen in januari 1915 een nauwe financiële
bandmet concurrent Thomsen aanging. Op 17 augustus 1922 werd de samenwerking
uitgebreid met de N.V. Cornelis Swarttouw's Stuwadoorsmaatschappij. De drie
stuwadoors kwamen toen overeen een winstpool in de massagoedoverslag te vormen.
Vervolgens maakten de drie partners per 1 mei 1923 ook eenmarktverdelingsafspraak
met het Nederlandsch Havenbedrijf, waar de stuwadoorsbelangen van de SHV toen
in waren ondergebracht.49 De SHV was door de stap van Thomsen voor het eerst op
een achterstand gezet in de machinale overslag van kolen: zij moest de superioriteit
van de laadbruggen van Thomsen onderkennen.50Blijkbaar sloeg Thomsen niet alleen
erts en importkolen over, maar maakte de firma ook inbreuk op de positie van de
SHV in de overslag van Duitse exportkolen. Hierop besloot de SHV medio 1915
eveneens vier van die laadbruggen bij DEMAG aan te schaffen.
In korte tijd kreeg de grijperlossing zodoende een belangrijk deel van de overslag

van kolen en erts in handen. De grijperlossing, drijvend met een kraan of aan wal
met een laadbrug, werd de dominante techniek en ging de kern vormen van een nieuw
technisch regime. Opvallend is dat de eisen die de kolen- en ertshandel stelde aan
de gewichtscontrole tijdens de overslag in binnenschepen, anders waren dan die bij
de belading van spoorwagons. Bij de overslag van erts (en waarschijnlijk ook van
kolen) in binnenschepen werd de lading rond 1914 in de regel niet meer gewogen in
de haven.51 De vaststelling van het overgeslagen gewicht geschiedde via het ijken
van het binnenschip voor en na de lossing. Alhoewel deze methode niet precies was,
accepteerden de kopers en verkopers dit, want de onzuiverheid was bij de grote
hoeveelheden die tegelijk in een binnenschip konden worden gelost, relatief klein.

Een nieuw regime voor kolen- en ertsoverslag

Met de introductie van deze nieuwe technieken vonden er ook andere veranderingen
plaats. Handelscondities werden aangepast,
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Vóór de komst van de pneumatische elevators was een heel leger van arbeiders betrokken bij het
lossen van een graanschip. Het graan werd in manden of zakken vanuit het ruim aan dek gebracht
met behulp van een lier op het dek. Nadat het graan aan dek was gewogen, werd het opnieuw in een
zak gestort, naar de reling gebracht en daar langs een glijgoot in het binnenschip gelost, in dit geval
door het leegstorten van de zak.

met name het wegen kreeg een minder centrale rol. De mechanisering betekende dat
de directe overslag, bovenal van zeeschip naar binnenschip en omgekeerd, ging
overheersen. De Rotterdamse haven werd een haven waar - aan de wal en op stroom
- schepen direct werden gelost en geladen. De risico's die de introductie van nieuwe
technieken inhield, werden aanvankelijk vooral geabsorbeerd door de gemeente, die
het belang van de haven als geheel in het oog hield, en later afgedekt door processen
van marktregulering, die deels totstandkwamen via processen van concentratie in de
branche.
Het ontstaan van dit nieuwe regime verliep via een proces van variatie, zoals we

hebben gezien. Nieuwe technieken werden geprobeerd, waarbij sommige apparaten
uiteindelijk niet de dominante techniek werden - zoals het geval was bij de kolentip,
de bekerelevator en de ertsdraaikraan. Hoe kunnen we de beschreven ontwikkelingen
nu verklaren? Enerzijds is duidelijk dat ontwikkelingen in Duitsland, de groei van
de wereldhandel in kolen en erts en de opkomst van de stoomvaart waardoor het
bunkeren zo belangrijk werd, noodzakelijke voorwaarden vormden voor de lokale
initiatieven in Rotterdam. Anderzijds is echter ook duidelijk dat in Rotterdam deze
ontwikkelingen niet alleen werden gevolgd, maar dat daarop tevens werd
geanticipeerd. De investeringen van de SHV in drijvend overslagmaterieel en de
aanvoer van kolen over de Rijn naar Rotterdam stimuleerden elkaar bijvoorbeeld.
In het regime van de handmatige overslag waren aan het einde van de negentiende
eeuw niet zodanige problemen opgetreden dat mechanisatie tot absolute noodzaak
kon worden verklaard. Tegelijkertijd is duidelijk dat toen de mechanisatie werd
ingezet en de goederenstroom aanzwol, een terugkeer naar handmatige overslag niet
langer een optie was. Verdere mechanisering werd toen wel degelijk een noodzaak.
De verklaring voor de regimetransformatie kan daarmee worden gevonden in de
combinatie van externe ontwikkelingen en innovatief ondernemingsgedrag waarmee
een onomkeerbaar proces op gang werd gebracht. Het werd voor alle partijen steeds
duidelijker dat de toekomst niet lag in handarbeid maar in mechanisering. Het minder
afhankelijk worden van de snel tot staking geneigde arbeiders was daarbij een motief,
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maar zeker niet het enigemotief.Mechanisatie was ook eenmanier om de concurrentie
voor te blijven. In het innovatieproces speelden ondernemingen die in de Rotterdamse
overslag actief waren, zelf een belangrijke rol. Zij keken goed naar buitenlandse
voorbeelden, gingen op reis, bestelden elevators, bunkermachines en kranen bij de
machine-industrie in Nederland of in het buitenland, maar waren vaak ook zelf
betrokken bij de vaststelling van het ontwerp.

Graan

Graan was aan het einde van de negentiende eeuw een van de belangrijkste
importproducten die in Rotterdam van overzee werden aangevoerd. Rond de
eeuwwisseling kwam - voor zover bekend - vrijwel al het Amerikaanse graan los
gestort in de Europese importhavens aan. In de vaart vanuit andere herkomstgebieden
(het graan kwam verder onder meer uit het Zwarte-Zee- en het Oostzee-
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gebied en uit Argentinië) naar de Noordwest-Europese havens trad een verschuiving
richting bulktransport echter niet of slechts zeer gedeeltelijk op en behield het graan
het karakter van stukgoed dat in zakken verpakt over zee werd aangevoerd. Zelfs
wanneer het graan in bulk in de importhavens aankwam, werd het nog lange tijd ten
behoeve van de lossing opgezakt.52 Vaak werd behalve van zakken ook gebruik
gemaakt van manden, die met winches - het enige gebruikte mechanische hulpmiddel
bij de overslag - vanuit het ruim op het dek van het zeeschip werden gebracht. Hier
werd het graan in een weegbak gestort. Veel meer dan het geval was bij laagwaardige
producten als kolen en erts, kwam het bij graan aan op een precieze weging, zodat
degenen die het graan importeerden, ervan verzekerd waren dat zij de aangekochte
hoeveelheid ook daadwerkelijk ontvingen. Vervolgens werd het graan, al dan niet
opnieuw, gezakt of los gestort, meestal via een glijgoot in een binnenschip gebracht.
Bij de fysieke en administratieve behandeling van het graan in de haven waren al
met al zeer veel partijen betrokken: de rederijen en hun agenten (cargadoors),
handelaren en hun vertegenwoordigers (de factors), wegers, controleurs, stuwadoors
en bootwerkers. In het begin van de twintigste eeuw maakte een lossende graanboot
de indruk van ‘een wriemelend mierennest’.53 Deze vergaande, onoverzichtelijke
arbeidsverdeling suggereert het bestaan van een ‘crisis of control’, die aanleiding
zou kunnen geven tot het zoeken naar stroomlijning door middel van technische
innovaties. De complexe situatie bleek mechanisering echter vooral te bemoeilijken.

Bekerelevators

In 1882 ondernam de Rotterdamsche Ballast Maatschappij, een onderneming waar
verder weinig van bekend is, een poging een bekerelevator in te voeren voor de
graanlossing in de Rotterdamse haven. De elevator was oorspronkelijk gebouwd
voor de overslag van kolen en geplaatst op een houten ponton, bestaande uit een oud
vissersschip. De bekers schepten het graan niet automatisch uit het ruim: zij werden
met schoppen gevuld om vervolgens in de ontvangende ruimte te worden leeggestort.54

Er ontstond grote weerstand tegen de inzet van dit apparaat, niet alleen bij de arbeiders
die hun broodwinning in gevaar zagen komen, maar ook bij bepaalde ondernemers,
zoals de expediteurs (tussenpersonen die het transport naar het achterland
organiseerden). Het verdere lot van deze elevator is niet met zekerheid bekend.
Volgens mondelinge overlevering werd hij op een gegeven moment door
havenarbeiders in brand gestoken.
In ieder geval is er iets gebeurd waardoor de gevestigde orde in de haven flink

schrok. Dit bleek in 1896, toen de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart
Maatschappij, beter bekend als de Holland-Amerika Lijn (HAL), in Rotterdam een
bekerelevator voor de graanlossing in gebruik nam. Als gevolg van de veranderingen
in de Amerikaanse graanhandel was de HAL er ergens in de jaren tachtig toe
overgegaan het graan, een van haar belangrijkste thuisgaande producten, niet langer
in zakken, maar los gestort in het ruim aan te voeren.55 Pas het in de vaart brengen
van een (veel) groter schip zette de HAL echter aan tot veranderingen in de techniek
van de overslag. Het nieuwe schip dat de HAL in 1896 in bestelling had, de
‘Rotterdam’, mat meer dan 8000 ton bruto, terwijl het grootste bestaande schip een
capaciteit van niet meer dan 4500 ton had. De ‘Rotterdam’ zou bij de bestaande,
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handmatige wijze van lossing niet op tijd gereed kunnen zijn voor het innemen van
lading.56 Voor een lijnrederij als de HAL was dit moeilijk te verteren.
In navolging van verschillende buitenlandse havens bestelde de lijnrederij daarom

een bekerelevator met een theoretische capaciteit van 60 ton per uur. Dat was ongeveer
zesmaal zoveel als een ploeg havenarbeiders volgens de gangbare handmatigemethode
haalde.57 De bekerelevator van de HAL bleek een succes.58 Van de arbeiders had de
HAL niet de minste tegenstand ondervonden. De onderneming had dit bereikt door
hen vooraf vertrouwd te maken met de elevator. Daartoe waren enige arbeiders,
onder leiding van een chef, naar een elevatorlossing in Antwerpen gaan kijken.
Minstens zo belangrijk, echter, was waarschijnlijk dat het aantal arbeiders per

ploeg ondanks de mechanisatie niet was ingekrompen. De arbeiders hadden hetzelfde
loon per ton behouden, hetgeen dus inhield dat zij het dubbele verdienden wanneer
met behulp van de elevator twee keer zo snel werd gewerkt. Met andere woorden,
de HALwas er alles aan gelegen de elevator binnen de bestaande arbeidsverhoudingen
in te passen. Deze benadering was duidelijk ingegeven door de ‘... huivering
[waarmee] het vraagstuk der invoering van den graan Elevator, ook op grond van
vroegere ervaring, in Rotterdam is bezien...’59

De elevator had overigens indirect wel degelijk kostenvoordelen voor de HAL,
omdat de schepenminder lang in de haven hoefden te liggen. Alleen hierdoor werden
de kosten van de elevator al ruimschoots gedekt. De 60 tons-elevator had 7.500
gulden gekost, een gering bedrag in vergelijking met de latere zuigelevators (met
een capaciteit van 150 ton per uur) van ongeveer 180.000 gulden per stuk. De HAL
was zo tevreden met de elevator dat zij in de jaren hierna nog twee bekerelevators
aanschafte. De toepassing van deze techniek bleef tot de komst van de pneumatische
elevator echter beperkt tot de HAL en het Nederlandsche Veem, dat rond 1900 een
bekerelevator voor zijn graansilopand ‘De Eersteling’ plaatste.

Gebrek aan steun voor pneumatische elevators

Vanaf 1907 zorgde de drijvende pneumatische elevator voor een revolutie in de
Rotterdamse graanoverslag. Het graan werd daarbij uit het zeeschip gezogen door
zuigbuizen die uitmondden in een recipiënt, een boven op een toren geplaatst reservoir.
Deze recipiënt werd vacuüm gezogen door een pomp die werd aangedreven door
een stoommachine. Vanuit de recipiënt viel het graan door de
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In 1911, toen deze foto werd gemaakt, was er al een twintigtal graanelevators in de Rotterdamse
haven, de uitkomst van een bittere strijd tussen de arbeiders en de verschillende ondernemingen die
betrokken waren bij de graanoverslag, zoals cargadoors, factors en rederijen. Het verzet van de
arbeiders had de werkgevers verenigd en gezamenlijk hadden zij deze weerstand overwonnen door
snel en grootscheeps te mechaniseren. De graanoverslag was in Rotterdam in 1911 - anders dan in
bijvoorbeeld Antwerpen - bijna volledig gemechaniseerd.

zwaartekracht in een bovenbunker, van waaruit het op een weegschaal kon worden
gestort. Een sluis tussen recipiënt en bunker zorgde ervoor dat het vacuüm
gehandhaafd bleef. Vanuit de weegschaal kwam het graan in de onderbunker, van
waaruit het via een stortgoot, eveneens met behulp van de zwaartekracht, in een
binnenschip kon worden gelost. De pneumatische graanelevator droeg de potentie
in zich van een enorme stijging van de arbeidsproductiviteit, zoals blijkt uit een
cijfermatige vergelijking die gemaakt werd na de invoering van de apparaten in
Rotterdam. In het handmatige regime waren aan een graanboot van 6000 ton 126
bootwerkers, wegers en zakophouders zeven tot acht dagen bezig.
Maakte men gebruik van twee elevators, elk bemand met slechts 14 personen, dan

was het werk in twee dagen gedaan.60 Omgerekend was dit een arbeidsbesparing van
94%.
De eerste goed werkende drijvende pneumatische graanelevator werd in 1893 in

gebruik genomen door de Millwall Dock Company te Londen, naar een ontwerp van
haar ingenieur F.E. Duckham.61

In 1896 droeg deze zijn patent op de elevators voor het Europese continent over
op de firma G. Luther AG te Braunschweig, een onderneming die gespecialiseerd
was in apparaten voor de verwerking van graan bij maalderijen. Op basis van dit
patent leverde Luther vanaf 1896 verschillende elevators aan de Duitse lijnrederijen
HAPAG en Norddeutscher Lloyd voor de lossing van graan in hun thuishavens,
respectievelijk Hamburg en Bremen. In augustus 1901 bezochten vertegenwoordigers
van de Verein deutscher Handelsmüller de Rotterdamse haven in een poging de
geesten ook hier rijp te maken voor de pneumatische elevators.62 Waarschijnlijk
waren de Duitse graanmolenaars vooral naar Nederland gekomen om de belangen
van Luther te behartigen. Delegatieleider F.W. Meyer was namelijk tevens
commissaris bij Luther, waar bovendien zijn zoon Willy als ingenieur werkte.
De delegatie van de Handelsmüller benaderde eerst de HAL, maar die had geen

interesse.Waarschijnlijk wenste de maatschappij haar handen niet aan een dergelijke
vernieuwing te branden, nadat de bekerelevators ingang hadden gevonden zonder
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problemen met de arbeiders. Wel vond Meyer gehoor bij de andere bezitter van een
graanbekerelevator in Rotterdam: de N.V. Het Nederlandsche Veem. De gedelegeerd
commissaris van dit veembedrijf, J.C. Smalt, werd de drijvende kracht achter de
invoering van elevators in de Rotterdamse haven. De vemen hielden zich bezig met
de langdurige opslag en bewerking van met name ruwe agrarische goederen,
waaronder graan, in de zeehavens.63 De N.V. Het Nederlandsche Veem was in de
problemen gekomen door de bouw van een groot graansilopand, ‘De Eersteling’, en
in 1901 nam het veem de genoemde Smalt - die een lange ervaring had als handelaar
en makelaar in graan en op dat moment tevens lid was van de gemeenteraad - in de
arm als gedelegeerd commissaris om de zaak te redden.64 Smalts positieve reactie op
de Duitse voorstellen kan waarschijnlijk het best worden gezien als een vlucht naar
voren om Het Nederlandsche Veem te redden.65 Binnen het werk van het veem nam
namelijk de zogenaamde graanfactorij een belangrijke plaats in.
De factors coördineerden als vertegenwoordigers van de handelaren onder meer

de gang van zaken tijdens de lossing en weging van het graan. Zij waren
verantwoordelijk voor de controle van het wegen en voor de monsterneming ten
behoeve van de kwaliteitscontrole en zij moesten ervoor zorgen dat tijdig het juiste
binnenschip langszij kwam om het graan vanuit de zeeboot te ontvangen.66 Smalt
verwachtte dat een elevatormaatschappij het
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In 1904 besloot de Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators als eerste pneumatische
elevators in te voeren. Dit gebeurde echter wel geleidelijk, om de bij de graanoverslag betrokken
arbeiders zoveel mogelijk te ontzien.
Deze strategie bleek evenwel averechts te werken en stimuleerde het verzet van de wegers en de
andere arbeiders juist.
Daarop besloot de elevatormaatschappij te proberen de graanoverslag in één klap in handen te
krijgen. Een van de plannen die de drijvende kracht achter de invoering van de elevators, J.C. Smalt,
daartoe in 1906 ontwikkelde, was het plaatsen van elevators op pieren, waarlangs zee- en
binnenschepen aan weerszijden konden aanmeren. Een dergelijke kostbare walinstallatie werd echter
pas in de jaren zestig gerealiseerd in Rotterdam.

bestaan van aparte factoorsbedrijven overbodig zou maken.
Het Nederlandsche Veem zat financieel in het nauw en dus moest Smalt naar

partners zoeken om een elevatormaatschappij van de grond te krijgen. Verschillende
potentiële gebruikers bleken echter niet of nauwelijks geïnteresseerd. Degenen die
het graan in Rotterdam aankochten, hierna te noemen graanhandelaren of importeurs,
waren bepaald geen grote voorstanders van de invoering van elevators. De handlossing
door 12 tot 14 ploegen, die elk 10 ton per uur deden, was voldoende snel.67 De hier
geciteerde commissie van de Kamer van Koophandel, die was ingesteld om het
voorstel van de delegatie van de Verein deutscher Handelsmüller te beoordelen en
met daarin onder anderen de prominente graanhandelaar C.A.P. van Stolk, zag
desondanks één belangrijk voordeel in de elevator: het bereiken van
kostenbesparingen, hetgeen extra aanvoeren naar de haven zou kunnen trekken. Het
was evenwel de vraag in hoeverre introductie van elevators hiervoor noodzakelijk
was. De graanoverslag in Rotterdamwas tussen 1881 en 1895, toen er geen machines
waren ingezet, veel sneller gestegen dan in Antwerpen, de grootste concurrent.68

Bovendien zat de angst voor gewelddadig verzet door de arbeiders er nog diep in,
zo bleek uit het genoemde rapport van de commissie.

Evolutie van het ontwerp van de pneumatische graanelevator

Het vinden van steun en financiering was niet het enige probleem voor Smalt. Een
ander probleem was de keuze van de juiste elevator voor de Rotterdamse haven.
Smalt stelde zich op de hoogte van de constructie van elevators van verschillende
fabrikanten.69

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Uiteindelijk ging de Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators, de
onderneming waar Smalts bemoeiingen in uitmondden, in 1904 echter toch in zee
met de toonaangevende elevator-fabrikant Luther. Tussen 1901 en 1904 had het
ontwerp van de elevator een snelle ontwikkeling doorgemaakt, die ervoor zorgde dat
grotere schepen efficiënter konden worden gelost.70 De eerste Engelse elevators
beschikten over verschillende torens, vanuit de gedachte dat de elevators zo op
verschillende luiken van het zeeschip tegelijk konden werken. Deze
Duckham-elevators kenden voorts een veel meer gedrongen vorm. Dit hield verband
met de kleine lichters die in Londen beladen moesten worden. Voor het lossen van
grotere zeeschepen waren deze gedrongen elevators echter niet erg geschikt. De
buizen moesten dan namelijk in bochten worden gewrongen om te kunnen blijven
zuigen. Tot de eeuwwisseling zouden de elevatorbouwers hebben vastgehouden aan
een verkeerd beeld van het vervoer via luchtstromen als ware het gelijk aan het
vervoer van vloeistoffen. Hierdoor hadden zij geen oog voor het grote verlies aan
snelheid van het graan dat in de bochten van de buizen tegen de wand botste, hetgeen
tot een verspilling van energie leidde. De eerste twee elevators voor de Rotterdamse
haven hadden echter een veel hogere opbouw en werden maatgevend voor de Duitse
elevatormachinebouw. Het omhoog-brengen van de recipiënt vergrootte de
beweeglijkheid van de zuigbuizen, waardoor elke onnodige krommingwerd vermeden.
De uit Engeland stammende elevatortechniek werd zodoende, in een proces van

trial and error, afgestemd op de praktijk in de continentale havens in Europa. De
discussies tussen Smalt en Luther droegen bij aan dit proces van afstemming, maar
op welke punten de Rotterdamse context een beslissende invloed heeft gehad, is op
basis van bronnenonderzoek niet te beantwoorden.71 Duidelijk is dat de Rotterdamse
onderneming van Smalt de hoge elevators uiteindelijk
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bestelde op een moment dat er een standaard was ontwikkeld door Luther op basis
van ervaringen en verlangens van gebruikers in verschillende continentale havens,
waaronder Rotterdam.

Introductie van de pneumatische elevator in Rotterdam

Er verstreken verscheidene jaren tussen het bezoek van de Verein deutscher
Handelsmüller in de zomer van 1901 en de oprichting van de Maatschappij tot
Exploitatie van Drijvende Elevators (hierna te noemen: Elevator-Maatschappij) in
maart 1904. De voornaamste deelnemers van de Elevator-Maatschappij waren naast
Het Nederlandsche Veem vijf van de belangrijkste Rotterdamse cargadoors (Hudig
& Pieters, Hudig & Veder, Wm. H. Müller & Co., Ruys & Co. en Wambersie &
Zonen).72Zowerd een netwerk gevormdwaarin de producent en verschillende groepen
gebruikers deelnamen, maar waarin de graanhandelaren en factors grotendeels
ontbraken. De onderneming besloot in april 1904 om twee graanelevators te bestellen.
Men begon bescheiden vanwege een gebrek aan kapitaal. Voor elke elevator moest
circa 300.000 Mark (ruim 180.000 gulden) worden neergeteld. Daarnaast speelde
echter een rol dat de betrokkenen beducht waren voor verzet: door zich aanvankelijk
tot circa 10% van de markt te beperken, zou de werkgelegenheid van de arbeiders
zo min mogelijk worden aangetast.
In juli 1905 waren de elevators gebruiksklaar. Toen een cargadoor in augustus als

eerste een schip met een elevator durfde te laten lossen, bleek een ernstig defect op
te treden. Door de klap waarmee het graan in de weegschaal viel, sloeg deze door.
De weegmachine gaf derhalve een te hoog gewicht aan. Luther had bij de bouw van
de Rotterdamse elevators geen rekening gehouden met het ‘levende gewicht’ van
het graan dat van een bepaalde hoogte in de schaal viel.73 Dit is opmerkelijk en we
kunnen het ook niet goed verklaren.74 Vooraf had Luther aan Rotterdam duidelijk
gemaakt dat er voldoende gunstige ervaring wasmet automatischeweging.75Elevators
die aan Hamburg waren geleverd door Luther, waren - in tegenstelling tot die in
Bremen - echter op verzoek van de kooplieden aldaar uitgevoerd met handmatig te
bedienen decimaalweegschalen in plaats van automatische weegschalen.76 De angst
van handelaren dat een automatische weging op een drijvende en dus onder invloed
van de graanstromen bewegende elevator niet voldoende betrouwbaar was, is goed
te begrijpen enmoet Luther bekend zijn geweest. Luther streefde echter klaarblijkelijk
naar een standaardapparaat waarin zoveel mogelijk functies gemechaniseerd waren.
De fabrikant rustte de twee Rotterdamse elevators toch uit met twee automatische
toestellen per elevator met een capaciteit van 78 ton per uur elk.77

Na het falen van de automatische weging koos de Elevator-Maatschappij echter
voor een andere oplossing. Ze besloot de automatische weegmachines te vervangen
door handmatig te bedienen decimaalweegschalen. De bascules van deze apparaten
hadden overigens wel een capaciteit van twee en een halve ton, waardoor geen
vertraging zou optreden.78 De Elevator-Maatschappij besloot tot deze radicale stap
omdat ze de geloofwaardigheid tegenover de handel wilde herstellen, want de affaire
had het reeds bestaande wantrouwen tegenover automatische weging bevestigd. Een
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van de technische mogelijkheden van het nieuwe apparaat werd hier dus opgeofferd
om de wensen van de handelaren niet te bruuskeren.

De strijd tegen de elevator

Het falen van de automatische weging had grote gevolgen voor het verloop van de
invoering. Luther had anderhalve maand nodig om de bascules te plaatsen en in de
tussentijd konden de tegenkrachten zich organiseren. De stuwadoors en factors
richtten organisaties op die de Elevator-Maatschappij probeerden tegen te werken
of op zijn minst tot tariefconcessies trachtten te dwingen. Het krachtigste verzet
kwam uiteindelijk van een van de groepen arbeiders die direct in hun bestaan werden
bedreigd, de wegers.
Terwijl het graan in de bestaande situatie met één zak tegelijk werd gewogen, zou

dit nu in snel tempo en met tonnen tegelijk in de elevatortoren geschieden. Op 4
november 1905 gingen alle 450 wegers van de verschillende corporaties in staking
om af te dwingen dat zij allemaal op de elevators tewerkgesteld zouden worden. Het
was niet toevallig dat dit massale en in de geschiedenis van de Rotterdamse haven
ongewoon effectieve verzet tegen de uitstoot van arbeid door nieuwe technieken zich
juist hier voordeed. De graanwegers vormden een elite onder de havenarbeiders. Zij
waren de enige arbeidersgroep die kon bogen op een lange gemeenschappelijke
traditie; de rest van het bestand had zich pas betrekkelijk recent gevormd onder
invloed van de sterke expansie van de goederenoverslag.79 De Rotterdamse stedelijke
corporatie van wegers, die was voortgekomen uit een gilde, was in 1866 overgegaan
in een orgaan onder toezicht van de graanhandel. Vanaf 1885 werden er verschillende
anderewegerscorporaties opgericht door particuliere ondernemingen, die zich daarmee
waarschijnlijk minder afhankelijk wilden maken van de oude corporatie. Achteraf
kan men zeggen dat die strategie niet slaagde.
Ook een incidentele factor speelde echter een belangrijke rol. De staking trof in

het bijzonder de Duitse graanimporteurs, behorende tot de belangrijkste
opdrachtgevers van de wegers. In maart 1906 zouden de Duitse invoerrechten op
graan worden verhoogd, zodat zij vóór die tijd nog een flinke hoeveelheid wilden
invoeren. Dit liep nu gevaar, want de winter stond voor de deur en dan was de Rijn
door ijsvorming moeilijk of niet bevaarbaar. De Duitse importeurs sloten daarop
noodgedwongen op 18 november 1905 een pact met de wegers om hen weer aan het
werk te krijgen: zij beloofden tot mei 1906 geen graan van de elevators te accepteren.
De Elevator-Maatschappij zag zich daarop eind 1905 gedwongen de elevators stil te
leggen.
Tijdens de windstilte die nu intrad, bleek dat de meerderheid van
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de Nederlandse handelaren (onder wie veel Rotterdamse) neutraal tot negatief
tegenover de graanelevator stond. Als de handelaren het graan nog niet hadden
verkocht, was - uit oogpunt van besparing op de opslagkosten - een langzame lossing
zelfs aantrekkelijk. Bovendien zou de ontvangst van het graan uit de elevator voor
de handelaren net zo duur blijven als onder het handmatige regime. Dit was weer
een gevolg van de strategie van de Elevator-Maatschappij, die gevestigde belangen
(de handmatig werkende stuwadoors) niet wilde onderbieden.80 De bezwaren van de
handelaren richtten zich in deze fase met name ook op de onmogelijkheid om het
graan met de elevator gezakt te lossen en in kleine partijen te behandelen. Tevens
vreesden sommigen van hen een aantasting van de kwaliteit van het graan door de
pneumatische lossing. Met andere woorden: veel handelaren waren beducht voor
een machinale lossing, omdat ze op die manier - naar hun gevoel - elke controle en
flexibiliteit tijdens de overslag en weging verloren.
De Elevator-Maatschappij van haar kant leidde uit de resultaten van november

1905 af dat de elevatorlossing een behoorlijk rendement zou kunnen opleveren.81 De
maatschappij besloot uiteindelijk - ondanks het feit dat de Duitse importeurs hun
afsprakenmet de wegers tot twee keer toe verlengden - inmaart 1907weer voorzichtig
de elevatorlossing te hervatten. Niet zozeer de wegers, maar vooral de bootwerkers
begonnen zich nu te roeren. Juist dit arbeidersverzet maakte het de
Elevator-Maatschappij mogelijk haar netwerk te versterken. In april en mei 1907
sloot de maatschappij contracten met de negen voornaamste Rotterdamse
graanimporteurs en de stuwadoors, die via garanties en aantrekkelijke tarievenwerden
gewonnen voor het werken met elevators.
Cruciaal was dat in mei 1907 het effect van de elevatortechniek op de wijze van

lossing niet meer voorop stond. De invoering van de elevator was ook voor
oorspronkelijke tegenstanders onder de ondernemers uitgelopen op een machtsstrijd
met de havenarbeiders. Op 7 mei 1907 liet A.C. van Eyk, een genuanceerde stem
onder de Rotterdamse graanhandelaren, optekenen: ‘... voor de elevator is niemand
geporteerd, doch de bedoeling is baas te blijven in eigen huis.’82 Het was duidelijk
dat de strijd om de elevator, en niet problemen binnen het bestaande handmatige
regime, de wens had opgeroepen zich onafhankelijk te maken van de arbeiders.
Met eigen wegers, de zogenaamde Prinswegers, en met de door de stuwadoors

speciaal voor de graanlossing ingehuurde nieuwe bootwerkers (de zogenaamde
Calandstraters) ging de Elevator-Maatschappij nu met de elevator én met de hand
op grote schaal schepen lossen. De overige wegers en bootwerkers antwoordden met
geweld tegen de Prinswegers en de Calandstraters. Na een grootscheepse en
gewelddadige confrontatie op 5 juli 1907 kwam zelfs het leger in actie: Rotterdam
raakte in staat van beleg. Ook voor de Duitse importeurs was de maat nu vol. Medio
juli lieten zij blijken tot een vergelijk met de Elevator-Maatschappij te willen komen.
De houding van de arbeiders was nu de enige nog resterende

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Het gebruik van de elevators betekende niet dat alle handarbeid in het scheepsruim nu overbodig
werd. Vooral wanneer er nog slechts een bodempje in het ruim was overgebleven, was het nodig dat
de menselijke hand de leidingen met daaraan de zuigmond (de does) naar de juiste plaats leidde.
Door stofvorming in het ruim was de gezondheid van de werknemers daarbij wel in het geding.

hinderpaal. Op 23 september 1907 begonnen de bootwerkers een algemene
havenstaking; de wegers deden hier niet aan mee (ze hadden contractueel beloofd
niet te staken en hadden bovendien een loonsverhoging ontvangen). Nu dewerkgevers
zich eindelijk hadden verenigd, had de staking geen kans van slagen. Ze eindigde na
negen weken en leverde de bootwerkers slechts een loonsverhoging op.
Via veel masseren had de Elevator-Maatschappij dus de voornaamste

tegenstribbelende gebruikersgroepen voor de nieuwe techniek gewonnen. De dag na
het begin van de staking besloot de maatschappij een prospectus uit te geven voor
de bestelling van acht extra elevators en dit keer was er geen gebrek aan belangstelling
voor het bijeenbrengen van (aandelen)kapitaal. Zo maakte de maatschappij de al
vanaf 1906 door Smalt voorbereide strategische ommezwaai: om het resterende
arbeidersverzet te overwinnen, moest ze met één grote bestelling de graanoverslag
geheel of voor een groot deel in handen nemen.83 Ofwel: geen niche meer bouwen,
maar meteen een havenbreed regime.
De handelaren vonden dat zij beloond moesten worden voor hun steun voor de

invoering van de elevator, waar zij zelf geen belang bij zouden hebben. Er werd in
1908 een nieuwe onderneming
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De drijvende graanelevators waren vooral in de Maashaven te vinden. Deze haven was breed genoeg
ommeerdere rijen binnenschepen naast het te lossen zeeschip te leggen. Sommige ontvangers wensten
het graan in zakken aangeleverd te krijgen. Om de lossnelheid niet te verminderen, werd dit graan
door de pneumatische elevators ongewogen in speciale lichters gestort. De lichters brachten het
graan naar een zogeheten zakgoedstation, een installatie aan de wal (links op de foto). Mechanisatie
en flexibiliteit gingen hier hand in hand: de lichters hoefden niet zo snel gelost te worden als de
zeeschepen en daarom kon worden volstaan met bekerelevators in plaats van de aanzienlijk duurdere
pneumatische elevators. In het zakgoedstation werd het graan vervolgens opgezakt.

opgericht, de Graan Elevator Maatschappij (GEM), die in de plaats kwam van de
oude maatschappij. In de GEMwerd een evenwicht geschapen tussen twee groepen:
de cargadoors, rederijen en stuwadoors (groep A) en de handelaren, expediteurs en
factors (groep B), elke groep kreeg vijftig procent van de aandelen en leverde ook
een gelijk aantal commissarissen. De GEM (en ook enkele concurrenten die al gauw
in de GEMwerden opgenomen) ging over tot de aanschaf van een groot aantal nieuwe
elevators. Vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het handmatig lossen
van graan vrijwel geheel verdwenen en domineerden de elevators de graanoverslag.

Een nieuw regime voor de Rotterdamse graanoverslag

Duidelijk is dat in het geval van de introductie van de bekerelevator door de
Holland-Amerika Lijn in 1896 geldt dat deze introductie volgde op de
ingebruikneming van grote schepen die onvoldoende snel met de hand kondenworden
gelost. Hier was dus een acuut probleem dat om een oplossing vroeg; omdat de HAL
zelf de overslag in handen had, de nieuwe techniek alleen voor haar eigen schepen
gebruikte en haar arbeiders compenseerde voor en voorbereidde op de komst van de
elevators, verliep de introductie uiteindelijk geruisloos. Voor de pneumatische elevator
geldt een ander verhaal. Hier was geen sprake van een noodzaak die ontstond door
veranderingen in het voorland van de haven. De handmatige lossing werd ook niet
echt als een probleem ervaren. Het startpunt voor de verandering lag bij de firma
Luther. Deze firma zocht naar nieuwe markten voor haar product en vond een
bondgenoot in een Rotterdamse ondernemer, J.C. Smalt. De laatste wist uiteindelijk
wel steun te verwerven voor zijn plannen, maar die bleek onvoldoende. Na de eerste
staking leek de elevator van het toneel te verdwijnen. Ironisch genoeg zou echter
kunnen worden gesteld dat juist het conflict dat uitbrak de redding van de elevator
was. Hierdoor werden de verschillende groepen ondernemers gedwongen te kiezen
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tussen twee kwaden: de graanelevator of de arbeiders aan de macht. Door het conflict
gingen de graanhandelaren bovendien het bestaande handmatige regime als een
probleem zien, dit terwijl er in de Rotterdamse haven in 1904 al circa 2,7 miljoen
ton graan werd overgeslagen, een volume dat steeg tot een record van bijna 3,4
miljoen in het jaar erop, toen de elevator nog slechts een zeer gering deel van het
werk deed. Na 1908 begon de graanaanvoer in Rotterdam sterk te stijgen, maar de
hoeveelheid in het topjaar 1913 was met ruim 4,6 miljoen ton niet van een geheel
andere orde dan de overslagcijfers van vóór de introductie van de elevator en had
ook met handlossing bereikt kunnen worden (zie grafiek 4.1).84 De zeer snelle
regimetransformatie kan dus zeker niet worden gezien als een antwoord op een acuut
probleem dat werd opgeroepen door de snelle groei van de graanhandel. Ze was
eerder het onbedoelde resultaat van een reeks van ontwikkelingen die door niemand
konden worden voorzien. Ook leidde de snelle introductie van de graanelevator niet
tot het structureel wegtrekken van lading uit het op dit terrein wat later en langzamer
innoverende Antwerpen.

Wanneer we de ontwikkelingen in het graan vergelijken met die in de kolen- en
ertsoverslag, dan valt het op dat de omslag bij de laatste via meer variatie verliep,
met meer omwegen gepaard ging en meer tijd in beslag nam. Gezien de complexiteit
van de graanhandel, het ontbreken van sterke actoren zoals de SHV en de sterkere
positie van de arbeiders, zou eerder het omgekeerde patroon kunnenworden verwacht.
Ook hiervoor moet ter verklaring worden gewezen op de versnellende werking van
het conflict.
De hier niet behandelde mechanisering van de petroleumoverslag,
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De gemechaniseerde Maashaven. Ets van J.H. van Mastenbroek uit 1915.

die vanaf 1888 in een snel tempo geschiedde, verliep geruisloos. Ter verklaring kan
worden gewezen op de druk die hier wel degelijk ontstond door de introductie van
tankschepen die niet langer handmatig konden worden gelost, zodat een situatie
ontstond die vergelijkbaar was met die van de HAL na de introductie van veel grotere
schepen. Ook van belang was dat de tankopslag in handen kwam van een veembedrijf
als Pakhuismeesteren, dat de zich met de op- en overslag van vaten bezighoudende
arbeiders waarschijnlijk elders kon inzetten, en van oliemaatschappijen en -handelaren
die nieuw op het toneel verschenen in Rotterdam.

Het nieuwe havenbeeld

Rond 1920 was het merendeel van de overslag van massagoederen in Rotterdam
gemechaniseerd. De grijperkranen werden samen met de graanzuigers het symbool
van de ‘quick dispatch’ die Rotterdam in het droge massagoed te bieden had. Al met
al was er een sterk op de directe overslag in binnenschepen gericht overslagregime
in het Rotterdamse massagoed ontstaan. Graanelevators, laadbruggen, drijvende
grijperkranen en een enkele waldraaikraan vulden elkaar daarbij aan en boden in hun
combinatie de overslagbedrijven maximale flexibiliteit. Ook in het stukgoed ging
een aanzienlijk deel van de lading rechtstreeks overboord: directe overslag van
zeeschip in binnenschip (of omgekeerd) werd het kenmerk van Rotterdam. In het
stukgoed zelf was echter geen nieuw regime ontstaan, ondanks het gegeven dat de
stoomvaart juist hier zijn doorbraak had beleefd. Wel werden de technologische
mogelijkheden binnen het bestaande regime benutmet de introductie van hydraulische,
stoom- en elektrische kranen. Handwerk bleef daar echter dominant.
Door de groei van de overslag en de ontwikkeling in het stukgoed was het aantal

arbeiders die werkzaam waren in de haven niet afgenomen. De losse arbeid bleef
overheersen, vakbonden hadden nauwelijks aanhang en het loon van de arbeider was
sinds 1889 niet gestegen, het was in 1911 nog steeds een kwartje per uur.85 Wat wel
was veranderd, was de indruk die de haven maakte. Lag in vroegere beschrijvingen,
bijvoorbeeld van de schrijver A.M. de Jong in zijnMerijntje Gijzen-cyclus, het accent
nog op het ‘donderend rumoer van de arbeid’, na de mechanisering vielen vooral de
machines op. De bezoeker die deelnam aan de sinds 1912 door de Vereeniging tot
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Verfraaiing van Rotterdam en Bevordering van het Vreemdelingenverkeer, de
voorloper van de VVV, georganiseerde tochtjes door de Rotterdamse haven, kreeg
in het begeleidend boekjeWandelvaart door de Rotterdamsche havens te lezen: ‘Aan
alle kanten wordt ons oog getroffen door nieuwe werktuigen, wier vreemde en vaak
monsterlijke bouw zoo door de noodzakelijkheid werd voorgeschreven. En ge weet
niet, waarover umeer te verwonderen:... over de z.g. “kolentransporteurs of suppliors”
met hunnen aan den voorsteven hoog-schuinopstekende Jacobsladder en
laagneerhangende slurf, waardoor zij in staat zijn uit hun eigen inhoud van 6 à 700
ton de zee-boten, onder het laden en lossen door, van bunkerkolen te voorzien... Maar
uw attentie wordt aldra afgeleid door de vele drijvende graan-elevators, die ge hier
in volle werking zien kunt. Deze wonderlijke, torenhooge wrochtsels der techniek
maken den indruk van dreigende oorlogsgevaarten of ontzaglijke grauwe monsters
van een andere planeet, die als een vanWell's fantastische verhalen de Aarde komen
veroveren en zich met hun slangen en buizen als even zoovele grijparmen aan de
schepen vastgeklampt hebben om hen leeg te zuigen.’86

H. van Driel en J.W. Schot

Eindnoten:

1 Geciteerd in P.Th. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende
en twintigste eeuw (Zwolle 2000) 89. Deze inleiding is deels gebaseerd op dit boek, met name
hoofdstuk 1-3. Zie ook H. Meyer, De stad en de haven. Stedenbouw als culturele opgave.
Londen, Barcelona, New York, Rotterdam (Utrecht 1996) hfd. 5, waar met name de
infrastructurele weerslag van de ontwikkeling van een transitohaven op zeer beeldende en
treffende manier wordt geschetst.

2 Van de Laar, Stad van formaat, 53.
3 Paul van de Laar heeft geanalyseerd hoe deze strijd ook het schrijven van de geschiedenis van

de Rotterdamse stad en haven heeft bepaald. Zie P.Th. van de Laar, Veranderingen in het
geschiedbeeld van de koopstad Rotterdam (oratie, Erasmus Universiteit Rotterdam 1998).
Voor een gedetailleerde analyse van deze wisseling van elite verwijzen we naar M. Callahan,
The harbor barons. Political and commercial elites and the development of the port of Rotterdam
(proefschrift, Princeton 1981).

4 Taalkundig zou het zuiverder zijn dit soort goederen aan te duiden als ‘stortgoed’, maar conform
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7 Greta Devos en Hugo van Driel, ‘De regulering van de overslag in de havens van Antwerpen
en Rotterdam van 1870 tot 1950’ in NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en
techniekgeschiedenis deel 63 (2000).
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supermarkt van alle tijden’, 29-30.
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10 Voor een geschiedenis van deze kade zie E. Meeldijk en E. Roelofsz (red.), De Boompjes
(Schiedam 1979). Zie verder Meyer, De stad en de haven, 293.
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41 Mogelijk ging de StuwadoorsMaatschappij ‘Victoria’ Thomsen voor. Deze onderneming, waar
verder niets van bekend is, nam in 1911 samen met de Handels- en Transport Maatschappij
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45 KvKR, Verslag 1912, 118.
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52 Dit en de rest van deze alinea is vooral gebaseerd op D. Uyttenboogaart, ‘Het
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inv. 113 nr. 165, advies van een commissie van de KvKR naar aanleiding van het bezoek van
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58 Het navolgende is gebaseerd op AHAL inv. 3, notulen vergadering RvC, gehouden 10 oktober
1896.

59 AHAL inv. 3, notulen vergadering RvC, gehouden 10 oktober 1896.
60 Serton, Rotterdam als haven, 42.
61 Voor de algemene technische geschiedenis van de graanzuigers zie Buhle, TechnischeHülfsmittel,

1-13; Carl A.E. Müller, ‘Die Entwicklung der schwimmenden pneumatischen Getreideheber’
in Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft vol. 16, nr. 1937, 163-182; Chr. Klock,
‘Die Förderung von Körnergut im Luftstrom und ihre Bedeutung für die Schiffahrt’ in Jahrbuch
der Schiffbautechnischen Gesellschaft vol. 19 (1918) 173-217.

62 Voor het proces van invoering van de graanzuigers in Rotterdam zie Dick van Lente, ‘Machines
and the order of the harbour. The debate about the introduction of grain unloaders in Rotterdam,
1905-1907’, International Review of Social History 43, no. 1 (1998) 79-110, A. Voogd, De
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Maatschappij (GEM) als de daarin vervatte informatie niet, of niet correct, is vermeld in het
boek van Cocheret. Cocheret heeft bepaalde gespreksverslagen kunnen raadplegen die niet
meer in het archief van de GEM zijn teruggevonden.

63 Voor dit en het volgende zie H. van Driel, De ontwikkeling van de vemen in Nederland,
1600-1967 (Rotterdam 1994).

64 In memoriam J.C. Smalt in NRC (23 februari 1918).
65 Voor dit en het volgende zie Archief Vopak/Pakhoed, Rotterdam, notulen van de

bestuursvergaderingen van Het Nederlandsche Veem, gehouden 8 augustus 1901, 12 september
1901, 15 juni 1903, 23 juni 1903 en 30 juli 1903.

66 Aldus Serton, Rotterdam als haven, 27 en 35 e.v..
67 AKvKR inv. 113 nr. 165, advies commissie KvKR.
68 Berekend op basis van cijfers zoals die tot uitdrukking komen in Reginald Loyen, ‘De

consumptiemaatschappij vanuit een haven-perspectief. Een gevalstudie voor de Antwerpse
graantrafiek’ in Yves Segers e.a. (red.), Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het
verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19de-20ste eeuw)
(Leuven 2000) 53 (cijfers beschikbaar gesteld door Loyen) en in (Jaar)verslagen van de KvKR
(verzameld door P.Th. van de Laar); ten behoeve van een heldere vergelijking is de overslag
van rijst buiten beschouwing gelaten.

69 Voor J.C. Smalts activiteiten en onderzoekingen zie de correspondentie in Gemeentearchief
Rotterdam, Archief Graan Elevator Maatschappij (verder AGEM), doos 508, en Cocheret,
Elevator-bedrijf.

70 Voor het navolgende zie Müller, ‘Entwicklung der Getreideheber’. Helaas ontbreekt in dit
artikel elke bronvermelding.

71 Op dit punt is nog verder onderzoek mogelijk in de briefwisseling tussen J.C. Smalt, F.W.
Meyer en Luther. Wij hebben daarvan afgezien omdat het handschrift van zowel Smalt als
Meyer veelal onleesbaar bleek.

72 Het Nederlandsche Veem nam 38 aandelen; de vijf cargadoors ieder twintig. Daarnaast namen
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graanhandelaar (J.A. Bax), enkele bankiers en een aantal privé-personen aandelen, variërend
van één tot twaalf stuks.

73 AGEMdoos 507, notulenboek Aandeelhoudersvergaderingen, Directie N.V. Het Nederlandsche
Veem, Nml. Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators, verslag over de periode 28
april 1904 tot 31 december 1905.

74 Er zijn ten minste twee verklaringen voor het defect gegeven, die beide betrekking hebben op
een verkeerde afstemming tussen de graansluis en de weegschalen. De ene is afkomstig van
een direct betrokkene, te weten een van de directeuren van het eerste uur (Uyttenboogaart,
‘Graantransportbedrijf’, 285), de andere van de schrijver van de bedrijfsgeschiedenis van de
GEM (Cocheret, Elevator-bedrijf, 28). Beide verklaringen houden merkwaardig genoeg geen
rekening met het bestaan van de bovenbunker tussen graansluis en weegschaal en zijn daarom
voor ons moeilijk te begrijpen. Op dit punt zijn onder meer de vrijwilligers geraadpleegd die
heden ten dage een oude elevator onderhouden als onderdeel van het Maritiem Buitenmuseum
in Rotterdam.

75 AGEM inv. 1, doos 1, Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert G.m.b.H. Hennef a.d.
Sieg (Rheinprovinz), Zeugnisse ueber unsere patentierte, aichfaehige, automatische Waage
‘Chronos’ als Absack- und als Elevatorwaage in Lagerhaeusern, Silo-Speichern, Elevatoren,
Verzollund Umladestationen, Muehlen etc (z.j.).

76 AGEM doos 508, brief Luther aan J.C. Smalt, 11 september 1902.
77 AGEM doos 508, brief Luther aan J.C. Smalt, 17 september 1904.
78 AGEM doos 501, notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van de Graan

Elevator Maatschappij (verder RvC GEM), gehouden 5 oktober 1905.
79 Erik Nijhof, ‘Undeserving casuals. Rotterdam dockers and their unions, 1880-1965’ in Sam

Davies e.a. (red.), Dock workers (Aldershot 2000) deel 1, 405-424.
80 Rotterdamsch Weekblad (24 maart 1906).
81 AGEM doos 501, notulen vergadering RvC GEM, gehouden 7 december 1905 en 15 december

1905.
82 ACG notulenboek 5, notulen van de vergaderingen van het Comité van Graanhandelaren,

gehouden 7 mei 1907.
83 AGEM doos 501, notulen vergadering RvC GEM, gehouden 15 januari 1907. J.C. Smalt dacht

in 1906 onder meer aan een installatie van zestien op de wal geplaatste pneumatische elevators,
zie ook AGEM doos 508, ongedateerde concept-prospectussen.

84 Graanderivaten niet meegerekend.
85 Hein Mol,Memories van een havenarbeider (Nijmegen 1980) 186.
86 Citaten in Jan Oudenaarden, Pakt aan! De Rotterdamse havenarbeider (Zwolle 1996) 17-18

en 23-24.
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De eerste mechanisatiegolf, tussen circa 1885 en 1920, beperkte zich tot de overslag van massagoed.
In de behandeling van stukgoed bleef veel mankracht nodig voor het stuwen en ontstuwen van de
lading in het ruim en op de wal en bij het aan- en loshaken van de strop. Stukgoed kende veel
verschijningsvormen, waaronder balen, zoals de katoen hier bij Thomsen aan de Lekhaven te Rotterdam
omstreeks 1955.
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5 Indirecte overslag en de komst van de container

Uitbuiting van bestaande technologische mogelijkheden
De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw
Verschuiving naar indirecte overslag in het massagoed
Het stukgoed volgt
De container
De vestiging van het regime van indirecte overslag

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek hoe kwetsbaar de Rotterdamse haven was; het
vervoer kwam bijna geheel stil te liggen. Er kwamen stemmen op die zich afvroegen
of de ontstane nadruk op grootschalige overslag van massagoed wel gewenst was.
Na 1918 bleef er ongerustheid bestaan over de toekomst van de haven. De vraag
werd gesteld waarom Rotterdam niet meer aandacht besteedde aan de ontwikkeling
van het stukgoederenverkeer en de industrie. De gemeente stelde in 1926 een
stukgoedcommissie in, met de burgemeester als voorzitter.1 Deze commissie wees
erop dat niet kon worden volstaan met de aanleg van haveninfrastructuur; ze drong
aan op verlaging van de haventarieven. Het is opmerkelijk dat door de
stukgoedcommissie en in andere discussies over de toekomst van de Rotterdamse
haven zo weinig aandacht werd geschonken aan verbeteringen in de overslagtechniek,
terwijl die techniek wel sterk in beweging was. Anders dan vóór de Eerste
Wereldoorlog, ging het nu, zowel in het massagoed als in het stukgoed, om een serie
kleinere, minder spectaculaire verbeteringen, passend binnen het bestaande technische
regime, die echter wel resulteerden in een sterke groei van de arbeidsproductiviteit.2

De mechanisering van de overslag van massagoed zoals kolen, erts, graan en
petroleum die vóór de Eerste Wereldoorlog was gerealiseerd, had geresulteerd in
snelle, directe overslag, dat wil zeggen: van zeeschip naar binnenvaartschip zonder
opslag op de kade.
Deze mechanisering werd tijdens het Interbellum verder geoptimaliseerd. In het

stukgoed, waar het gaat om een veelheid aan gebundelde of als aparte eenheden
overgeslagen goederen zoals balen katoen, zakken suiker, kisten thee, vaten
chemicaliën en machines of onderdelen daarvan, trad met de introductie van stoom-,
hydraulische en elektrische kranen wel mechanisatie op, maar die was verre van
volledig en het handwerk bleef dominant. Het kwam niet tot een gemechaniseerd
technisch regime, al zorgde de gedeeltelijke toepassing van nieuwe technieken zoals
elektrische wagens en de wipkraan wel voor een aanzienlijke productiviteitsstijging.
De vraag is, waarom een ingrijpende mechanisering van de stukgoedoverslag pas
ver na de Tweede Wereldoorlog, eind jaren zestig, totstandkwam in de vorm van
toepassing van de container. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het
noodzakelijk in te gaan op ontwikkelingen in de overslagtechniek van zowel
massagoed als stukgoed lang voordat de container in de haven verscheen.

Uitbuiting van bestaande technologische mogelijkheden
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Aan het einde van de negentiende eeuw werd in het stukgoedoverslagbedrijf in de
regel gebruik gemaakt van zowel scheepsgerei als vaste walkranen. De walkranen
waren het belangrijkst: het waren allemaal draaikranen, waarvan vele variaties
bestonden en die in de loop van de jaren steeds werden verbeterd. De benuttingsgraad
van deze kranen was echter laag. De kraan stond vaak stil om ruimte te bieden aan
het stuwen, het bundelen van de lading - die bestond uit balen, dozen, zakken, kratten,
kisten, vaten en andere verpakkingen - in een hijs, het weer uit elkaar halen van de
hijs en het aan- en afhaken van de hijs. Dit alles bleef handwerk. De mechanisatie
van de massagoedoverslag zorgde ervoor dat het handmatige karakter van de
stukgoedbehandeling gemakkelijker als een probleem kon worden gedefinieerd.3 De
variatie in de afmetingen, de aard van de goederen en het grote aantal verschillende
partijen per scheepslading maakten mechanisatie van de
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Een wipkraan was een bepaald type kraan dat op verschillende manieren kon worden geconstrueerd
(zie kader). Wipkranen konden dichter op elkaar werken dan gewone draaikranen. Zodoende konden
er meer kranen per schip worden ingezet, waardoor een hogere uurproductie mogelijk was. In
Rotterdam werden de wipkranen vooral ingezet voor de rechtstreekse overslag tussen het zeeschip
en het binnenschip; de binnenschepen werden vaak meerdere rijen dik langs de zeeschepen gelegd.

stukgoedoverslag echter erg lastig. De partijen in de Rotterdamse haven konden en
wilden wellicht ook geen invloed uitoefenen op de manier waarop de goederen
werden aangeleverd. De stuwadoors zagen wel mogelijkheden tot permanente
bundeling van ladingeenheden, maar ze waren hierin alleen geïnteresseerd als ze er
zelf direct voordeel van zouden hebben.4 Zolang de rederijen de trage overslag van
stukgoed niet als een acuut probleem definieerden, bleef het handmatige regime in
stand. De opties voor verbetering werden vooral gezocht binnen het bestaande regime
en zonder wijziging van de vorm van de lading.
In het deel van de stukgoedoverslag dat via de wal (kade of loods) verliep, was

het nodig speciale middelen voor horizontaal transport en het stapelen in te zetten
(in het massagoed werd alles gedaan met de grijperkraan). Deze activiteiten werden
in Rotterdam vanaf 1920 gemechaniseerd door middel van elektrische wagens en
vorkheftrucks, maar de belangrijkste ontwikkelingwas de introductie van de wipkraan
in het stukgoed, in 1927, waardoor de productiviteit van de ladingbehandeling sterk
kon worden opgevoerd (zie kader). Het typische van een wipkraan was dat de stand
van de giek kon worden veranderd zonder dat de overslagoperatie daarvoor hoefde
te worden stilgelegd. Hierdoor kreeg de (draai)kraan een variabel en daarmee ook
groter bereik. Vanaf 1927 vond een ontwikkeling plaats waarbij de mogelijkheden
van het wipmechanisme gaandeweg in de praktijk werden ontdekt. In Rotterdam
kreeg de wipkraan vooral een functie in de snelle rechtstreekse overslag van zeeschip
in binnenschip. In het Rotterdamse stukgoed zou tussen 1929 en 1936 een
productiviteitsstijging van liefst 68% zijn opgetreden, die met name werd
toegeschreven aan de inzet van de wipkraan.5 Toch moet de wipkraan niet worden
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gezien als een regimetransformerende techniek. Het was wel een revolutionaire
techniek, maar éénwaarmee demogelijkheden binnen het bestaande regimemaximaal
werden uitgebuit. De belangrijkste elementen van het regime bleven intact. De
verschijningsvorm van de lading bleef ongewijzigd, de handarbeid bleef overheersen
en de ook in het Rotterdamse stukgoed prominente praktijk van directe overslag van
zee- in binnenschip werd erdoor versterkt.
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De wipkraan
De wipkraan (ook wel genoemd: topkraan) bracht in de jaren twintig een belangrijke verbetering
van de techniek van de Rotterdamse stukgoedoverslag. Rond 1920 hadden havendraaikranen dikwijls
reeds een verstelbare giek.1 Echter, het veranderen van de stand van de giek van een minimale naar
een maximale reikwijdte vergde veel tijd, ongeveer vijf minuten, terwijl deze operatie in de regel niet
mocht geschieden met de last hangend aan de haak. Deze beweging (het zogenaamde ‘derricken’)
werd dan ook op de meeste plaatsen een gering aantal malen per week toegepast en kon niet als ‘een
normale werkbeweging’ worden beschouwd. Het typische van een wipkraan was dat het veranderen
van de stand van de giek (het zogenaamde wippen, ook wel genoemd: toppen) met de last hangend
aan de haak kon geschieden. De constructie van een wipkraan was namelijk zodanig dat bij het wippen
de last (nagenoeg) op gelijke hoogte bleef. Hierdoor was er geen energie nodig om de zwaartekracht
te overwinnen. Uit de mogelijkheid van het wippen vloeiden verschillende belangrijke voordelen
voort: de giek kon hindernissen zoals scheepsmasten en gebouwen ontwijken en kon dus een grotere
lengte krijgen, waardoor hij beter direct in het ruim kon werken; het was nu beter mogelijk tegelijkertijd
met het laad- en losgerei van de schepen en met de wipkranen te werken; wipkranen konden veel
dichter naast elkaar werken: het was dus mogelijk met meer kranen per schip te werken dan voorheen;
de wipkraan kon de last - binnen zijn reikwijdte - op elke gewenste plaats op de kade neerzetten of
oppakken. Een gewone draaikraan was gebonden aan zijn vaste draaicirkel en het verrijden van deze
kranen vergde te veel tijd en energie.
Het principe van de wipkraan was reeds in het begin van de twintigste eeuw bekend, maar werd pas
in de jaren twintig op grote schaal ingevoerd in de stukgoedoverslag in de Noordwest-Europese
havens.
Aanvankelijk zullen de Rotterdamse stuwadoors de wipkraan hebben aangeschaft om te profiteren
van de zojuist opgesomde voordelen, net als hun tegenhangers in buitenlandse havens. In de praktijk
merkten de Rotterdamse stuwadoors echter dat de wipkraan ook de specifieke mogelijkheid bood tot
directe overslag tussen zee- en binnenschip, zonder gebruik van het scheepsgerei. In de jaren dertig
bestelden de Rotterdamse stuwadoors daarom wipkranen met een ‘lange lat’. Deze kregen een
reikwijdte tot 36 meter, waarmee Rotterdam zich duidelijk onderscheidde van de andere havens. De
‘lange lat’ kon zo worden ingezet dat hij voornamelijk in een rechte beweging lading uit het zeeschip
in het langszij liggende binnenschip loste: het meer tijdrovende zwenken van de kraan werd dan
zoveel mogelijk vermeden (op dezelfde manier werkende drijvende wipkranen kregen de veelzeggende
bijnaam ‘jojo's’).
In de Rotterdamse stukgoedoverslag trad tussen 1929 en 1936 een productiviteitsstijging van liefst
67,6% op.2Deze stijging werd vooral toegeschreven aan de inzet van de wipkraan. Daar hing uiteraard
wel een prijskaartje aan. De aanschafkosten waren hoger (20-30% bij een reikwijdte tot 19 meter)
dan die van een kraan met een vaste arm, terwijl ook het energieverbruik groter was (10-15%).3 Voor
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de Rotterdamse wipkranen met hun uitzonderlijk grote reikwijdte was dit prijsverschil uiteraard nog
groter. De variatie in de constructie van de wipkranen was enorm. Er waren vele manieren om de
last tijdens het veranderen van de stand van de giek (nagenoeg) horizontaal te houden. Reeds in 1924,
dus nog vóór de introductie van de wipkranen in de stukgoedoverslag op het Europese continent,
waren er door Engelse fabrikanten acht constructies ontwikkeld.4
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Het havencomplex breidde zich na de Tweede Wereldoorlog steeds verder westwaarts uit naar de
zee. Eerst werd de Botlekhaven (1947) in uitvoering genomen, vervolgens de Europoorthaven en de
Maasvlakte (1957). Deze laatste uitbreidingen waren gebaseerd op de verwachting dat het vervoer
van olie, ertsen en kolen naar Europa sterk zou groeien. Met het plan voor de Europoort wilde
Rotterdam een zo groot mogelijk deel van deze stroom aan grondstoffen naar de mond van de Nieuwe
Waterweg leiden. Rotterdam moest de ‘poort van Europa’ worden. Het plan bestond behalve uit
havens ook uit enkele projecten, zoals een hoogoven en staalfabriek, een scheepswerf en een kolen-
en ertsoverslagbedrijf. Met de aanleg van een haven- en industriegebied op de Maasvlakte was in
het Europoortplan al rekening gehouden, maar die aanleg was nog niet ingevuld.

Het nieuwemassagoedregime dat zich vóór de EersteWereldoorlog had gevestigd,
ontwikkelde zich in het Interbellum verder.6

Enkele jaren vóór de toepassing in het stukgoed, in 1925, deed de drijvende
grijperwipkraan al zijn intrede in het Rotterdamse massagoed. Het wipmechanisme
zorgde ervoor dat de drijfkranen qua snelheid veel dichter in de buurt van de
laadbruggen kwamen: het werd mogelijk de goederen met de wipkraan in een rechte
beweging over het zeeschip heen in het binnenschip te lossen.7 Daarnaast kwamen
er nieuwe typen grijpers in gebruik, die ontwikkeld werden door Rotterdamse
haventechnici.8

De mogelijkheden tot verbetering waren veel geringer in de graanoverslag, waar
de productiviteit vóór de Eerste Wereldoorlog al hoog was opgevoerd. In het
Interbellum bleek vooral de flexibiliteit van de graanelevator. Wanneer het graan in
zakken werd aangevoerd, een praktijk die na de oorlog weer in betekenis toenam,
dan werden de zakken voorafgaand aan de lossing simpelweg losgesneden.9 Door
de aanwezigheid van een zakgoedstation aan de wal, dat al in 1910 in gebruik was
genomen in de Maashaven, kon de Graan Elevator Maatschappij (GEM) bovendien
ook desgewenst graan opgezakt aanleveren aan de ontvangers.
De zorgen over de concurrentiedruk en de effecten van de depressie zorgden ervoor

dat op gemeentelijk niveau veel stemmen weerklonken die bleven wijzen op de
eenzijdige ontwikkeling van Rotterdam, dat als massagoedhaven extra zwaar werd
getroffen door de crisis van de jaren dertig.10 De plannen om meer industrie aan te
trekken, kregen hierdoor grotere urgentie. Het lukte echter niet om de
basismetaalindustrie en de auto-industrie naar Rotterdam te lokken; de
olieverwerkende industrie werd daarentegenwel aan Rotterdam gebonden. Er werden
nieuwe havens gebouwd voor de op- en overslag van olie en benzine: de Eerste
Petroleumhaven kwam gereed in 1934, aan de aanleg van de tweede werd in 1939
begonnen.

De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw
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De Tweede Wereldoorlog had op het eerste gezicht desastreuze gevolgen voor de
haven. Het bombardement van de stad in mei 1940 werd vier jaar later, in september
1944, gevolgd door een grootschalige vernieling van kaden, gebouwen en
overslagmaterieel, waardoor de haven opnieuw moest worden opgebouwd. Die
opbouw kreeg echter een hoge prioriteit. De obstakels in het water werden verwijderd
en de zeven kilometer vernielde kade (42% van het totaal) werd hersteld. Ook het
arsenaal aan overslagmaterieel werd weer aangevuld.
Al in de oorlog was verder nagedacht over de uitbouw van de haveninfrastructuur

en industrialisatie van de haven.11 In 1947 gaf de gemeente toestemming om het
Botlekplan uit te voeren. In de jaren vijftig kwam de verhuur van terreinen op Botlek
goed op gang, met name aan de chemische industrie. Daarom werden er nieuwe
expansieplannen ontwikkeld, die uiteindelijk leidden tot de aanleg van Europoort;
deze plannen werden in 1957 door de gemeenteraad geaccepteerd. Ook werd een net
van pijpleidingen voor het transport van olie binnen de haven aangelegd, evenals
een leiding naar het Duitse achterland. Aan het einde van 1960 liep de eerste tanker
Europoort binnen en in 1962 mocht Rotterdam zich door de snel groeiende
olie-overslag de grootste haven van de wereld noemen. Europoort omvatte vijf nieuwe
petroleumhavens; later werd ook nog de Maasvlakte aangelegd.
De periode tot 1960 is niet alleen een periode van herstel en wederopbouw, maar

ook een periode van expansie. Die expansie gebeurde volgens de lijnen zoals die
waren uitgezet in het Interbellum. De les die Rotterdam uit de crisis van de jaren
dertig trok, was dat de haven veel minder afhankelijk moest worden van het
transitoverkeer en een eigen grootschalige industrie en aanzienlijke ruimte voor
opslag diende te bezitten. Botlek en Europoort/Maasvlakte kenden een voor de
Rotterdamse haven nieuwe opzet: het waren niet zomaar nieuwe bekkens, maar
geïntegreerde haven-complexen, waar industrie, opslag en overslag samenkwamen.
Kenmerkend voor de nieuwe complexen was dat de oppervlakte van de aan de

bedrijven uit te geven terreinen vele malen groter was dan in het bestaande gebied.
Dit maakte niet alleen de vesti-
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ging van industrieën mogelijk, maar ook de sterk toenemende overslag via de wal,
de indirecte overslag. Deze toepassing van de nieuwe grote terreinen was deels
ongepland; de gemeentelijke plannenmakers gingen reeds tijdens de oorlog uit van
de komst van veel grotere schepen, maar concentreerden zich vooral op de nautische
effecten daarvan en niet zozeer op de interne logistiek van de overslag, die ze immers
aan de bedrijven overlieten. De aanleg van nieuwe havencomplexen vond ook plaats
op een moment dat nog niet was aangetoond dat ze gevuld zouden kunnen worden.
Sterker dan voorheen, werd er geanticipeerd op een vraag die zou gaan komen.

Nieuw was in dit verband dat de gemeente het uitgangspunt van een sluitende
havenbegroting losliet en bereid was langlopende leningen aan te gaan om de
havenuitbreiding te financieren. De Tweede Wereldoorlog betekende in beperkte
mate een breuk in de ontwikkeling van de haven: de plannen voor havenuitbreiding
op deze manier bestonden al vóór de oorlog, maar wel werd daardoor na de oorlog
een draagvlak gecreëerd voor een versnelde uitvoering van de plannen.

Verschuiving naar indirecte overslag in het massagoed

In de jaren zestig kwam een nieuwe regimetransformatie in de Rotterdamse
overslagtechniek tot stand. De kern van deze transformatie betrof een verschuiving
van directe naar indirecte overslag. Deze regimetransformatie manifesteerde zich
zowel in het massagoed als in het stukgoed, waarbij in het laatste geval de komst
van de container het meest spraakmakend is geweest. Schaalvergroting was net als
bij de regimetransformatie tussen 1885 en 1914 een achterliggende impuls, zij het
niet zozeer van de goederenstromen op zich, maar van de schepen.
In het transport vanmassagoed nam de omvang van de zeeschepen vanaf de tweede

helft van de jaren vijftig schoksgewijs toe. Door de blokkade van het Suezkanaal in
1957, en de daarop volgende afsluiting tot 1967, moesten oliemaatschappijen om
Afrika heen varen, met als gevolg dat de afstand tussen de Aziatische oliegebieden
en Europa bijna verdubbelde. Ter compensatie begonnen de oliemaatschappijen de
tonnage van de tankers te vergroten, zodat de vrachtkosten omlaag gingen. Niet
alleen in de tankvaart, maar ook in de drogebulkvaart verveelvoudigde de tonnage.
De na de oorlog veel gebruikte Liberty-schepen van circa 10.000 dwt (dead-weight
tonnage) maakten steeds meer plaats voor zogenaamde bulkcarriers, die geen
tussendekken hadden en waarvan de maximale capaciteit in fases werd opgevoerd
tot boven de 200.000 ton. De enorme schaalvergroting van de tankers zorgde niet
voor een fundamentele verandering in de overslagtechnieken: de lossing van
(minerale) olie verliep - mede uit veiligheidsoverwegingen - al via de tanks, dus
indirect. Echter, voor de haven als geheel betekende de snel toenemende olieaanvoer
een significante verschuiving naar indirecte overslag. In het droge massagoed trad
die verschuiving eveneens op, maar dan in de vorm van een wijziging van de
bestaande praktijk. Om de bulkcarriers binnen een acceptabele tijd te kunnen lossen,
kwamen de overslagbedrijven uit op een scheiding van de behandeling van het
zeeschip en de belading van de binnenschepen.
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De schaalvergroting van de schepen tekende zich voor wat betreft het droge
massagoed het eerst en het sterkst af in de ertsvaart. De ontkoppeling in het
Rotterdamse massagoed werd op gang gebracht door het ertsover- en opslagbedrijf
vanMüller-Hanna, dat in 1959 zijn activiteiten begon in het nieuw aangelegde gebied
van de Botlek. Het was een partij van buiten de haven die het Rotter-

Grafiek 5.1: Goederenoverslag in Rotterdam van 1902 tot 1999. (voor bronvermelding zie pag 333)
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Met een nieuwe walinstallatie in de Botlek bracht de Graan Elevator Maatschappij halverwege de
jaren zestig een ontkoppeling aan tussen het lossen van graan uit de zeeschepen en het beladen van
de binnenschepen. Het lossen gebeurde met vier pneumatische lossers die op een rail op de zeepier
waren geplaatst (rechtsvoor op de foto). Zij hadden een draaibaar bovengedeelte, zodat ze aan beide
zijden zeeschepen konden lossen. Het graan ging via transportbanden en kettingtransporteurs
(zogenaamde redlers) naar de silo (linksachter) en van daaruit weer naar de binnenvaartschepen.
Kustschepen en binnenschepen konden worden beladen met lichterbeladers, die waren geplaatst op
de zeepier, een speciale coaster-pier (rechtsachter), en op de lichterpieren (links). Tegelijkertijd
konden de graanschepen overigens ook nogmet drijvende elevators rechtstreeks in binnenvaartschepen
worden gelost: de diversiteit van de graanoverslagtechniek nam met de nieuwe walinstallatie toe.

damse regime van directe massagoedoverslag doorbrak: de HannaMining Company
uit Cleveland, die zich bezighield met mijnbouw, verkoop en transport van erts.12 De
onderneming raakte na de TweedeWereldoorlog betrokken bij de nieuw ontwikkelde
mijnbouw in Quebec-Labrador, Canada. Klimatologische omstandigheden gaven de
handel in en het transport van dit erts een speciaal karakter. In de periode van
november tot april was het erts zo zwaar bevroren dat transport ervan vrijwel
onmogelijk was doordat het aankoekte aan de wagons.13 In de resterende tijd moest
er daarommet grote capaciteiten worden gewerkt. Vandaar dat de gedachte opkwam
om buffervoorraden in de zeehavens aan te leggen. Ook bij de afnemers trad de
behoefte aan een dergelijke voorraadvorming aan het licht. De Duitse hoogovens
beschikten namelijk slechts over een beperkt opslagareaal en zouden hun grondstoffen
graag op afroep vanaf een nabijgelegen zeehaven laten aanvoeren. Tevens zou Hanna
Rotterdam gaan confronteren met ongewoon grote schepen: eind november 1955
was er al sprake van schepen van 30.000 ton, zeker tweemaal zo groot als het
bestaande standaard-massagoedschip.14 Dergelijke grote schepen konden volgens
Hanna nog slechts indirect worden gelost.
Hannawenste te worden betrokken bij de lossing en voorraadvorming te Rotterdam.

Een voor de hand liggende partner daarvoor was Wm. H. Müller & Co., die voor
Hanna fungeerde als agent voor de afzet van Labradorerts. Hanna had behoefte aan
een opslagcapaciteit van 1 miljoen ton erts, hetgeen een terrein met een diepte van
200 meter vereiste. Müller concludeerde dat het inzetten van dezelfde
grijperapparatuur voor de overslag tussen zeeschip en rijnschip en voor het uitvoeren
van de op- en uitslag bij een dergelijke terreindiepte niet meer mogelijk was. Bij het
bepalen van de reikwijdte van de laadbruggen hield het bedrijf echter nog steeds
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rekeningmet demogelijkheid van lossing direct overboord. Toen de verantwoordelijke
Hanna-engineer in januari 1956 een meerdaags bezoek aan de Rotterdamse haven
bracht, bleek echter dat de Amerikaanse partner van Müller in het geheel niet in dit
Rotterdamse regime geloofde. De Amerikaanse delegatie bleek ‘... niet bijzonder
onder de indruk te zijn van de directe overslag van zeeschip in de langszij daarvan
liggende rijnschepen c.q. kleinere zeeschepen. De noodzaak van het “shiften” der
rijnschepen voor een gelijkmatige verdeling over de verschillende ruimen en de
vervanging van volle rijnschepen door lege rijnschepen betekenen een vertraging in
de snelle lossing van het zeeschip. Hoewel alle ligplaatsen bezet waren en schepen
langszij de zeeschepen gemeerd waren, werd gedurende de tijd van ca. 20 minuten,
dat deze situatie werd geobserveerd, slechts één grijper in bedrijf waargenomen.Men
is bij Hanna niet bereid een installatie te aanvaarden, of een werkwijze te volgen,
waarbij vooraf reeds aantoonbaar is, dat onderbrekingen in een continue en snelle
lossing van het zeeschip zullen optreden.’15

Als agent van Hanna zag Müller zich genoodzaakt de zienswijze van de
Amerikanen over te nemen. Hanna wenste in Rotterdam dezelfde loswerktuigen te
gebruiken als zij reeds in de loshaven Contrecoeur in Canada deed. Deze waren in
staat 650 ton per uur
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Het bedienen van een kraan is een vak apart. Een machinist en zijn hijs, Rotterdam, begin jaren
vijftig. De kraanmachinist werkt nauw samen met de losploeg aan boord. De man op het dek - nog
net zichtbaar - geeft met hand- en armgebaren aan wat de machinist moet doen. Vrij uitzicht is voor
de machinist belangrijk. Zijn aandacht gaat uit naar de hijs; de bediening van de handles doet hij
welhaast automatisch.

over te slaan, terwijl de Rotterdamse laadbruggen in praktijk niet meer dan 250 ton
per uur haalden. De kranen van Hanna kunnen het best als lostorens worden
omschreven.16 Zij hadden een gedrongen bouw en geen lange reikwijdte over de
kade: het goed kon in de regel alleen in de bunkers tussen de poten en niet achter de
toren worden gestort. Daarbij hoorde ook een smalle portaalbreedte (circa 18 meter,
tegen 40 tot 70 meter bij laadbruggen). Op de terminal van Müller-Hanna werden,
met andere woorden, in plaats van het universele instrument van de laadbrug
verschillende gespecialiseerde instrumenten ingezet: lostorens voor het lossen van
de zeeschepen, via bunkers te beladen transportbanden voor het transport naar de
plaats van opslag, op- en afslagkranen (in feite dezelfde apparaten als de lostorens)
en lichterbeladers die het goed via een stortgoot in de binnenschepen stortten. De
lostorens werden door de Haarlemsemachinefabriek Conrad Stork naar specificaties
van Hanna gebouwd en aangepast aan de Europese verhoudingen, terwijl ook de
andere apparaten door Nederlandse fabrieken werden gebouwd.
Müller-Hanna kreeg navolging van de gevestigde stuwadoor Frans Swarttouw en

van de in de jaren zeventig nieuw opgerichte joint ventures Europees
Massagoedbedrijf (EMO) en Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV), die hun
terminals eveneens met transportbanden, op- en afslagmachines en lichterbeladers
uitrustten.
Echter, zowel Frans Swarttouw als EMO wilde de flexibiliteit behouden om

(kleinere) zeeschepen rechtstreeks overboord te lossen, zodat beiden laadbruggen in
plaats van lostorens gebruikten.
EECV, daarentegen, dat uitsluitend voor Duitse ertsverbruikers werkte, plaatste

lostorens op zijn terminal.
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Ook in de lossing van graan vond er een verschuiving plaats richting indirecte
overslag, in dit geval van drijvende overslag naar overslag via de wal. Wederom was
het een Amerikaanse partij die, zij het indirect, de aanstoot gaf. De grote Amerikaanse
graanverlader Cargill kondigde in 1959 aan een walbedrijf te beginnen in Amsterdam
onder de naam Tradax. De GEM verloor hiermee een van haar belangrijkste klanten
en voelde zich genoodzaakt eveneens een gecombineerd op- en overslagbedrijf aan
de wal te vestigen, ondanks het feit dat de rendabiliteit van dit project zeer
twijfelachtig was.17 Voor de GEM vormde de start van een walbedrijf, dat in 1965
in de Botlek werd geopend, een fundamentele
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Het zogenaamde stukgoed kent talloze vormen en zeer gevarieerde afmetingen: van personenauto's
en buizen tot zakkengoed en containers. In vergelijking met een containerterminal is dit stukgoedterrein
niet bepaald ruim opgezet; de goederen, voertuigen en andere apparaten lijken elkaar bijna te
verdringen. Een zogenaamdemulti-purpose-stuwadoor, zoals de hier afgebeelde Kroonvlag Rotterdam,
sloeg containers over met behulp van zware draaikranen en niet met gespecialiseerde
containerbruggen. Uiteindelijk gingen diverse stuwadoorsbedrijven als Kroonvlag, vooral onder
druk van het doorzettende containerisatieproces, samen op in ECT, Europe Combined Terminals,
aanvankelijk Europe Container Terminus.

breuk met het oude regime. GEM-directeur P.J.G. Furnée sprak van ‘...een stap die
grondige overweging vereist om, terwille van de onpeilbare behoefte aan
opslagcapaciteit, van het soepele lossingsbedrijf op stroom voor een belangrijk deel
van de totale overslagcapaciteit over te schakelen naar een star aan plaats gebonden
bedrijf...’18 De GEM dacht echter dat zij geen andere keuze had, omdat met de
stijgende omvang van de schepen de congesties bij

Grafiek 5.2: Overslag van stukgoed en containers in Rotterdam tussen 1968 en 1999. (voor
bronvermelding zie pagina 333)

het direct vanuit het zeeschip storten van het graan in het binnenschip alleen maar
zouden toenemen. De opslag in silo's bleef overigens zeer beperkt. Vrijwel al het
graan werd na de lossing door walpneumaten op de zeepier via transportbanden en
kettingtransporteurs naar lichterpieren gebracht, waar het meteen in lichters werd
geladen. Deze ontkoppeling maakte een eind aan de verstoringen door het verhalen
van lichters, die bij rechtstreekse overslag uit de groter wordende zeeschepen voor
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steeds meer vertragingen zorgden. In 1977 breidde de GEM haar capaciteit nog fors
uit met een tweede walinstallatie in de Europoort, in navolging van graanverscheper
Bunge, die daar voor zichzelf was begonnen. Veel meer dan in de
minerale-bulkoverslag bleef er in de lossing van graan en aanverwante producten
(zogenaamde derivaten) echter sprake van een gemengd bedrijf; de GEM investeerde
ook nog flink in nieuwe, gemoderniseerde drijvende elevators.

Het stukgoed volgt

Ook in het stukgoed was de directe overslag tot in de jaren zestig prominent, zij het
in mindere mate dan in het massagoed. De schaarse beschikbare cijfers bevestigen
dit: in de jaren 1961-1962 ging bij Thomsen nog iets meer dan de helft van de lading
rechtstreeks overboord van zeeschip in binnenschip of omgekeerd.19 Als
toonaangevende stukgoedstuwadoor behandelde Thomsen vooral
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K.T. Ouwens (1928), controleur.

Mooie monsters
In 1951 ben ik als bootwerker in de Rotterdamse haven komen werken. Mijn eerste boot die gelost
moest worden, was een kolenboot. Je ging dan de put in, het ruim in. Dat ging met ‘ellebogenstoom’,
dat is Rotterdams voor handwerk. Dat was knap zwaar werk. Je moest uit de zijden van het schip de
kolen onderwerks gooien en dan pakten de kranen met de grijpers het op.
Ik heb eerst een cursus voor havenarbeider gevolgd. Toen wisten ze in de haven al dat de toekomst
niet zou bestaan uit altijd maar scheppen en sjouwen. Arbeiders konden zich gaan specialiseren. Ik
heb daarop de controlecursus gedaan.
Ik was eerst in losse dienst, dan zat je bij de HAR, dat is de havenarbeidsreserve, een soort pool waar
ze mensen uit kunnen tappen. Die bestaat trouwens nog steeds, alleen onder een andere naam. Als
je wilde werken, moest je er om zeven uur 's morgens zijn. Als er dan geen werk was, moest je om
tien uur weer komen. En als er dan nog geen werk was, moest je weer om halfdrie langskomen en
dan had je ook nog kans dat je, ondanks dat je de hele dag al in de weer was, toch 's nachts moest
werken. In de jaren vijftig was je na je werk helemaal uitgeput. Het materiaal dat men gebruikte, was
niet watje zegt voor een arbeider gemaakt. Er waren zat arbeiders en ze kostten niks. Zo was dat toen.

In 1954 ben ik bij het controlebedrijf Peterson in vaste dienst gekomen. Daar heb ik tot 1963 gewerkt
en daarna heb ik tot 1986 voor de gebroeders Vismans gewerkt. Ik heb alles gecontroleerd, dus ook
oliën en ertsen, maar ik heb het meeste met granen en derivaten te maken gehad. Ik moest van elke
lading het gewicht en de maten controleren en monsters nemen. Ik werkte altijd samen met een
controleur van de tegenpartij. Tijdens het scheppen van de monsters waren er wel eens
meningsverschillen. De aflader, die staat voor de verkoper, wil een zo mooi mogelijk monster en de
ontvanger wil altijd een ongunstig monster dat er lelijk uitziet. Met onze handen maakten we elkaars
zakjes vol. En je kan met dichte handen scheppen en met je vingers helemaal open.
De machines, de elevators, werden groter en kregen steeds meer capaciteit. De schepen werden
daardoor ook groter. Er kwamen nieuwe bedrijven bij, in de vorm van de Botlek, dat heb ik zien
bouwen, en daar kwamen geen elevators op maar pneumaten. Die pneumaten kunnen wel verrijden,
maar ze staan vast op de wal; de goederen gaan op een band naar boven toe en worden ergens op
een speciale pier afgestort. Die banden zijn soms zeshonderd meter lang, dus dat vergde van de
controleurs een nieuwe oplettendheid, wantje moest wel goed kijken of de band helemaal leeg was.
Als de weger het sein ‘lichter is klaar’ (de boot is leeg, ED) gaf, dan moest je wel de band nog
leegdraaien en dat duurde soms nog wel een kwartier.
Er is nu veel minder personeel. Vroeger gingen er per elevator wel drie controleurs aan boord, een
voor de rederij, een voor de aflader en een voor de ontvanger. Als er vier elevators, op een schip
lagen, dan gingen er twaalf controleurs aan boord. Die maakten dan afhankelijk van het contract
bijvoorbeeld monsters om elke vijfhonderd ton. Dus als jij drieduizend ton koopt, dan krijg je zes
loten, dat zijn zes verzegelde monsterzakjes. De verkoper en de reder kregen ook zes loten. Dus voor
drieduizend ton werden minstens achttien monsters gemaakt van meestal twee en een halve kilo per
stuk. Dat deden we in linnen zakjes en die zien er nu nog precies zo uit als in 1955. Alleen, vroeger
verzegelden wij ze met pijplak. Later deden we dat met loodjes en een tang en nog weer later kregen
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we loodjes die je kon dichtknijpen met de hand. Dat was het makkelijkste, maar er ging toch iets aan
vakmanschap verloren. Een loodje knijpen is anders dan dat je daar staat te lakken.
Je kan ruiken of een graan goed is. Als er bijvoorbeeld iets aan tarwe mankeert, dan ruik je dat
onmiddellijk. Als er vocht bij is gekomen, dan gaat het broeien en schimmelen. Met je handen voelen
is ook heel belangrijk. Als tarwe vochtig is, dan wordt het wat zacht, dat voel je meteen.
We hadden ook wel eens vieze goederen, zoals natte huiden, nou dat wil je echt niet weten hoe dat
stinkt. Verschrikkelijk. De haven zit sowieso vol geuren. Kwam je bijvoorbeeld op de kop van Zuid,
op de Molukken, daar lagen specerijen en dat rook lekker, kruidnagels, thee, kaneel. Dat rook je
allemaal. Want al die schepen lagen open. Nu gaat dat soort goed meestal in containers en de meeste
containers gaan niet meer open. Dat wordt van ‘house to house’ vervoerd. Die veranderingen zijn
er heel langzaam in geslopen. Vroeger was op alles controle, dat is nu veel minder. Die controleur
kost veel geld, dus nu maken ze contracten dat de aflader verantwoordelijk blijft tot aan de koper
thuis. Het vertrouwen tussen de koper en de verkoper is nu dus groter. Dat was vroeger niet.
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de heterogene lading van schepen van lijnrederijen, die in relatief sterke mate indirect,
via de wal (met name de loods) werd geladen en gelost. Bij de overige
stukgoedstuwadoors - die relatief meer homogene partijen stukgoed laadden en losten
(met name zakgoed) - zal het aandeel direct overboord gemiddeld nog hoger zijn
geweest.
In het stukgoed werd een duidelijke verschuiving richting indirecte overslag pas

zichtbaar onder invloed van het proces van containerisatie dat in Rotterdam vanaf
1966 op gang kwam. De keuze voor de container was de uitkomst van een
internationaal zoekproces naar de oplossing van problemen in de stukgoedoverslag.
In de jaren vijftig en zestig werd de onvrede in de internationale transportwereld
over de snelheid van ladingbehandeling steeds groter. De lijnrederijen zagen zich
geconfronteerd met het feit dat hun schepen het grootste deel van de tijd in de havens
lagen te laden en te lossen (of te wachten). Het aandeel van de havenkosten in de
totale kosten steeg hierdoor sterk. Onder meer in Rotterdam was een toenemende
schaarste aan arbeiders mede debet aan de optredende congestie. De bottleneck in
de stukgoedoverslag lag in het scheepsruim: steeds moest de kraan wachten op het
tijdrovende klaarmaken of ontmantelen van de hijs. Een gevolg was dat een
significante stijging van de grootte van de schepen uitbleef. Na de oorlog werden
veel standaardschepen die tijdens de oorlog in de Verenigde Staten waren gebouwd,
zoals de Victory-schepen (circa 10.500 dwt), in de lijnvaart ingezet. Hiermee liep
het zeetransport van stukgoed nog aardig in de pas met de droge-bulksector. De
tonnage van het gemiddelde lijnschip steeg in de daaropvolgende decennia echter
niet of nauwelijks. Schepen waren in 1962 gemiddeld 8000 brt (bruto registerton)
groot, tegen 7000 brt in 1938.20 Er werd niet overgegaan tot het bouwen van grotere
schepen zolang er geen zicht was op een significante versnelling in de overslag.
Hiermee werd het zoeken naar mogelijkheden voor versnelling echter wel een

prioriteit.

Het gebruik van pallets en vorkheftrucks

Na de Tweede Wereldoorlog gingen de Rotterdamse stukgoedbedrijven op grote
schaal over op het gebruik van vorkheftrucks en pallets. Dit had deels te maken met
het Amerikaanse voorbeeld - het Amerikaanse leger was tijdens de oorlog stelselmatig
gebruik gaan maken van pallets en vorkheftrucks - en deels met een gebrek aan
arbeidskrachten. De snelle expansie van het gebruik van vorkheftrucks werd daarnaast
echtermogelijk gemaakt doordat de nieuwe kaden en loodsen kondenworden uitgerust
met een vlakke en stevige vloer, veelal van betonplaten. Vóór de oorlog hadden de
hobbelige, uit keien bestaande kadeterreinen de aankoop van meer vorkheftrucks
minder aantrekkelijk gemaakt.
Thomsen had wel pioniersarbeid verricht met de aanschaf van twee elektrische

vorkheftrucks in 1934, maar dit betrof uitdrukkelijk een experiment.
Stuwadoors zoals Thomsen gingen de vorkheftrucks en pallets zien als dé oplossing

voor het stukgoedprobleem. Een pallet is een laadbord waarop de lading geplaatst
kan worden. Bij het gebruik van pallets werd de ladingeenheid gestandaardiseerd en
werd de per hijs overgeslagen hoeveelheid verhoogd (tot maximaal circa 3 ton),
hetgeen de overslag aanzienlijk zou kunnen versnellen.
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Onlosmakelijk verbondenmet de pallet is de inzet van vorkheftrucks, die de pallets
met hun vorken eenvoudig kunnen opnemen. Vrijwel iedereen was het erover eens
dat het gebruik van pallets alleen een oplossing voor het stukgoedprobleem kon zijn
als een partij goederen gedurende het hele traject tussen verzender en ontvanger, en
dan vooral tijdens de zeereis, op één en dezelfde pallet gestuwd bleef. De rederijen
concentreerden zich voorlopig echter op een zo efficiënt mogelijke inrichting van
de schepen teneinde eenmaximale benuttingsgraad van de scheepsruimte te bereiken.
Deze strategie betekende echter wel dat zij het gebruik van uniforme ladingeenheden
aanvankelijk niet bevorderden. Dit zou immers alleen maar een substantieel
ruimteverlies opleveren, een verlies dat met name op de langere trajecten zwaar
woog. Een grootschalige toepassing van de pallet als door-to-door-transporteenheid
vergde ook een internationale standaardisatie van de vele verschillende maten en dat
bleek niet te realiseren.
Als een op één na beste oplossing werd de pallet vrijwel alleen in de haven zelf

ingezet als stuwadoorspallet. De losse stukgoedlading werd in de loods of in het
scheepsruim op pallets gebracht en er na de lading of lossing weer van afgehaald;
de pallet verliet de haven niet. De toepassing van de pallet betekende echter wel dat
de kwestie van de uniformering van de stukgoedlading nadrukkelijk op de agenda
stond en dat er een begin werd gemaakt met een verschuiving naar meer indirecte
overslag.

Experimenten met indirecte overslag

Er zijn verschillende andere technieken toegepast om de snelheid van de
stukgoedoverslag te vergroten door het gebruik van kadekranen (grotendeels) uit te
sluiten. Al deze technieken hadden gemeen dat de overslag indirect, via de kade,
werd afgewikkeld.
Een methode die vanaf de jaren vijftig op significante schaal is toegepast, is de

rij-op-rij-af- of roll-on-roll-off-overslag (rorooverslag). De lading wordt daarbij op
opleggers het schip in- en uitgereden. Het stuwen van de lading zelf in het ruimwordt
zo vermeden. De roroscheepvaart heeft een deel van het stukgoedverkeer naar zich
toegetrokken, maar beperkt zich grotendeels tot de korte vaart.
Een zeer geringe rol bleek weggelegd voor de lossing van gepalletiseerde lading

met vorkheftrucks door zijpoorten in de scheepshuid. Cargadoor-stuwadoor D. Burger
& Zn. begon daar rond 1965 mee in Rotterdam bij de behandeling van schepen van
de rederij Fred Olsen.21 Deze Noorse rederij heeft echter weinig navolging gekregen.
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De meest ambitieuze, specifiek in Rotterdam uitgewerkte alternatieve techniek was
niet gebaseerd op rollende overslag, maar ging uit van de bestaande, veelsoortige
verschijningsvorm van de stukgoederen.22 Het betrof hier het zogenaamde
mechanisatieproject van de stuwadoor Thomsen. Thomsen schakelde in 1962 het
Amerikaanse consultancybureau Dasol in, dat met een concept kwam waarin het
stukgoed door middel van elevators, de CTU's (Compatible Transport Units), werd
overgeslagen tussen schip en wal. Aan de elevators waren rollenbanen bevestigd,
om de goederen in het ruim vloeiend naar en van de CTU's te voeren. Via hoog
lopende rollenbanen zouden de goederen na lossing naar de loods of naar speciale
lichterpieren worden vervoerd. Op deze pieren stonden ook CTU's, zij het van een
kleinere omvang. De overslagoperatie werd dus ontkoppeld, hoewel het uiteindelijke
plan toch een compromiskarakter kende. Op een gemaakte tekening is te zien dat op
de nieuw in gebruik te nemen terminal aan de Prinses Margriethaven de CTU's om
en om zouden worden opgesteld met gewone havenkranen. De ontwikkeling van het
mechanisatieproject is opmerkelijk, omdat Thomsen hiermee liet blijken niet langer
te geloven in de pallet als eenheidslading en de bestaande diversiteit van de
verschijningsvorm van de stukgoedlading tochweer als een gegeven ging beschouwen.
Uit een simulatie van 33 schepen die in mei-juni 1965 bij Thomsen waren behandeld,
bleek dat gemiddeld 82% van de scheepslading ‘compatibel’ was, met een minimum
van 56%. Dit leek een heel behoorlijk resultaat. Thomsen blies het
mechanisatieproject, dat een investering van 25 miljoen gulden zou vergen, echter
begin 1966 af. Het bedrijf besloot, op het laatste moment, het terrein aan de Prinses
Margriethaven te bestemmen voor de containeroverslag. Het zag er in de ogen van
Thomsen inmiddels naar uit dat de container de stukgoedoverslagtechniek van de
toekomst zou zijn.

De container

Een laadkist ofwel een container van grote afmetingen maakte het mogelijk stukgoed
zonder tussentijdse ompakking in een grote hoeveelheid tegelijk (maximaal circa 30
ton) over te slaan. De overslag kon op die manier vele malen worden versneld: de
gemiddelde ‘hijs’ in het stukgoed woog immers niet meer dan enkele tonnen, terwijl
het tijdrovende stuwen en ontstuwen van de lading in de haven bij het gebruik van
containers niet meer nodig was. Deze schaalvergroting in het transport en de overslag
betekende ook een grote kostenbesparing. De container zorgde zo voor een revolutie
in de behandeling van stukgoed. De nieuwe techniek bracht een uniformisering
teweeg in het wereldwijde transport van stukgoed, zij het dat het oude stukgoed niet
geheel werd verdrongen en andere nieuwe stukgoedvormen een niet onbelangrijke
toepassing vonden. Ook heden ten dage bestaat een deel van
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Bij de mechanisering van de stukgoedbehandeling vormde het roll-on-roll-off-vervoer (roro) een
alternatief voor de container en trok het een deel van het transport van stukgoed op kortere routes
naar zich toe. Voor de behandeling van deze schepen zijn relatief beperkte faciliteiten nodig in de
havens: ‘ramp’ (hellingbaan), trekkers en een (groot) opslagterrein zijn voldoende. Onder meer in
Rotterdam werden roro-activiteiten vaak gecombineerd met andere soorten overslag, zoals onder
meer blijkt uit de aanwezigheid van draaikranen op deze foto.

de stukgoedoverslag in een haven als Rotterdam nog uit conventioneel stukgoed,
grote ‘units’ van bijvoorbeeld bosproducten, rorolading en pallets.
De container was geen overslagapparaat van het type dat tot dusver in dit en het

vorige hoofdstuk is besproken. De stuwadoorspallet kan worden beschouwd als een
hulpmiddel bij de overslag en het horizontaal transport over de kade en in de loods.
In combinatie met de vorkheftruck wezen deze pallets de richting aan waarin de
oplossing van het stukgoedprobleem werd gezocht: uniformisering van de lading.
De door-to-door-pallet en, bovenal, de container waren echter permanente
verschijningsvormen van de lading, die de stuwadoors niet zelf totstandbrachten,
maar waarmee zij werden geconfronteerd. De containers vormden een nieuw soort
stukgoedlading, net zoals in bulk vervoerde olie en graan een verandering inhielden
in vergelijking met de aanvoer in vaten en zakken. Verschillende Amerikaanse
transportondernemingen namen het voortouw in de containerrevolutie; de innovatie
was
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De twistlock is een klein, maar cruciaal technisch onderdeel in het containertransport. Door de
twistlock een kwartslag te draaien, wordt de container vastgemaakt aan of losgemaakt van de spreader
(het hijsraam van een kraan of straddle carrier) of van het chassis (bij het wegtransport). Pionier
Sea-Land gaf zijn patent op de twistlock begin jaren zestig vrij en plaveide daarmee de weg voor de
wereldwijde containerrevolutie.

niet alleen een zaak van havens, maar bestreek de hele internationale transportwereld.
Met andere woorden, de tegenhanger in het stukgoed van de mechanisatie van
overslagtechniek in het massagoed - door middel van kolentips, de bunkermachines,
de grijperkranen en de graanelevators - was niet de container op zichzelf, maar het
speciale materieel waarmee die containers in de haven werden behandeld (zoals
containerbruggen, straddle carriers en stapelkranen). Wel greep de permanente
ladingeenheid van de container als sleuteltechniek veel dieper in op de techniek van
het transport als geheel dan de overgang op het los gestort transporteren van
massagoederen had gedaan.
Het gebruik van laadkisten was op zichzelf al een oud idee; in de Rotterdamse

haven had Thomsen bijvoorbeeld in de jaren dertig al een proeflossing van vier
containers uitgevoerd.23 Veel meer dan de pallet vereiste grootschalige invoering van
de container echter een verandering van het hele vervoerssysteem. De benodigde
investeringen in nieuwe schepen, kranen en wegvervoermaterieel konden zeer hoog
uitkomen. Het was vooral daarom dat vroege propagandisten van het containerconcept
het laadvermogen het liefst beperkt wilden houden tot ongeveer vijf ton, wat
correspondeerde met een kubus van 8 bij 8 bij 8 voet.24 De norm van vijf ton was
gebaseerd op het maximale hefvermogen van demeeste in de wereld gebruikte haven-
en scheepskranen. Het zijn echter toch de grotere containers geweest die een gehele
verandering van het transportsysteem van stukgoed teweeg hebben gebracht. De
eerste impuls kwam van een van de grootste Amerikaanse wegvervoerders, Malcom
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McLean, die zijn trailers gedeeltelijk over zee wilde gaan vervoeren om zijn
concurrenten te kunnen onderbieden.25

Oorspronkelijk werkte McLean met zeven roroschepen. Toen hij echter werd
geconfronteerdmet kostenverhogende veiligheidsvoorschriften en hij zich realiseerde
hoeveel ruimte de chassis en de wielen van de opleggers in het schip innamen, besloot
McLean zijn trailers zonder onderstel te gaan verschepen. Zomaakte de doorMcLean
gekochte Pan Atlantic Steamship Corporation - die in 1960 werd omgedoopt in
Sea-Land - in 1956 een begin met het transport van containers over zee tussen New
York en Houston.
De als containers over zee vervoerde trailers van McLean hadden een lengte van

35 voet. Deze maat was niet gebaseerd op de bestaande havenoutillage, maar was
afgeleid van de maximaal toegestane lengte van de vrachtwagens in het oosten van
de Verenigde Staten. Sea-Land en andere Amerikaanse rederijen die met
containervaart in de kustwateren begonnen, Matson (1956) en Grace Lines (1959),
gaven blijkbaar de voorkeur aan een eigen, gesloten systeem en stemden hun
containermaten (respectievelijk 35, 24 en 20 voet lang) niet op elkaar af. In 1965
bereikte een commissie van de International Standardization Organization (ISO)
overeenstemming over de standaardmaten die wereldwijd in het containerverkeer
zouden gelden. Een dergelijke standaardisatie was een voorwaarde voor de doorbraak
van de container. De belangrijkste twee maten waren lengten van 20 en 40 voet,
steeds bij een breedte van 8 voet en een hoogte van eveneens 8 voet.
Het is verklaarbaar dat met de container eerst is geëxperimenteerd op korte

trajecten: hier woog de versnelling van de overslag op tegen het ruimteverlies in het
scheepsruim. Het stuwageverlies kon eigenlijk vrij gemakkelijk worden gerelativeerd.
Door de veel snellere lading en lossing nam de omloopsnelheid van de schepen toe
en resulteerde er per saldo toch een 30 tot 40 procent hogere capaciteit.26 Bovendien
konden de containers hoog op dek worden gestapeld.
De Amerikaanse rederijen Sea-Land, Moore-McCormack en United States Lines

hebben met de start van hun transatlantische diensten in 1966 de containerrevolutie
ontketend op langere zeetrajecten en daarmee in Rotterdam. De start van een
containerdienst van Sea-Land op Rotterdam werd actief bevorderd door de directeur
van het Gemeentelijk Havenbedrijf, ir. F. Posthuma.27 Hij zag in de
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Mensenwerk blijft nodig bij de overslag, al wordt het in de loop van de twintigste eeuw steeds minder
zichtbaar in het nieuwe havenlandschap. Rotterdam, 1999.

container een ideaal middel om het productieve gebruik van de kostbare kademuren
te verhogen en de concurrentiepositie van Rotterdam te verbeteren. De Rotterdamse
stuwadoors waren aanmerkelijk minder enthousiast; zij zagen op tegen de ongekende
investeringen die gepleegd zoudenmoeten worden in terreinen, kadekranen en ander
(rijdend) materieel. Slechts twee stuwadoors namen een actieve, positieve houding
tegenover de container aan: Thomsen en Quick Dispatch (het stukgoed-zusterbedrijf
van Frans Swarttouw's Havenbedrijf). Zij stonden samen aan de basis van de in 1966
opgerichte Europe Container Terminus (ECT).
De opstelling van Thomsen leek te passen in de innovatieve traditie van dit bedrijf,

die in 1903 was ingezet door Jan Key en vanaf 1935 werd gedragen door een lid van
de volgende generatie directeuren, Keys neef dr. J.Ph. Backx. Deze was echter
verknocht aan het eerder besproken mechanisatieproject en zag niets in de container.
Hij was zelfs verantwoordelijk voor de introductie van de term ‘containeritis’ in de
haven. Het was Backx' mededirecteur en beoogd opvolger dr. G.H. Bast die van
Thomsen-zijde de honneurs waarnam bij het van de grond brengen van de Rotterdamse
containeroverslag. Als theoretisch geschoolde nieuwkomer werd hij niet gehinderd
door de lange praktijkervaring van veel directeuren van andere Rotterdamse
stuwadoorsbedrijven, die haarfijn de praktische bezwaren van het uniformiseren van
het zo veelsoortige stukgoed zagen. Voor Frans Swarttouw, het jongste lid van de
directie van Quick Dispatch, was de container - waarvoor hij na een bezoek aan
Amerika helemaal gewonnen was - een uitgelezen mogelijkheid om zijn bedrijf, dat
in vergelijking met Thomsen van bescheiden omvang was, tot een van de grootste
stukgoedstuwadoors in Rotterdam uit te bouwen. Als enige beschikte zijn bedrijf in
Rotterdam op dat moment over een locatie met genoeg ruimte achter de kade om
containers op en over te slaan. Beide stuwadoors prefereerden een samenwerking in
de containeroverslag, niet alleen uit financieel oogpunt, maar ook om de risico's te
reduceren door het vermijden van onderlinge concurrentie.
Thomsen en Quick Dispatch maakten in oktober 1965 bekend gezamenlijk een

containerterminal op te richten, waarbij de Nederlandse Spoorwegen als derde partner
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een klein aandeel van 10% zouden innemen. Wakker geschud, organiseerden drie
van de res-
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De beginperiode van de containeroverslag in Rotterdamwas een tijd van improviseren. In afwachting
van de levering van gespecialiseerde containerbruggen werden de containers overgeslagen met
draaikranen. De containers werden nog afgezet op of afgenomen van chassis die door een gewone
vrachtwagentrekker werden voortgetrokken. Later kwamen hiervoor gespecialiseerde terminaltrekkers
in gebruik, die de externe vrachtwagens vervingen.

terende grote stuwadoors (Müller, Pakhuismeesteren en Cornelis Swarttouw) zich
begin 1966 in een tegenclub. Posthuma achtte verbrokkeling van de
containerbehandeling echter ongewenst gezien de kadebenutting en de benodigde
investeringen en dwong beide combinaties in één bedrijf. Erg rouwig waren demeeste
betrokken ondernemingen hier niet over, bevreesd als zij waren voor concurrentie
in de onzekere en riskante nieuwe markt van de containeroverslag. Op 24 oktober
1966 ondertekenden de zes bedrijven de definitieve oprichtingsovereenkomst van
ECT. Zij beloofden dat zij alle (vol)containerschepen naar hun gezamenlijke dochter
zouden dirigeren. Aldus ontstond een geheel op containers (en roro) gespecialiseerd
bedrijf dat door zijn quasi-monopoliepositie in vergelijking met de meeste andere
Europese terminals een grote schaal kon bereiken.

Geen arbeidersverzet

De introductie van de container stuitte in verschillende havens op fel verzet van de
arbeiders, die zich in hun bestaan bedreigd zagen. Onder meer in de Verenigde Staten,
Engeland en Australië kwam het tot langdurige stakingen, die het proces van
containerisatie soms aanzienlijk vertraagden. Opvallend is dat de (erkende)
Nederlandse vakbonden positief stonden tegenover de container, die zij zagen als
een ‘schone’ techniek die de arbeidsomstandigheden kon verbeteren.28 Zij
beschouwden de nieuwe techniek aanvankelijk niet als een bedreiging van de
werkgelegenheid, waarschijnlijk mede omdat er al jaren een schaarste aan
havenarbeiders bestond. Dit veranderde echter in 1967 toen verschillende Rotterdamse
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havenwerkgevers, in de ogen van de bonden en arbeiders onverhoeds, een duizendtal
werknemers ontsloegen. In het geval van de Holland-Amerika Lijn hield dit verband
met de containerisatie. De ontslaggolf van 1967 droeg bij aan de onvrede onder de
havenarbeiders, die tot uiting kwam in de grote staking van 1970, die een loongolf
over het land deed gaan. Noch deze staking, noch de wilde havenstaking van 1979
was echter gericht tegen de containerisatie. Pas in de jaren tachtig kwam de
werkgelegenheid in de stukgoedsector centraal te staan in de verschillende stakingen
onder leiding van de Vervoersbond FNV.Wederom stond echter niet de containerisatie
zelf ter discussie, maar het voorkomen van gedwongen ontslagen.

ECT als innovator

ECT groeide uit tot een onderneming die zichzelf al snel definieerde als een ‘leading’
containerterminal, die in een unieke situatie verkeerde en niet of nauwelijks van
andere terminals kon leren. ECT stelde in 1986 terugblikkend dat zij technische
kwesties waarmee zij werd geconfronteerd in de regel had gezien als ‘... nieuwe
problemen, die in demeeste gevallen door de container terminals zélf moesten worden
opgelost, want in het kleinschalige begin van de containerisatie kwam geen enkele
fabrikant met pasklare oplossingen voor dit specifieke marktsegment... Slechts in
sommige gevallen konden ideeën worden overgenomen uit andere industrietakken.’29

De geschiedenis van ECT geeft wel aanleiding tot deze claim.
Zeker vanaf 1974, toen de onderneming een afdeling Nieuwbouw en Research &

Development in het leven riep, die onder leiding kwam te staan van ir. J.C. Rijsenbrij,
heeft ECT veelal zelf zijn eigen technieken ontwikkeld. ECT heeft in veel opzichten
een voortrekkersrol vervuld in de technische vernieuwingen in de containeroverslag,
niet alleen in Rotterdam, maar vaak ook wereldwijd. Het bedrijf was daarmee een
opvolger van Thomsen, een van de medeoprichters van ECT. De directeuren F.
Swarttouw (de voormalige directeur van Quick Dispatch, die de commerciële zaken
voor zijn rekening nam) en ir. G.J.Wormmeester (een werktuigbouwkundig ingenieur
die na een werkkring in onder meer de metaalindustrie in 1970 bij ECT kwam)
alsmede genoemde Rijsenbrij waren wars van wat zij noemden een
boekhoudersmentaliteit.30Demensen van ECTmoesten gewoon goede spullen hebben
om
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Teneinde een buffer te creëren tussen de toenemende handelingssnelheid van de kadekraan enerzijds
en de verdere afhandeling op de terminal anderzijds, ontwikkelde ECT de multi-trailer. Dit treintje
van chassis achter een terminaltrekker zorgde voor meer ‘rust’ onder de kadekraan tijdens het laden
en lossen. Uiteraard leverde vervanging van trekkerchassis-combinaties door multi-trailers ook een
belangrijke besparing op de personeelskosten op. De multi-trailer werd uitgerust met een uniek
assensysteem waardoor het treintje zeer precies spoorde: elk chassis volgde precies de route van de
eerste in de rij.

mee te werken. Een van zoveel mogelijk comfort voorziene kraancabine kon
tienduizenden guldens duurder uitkomen, maar dit betaalde zich vanzelf terug in de
grote inzet van het personeel. De winst die ECT in de meeste jaren voor de
aandeelhouders opleverde, beschouwde de directie als voldoende. VoorWormmeester
was ECT niet zomaar een bedrijf, maar een ‘public facility’. Een goed verloop van
de aan- en afvoer van containers in Rotterdam was afhankelijk van het functioneren
van ECT, dat daarmee een nationaal belang vertegenwoordigde.31

Deze houding hing nauw samen met de overheersende positie die ECT vanaf het
begin in Rotterdam heeft ingenomen in de behandeling van grote containerschepen,
een positie die min of meer publiek gesanctioneerd werd door de bemoeienis van
Havenbedrijf-directeur Posthuma bij de oprichting van het bedrijf. De genoemde
houding verklaart voor een belangrijk deel waarom ECT telkens het risico heeft
aangedurfd om nieuwe, qua aanschaf veelal dure technieken in de
containerbehandeling te introduceren. Aanvankelijkwas ECT echter niet zo innovatief.
Het bedrijf bemoeide zich tot het midden van de jaren zeventig in de regel niet met
de ontwikkeling van de apparaten en toonde zich in verschillende gevallen zelfs
opvallend terughoudend in de toepassing van demeest geavanceerd ogende apparatuur
omdat die als nog niet ‘rijp’ of zelfs als overbodig werd beoordeeld.32

Nieuwe kadekranen en transport- en stapelapparaten

De container leek zich bij uitstek te lenen voor een directe uitwisseling tussen zeeschip
en het transportmiddel voor het achterlandvervoer (trein, vrachtwagen of binnenschip).
Tussentijdse ompakking was immers niet nodig en een vrachtwagen of treinwagon
kon met behulp van een container in één keer volledig worden beladen. Paradoxaal
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genoeg heeft de komst van de container echter tot een desintegratie, een ontkoppeling
van de behandeling van stukgoed geleid. Containeroverslag bleek, na verloop van
tijd en in tegenstelling tot de bestaande situatie in het stukgoed, vrijwel uitsluitend
uit indirecte overslag te bestaan. Het direct laden van containers in zeeschepen is
welhaast onuitvoerbaar.
Partijen conventioneel stukgoed en pallets kunnen deels onafhankelijk van elkaar

in de verschillende ruimen van het schip worden gestuwd. Containers moeten echter
allemaal, in een bepaalde volg-
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De straddle carrier is een veelzijdig instrument dat in de behandeling van containers een rol vervult
die vergelijkbaar is met die van de vorkheftruck in het conventionele stukgoedtijdperk. Het apparaat
ontleent zijn naam aan het vermogen omwijdbeens over rijen containers heen te rijden om containers
op te pakken of neer te zetten. De eerste straddle carriers van ECT werden geleverd door de
Amerikaanse fabrikant Clark. Ze voldeden echter niet en kampten onder meer met het lekken van het
hydraulische hefsysteem. De Rotterdamse onderneming Nellen Kraanbouw (later opgegaan in Nelcon)
ontwikkelde daarom samen met de Technische Hogeschool Delft een dieselelektrische straddle carrier
voor ECT: duurder in aanschaf, maar veel minder vaak stuk. De afgebeelde straddle carrier, die in
1994 werd gefotografeerd op de Home Terminal aan de Eemhaven, kan driehoog stapelen.

orde, in rijen op elkaar worden gestapeld. Het precies in de juiste volgorde onder de
kraan aanbrengen door de achterlandtransportmiddelen is feitelijk ondoenlijk. Het
direct lossen van containers is op zichzelf wel denkbaar, maar is desondanks vrijwel
niet toegepast. De snelheid waarmee de containerschepen gelost dienden te worden,
werd blijkbaar onverenigbaar geacht met directe overslag. Het indirecte karakter van
de containeroverslag leidde net als in de behandeling vanmassagoed tot de toepassing
van een reeks nieuwe, gespecialiseerde apparaten.
Snelheid was van het begin af aan een sleutelbegrip in het containertransport,

ondanks het feit dat de containerschepen aanvankelijk een geringe capaciteit hadden.
In korte tijd nam de capaciteit van de containerschepen echter sterk toe: nu de overslag
vele malen sneller verliep, kon er eindelijk ook in het transport van stukgoed worden
geprofiteerd van schaalvoordelen in de scheepvaart. De schepen van de derde
generatie, die vanaf het begin van de jaren zeventig in de vaart kwamen, vormden
een voorlopig eindpunt van de schaalvergroting. Deze schepen hadden een capaciteit
van maximaal 3000 TEU (Twenty Foot Equivalent Units).
Dit stond gelijk aan ongeveer 45.000 ton, veel meer dan de capaciteit van de

conventionele stukgoedschepen. Uiteraard losten en laadden deze schepen nooit hun
volledige capaciteit op één terminal, maar gezien de grote investeringen per schip
was het logisch dat de rederijen de ligtijd in de havens wilden minimaliseren.
Voorwaarde daarvoor was een scheepsoperatie die, net als in demassagoedoverslag,

niet verstoord werd door een directe uitwisseling met de achterlandmodaliteiten.
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Om optimaal te profiteren van de nieuwe techniek van de container, was het nodig
een nieuw soort kranen voor de overslag te gebruiken. Containers konden - zeker
nadat ze onder invloed van de ISO van bepaalde corner fittings (versterkte
hoekpunten) waren voorzien - met bestaande draaikranen worden overgeslagen.33

Maar zelfs als ze een voldoende hoog hefvermogen hadden, leverde het gebruik van
deze kranen nog de nodige problemen op. Wanneer men een container met een
normale kraan opnam, dan hing hij aan één draad en had hij de neiging te gaan roteren
en - bij een ongelijke belading van de container - scheef te hangen. Verder zat de
cabine ver van de last en dat bemoeilijkte het precies manoeuvreren.
Voor de behandeling van containers is daarom gezocht naar anders vormgegeven

kranen. Naar eigen zeggen betekende de kraan die de Amerikaanse fabrikant Paceco
in 1959 aan de Amerikaanse rederij Matson leverde, een revolutionaire verandering.34

De Paceco-kranen waren echter gebaseerd op het principe van de laadbruggen c.q.
lostorens die al veel langer in de massagoedoverslag werden toegepast. Gezien het
feit dat de containers in rijen in het schip gestuwd waren, was het zinnig om
laadbruggen te gebruiken en het tijdrovende zwenken van de kranen te vermijden.
Ook een ander klassiek argument voor het gebruik van draaikranen in de
stukgoedoverslag, namelijk dat er altijd de mogelijkheid moest zijn om lading van
uitzonderlijke afmetingen te behandelen, verviel. De containers kenden immers een
maximale lengte, waarop de ruimte tussen de poten van de brug kon worden
afgestemd. Tot op de dag van vandaag worden containers nog met draaikranen
overgeslagen, maar op gespecialiseerde containerterminals zijn steevast
containerbruggen geplaatst.
De kadekraan was het enige havenwerktuig dat tijdens de pioniersfase van ECT

als een ontwikkelde, acceptabel werkende technologie kon worden beschouwd. Voor
het horizontaal transport en het stapelen (stacken) van de containers moesten nieuwe
technieken worden ontwikkeld. De trekkers en chassis die werden gebruikt voor het
transport over de terminal, leverden technisch gesproken nog de minste problemen
op. Sea-Land, van origine een wegvervoerder, nam aanvankelijk zijn gewoonte van
opslag van contai-
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De introductie van de zogenaamde ‘tweede kat’ knipte de kraanoperatie in twee stukken. Het werken
met twee katten houdt in dat een container die uit het schip is getild door de kraanmachinist niet
helemaal tot op de kade wordt gebracht, maar op een in de kraan bevestigd platform wordt gezet.
Dit platform (de tweede kat) schuift vervolgens, in het geval van de ECT-kranen volautomatisch, naar
achteren, waar een hijsbok de container optilt. Het platform schuift terug en de hijsbok kan de
container op het chassis plaatsen. In de tussentijd kan de kraanmachinist, die zich uitsluitend hoeft
te concentreren op het schip, al weer een nieuwe container uit het schip ophalen. Hetzelfde principe
kan worden toegepast bij het laden van containers in het schip. Op de foto bevindt de achterste
container zich vlak boven het beweegbare platform, terwijl de voorste container aan of in de hijsbok
hangt.

ners op wegchassis uit de Verenigde Staten mee naar Rotterdam.
Ruimtegebrek noopte Sea-Land in 1983 in Rotterdam hiervan af te stappen: net

als andere klanten van ECT ging het vanaf toen alle containers op de grond stapelen.
Op het zogenaamde multi-users-deel van de terminal ging ECT al rond 1970 over
op het op de grond plaatsen ofwel ‘stacken’ van containers. Het was echter niet
duidelijk welke werktuigen hiervoor moesten worden gebruikt.
Het universele hef- en transportwerktuig in de stukgoedoverslag, de vorkheftruck,

was niet geschikt voor het vervoeren van containers, die vele malen zwaarder en
groter zijn dan pallets.35 Daarom werd er door veel containerterminals een nieuw
type truck in gebruik genomen, die in Rotterdam vervolgens sterk werd verbeterd:
de straddle carrier. Dit is een apparaat op hoge banden dat ‘wijdbeens’ over een
container heen kan rijden, deze kan oppakken, transporteren en vervolgens weer
ergens neer kan zetten. De straddle carriers zijn net als de vorkheftrucks transport-
en hefmiddel inéén. De maximale hefhoogte ervan is in de loop der jaren opgevoerd
tot vier containers hoog.
De Amerikaanse containerpioniers hadden niet of nauwelijks ervaring met deze

apparaten opgedaan, omdat ze de containers immers meestal niet stapelden. Straddle
carriers waren oorspronkelijk afkomstig uit de hout- en papierindustrie, waar zij met
veel minder zware lasten en onder andere omstandigheden dienst deden. De straddle
carriers bleken in de praktijk, zowel bij ECT als bij andere terminals, zeer veel
gebreken te vertonen. Lekkage van het hydraulische hefsysteem was een overal
voorkomend euvel. De spreader (het hijsraam) van de carriers ging hierdoor scheef
hangen en de containerterreinen werden vervuild en aangetast. Ook het feit dat de

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



mensen afkomstig waren van conventionele stukgoedstuwadoors, werkte gebreken
in de hand. ‘Men realiseerde zich helemaal niet dat een van-carrier tweemaal het
gewicht van een Sherman-tank heeft en daarmee met een snelheid van twintig
kilometer per uur over het terrein dendert.’36 ECT heeft vervolgens in samenwerking
met de fabrikanten verschillende verbeteringen
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aan de straddle carriers aangebracht, waardoor de ‘downtimes’ in de loop van de
jaren zeventig tot een acceptabel niveau van onder de 10% zijn teruggebracht. Cruciaal
in dit proces was de ombouw van Clark-carriers (het Amerikaanse merk waarmee
ECT sinds 1969 werkte) door de Rotterdamse fabrikant Nellen Kraanbouw tot
machines met een elektrisch in plaats van een hydraulisch hefsysteem.37

Er bestonden alternatieven voor de straddle carrier. ECT besloot in een vroeg
stadium ook stapelkranen aan te schaffen.38 Het bedrijf zette de stapelkranen vanaf
1972 in, voornamelijk voor exportcontainers. Het stacken van exportcontainers kon
in de regel langer van tevoren worden gepland en was daarom zeer geschikt voor
een apparaat met een vaste uurcapaciteit zoals de stapelkraan. In de praktijk bleek
hier evenwel toch een belangrijk nadeel op te treden. Wanneer er aan het einde van
de scheepsoperatie drie kranen tegelijk aan het laden waren, konden de stapelkranen
het tempo niet bijhouden. Straddle carriers, mits voldoende in getal, konden een
dergelijke piekprestatie wel leveren. Als het erop aankwam, waren straddle carriers
het ideale apparaat voor een bedrijf waar een ongestoorde beweging van de
kadekranen vooropstond. Ontkoppeling bleek eens te meer het sleutelwoord.
Pas in de loop van de jaren zeventig is ECT in samenwerking met fabrikanten

stelselmatig eigen technieken gaan ontwikkelen. Deze nieuwe technieken werden
bovenal toegepast op de Maasvlakte, waar ECT vanaf 1984 nieuwe terminals in
gebruik nam. Op deze ‘greensite’ kon ECT de nieuwe technieken, die nauw met
elkaar samenhingen, gaan toepassen. De voornaamste vernieuwingen waren de
kadekranen met een tweede kat, de multi-trailers en - vanaf 1993 - de automatic
guided vehicles en stapelkranen, die hier niet meer in extenso besproken zullen
worden.39 De ‘tweede kat’ zorgde voor een verdere ontkoppeling van de overslag
binnen de beweging van de kraan. Deze innovatie lokte een aanpassing uit in het
gebruikte materieel voor het horizontaal transport in de vorm van de multi-trailer
(een trekker met meerdere trailers), die voor meer ‘rust’ onder de kraan zorgde omdat
er nu niet telkens één trekker met één trailer moest worden voorgereden. Beide
technieken, die gezamenlijk werden ontwikkeld door ECT, de TechnischeHogeschool
Delft en de betrokken Nederlandse fabrikanten (respectievelijk Conrad Stork, later
opgegaan in Nelcon en Buiscar), kunnen worden beschouwd als stapsgewijze, of
zoals techniekhistorici zeggen: incrementele veranderingen, die voor een belangrijke
productiviteitsverhoging konden zorgen. Een meer radicale innovatie
vertegenwoordigen de automatic guided vehicles (AGV's) en automatische
stapelkranen die ECT in 1993 voor het eerst in gebruik nam op de speciaal voor
Sea-Land gebouwde terminal op deMaasvlakte. Ondanks de twijfel of deze apparaten
economisch verantwoord waren, is ECT voortgegaan op de weg van deze
spraakmakende automatisering van de terminaloperaties, de laatste jaren met
toenemende internationale navolging. De toonaangevende containerrederij Maersk
heeft op haar eigen nieuwe terminal in Rotterdam echter juist weer gekozen voor
niet-automatische apparaten.

De vestiging van het regime van indirecte overslag
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Terwijl de eerste regimetransformatie (of beter gezegd: een reeks van
regimetransformaties) de overslag in Rotterdam een overwegend direct karakter gaf,
had de tweede regimetransformatie juist het tegengestelde effect. De tweede
transformatie bracht net als de eerste een serie veranderingen: grotere schepen, een
stijgende overslag, een sterke reductie van het handwerk door de introductie van
nieuwe technieken in het stukgoed en de vorming van nieuwe ondernemingen in de
Rotterdamse haven, in het bijzonder in de containersector, waar ECT uitgroeide tot
het paradepaardje van de haven. In het vernieuwingsproces bleken de actoren meer
dan voorheen oog te hebben voor de vervlechting tussen de verschillende technieken,
in het bijzonder tussen de lossing van het zeeschip en de belading van het binnenschip.
Paradoxaal genoeg kreeg deze toegenomen coördinatie vorm door een ontkoppeling
van het overslagproces in een serie deelhandelingen, die werden uitgevoerd met
behulp van nieuwe, gespecialiseerde apparaten.
In het massagoed was er sterke druk van partijen van buiten de haven, in casu

Amerikaanse verschepers van massagoederen, nodig om het Rotterdamse regime
van de directe overslag te doorbreken. Hier was de omslag bovendien lang niet
volledig. Sommigemassagoedbedrijven plaatsten lostorens, die alleen in staat waren
transportbanden te bedienen; andere stuwadoors hielden vast aan het model van de
laadbrug, die ook - zo nodig - rechtstreeks in het binnenschip kon lossen. Er is in de
loop van de jaren zeventig en tachtig in Rotterdam zelfs een revival opgetreden van
de drijvende lossing van massagoed uit (grotere en kleinere) zeeschepen direct in
binnenschepen. Deze verschuiving terug richting directe overslag beperkt zich
overigens grotendeels tot de agribulk.
De container was ook een Amerikaanse innovatie, maar sloot aan op een

internationaal zoekproces naar de oplossing van wat werd genoemd het
stukgoedprobleem dat in de jaren vijftig op gang was gekomen. Het bestaande regime
van draaikraan en uit kleine eenheden opgebouwde hijs was op de grenzen van zijn
mogelijkheden gestuit: de snelheid kon niet meer worden opgevoerd. Er ontstond
een consensus dat er ook in het stukgoed een uniforme ladingeenheid moest komen.
Er werden verschillende oplossingen geprobeerd, een ontwikkeling die uiteindelijk
leidde tot het regime van de grote container. Anders dan tijdens de eerste
mechanisatiegolf in het massagoed (circa 1885-1914) het geval was, werd de centrale
verandering in het landschap, in de vorm van lading die werd aangevoerd in een
andere verschijningsvorm en met een ander soort
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schepen, vrijwel onmiddellijk beantwoord door radicale innovaties in de
overslagtechniek. Het ‘script’ van de container lokte deze snelle reactie uit: het was
bij voorbaat duidelijk dat de laadkisten niet op een goede manier met de bestaande
draaikranen konden worden behandeld.
Ten slotte is de actieve en vaak innoverende rol van de havenbedrijven zelf

opvallend. Haventechniekmoet lokaal worden gecoconstrueerd. Dat kan niet worden
overgelaten aan toeleveranciers van kranen en andere apparaten, ondanks de in
sommige opzichten toegenomen standaardisatie. De containerisatie heeft enerzijds
gezorgd voor een uniformisering van overslagapparaten, die allemaal werden
afgestemd op een beperkt aantal standaardmaten. De basisvorm van de
containerkranen is over de hele wereld gelijk.
Anderzijds heeft containerstuwadoor ECT belangrijk bijgedragen aan de variëteit

door verschillende technieken te ontwikkelen, die (bijna) nergens anders zijn
toegepast. De overslagtechniek heeft in de hele eeuw toch een typisch Rotterdamse
kleur gehad.

H. van Driel en J.W. Schot
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Vanaf het prille begin trok Schiphol veel bezoekers. Het vliegveld, waar het eerste verkeersvliegtuig
landde op 7 mei 1920, bestond aanvankelijk uit een drassig weiland. Daar, in de
Haarlemmermeerpolder, maar op korte afstand van Amsterdam, stonden aan de rand enkele houten
loodsen als enige bebouwing. Eén daarvan was door de militaire autoriteiten, die Schiphol tijdens
de EersteWereldoorlog hadden ingericht als luchthaven, beschikbaar gesteld voor de burgerluchtvaart.
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6 Van uithoek tot knooppunt: Schiphol

Dagdromen over vliegen
Ontwikkeling van het vliegveld, 1921-1939
Nieuwbouw en wederopbouw, 1940-1957
Misrekeningen in de bouw van de Ideale Luchthaven
De Aviobrug
Het stationsgebouw
Transport van bagage
Vrachtafhandeling
Dynamiek op innovatieknooppunt Schiphol

De luchtvaart vergroeide al vanaf het prilste begin met militaire en staatsbelangen.
Vliegen hield immers de mogelijkheid in dat het luchtvaartuig zou worden gebruikt
voor militaire waarnemingen en spionage. Nationale legerleidingen waren er vroeg
bij om het vliegtuig in te lijven voor militaire doeleinden. Nederland liep niet voorop,
maar vormde evenmin een uitzondering op deze ontwikkeling. Al in 1911, krap twee
jaar na de eerste vlucht met een motorvliegtuig in Nederland, vond de eerste
legeroefening plaats waarbij vliegtuigen werden ingezet. Vanaf een weiland bij
's-Hertogenbosch stegen zes vliegtuigen op voor het observeren van de
herfstmanoeuvres van het Nederlandse leger. Nog geen twee jaar later, in juli 1913,
erkende Den Haag het belang van de luchtvaart voor militaire doeleinden met de
oprichting van de Luchtvaart-Afdeeling van het leger. Observatie vormde ook buiten
ons land de primaire militaire taak van het vliegtuig. In de oorlogssituatie die vanaf
augustus 1914 in Europa ontstond, won waarneming vanuit de lucht snel aan militaire
betekenis. De bestrijding van vijandelijke verkenningsvliegtuigen leidde tot de
ontwikkeling van het vliegtuig als wapensysteem in de oorlogvoering.

Van meet af aan vroegen vliegtuigen om een specifieke eigen operatieomgeving op
de grond. Het meest kenmerkende element daarvan was een ruime, vrij van obstakels
zijnde, geëgaliseerde vlakte die kon worden gebruikt voor de start en de landing: het
vliegveld. Aan de rand daarvan konden de vliegtuigen, afhankelijk van de
omstandigheden, worden ondergebracht in voor dat doel gebouwde houten schuren
of speciaal opgerichte vliegtuigtenten. De primaire functie van die onderkomens was
vliegtuigen te beschutten tegen de inwerking van de elementen. Tevens konden hier
noodzakelijke technische werkzaamheden worden uitgevoerd, wat veelvuldig
noodzakelijk was, aangezien vliegtuigen slecht tegen de buitenlucht bestand waren.
Ook Schiphol begon als een kale vlakte, met aan de rand daarvan een aantal houten

loodsen. De keuze voor de uithoek van de Haarlemmermeerpolder waar het vliegveld
in het najaar van 1916 werd ingericht, werd bepaald door een combinatie van twee
oer-Hollandse zaken. Enerzijds was daar het vertrouwen in de Waterlinie voor de
verdediging van ‘Vesting Holland’ ingeval een vijandelijke (Duitse) invasie van het
grondgebied zou plaatsvinden. Om vijandelijke troepenbewegingen te kunnen
observeren van achter de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, was een vliegveld nodig,
liefst binnen de stelling van Amsterdam. Anderzijds speelde zuinigheid een hoofdrol:
het ministerie van Oorlog kon nergens goedkoper terecht voor de benodigde stukken
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weiland als bij boer Knibbe, wiens land grensde aan het militaire exercitieterrein van
Fort Schiphol.
Nadat de keuze voor Schiphol in maart was bepaald, kon op 19 september 1916

het eerste vliegtuig aldaar landen, maar pas in de jaren twintig kreeg Schiphol enige
vorm, een ontwikkeling die in 1938 een voorlopig eindpunt bereikte in een nieuwe
luchthavenmet verharde banen. Na de TweedeWereldoorlog ontstond er een nieuwe
luchthaven met een nieuw banenstelsel en een nieuw station. Schiphol groeide in de
loop van de twintigste eeuw uit tot een groot technisch systeem op locatie, ofwel een
innovatieknooppunt waar vele technieken tegelijkertijd naast elkaar functioneren en
op elkaar worden afgestemd. Deze ontwikkeling ging gepaard met een enorme
schaalvergroting, van de luchthaven zelf, van de vliegtuigen die er landen en in het
aantal vervoerde passagiers (zie grafiek 6.1).1 De technieken die deze ontwikkeling
faciliteerden en vorm gaven op Schiphol, kunnen worden ingedeeld in technieken
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Grafiek 6.1: De ontwikkeling van het passagiers- en vrachtvervoer op Schiphol, 1920-1998. (voor
bronvermelding zie pag. 333.)

voor het veilig landen en starten van vliegtuigen (baanaanleg, verlichting,
communicatie), technieken voor de afhandeling van vliegtuigen (begeleiden van
taxiënde vliegtuigen, in- en uitladen en in- en uitstappen, catering,
brandstofvoorziening, operationeel onderhoud) en technieken voor de logistiek ten
behoeve van passagiers en vracht (stationsgebouw, loodsen, bagagesystemen,
vrachtafhandeling, informatievoorziening). Over Schiphol als luchthaven is al het
nodige geschreven, maar in de publicaties wordt relatief weinig aandacht geschonken
aan de technische ontwikkeling.2

Deze ontwikkeling zal in dit hoofdstuk centraal staan. De belangrijkste vragen
zijn: hoe is de technische ontwikkeling verlopen, welke afstemming tussen diverse
technieken is er zichtbaar, welke actoren waren actief op Schiphol en in hoeverre
anticipeerde Schiphol op de groei in de luchtvaart of was men toch vooral volgend?
Een ander type vraag, die meer op de achtergrond speelt, is hoe het vliegen zich kon
ontwikkelen tot massavervoer.

Dagdromen over vliegen

Toen de eerste vliegtuigen neerstreken op de nog oneffen grasmat van Schiphol,
behoorden de bestuurders ervan tot een selecte en tot de verbeelding van velen
sprekende elite van ‘aviateurs’. In het eerste decennium van de twintigste eeuw
stroomden honderdduizenden Europeanen samen op die plaatsen waar men de
verrichtingen van de vliegeniers kon gadeslaan. Die vliegeniers zelf, zich bewust
van het doodsgevaar dat hen bij iedere vlucht vergezelde, lieten zich graag de rol
aanmeten van moderne volkshelden. In hun vliegtuig gezeten, lieten ze als
luchtcourcurs hun machines om het hardst een gesloten parcours afleggen. Naar het
grootste spektakel in zijn soort, de Grande Semaine de l'Aviation de Champagne te
Reims, kwamen eind augustus 1909 een half miljoen bezoekers. Ook in Nederland
liep de bevolking uit om de vlieghelden te bewonderen bij hun tot de verbeelding
sprekende toeren in het luchtruim. Op 27 juni 1909, een maand voordat de Fransman
Louis Blériot als eerste over Het Kanaal vloog (25 juli 1909), werd een eerste vlucht
in Nederland op touw gezet. De Fransman graaf Charles de Lambert was ingehuurd
om het veertigjarig bestaan van een suikerfabriek in Brabant luister bij te zetten. Er
kwamen tussen de 35.000 en 40.000 toeschouwers op af. Het was zwaarbewolkt en
regenachtig weer en het waaide. Volgens de ingehuurde graaf te hard. Pas in de avond
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kon er worden gestart; de vlucht duurde amper vier minuten, maar het enthousiasme
was er niet minder om.3

In de beginjaren was vliegen niet alleen een extreem riskante, maar bovenal een
dure en elitaire ‘sport’. Jonkheer Freddy van Riemsdijk, de eerste gebrevetteerde
Nederlandse vlieger en de eerste Nederlander die privé een vliegtuig bezat, rekende
zich volgens zijn biograaf tot de categorie van de ‘sportsmen’ die zich uitsluitend
uit zucht naar avontuur tot de luchtvaart aangetrokken voelden.4 De meeste vroege
‘aviateurs’ zagen dat niet wezenlijk anders en kwamen dan ook bijna zonder
uitzondering uit de sociale bovenlaag van de samenleving. De combinatie van
waaghalzerij, klasse, techniek en het in velen sluimerende verlangen ‘vrij te zijn als
een vogel in de lucht’ schiep belangrijke bouwstenen voor het ontstaan van een
vliegeniersheldenimago. Opvallend is dat de eerste ‘aviateurs’ grotendeels afkomstig
waren uit de autowereld. Daar werd het vliegtuig gezien als de volgende stap, een
nieuwe uitdaging op het moment dat autorijden meer ingeburgerd dreigde te raken.5

Een voorbeeld hiervan is Frits Koolhoven, die zich ontwikkelde van autocoureur
tot vliegenier en uiteindelijk vliegtuigbouwer.6

In de bijzondere omstandigheden van de wereldoorlog kon het haast niet uitblijven
of overheden vergrootten de bestaande beelden van vliegeniers uit tot de proporties
van helden voor het vaderland. In een oorlog waarin miljoenen roemloos ten onder
gingen, was het om propagandistische redenen aantrekkelijk de schijnwerpers te
richten op het selecte gezelschap van piloten die met de tegenstander ‘man tegen
man’-gevechten hielden. Hun rol in het
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De ontwikkeling van Schiphol in vier plattegronden, waarbij ook de groei in omvang zichtbaar is
gemaakt. Schiphol begon als weiland-vliegveld in 1920, ontwikkelde zich tot een van de weinige
luchthavens in Europa met verharde startbanen die in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest en
daarna weer werd hersteld. Dit banenstelsel werd opgenomen in de opbouw van de nieuwe luchthaven
zoals zichtbaar in de plattegronden van 1966 en 1968. Daarbij is ook het nieuwe, in het centrum van
het tangentieel banenstelsel geplaatste stationsgebouw zichtbaar.

krijgsgebeuren werd uitvergroot en extra aangezet. De namen van piloten die erin
slaagden vijandelijke vliegtuigen neer te schieten, haalden de kranten; de meest
succesvollen onder hen bereikten de status van krijgshelden. Zij werden geportretteerd
als een soort moderne ridders, die in individueel herkenbare vliegtuigen gevechten
hielden in de wolken, met riten die herinnerden aan nobele krijgsgewoonten die op
de grond waren afgezworen - althans, dat was het beeld dat naar het grote publiek
toe werd opgehangen, al zag de werkelijkheid er anders uit. De Duitsers waren het
meest bedreven in de creatie van ‘azen’. Hun ‘Rode Baron’ (vanwege de kleur van
zijn vliegtuig) Rittmeister Manfred, Freiherr von Richthofen, die het ‘geluk’ had op
het hoogtepunt van de strijd, in april 1918, zelf te ‘vallen voor het vaderland’, bleef
nog decennia lang een begrip. Succesvolle Britse piloten als Albert Ball en Billy
Bishop stonden model voor de bekend geraakte jongensboeken-vliegheld Biggles.
Na 1918 werd het vliegtuig, naast wapensysteem en sportmiddel voor particulier

gebruik, ook een nieuwe vorm van openbaar vervoer. Stimulering van de
burgerluchtvaart leek de enige manier om de tijdens de Eerste Wereldoorlog
opgevoerde productie van vliegtuigen aan een markt te kunnen koppelen. In het
vroege voorjaar van 1919 kreeg Nederland zelfs een eigen vliegtuigindustrie, toen
de naar Duitsland uitgeweken vliegtuigbouwer Anthony Fokker met zijn bedrijf in
Amsterdam neerstreek. De vliegtuigtechniek had in de vier voorbije jaren een forse
sprong gemaakt. Het vliegtuig dat vooral geschikt was voor waarneming, was
ontwikkeld tot bommenwerper. Vliegtuigen waren in staat grotere afstanden af te
leggen met meerdere personen aan boord. Ook in Nederland werd het idee van
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burgerluchtvaart tot ontwikkeling gebracht. Een netwerk van personen die waren
verzameld rond de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart, werd
in stelling gebracht, aangevoerd door de oud-minister van Oorlog, Eerste-Kamerlid
en Shell-directeur Hendrik Colijn en de ex-opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
generaal Cornelis Snijders.
Het bleef niet bij belangstelling in schrifturen en rapporten. Twee luitenant-vliegers

van de Luchtvaart-Afdeeling, Marinus Hofstee en Albert Plesman, kwamen met een
bruikbaar alternatief voor de verering van piloten: een grootse tentoonstelling waarin
niet de vliegmens, maar de vliegmachine centraal zou staan. Door het exposeren van
de techniek kon de gehele ambiance waarin de luchtvaart zich afspeelde onder de
aandacht van het Nederlandse publiek worden gebracht. Het concept voor de Eerste
Luchtvaart
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Vliegen betekende spektakel en de eerste waaghalzen en acrobaten van het luchtruim werden als
helden geëerd. Ook in Nederland trokken de vele vliegfeesten massale belangstelling.

Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) in de zomer van 1919 week daarom af van de
vóór 1914 gangbare patronen van de luchtvaart als spektakelstuk. In
vliegdemonstraties en rondvluchten konden de vliegeniers aan het publiek worden
getoond als professionals in de besturing van de tot wasdom gekomen
vliegtuigtechniek. Evengoed kochten meer dan een half miljoen nieuwsgierigen een
toegangsbewijs voor het drassige terrein benoorden het IJ. Op degenen die het met
eigen ogen zagen - en zeker op hen die nog nooit tevoren een vliegtuig zich in de
lucht hadden zien ‘verheffen’ - maakte het Amsterdamse evenement een onvergetelijke
indruk: hier stond men oog in oog met de techniek van de toekomst. Die toekomst
leek bij opening van de tentoonstelling al aangebroken.
In de voorafgaande maanden, immers, scheen de belofte van luchtvaart als ultiem

langeafstandsvervoermiddel al in vervulling te zijn gegaan. De eerste geslaagde
vluchten over de Atlantische Oceaan, in mei en juni 1919, lagen nog vers in het
geheugen; de Fransen experimenteerden met vluchten naar Afrika; een vliegtocht
van Londen naar Australië was in voorbereiding. Het stond voor de waarnemers van
die tijd buiten kijf dat de ontwikkelingen zeer snel zouden gaan - onvoorstelbaar snel
zelfs. In de woorden van minister van Waterstaat Adriaan König bij de opening van
de ELTA: ‘Wie de geschiedenis onzer vervoersmiddelen nagaat, ontwaart, dat het
welhaast ondoenlijk is zich bij het gloren van een nieuw verkeer eene voorstelling
te maken van hetgeen de middag brengt;’7 's Avonds, bij het diner, voegde König
daar nog aan toe ‘dat de regeering nooit zal nalaten haar steun te verlenen’.8Daarmee
was een flink voorschot genomen op de dingen die komen gingen.

Tussen droom en werkelijkheid
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De verwachtingen waren hooggespannen. De investeerders in de in 1919 opgerichte
Koninklijke LuchtvaartMaatschappij (KLM) gingen ervan uit dat het luchtvaartbedrijf
na een verliesgevende aanloopperiode van vijf jaar min of meer op eigen benen zou
kunnen staan.9 Ondanks dit optimisme was binnen een half jaar na oprichting van de
KLM duidelijk dat indien de overheid niet met publieke middelen zou bijspringen,
de kans groot was dat het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen verloren zou gaan.
Vandaar dat een dringend beroep werd gedaan op de overheid om de
luchtvaartmaatschappij subsidie te verlenen. Het was tijd voor König om zijn op de
ELTA gedane belofte in te lossen. Veel discussie was daarvoor niet nodig. In het
verschiet lag immers het perspectief van een eigen, Nederlandse luchtverbinding met
Nederlands-Indië, een doel dat zelfs in de volledige naamgeving van de KLM tot
uiting was gebracht: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en
Koloniën. Met de luchtverbinding was niet alleen een potentieel bedrijfsbelang
gemoeid, maar bovenal een nationaal belang. Een versnelling van de verbinding met
het koloniale rijk was immers van grote betekenis voor het Nederlands bestuur overzee
- en voor het Nederlandse zakenleven met Indische belangen. Al in het voorjaar van
1918 zag Hofstee een vijfdaagse luchtverbinding met Indië in het verschiet en hij
verbaasde zich er een paar maanden later over ‘dat het postverkeer door de lucht al
niet lang is tot stand gekomen’.10 Er zou, in de woorden van Snijders, een
‘Groot-Nederlandsche luchtgemeenschap’ kunnen ontstaan die de banden zou
versterken tussen het moederland en de koloniën.11 Evengoed begaf het kabinet zich
slechts schoorvoetend op het pad van de subsidiëring: de steunverlening werd aan
een plafond gebonden. In de aanloopfase kreeg de KLM maximaal twee derde van
de jaarlijkse verliezen gecompenseerd in de vorm van een subsidie. Voor de KLM
en haar investeerders was dit niet voldoende, aangezien het geen garanties inhield
voor de instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal. Op zoek naar geld kwam de
KLM spoedig bij de Posterijen terecht. In ruil voor riante vergoedingen was deze
maatschappij in het voorjaar van 1920 bereid haar operatiebasis te verplaatsen van
Den Haag naar Schiphol. De Posterijen wilden het vliegtuig inzetten voor het vervoer
van luchtpost tussen het nationale zakencentrum Amsterdam en het Europese
financiële centrum Londen. Het Rijk stelde zonder dralen Schip-
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hol beschikbaar. Weliswaar was Schiphol op dat moment een militaire basis, maar
met het einde van de oorlog had de Luchtvaart-Afdeeling zich om financiële redenen
genoodzaakt gezien zich op Soesterberg terug te trekken. Het hulpvliegveld Schiphol
was min of meer een slapende basis geworden, waar enkel een marginale militaire
presentie werd gehandhaafd.
Deze positie werd gereflecteerd in de outillage van Schiphol.
Behalve de zes houten hangars was nagenoeg geen technische uitrusting aanwezig.

Voor de KLM hield dat echter geen al te groot bezwaar in. De eisen die de nog jonge
burgerluchtvaart aan de grondorganisatie stelde, waren bescheiden: naast het gebruik
van een van de hangars volstond de bouw van een eenvoudig houten
passagekantoortje. Alle noodzakelijke werkzaamheden op de grondwaren afhankelijk
van spierkracht. Passagiers, post en vracht werden zonder veel plichtplegingen vanuit
Amsterdam per auto(bus) over de goeddeels onverharde weg tot aan het vliegtuig
gebracht.
Alleen de laatste paar stappen door het gras diende de passagier zelf af te leggen.

Bij een drassige bodem na regenval werden de dames aan boord gedragen.
Passageafhandeling berustte bij de basiscommandant van Schiphol, die hiertoe niet
altijd even genegen was. Nog afgezien daarvan, verzetten de militairen zich tegen
de door KLM-voorman A. Plesman gewenste groei van het aantal
vliegtuigbewegingen, aangezien de grondorganisatie hierop niet was berekend.
Overigens contrasteerde Schiphol daarmee niet wezenlijk met luchthavens in het

buitenland. Vliegvelden met een vergelijkbare verkeersomvang, zoals die van
Kopenhagen en Brussel, waren amper beter toegerust. In Berlijn, dat zich spoedig
ontwikkelde tot de draaischijf van het Europese luchtverkeer, was de situatie niet
anders. Alleen het vliegveld Le Bourget bij Parijs had al vroeg (1922) een fraai,
stenen stationsgebouw, dito afhandelingsplatform en hangars, die lieten zien hoe
serieus de Franse overheid het nieuwe vervoermiddel inschatte. Te Londen waren
de voorzieningen op Croydon, eveneens een militaire erfenis, bescheidener; ook daar
liet stationsbebouwing tot de tweede helft van de jaren twintig op zich wachten.
De bescheiden inrichting van Schiphol was een afspiegeling van het beperkte

belang van de luchtvaart als vervoermiddel. Op zijn beurt hing dat weer samen met
een gebrek aan betrouwbaarheid van vliegtuigen en dienstregelingen. Het vliegen
was in zeer grote mate weersafhankelijk: in de winter viel ongeveer één derde van
de vluchten uit.12 Vluchtschema's veranderden met de windrichting.
Ook liet de vliegtuigtechniek het geregeld afweten. Erger voor de duur betalende

passagier - de prijs van een vliegticket lag ruim boven het niveau van een ticket per
conventioneel vervoer eerste klas - was echter het gebrek aan comfort. De passagier
werd niet geboden wat hem werd beloofd. In reclame-uitingen legden de
luchtvaartmaatschappijen graag de nadruk op luxe en comfort, waarbij werd getracht
aan te haken bij bestaande beelden van de
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Het was in de beginjaren van de geregelde luchtvaart niet eenvoudig om passagiers te werven. Dit
was deels vanwege de kosten, maar ook vanwege het grote ongemak waarmee het vliegen gepaard
ging. Luchtziekte was eerder regel dan uitzondering, hoewel deze advertentie uit 1932 het tegendeel
suggereert. De Nederlandse luchtvaartpionier Anthony Fokker nam voor zijn zakenreizen bij voorkeur
de trein en de boot.

Pullman-klasse in het spoorwegvervoer. Een dergelijk soort inrichting was voor een
vliegtuig echter veel te zwaar en dus niet mogelijk. Gewicht ging ten koste van
laadvermogen, vliegbereik en snelheid. Was het Britse Handley
Page-demonstratievliegtuig op de ELTA nog voorzien van ‘een dubbele rij
gemakkelijke stoelen, terwijl de wanden versierd zijn met schilderijen’, de
werkelijkheid van de KLM-passagier op Schiphol zag er anders uit. Aan de op krappe
rieten stoeltjes gezeten passagiers bood de cabine van de Fokker F.II - in 1920 het
eerste eigen verkeersvliegtuig van de KLM - ‘amper ruimte aan vier maal twee knieën
stijf tegen elkaar’.13 Het lawaai aan boord was enorm - alle passagiers klaagden
daarover.
Een rondvluchtpassagier: ‘Wij wilden even de aandacht van onze mede-passagiers

vestigen op het typisch kleine eilandje. Hopelooze poging. Het stemgeluid was als
een dwaas gefluister, scheen beperkt tot een uitsluitende mondbeweging. De
razendsnel rondslingerende schroeven dempten ieder geluid: wij konden slechts
converseren door middel van gebaren.’14 Daarbij leverden verwarming en ventilatie
aan boord problemen op. Zeker bij onrustige weersomstandigheden was ‘luchtziekte’
onder de passagiers eerder regel dan uitzondering.
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De optelsom van deze factoren resulteerde in een teleurstellend lage bezettingsgraad
van de vliegtuigen. In tegenstelling tot de hooggespannen verwachtingen en ondanks
de ruime budgetten voor reclame van KLM en de vele demonstraties, luchtdopen en
rondvluchten die werden opgezet, bleef de bezetting van vluchten vanaf Schiphol
tot 1940 ruim onder de vijftig procent.15 In 1930 was - na een serie proefvluchten -
uiteindelijk een geregelde KLM-luchtlijn op Batavia mogelijk geworden. De
vorderingen van deze geregelde vluchten werden door de pers door de jaren heen op
de voet gevolgd en van dag tot dag aangegeven in landelijke kranten. In 1933 werd
een versnelde retourvlucht met kerst- en nieuwjaarspost opgezet. Tussen 18 en 30
december zaten vele Nederlanders aan de radio gekluisterd om de vordering van het
KLM-vliegtuig Pelikaan te volgen. Het succes van de Pelikaanwerd overtroefd door
dat van de KLM in de Melbourne Race van november 1934 met een net nieuw
aangeschafte Douglas DC-2, Uiver genoemd. Heel Nederland ‘Uiverde’ in die
novembermaand:men kocht Uiverhoedjes, Uiverspeldjes, Uiverlepeltjes, Uiverklokjes
en beroemd werd het Uiverlied dat telkens door de radio werd gespeeld.16 Al deze
aandacht leidde echter niet tot een rendabel luchtvaartbedrijf. Het enige onderdeel
van het KLM-bedrijf waar de kosten werden terugverdiend, was de sinds 1930
onderhouden en zwaar door de Posterijen gesponsorde geregelde luchtverbinding
met Nederlands-Indië. Ook de inkomsten van Schiphol, voornamelijk bestaande uit
havengelden voor het landen en stallen van vliegtuigen, bleven achter bij de
verwachtingen. In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog vormden de revenuen
uit het toerisme van dagjesmensen die de luchtvaartwereld eens van dichtbij kwamen
bekijken, 20 tot 25 procent van de inkomsten voor de luchthaven. In het Interbellum
werd Schiphol Nederlands populairste toeristische trekpleister. Daar konden
honderdduizenden bezoekers jaarlijks dagdromen van hun deelname aan de luchtvaart.
Achter de schermen was het echter hard werken om de sector in stand te houden. De
gemeente moest daarvoor jaarlijks aanzienlijke bedragen bijpassen ter dekking van
de tekorten.17

Mede vanwege de grote maatschappelijke steun voor investeringen in de luchtvaart,
werd hiertoe echter elk jaar opnieuw besloten.
Ondanks ‘De Depressie’ werd er niet bezuinigd op de luchtvaart.

Ontwikkeling van het vliegveld, 1921-1939

Niet alleen de KLM,maar de gehele Nederlandse luchtvaartwereld sprak begin jaren
twintig schande van het gebrek aan kwaliteit van het vliegveld.Wegens aanhoudende
bezuinigingen op de defensiebegroting waren de militaire beheerders van Schiphol
echter niet in staat verbeteringen te realiseren. Anders lag dat voor de gemeente
Amsterdam. Zowel de plaatselijke Kamer van Koophandel als het gemeentebestuur
was van meet af aan overtuigd van het potentieel belang van de luchthaven voor de
stedelijke ontwikkeling. De gemeente trok al vroeg het initiatief naar zich toe om
Schiphol aan te passen aan de eisen van de KLM. Eenvoudig was dat niet. Enerzijds
had de gemeente andere belangen op de luchthaven dan de militairen. Het militaire
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belang was niet gediend bij het bevorderen van de voorzieningen voor
burgerluchtverkeer.
Anderzijds waren er amper bestuurlijkemiddelen voorhandenwaarmeeAmsterdam

kon opereren. Schiphol was immers eigendom van het Rijk en lag op het grondgebied
van de gemeente Haarlemmermeer. De rol van Amsterdam beperkte zich daarom in
eerste instantie tot die van investeerder. Dat maakte het in 1921 mogelijk te komen
tot de bouw van een stenen hangar voor de vliegtuigen van de KLM. Hierin werd
tevens een beperkte voorziening voor de afhandeling van post en luchtvracht
gerealiseerd. Het streven naar verdere structurele verbeteringen verzandde in een
strijd tussen de gemeente en het toezichthoudendeministerie vanWaterstaat enerzijds
en het departement van Oorlog anderzijds over de mate van (mede)zeggenschap over
het militaire vliegterrein. De bestuurlijke controverse sleepte zich jaren voort en
werkte verlammend op pogingen om te komen tot verbeteringen op Schiphol. Pas
nadat de kwestie op 17 november 1924 in de ministerraad ter sprake was geweest,
werd een bestuurlijk akkoord bereikt.
Vanaf 1926 zou de gemeente Amsterdam voor het beheer en de exploitatie van

Schiphol verantwoordelijk zijn. Schiphol kwam te ressorteren onder de gemeentelijke
dienst Haven- en Handelsinrichtingen, die werd geleid door L. Boogerd, een wat
kleurloze ambtenaar. Ónder hem, maar zichtbaarder voor wie rechtstreeks met het
luchtvaartbedrijf te maken had, werd op Schiphol een gemeentelijk havenmeester
aangesteld, Jan Dellaert, tot dan toe stationschef van de KLM op de luchthaven.

Landingsterrein

De overname door de gemeente betekende dat er nu serieus aandacht en geld kwam
voor het realiseren van inmiddels al jarenlang noodzakelijk geachte aanpassingen
en moderniseringen. De gemeente was ervan overtuigd dat een moderne stad een
moderne luchthaven diende te hebben. In de concurrentiestrijd tussen Amsterdam
en Rotterdam, dat in 1921 een eigen, vrij goed geoutilleerd vliegveld opende aan de
Waalhaven, verbond Amsterdam zijn prestige aan het aanleggen van de grootste en
beste luchthaven van het land. Katalysator in deze ontwikkeling was de komst van
de Olympische Spelen naar Amsterdam in 1928. In 1926 werd begonnen met de
bouw van een stenen stationsgebouw en een verhard platform voor de afhandeling
van vliegtuigen. Ook werd de drainage van het vliegterrein verbeterd en werd het
landingsterrein, zoals ook op andere vliegvelden gebruikelijk was, voorzien van een
witte cirkel van vast aangestampte gemalen schelpen die het midden markeerde.18

Voor nachtlandingen werd de terreingrens met rode neonlampen gemarkeerd en
kwam er een bij duisternis ver-
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De vluchtleiding op Schiphol experimenteerde met de verlichting en de aanduiding van de
landingsrichting. Eind jaren twintig bestond de speciaal voor Schiphol ontwikkelde
landingsrichtingaanwijzer uit een T die voor de vliegenier zichtbaar was. De landings-T was een
metalen windwijzer die uit de lucht gezien een horizontale projectie van het vliegtuig weergaf; de
wijzer draaide op kogellagers en richtte zich steeds met de kop tegen de wind om zo de beste
landingsrichting aan te geven. Bij nachtlandingen was de wijzer met behulp van acht neonlampen
rood verlicht.

lichte windrichtingwijzer.19 Langs de randen van het vliegterrein werd een achthoek
van schijnwerpers opgesteld die zodanig konden worden aangestoken dat ze met de
landingsrichting van een binnenkomend vliegtuig mee schenen, teneinde de vlieger
niet te verblinden. Het systeem was speciaal voor Schiphol ontwikkeld.
Aan de basis ervan lag het adviseurschap van de chef van het Proefstation van 's

Rijks Kustverlichting te Scheveningen, ir. P. van Braam van Vloten. De ervaring die
's Rijks Kustverlichting had met schijnwerpers voor de vuurtorenverlichting, werd
vervolgens richtinggevend voor de ontwikkelingen op Schiphol. Het Schipholsysteem
vond ook op andere Europese vliegvelden navolging.20

Intussen werd in Londen en Parijs druk geëxperimenteerd met de ontwikkeling
van meer specifiek op de luchtvaart toegesneden nachtverlichting. Zo werd in 1923
op de Londense luchthaven Croydon een door middel van neonbuizen verlichte
nachtlandings-installatie aangelegd die bestond uit een stelsel van glasplaten die
tezamen de letter ‘L’ vormden. Het was de bedoeling dat de vlieger bij de landing
de lange zijde van de L aan zijn linkerhand zou houden. De korte zijde van de L deed
dienst als indicatie waar de voor de nachtlandingen bedoelde strook van het
landingsterrein begon. Ofschoon dit betrekkelijk eenvoudige systeem in de praktijk
niet erg bleek te voldoen - juist op de cruciale momenten was de verlichting voor de
vlieger niet goed zichtbaar - fungeerde de Britse benadering toch als een voorbeeld
voor een alternatieve benadering van de verlichtingskwestie. Het systeem kreeg in
1924 ook in Nederland navolging, toen de Rotterdamse luchthaven Waalhaven een
vereenvoudigde pendant in gebruik nam.21

Verlichting werd in de luchtvaart echter niet alleen gebruikt voor landingen bij
nacht en slecht zicht. Als referentiepunten voor de piloten werden in de loop van de
jaren twintig langs de meest gevlogen luchtroutes luchtvaartvuurtorens geïnstalleerd.
Deze zonden morsecode-lichtsignalen uit, die vanuit passerende vliegtuigen
waarneembaar waren ter verificatie van de positie. Omdat deze systemen alleen bij
relatief helder weer goed werkten, werden ze al snel aangevuld met radiosignalen.
In Europa geraakte aan het einde van de jaren twintig de uit de scheepvaart
overgenomen techniek in zwang van het verrichten van driehoeksradiopeilingen door
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grondstations ter bepaling van de positie van vliegtuigen.22 In de Verenigde Staten
ging de ontwikkeling een andere richting op.
Hier werden de luchtvaartvuurtorens gaandeweg vervangen door een stelsel van

radiobakens.23 Het radio range-baken zond gerichte radiosignalen uit in morse. Dit
verschafte vliegtuigbemanningen niet alleen informatie over hun positie, maar tevens
over de gevlogen koers ten opzichte van het baken.24 In 1932 kwam ir. S.L. Hof, bij
de Luchtvaartdienst van het ministerie van Waterstaat verantwoordelijk voor het
radioverkeer, op het idee een dergelijk gericht radiosignaal te gebruiken voor de
bouw van een landingsbaken.
Hij combineerde zijn ideeënmet het werk van de Franse luchtvaarttechnicusMarcel

Besson, die onderzoek had verricht naar draaibare ‘raam’antennes, waarmee
vliegtuigen op basis van sterkte-verschillen tussen de beide ‘kozijnen’ van het
antenneraam zelf een positiepeiling konden uitvoeren op verschillende vaste
radiobakens. Het resultaat van Hofs arbeid was het door de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF) gebouwde Besson-Hof-landingsbaken, dat in 1933 op
Schiphol in gebruikwerd genomen voor landingen in de bij slechtzichtomstandigheden
meestal overheersende zuidwestelijke windrichting.25 Met soortgelijke bakens werd
tezelfdertijd ook elders geëxperimenteerd. Ter nadere visuele ondersteuning van de
vliegers bij mist werd onder de merklijn van het radiobaken op de grasmat van
Schiphol een lange stippellijn aangebracht, gemaakt van schelpen en kalk. Aldus
ontstond een vast, oost-west georiënteerd landingstraject.
In het buitenland gingen de verlichtingsontwikkelingen inmiddels verder. Zo werd

in november 1932 op Croydon een nieuw type lan-
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dingsverlichting in gebruik genomen, bestaande uit een verlichte koerslijnaanduiding
die in lijn met een radiobaken was opgesteld. Het in het landingsterrein ingegraven
systeem bestond uit een stippellijn van rood neonlicht onder zware glasplaten.26 Op
dit idee werd op de Parijse luchthaven Le Bourget voortgeborduurd.
Het Britse systeem van landingsverlichting werd door de Fransen tussen 1933 en

1935 verbeterd. De Fransen besloten de enkelvoudige rij lampen die de Britten
hanteerden uit te breiden met een tweede rij lampen, parallel daaraan. Bovendien
kwamen zij op het idee het verlichtingssysteem uit te breiden met een zogenaamde
‘aanloopverlichting’ buiten het eigenlijke landingsterrein. Le Bourget was hiermee
de andere Europese luchthavens ver vooruit. Vier rijen lampen vormden evenzovele
enigszins taps toelopende verlichte ‘strepen’ die de naderende vlieger visuele
ondersteuning gaven bij het aanvliegen op de koerslijn van het radiobaken van de
luchthaven. Die visuele ondersteuning was van belang, aangezien de vlieger de
morsecode-informatie van het koerslijnbaken niet zélf hoorde, maar moest afgaan
op de aanwijzingen van de marconist/radiotelegrafist aan boord.
Op Schiphol leidde het toenemende gebruik van het radiobaken intussen tot

groeiende onderhoudsproblemen op het landingsterrein. Zulke problemen waren niet
nieuw. Vanaf de tweede helft van de jaren twintig bracht het groter en zwaarder
worden van vliegtuigen een verhoogde wieldruk op de bodem met zich mee. De
zachte ondergrond van Schiphol was hiertegen slecht bestand. Het probleem werd
echter verergerd door het gebruik van het landingsbaken. Een groter aantal landingen
in dezelfde richting en op dezelfde strook van het landingsterrein leidde tot
spoorvorming.
Grotere, zwaardere vliegtuigen hadden bovendien een langere aanloop nodig om

in de lucht te geraken, en hadden bij de landing een ruimere uitloop nodig. De limieten
van het gebruik van een onverhard vliegterrein kwamen in zicht. Deze ontwikkelingen
zorgden ervoor dat Boogerd en Dellaert zich gingen oriënteren op de mogelijkheden
van baanverharding. In 1936 kregen zij van het gemeentebestuur het fiat voor een
plan voor de aanleg van ‘randverhardingsbanen’. Dit behelsde de aanleg van een
brede betonnen strook om het eigenlijke, uit grasland bestaande landingsterrein.
De betonnen verharding diende het wegzakken van zwaardere vliegtuigen tegen

te gaan en kon daarnaast worden gebruikt als startbaan ingeval het regende. Het was
echter duidelijk dat deze relatief goedkope - en daarom voor het gemeentebestuur
aantrekkelijke - voorziening de problemen inzake de aantasting van de bodem niet
zou oplossen.27 Het aanleggen van verharde startbanen leek de enige manier om
Schiphol bruikbaar te houden voor de groter en zwaarder wordende vliegtuigen.
Schiphol was niet de eerste luchthaven die tot de aanleg van verharde banen

overging. Het idee was oorspronkelijk in 1923 ontwikkeld door Archibald Black,
een consulting engineer van het US Post Office. Het door Black ontworpen en in
1927 geopende Ford Airport te Dearborn bij Detroit in Michigan fungeerde als
trendsetter voor een nieuwe benadering van de luchthavenbouw.28

Gedurende de jaren dertig evolueerde dit ontwerp tot een gestandaardiseerd
luchthavenconceptmet verharde banen.29Via conferenties van luchthavenexploitanten
geraakte dit Amerikaanse model van verharde banen ook bekend in Europa. Op zoek
naar een oplossing voor het probleem van de zachte bodem, sloten Boogerd en
Dellaert gaandeweg de Amerikaanse principes in de armen. Een aangepast ontwerp
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uit juli 1936 voorzag in drie verharde start- en landingsbanen, bestaande uit een
asfaltbetonnen bovenlaag op een paklaag. Het was aanvankelijk de bedoeling de
banen te laten uitmonden in een soort eilanden. Gelande vliegtuigen zouden aan het
einde van de baan kunnen draaien om terug te taxiën naar de dichtstbijzijnde rolbaan.
In januari 1938, toen de aanleg inmiddels gaande was, werden de plannen echter
alsnog gewijzigd. Meerdere rolbanen met verbindingsstukken naar heuse startbanen
maakten het onnodig dat een piloot met zijn toestel over de baan terug taxiede. Op
29 oktober 1938 kon het nieuwe, vergrote landingsterrein ten slotte worden geopend.
In de betonnen start- en landingsbanen kwamen de verschillende technische

ontwikkelingen op Schiphol samen. De problemen die voortvloeiden uit het
toenemende gewicht van de vliegtuigen, werden verholpen. De vaste landingsbaan
bestendigde tevens de gegroeide praktijk van het gebruik van het landingsbaken.
Ook werd de nacht- en slechtzichtverlichting aangepast en afgestemd op de verharde
banen. Schiphol had tot 1938 op dit terrein samenmet Philips een eigen weg afgelegd,
los van de ervaringen van de Britten en de Fransen. De vaste baan noodzaakte echter
tot precisie bij het aanvliegen voor de landing. Om die reden werd ten slotte toch
gekozen voor het opstellen van baanverlichting volgens de principes die eerder op
Croydon en Le Bourget ingang hadden gevonden. In het voorjaar en de zomer van
1939 werd het nieuwe verlichtingssysteem in gebruik genomen. Dit systeem,
bestaande uit aanloopverlichting, drempellichten aan de kop van de landingsbaan en
aan de zijkant van de baan ingebouwde baanlampen, markeerde een voorlopig
eindpunt van uiteenlopende technische ontwikkelingen.

Stationsvoorzieningen

De overname door de gemeente was in 1926 het startsein voor zowel het realiseren
van verbeteringen op het landingsterrein als het opwaarderen van de voorzieningen
voor het afhandelen van passagiers en vracht en het verbeteren van de
verkeersinfrastructuur rondom Schiphol. Halverwege de jaren twintig was Schiphol
nog even slecht bereikbaar als bij de ingebruikneming van het militaire hulpvliegveld
tien jaar daarvoor. Smalle, slechte wegen en tolbruggen brachten reizigers en vracht
tot aan het steenslagpad dat naar de luchthaven leidde. Het was voor de gemeente
van meet af aan zonneklaar dat hierin verandering diende te komen. Het
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Interieur van de verkeerstoren na de uitbreiding in 1928. Van hieruit werd het vertrek van de
vliegtuigen geregeld. Met behulp van elektrisch bediende letter-signalen, aangebracht buiten op de
toren, geeft de vluchtleiding aan vliegtuigen vergunning om naar het vliegveld te rollen. Vervolgens
werd met een speciale seinlamp (te zien op de afbeelding) het teken van vertrek gegeven. Vanuit de
toren werd ook de nachtlandingsinstallatie bediend. Geheel links staat de schakelkast voor de acht
landingslichten.

wachten was echter op de implementatie van het Rijkswegenplan van 1927, dat
voorzag in de aanleg van een snelweg voor autoverkeer tussen Amsterdam, Den
Haag en Rotterdam. Vanaf de Rijksweg diende een verharde toegangsweg naar de
luchthaven te worden aangelegd - een bestuurlijk, financieel en technisch tijdrovend
proces, dat pas in 1934 werd geëffectueerd.30

Daarnaast werd een begin gemaakt met het opwaarderen van de voorzieningen
voor de reiziger op Schiphol zelf. Nog vóór de opening van de Olympische Spelen
in 1928 kwam het stenen stationsgebouw gereed dat diende voor de afhandeling van
passagiers, vracht en post en voor de huisvesting van de operationele diensten op de
luchthaven. Het stationsgebouwwerd voorzien van een verkeerstoren - aanvankelijk
aangeduid als ‘starttoren’ - zodat de chef van de verkeersdienst te allen tijde het
overzicht zou houden op datgene wat zich op het nieuw aangelegde verharde platform
en op het landingsterrein afspeelde. Door middel van lichtsignalen ging de chef van
de verkeersdienst ook de vliegtuigbewegingen op de grond regisseren, hetgeen de
kans op botsingen en ongelukken verkleinde. Toestemming voor vertrek werd pas
gegeven nadat de afhandelaren van de expeditieafdeling van de KLM het
desbetreffende vliegtuig als ‘klaar’ hadden afgemeld.31

Het stationsgebouw bleek al snel te klein om het toenemende vervoer te kunnen
verwerken. In 1934 drong KLM-directeur Plesman dan ook aan op vergroting ervan.
Naar zijnmeningwas de bouw van een geheel nieuw stationsgebouw onvermijdelijk.32

Dit stationsgebouw diende volgens Plesman te worden gesitueerd nabij de
nieuwgeplande rijkswegAmsterdam-DenHaag.33Een en ander ging het gemeentelijke
budget echter te boven. Ten stadhuize koos Boogerd, geconfronteerd met een jaarlijks
terugkerend exploitatietekort, voor uitbreiding van de bestaande bebouwing.34 Het
stationsgebouw onderging in 1936 een aanzienlijke verbouwing. De ruimten voor
passageafhandeling werden verdubbeld door de wachtkamer annex restauratie voor
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reizigers naar de platformzijde uit te bouwen. Op een nieuwgebouwde
bovenverdieping kwam een tweede restaurant met een dakterras voor het publiek.
Bij dit project werd ook de verkeerstoren vergroot, omdat de luchthaven
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Aanvankelijk werden vliegtuigen verplaatst met inzet van menselijke spierkracht. Toen echter na 1925
grotere vliegtuigen hun intrede deden, stapte men over op kleine tractoren. Op de achtergrond het
nieuwe stationsgebouw van 1928, ontworpen door de dienst Publieke Werken van de gemeente
Amsterdam.

een jaar later de verantwoordelijkheid voor de algehele luchtverkeersveiligheid in
Nederland zou krijgen.35 Op 28 juli 1937 was het zover: het aldus verbouwde
stationsgebouw kon feestelijk worden geopend.

Afhandeling

In de beginjaren van de burgerluchtvaart waren de meeste handelingen die na de
landing op het vliegveld dienden te worden verricht van fysieke aard. De stand van
de luchtvaarttechnologie vroeg om de inzet van menselijke spierkracht om de
vliegtuigen tijdens manoeuvres op de grond in bedwang te houden. Tot halverwege
de jaren twintig betekende het ontbreken van wielremmen op de vliegtuigen dat het
grondpersoneel de toestellen moest helpen remmen en tot stilstand brengen voor de
hangar door middel van het werpen van touwen om haken aan de vleugeltips. Bij
sommige vliegtuigtypen waren bij de start eveneens twee mannen nodig om de staart
van het vliegtuig omlaag te houden en zo te voorkomen dat de propeller in de grond
zou slaan voordat het toestel vaart begon te maken en de vleugels ‘lift’ ontwikkelden.
Zij hielden zich vast aan de spandraden tussen de romp en de horizontale staartvlakken
en moesten flink kunnen rennen om uit de buurt te geraken wanneer de vlieger
eenmaal gas gaf.
Passagiers werden tot bij het vliegtuig gereden; goederen werden rechtstreeks

overgeslagen tussen vliegtuig en vrachtwagen. Zowel het laden en lossen als het in-
en uitklaren geschiedde tot de ingebruikneming van een stationsgebouw op Schiphol
door de KLM, niet door de luchthaven zelf. Vanaf de late jaren twintig nam de mate
vanmechanisering in de behandeling van vracht en post op de luchthaven zelfs eerder
áf dan toe. Dit had, merkwaardig genoeg, te makenmet de groei van het luchtverkeer
op Schiphol, waardoor het minder wenselijk werd om motorvoertuigen toe te laten
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tot het afhandelingsplatform. Per vrachtauto aangevoerde luchtvracht werd eerst
overgeladen op handkarren en bakfietsen, om vervolgens door KLM-grondpersoneel
aan boord te worden gebracht. Het risico van botsingen tussen voer- en vliegtuigen
werd aldus verminderd.36

Voor het naar buiten rijden van een vliegtuig uit de hangar was aan vankelijk een
ploeg van acht man nodig, onder toezicht van een
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Voor het tanken van de vliegtuigen kwamen in de loop der tijd verschillende systemen in gebruik.
Aanvankelijk werd de benzine in blikken aangevoerd en met de hand in de vliegtuigtank leeggegoten.
Met de ontwikkeling van een hydrantsysteem in de jaren twintig konden de vliegtuigen op hun
parkeerplaats rechtstreeks vanuit ondergrondse reservoirs worden voorzien van benzine. Daarnaast
werd er ook gebruik gemaakt van tankwagens. Op de foto rechtsonder is ook zichtbaar hoe met
handkarren en bakfietsen koffers van passagiers naar het vliegtuig werden gebracht. Het inladen van
een vliegtuig was in deze periode handwerk.

werkmeester. Zes leden van het grondpersoneel duwden het vliegtuig aan zijn wielstel
naar buiten. Een zevende stuurde door aan het staartvlak te trekken, terwijl de achtste
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een steekwagentje duwde waarop de vliegtuigstaart rustte.37 Toen echter in de tweede
helft van de jaren twintig grotere vliegtuigen hun intrede deden, was menselijke
spierkracht niet langer voldoende en werden voor het verplaatsen van vliegtuigen
kleine tractoren ingezet. Zowel de KLM als de gemeentelijke havendienst verrichtte
deze werkzaamheden.38

In 1926 verleenden burgemeester en wethouders van Amsterdam toestemming
aan Shell om op Schiphol een ondergrondse installatie voor benzineopslag en
-distributie aan te leggen, bestaande uit enkele ondergrondse tanks, van waaruit
elektrische pompen benzine via buisleidingen naar verschillende hydranten persten.
Dit was een hele verbetering ten opzichte van de aanvankelijk normale praktijk van
het met de hand tanken van vliegtuigen uit benzineblikken.39 Het hydrantsysteem,
dat was afgeleid van de eerder ontwikkelde technologie voor benzinestations voor
auto's, werd in 1927 operationeel. Het was vooral bedoeld voor het tanken van grotere
vliegtuigen, die ook grotere hoeveelheden benzine nodig hadden. Voor het tanken
werden de vliegtuigen naar een hydrantput gerold, van waaruit de brandstofslang
kon worden meegenomen tot boven op het vliegtuig. De brandstof werd nu via een
naast de hydrantput ingebouwde elektrische pompinstallatie getankt.40 Het nieuwe
systeemwerd overigens niet door alle benzinemaatschappijen gebruikt. Behalve van
het vaste systeem met de hydranten werd ook van tankwagens gebruik gemaakt.
Deze hadden het voordeel dat ze op meerdere locaties inzetbaar waren. Met de
toenemende drukte op Schiphol nam hun gebruik dan ook eerder toe dan af.

Het ongeplande ontstaan van een luchthaven

Hoe kan de technische ontwikkeling op Schiphol vóór de Tweede Wereldoorlog nu
het beste worden getypeerd? Het is duidelijk dat de meeste aandacht uitging naar de
ontwikkeling van de luchtzijde van de haven. Het station werd uitgebreid, maar die
ontwikkeling was bescheiden te noemen. Het aantal te verwerken passagiers was
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ook nog te overzien: eind jaren dertig waren dat er enkele honderden per dag.41 De
verbeteringen ten behoeve van het landen en starten en de afhandeling van vliegtuigen
kregen de meeste aandacht.
De KLM domineerde op Schiphol. De KLMwas voor allerlei ontwikkelingen een

belangrijke initiatiefnemer en moest daarbij steeds de gemeente overtuigen. De
technische ontwikkeling op de luchthaven verliep niet planmatig. Aan verschillende
onderdelen werd apart en vaak ad hoe gewerkt, op momenten dat de problemen
nijpend werden. In 1939 was er echter toch een nieuw Schiphol gereedgekomen, er
was een stelsel van verharde banen aangelegd, er kon dag en nacht worden geland
en allerlei communicatietechnieken (radio, licht) ondersteunden de relatie tussen de
piloten, de luchtverkeersbeveiliging en de operationele diensten van de luchthaven.
Schiphol begon de vormen van een innovatieknooppunt aan te nemen, diverse
technieken werden naast elkaar toegepast en op elkaar afgestemd. Voor het landen
en starten van vliegtuigen en de afhandeling van vliegtuigen, passagiers en vracht
ontstonden regels en routines (ofwel technische regimes) waarbij de actoren die
betrokken waren bij de ontwikkeling van Schiphol, zich met name oriënteerden op
het Amerikaanse voorbeeld en voor verharde banen kozen. Dit gold zeker niet voor
de andere grote luchthavens in Europa, maar wel voor die van Stockholm, Helsinki
en Oslo. Hoe waren deze regimes ontstaan? Hoe was het innovatieknooppunt
totstandgekomen? Wat waren de drijvende factoren geweest?
Het was in elk geval geen geplande ontwikkeling geweest. Op Schiphol werd

gekozen voor verharde banen toen gaandeweg bleek dat verbetering van de drainage
onvoldoende soelaas bood. Op andere Europese luchthavens (die van Londen, Parijs
en Berlijn) leverde de bodemgesteldheidminder grote problemen op, zodat verharding
niet direct een optie was. Achteraf is verharding wel de dominante optie geworden,
maar dit was tijdens de aanleg op Schiphol zeker niet te voorzien. De ontwikkeling
op Schiphol werd voortgedreven door het zoeken naar oplossingen voor lokale
problemen. Daarbij was het buitenland soms een lichtend voorbeeld, er werden
bijvoorbeeld vele studiebezoeken afgelegd, maar soms werd ook eerst geprobeerd
met behulp van Nederlandse of buitenlandse bedrijven zelf een oplossing te bedenken.
Een drijvende factor was de ontwikkeling in de vliegtuigtechniek, waaraan
luchthavens zich steeds moesten aanpassen. De relatief vroege en gelukkige keuze
voor baanverharding zorgde er wel voor dat Schiphol in 1939 tot de modernste
Europese luchthavens behoorde. Het luchtvaartbedrijf was zwaar verliesgevend,
maar toch bleken de Nederlandse Staat en Amsterdam bereid dit verlies op zich te
nemen en te investeren in ‘de roem der natie’ die ‘boven het materieele doel stond’,
zoals de minister vanWaterstaat het zei bij de aankomst van de Pelikaan op Schiphol,
hartje winter 1933.42 Al deze jaren wisten de overheden zich gesteund door de
bevolking, die eenNederlandse luchtvaartindustrie tot ontwikkelingwenste te brengen
om zo deelgenoot te kunnen worden van wat werd ervaren als de fascinerende wereld
van het vliegen. Nederland moest weer de wereld bevaren en dan met name ook de
routes naar zijn koloniën, zij het dat deze routes nu niet over de zee, maar door de
lucht voerden.
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Nieuwbouw en wederopbouw, 1940-1957

Op 10mei 1940 figureerde Schiphol als een van de belangrijkste aanvalsdoelen voor
de Duitse bommenwerpers. Het platform en de daar aanwezige gebouwen en
infrastructuur gingen goeddeels verloren. In de daaropvolgende vijf jarenwas Schiphol
de thuisbasis van wisselende Luftwaffe-eenheden en werd het daarom bij herhaling
gebombardeerd.

Grootse plannen in en na de Tweede Wereldoorlog

In Nederlandse kring werd al snel een begin gemaakt met het nadenken over de bouw
van een nieuwe luchthaven. In augustus 1940 nam het ministerie van Waterstaat het
initiatief om te komen tot een studiecommissie die zich moest bezighouden met het
opstellen van een plan voor een toekomstige moderne luchthaven ‘ergens in
Nederland’. Spil van deze studiecommissie werd Dellaert. De commissieledenwilden
zich oriënteren op de Verenigde Staten, al viel het niet mee om aan de hand van
sporadisch ter beschikking komendeAmerikaanse publicaties de gedachten te bepalen.
De daarin gepresenteerde benaderingen van een luchthaven met een centraal
verkeersareaal, ook al gepropageerd door Anthony Fokker midden jaren dertig,
vonden echter geen weerklank.43 Na 240 vergaderingen kwam de commissie voor
de toekomstige luchthaven uit op een min of meer stervormig stelsel van zes tot acht,
twee aan twee parallel gelegen banen. De commissie meende dat een ‘volledig
ontwikkeld’ stelsel van acht banen de voorkeur verdiende. Vliegtuigen zouden dan
steeds tegen de wind in kunnen starten en landen.44 Direct na de oorlog werden er
verschillende ontwerpen ontwikkeld door de ingestelde Rijkscommissie
Luchtvaartterreinen, die uitgingen van parallelle banen. Deze banenstelsels werden
echter afgewezen omdat ze onvoldoende groeimogelijkheden boden. Men was op
zoek naar de ideale luchthaven. Ideaal betekende vooral dat zou worden geanticipeerd
op de verwachte snelle groei van de luchtvaart. Jan Dellaert, die een centrale rol
speelde in de discussie over de bouw van een nieuwe luchthaven, onderstreepte de
volgende opmerking met rood (en voegde uitroeptekens toe in de kantlijn) in het in
1946 door hem aangeschafte boek Tomorrow's airliners, airways & airports van
S.E. Veale:

... must see far beyond present horizons, or their works may be ridiculed
by the generation which will have put to rights the things they did wrong.
They need not build to the final assessment, but they can plan for it.45
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Jan Dellaert, inmiddels directeur van Schiphol, bij de presentatie van het rapport Grondslagen voor
de ontwikkeling van de Luchthaven Schiphol eind 1955. De wandmaquettes tonen verschillende
alternatieve banenstelsels. Middenonder is een tangentieel stelsel te zien; hierbij vormen de start- en
landingsbanen als het ware raaklijnen of tangenten aan het centraal gelegen stationseiland. Het
oorspronkelijke uitbreidingsplan van Dellaert uit 1948 behelsde zes banen en
uitbreidingsmogelijkheden tot tien banen. Rechts en links andere banenstelsels met parallelle banen
die eerder werden overwogen. Middenhoven bevindt zich het tangentieel stelsel van vier banen dat
uiteindelijk is gerealiseerd.

Dellaert had direct na de oorlog diverse luchthavens bezocht en raakte onder de
indruk van het tangentiële banenstelsel, dat tijdens de oorlog nog was afgewezen.
Dit banenstelsel was een nieuw concept voor luchthavenontwikkeling, dat vooral in
de Verenigde Staten opgangmaakte. Het vormde een radicale breukmet het gangbare
luchthavenconcept van gekruiste banen dat de Amerikaanse Civil Aeronautics
Administration nog in 1944 had gepropageerd in haar gezaghebbende handleiding
voor luchthavenontwikkeling.46Het belangrijkste kenmerk van het nieuwe banenstelsel
was dat de banen geprojecteerd waren als raaklijnen (vandaar de naamgeving) van
een centraal in het landingsterrein gelegen verkeerseiland met stationsgebouwen. In
dit ontwerp werden kruisingen van banen, zoals bij het parallelle banenstelsel,
voorkomen zodat de gebruikscapaciteit kon toenemen zonder dat het ten koste zou
gaan van de veiligheid. Uit internationaal onderzoek was immers komen vast te staan
dat kruising van banen een negatief effect op de veiligheid had. In het tangentiële
model kon bij draaiende wind gemakkelijk van start- en landingsbanen worden
gewisseld, zodat de luchthaven op volle capaciteit kon doorwerken.47

Op zoek naar de ideale luchthaven was het tangentiële stelsel het concept dat
Dellaert omarmde. Dit stelsel lag dan ook aan de basis voor het Plan voor uitbreiding
van de Luchthaven Schiphol, dat voorzag in zes tot tien start- en landingsbanen, met
een maximumlengte van 2,5 km voor hooguit twee banen. Het plan werd in februari
1949 door de gemeente Amsterdam gepresenteerd en door Dellaert later als volgt
omschreven in een artikel in De Ingenieur:

Het plan is logisch, flexibel en dynamisch. Het ziet vooruit met durf en
fantasie, zo nodig in de luchtvaart. Het treedt de onstuimig ontwikkelde
luchtvaart tegemoet... met uitgestrekte armen... zij het dan met armen van
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asfaltbeton, als het ware ten teken van welkom en het ligt gereed om op
te vangen de ontwikkeling der toekomst.48

Het plan was toegesneden op een groei van het aantal passagiers op Schiphol tot
circa 1,8 miljoen in 1960.49 De op Schiphol gekozen benadering week sterk af van
de door pragmatisme ingegeven banenpatronen die elders in Europa opgeld deden.
Daar werd voornamelijk gekozen voor een ander regime, dat van een geringer aantal
parallelle banen, waarvan de ligging door de bestaande situatie werd ingegeven. De
belangrijkste gebruiker van Schiphol, de KLM, stond niet te juichen bij de presentatie
van de plannen. Het ontwerp zou voor deKLMvergaande financiële gevolgen hebben.
Binnen het geplande centrale verkeersareaal en het technische areaal diende de KLM
vijf miljoen gulden te investeren om de dienstverlening op peil te houden. Plesman
vond deze investering niet verantwoord. Het was bovendien de vraag of Schiphol de
tien in het plan geprojecteerde banen nodig had. Door gebruik te maken vanmoderne
landingsapparatuur en gegeven het feit dat de nieuwste vliegtuigtypen steeds minder
zijwindgevoelig waren, kon de capaciteit van de bestaande luchthaven volgens de
KLM betrekkelijk eenvoudig worden vergroot.50

Het Amsterdamse gemeentebestuur was, na eenmaal te hebben gekozen voor het
tangentiële ontwerp, echter niet meer ontvanke-
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Introductie van nieuwe gemechaniseerde bevrachtingtechnieken, waarbij op Schiphol - anders dan
in de Rotterdamse haven - zo weinig mogelijk wordt getild en zoveel mogelijk wordt gerold todat de
vracht bij het vliegtuig is gebracht. Vracht wordt dan met daarvoor speciaal ontwikkelde apparatuur
in het vliegtuig getild. In de jaren vijftig werden op Schiphol schaarwagens geïntroduceerd. In verband
met de gewichtsverdeling wordt het vliegtuig tijdens het laden gesteund met een extra staartsteun.

lijk voor alternatieven. De plannen hielden immers méér in dan
luchthavenmodernisering alleen. Nu de technische ontwikkeling in de voorbije oorlog
de verwachtingen ten aanzien van de luchtvaart opnieuw had opgeschroefd, was
Schiphol Amsterdams belangrijkste troef in de concurrentiestrijd met Rotterdam om
het primaat in het internationaal vervoer. Het ultramoderne concept van Dellaert
moest en zou er komen. Een belangrijk argument dat daarvoor kon worden ingezet,
was dat de kosten van dit concept beheersbaar en lager zouden zijn dan van
alternatieve plannen.
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Twee bestaande banen zouden in het nieuwe plan kunnen worden ingepast. De
plannen voor de luchthaven waren ook ingegeven door de aloude vrees dat er op
termijn voor Schiphol als bestemming in het Europese netwerk van luchthavens geen
positie van betekenis zou zijn weggelegd, tenzij de Amsterdamse luchthaven verkeer
kon aantrekken door het bieden van kwalitatief uitmuntende voorzieningen. Nederland
was voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen geen ‘natuurlijke’ bestemming, zou
dus veel transferpassagiers moeten aantrekken, en de inrichting en outillage van
Schiphol werden geacht van aanzienlijk belang te zijn voor de aantrekkelijkheid
ervan. Bovendien leek de relatief lege polder waarin Schiphol was gelegen, volop
ruimte te bieden voor grootse ideeën.Mede vanwege het omvangrijke ruimtegebruik
werd door andere luchthavens niet gekozen voor het tangentiële ontwerp.
Dellaert en de gemeente hadden het tij mee. De plannen voor Schiphol sloten aan

bij het belang dat de regering hechtte aan het herstel en de wederopbouw van de voor
de Nederlandse economie belangrijke infrastructuur en bij het klimaat van de
wederopbouwjaren: er was ruimte voor grootse technocratische plannen die de zo
noodzakelijk geachte modernisering van Nederland zouden bewerkstelligen.51 Al in
1945 werd Schiphol door de regering immers als ‘wereldluchthaven van Nederland’
genoemd.52 Het ontbrak de gemeente Amsterdam echter aan de noodzakelijke
middelen om de geplande wereldluchthaven te realiseren. Bijgevolg kwam de
discussie inzake de planning en outillage van Schiphol terecht in een vierhoeksoverleg
tussen Amsterdam, de provincie, het Rijk en Rotterdam. Rotterdam had na de Tweede
Wereldoorlog in de Schieveense polder een tweede nationale luchthaven willen
bouwen ter vervanging van het verwoeste vliegveld Waalhaven.
Voor twee nationale luchthavens was echter geen geld. Vandaar dat in 1952 de

bouwvergunning aan Rotterdam voor Schieveen werd ingetrokken en Rotterdam ter
compensatie mocht meebeslissen over de ontwikkeling van Schiphol. Aangezien
ook de plannen voor Schiphol te duur waren en de middelen tevens gespreid dienden
te worden over andere grote technische projecten, zoals de
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Deltawerken, duurden de discussies lang: de verschillende overlegrondes namen bij
elkaar tien jaar in beslag. Dat het zo lang duurde, had ook te maken met een
zeggenschapskwestie: Amsterdam wenste zijn invloed op het reilen en zeilen van
Schiphol ook in de toekomst te waarborgen. Pas in het najaar van 1955 konden de
betrokken partijen het in grote lijnen eens worden over de grondslagen van de verdere
ontwikkeling van Schiphol. In het rapportGrondslagen voor de ontwikkeling van de
Luchthaven Schiphol werden de plannen voor de luchthaven aangepast aan de
financiële mogelijkheden van de betrokken partijen.53 Het nieuwe Schiphol werd
kleiner dan aanvankelijk gepland, maar de grondgedachte bleef wel gehandhaafd.
Het definitieve plan voor de bouw van de nieuwe luchthaven voorzag in een
tangentieel stelsel van vier banen, met een maximale lengte van 3 km en rakend aan
een centraal gelegen verkeersareaal. Schiphol zelf werd per 1 januari 1958 een
naamloze vennootschap, de N.V. Luchthaven Schiphol (NVLS), met Amsterdam,
Rotterdam en het Rijk als enige grote aandeelhouders.

De wederopbouw van de ‘oude luchthaven’, Schiphol-Oost

In afwachting van nadere plannen inzake de toekomstige inrichting van de
‘wereldluchthaven van Nederland’ werd in 1945 een begin gemaakt met de
wederopbouw van de vroegere voorzieningen op Schiphol. Het bestaande banenstelsel
werd eerst hersteld en daarna geleidelijk aangepast aan de nieuwe eisen voor
vliegtuigen met intercontinentaal vliegbereik, die allerwegen in gebruik werden
genomen. Tussen 1946 en 1955 werden de bestaande banen verlengd en verbreed.
Ook werden successievelijk nieuwe voorzieningen op het gebied van radar en
verkeersleiding in gebruik genomen, zoals een gedeeltelijk geautomatiseerd Instrument
Landing System voor vluchten bij nacht en slecht zicht, dat in december 1953
operationeel werd, tezamenmet een volgens Brits-Amerikaansemaatstaven verbeterde
aanloop- en baanverlichting.54Ook de bebouwingwerd onder handen genomen. Naast
een serie houten noodbarakken uit 1945, die herinneringen opriepen aan de begindagen
van de luchthaven, werd in 1946 begonnen met de bouw van een semi-permanent
stationsgebouw, dat in mei 1949 kon worden geopend. Voor het ontwerp en de
inrichting van deze voorzieningen was de noodzaak van de dag bepalender dan de
planning voor de toekomst. Zo verrees op de locatie van het oude Schiphol gaandeweg
een gebouwencomplex waarin de diverse luchthavenfuncties konden worden
ondergebracht in afwachting van de bouw van de nieuwe tangentiële luchthaven.
Op het platform bleven de gevolgen van de technische en operationele

veranderingen vooralsnog beperkt tot de mechanisering van de afhandeling.
Halverwege de jaren vijftig reden op Schiphol al circa 1100 voertuigen rond.55 Alleen
de passagiersafhandeling bleef geruime tijd uitgesloten van dit proces. Het duurde
tot 1956 voordat een speciaal verlaagde trekker-met-oplegger voor het vervoer van
passagiers op het platform verscheen. Aan deze mechanisatie van de
passagiersafhandeling was eenmechanisatie van de vrachtafhandeling voorafgegaan.
Vanwege de grotere onderstelhoogte van de naoorlogse vliegtuigen dienden al

spoedig nieuwe methoden voor het in- en uitladen van de bagage en de vracht te
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worden ontwikkeld. Inladen was lastig: de deur naar het bagageruim zat op circa drie
meter boven de grond.

De groei van de luchthaven en die van de technische voorzieningen gingen hand in hand met het sterk
uitbreidende luchtvaartverkeer. Hier, in 1959, is de op dat moment grootste radarreflector voor civiel
gebruik (17 bij 6 m) op weg naar zijn bestemming, de toren voor de langeafstandsradarinstallatie
van de Rijksluchtvaartdienst. De radar, met een bereik van 350 km, ging deel uitmaken van het
geautomatiseerde SATCO-luchtverkeersleidingssysteem van Schiphol.
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Schiphol breidde uit en dat leek aanvankelijk geen probleem in een lege polder. De polder bleef echter
niet leeg, vanwege woningbouw in de omliggende gemeenten. Het resulteerde in geluidsoverlast, met
name door de straalvliegtuigen die vanaf eind jaren vijftig in gebruik kwamen. Geluid is sindsdien
een groot maatschappelijk strijdpunt.

American Overseas Airlines introduceerde in 1946 een bagage-glijbaan op Schiphol
waarop de koffers omlaag gleden. In 1952 had men inmiddels een gemechaniseerd
systeem ontwikkeld, bestaande uit een lopende band die gemonteerd was op en
aangedreven werd door een tractor. Stukvracht werd met elektrisch aangedreven
vorkheftrucks aangevoerd, maar met mankracht op de band gezet. Voor grotere en
zwaardere zendingen kwamen rond 1952 hydraulisch omhoog en omlaag scharende
hefplateaus in gebruik.56

De groei van het luchtverkeer noopte ertoe over te gaan tot een gestructureerd
gebruik van het platform voor het stationsgebouw. Met witte markeringslijnen werd
daartoe een vijftal opstelvakken aangebracht, ‘pieren’ genoemd. Iedere ‘pier’ kreeg
gemarkeerde plaatsen voor vier of vijf vliegtuigen. Deze ordelijke verdeling van de
beschikbare ruimte maakte het mogelijk een dag van tevoren een planning van de
binnenkomende en vertrekkende vluchten op papier te zetten.57 De technische
afhandeling zelf werd aangepast aan de nieuw ontwikkelde en wereldwijd
geaccepteerde aanbevelingen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO
(International Civil Aviation Organization).58

Misrekeningen in de bouw van de Ideale Luchthaven

Na de Tweede Wereldoorlog waren de verwachtingen over de toekomst van de
burgerluchtvaart hooggespannen. Meer mensen zouden met grotere en snellere
vliegtuigen vervoerd kunnen worden. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de
passagiers vooral zakenmensen en hoge ambtenaren die met name binnen Europa
en naar Nederlands-Indië vlogen. Luchtvaartmaatschappijen kregen nu oog voor een
nieuwe markt, die van toeristisch gebruik van het luchtvervoer. Dellaert had in zijn
ontwerp geanticipeerd op een sterke groei van de luchtvaart en op de komst van
grotere vliegtuigen. Hij was echter voorbijgegaan aan de ontwikkeling van een nieuw
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type vliegtuig met straalmotoren, waarvan het eerste prototype ten tijde van de
presentatie van zijn ontwerp al was gebouwd. Dit was de Britse Comet. Weliswaar
werden de eerste Comets geteisterd door technische problemen, maar voor ingewijden
in de wereldluchtvaart werd het spoedig duidelijk dat de straalvoortstuwing de
toekomst had.
De toepassing van deze nieuwe technologie hield voor de luchtvaart grote beloften

in. Straalmotoren maakten beduidend snellere vliegtuigen mogelijk, waardoor
bijvoorbeeld op de transatlantische route de reistijd met circa de helft verminderde.
Een kortere reistijd was niet alleen plezierig voor de passagiers, maar ook voor de
vervoerders: hetzelfde vliegtuig kon vaker worden ingezet. Ten opzichte van de
bestaande typen werd de nieuwe generatie vliegtuigen bovendien ontworpen met het
dubbele aantal zitplaatsen aan boord. Het gevolg was dat de productiviteit per toestel
sterk kon toenemen. Weliswaar waren straalvliegtuigen duur in aanschaf, maar hun
grotere productiviteit en de goedkopere soort brandstof - kerosine - die de
straalmotoren gebruikten, maakten dat de operationele kosten van de
luchtvaartmaatschappijen toch daalden.
Halverwege de jaren vijftig stonden deze maatschappijen in de rij om de nieuwe

vliegtuigen te bestellen. De komst van het straalvliegtuig zorgde voor een
verdubbeling van de totale vervoerscapa-
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citeit in de wereldluchtvaart. Extra stoelen die niet anders gevuld konden worden
dan door de luchtvaart tot massavervoer te ontwikkelen. Nadat in 1952 voor
transatlantische vluchten al een goedkopere toeristenklasse was ingevoerd, werd in
1958 de Economy Class geïntroduceerd, waarvan de ticketprijs nogmaals twintig
procent lager was dan die van de Tourist Class.
In 1955 bestelde de KLM de eerste (Amerikaanse) straalvliegtuigen. Op 26

september 1956 arriveerde voor het eerst een door straalmotoren aangedreven vliegtuig
op Schiphol: een Franse Caravelle, die met oorverdovend geraas een demonstratie
gaf. Evengoed begon de bouw van het nieuwe Schiphol in 1958 volgens het inmiddels
geaccepteerde Grondslagen-plan, waarin straalvliegtuigen niet voorkwamen. Het
plan was nooit aangepast aan hun komst, hoewel in de loop van de jaren vijftig steeds
duidelijker was geworden dat het gebruik van de nieuwe generatie vliegtuigen grote
gevolgen zou hebben. Zo werd het noodzakelijk banen tot 3,5 km te realiseren,
waardoor er toch baankruisingen optraden. Schiphol zou in de jaren zestig steeds
achter de feiten aanlopen. De bouw van een ideale luchthaven was mislukt.
Ook de bouw van de luchthavenvoorzieningen in het centrale areaal werd relatief

laat aangepast aan de komst van het straalvliegtuig en de grotere aantallen passagiers.
Flexibiliteit werd het belangrijkste ontwerpprincipe, zodat blijvend op groei kon
worden geanticipeerd. Buiten de hekken van de luchthaven was die flexibiliteit
minder gemakkelijk te implementeren. Hier openbaarde zich een andere belangrijke
misrekening in het uitbreidingsplan. De polder bleek minder leeg te zijn dan gepland.
De ruimtelijke inpassing van de luchthaven ging met de komst van grote aantallen
veel lawaai veroorzakende straalvliegtuigen grote problemen opleveren. Dat
straalvliegtuigen voor zulke problemen konden zorgen, was al vroeg bekend. In het
buitenland, met name in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië, werd al sinds
1950 gestudeerd op de geluidseffecten van de nieuwe motortechnologie - studies die
op Schiphol met enige aandacht werden gevolgd, maar waarvan de resultaten niet
werdenmeegenomen in het planningsproces van de luchthaven. Tegen die achtergrond
was het niet verwonderlijk dat de factor geluid evenmin werd meegenomen in de
plannen voor de uitbreiding van Amsterdam.59 Terwijl in 1955 het rapport
Grondslagen voor de ontwikkeling van de Luchthaven Schiphol op papier werd gezet,
begon de gemeente Amsterdam met het opspuiten van de zuidelijke helft van het
nieuw te bouwen stadsdeel Buitenveldert. Deze uitbreiding was al voorzien in het
in 1939 vastgestelde Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Ofschoon
stadsontwikkeling en luchthavenbouw beide tot het gemeentelijk domein behoorden,
waren de respectieve planningstrajecten volstrekt gescheiden gebleven. Dat
stadsuitbreiding en luchthavenbouw met elkaar in conflict konden zijn, werd niet
onderkend. Pas na de vaststelling van de uitbreidingsplannen trad de gemeente in
1958 in contact met de Rijksluchtvaartdienst inzake de mogelijk te verwachten
geluidseffecten van het gebruik van straalvliegtuigen op Schiphol.60 De
luchthavendirectie meende evenwel dat de geluidshinder zich vooral zou beperken
tot de luchthaven zelf. Een herziening van het masterplan voor het toekomstige
Schiphol, rekening houdendmet de geluidshindereffecten van de nieuwe vliegtuigen,
werd niet mogelijk geacht. Aanpassingen zouden vertragend werken en konden licht
afbreuk doen aan de aantrekkelijkheid van Schiphol als bestemming voor diensten
van buitenlandsemaatschappijen, wat voor de Nederlandse positie in de internationale
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luchtvaart nu juist van groot belang was. Terwijl in de plannen voor de bouw van de
stationsvoorzieningen inmiddels werd uitgegaan van het gebruik van
straalverkeersvliegtuigen, bleef de planning voor het banenpatroon gebaseerd op de
veronderstelling dat er volop ruimte was en dat de luchtvaarttechniek op termijn met
een oplossing voor de geluidshinder zou komen.
Waarschuwende woorden van lawaaideskundigen werden niet gehoord. Wel werd

er in 1961 een Adviescommissie Geluidshinder door Vliegtuigen ingesteld, onder
voorzitterschap van C.W. Kosten, hoogleraar aan het Laboratorium voor Technische
Fysica van de Technische Hogeschool Delft. Kosten gaf in de daarop volgende jaren
bij herhaling te kennen ervan overtuigd te zijn dat de realisatie van de
nieuwbouwplannen in Buitenveldert en ook in Badhoevedorp tot onhoudbare
toestanden zou leiden.61 Het probleem leek niet oplosbaar. Er werd voor gekozen om
de mogelijke maatregelen op de grond nader te bestuderen, namelijk woningisolatie,
waarbij de aandacht zich vooral richtte op de Buitenveldertbaan, die de meeste
overlast zou gaan geven. De voorgestelde maatregelen werden echter veel te duur
bevonden. Voor een werkelijk goede geluidsisolatie, zo berekende de
commissie-Kosten, moesten woningen, scholen en het geplande ziekenhuis van de
Vrije Universiteit worden voorzien van driedubbele, permanent gesloten ramen met
een totale constructiediepte van enkele decimeters. De commissie kwam vervolgens
nogmet voorstellen om een andere nog te bouwen (vierde) baan, de Zwanenburgbaan,
te draaien, maar die voorstellen werden door de minister genegeerd, ondanks
waarschuwende geluiden van zijn eigen ambtenaren. De geluidshinder werd niet
opgelost; de Zwanenburgbaanwerd in april 1968 in gebruik genomen bij de oplevering
van het nieuwe Schiphol en de overlast leidde gelijk tot heftige protesten. Bij de
oplevering van het eindrapport van de commissie-Kosten moest premier De Jong
erkennen dat er eigenlijk maar één oplossing was, de aanleg van een vijfde baan,
zodat de Zwanenburgbaan kon worden ontlast.
Hiermee werd een dertigjarige (!) discussie gestart die er uiteindelijk toe leidde

dat het kabinet-Kok in februari 1995 besloot Schiphol een vijfde baan te gunnen.
Het aantal woningen die in de omgeving van Schiphol geluidshinder mochten
ondervinden, werd uiteindelijk vastgesteld op een maximum van tienduizend.62

Deze gehele ontwikkeling overziend, is het duidelijk dat een keuze voor een
tangentieel stelsel, een keuze die in 1949 van zoveel visie leek te getuigen, tot veel
problemen heeft geleid. De geluidshinderproblemen die ontstonden met de komst
van het straalvliegtuig,
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konden niet worden opgelost. Stadsuitbreiding en luchthavenuitbreidingwerden niet
op elkaar afgestemd. Geluidshinder werd aanvankelijk grotendeels genegeerd en
geparkeerd bij een commissie. Voor de problemen die ontstonden voor de luchthaven
zelf, in de afhandeling van vliegtuigen, bij de bouw van het stationsgebouw en bij
de logistiek van vracht en passagiers, werd een andere route gevolgd, namelijk die
van de aanpassing en verdere ontwikkeling van de bestaande plannen. Het
uitbreidingsplan moest op vele punten ook nog nader worden ingevuld. Onzekerheid
was daarbij troef. We zullen de aanpassingen voor een aantal cases op de voet volgen.

De Aviobrug

In 1956 liet de KLM weten dat zij de door haar bestelde DC-8
straalverkeersvliegtuigen het liefst zo dicht mogelijk bij het stationsgebouw wilde
parkeren. De moderne uitstraling van de maatschappij was hiermee gediend. Het
was echter de vraag of dit aanvaardbaar zou zijn vanwege de geluidsbelasting van
de DC-8 en de uitstoot van hete lucht door de motoren. De ervaring diende te leren
of de DC-8 op eigen kracht naar de A- of de B-pier zou kunnen taxiën, of dat het
toestel ergens in het terrein door de sleper moest worden opgewacht om naar het
platform te worden getrokken. Bovendien was de beschikbare plaats op het platform
krap; meer ruimte ter beschikking stellen voor het manoeuvreren met het
straalverkeersvliegtuig kon niet, aangezien dit ten koste zou gaan van het aantal
opstelplaatsen. De KLM dacht erover de machines bij vertrek te laten slepen totdat
het toestel van het platform af was. Dan pas zouden de motoren worden gestart.63

Het duurde twee jaar voordat rondom deze zaken voldoende zekerheid was
verkregen. Starten en taxiën met de DC-8 bleek gewoon te kunnen zoals dat ook met
de conventionele toestellen gebeurde. Wel was het zaak het verblijf op de grond van
deze bijzonder dure vliegtuigen zo kort mogelijk te houden. Het was om die redenen
dat Sam de Mul, mededirecteur van Schiphol, de installatie van een geheel nieuw
systeem voor het in- en uitstappen van passagiers, de instapbrug, propageerde.
Passagiers zouden het vliegtuig voortaan niet meer per trap verlaten om zich via het
platform naar het stationsgebouw te begeven, maar zouden zich via een op de
vliegtuigdeur aan te sluiten regen- en winddichte luchtbrug rechtstreeks naar de
terminal kunnen begeven. Dat zou, zo was de gedachte, de passagiers beschermen,
een snellere afhandeling mogelijk maken én bijdragen aan een vermindering van het
aantal bewegingen met motorvoertuigen op het platform.
Lopende passagiers zouden bijna helemaal kunnen worden geweerd.
Het idee om vliegtuigpassagiers te beschermen tegen de elementen was niet nieuw.

De eerste overdekte instapbruggen, bestaande uit een huif van zeildoek over een op
wielen staand stalen frame, waren in de eerste helft van de jaren dertig ontwikkeld
in de Verenigde Staten. De passagiers liepen onder deze huif gewoon op de grond.64

Na 1945 waren deze overkappingen echter in onbruik geraakt, totdat het idee
halverwege de jaren vijftig in de Verenigde Staten opnieuw werd opgepakt. De
aanleiding daartoe was de vrees voor een onacceptabel hoog geluidsniveau van de
straalvliegtuigen voor passagiers bij het onbeschermd in- en uitstappen. De
Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines besloot samen met

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



vliegtuigfabrikant Lockheed een op een verrijdbare stellage gemonteerde, overdekte
en uitschuifbare instapbrug te ontwikkelen voor het gebruik met de jets. In 1958
werd een prototype van een dergelijke Aero-Gangplank geplaatst op Chicago's
luchthaven O'Hare.
De Lockheed-brugwas van staal en werkte hydraulisch. De constructie was bestand

tegen windsnelheden tot 110 km/uur (70 mph). Aanvankelijk waren er flinke
problemen met het hydraulische systeem van de brug, problemen die echter medio
1959 waren ondervangen. Niettemin liet United Airlines in 1959 ook nog een
prototype bouwen van een tweede soort brug, ditmaal elektrisch bediend en gebouwd
door de Pacific Iron & Steel Co. Dit tweede brugtype werd eveneens geïnstalleerd
op O'Hare.65

Ook in Nederland werd nagedacht over de vraag of de introductie van
straalverkeersvliegtuigen gevolgen diende te hebben voor de tot dusverre gevolgde
methode van in- en uitstappen van passagiers. Gesteund door een ontwikkelingskrediet
van het ministerie van Economische Zaken, slaagde de Maatschappij voor
VliegtuigbouwAviolanda in Papendrecht erin om in samenwerkingmet de machine-
en graveerfabriek Unicum uit Weert, die de diverse systemen leverde, een eigen type
‘telescoperende’ instapbrug te ontwikkelen. In tegenstelling tot de Amerikaanse
ontwerpen, die geheel in staal werden uitgevoerd, ging het Aviolanda-ontwerp uit
van een veel lichtere aluminium constructie, gebaseerd op inmiddels verworven
kennis omtrent de bouw van aluminium vliegtuigrompen.66 Eind mei 1959 lag het
ontwerp voor de eerste Aviobrug gereed bij Aviolanda en vond er overleg plaats met
de Schipholdirectie, die vanwege de verwachte problemen met het afhandelen van
straalverkeersvliegtuigen uiterst geïnteresseerd was in het project.67 De luchthaven
had de keuze tussen de instapbrug en een alternatief technisch systeem. Dit werd
eveneens ontwikkeld in de Verenigde Staten en was gebaseerd op speciale voertuigen
die rechtstreeks op het vliegtuig konden worden aangesloten door middel van een
omhoog scharende passagierscabine. Het alternatief werd echter zonder veel omhaal
terzijde geschoven als minder geschikt. De overdekte instapbrug sloot aan bij het in
ontwikkeling zijnde concept voor het nieuwe Schiphol, dat zou worden voorzien van
overdekte pieren. Besloten werd tot de bouw van een prototype en de beproeving
daarvan op Schiphol, in nauwe samenwerking met de luchthaven, de KLM en de
Rijksluchtvaartdienst.68

Op 7 augustus 1961 kon de brug officieel in gebruik worden geno-
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Het eerste prototype van de Aviobrug op het oude Schipholareaal werd op 7 augustus 1961 officieel
in gebruik genomen.

Werking van de Aviobrug
Het principe van de Aviobrug was vrij simpel. De brug was een buis die de passagiers beschermde
en die verschillende bewegingen kon uitvoeren om de aansluiting exact ter plaatse van de deur van
het vliegtuig te maken. Die bewegingen waren nodig om twee redenen: er waren verschillende
vliegtuigtypen in omloop met deuren op verschillende hoogten en locaties, en de toestellen werden
niet altijd op exact dezelfde plaats geparkeerd.
Daarom moest de Aviobrug de volgende bewegingen kunnen maken: het in- en uitschuiven van de
kokers, het draaien rond een scharnier (de rotonde), een beweging omhoog en omlaag en ten slotte
het draaien van een mondstuk (bridgehead of ‘kop’) aan het uiteinde van de brug om de exacte
aansluiting met het vliegtuig te verzorgen. De aandrijving voor deze bewegingen van de Aviobrug
verliep hydraulisch via een elektronische bediening.
De brug moest dus uitschuifbaar zijn. Het eerste prototype op het oude Schiphol was daartoe uitgerust
met drie als een telescoop in en uit elkaar te schuiven kokers, terwijl de uiteindelijke productieversie
bestond uit slechts twee uitschuifbare kokers. Deze telescopische koker moest op twee steunpunten
worden opgelegd en ondersteund. Aan één kant was de brug daarom bevestigd aan de zogenaamde
rotonde, een draaipunt met een complex mechanisme van gekromde deuren dat tijdens het draaien
toch de toegang tot de telescopische koker en het inwendige van de rotonde vrijhield. Dit was een
van de meest complexe en vernuftige delen van de Aviobrug. Om deze rotonde kon de telescopische
koker maximaal 180 tot 220 graden roteren. Aan de andere kant was de brug opgehangen aan
uitschuifbare hydraulische cilinders in de mover, een soort wagen met wielen. Zoals de naam al
suggereerde, bewoog de mover de brug, zowel omhoog en omlaag alsook draaiend om de rotonde.
De hydraulische aandrijving zat opgeborgen in het huis van de mover. Bij het eerste prototype
verzorgde de mover bovendien nog de uitschuivende beweging van de telescopische koker. De mover
had daarom toen nog twee stellen van vier niet te zwenken wielen. Om over te gaan van de
uitschuivende naar de ronddraaiende beweging moest de mover worden stilgezet en opgetild om het
andere stel wielen, dat de rondgaande beweging kon maken, omlaag te drukken. Dit was een uiterst
ingewikkelde oplossing. Bij de uiteindelijke productieversie voor het nieuwe Schiphol-areaal zou de
kleinere mover daarom enkel een vaste cirkel kunnen doorlopen, terwijl de uitschuivende beweging
gerealiseerd zou worden door een kettingmechanisme.
Aan het uiteinde van de telescopische koker was een draaibare en uitschuifbare bridgehead bevestigd,
die de uiteindelijke koppeling met het vliegtuig verzorgde en vooral zonder kieren moest aansluiten
om weer, wind en stank buiten te houden als de deur van het vliegtuig was geopend. De kop was
hiertoe uitgerust met een soort huif in de vorm van een harmonica en met rubber om beschadiging
van het vliegtuig tegen te gaan.
Aviolanda stak uiteraard veel energie in het ontwikkelen van een beveiliging van de Aviobrug om te
voorkomen dat het vliegtuig beschadigd zou raken door ongewenste bewegingen of door het mogelijk
inzakken van de brug ten gevolge van een plotseling wegvallende hydraulische druk. Tasters moesten
ervoor zorgen dat de beweging automatisch afgeremd werd als de brug dicht bij het vliegtuig kwam.
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De beveiliging moest tevens ervoor zorgen dat de brug automatisch stopte als voelers aan de kop het
vliegtuig raakten en ook als de bestuurder de ‘dodemansknop’ zou loslaten.
De bediening kon door één persoon in de kop plaatsvinden. Het eerste prototype had een los, draagbaar
bedieningspaneel omdat men dacht dat de bestuurder heen en weer moest kunnen lopen om goed
zicht te kunnen krijgen op eventuele obstakels. Dat bleek bij nader inzien toch niet nodig te zijn en
latere typen waren daarom uitgerust met een vaste bedieningsconsole in de kop.
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De Aviobrug in gebruik.

men. Het was de eerste voorziening van dit soort buiten de Verenigde Staten.
KLM-personeel zorgde voor de bediening. Voor zover het de luchthaven aanging,
was de beproeving van het nieuwe systeem een succes. Ondanks een aantal
kinderziekten functioneerde de nieuwe brug naar behoren en beantwoordde het
systeem aan de belangrijkste hieraan door Schiphol gestelde eisen: rechtstreekse
doorstroming van passagiers van het stationsgebouw naar het vliegtuig en bescherming
tegen lawaai, warmte en luchtdruk. Niettemin werd het systeem duur gevonden.
Onderhandelingen tussen Schiphol en Aviobridge (het voormalige Aviolanda)

over de levering van een serie van twintig (uiteindelijk 25) Aviobruggen van een
vereenvoudigd type, namen vele maanden, van november 1961 tot juli 1963, in
beslag.69 Schiphols uiteindelijke tevredenheid werd echter niet zonder meer gedeeld
door de gebruikers van de nieuwe instapbrug. Met name de Israëlische
luchtvaartmaatschappij El Al liet zich uiterst kritisch uit over het systeem. De voor
het uit- en instappen via de Aviobrug benodigde tijd verhield zich negatief tot het
eerder gebruikte systeem, waarbij twee trappen tegelijk op het vliegtuig werden
aangesloten. El Al constateerde dat het uit- en instappen via de Aviobrug tweemaal
zo lang duurde als de traditionele manier. De conclusie was dan ook dat de Aviobrug
de luchtvaartmaatschappij geen operationele voordelen bood, aangezien de tijd dat
het toestel aan de grond stond niet werd bekort.70 Voor de luchthaven woog de kritiek
echter niet op tegen de voordelen: minder bewegingen op het platform,meer veiligheid
voor en een betere beheersbaarheid van de almaar groeiende aantallen passagiers.
In 1971 verscheen zelfs een tweede type instapbrug op Schiphol, over de vleugel
van de zeer grote Boeing 747 reikend tot aan de achteruitgang van deze vliegtuigen
en daarom beter toegesneden op de andermaal verdubbelde passagiersaantallen. Ook
elders werden de voordelen van de Aviobrug erkend. De wereldwijde afzet van dit
Nederlandse ontwerp beliep 294 stuks.71

Het stationsgebouw

Aangezien het Grondslagen-rapport van 1955 de basis vormde voor de nadere
planning, leek de beslissing ten gunste van een stationsgebouw met pieren al bij
voorbaat vast te liggen. Op het bezoekersterras van het oude Schiphol had Dellaert
zelfs alvast een plattegrond laten aanbrengen van de nieuw geplande luchthaven,
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waardoor ook het geïnteresseerde publiek kennis kon nemen van de door hem
uitgewerkte plannen. Deze voorzagen in een zeer groot, langgerekt stationsgebouw,
voorzien van pieren voor het in- en uitstappen van passagiers en het afhandelen van
vliegtuigen. Het ontwerp was echter weinig méér dan een ruwe schets. Vandaar dat
het in 1957 de eerste taak werd van het gemeentelijke Studiebureau Stads
Bouwmeester (SSB) zich nader te oriënteren op de grondvorm van de nieuwe terminal.
In zijn schetsontwerp had Dellaert in eerste instantie gekozen voor een luchthaven

met vier pieren en daarlangs opstelplaatsen voor 57 vliegtuigen. Het was echter de
vraag of er bij de bouw van vier pieren wel voldoende platformruimte zou overblijven
voor het opstellen van vliegtuigen, zeker nu duidelijk was dat deze in de toekomst
een stuk groter zouden zijn dan ten tijde van het opstellen van de plannen was
voorzien. Aan de hand van nadere schetsontwerpen moest worden nagegaan of de
pierenconfiguratie die Dellaert had aangegeven, ook inderdaad de meest wenselijke
was. DeMul vond dat passagiers in ieder geval niet te ver zouden moeten lopen naar
hun vliegtuig.72 Een door De Mul voorgezeten werkgroep trachtte daarom te komen
tot een stationsgebouw dat relatief korte loopafstanden zou paren aan een
pierenconfiguratie. Alternatieven als tunnels onder het platform en speciaal
toegesneden passagierstransportvoertuigen - ‘mobile lounges’ - op het platform,
werden als te duur of onpraktisch verworpen.73 Aldus boog het SSB zich over de
positionering van de pieren ten opzichte van het stationsgebouw. Het streven daarbij
was te komen tot een ontwerp waarin stationsgebouw en pieren één organiek geheel
zouden vormen. Het was de bedoeling een en ander zo te ontwerpen dat vliegtuigen
zoveel mogelijk op eigen kracht naar de pier toe konden rijden en daarvandaan ook
weer op eigen kracht konden vertrekken.74 Dat wierp de vraag op of de plannen die
tot dan toe waren overwogen, niet méér platformoppervlak vereisten dan waarmee
in het Dellaert-ontwerp rekening was gehouden. Waarop de vraag volgde of het
stationsgebouw wel gehandhaafd kon worden op de eerder geprojecteerde locatie
langs startbaan 06-24 (de Kaagbaan). In juni 1958 produceerde het SSB daarop voor
het eerst een voorontwerp voor een stationsgebouw dat niet op baan 06-24 was
georiënteerd, maar gelegen was in de punt tussen deze baan en baan 01-19 (de
Aalsmeerbaan). Het ontwerp voorzag in een gebogen stationsgebouw met daaraan
gekoppeld drie gevorkte pieren voor in totaal 51 opstelplaatsen voor vliegtuigen aan
de pieren en het stationsgebouw, plus nogmaals vier opstelplaatsen op een
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De stationsfunctie van de luchthaven Schiphol werd steeds belangrijk, waardoor het bedrijf Schiphol
in de loop van de eeuw steeds meer een eigen gezicht kreeg. Stationstechnologie is het hanteren van
goederen- en mensenstromen en het bouwen van flexibele, telkens weer uitbreidbare gebouwen op
drassige grond. Hier nog het oude Schiphol uit het de jaren zestig, haven, station en de aviobrug als
verbinding, verstild vanwege het tijdstip van de opname, met op het dak ruimte voor dagjesmensen
die overdag vanaf het allereerste begin Schiphol al massaal bezochten.

aparte satelliet.75 Dit nieuwe idee maakte duidelijk dat de invulling van het centrale
areaal, die tot dan toe steeds een bijproduct was geweest van het algehele
Schiphol-ontwerp, nadere studie vergde. Op 24 november 1958 kwam er een
werkgroep tot stand waarin zes vertegenwoordigers van de luchthaven en drie van
de KLM de wederzijds te stellen eisen op elkaar afstemden. Voorzitter van de
werkgroep werd De Mul.
De werkgroep begon met zich te buigen over een van de meest problematische

punten van de planning van de nieuwe voorzieningen: het vaststellen van de vereiste
lengte van de pieren.
Cruciaal hiervoor was de inschatting van de toekomstige grootte van de vliegtuigen.

Dit was een lastige zaak: indien werd uitgegaan van opstelplaatsen voor grote
vliegtuigen, waar kleinere toestellen dan automatisch ook ‘in’ kunnen passen, werden,
aldus De Mul, de loopafstanden in de pieren te lang voor de passagiers en het
stationsgebouw te duur voor de luchthaven. Het was bovendien van belang inzicht
te hebben in de verwachte bloktijden van de vliegtuigen: de tijdsduur tussen landing
en vertrek waarbij een vliegtuig met de blokken voor de wielen stilstond op het
platform. Hoe meer tijd de afhandeling in beslag nam, hoe meer opstelplaatsen
Schiphol nodig zou hebben.76 Zowel voor de KLM als voor de luchthaven was geld
te verdienen met het verder mechaniseren en versnellen van het afhandelingsproces.
De KLM berekende dat, uitgaande van het gebruik van trappen voor het uitstappen

van passagiers, de commerciële lading van de door haar op dat moment gebruikte
vliegtuigen in 10 tot 20 minuten gelost kon zijn. Alleen het leegmaken van de
boordkeuken met voorraden nam meer tijd in beslag, aangezien de hieruit komende
goederen eerst een tijdrovende douanecontrole moesten passeren. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat in de plannen voor het nieuwe Schiphol alle catering- en
bevoorradingsactiviteiten, inclusief de bereiding van de maaltijden in het gebouw
van de Civiele Dienst, geconcentreerdwerden binnen het douanegebied. In afwachting
daarvan was er voor de KLM enige tijdwinst te behalen uit het inbouwen van een
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gestandaardiseerde pantry in de verschillende vliegtuigtypen. De grootte van de
gebruikte vliegtuigen bleek een negatief effect te hebben op de omkeersnelheid: hoe
groter het vliegtuig, hoe langer alles zou duren. Toch meende de KLM dat een lostijd
van 20 minuten haalbaar moest zijn. De herbelading nam echter aanzienlijk meer
tijd in beslag. Hierbij speelden diverse factoren een rol: de meldingstijd van passagiers
voor vertrek in verband met het aan boord brengen van de bagage; de aanbrengtijd
van post en vracht; het moment waarop definitief bekend was hoeveel passagiers er
op de vlucht meegingen; de hoeveelheid en de aard van de lading vracht en post; de
hoeveelheid te tanken brandstof; het weer. In de praktijk meende de KLM circa 60
minuten nodig te zullen hebben voor het beladen van de vliegtuigen van het type
DC-8 en groter. Voor het volledige omkeerproces van een dergelijk vliegtuig diende
aldus ten minste 75 minuten te worden genomen.77

Aanvankelijk wist men niet of de geplande verticale scheiding binnen het
stationsgebouw tussen aankomende en vertrekkende reizigers - een van Dellaerts
uitgangspunten - haalbaar zou zijn. De keuze voor een verticale scheiding had grote
gevolgen voor de vormgeving van die pieren. In maart 1959 was het nog denkbaar
dat de pieren op beganegrondniveau zouden worden aangelegd.
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Over de praktische toepasbaarheid van de Aviobruggen bestond immers nog geen
duidelijkheid. Bij vasthouden aan de bestaande instap met trappen, zouden de pieren
op beganegrondniveau kunnen blijven, hetgeen constructietechnisch goedkoper was.78

Inmiddels was er bij de luchthaven echter toch weer twijfel gerezen of men er
verstandig aan deed voor pieren te kiezen. Zo vroeg De Muls vervanger in de
werkgroep, J.G. Mesland, hoofd van de Operationele Dienst van de luchthaven, zich
af of het niet toch verstandiger zou zijn een luchthaven aan te leggen die gebaseerd
was op het satellietenconcept. Dit liet immers de meeste ruimte voor toekomstige
uitbreidingen van de capaciteit van de passagiersfaciliteiten.79 Satellieten en tunnels
waren weliswaar qua bouwkosten duurder dan pieren, maar zouden wellicht
operationeel gunstiger uitpakken, aangezien zij het gehele platform vrij lieten. Ook
het aspect van de geluidshinder rond het stationsgebouw zou bij keuze voor dit
concept beter in de hand te houden zijn.
Bovengronds bleef dan alle ruimte beschikbaar voor het manoeuvreren met

vliegtuigen.80 In de Verenigde Staten hadden de grotere luchthavens echter
overwegend gekozen voor pierenstelsels om hun langetermijngroei op te vangen en
uiteindelijk zou ook Schiphol daarvoor kiezen. Uitgaande van een platform met
daarop afhandel-opstelplaatsen voor 30 vliegtuigen (spanwijdte 45 meter), zouden
bij de keuze voor een pierenstelsel drie pieren nodig zijn: twee geknikte L-vormige
pieren ter weerszijden van het stationsgebouw en één rechte pier, in het midden van
het stationsgebouw.
De beide buitenpieren moesten ieder in totaal 500 meter lang worden; de

middenpier 340 meter.81 De doorbraak kwam na een Amerikaanse studiereis in het
najaar van 1959. De werkgroep bleek er inmiddels van overtuigd dat een pierenstelsel
ook voor Schiphol de beste oplossing zou zijn. Op 7 december 1959 ging de
werkgroep akkoord met DeMuls voorstel om het nieuwe Schiphol te baseren op een
stationsgebouw met pieren.82

Dat liet evenwel nog één beslissing open: moest Schiphol drie pieren bouwen, of
volstaan met twee? Tot dusverre hadden de plannen zich ontwikkeld in de richting
van een luchthavengebouwmet drie pieren. In het vroege voorjaar van 1960 kondigde
de minister van Verkeer enWaterstaat echter aan dat in de periode tot 1967 het eerder
geplande investeringsbedrag van f 230 miljoen niet beschikbaar kon komen. De
luchthaven zou het moeten doen met slechts f 100 miljoen, aangezien de minister
aan andere grootschalige projecten, zoals de Deltawerken, prioriteit toekende.83 De
Schiphol-ontwerpers trachtten het schetsontwerp via bezuinigingen elders overeind
te houden. Het stationsgebouw werd verkleind en het aantal opstelplaatsen bij de
pieren verminderd van 31 tot 25 - evenveel als het platform voor het oude
stationsgebouw telde. Dat impliceerde dat de pieren - in de oorspronkelijke opzet
weinig méér dan overdekte gangen op poten - wellicht in een vroegtijdig stadium
weer zouden moeten worden verlengd. In het ontwerp werd daarmee rekening
gehouden. Nu het terminalgebouw zelf zo klein mogelijk werd gehouden, bouwden
de ontwerpers de mogelijkheid in om de terminal in de toekomst met dertig procent
te vergroten. Mede daarom diende de vormgeving functioneel en bescheiden te
blijven.84 Op basis van de voorliggende schetsen van het SSB werd in januari 1961
aan een speciaal opgericht Bouwbureau Stationsgebouw Schiphol (BSS) opdracht
verleend tot het maken van een alomvattend ontwerp voor het stationscomplex.
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In het BBS verenigden zich de NV NACO (Netherlands Airport Construction
Office) uit Den Haag en het Rotterdamse architecten- en ingenieursbureau F.C. de
Weger. De Amsterdamse hoogleraar en architect professor M. Duintjer werd belast
met de vormgeving. Het BSS werd aangewezen om de verdere bouwplannen te
coördineren. De onderdelen van het plan die te maken hadden met de aanleg van
banen en platforms, werden onder toezicht van de Amsterdamse Dienst Publieke
Werken uitgevoerd.85

Voor het ontwerp van de stationsvoorzieningenwerd inmiddels rekening gehouden
met een mogelijke groei van Schiphol tot 15 miljoen passagiers in 1975. Om die
reden werd in de constructie van de pieren gekozen voor flexibiliteit. De uitgangen
enwachtruimten in de pierenmoesten op eenvoudige wijze kunnenworden verplaatst,
vergroot of verkleind. De planning was dat er in 1975 dertig opstelplaatsen nodig
zouden zijn, waarvan er vijftien zeer intensief zouden worden gebruikt. De
loopafstanden naar deze vijftien meest gebruikte opstelplaatsen dienden zo kort
mogelijk te zijn. De afstand naar verder weg gelegen opstelplaatsen kon via rolpaden
worden bekort. Om geluiddichtheid te bereiken, werd ervoor gekozen de ventilatie
en airconditioning van het gehele passagiersniveau onder overdruk te doen geschieden.
Dat zou tevens kwalijke kerosinedampen buiten houden. De keuze voor instapbruggen
zorgde ervoor dat de pieren op verdiepingsniveau moesten worden gebouwd; onder
de pieren kwam daardoor ruimte voor de platformdiensten en voor het parkeren van
voertuigen. De pieren en bruggen dienden zodanig te worden geconcipieerd dat de
vliegtuigen deze op eigen kracht zouden kunnen bereiken en hiervandaan ook weer
op eigen kracht konden wegtaxiën.86

Intussen werd eveneens gewerkt aan de lay-out van de terminal. In de voorlopige
plannen van september 1960 arriveerden de aankomende passagiers op een
tussenverdieping en zou de bagageafhandeling in zijn geheel op de begane grond
plaatsvinden, zoals dat ook was voorzien voor het nieuwe stationsgebouw van Orly,
waarvan de tekeningen op Schiphol tot in detail werden bestudeerd.
Waar de Fransen echter meenden dat de passagiersbewegingen aan de landzijde

van het gebouw het beste op één niveau (gelijkvloers) konden worden afgewikkeld,
hield men in Amsterdam vast aan de ideeën van Dellaert dat de afhandeling diende
te worden gesplitst in twee bouwlagen: één voor vertrek en één voor aankomst.87 Dit
idee kwam uit de Verenigde Staten, waar onder andere de luchthaven van San
Francisco van dit type was. Besloten werd ook om
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de bagageafdeling één niveau te laten zakken en in een kelderverdieping onder te
brengen.88

Telkens weer moesten er compromissen worden gesloten tussen steeds nieuwe
gebruikerseisen die de NVLS en de KLM naar voren brachten en de in ontwikkeling
zijnde bouwkundige concepten.
De actualiteit van de dag was daarin vaak bepalend. Zo ging de NVLS zich in mei

1962 - de internationale luchtvaart bevond zich op dat moment in een financiële
crisis als gevolg van overcapaciteit en torenhoge afschrijvingslasten wegens de
aanschaf van straalvliegtuigen - plotseling afvragen wat het gevolg zou zijn indien
ze alsnog afzag van het bouwen van de inmiddels ‘definitief’ geplande middenpier.
Wellicht, zo vroeg DeMul zich af, kon de bouw van de middenpier worden uitgesteld
tot 1970 en was zolang een andere tijdelijke oplossing denkbaar.89 Juist deze
onzekerheden benadrukten de noodzaak te komen tot een functionele en bescheiden
vormgeving. Geïnspireerd door het ontwerp voor Orly, kwam Duintjer met een
‘speklagen-concept’, waarin horizontale lijnen overheersten. Om licht en doorzicht
in de terminal te krijgen, moest glas het belangrijkste gevelelement worden. Het
moest vooral sober en strak zijn, want het gehele Schipholcomplex moest passen in
het rechtlijnige polderlandschap van de Haarlemmermeer.
De verschillende bouwlagen werden door smalle, naar buiten stekende repen beton

gemarkeerd.90 Nadat het bouw- en investeringsprogramma door het Rijk was
goedgekeurd, ging op 15 januari 1963 de eerste spade voor het nieuwe
stationsgebouwcomplex met enig ceremonieel de grond in.

Transport van bagage

De voor het functioneren van het stationsgebouw wellicht belangrijkste techniek die
diende te worden ingebouwd, was die voor het transport van reizigersbagage. In het
geval van Schiphol leverde dit grote problemen op, vanwege de eerder gemaakte
keuze voor een verticale scheiding van aankomende en vertrekkende passagiers,
gekoppeld aan het inrichten van een bagagekelder onder het stationsgebouw. Voor
het koffertransport ging het om twee systemen: één voor het vervoer van koffers van
aankomende reizigers vanuit de bagagekelder naar de douanehal en één voor het
transport van koffers van vertrekkende reizigers vanaf de incheckbalie. Het realiseren
van een goed werkend bagagesysteem bleek niet eenvoudig.
In het nieuwe stationsgebouw zou alle bagage op kelderniveau worden behandeld,

maar de aankomst- en de douanehal waren gelijkvloers geprojecteerd, terwijl de
vertrekhal op de eerste verdieping zou komen. Deze keuze compliceerde het
koffertransport.
Vanwege het hoogteverschil lagen lineaire transportbanden eigenlijk het meest

voor de hand. Hieraan kleefde echter het bezwaar dat de eindstukken van de
transportbanden snel verstopt zouden raken met onafgenomen bagage. Uit de
Verenigde Staten waren daarnaast carrouselsystemen bekend, bestaande uit
rondgaande schakelbanden die de niet-afgenomen bagage weer mee terug namen,
het bagagegedeelte van het stationsgebouw in. Een dergelijk systeem vereiste echter
dat het gehele proces gelijkvloers zou worden ingericht. Het probleem spitste zich
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daarom toe op het vinden van een zodanige combinatie van lineair transport en een
bagagecarrousel, dat het mogelijk zou zijn het hoogteverschil naar de douanehal te
overbruggen en de koffers dáár rond te laten gaan. Het lastigst hierbij was het
overwinnen van de hoogte tussen de verdiepingen. Op Schiphol streefde men ernaar
de koffers rechtop op de transportband te plaatsen, hetgeen voor de reiziger het meest
plezierig was. Dit bleek niet mogelijk. Zowel bij plaatsing in de breedterichting als
bij plaatsing in de lengterichting bestond het risico van onderweg omvallende koffers
die het systeem zouden verstoppen. De oplossing was de bagage liggend te vervoeren,
maar hiervan was de KLM weer een tegenstander. De kans dat de labels van de
koffers ergens tussen zouden geraken, achtte de luchtvaartmaatschappij te groot.
Vandaar dat werd gestreefd naar een nieuw te ontwikkelen systeem dat de koffers
rechtop en in de lengterichting zou vervoeren.91 De verticale verplaatsing van de
bagage in het stationsgebouw bleef evenwel een probleem. Indienmen zou vasthouden
aan het dwars op de band plaatsen van koffers - het systeem dat aanvankelijk de
voorkeur van de luchthaven had omdat dit de installatie van dure carrousels in de
douanehal wellicht overbodig zou maken - dan betekende dit dat deze koffers zouden
omvallen indien de band een hoek omhoog maakte van meer dan acht graden. Met
een dergelijke kleine hoek was het echter niet mogelijk om het hoogteverschil tussen
de bagagekelder en de douanehal te overbruggen. De KLM stelde daarom voor de
vloer van de bagagekelder te verhogen. Dat zou een hellingshoek van acht graden
haalbaar maken. Experimenten door de KLMmet een geleende, qua hoek verstelbare
transportband vielen echter tegen. Bij een hellingshoek van acht graden bleek al
twintig procent van de koffers om te vallen. Luchthaveningenieur Kors besliste
daarop, zeer tegen de zin van de KLM, de kwestie toch maar op te lossen door een
grotere hellingshoek te maken en de koffers plat op de band te leggen.92 In mei 1964
was Schiphol inmiddels zover dat het bagagesysteem besteld kon worden bij de firma
NV Rapistan-Lande.
Bij de verwerking van bagage van vertrekkende passagiers deden zich min of meer

vergelijkbare problemen voor. Ook hier wilde men de bagage liefst rechtop op de
band hebben. Dat betekende dat beneden in de kelder constant iemand aanwezig
diende te zijn om de koffers van de band te nemen. Aangezien dit wellicht niet steeds
het geval zou zijn, werd op aanraden van de KLM gekozen voor het opstellen van
een bagagecarrousel in de kelder. Deze bood niet alleen de mogelijkheid een groot
aantal vertrekkende koffers op te vangen, maar tevens om koffers van
transferpassagiers bij te plaatsen. Voor iedere vertrekkende vlucht werden karren

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



140

Het snel toenemende vrachtvervoer vroeg om nieuwe technieken en modernisering. De KLM beschikte
eind jaren zestig over het zogenaamde Dortechsysteem in zijn vrachtgebouw, hier met zichtbaar de
centrale aanvoerband (in het midden) en de dwars daarop geplaatste pieren, met aan het einde van
de pieren de speciale systeemwagentjes die met lading automatisch in de stacker (achter op de foto)
konden worden gebracht. Van daaruit konden de wagentjes, wanneer de vracht aan de beurt was,
automatisch naar de luchtzijde van het gebouw worden gebracht, waar de vracht werd overgeladen
op andere platformwagens. Het systeem bleek in de praktijk een mislukking.

naast de carrousel geplaatst waarop de bagage met het betreffende vluchtnummer
kon worden overgeladen.93 De karren met bagage moesten op hun beurt naar het
platform worden vervoerd. Het ontwerp voor de bagagekelder voorzag daartoe in
een tweetal hellingbanen. Er werd lang gepraat over de juiste hoek hiervoor. Deze
bleek weer afhankelijk van de tractiesterkte van de te bestellen bagagewagentjes.
Ten slotte werd één hellingstel gebouwd dwars onder de middenpier. De neer- en
opgangen kregen ieder een verval van 1:15, zodat toch kon worden volstaan met
wagentjes die voorzien waren van elektrische tractie. Dat bespaarde dan weer geld
voor een ventilatiesysteem in de kelder.94

Vrachtafhandeling

Een heel ander probleem vormde het toenemend vervoer van luchtvracht, waarop
de KLM zich aan het begin van de jaren vijftig had geworpen om niet geheel en al
van het passagiersvervoer afhankelijk te zijn. In 1958 was het de planning van de
KLMom rond 1965 een nieuw vrachtgebouw operationeel te hebben, dat zou verrijzen
in het toekomstige centrale areaal van de luchthaven. De luchtvaartcrisis, die in 1962
en 1963 beduidend lagere groeipercentages luchtvracht te zien gaf, maakte een en
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ander echter minder urgent, als gevolg waarvan het planningsproces voor het nieuwe
gebouw werd stilgelegd. Toen het vrachtvervoer in 1964 weer zeer
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snel begon aan te trekken, vormde dit aanleiding tot een grondige heroriëntatie. Juist
in deze periode, begin 1964, kwam de KLM in aanraking met de Amerikaanse
ingenieurs- en consultancyfirma Dorr Oliver, die werkte aan het ontwikkelen van
een vérgaand gemechaniseerd en geautomatiseerd vrachtoverslagsysteemdat berekend
was op de verwachte verdere groei van het luchtvrachtvervoer. Dit resulteerde in een
gezamenlijk project in het nieuw op te richten KLM-vrachtgebouw, het ‘Dortech
Systeem’.95 Door een grote sprong te nemen op het gebied van mechanisering en
automatisering hoopte de KLM de grondafhandeling van haar vrachtvervoer
aanzienlijk sneller en goedkoper te kunnen afwikkelen.
Het was de bedoeling via het Dortech-systeem in 1972 een kostenbesparing van

ongeveer 25% te bereiken ten opzichte van de traditionele handmatige afhandeling
van vracht.96

Het principe van Dortech berustte op een geautomatiseerde splitsing van
aangevoerde goederen die zowel aan de landzijde als aan de luchtzijde het
vrachtcentrum binnenkwamen, gekoppeld aan eveneens geautomatiseerd en
gemechaniseerd transport en opslag. De kosten zouden ongeveer zestien miljoen
gulden bedragen. Het gehele systeem was gebaseerd op het bereiken van een zo vlot
mogelijke doorstroming van in- en uitgaande goederen via het creëren van een
automatisch functionerende buffer voor tijdelijke opslag.97 Het hart van het systeem
- en daarmee ook van het vrachtgebouw zelf - bestond uit een elf meter hoog
opslagsysteem van stalen rekken, de ‘stacker’. Voor het opstellen hiervan was het
een vereiste dat het vrachtgebouw van een zodanige constructie zou zijn dat het een
vrijdragend dak zou krijgen. Hierover werd tussen de KLM en de luchthaven -
bouwer-eigenaar van het vrachtcentrum - overleg gevoerd, hetgeen resulteerde in
een ontwerp voor een gebouwwaarvan de dakconstructie bestond uit een zogenaamde
‘hangkap’, waarvan het centrale deel werd gedragen door doorhangende, in de breedte
over het gebouw lopende, vier centimeter dikke staalkabels, opgelegd op de zestien
meter hoge stalen hoofdkolommen ter weerszijden van het gebouw. Het midden van
het dak werd bovendien overspannen met de randen van het dak aan de land- en de
luchtzijde van het gebouw. Deze werden op hun beurt weer op hun plaats gehouden
door in de fundering verankerde staalkabels.
Naast de stacker kwam aan de ene zijde een opslaggebied voor zeer grote of zware

goederen of pallets die niet in de stacker konden worden opgeslagen; aan de andere
zijde kwam een sorteerinrichting. Hier konden aangevoerde stukgoederen naar
bestemming of soort worden gesplitst. De sorteerinrichting bestond uit een centrale
lopende band met dwars daarop opgesteld 26 ‘pieren’ - zes voor importgoederen;
zes voor de belangrijke KLM-bestemmingen New York, Montreal, Londen, Parijs,
Brussel en Kopenhagen; zes pieren voor minder belangrijke bestemmingen die elk
steeds twee plaatsen per pier bedienden; zes pieren voor de overige
KLM-bestemmingen; de twee overblijvende pieren waren bestemd voor speciale
zendingen en als reserve. Aan het einde van elke pier bevond zich een speciaal
systeemwagentje, ‘towveyorcart’ genaamd, dat tegelijkertijd dienst deed als
opslagvehikel en als transportmiddel binnen het vrachtgebouw voor het vervoer van
de goederen van en naar de verschillende secties van het gebouw. De inhoud van
ieder wagentje werd geregistreerd en opgeslagen in een door IBM geleverd
computersysteem dat vanuit een regulatiecentrum op de eerste verdieping van het
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vrachtgebouw werd bediend. Een grondketting verzorgde de aandrijving voor de
towveyorcarts, die, eenmaal beladen en geregistreerd, automatisch naar hun vaste
plaats in de stacker werden gebracht. Volgens de specificatie had het systeem na
aankomst van een vliegtuig aan minder dan een half uur genoeg voor het ordenen
en opslaan van de lading.
Omgekeerd kon de vrachtafdeling het computersysteem, dat ook het

documententransport binnen het gebouw verving, gebruiken voor het samenstellen
van de ‘load sheet’ voor uitgaande vliegtuigen. Deze informatie werd doorgegeven
aan een stacker-operator, die daarna de uitgekozen towveyorcarts via een
besturingsmechanisme uit het opslagsysteem lichtte en op de ketting zette voor
transport naar de sectie Uitgaande Vracht om aan de luchtzijde van het gebouw op
platformwagentjes te worden geschoven en naar het vliegtuig te worden afgevoerd.
Ook voor dit proces was berekend dat het niet meer dan een half uur in beslag zou
nemen. Het opvragen van vracht voor vervoer per truck ging precies zo.98 Dat was
althans de theorie. In de praktijk was de sprong die de KLMmet Dortech had willen
maken wel erg groot. De verschillende elementen van het automatische proces bleken
storingsgevoelig, hetgeen nog extra werd aangezet door het feit dat de apparatuur
later werd opgeleverd dan de bedoeling was en het daardoor niet mogelijk was
geweest het personeel vooraf uitgebreid te laten oefenen. Het gevolg was dat de
diverse onderdelen van het sorteer- en opslagproces die automatisch dienden te
verlopen, door het personeel van de vrachtloods moesten worden uitgevoerd. De
KLM moest bovendien verschillende extra controlepunten inbouwen in het proces.
Evengoed kwam het herhaaldelijk voor dat vracht kwijt raakte in het systeem. In de
stacker moest wekelijks een handmatige check worden uitgevoerd om zoekgeraakte
vracht te traceren.99

De problemenmet het Dortech-systeem beperkten zich niet tot het technische vlak.
Ook operationeel bleek het systeem niet toegesneden op de snel veranderende markt
voor luchtvracht in de tweede helft van de jaren zestig. Niet alleen werd beduidend
méér vracht per vliegtuig verscheept; de zendingen werden ook per stuk groter. Dat
maakte ze minder geschikt voor opslag in het Dortechsysteem, dat vooral was
toegesneden op het stukgoedvervoer van pakketten en dozen zoals dat aan het begin
van de jaren zestig nog gebruikelijk was. Bovendien veranderde ook de logistiek van
de luchtvracht: zendingenwerden eerder, liefst direct, opgehaald voor verder transport
en hoefden dus niet te worden opgeslagen in de
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Dortech-stellingen. De KLM had maar een klein deel van de Dortech-installatie in
gebruik toen in 1969 werd besloten het luchtvrachtgebouw belangrijk uit te breiden
wegens capaciteitstekort, daarmee het Dortech-systeem verlatend.100

Dynamiek op innovatieknooppunt Schiphol

Wat een luchthaven is, diende steeds opnieuw te worden uitgevonden.
Luchthaventechnologie ontwikkelde zich in eerste instantie als een reactie op
veranderingen in de vliegtuigtechniek. Vanaf het prilste begin was het wezenskenmerk
van het luchthavenbedrijf dat het zich trachtte aan te passen aan de veel sneller
verlopende veranderingen in de luchtvaart zelf. De pogingen om te anticiperen op
de veranderingen in de luchtvaart waren geen succes, zoals de geschiedenis van het
plan-Dellaert en die van het Dortech-systeem laten zien. De luchthaven moest zich
erop instellen steeds weer zo flexibel mogelijk in te spelen op veranderingen en
nieuwe eisen en die flexibiliteit ook in het ontwerp van bijvoorbeeld het
stationsgebouw te verankeren. Hoewel de luchthaven zelf uit de aard der zaak partij
was bij de incorporatie van alle nieuwe technologieën op de locatie Schiphol, was
zij in de meeste gevallen niet de centrale actor in de ontwikkeling daarvan. Radio,
verlichting, brandstofvoorziening, verkeersleiding en baanverharding werden wel
op Schiphol geïnstalleerd, maar werden ontwikkeld door toeleveranciers en partijen
die actief waren op Schiphol. Als grootste gebruiker had de KLM veel invloed. Het
netwerk van bedrijven op de luchthaven oriënteerde zich vaak op het buitenland,
waarbij de Verenigde Staten voor Nederland richtinggevend was, zowel bij de keuze
voor verharde banen als bij de keuze voor een tangentieel stelsel. De buitenlandse
voorbeelden konden niet zomaar worden gekopieerd, maar werden steeds aangepast
aan de Nederlandse omstandigheden. Het was pas in de operationele inrichting van
de nieuwe luchthavengebouwen dat de luchthaven zelf een centrale ontwerper werd.
Dit was bijvoorbeeld het geval ten aanzien van de bagageafhandeling, die door de
luchthaven samen met de KLM werd ontwikkeld.
Schiphol kan worden gezien als een innovatieknooppunt omdat op deze locatie

vele technieken op elkaar worden afgestemd.
Communicatietechniek, banenstelsels, verlichting, de aanleg en inrichting van een

stationsgebouw en de logistiek van vracht en passagiers hebben van alles met elkaar
te maken. Tegelijkertijd is duidelijk dat de innovatie op Schiphol niet werd geleid
door een centrale actor en dat de afzonderlijke innovatieprocessen een grote mate
van eigen dynamiek kenden. Het innovatieknooppunt werd nooit in bezit genomen
of opgeëist door Schiphol zelf of door een andere partij, al kan de bundeling van
technische ontwikkeling en kennis van de luchthaven met de oprichting in 1968 van
het Bureau Luchthavenontwikkeling door Schiphol worden gezien als een poging
daartoe. Schiphol kon echter niet buiten het netwerk van toeleveranciers en alle
kennis daar aanwezig en het Bureau bleef op dat netwerk voortbouwen. Uiteindelijk
werd het in 1989 ook weer opgeheven en werden de uitvoerende diensten geacht de
kennis zelf te ontwikkelen. Voor planning en coördinatie werd een projectenbureau
opgericht.
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Met de opening van de nieuwe luchthaven op 28 april 1967 ging de ontwikkeling
van Schiphol een volgende fase in.101 Aard en duur van het proces van planning
alsmede de financieringsproblemen die tijdens de bouw van het centrale areaal waren
ondervonden, hadden een luchthaven opgeleverd die bij de ingebruikneming haast
al weer te klein was. De baanconfiguratie gekoppeld aan landende straalvliegtuigen
leidde tot overlast en daardoor tot een afbladderend imago. De luchtvaart moest
opnieuw werken aan haar maatschappelijk draagvlak, juist op het moment dat de
dagdromen uit het Interbellum over democratisering van het vliegen gestalte kregen.
Het betekende dat de volledige capaciteit van het banenstelsel op Schiphol niet zou
kunnen worden benut, terwijl

Schiphol ontwikkelde zich tot wat in de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd aangeduid als een
mainport: een transportknooppunt waar diverse vervoersmodaliteiten bij elkaar komen. Zo kreeg
Schiphol in 1986 een eigen spoorwegstation. In de jaren negentig werd een rechtstreekse verbinding
met alle belangrijke steden in Europa gerealiseerd.
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Schiphol is een stad geworden zonder vaste bewoners maar wel met alle faciliteiten. Niet langer staat
het vliegveld centraal, maar heeft het station een eigen betekenis gekregen. Schiphol-bezoekers zijn
al lang niet meer alleen op zoek naar de luchthaven, maar komen tevens voor het station en de winkels.
Vliegen en vliegtuigen kijken is gewoon geworden en heeft te weinig amusementswaarde.

voor de aantallen passagiers en vliegtuigbewegingen explosieve stijgingen werden
tegemoet gezien. Terwijl de luchthavendirectie in 1972 - aan de vooravond van de
oliecrisis - het aantal passagiers op Schiphol in het jaar 2000 becijferde op om en
nabij de 83 miljoen, kwamen de Rijksluchtvaartdienst en de KLM zelfs uit op
ongeveer 104,5 miljoen.102 Het was duidelijk dat dit met de bestaande voorzieningen
niet zou kunnen worden verwerkt. Er moest een vijfde baan komen, parallel aan de
Zwanenburgbaan.
De komst van deze baan betekende dat Schiphol afscheid nam van het tangentiële

elementen in zijn banenstelsel en het principe van parallelle banen omarmde. Het
betekende ook dat het concept voor het pas geopende Schiphol op de helling moest.
Dit was een moeizaam proces, met name op bestuurlijk vlak. In de daarop volgende
jaren verdichtte de discussie zich tot de vraag of Schiphol, gezien de hinder en
milieubelasting en het protest hiertegen, wel kon blijven groeien op de bestaande
locatie en of de bouw van een nieuwe luchthaven nodig zou zijn. Het verplaatsen
van de luchthaven, met haar bijbehorende infrastructuur, bleek financieel niet haalbaar.
Ondertussen ontwikkelde Schiphol zich tot een actieve ondernemer die de
vestigingsfactoren van de eigen locatie ging uitbuiten. Rondom de bestaande
luchtvaartvoorzieningen werden immense parkeerterreinen aangelegd en werden
distributiecentra gebouwd voor aan- en afvoer van luchtvracht. Schiphol, zo werd
in 1988 in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening door het kabinet gesteld, mocht zich
ontwikkelen tot een mainport: een knooppunt waar diverse modaliteiten bij elkaar
zouden komen: luchtvervoer, wegvervoer, railvervoer. Breder nog: in de almaar
toenemende internationalisatie van de economie ging de ‘Schiphol Area’ de distributie
en zelfs de productie van hoogwaardige exportgoederen aantrekken. De luchthaven
ontwikkelde zich met een World Trade Center tevens tot een vergadercentrum voor
internationaal opererende bedrijven. De functie van de luchthaven veranderde
geleidelijk van publieke leverancier van infrastructuur - een rol die tot aan de opening
van de nieuwe luchthaven het wezenskenmerk van het luchthavenbedrijf had
uitgemaakt - tot een onderneming met specifieke eigen financieel-economische

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



belangen in het aantrekken van luchtvaartgerelateerde activiteiten. Deze beperkten
zich niet langer tot het in exploitatie geven van winkeloppervlakte in het
stationsgebouw. Commercieel vastgoedbeheer werd een centrale activiteit van de
luchthaven, evenals het uitbaten van een voor ieder toegankelijk winkelcentrum
(Schiphol Plaza). De locatie Schiphol werd méér dan een vliegveld. Het werd een
luchtvaartstad, die in de economische recessieperiode van de jaren tachtig zelfs de
status kreeg van ‘Economische Motor van Nederland’, tezamen met de Rotterdamse
haven.

M.L.J. Dierikx, J.W. Schot en A. Vlot †
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De automobiliteit en de daarbij behorende infrastructuur werden vanaf de jaren zestig argwanend
gadegeslagen door een groeiende groep Nederlanders. Milieuvervuiling en geluidsoverlast, maar
ook het vele beton en asfalt, soms dwars door natuurgebieden, vormden punten van kritiek. Het protest
nam verschillende vormen aan. De werkgroep Amelisweerd, bijvoorbeeld, verzette zich midden jaren
zeventig met alle juridische en parlementaire middelen tegen de aanleg van een snelweg dwars door
het gelijknamige natuurgebied. De vereniging Vrienden van Amelisweerd zette de actie begin jaren
tachtig voort, Het protest leidde uiteindelijk in 1982 tot een ‘bomenslag’.
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7 Begrensde mobiliteit?

In de jaren zestig werd de auto van bijna iedereen, terwijl het bezit en het gebruik
ervan in het Interbellum nog een luxe waren geweest. Het aantal reizigerskilometers
per auto nam ongekende vormen aan. De auto werd een universeel vervoermiddel;
hij werd gebruikt voor de reis naar de werkplek, het familiebezoek, het doen van
boodschappen en de binnenlandse en buitenlandse vakantie.
Nederlanders waren er ook gewend aan geraakt dat Rotterdam de grootste haven

ter wereld bezat en dat de luchthaven Schiphol sinds het eind van de jaren dertig bij
de Europese top behoorde. Toekomstprojecties die aan het einde van de jaren zestig
werden gemaakt, gingen uit van een doorgaande sterke groei. In 1970 publiceerde
het ministerie van Verkeer en Waterstaat een Toekomstperspectief 2000waarin werd
voorspeld dat er tegen de eeuwwisseling zeven en een half miljoen auto's zouden
rondrijden in Nederland; dat waren er drie keer zoveel als op het moment van de
projectie en dat na een periode van ongekende groei van het autobezit.1 In dezelfde
periode maakte een speciale werkgroep van de Rijksluchtvaartdienst een prognose
over het te verwachten luchtverkeer in Nederland. De werkgroep ging uit van een
zeer snelle stijging en kwam uit op 465.000 vliegtuigbewegingen in 2000, tegen
153.000 in het jaar van publicatie van deze prognose.2 Amerikaanse consultants, ten
slotte, hadden in 1968 voorspeld dat in 2000 in de Rotterdamse haven 600 miljoen
ton zou worden overgeslagen, bijna een verviervoudiging van het volume dat de
haven in dat jaar verwerkte.3 Deze groeiprognoses kwamen niet uit de lucht vallen.
Ze waren gebaseerd op de belofte van doorgaande groei.
De groei van de jaren zestig was geworteld in een aantal nieuwe regimes, zowel

in het personenvervoer als op de transportknooppunten Schiphol en de Rotterdamse
haven. De nieuwe mogelijkheden die deze regimes boden, werden in de jaren zestig
benut, en zoals de prognoses laten zien, zag men nog vele nieuwe mogelijkheden
voor verdere groei. De automarkt was nog lang niet verzadigd, het vliegen stond nog
maar aan het begin van zijn groeicurve en de Rotterdamse haven moest investeren
om de poort van Europa te blijven. De vestiging van deze nieuwe regimes was geen
lineair proces geweest. Integendeel, het was een zoekproces geweest, waarin
verschillende doelen tegelijkertijd aan de orde waren, uitkomsten niet vooraf
vaststonden en twisten over verschillende oplossingen soms fel werden uitgevochten.

Voorbereiding op het massale autorijden

Aan het eind van de negentiende eeuw werd het personenvervoer gedomineerd door
de voetganger en was het paard een vertrouwde verkeersdeelnemer. Voor de elite
was er de trein. Dat er grote veranderingen gaande waren, was echter voor iedereen
voelbaar en zichtbaar. De fiets werd aan het begin van de twintigste eeuw een
vervoermiddel voor de massa en ook het netwerk van de trein werd sterk verdicht
en aangevuld met een netwerk van tramwegen zodat bijna iedere plek in Nederland
werd ontsloten. De auto was in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog vooral een
speeltje voor de rijkere klassen, om op beschaafde wijze het avontuur van de snelheid,
de techniek en het ronddwalen in de natuur te beleven. Of autorijden inderdaad
beschaafd was, daar werd over getwist. Met name op het platteland bestond in die
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tijd veel weerstand tegen de vrije baan die autorijders opeisten. In het Interbellum
werden andere mogelijkheden van de auto ontdekt en geoefend. In die periode werd
de auto getransformeerd tot vrachtauto, autobus, bestelauto en ook tot gezinsauto,
niet alleen in de beeldvorming maar ook in het ontwerp. Het verkeersbeeld in deze
periode
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Een onwerkelijk beeld: voetgangers op de autosnelweg op de eerste autoloze zondag in 1973. Deze
ingreep van de landelijke overheid was een gevolg van de oliecrisis, waarbij de olieprijzen steeds
verder stegen. Nederland had al eerder, in 1956, een dergelijke maatregel gekend. De afhankelijkheid
van buitenaf voor de brandstofvoorziening van het gemotoriseerd verkeer werd zo pijnlijk duidelijk,
maar kon uiteindelijk de groei van het wegverkeer niet temperen.

bleef veelkleurig, met een eigen rol voor de fiets, de motorfiets, de tram, de trein, de
autobus, het lopen en het paard. Met name het openbaar vervoer per spoor werd in
deze periode echter in de verdediging gedrongen en het meende opmeer bescherming
van de overheid recht te hebben dan het kreeg. De strijd ging in deze periode vooral
over wat werd genoemd de verkeerscoördinatie tussen diverse vormen van vervoer.
Overheden gingen echter, mede door pressie van de ANWB, de diffusie van de auto
steeds meer zien als ijkpunt voor de zozeer gewenste modernisering van Nederland.
In 1927 kwam het tot een ambitieus Rijkswegenplan, waarmee op de verdere groei
van het autogebruikwerd geanticipeerd. Institutionele voorwaarden, zoals de invoering
van de wegenbelasting, bewegwijzering, verkeersopvoeding en het rijbewijs, werden
gecreëerd om ruim baan te geven aan de auto. De arbeider reed nog wel op de fiets
of in de bus en na de Tweede Wereldoorlog steeds meer op de bromfiets, maar het
autobezit zou ook hem in de toekomst gaan toevallen, zo was de verwachting. Toen
de koopkrachtstijging eind jaren vijftig het eindelijk economisch toeliet, werd een
beslissende drempel overschreden en nam de diffusie van het autobezit massale
vormen aan. Deze groei in het autobezit kwam niet onverwacht, maar de massaliteit
verraste toch. Het was snel duidelijk dat er meer wegen moesten worden gebouwd
om de groei op te vangen. Er werd een nieuw en ambitieus plan geschreven: het
StructuurschemaHoofdwegennet 1966, dat de basis vormde voor het Rijkswegenplan
van 1968. Op het structuurschema stond in totaal 5300 km hoofdweg vermeld,
waarvan 2100 km al bestond. Minister Bakker poneerde in de Tweede Kamer bij de
bespreking van zijn plannen dat hiermee de achterstand in de wegenaanleg in twaalf
tot dertien jaar zou zijn ingelopen.4

Voorbereiding op het massale vliegen op Schiphol

In 1938 was er op Schiphol een nieuw luchthavenregime ontstaan. De ontwikkeling
had zich met name gericht op de havenkant, dat wil zeggen op het landen en starten
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op de verharde banen en de afhandeling van vliegtuigen, passagiers en vracht. Het
station was wel vernieuwd, maar dat was toch meer een bijzaak geweest.
Vliegen werd hoofdzakelijk gedaan voor zakelijke doelen. Toch hadden veel

mensen deelgenomen aan het vliegavontuur, door een toeristisch uitstapje naar
Schiphol, door het turen naar de schoolplaat van Schiphol uit de bekende serie van
Wolters en het in elkaar zetten van een bouwplaat van Schiphol, of door de deelname,
aan de radio gekluisterd, aan de diverse heroïsche vluchten naar Nederlands-Indië
en weer terug naar het moederland.5

Binnen de luchtvaartsector werd veel strijd gevoerd over de locatie van de nationale
luchthaven - moest die niet worden verplaatst en had Rotterdam ook geen recht op
een eigen luchthaven? - en over diverse opties voor luchthavenverbetering. Het
maatschappelijk draagvlak voor de luchtvaartsector stond echter niet ter discussie,
ondanks de subsidies die nodig waren om de sector in de lucht te houden. Na de
Tweede Wereldoorlog waren de nationale en gemeentelijke overheden bereid te
investeren in een nieuw en groter Schiphol, waarvan de bouw uiteindelijk in 1957
kon beginnen. Met dit Schiphol zou worden geanticipeerd op de groei die komen
ging: op Schiphol zou men eindelijk niet langer achter de feiten behoeven aan te
lopen. Toen het nieuwe Schiphol in 1967 gereedkwam, was het echter eigenlijk al
weer te klein. De groei was veel sterker geweest dan verwacht. De KLMwas in staat
geweest de droom van vele burgers om zelf te vliegen te mobiliseren en om te zetten
in een ongekende groeimarkt, die de luchtvaart voor het
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Het verzet tegen de uitbreiding van Schiphol droeg aanvankelijk vooral een regionaal karakter. De
ingebruikname van de Buitenveldertbaan eind jaren zestig leidde tot een scherpe reactie van
omwonenden, evenals de daaropvolgende plannen voor een vijfde baan. Een speciaal daartoe
opgerichte stichting organiseerde als protest een boomplantdag eind 1972, die later een officieel
tintje kreeg door de bijdrage van de drie burgemeesters uit de betrokken gemeenten, hier op de foto.
De kwestie Schiphol zou uitgroeien tot een belangrijk landelijk issue.

eerst winstgevend maakte, ondanks grote investeringen in nieuwe straalvliegtuigen.
Er werden nieuwe plannen gesmeed, er moest toch een vijfde start- en landingsbaan
komen om de groei van de luchtvaart te faciliteren en investeringen in het station
werden steeds belangrijker geacht zodat Schiphol kon uitgroeien tot Airport-City en
zo zelf ook economisch zou kunnen profiteren van de groei van de luchtvaart.

Voorbereiding op de massale overslag in de Rotterdamse haven

De groei in de overslag van goederen in de Rotterdamse haven kwam in een
versnelling in de laatste decennia van de negentiende eeuw. In Rotterdam ontstond
een nieuwe haven, letterlijk met nieuwe, grote havenbekkens - Rijnhaven,Maashaven
enWaalhaven - in Rotterdam-Zuid, waar het massagoed op stroom direct kon worden
overgeslagen. De overslag werd tevens gemechaniseerd. Diverse oplossingen werden
uitgeprobeerd, maar in de kolen- en ertsoverslag drong vóór het uitbreken van de
EersteWereldoorlog de grijperkraan zich sterk naar voren, terwijl in de graanoverslag
de elevator dominant was geworden. Het verzet tegen met name de komst van deze
elevator had uiteindelijk averechts gewerkt: het had de havenbaronnen verenigd en
geleid tot versnelde en welhaast volledige mechanisering. Rotterdam werd een
doorvoerhaven, waar de snelle, gemechaniseerde overslag van massagoederen, zoals
graan, kolen en erts, maar in toenemende mate ook olie, de toon zette. In de
economische depressie van de jaren dertig werd dit regime verder geoptimaliseerd
en de arbeidsproductiviteit sterk opgevoerd. De haven leek eind jaren dertig een
nieuwe groeiperiode tegemoet te gaan. Die zou er ook komen, maar de Tweede
Wereldoorlog gooide tijdelijk roet in het eten, met op het eerste gezicht desastreuze
gevolgen voor de haven vanwege de grootschalige vernietiging van de infrastructuur.
Het herstel verliep echter onverwacht snel. Voortbouwend op vooroorlogse plannen
werden nieuwe havens gegraven: de Botlek, Europoort en uiteindelijk de eerste
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Maasvlakte. De investeringen bleken al snel hun vruchten af te werpen. Vanwege
de groei in de overslag van massagoed, kon Rotterdam in 1962 de grootste haven
van de wereld worden. Achter deze groei ging wel een belangrijke regimewijziging
schuil. In het droge massagoed werd overgeschakeld van directe overslag naar
indirecte overslag, waarbij de goederen op de kade werden gebracht om daar als
buffervoorraad te dienen. In het natte massagoed (de olie) was indirecte overslag
altijd al dominant geweest, maar omdat juist deze sector zo sterk groeide kreeg de
indirecte overslag nog meer de overhand. In Rotterdam ontstond een groot
petrochemisch industriecomplex, maar ook een tekort aan terreinen voor verdere
industriële expansie. In 1969 presenteerde de Rotterdamse gemeente het Plan 2000+,
een voorstel voor grootschalige uitbreiding van het haventerrein op Voorne-Putten.

Verlies van cultureel draagvlak

De mobiliteitsexplosie in de jaren zestig is het complement van ontwikkelingen in
de eerste helft van de twintigste eeuw. In deze periode werd het fundament gelegd
voor de groei van de luchthaven, het autoverkeer en de overslag in de Rotterdamse
haven. Dit fundament bestond uit een reeks van institutionele, culturele en
infrastructurele voorwaarden. De explosie liep echter uit de hand, was nog massaler
dan verwacht, waarop nieuwe plannen werden gesmeed zowel bij Rijkswaterstaat
voor de aanleg van wegen als op Schiphol en in Rotterdam voor de uitbreiding van
de droge en
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De geschiedenis van transport en het verleden van communicatie zijn met elkaar verbonden.
Communicatiemiddelen zijn gebruikt om transportstromen in gewenste banen te leiden. De telegraaf
was belangrijk om berichten over treinverkeer te verzenden. Het vliegen en daarmee de piloot raakte
in de twintigste eeuw geheel ingesnoerd in een communicatiesysteem waarmee vluchtroutes konden
worden gevolgd en ook konden worden vastgelegd. Ook schepen die de Rotterdamse haven in de
twintigste eeuw aandeden werden na de Tweede Wereldoorlog steeds meer begeleid met radar. Alleen
de auto bleef volledig vrij van besturing vanuit een centraal communicatiecentrum. Al in het Interbellum
bestonden er toekomstverwachtingen dat de auto volledig extern bestuurd zou gaan worden zodat de
automobilist veilig zijn krant zou kunnen lezen achter het het stuur, maar die toekomstverwachting
is nooit geconcretiseerd, al bestaat hij nog steeds. Wel maakte de autoradio het mogelijk om de
automobilist van informatie te voorzien. Aan het einde van de twintigste eeuw zijn er echter informatie-
en communicatiesystemen ontwikkeld waarmee auto's kunnen worden gevolgd en waarmee
automobilisten ongevraagd van informatie kunnen worden voorzien, dat alles gecoördineerd vanuit
verkeerscentrales zoals hier de verkeerscentrale van Oudenrijn.

natte haven. Deze plannen stuitten echter onverwachts op weerstand. De gevolgen
van de massale groei in termen van geluidshinder, natuurvernietiging en
milieuverontreiniging werden steeds zichtbaarder. Er kwamen nieuwe, krachtige,
sociale bewegingen die het verzet tegen de plannen wisten te mobiliseren. Bovendien
nam de economische groei af en bleken de projecties over het stijgende aantal
goederen en personen die zouden worden vervoerd in de havens, veel te optimistisch.
Het autoverkeer bleef wel sterk groeien, maar kwam ook steeds vaster in de file te
staan. Het nut en de noodzaak van de geplande uitbreidingen en de wegenaanleg
kwamen uitgebreid ter discussie te staan. Het resultaat van dit debat was uiteindelijk
dat Schiphol wel een vijfde baan zou krijgen, Rotterdam een nieuwe haven (de
TweedeMaasvlakte) en dat de investeringen in dewegeninfrastructuur getemporiseerd
werden uitgevoerd.
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Betekent dit nu dat de groei uiteindelijk wordt doorgezet en dat de periode in de jaren
zeventig toch geen breukpunt is geweest? Die conclusie zou niet terecht zijn, want
de manier waarop de groei gestalte krijgt, is wel sterk gewijzigd.6 Effecten van de
groei worden eerder onderzocht en waar mogelijk gecompenseerd met
natuurontwikkeling (in Rotterdam) en schonere en stillere vliegtuig- en
autotechnieken. Schiphol heeft voor het eerst in zijn geschiedenis ook een absolute
grens opgelegd gekregen: maximaal tienduizend woningen mogen ernstige
geluidshinder ondervinden. Burgers worden ook vroeger bij de besluitvorming omtrent
infrastructurele projecten betrokken. Door al deze tendensen zijn de kosten van de
ontwikkeling van infrastructuur gestegen, maar de belangrijkste verandering is
wellicht cultureel van aard: autorijden, vliegen en het overslaan van goederen hebben
hun grote culturele draagvlak verloren, groei wordt niet langer automatisch verbonden
met meer welvaart en avontuur. De toekomst van transport is opnieuw centraal komen
te staan in het debat over de toekomst van de moderne samenleving.

J.W. Schot

Eindnoten:

1 ‘DeNederlander’,Elsevier (27 oktober 1995; uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan)
190-194. In 2000 waren het er ruim zes miljoen.

2 A.M.C.M. Bouwens en M.L.J. Dierikx, Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol
(Den Haag 1996) 290-291 en 449 voor de cijfers over het verloop van de vliegtuigbewegingen.
In 1995 waren het er 314-824.

3 P.Th. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste
eeuw (Zwolle 2000) 502-503. Voor 2000 bedroeg de werkelijke overslag 322 miljoen ton.

4 DirkMaarten Ligtermoet,Beleid en planning in de wegenbouw. De relatie tussen beleidsvorming
en planning in de geschiedenis van de aanleg en verbetering van rijkswegen (onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Hoofddirectie van de Waterstaat, Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, [Den Haag] 1990) 51.

5 Voor een afbeelding van de bouwplaat en de schoolplaat zie Schiphol 50 jaar (N.V. Luchthaven
Schiphol, Schiphol 1970) 26-27.

6 Voor een analyse van deze omslag zie Johan Schot, ‘The contested rise of a modernist technology
politics’ in Th.J. Misa en P. Brey (red.), Technology and modernity. The empirical turn
(Cambridge, in voorbereiding) en J. Schot, ‘Towards new forms of participatory technology
development’, Technology Analysis & Strategic Management vol. 13, no. 1 (2001) 39-52.
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Vanaf de jaren vijftig ontwikkelden de PTT en de NOZEMA een omvangrijk straalverbindingsnet
voor telefonie, televisie en radio. Verscheidene centra in diverse delen van het land werden daartoe
aan elkaar gekoppeld. Hier het richten van de televisieantenne van de zendmast van het centrum
Loon op Zand in 1956.
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2 Communicatie
onder redactie van W.O. de Wit

Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw
W.O. de Wit
Het communicatielandschap in de twintigste eeuw: de materiële basis
W.O. de Wit
De vele gezichten van de telefoon
W.O. de Wit en J. Hermans, met medewerking van A.A. Albert de la Bruhèze
Radio tussen verzuiling en individualisering
W.O. de Wit
Televisie en het initiatief van Philips
W.O. de Wit
De ICT-Revolutie
W.O. de Wit
Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw: tendensen en patronen
W.O. de Wit
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De lokale telefooncentrale van Rotterdam in 1906. Het lokale telefoonverkeer werd in de grote steden
tot aan de jaren dertig afgewikkeld via handbediende telefooncentrales. Handbediende centrales
maakten vervolgens plaats voor automatische centrales, die op hun beurt vanaf de jaren zeventig
werden vervangen door digitale centrales. De belangrijke rol van de telefonistes in de gespreksopbouw
werd in toenemende mate overgenomen door hard- en software. De telefoongesprekken zelf werden
daarentegen in de loop van de twintigste eeuw steeds persoonlijker.
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1 Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw

Veel inwoners van Zeeland beschikten rond 1953 al over een telefoon. De watersnoodramp maakte
echter voor korte tijd een einde aan het telefoonverkeer. Telefoonpalen waren soms nog de enige
herkenningstekens in het landschap. Waar dat mogelijk was, begon de PTT de lijnen provisorisch te
herstellen, zoals hier de noodverbinding tussen Zevenbergschenhoek en Moerdijk.
Op 10 februari bracht het staatsbedrijf een speciale postzegel met toeslag uit ten behoeve van de
slachtoffers van de ramp.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken in Zeeland, West-Brabant
en Zuid-Holland, onder invloed van een storm met orkaankracht gecombineerd met
springvloed, op een groot aantal plaatsen de dijken. De zee overspoelde ruim 250.000
hectare land. Daarbij kwamen 1835 mensen om en raakten 74.000 mensen dakloos.1

Verscheidene Zeeuwse autoriteiten voerden gedurende de rampnacht intensief
telefonisch overleg, terwijl politie- en brandweercommandanten boeren in de polders
voor het opkomende water probeerden te waarschuwen. Doordat telefoonkabels en
bovengrondse telefoonlijnen wegspoelden en telefooncentrales onder water kwamen
te staan, vielen in die nacht geleidelijk aan echter alle telefoonverbindingen uit.
Zeeland raakte van de buitenwereld afgesloten. Op 2 februari wisten radioamateurs
als eersten weer contact met de buitenwereld te leggen. Een geïmproviseerd netwerk
van mobiele zend- en ontvangstapparatuur bewees in de daaropvolgende dagen en
nachten goede diensten bij de hulpverlening en evacuaties. De dagbladen brachten
vanaf 2 februari nieuws over de ramp, waarvan de omvang en ernst overigens pas
in de
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loop van de week goed duidelijk werd.2 Via de radio sprak op diezelfde dag
minister-president Drees het Nederlandse volk toe, terwijl de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat eveneens op de radio was te beluisteren. De omroepverenigingAVRO
(Algemeene Vereeniging Radio Omroep) probeerde aanvankelijk de berichtgeving
over de ramp naar zich toe te trekken en zette via de radio een eigen inzamelingsactie
op touw. Na protesten van de andere omroepverenigingen kwam het echter onder de
naam ‘Beurzen open, dijken dicht’ tot een gezamenlijke inzamelingsactie. Tot 28
maart verzorgden de twee Nederlandse radiozenders in dit kader wekelijks een
zaterdagavondvullend programma rond de ramp. Uiteindelijk bracht de actie ruim
vijf miljoen gulden op.
Naast de radio berichtte ook de Nederlandse televisie over de ramp en kon de

Nederlandse bevolking ook via de Polygoon-journaals in de bioscoop en met behulp
van de geïllustreerde pers zich op de hoogte stellen. Met name De Spiegel wijdde
een reeks van indrukwekkende fotoreportages aan de ramp.3

Sprekend over communicatie in Nederland in de twintigste eeuw, biedt deze korte
schets van de Watersnoodramp vanuit mediaperspectief een aantal inzichten. Ten
eerste wordt duidelijk dat de belangstelling en inzet van de media een omvang en
snelheid kende die in de negentiende eeuw niet mogelijk was geweest. Ten tweede
creëerde de ramp, mede dankzij de betrokkenheid van radio en televisie, een nationale
eensgezindheid en verbondenheid die tot dan toe vrij uitzonderlijk was.4 Ten derde
is het opmerkelijk dat een specifiek aspect van de ramp, namelijk het afgesloten
raken van de buitenwereld en het niet meer kunnen telefoneren, door veel betrokkenen
als een ramp op zich werd gezien. Was een zeker geografisch of sociaal isolement
in de negentiende eeuw nog een gebruikelijk verschijnsel, in de twintigste eeuw kon
het ontbreken of uitvallen van communicatiemiddelen resulteren in een traumatische
ervaring. In dit opzicht biedt de Watersnoodramp een indicatie voor het feit dat de
Nederlandse bevolking in de twintigste eeuw voor haar welbevinden - en niet alleen
in noodgevallen - in toenemende mate afhankelijk werd van media. Genoemde
aspecten: de omvang, reikwijdte en snelheid van communicatie-infrastructuren en
-middelen, hun betekenis en gebruik, komen in dit deel van Techniek in Nederland
in de twintigste eeuw uitgebreid aan bod.
Aan het begin van de twintigste eeuw kende Nederland reeds een breed scala aan

communicatiemiddelen, dat op velerlei wijze voorzag in de behoefte aan informatie
en amusement. Verspreid over het land konden krantenlezers kiezen uit ruim 700
nieuwsbladen, waaronder 62 dagbladen.5 Terwijl in bijvoorbeeldDe Telegraaf naast
het serieuze politieke nieuws ook de laatste sportuitslagen vielen te lezen, boden
geïllustreerde tijdschriften als deKatholieke Illustratie,Het Leven en Panoramamet
behulp van foto's een ongekend realistisch venster op de wereld.6 In reizende
bioscopen waren kermisbezoekers in staat de inhuldiging van koningin Wilhelmina
(opnieuw) te beleven.7 Telefoneren van Rotterdam naar Groningen behoorde tot de
mogelijkheden, evenals het versturen van een telegram van de Amsterdamse beurs
naar die in Batavia.8 Toch was nog niet alles mogelijk.
Telefoneren van Amsterdam naar Londen werd pas in 1921 mogelijk, de bezitters

van een radiotoestel konden eerst in 1928 een direct verslag van een voetbalwedstrijd
beluisteren en nog in 1948 was de kroning van prinses Juliana wel via de radio maar
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niet via de televisie te volgen.9 Wel waren er al vóór 1900 experimenten verricht om
muziek via telefoonlijnen ten gehore te brengen, bestonden er plannen voor de
oprichting van draadloze telegrafiestations en werd er druk gespeculeerd over
beeldtelefoons en ‘seeing by electricity’.10

Het medialandschap rond 1900 was dus in ontwikkeling. Veel nieuwe media
dienden zich in nog weinig uitgekristalliseerde vorm aan, hun toekomst was nog
onzeker. Vanuit historisch perspectief kan worden geconstateerd dat de periode rond
1900 op mediagebied buitengewoon vruchtbaar was. Een reeks van uitvindingen
legde in die tijd de basis voor een aantal communicatiemiddelen die het aanzien en
karakter van de twintigste eeuw zouden domineren. De nieuwe
telecommunicatie-technologieën enmedia voor de opslag en de transmissie van beeld
en geluid resulteerden in een enorme uitbreiding van het scala aan communicatienetten
en media. Ten behoeve van het telefoonverkeer, de telexdienst, de radiodistributie
en de omroep werd Nederland voorzien van een fijnmazig netwerk van lijn-, kabel-
en straalverbindingen. Kon rond 1900 alleen de pers als massamedium worden
gekarakteriseerd, in de loop van de twintigste eeuw kreeg deze pers gezelschap van
elektronische massamedia zoals radio en televisie.
Deze veranderingen in de materiële basis van het Nederlandse

communicatielandschap, waarvan het beginpunt dus aan het einde van de negentiende
eeuw kan worden geplaatst, hadden op verschillende terreinen grote gevolgen.11 Het
vermogen om onafhankelijk van de geografische afstand en de snelheid van fysieke
transportmiddelen als het paard en de trein informatie en amusement te verspreiden
en te consumeren, veranderde de perceptie van tijd en ruimte. De film maakte het
mogelijk gebeurtenissen elders in de wereld te ervaren alsof ze op dat moment
plaatsvonden, terwijl de telefoon, de radio en de televisie de mogelijkheid van virtuele
verplaatsing creëerden. Familie was dankzij de telefoon tegelijkertijd ver weg en
dichtbij; het luisteren naar de radio en het kijken naar de televisie boden niet alleen
individuen de mogelijkheid te ontsnappen aan de dagelijkse routine, maar creëerden
tevens onzichtbare banden tussen die individuen.
Het nieuwe communicatielandschap schiep ook een kader waarbinnen

veranderingen konden optreden in de manier waarop in de twintigste eeuw in
Nederland werd gewerkt, gewoond, geconsumeerd en gerecreëerd. Het bood een
ongekende toegang tot
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Vanuit de studio in een leegstaande kerk in Bussum verzorgde de Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) op 2 oktober 1951 de eerste nationale televisieavond.

informatie en amusement. Het creëerde de mogelijkheid tot een verbreding van de
ervaringshorizon en tot sociale en geografische mobiliteit. Tegelijkertijd konden de
nieuwe media ook worden ingezet om traditionele religieuze, sociale of regionale
verschillen en identiteiten te benadrukken en te mobiliseren. Juist vanwege hun
potentieel grote maatschappelijke betekenis waren de nieuwemedia, in het bijzonder
de bioscoop, radio en televisie, gedurende de twintigste eeuw dan ook voortdurend
inzet van debat. Angst voor vervlakking en de veronderstelde bedreiging van
kwetsbare groepen in de samenleving, maar ook hooggestemde verwachtingen ten
aanzien van de culturele betekenis van deze media domineerden deze debatten.
Staatssecretaris J.M.L.Th. Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
verwoordde deze twintigste-eeuwse ambivalentie tijdens het officiële begin van de
Nederlandse televisie op 2 oktober 1951 als volgt:

Er is (...) alle reden tot vreugde over deze nieuwe vooruitgang der techniek,
over deze nieuwe overwinning van de menselijke geest op de materie, er
is - dunkt mij - evenzeer alle aanleiding om ons juist op dit ogenblik te
bezinnen en ons af te vragen of deze nieuwe verworvenheid inderdaad een
overwinning des geestes betekent. Meer dan ooit te voren gaat de techniek
ons leven beheersen (...). Na de massa-arbeid is het nu de massa-recreatie,
die demenselijke persoonlijkheid belaagt en die eigen activiteit en initiatief,
die elke eigen inspanning op geestelijk gebied, dreigt te doen plaats maken
voor passiviteit en grauwe vervlakking.12

Technischemogelijkheden zijn echter nog geen culturele praktijken. De constatering
dat de aanleg en ontwikkeling van omvangrijke, deels materiële, deels immateriële
netwerken een aanzienlijke toename van het vermogen tot communicatie betekende,
zegt nog niets over de manier waarop deze netwerken werden vormgegeven en
gebruikt. Een opvallend gegeven is daarbij dat, alhoewel de telefoon, film, radio en
televisie zich rond dezelfde tijd aandienden, namelijk het laatste kwart van de
negentiende eeuw, deze media in de loop van de tijd een uiterst verschillende vorm,
karakter en maatschappelijke betekenis kregen. Ook bestonden er aanzienlijke
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tempoverschillen in hun ontwikkeling: terwijl reeds in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw het principe van de televisie werd ontdekt, was het in de
daaropvolgende decennia niet de televisie maar waren het de film, bioscoop en radio
die de populaire verbeelding beheersten. Met andere woorden, uit het labyrint met
allerlei mogelijke paden en zijpaden rond de eeuwwisseling vormden zich geleidelijk
aan duidelijk afgetekende trajecten.
Aan de basis van die trajecten lag een groot aantal keuzes. Het ging daarbij

bijvoorbeeld om de vraag wie zorg droeg en (financieel) verantwoordelijk was voor
de ontwikkeling van de nieuwemedia. In het geval van de radio, bijvoorbeeld, namen
radioamateurs en radiofabrikanten aanvankelijk het voortouw, maar werd het initiatief
met instemming van de overheid overgenomen door een nieuwe groep van
omroepverenigingen. Een tweede, daaraan gerelateerde vraag betrof die naar de wijze
van exploitatie. De telefoon kan daarbij als voorbeeld dienen. Ook hier prevaleerde
aanvankelijk het particuliere initiatief, maar besloot de overheid rond
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1900 zich op zowel rijks- als gemeentelijk niveau actiever met de telefoonexploitatie
te gaan bezighouden, wat op termijn leidde tot een sterk geconcentreerde en
gecentraliseerde telefoniedienst.
Rond de televisieomroep speelden soortgelijke kwesties. In de jaren vijftig ontstond

een politiek debat over de keuze tussen een publiek of een commercieel bestel, dat
pas aan het einde van de jaren tachtig min of meer tot een oplossing werd gebracht.
Naast deze keuzes omtrent vormgevingskwesties werden ook keuzes gemaakt die

betrekking hadden op het gebruik van de verschillendemedia, hun inhoud en aanschaf.
Telefoonexploitanten alsook radio- en televisiefabrikanten braken zich het hoofd
over hun markten en doelgroepen. De telefoonexploitantenmaakten een onderscheid
tussen de zakelijke en de particuliere markt, terwijl de radio- en televisiefabrikanten
een aanvankelijke gerichtheid op het gezin geleidelijk aan inwisselden voor een
benadering naar doelgroepen. Omroepverenigingen hielden zich bezigmet de kwestie
van de programmering. Stonden radio en televisie voor cultuur, informatie en educatie,
of juist voor verstrooiing en amusement? De consument, ten slotte, vroeg zich af wat
voor hem het nut van een telefoon was en of de aanschafkosten van een radio- of
televisieapparaat opwogen tegen de geboden kwaliteit.
De maatschappelijke carrière van de rond 1900 ontwikkelde nieuwe media ging

dus vergezeld van een aantal keuzeprocessen. Daarbij dient nog te worden bedacht
dat die keuzeprocessen elkaar wederzijds en in de tijd beïnvloedden. De keuze voor
een specifieke programmering kon invloed hebben op de bereidheid tot aanschaf van
de consument en op de technische vormgeving, terwijl een bepaalde technische
vormgeving weer van invloed kon zijn op de institutionele vormgeving en op de
programmering van de media. De gemaakte keuzes leidden echter ook tot
consequenties ten aanzien van het gebruik en de diffusie van media. Zo had de
aanvankelijke focus van telefoondiensten op de telefoon als stedelijk en zakelijk
medium aanzienlijke gevolgen voor de geografische en sociale diffusie van de
telefoon; de etikettering van de televisie als gezinsmedium resulteerde in een lagere
kijkdichtheid onder jongeren, die vervolgens hun heil zochten in het luisteren naar
de (transistor)radio in de beslotenheid van hun eigen kamer.
Dit deel van Techniek in Nederland in de twintigste eeuw beschrijft en analyseert

genoemde keuzes en consequenties vanuit de vraag hoe de specifieke ontwikkeling
van een aantal communicatiemedia en de bijbehorende communicatiepraktijken kan
worden verklaard. Die ontwikkeling wordt gezien als een cumulatieve
maatschappelijke carrière die kan worden verdeeld in een aantal fases en breekpunten
en die resulteert in een proces van maatschappelijke inbedding. Omdat de
twintigste-eeuwse communicatiemiddelen zich vanuit politiek, sociaal, economisch
en cultureel perspectief
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Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw stond voor een belangrijk deel in het teken van de
verzuiling. Binnen het confessionele kamp zag met name de katholieke zuil de mogelijkheden van de
moderne communicatiemiddelen. Op dit schilderij van EduardWingen uit 1922 laat de in de Limburgse
mijnstreek actieve en invloedrijke geestelijke Henri Poels zich afbeelden naast de telefoon.
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in verschillende maatschappelijke krachtenvelden ontwikkelden, kregen ze een
verschillende technische dynamiek en een verschillende maatschappelijke betekenis.
De samenhang tussen technische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt in dit
deel op drie niveaus aan de orde gesteld. Wil er sprake zijn van een succesvolle
maatschappelijke inbedding, dan moeten op al deze drie niveaus activiteiten worden
ontwikkeld.13

Op het eerste niveau gaat het om de organisatorische en institutionele inbedding.
Geleidelijk aan raken nieuwe media gekoppeld aan verschillende sociale groepen,
instanties en instituties. De introductie en ontwikkeling van media gaat gepaard met
tal van activiteiten van en interacties tussen producenten, consumenten en
intermediaire groepen. Het verloop van dit interactieproces en de specifieke
constellaties die hieruit ontstonden, alsmede de invloed hiervan op de uiteindelijke
vormgeving van radio en televisie, vormt een belangrijk thema binnen dit deel.
Op het tweede niveau wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de markt

voor media en het mediagebruik. Het gebruik van nieuwe media kan niet, althans
niet primair, worden verklaard door een beroep te doen op hun intrinsieke werking
of praktisch nut. Beide zaken moeten in de letterlijke zin van het woord worden
ontdekt en geconstrueerd en kunnen in de loop van de tijd ook veranderen. Dit proces
omvat vanuit de aanbodkant het zoeken naar markten, gebruikers en doelgroepen,
het inschatten van de markt en de marktomvang door bijvoorbeeld markt-, kijk- en
luisteronderzoek, en het definiëren van de eisen die de gebruikers aan het nieuwe
medium stellen. Vanuit de kant van de consumenten is er sprake van interactie met
de producenten en aanbieders van media en mediafaciliteiten, van het aangeven,
profileren en najagen van bepaalde voorkeuren en wensen en, in het geval van
telecommunicatie, van het creëren van eigen infrastructuren en diensten. Nieuwe
media dienen in enige mate aan te sluiten bij bestaande leef-, consumptie- en
bestedingspatronen, maar het is zeker ook zo dat juist vanuit het gebruik van nieuwe
media in de praktijk ook nieuwe gebruikerspraktijken kunnen ontstaan. Al met al is
de gebruiker bij de maatschappelijke inbedding van media meer dan de door
staatssecretaris Cals in 1951 gevreesde passieve mediaconsument. Ook op
mediagebied ontwikkelde zich in de twintigste eeuw een middenveld waar
mediaproducenten en -consumenten elkaar ontmoetten en waar via verschillende
bemiddelingspraktijken invloed werd uitgeoefend op de vormgeving en ontwikkeling
van de media en hun diffusie.
Het derde niveau, ten slotte, betreft dat van de culturele integratie of inbedding.

De introductie en de ontwikkeling van nieuwe media gaan gepaard met het ontstaan
van opvattingen over hun cultureel-maatschappelijke betekenis en de ontwikkeling
van nieuwe waarden en normen. Opvattingen over de culturele betekenis van
communicatiemiddelen werden niet alleen zichtbaar tijdens de vele discussies over
de gevolgen van hun introductie en ontwikkeling. Ze vertaalden zich ook concreet
in verschillende beheersings- en controletechnieken en leidden tot reflecties in de
populaire pers. De vraag die in het onderzoek aan de orde wordt gesteld, is hoe deze
vormen van culturele inbedding bijdroegen aan de vormgeving, diffusie en
maatschappelijke inbedding van de nieuwe media.
Deze brede thematiek van maatschappelijke inbedding wordt in de volgende

hoofdstukken op verschillende manieren uitgewerkt.
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Allereerst is er veel aandacht voor de opbouw van communicatie- en
omroepinfrastructuren en de vormgeving van de daarbij horende toestellen en
apparaten. Deze technologische ontwikkelingen vinden plaats binnen verschillende
sociale krachtenvelden.
In dat kader zal de aandacht uitgaan naar de verhoudingen tussen de aanbieders

van technologie - bijvoorbeeld Philips, de PTT (Posterijen Telegrafie Telefonie) en
kabelexploitanten - en andere belangrijke partijen die betrokken waren bij de
introductie en verdere ontwikkeling van de media: de overheid, de detailhandel,
gebruikersgroepen en hun vertegenwoordigers. Nieuwemedia vergen vaak niet alleen
nieuwe institutionele arrangementen, maar tevens nieuwe manieren en methoden,
nieuwewegenwaarlangs toestellen en apparaten de gebruikers bereiken. De koppeling
tussen aanbod en vraag op mediagebied is hoe dan ook in de twintigste eeuw geen
vanzelfsprekendheid. Tot slot zal uitgebreid worden ingegaan op demaatschappelijke
betekenis van nieuwe media.
Nieuwe media krijgen hun specifieke maatschappelijke betekenis door een

dynamisch proces waarin markten, doelgroepen en gebruikers worden gedefinieerd
en geconstrueerd en geleidelijk aan worden ingebed in nieuwe of bestaande
maatschappelijke praktijken en gebruiken.
De volgende hoofdstukken concentreren zich op ‘communicatie op afstand’, met

andere woorden: telecommunicatie. Het gaat daarbij om de telefonie en de omroep.
Het Nederlandse communicatielandschap omvatte in de twintigste eeuw meer dan
alleen telecommunicatiemiddelen. Te noemen zijn bijvoorbeeld de pers, de post,
film en bioscoop. Deze media zullen hier slechts incidenteel aan bod komen: de pers
vooral als commentator op nieuwe mediaontwikkelingen, film en bioscoop als
eventueel referentiekader voor televisie. Deze focus betekent uiteraard niet dat pers,
post en cinema niet van belang waren in communicatieprocessen en -praktijken in
Nederland in de twintigste eeuw.14 Telefoon, radio en televisie vergden echter alle
grootschalige technische infrastructuren die in de twintigste eeuw tot ontwikkeling
kwamen en waartussen in toenemende mate interacties ontstonden, daar alle drie de
media gebaseerd zijn op elektromagnetische verschijnselen en hun signalen zowel
per kabel als via de ether kunnen worden uitgezonden en opgevangen. Een beperking
tot telefonie, radio en televisie geeft dus een zekere technische homogeniteit, ondanks
de evidente verschillen tussen deze media. De telefoon is vooral een individueel
conversatiemiddel, radio en televisie zijn daarentegen
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De radiozender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) startte in 1923 met het uitzenden
van omroepprogramma's. De van de Marconi Company afkomstige Engelse ingenieur G.W. White
bediende de zender.
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typische massamedia, die zorg dragen voor een gecentraliseerde vorm van
informatie-uitzending.
Het deel kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 komen de ontwikkeling en de

interactie van infrastructuren ten behoeve van telefonie, radio en televisie aan de
orde, alsmede de diffusie van de met deze infrastructuren verbonden artefacten. Het
hoofdstuk schetst in brede lijnen hoe de mogelijkheden tot communicatie in de
twintigste eeuwwerden verbreed en hoe en op welke schaal van deze mogelijkheden
gebruik werd gemaakt. In dat opzicht vormt hoofdstuk 2 het kader voor de
ontwikkelingen die in de daaropvolgende hoofdstukken aan de orde worden gesteld.
Hoofdstuk 3 concentreert zich vanuit verschillende perspectieven op het gebruik

en de gebruikers van telecommunicatie, in het bijzonder telefonie. Vanuit het kader
van de maatschappelijke inbedding richt het zich vooral op processen van markt- en
culturele integratie. De hoofdstukken 4 en 5 bieden zicht op de ontwikkeling van
respectievelijk radio en televisie in Nederland. Enerzijds gaat het daarbij om het
proces van institutionele vormgeving, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de
rol van Philips en de omroepverenigingen in de totstandkoming van het Nederlandse
omroepbestel. Anderzijds wordt ingegaan op de vraag hoe en op welke manier de
radio en de televisie zich een plaats wisten te veroveren in de Nederlandse huiskamer.
Hoofdstuk 6 trekt vanuit het kader van de revolutie op het gebied van de informatie-
en communicatietechnologie (ICT) een aantal lijnen die in de hoofdstukken 2 tot en
met 5 zijn getrokken, door naar de periode na 1970.
Specifiek wordt daarbij gekeken naar recente ontwikkelingen op telefoniegebied

(de opkomst van mobiele telefoonnetten en mobiele telefoons) en op televisiegebied
(veranderingen in het kijkgedrag in relatie tot infrastructurele veranderingen).
Hoofdstuk 7, ten slotte, bevat de conclusies.

W.O. de Wit

Eindnoten:

Het deel over communicatie bouwt voort op eerdere ervaringen. In dit kader zijn te noemen de
samenwerkingmet Dick van Lente voor deel II vanGeschiedenis van de Techniek in Nederland.
De wording van een moderne samenleving 1800-1890 en het promotieonderzoek dat ik onder
leiding van Harry Lintsen tussen 1992 en 1996 aan de Technische Universiteit Delft kon
uitvoeren. Het was verheugend dat de samenwerking met mijn toenmalige co-promotor Cor de
Jong via zijn functie als technisch meelezer van dit deel kon worden voortgezet.
Een belangrijk deel van het onderzoek over communicatie vond plaats in het kader van het door
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierde
aandachtsgebied ‘Nieuwe producten, nieuwe consumenten: de geschiedenis van een
wisselwerking’, waarin Marja Berendsen, Liesbeth Bervoets, Adri Albert de la Bruhèze, Gijs
Mom, Ruth Oldenziel, Johan Schot, Anton Schuurman, Peter Staal en ikzelf participeren.
Daarnaast kon worden geprofiteerd van het belangwekkende promotieonderzoek van Janneke
Hermans bij de vakgroep Management van Technologie & Innovatie van de Rotterdam School
of Management/ Faculteit Bedrijfskunde naar de rol van ICT in de Nederlandse effectenhandel.
Dit door Felix Janszen, Jan van den Ende en mijzelf begeleide onderzoek leverde belangrijke
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input op voor hoofdstuk 3. Voor het feit dat Janneke Hermans als mede-auteur van dit hoofdstuk
optrad enAdri Albert de la Bruhèze aanvullend onderzoekswerk verrichtte, ben ik hen erkentelijk.
Het onderzoek en uiteindelijke resultaat had er bovendien ook anders uitgezien zonder de
stimulerende discussies binnen de groep van TIN-20 postdocs.
Constructief commentaar op eerdere versies ontving ik van de leden van de TIN-20 redactie,
in het bijzonder de redactiereferenten Ruth Oldenziel en Johan Schot. Daarnaast leverden Dick
van Lente en Huub Wijfjes zeer gewaardeerde commentaren.
Ten slotte waren een aantal mensen en instellingen betrokken bij de praktische uitvoering en
vormgeving van het onderzoek en deel. In dit kader zijn allereerst te noemen het Rotterdams
Gemeentearchief, het NAAOmroepmuseum teHilversum en Jan Paulussen van Philips Company
Archives te Eindhoven. Daarnaast verrichtten Paul Scheider en Raymond Hofman belangrijke
redactionele werkzaamheden en waren Colinda Dautzenberg, Giel van Hooff en Jan Korsten
actief en enthousiast betrokken bij de beeldresearch en -redactie.
Lijst van archieven
Archief Euronext, Amsterdam (AE).
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
Afdeling Posterijen (en Telegrafie) en Hoofdbestuur van de Rijkstelegrafie (AHRt).
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der PTT
(AHPTT).
Gemeentearchief Amsterdam, Bibliotheek (GA Amsterdam Bibliotheek).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Gemeentelijke Telefoondienst Amsterdam.
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Gemeentelijke Telefoondienst Rotterdam.
Gemeentearchief Rotterdam, Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
(AKvKR).
Gemeentearchief Rotterdam, Archief N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen (A
Stokvis).
Historisch Archief ABNAMROBank N.V., Amsterdam, Archief Rotterdamsche Bank (ARB).

Museum voor Communicatie, Den Haag, Collectie Pers- en Propagandadienst PTT (CPTT).
Museum voor Communicatie, Den Haag, Collectie De Vries (CDV).
Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam, dossier H.P. Berlage Nzn.
Omroepmuseum, Hilversum, dossiers Piraten- en Zeezenders.
Philips Company Archives, Eindhoven (PCA).
Rijksarchief Overijssel, Zwolle, Archief Twentsche Bank (ATB).
Lijst van periodieken
Aether. Kwartaalschrift van de Stichting Nederlands Omroep Museum (1986-heden).
The American Economic Review (1911-heden).
Bell Laboratories Record. A Monthly Magazine of Information for Members of Bell Telephone
Laboratories (1925-1983).
Bell Telephone Magazine (1922-heden).
Boekmancahier. Kwartaalschrift over Kunst, Onderzoek en Beleid (1989-heden).
Business History (1958-heden).
Electra. Tijdschrift voor Electrotechniek (1895-1902).
GBG-Nieuws. PeriodiekeUitgave van de VerenigingGeschiedenis, Beeld enGeluid (1987-1996).

History of Technology (1976-heden).
IEEE Transactions of Engineering Management (1963-heden).
Industrial and Corporate Change (1992-heden).
Informatie& Informatiebeleid. Kwartaalreeks over Informatie en Informatiebeleid (1983-heden).

De Ingenieur. Weekblad gewijd aan de Technische Wetenschappen en Aanverwante
Onderwerpen. Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs waarin opgenomen de
Vereniging van Delftse Ingenieurs (1886-heden).
De Katholieke Radio-Gids. Officieel Orgaan van den Katholieken Radio-Omroep en den
Nederlandschen Bond van RK Radiovereenigingen (1927-1956).
Het Leven. Geïllustreerd (1906-1941).
Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis (1949-heden).
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Philips Technisch Tijdschrift. Behandelende Technische Vraagstukken samenhangende met de
Producten, Werkwijzen en Onderzoekingen van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
(1936-1989).
Polytechnisch Tijdschrift. Orgaan van het Nederlands Instituut van Register-Ingenieurs en
Afgestudeerden van Hogere Technische Scholen. E, Electrotechniek (1961-1970).
Het PTT-Bedrijf. Denkbeelden, Methoden en Onderzoekingen (1947-1986).
PTT Nieuws. Maandblad van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
(1931-1970).
Radio-Electronics (1948-1992).
Radio-Expres. Weekblad voor Radio-Telegrafie en -Telefonie (1923-1948).
Revue der Reclame. Wekelijks Nieuwsbulletin (1963-1972).
Science, Technology & Human Values (1978-heden).
La Science et la Vie. Magazine Mensuel des Sciences et de leurs Applications à la Vie Moderne
(1913-heden).
Skrien. Filmschrift (1968-heden).
De Spiegel. Christelijk Nationaal Weekblad (1933-1969).
Studieblad PTT Telecom (1946-1998).
Technik-Geschichte. Zeitschrift der Verein Deutscher Ingenieure (1933-heden).
Technisch Weekblad (1994-heden).
Technological Forecasting and Social Change. An International Journal (1970-heden).
Technology and Culture. The International Quarterly of the Society for the History of Technology
(1959-heden).
Telegraaf en Telefoon. Orgaan der Vereeniging van Electronische Ambtenaren der Telegrafie
en Telefonie (1900-1965).
Tijdschrift voor Economische Geographie (1910-1947).
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (1876-1966).
Tijdschrift voor Mediageschiedenis (1998-heden).
Tijdschrift van het Nederlands Electronica- en Radiogenootschap (1963-1997).
Tijdschrift voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Orgaan van de Vereeniging van Hoogere
Ambtenaren der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (1926-1942).
Transito. Standplaats Rotterdam. Cultuur van een Stad (1997-2000).
Voordrachten gehouden voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1949-1951).

1 Deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Bulletin Zierikzeesche Nieuwsbode [3
februari 1953]; J.H. Schuilenga, J.D. Tours en J.G. Visser (red.), Honderd jaar telefoon.
Geschiedenis van de openbare telefonie in Nederland, 1881-1981. Een bundel opstellen (PTT,
Den Haag 1981) 101, 148, 209; K. Slager, De Ramp. Een reconstructie (Goes 1992); S.
Leydesdorff,Het water en de herinnering. De Zeeuwsewatersnoodramp, 1953-1993 (Amsterdam
1993); HuubWijfjes (red.),Omroep in Nederland. Vijfenzeventig jaar medium en maatschappij,
1919-1994 (Zwolle 1994) 60, 143; G.J. Vorstheuvel Labrand, Zierikzee Rampstad. Verzamelde
indrukken van de burgers van Zierikzee over de rampdagen februari 1953 (Goes 1994); J.
Caspers, ‘Mobiele communicatie in historisch perspectief. De wereld van vóór de handhelds’,
Informatie & Informatiebeleid 14, no. 1 (1996) 69-76; G. Hogesteeger, 200 jaar Post in
Nederland ([PTT Post], [Hoofddorp] 1998) 161-162; Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950.Welvaart
in zwart-wit (Den Haag 2000) 272.

2 Diverse dagbladen, uitgekomen in de periode 3-7 februari 1953.
3 De Spiegel (14, 21 en 28 februari, 7 en 14 maart 1953).
4 Vergelijk de berichtgeving over en de inzamelingsacties naar aanleiding van overstromingen

in de eerste helft van de negentiende eeuw in A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd.
Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de
eerste helft van de 19de eeuw. Een cultuurhistorische studie ([Barneveld] 1985) 22-33.

5 F. van Vree, ‘Massacultuur en media’ in Wijfjes, Omroep in Nederland, 19; D. van Lente, ‘De
markt voor drukwerk’ in H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland.
De wording van een moderne samenleving, 1800-1890 (Zutphen 1993) deel II, 195.

6 F.H. Bool en G.J. de Rook (red.), Het Leven, 1906-1941. Een weekblad in beeld (Haags
Gemeentemuseum, [Den Haag] 1981); L. Jentjens, Van strijdorgaan tot familieblad. De
tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Illustratie, 1867-1968 (Amsterdam 1995).

7 Karel Dibbets en Frank van derMaden (red.),Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop
tot 1940 (Weesp 1986) 11-52; F. van derMaden,Mobiele filmexploitatie in Nederland 1895-1913
(Nijmegen 1981); F. van der Maden, ‘Welte komt!’. De geschiedenis van C. Welte's
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cinematograph, theater van levende fotografieën (Vereniging ‘Vrienden van het Nederlands
Openluchtmuseum’, Arnhem 1989).

8 R. de Boer, ‘De telegraaf’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap deel 50 (1933) 636.

9 O. de Wit, Telefonie in Nederland, 1877-1940. Opkomst en ontwikkeling van een grootschalig
technisch systeem (Amsterdam 1998) 103; Huub Wijfjes, ‘Het radiotijdperk, 1919-1960’, en
Huub Wijfjes en Eric Smulders, ‘Sport en omroep: een symbiose’ in Wijfjes, Omroep in
Nederland, 60-61, resp. 242.

10 P.A. de Boer, à Steringa Idzerda. De pionier van de radio-omroep (Bussum 1969) 18-23;
E.A.B.J. ten Brink en C.W.L. Schell, Geschiedenis van de Rijkstelegraaf, 1852-1952 (PTT,
Den Haag 1954) 130-136; E. Smulders,Het wonder van morgen. De televisierage in Nederland,
1928-1931 (doctoraalscriptie, Erasmus Universiteit Rotterdam 1993); W. Urrichio, ‘Cinema
als omweg?’, Skrien no. 199 (december 1994-januari 1995) 54-57; W. Urrichio, ‘Technologies
of time’ in J. Olsson (red.), Visions of modernity (in voorbereiding).

11 Het volgende is gebaseerd op: M. Berman, All that is solid melts into air. The experience of
modernity (New York 1981); S. Kern, The culture of time and space, 1880-1918 (Cambridge,
Mass. 1983); H. Knippenberg en B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting
en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988) 43-91; D. Crowley en P. Heyer (red.),Communication
in history. Technology, culture, society (New York 1995); L. Charney en V.R. Schwartz (red.),
Cinema and the invention of modern life (Berkeley, Los Angeles en Londen 1995); J.B.
Thompson,Media and modernity. A social theory of the media (Cambridge 1995); G. Beer,
‘“Wireless”. Popular physics, radio and modernism’ in F. Spufford en J. Uglow (red.), Cultural
Babbage. Technology, time and invention (Londen en Boston 1996) 149-166; S. McGuirre,
Visions of modernity. Representation, memory, time and space in the age of the camera (Londen
1998).

12 Haagsche Courant (3 oktober 1951).
13 Zie voor deze drieslag J.W. Schot, H.W. Lintsen en A. Rip, ‘Methode en opzet van het

onderzoek’ in J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (Zutphen
1998) deel I, 42-45.

14 Zie bijvoorbeeld Van Vree, ‘Massacultuur en media’; Hogesteeger, 200 jaar Post in Nederland;
Dibbets en Van der Maden, Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop.
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Al vóór de TweedeWereldoorlog stonden te Lopik radiozenders opgesteld, die vanaf 1951 ook werden
gebruikt voor televisie-uitzendingen. In 1961 vond de bouw plaats van een nieuwe televisietoren,
bestaande uit een betontoren en een stalen buismast voorzien van twaalf tuidraden.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



161

2 Het communicatielandschap in de twintigste eeuw: de materiële
basis

Telefonie
Radio- en televisiezenders
Draadomroep en kabeltelevisie
Conclusie

Een van de kenmerkende ontwikkelingen van de twintigste eeuw is de opkomst van
grootschalige infrastructurele voorzieningen ten behoeve van communicatie. Ook
de negentiende eeuw kende reeds een aantal min of meer omvangrijke
communicatienetten. Te noemen zijn de post en de optische en elektrische telegraaf.1

De telefoon, in Nederland geïntroduceerd in 1877, betekende in eerste instantie vooral
een stimulans voor de uitbreiding van het bedrijf van de Rijkstelegraaf. Tot in de
jaren negentig bleef het eigenlijke telefoonnet uiterst beperkt voor wat betreft omvang
en reikwijdte.2

Vanaf circa 1900 ontwikkelde zich echter een landelijk en wijdvertakt net, dat
overigens vanaf de jaren dertig ook werd gebruikt voor het landelijke telexnet.
Daarnaast verrezen respectievelijk in de tweede helft van de jaren twintig en vanaf
het einde van de jaren veertig ook netten voor de radio-omroep en de televisiedienst.
Al met al kan in de twintigste eeuw een enorme proliferatie van lijnen, kabels,
draaggolfsystemen en zenderparken ten behoeve van telecommunicatie en omroep
worden geconstateerd. Deze infrastructuren vormden de materiële basis voor het
communicatielandschap in Nederland in de twintigste eeuw. Ze determineerden niet
de wijze waarop in Nederland werd gecommuniceerd, maar bepaalden door hun
bestaan en ontwikkeling wel het technische vermogen tot communicatie en creëerden
louter door hun aanwezigheid wel de mogelijkheid tot specifieke
communicatieprocessen en communicatievormen. Duidelijk is dat in de loop van de
twintigste eeuw communicatieprocessen in toenemendemate plaatsvonden enwerden
gemedieerd door technische infrastructuren en dat de communicatievormen in
toenemende mate een complex technologisch karakter kregen.
Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de opbouw van deze infrastructuren.

Enerzijds zal daarbij aandacht worden besteed aan de totstandkoming en ontwikkeling
van de afzonderlijke infrastructuren voor spraak, geluid en beeld. Anderzijds is het
ook van belang te kijken naar demanier waarop deze infrastructuren elkaar wederzijds
beïnvloedden. Met de proliferatie van bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en
draadloze verbindingen raakte Nederland immers overdekt met zichtbare en
onzichtbare communicatiewegen. Nieuwe communicatiemiddelen en de berichten
en informatie die met deze middelen werden verspreid, dienden zich een plaats te
verwerven naast en tussen andere, reeds bestaande communicatiemiddelen en
-diensten. Op verschillende momenten in de twintigste eeuw raakten infrastructuren
en infrastructurele diensten elkaar, vond er afstemming en samenwerking plaats,
maar traden ook weer ontvlechtingen op.
Behalve aan deze opbouw en interactie van communicatie-infrastructuren besteedt

dit hoofdstuk ook aandacht aan de diffusie van de telefoon, de radio en de televisie.
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Deze artefacten vormden niet alleen de meest zichtbare onderdelen van de
omvangrijke communicatienetten in de twintigste eeuw, maar hun verspreiding was
uiteraard ook afhankelijk van de reikwijdte en omvang van de onderliggende
netwerken. Wat geldt voor de telefoon, namelijk dat hij slechts kan functioneren en
betekenis krijgt als onderdeel van een complexe infrastructuur, geldt evenzeer voor
de radio en televisie. Tussen de infrastructurele opbouw en de diffusie van telefoon-,
radio- en televisietoestellen bestond dus een relatie, en deze relatie zal in dit hoofdstuk
nader worden geëxploreerd.

Telefonie

De omvang en reikwijdte van de infrastructuur voor telefonie was tot in de jaren
negentig van de negentiende eeuw in vergelijking
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Het telefoonverkeer speelde zich tot in de eerste decennia van de twintigste eeuw af via bovengrondse
lijnen. Deze lijnen waren kwetsbaar en gevoelig voor extreme weersomstandigheden. Bij ijzelvorming
sneuvelden soms verbindingen, zoals hier in Groningen omstreeks 1908.

met die voor de telegraaf beperkt. In 1895 telde Nederland 32 lokale telefoonnetten,
met in totaal circa 7000 abonnees, en bestonden er tussen 18 steden 29 interlokale
verbindingen, met een totale lengte van 468 kilometer. Daarmee bezat een groot
aantal steden en plattelandsdorpen nog geen mogelijkheid tot lokaal telefoonverkeer
en waren grote delen van Noord- en Oost-Nederland, alsmede de gehele provincies
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, uitgesloten van interlokaal telefoonverkeer.
Het was, aldus het bezorgde Tweede-Kamerlid M. Tydeman in 1895, alsof een
‘onzichtbare hand’ de ontwikkeling en verdere verspreiding van de telefoon in
Nederland tegenhield.3

Lokale en landelijke politici zagen achter deze hand vooral het beleid van de
belangrijkste telefoonexploitant, de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij
(NBTM). Tot ongenoegen van een aantal gemeenten timmerde deze maatschappij
op lokaal niveau, als gevolg van onduidelijkheid over wat er na het aflopen van de
aan haar verleende concessie stond te gebeuren, nauwelijks aan de weg. Op interlokaal
niveau werkte de NBTM op een tamelijk schimmige wijze samen met de
rijksoverheid, die, omdat ze erover dacht de interlokale telefonie tot een
overheidsdienst te maken, de investeringen in interlokale telefonie en daarmee een
eventuele overnamesom zoveel mogelijk wenste te beperken. Deze onzeker-
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heid en onduidelijkheid was een direct gevolg van het vooralsnog uitblijven van een
antwoord op de vraag welke instantie nu de eindverantwoordelijkheid bezat voor de
ontwikkeling van de telefonie en wat nu de gewenste exploitatievorm van de telefonie
was. Het lukte in de jaren tachtig en negentig de opeenvolgende ministers van
Waterstaat, Handel en Nijverheid dan ook niet om de telefoon eenduidig wettelijk
te regelen.
Op de achtergrond van deze mislukking speelde het ontbreken van een duidelijke

visie op de maatschappelijke betekenis van de telefonie. Ging het hier primair om
een lokale en commerciële abonneedienst voor een per definitie beperkt aantal
stedelijke bewoners, of ontwikkelde de telefonie zich met de introductie van de
mogelijkheid tot interlokaal verkeer tot een landelijke infrastructuur van algemeen
belang? En moest dat landelijke net dan worden gezien als een concurrent van het
telegraafnet of als een aanvulling op dat net? Werd de telefonie beschouwd als een
toekomstige landelijke voorziening, dan had dat uiteraard ook gevolgen voor de
organisatie van de dienst. Staatsexploitatie lag dan, naar analogie met de telegrafie,
voor de hand. Zonder telefoonwet was deze optie echter weinig aantrekkelijk.

Concentratie en innovatie

Aan het einde van de negentiende eeuw kwam aan deze patstelling een einde. Onder
politieke druk van parlementsleden die de telefonie van groot belang voor handel en
industrie achtten, verklaarde de minister van Waterstaat dat het Rijk de interlokale
verbindingen ging exploiteren. Per 1 oktober 1897 kwamen de door de NBTM
geëxploiteerde interlokale telefoonlijnen in handen van het Rijk. De lokale telefonie
werd niet tot het exclusieve staatsdomein verklaard en als zodanig dan ook niet
gedefinieerd in de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904. Wél legde de wet de
regelingsbevoegdheid ten aanzien van de telefonie uitsluitend bij het Rijk en creëerde
dewet een kader dat ruimte bood voor toenemende rijksactiviteiten op telefoniegebied.
De minister deed tijdens het besluitvormingsproces rond de wet de toezegging dat
het in sommige gevallen wenselijk of noodzakelijk was dat het Rijk de exploitatie
van een lokaal net op zich nam. De wet bevatte bovendien de bepaling dat alle
bestaande telefoonconcessies vervangen dienden te worden door nieuwe, waarin de
financiële aspecten van een eventuele staatsovername waren geregeld. In de praktijk
ontstonden er echter problemen met de concessiehouders over de waardebepaling
van hun netten, zodat de verlening van nieuwe concessies een slepend probleem
dreigde te worden. Het Rijk restte vervolgens niets anders dan de netten
noodgedwongen en tegen hoge overnamekosten zelf te gaan exploiteren. Na aan het
einde van de negentiende eeuw tegen wil en dank de verantwoordelijkheid over de
interlokale telefonie te hebben gekregen, werd het Rijk vanaf het begin van de
twintigste eeuw sluipenderwijs tevens een exploitant van lokale telefonie.4

Feitelijk ontstond dus na 1904 een situatie waarin de bestaande, door onder andere
de NBTM geëxploiteerde lokale netten door de overheid werden overgenomen en
het Rijk ook nieuwe lokale telefoonnetten oprichtte. Omdat in met name de grote
steden aan het einde van de negentiende eeuw gemeenten uit onvredemet de bestaande
telefoonexploitatie het initiatief naar zich toe hadden getrokken en waren overgegaan
tot de beëindiging van de NBTM-netten en de oprichting van nieuwe gemeentelijke
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telefoonnetten, ontstond daarmee aan het begin van de twintigste eeuw een tamelijk
onoverzichtelijke situatie op telefoniegebied. Het Rijk exploiteerde via de dienst der
Posterijen en Telegrafie de interlokale telefoonverbindingen, terwijl op lokaal niveau
zowel een aantal resterende particuliere exploitanten, gemeenten als het Rijk actief
waren.5 De balans verschoof in de daaropvolgende decennia echter in toenemende
mate in de richting van het Rijk. In 1924 hadden de overnames door het Rijk een
einde gemaakt aan de telefoonexploitatie door particuliere maatschappijen, terwijl
in 1927 vrijwel alle gemeentelijke netten waren genaast. Met uitzondering van de
gemeentelijke netten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was in dat jaar het
gehele Nederlandse telefoonnet - zowel de lokale netten als de interlokale
verbindingen - in handen van het Rijk.
De gemeenten ontpopten zich na de overname van de NBTM-netten tot

buitengewoon innovatieve telefoonexploitanten. Ondanks de aarzelende start van de
telefonie in Nederland zag men, mede met het oog op de meer dynamische
ontwikkeling van de telefoon in een aantal andere Europese steden, een grote toekomst
voor het medium weggelegd. Met name de steden Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag investeerden op grote schaal in nieuwe en moderne telefooncentrales en
schakelapparatuur.6 Geleidelijk aan maakten handbediende telefooncentrales plaats
voor automatische centrales, waarbij de abonnees zonder tussenkomst van een
telefoniste met elkaar konden bellen. In vergelijking met de rijksnetten waren de
gemeentelijke telefoondiensten op dit gebied zeer actief. Enerzijds speelde daarbij
een rol dat de gemeenten de explosieve toename van het aantal abonnees in de grote
steden het hoofd dienden te bieden. Anderzijds zocht men naar wegen om de hoge
personeelskosten die waren verbonden aan het toenemend aantal telefonistes, te
beperken. Bovendien achtten de gemeenten een innovatief beleid de beste garantie
tegen een toekomstige overname door het Rijk. Modernisering verhoogde immers
de waarde van de netten en het daaraan gerelateerde overnamebedrag. Bovendien
maakte een goede technische staat van de netten overnameminder wenselijk. Daarmee
getuigden de gemeentelijke telefoondiensten van een vooruitziende blik. Pogingen
van het Rijk in de jaren dertig om de gemeentelijke netten onder de hoede van de
PTT te brengen, liepen stuk op de overnamekosten of werden bij nader inzien toch
minder noodzakelijk geacht. Tot 1940, het jaar waarin op last van de Duitse bezetter
de lokale telefoonexploitatie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd
overgedragen aan de PTT, bleven de
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Werkzaamheden aan de kanalisatie voor een telefoonkabel tussen Amsterdam en Rotterdam in de
buurt van Lisse, 1915.

gemeentelijke telefoonnetten enclaves in het inmiddels omvangrijke rijkstelefoonnet.7

Naast technische innovaties voerden de gemeentelijke telefoondiensten ook
verbeteringen in de dienstverlening door. De gemeentelijke telefoondiensten van
Amsterdam en Rotterdam verlaagden in 1896 de abonnementstarieven, terwijl
daarnaast in Rotterdam prijsdifferentiatie werd toegepast voor zakelijke en particuliere
abonnees. Den Haag stelde met de start van de gemeentelijke telefoondienst in 1903
het telefoonbureau dag en nacht open, terwijl tevens een klachtenbureau werd
ingesteld. Ten behoeve van de werving vanmeer particuliere gebruikers introduceerde
de dienst bovendien tegen gereduceerd tarief een zogeheten ‘party-line stelsel’,
waarbij aanvankelijk twee, later maximaal vier abonnees op één lijn werden
aangesloten. De nadelen van dit systeem - abonnees konden niet tegelijkertijd bellen,
maar wel elkaars gesprekken afluisteren - wogen echter zwaar, zodat het experiment
in 1912 werd beëindigd. Om de particuliere abonnee toch tegemoet te komen, werd
in 1914 een klassentarief ingesteld, waarbij de abonnee binnen bepaalde grenzen
betaalde naargelang het aantal door hem gevoerde gesprekken. Zowel in Den Haag
als in Rotterdam speelden de gemeentelijke telefoondiensten vanaf de tweede helft
van de jaren twintig bovendien een rol in de opkomende radio-omroep door hun
netten geschikt te maken voor draadomroep.
Vanaf respectievelijk 1926 en 1931 konden de Haagse en Rotterdamse

telefoonabonnees via hun telefoonaansluiting en met behulp van een schakelkastje
en luidspreker kiezen tussen vier verschillende binnen- en buitenlandse radiozenders.8

De innovatieve activiteiten van het Rijk beperkten zich aanvankelijk tot de
interlokale telefonie. Initiële pogingen om de sterke groei van het interlokale verkeer
op te vangen via uitbreidingen van het bestaande bovengrondse net, waren slechts
in beperkte mate succesvol. Telefoonpalen konden weliswaar gemakkelijk worden
voorzien van nieuwe lijnen, maar de paalconstructies lieten geen oneindige uitbreiding
toe. Bovendien waren ze zeer gevoelig voor extreme weersomstandigheden. Op
drukke verkeerstrajecten werden al snel fysieke grenzen bereikt en bij ijzel en storm
kon men zeker zijn van omvangrijke storingen. Overbelasting van interlokale
verbindingen, wachttijden en vertragingen waren vanaf 1900 aan de orde van de dag.
In dezelfde periode begonnen de ingenieurs van de telefoondienst uitgebreid
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onderzoek te doen naar de technische karakteristieken van het telefoneren via kabels.9

Dat onderzoek leverde niet alleen informatie op over de verschillen tussen kabel- en
lijntransmissie, maar bracht ook het inzicht dat ondergrondse kabels in vergelijking
met bovengrondse lijnen een meer bedrijfszekere technologie vormden. Bovendien
konden kabels een groot aantal dunne aders bevatten, waardoor hun
transmissiecapaciteit gunstig afstak ten opzichte van bovengrondse lijnen. In
combinatiemet het nog steeds bestaande gebrek aan verkeerscapaciteit en een gunstige
ontwikkeling van de financiële positie van de telefoondienst ontstond daarmee binnen
en buiten het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een klimaat waarin steeds
sterker werd gedacht aan de algehele vervanging van het bovengrondse telefoonnet
door een ondergronds kabelnet van hoge capaciteit. Na de indienststelling in 1920
van een goedwerkende en
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Vervangend stationhoudster mejuffrouw Koggel van de ‘boerenpost’ te Vilsteren. Boerenposten waren
telefooncentrales die de aanvragen voor interlokaal verkeer uit de zeer kleine plattelandsgemeenten
behandelden, vandaar de naam. Deze centrale bezat een capaciteit van twintig aansluitingen. De
gesprekken kwamen tot stand door een verbindingssnoer aan te brengen tussen de uitgangen van
twee abonneelijnen. De tarievenlijst hing binnen handbereik.

ook commercieel succesvolle kabel tussen Amsterdam en Rotterdam investeerde het
Rijk in de daaropvolgende jarenmiljoenen guldens in een kabelnetwerk dat de grootste
Nederlandse stedenmet elkaar verbond. Op termijn ontstond daarmee een evenwicht
tussen enerzijds de omvang en groei van het interlokale verkeer en anderzijds de
middelen om dit verkeer af te wikkelen.
Tegelijkertijd met de bouw van dit landelijke kabelnetwerk werkte de PTT

(Posterijen Telegrafie Telefonie), in 1927 de opvolger van de dienst der Posterijen
en Telegrafie, aan een verdere telefonische ontsluiting van het platteland. Ofschoon
Nederland in 1927 liefst 1495 telefoonnetten telde, bevond het overgrote deel van
de telefoonabonnees zich in de grote en middelgrote steden: 85 procent van de netten
bezat minder dan vijftig telefoonaansluitingen en slechts 34 rijksnetten hadden meer
dan zevenhonderd abonnees.10 De ondervertegenwoordiging van het platteland had
verschillende oorzaken. De betekenis van een telefoonaansluiting was in een
plattelandsgemeente relatief beperkt door het geringe aantal lokale abonnees. De
lokale abonnees konden weliswaar ook interlokaal bellen, maar de noodzakelijke
doorverbindingen maakten de totstandkoming van een interlokaal gesprek tot een
tijdrovende bezigheid, terwijl de korte en ongecoördineerde openingstijden van veel
plattelandskantoren die mogelijkheid tot interlokaal telefoneren ook nog eens ernstig
beperkten. Van de ruim 100.000 rijkstelefoonabonnees in 1927 kon bijna veertig
procent niet 's avonds,
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's nachts of op zondag telefoneren. Op verschillende manieren poogde de PTT deze
situatie te verbeteren. De introductie van party-lines was, evenals die in Den Haag
in de jaren tien, echter geen succes, terwijl de openstelling van telefoonkantoren op
het platteland op zondag werd tegengewerkt vanuit confessionele hoek.11

Meer en meer beschouwde de PTT het geringe gebruik en de beperkte
toegankelijkheid van de telefoon op het platteland als een probleem. Zonder dat deze
term al expliciet werd gebruikt, ontwikkelde de universele dienstverlening - het tegen
een redelijke vergoeding aan elke bewoner, ongeacht zijn woonplaats, ter beschikking
stellen van een kwalitatief goede telefoondienst - zich tot een beleidsmatige prioriteit.12

De kwaliteit en de beschikbaarheid van de telefoondienst op het platteland dienden
op een zelfde niveau te komen als dat van de grote PTT-netten, waar inmiddels, in
navolging van de gemeentelijke telefoondiensten, een begin was gemaakt met de
vervanging van handbediende centrales door automatische centrales. Volgens de
directeur-generaal van de PTT in 1933, M.H. Damme, waren deze toegenomen
kwaliteitseisen een direct gevolg van de bredere technisch-maatschappelijke
ontwikkelingen die hadden gezorgd voor een integratie van het platteland in de
Nederlandse samenleving:

De beteekenis van het platteland (heeft) in de laatste vijftien à twintig jaar
een ingrijpende wijziging ondergaan.
Voornamelijk de auto heeft den stoot gegeven voor de verlossing van het
platteland uit zijn isolement. Electriciteit- en drinkwatervoorziening, en
later de radio verhoogden voorts de bewoonbaarheid en het gevolg van
een en ander was dat, waar vroeger de bevolkingsstroom vrijwel uitsluitend
van het platteland naar de groote steden was gericht, een tegenstroom
ontstond. Ook de industrie, aanvankelijk geconcentreerd in de groote
steden, in ieder geval aan de groote verkeersaderen, ging het platteland,
waar de werkkrachten goedkoop waren, opzoeken, terwijl forenzen zich
in steeds wijder kringen verspreidden.13

Of Dammes analyse correct was, is een vraag die hier niet in kort bestek kan worden
beantwoord. Interessant was zijn visie op de toenemende vervlechting van
verschillende transport- en communicatiesystemen in ieder geval wel. Feit was ook
dat Damme de door techniek gedreven ontwikkeling van het Nederlandse platteland
vertaalde in een toenemende behoefte aan een snelle en ononderbroken telefoondienst,
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en dat die behoefte door de plaatselijke bevolking en in het parlement ook voortdurend
onder de aandacht werd gebracht.
Voor dit structurele probleem van de gebrekkige plattelandstelefonie ging de

directie van de PTT en haar Technische Dienst op zoek naar een technische oplossing.
Al in de jaren tien was op zeer bescheiden schaal en met weinig succes rond het
plaatsje Bemmel in de Betuwe geëxperimenteerd met een systeem waardoor het
zestal plaatselijke abonnees met één hoofdlijn werd verbonden met
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Lokale telefoonnetten in Nederland in 1890, 1926 en 1962. Het aantal lokale telefoonnetten steeg
van circa dertig rond 1890 naar ruim duizend rond 1926. Het grootste deel van de netten was in het
laatstgenoemde jaar zeer beperkt van omvang en bezat kantoren met een laag dienstverleningsniveau.
De in 1962 voltooide automatisering van het Nederlandse telefoonnet bracht hierin verandering:
sindsdien is de telefonische dienstverlening onafhankelijk van de omvang van de plaats waar de
abonnee woont.

de telefooncentrale in Nijmegen, van waaruit de abonnees automatisch onderling
konden telefoneren. Automatische telefooncentrales waren aanvankelijk primair
ontwikkeld voor grote stadsnetten met duizenden abonnees, niet voor kleine
plattelandsnetten. Het functioneren van de apparatuur liet dan ook te wensen over.
In de loop van de jaren twintig werd in met name Duitsland en Zwitserland echter
geëxperimenteerd met automatische systemen die specifiek waren ontwikkeld voor
kleine netten met overwegend interlokaal verkeer. Mede op basis van een studiereis
naar Zwitserland zag de PTT in deze systemen dé oplossing voor de vraag hoe tegen
niet al te hoge kosten het gebruik en de beschikbaarheid van de telefoon op het
platteland konden worden gestimuleerd. Begonnen als een beperkt project voor een
aantal kleine plattelandsnetten in de regio rond Arnhem, groeiden de verschillende
automatiseringsprogramma's in de eerste helft van de jaren dertig samen tot een
ambitieus project met een grote, nationale reikwijdte, een project dat voorzag in een
algehele automatisering van het Nederlandse telefoonnet. Reeds in 1940 was 82
procent van de lokale netten en 50 procent van het interlokale verkeer
geautomatiseerd. De in 1931 uitgesproken verwachting dat de gehele automatisering
circa veertien jaar zou vergen, werd ten gevolge van de TweedeWereldoorlog echter
niet bewaarheid.14 Pas in 1962 kon het automatiseringsproject worden afgesloten met
de aansluiting van de telefoonabonnees in het Groningse Warffum op een
automatische centrale.

Massacommunicatie
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De miljoeneninvesteringen in de automatisering legitimeerde de PTT met succes
door de stelling dat het Nederlandse telefoniestelsel tendeerde in de richting van
uniformiteit en massaliteit. Op termijn zou elke Nederlandse woning daarom op een
zelfde manier toegang dienen te krijgen tot het telefoonnet, en automatisering was
gezien deze ontwikkeling de beste strategie. Deze visie op de ontwikkeling van de
telefonie in Nederland en de rol van de PTT daarin werd door het parlement en de
opeenvolgende kabinetten nauwelijks ter discussie gesteld, ook niet gedurende de
crisistijd.
Overigens stelden parlementariërs en ministers incidenteel wel vragen over de

kosten van het automatiseringsproject, die Damme voor de periode van 1933 tot en
met 1946 beraamde op liefst 120 miljoen gulden, vergelijkbaar met de kosten van
de aanleg van de Afsluitdijk.15 Damme wist de vragen echter met succes te pareren,
enerzijds door te wijzen op de door automatisering verkregen bezuinigingen op de
exploitatie- en loonkosten, anderzijds door te verwijzen naar de noodzaak van
capaciteitsverhoging. Bovendien, zo stelde Damme, bracht automatisering een
telefoonbedrijf dat ‘aan de hoogste eischen voldoet. Eischen, waaraan door het
handbedrijf praktisch gesproken niet kan worden voldaan.’16

Onbesproken bleef in deze hele gang van zaken dat de infrastructurele verbeteringen
zelf ook hun bijdrage leverden aan de toename van de aantallen abonnees en
telefoongesprekken. Er ging eenwervendewerking uit van een telefoonnet waarbinnen
iedereen op elk moment door een simpele handeling verbinding kon maken met een
steeds grotere groep van abonnees: in de jaren dertig bereikte de jaarlijkse groei van
het aantal telefoonaansluitingen een vooroorlogs hoogtepunt, met een tijdelijke
inzinking in de jaren 1932 en 1933.17 Na de Tweede Wereldoorlog werd deze groei
een pijnlijk probleem. De hoogwaardige infrastructuur van betrouwbare
kabelverbindingen en snelle automatische centrales dreigde in zekere zin aan haar
eigen succes ten onder te gaan.
Na 1945 nam het aantal telefoonaansluitingen een voor de PTT onvoorziene vlucht.

In 1948 was het nog de verwachting dat de miljoenste telefoonaansluiting in 1970
zou worden bereikt.18 In werkelijkheid gebeurde dit al in 1960. Met de toename van
het aantal abonnees steeg uiteraard ook het aantal telefoongesprekken.
Vergroting van de aansluitcapaciteit van de centrales kreeg daarom van de PTT

zoveel mogelijk voorrang. Als staatsbedrijf was de PTT echter afhankelijk van de
gelden die het parlement haar jaarlijks begrotingsgewijs toebedeelde. Weliswaar
hechtten de opeen-
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volgende naoorlogse regeringen in het kader van het economisch herstel- en
industrialisatiebeleid grote betekenis toe aan een goede telefonische infrastructuur,
maar tegelijkertijd konden de PTT-investeringen in het kader van het algemene
conjunctuurbeleid ook worden verlaagd: ‘Het PTT-bedrijf is geen eiland van welvaart
in de zee van ellende van onze Rijksfinanciën’, aldus een Kamerlid in 1948.19

Daadwerkelijk kortte het kabinet de PTT ten tijde van de Koreacrisis in de jaren
1951-1952 en de lichte recessie aan het eind van de jaren vijftig. Ook in de
daaropvolgende jaren bezat de PTT nauwelijks financiële zelfstandigheid.
Voor de vele potentiële telefoonabonnees van na de oorlog hadden deze

ontwikkelingen vervelende gevolgen. Met name particuliere aanvragers van een
telefoonaansluiting kwamen op een wachtlijst. Daarmee ontstond ook een situatie
waarin nieuwe aansluitingen in sommige gevallen niet gebruikt konden worden.
Overigens ging de PTT, mede met het oog op de voortdurend toenemende vraag,
vanaf 1958 ertoe over nieuwbouwwoningen standaard te voorzien van een
telefoonaansluiting in de vorm van een contactdoos in demuur.Met deze ‘vooraanleg’
schaarde de telefonie zich in het rijtje van algemene nutsvoorzieningen als water en
licht die dit principe al eerder hanteerden. De standaardaansluitingen maakten deel
uit van zogeheten standaardnetten, waarvan de kabels niet alleen geschikt waren
voor telefoonverkeer, maar tevens voor de doorgifte van radioprogramma's. In
aansluiting op de indienststelling van de standaardnetten werden ook geleidelijk aan
de laatste bovengrondse lijnen aan de randen van de steden en op het platteland
bekabeld: in 1971 waren telefoonpalen en -lijnen definitief uit het Nederlandse
landschap verdwenen.20

Alhoewel de PTT dus uit alle macht zowel de capaciteit van de centrales verhoogde
als nieuwe telefoonaansluitingen produceerde, steeg - na een beperkte teruggang in
de jaren vijftig - het aantal wachtenden op een telefoonaansluiting snel: van circa
36.000 in 1960 naar 156.000 in 1966 en 176.700 in 1977.21 Pas aan het begin van de
jaren tachtig verdween de wachtlijst. Ondanks deze capaciteitsproblemen groeide
het aantal telefoonabonneesmet name vanaf de jaren vijftig zeer snel. Telde Nederland
in het laatste vooroorlogse jaar 323.000 telefoonaansluitingen, in 1960 kon de
miljoenste abonnee worden genoteerd, in 1970 de tweemiljoenste. Daarna verliep
de toename nog stormachtiger: in de jaren 1974 en 1978 bereikte het aantal abonnees
respectievelijk de grens van drie en vier miljoen.
Met 34 telefoonaansluitingen per 100 inwoners beschikte in 1980 vrijwel elk

Nederlands huishouden over een telefoon en waren de vooroorlogse verschillen
tussen het telefoonbezit op het platteland en het telefoonbezit in de steden volledig
genivelleerd. Ook welstandsverschillen leverden nauwelijks meer verschillen op in
telefoonbezit. Constateerde de directeur-generaal van de PTT nog in 1970 dat slechts
twintig procent van de arbeidersgezinnen een telefoonaansluiting bezat en dat er dus
‘alle aanleiding [is] voor ons

Tabel 2.1: Aantal telefoonaansluitingen in Nederland per honderd inwoners,
1890-1980

AantalJaarAantalJaar
719550,11890
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(voor bronvermelding zie pag. 333)

bedrijf om te streven naar een popularisering of, om een meer eigentijdse
uitdrukking te gebruiken, democratisering van ons telefoonnet’, tien jaar later was
die democratisering grotendeels geslaagd.22 Tegelijkertijd begon een nog beperkte
groep abonnees na te denken over de aanschaf van een autotelefoon of een mobiele
telefoon voor op de camping.

Radio- en televisiezenders

Vanaf het tweede decennium van de twintigste eeuw experimenteerde een klein
aantal Nederlandse radioamateurs met het ontvangen van radiotelegrafische en
radiotelefonische berichten.
Daarnaast startte een nog selecter groepje van mensen die gefascineerd waren

geraakt door het draadloze wonder met de fabricage op kleine schaal van onderdelen
voor zend- en ontvangstapparatuur. Ter beproeving van deze apparatuur begonnen
aan het einde van het genoemde decennium enkelen van hen met radiotelefonische
uitzendingen. H.H.S. à Steringa Idzerda bezat een dergelijk radiofabriekje onder de
ambitieuze naamNederlandsche Radio Industrie (NRI). Op 6 november 1919 stuurde
hij, na de dag daarvoor zijn ‘Soirée-Musicale’ in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
te hebben aangekondigd, vanuit Den Haag het eerste Nederlandse radioprogramma
de ether in. Vanaf die datum konden zowel Nederlandse radioamateurs als amateurs
in grote delen van Zuidoost-Engeland en Schotland elke donderdagavond en
zondagmiddag via hun zelfgebouwde ontvangtoestel naar muziek luisteren.
Idzerda's initiatief was niet alleen een Nederlandse primeur: alhoewel het idee van

vooraf aangekondigde radio-uitzendingen niet nieuw was, kwam in de Verenigde
Staten pas in augustus 1920 het radiobedrijf Westinghouse met soortgelijke
omroepuitzendingen.23 Enkele Nederlandse radiofabrikanten, waaronder de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF), volgden Idzerda's voorbeeld.24 DeNSF
begon in 1923 vanuit Hilversum met het uitzenden van radioprogramma's via haar
fabriekszender. In 1925 stelde Philips twee radiotorens ter beschikking aan de NSF.
De zestig meter hoge stalen antennemasten, ‘de zingende torens van Hilver-
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De KRO-leiding inspecteert, omstreeks 1929, de zender van de Nationale Draadlooze Omroep NV
te Huizen. De zender werd in oktober 1927 in gebruik genomen na een gemeenschappelijk initiatief
van de omroepen KRO en NCRV en de leverancier van de installatie, de NSF. Tweede van links is
KRO-voorzitter pastoor Perquin, geheel rechts staat directeur P. Speet.

sum’, garandeerden een landelijk bereik en een krachtige ontvangst voor de bezitters
van een ontvangtoestel. Naast de duizenden vrijwillige begunstigers van de
Hilversumsche Draadloze Omroep (HDO), de programmadienst van de NSF, waren
dat tevens de circa 2000 leden van de Nederlandsche Vereeniging voor
Radio-telegrafie (NVVR). In 1926 - de PTT schatte het aantal radioluisteraars aan
het begin van dat jaar op ruim 24.000 - vroegen vier inmiddels opgerichte
omroepverenigingen aan de NSF/HDO om gebruik te mogen maken van de
Hilversumse zender. In hetzelfde jaar kende de minister van Waterstaat in verband
met de inmiddels ontstane drukte op de Hilversumse zender aan twee confessionele
omroepverenigingen - de Katholieke Radio Omroep (KRO) en de Nederlandsche
Christelijke Radio-Vereeniging (NCRV) - een tweede golflengte toe. Met andermaal
een flinke financiële injectie van Philips en in samenwerking met de NSF kwam in
1927 een tweede radiozender te Huizen in exploitatie.
De Hilversumse en Huizense zenders zonden op de ‘lange golf’ uit: Hilversum -

afhankelijk van de storingen door buitenlandse zenders - op de 1050, 1060, 1071 en
1075 meter, Huizen op de 1875 meter. Het betroffen hier zelfgekozen frequenties,
die waren toegekend in afwachting van een internationale regeling van het
radiospectrum. In 1927 vond in Washington een eerste internationale conferentie
plaats die ten doel had per land de beschikbare frequentiebanden voor de radio-omroep
te verdelen. Voor Nederland resulteerde deze conferentie, alsmede volgende
conferenties te Praag (1929) en Luzern (1933), in het verlies van een aantal reeds in
gebruik zijnde frequenties. Vanaf 1930 zonden de Vereeniging van Arbeiders Radio
Amateurs (VARA) en de opvolger van de HDO, de Algemeene Vereeniging Radio
Omroep (AVRO), vanuit Hilversum op de 301,5 meter middengolf hun programma's
uit. De andere omroepverenigingen bleven uitzenden op de 1875 meter via de
langegolfzender te Huizen.
Ook tijdens en na de jaren dertig traden er nog frequentiewisselingen op. Bovendien

werden de Nederlandse omroepzenders na de Tweede Wereldoorlog verplaatst naar
Lopik en aangevuldmet een aantal regionale steunzenders, die een goede en krachtige
landelijke ontvangst veilig stelden.25 Het principe van twee officiële hoofdzenders -
‘Hilversum I en II’ - bleef tot aan de komst van Hilversum III in 1965 echter
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gehandhaafd. Voor het beheer en de exploitatie van de zenders voor de radio-omroep
ontstond in 1935 een samenwerkingsverband tussen de PTT en de Nederlandse
omroepverenigingen, de NV Nederlandse Omroep ZendMaatschappij (NOZEMA).
Na de Tweede Wereldoorlog breidde de NOZEMA haar activiteiten uit in de

richting van televisieomroep. De maatschappij kreeg tevens de verantwoordelijkheid
voor de doorgifte via de ether van televisiesignalen naar de bezitters van een
televisietoestel.
Na een periode van vooroorlogse experimenten was Philips in 1948 gestart met

geregelde experimentele televisie-uitzendingen.
Daarbij werd gebruik gemaakt van een fabriekszender met een golflengte van

ongeveer 4,5 meter. De uitzendingen konden in principe worden ontvangen in een
straal van veertig tot vijftig kilometer rondom Eindhoven, maar ook uit Groningen
kwamen berichten over ontvangst.26Nadat deze experimentele televisie-uitzendingen
vanaf 1951 waren overgenomen door de in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS)
verenigde omroepverenigingen, ging de NOZEMA over op uitzending vanuit het
reeds bestaande radiostation te Lopik. Ten behoeve van de transmissie van de studio
in Bussum (en later ook in Hilversum) naar Lopik
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werd gebruik gemaakt van straalverbindingen met antennes die gerichte bundels
radiogolven uitzonden en ontvingen.27

Aanvankelijk - het ging om een beperkt experiment - werd geen gebruik gemaakt
van steunzenders, zodat de ontvangst beperkt bleef tot het Gooi inclusief Utrecht en
de omgeving van Amsterdam en Rotterdam. Geleidelijk aan breidde het bereik van
Lopik zich uit tot het gehele midden en westen van Nederland, terwijl Noord-, Oost-
en Zuid-Nederland door regionale steunzenders werden bediend. De televisietoren
van Goes was in 1957 de eerste Nederlandse zender die specifiek voor
televisie-uitzendingen in gebruik kwam.28 In de loop van de jaren vijftig ontstond
zodoende een landelijk netwerk van straalverbindingen, met Lopik in het centrum.29

Vanaf 1958 werd het straalverbindingsnet voor de televisieomroep tevens
ingeschakeld ten behoeve van de telefonie. Door de grote bandbreedte van een
televisiekanaal konden in plaats van het televisiesignaal een groot aantal
telefoonkanalen worden geïnstalleerd. De Watersnoodramp van 1953 had immers
aangetoond dat ook bekabelde telefoonverbindingen kwetsbaar bleven voor
calamiteiten.30Daarnaast werd het straalverbindingsnet ook ingezet voor de overdracht
van FM-radioprogramma's naar de verschillende zenders in het land.
Met de aanvankelijke focus van de televisie-uitzendingen op de Randstad en de

latere uitbreiding in de richting van de meer perifere gebieden van Nederland, volgde
de geografische diffusie van de televisie in feite een zelfde patroon als dat van de
radio.31 Werd in 1955 circa 75 procent van de Nederlandse bevolking met
televisieomroep bestreken, in 1958 was sprake van vrijwel volledige landelijke
dekking.32 Dit patroon kon, weliswaar met enige vertraging, ook worden
teruggevonden in de geografische verspreiding van het televisietoestelbezit.33 De
Randstad liep hierin aanvankelijk voorop. Noord-, Midden- en Zuid-Nederland liepen
hun achterstand echter snel in, zodat er in de loop van de jaren zestig nauwelijks
meer verschillen bestonden in de ruimtelijke diffusie van het televisiebezit.

Draadomroep en kabeltelevisie

Zowel voor de radio- als voor de televisieomroep werden dus vanaf de introductie
zenderparken opgericht. De signalen werden via de ether verspreid en bereikten de
toestelbezitters via buitenantennes. Voor de ontvangst van radio- en televisiesignalen
bestonden echter ook niet-draadloze alternatieven. In het geval van de radio
ontwikkelde dit alternatief zich gelijktijdig met de introductie van de draadloze radio.
Met televisie duurde het een aantal jaren voordat de toestelbezitters ook via de kabel
televisie konden ontvangen.
In 1924 richtte de fanatieke radioamateur A.L. Bauling in Koog aan de Zaan de

Eerste Nederlandsche Radio Centrale (ENRC) op.34

Voor een relatief klein bedrag - twee kwartjes per week - verbond hij zijn
radiotoestel via een draad met luidsprekers die waren opgesteld bij een aantal buren.
De collectieve voorziening van Bauling was een ongekend succes. In de
daaropvolgende jaren steeg het aantal abonnees van Baulings draadomroep naar
35.000. Elders in het land werden eveneens radiodistributiecentrales opgericht.
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Waren er in 1926 in zeventig gemeenten vergunningen aangevraagd, in 1927 ging
het om 1100 gemeentenmet 4000 aanvragen. Bij het grootste deel van deze aanvragen
ging het om particulieren. Ook gemeentelijke elektriciteitsbedrijven gingen echter
radiodistributie verzorgen, terwijl, zoals reeds aan de orde kwam, in een aantal steden
gemeentelijke telefoondiensten draadomroep via het telefoonnet verzorgden. In 1929
telde Nederland reeds ruim 100.000 radiodistributieaansluitingen.
Radiodistributie kende ten opzichte van draadloze ontvangst via een eigen

ontvangtoestel een aantal voordelen. De ontvangst van de omroepzenders via de
ether was soms bedroevend slecht, hetzij vanwege de te overbruggen afstand door
de relatief zwakke zenders in Het Gooi, hetzij door atmosferische storingen,
interferentie door andere zenders of lokale storingsbronnen als elektrische trams.
Het ging wellicht te ver radiodistributie om die reden te karakteriseren als ‘een zwam
die uitsluitend op een zieke boom kan groeien’.35 Het was echter een feit dat
radiocentrales een ongestoorde ontvangst konden bieden doordat de Hilversumse
programma's vanuit de studio en via de centrale met gebruikmaking van het
telefoonnet de huiskamers bereikten. Daarnaast speelde een rol dat, waar bijvoorbeeld
een Philips-radiotoestel met toebehoren in 1927 circa 250 gulden kostte, een
abonnement op de draadomroep inclusief luidspreker jaarlijks niet meer dan circa
25 gulden bedroeg: de vijftig cent die Bauling vroeg, had zich tot het standaardtarief
ontwikkeld. Ook was het bedieningsgemak in het geval van radiodistributie groot.
Niet alleen was het bij een ‘gewoon’ radiotoestel noodzakelijke afstemmen niet nodig
omdat de verschillende programma's konden worden geselecteerd door middel van
een schakel- of drukknop, tevens verleende de radiocentrale de luisteraar een dienst
door uit het onoverzichtelijke aanbod van binnen- en buitenlandse zenders een keuze
te maken. Veel luisteraars, ook de ‘beter gesitueerden’, waren tevreden met dit in
vergelijking met een eigen ontvangtoestel beperkte aanbod, zoals
radiotoestelproducent Philips in 1930 tot zijn schrik constateerde. Overigens waren
de radiodistributeurs verplicht in ieder geval de twee Nederlandse zenders door te
geven. De Haagse telefoonabonnee kreeg daarnaast bijvoorbeeld de Engelse zender
Daventry en het Deense Kalundborg.
Deze voordelen in aanmerking nemend, verbaasde het niet dat in 1932 het aantal

radiodistributieaansluitingen het aantal radiotoestellen overtrof. De dominante
producenten van radiotoestellen - Philips en het Haagse bedrijf Van der Heem -
constateerden deze ontwikkeling met de nodige zorg. Een abonnement op een
radiocentrale maakte de aanschaf van een radiotoestel immers overbo-
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Reclameposter van Erres uit 1953.

Radiogolven
Zendantennes ten behoeve van radiotransmissie stralen gemoduleerde elektromagnetische golven
uit. Dit zijn zogeheten draaggolven waaraan een spraak- of muzieksignaal is toegevoegd. De golflengte
wordt bepaald door het medium waarin de golf zich voortplant en de frequentie, het aantal trillingen
of perioden per seconde. De frequenties van radiogolven lopen van nagenoeg nul tot bijna oneindig
veel Herz. De frequentiebanden hebben afhankelijk van het praktische gebruik in de loop der tijd een
naam gekregen. Lange radiogolven met een relatief lage frequentie volgen de kromming van de aarde
en hebben doorgaans een bereik van circa 500 kilometer. In het middengolfgebied vallen radiogolven
tussen de 187 en 570 meter. Het kortegolfgebied heeft als ondergrens circa tien meter. In het
zeer-kortegolf- (VHF) en ultra-kortegolfgebied (UHF) bevinden zich hoogfrequente golven met een
lengte variërend van tien meter tot enkele centimeters. Het gaat daarbij om radio- en televisieomroep
met frequentiemodulatie (FM) en om radar. FM is een specifieke vorm van modulatie. Bij
amplitudemodulatie (AM) wordt de sterkte van de draaggolf gevarieerd op het ritme van het signaal.
Bij FM blijft daarentegen de sterkte van de draaggolf constant, maar wordt de zendfrequentie
aangepast aan het ritme van het (beeld)signaal. De midden- en kortegolf hebben een groter bereik
dan de langegolf doordat de golven in het eerstgenoemde spectrum voor een groot gedeelte worden
gereflecteerd door de ionosfeer, een laag in de aardse atmosfeer op 80 tot 400 kilometer hoogte die
bestaat uit geïoniseerde gassen. Het bereik van zeer-kortegolven en ultra-kortegolven beperkt zich
doorgaans tot de gezichtseinder. Om deze reden zijn op veertig à vijftig kilometer afstand geplaatste
relaystations noodzakelijk voor retransmissie van televisiesignalen.
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In 1924 begon A.L. Bauling in Koog aan de Zaan te experimenteren met radiodistributie. Zijn Eerste
Nederlandsche Radio Centrale vond snel navolging in andere steden. De uitzendingen van de
radiocentrales waren tot in de jaren vijftig uitermate populair. In tegenstelling tot de ontvangst via
een antenne met een individueel ontvangstapparaat zijn de uitzendingen van de centrales namelijk
storingsvrij en geven ze een ongestoord genot, zoals dit geëmailleerde reclamebord uit 1932 aangeeft.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



173

Op woensdag 15 mei 1940, vijf dagen na de Duitse inval in Nederland, bezette de
propagandacompagnie ‘Holzhammer’ de Hilversumse studio's, waaronder die van de AVRO. De
compagnie stond onder leiding van E.A. Freudenberg, die tevoren als hoorspelregisseur had gewerkt
bij het Reichs Rundfunk Gesellschaft.
De beheersing en controle van de omroep was voor de Duitse bezetter vanuit propagandistisch
oogpunt van groot belang.

dig. Tegelijkertijd betekende een abonnement op een centrale voor veel luisteraars
een eerste kennismaking met het fenomeen radio en fungeerde het in die zin wellicht
als opstap naar een eigen toestel. Beide bedrijven ontwikkelden in dit kader een
tweesporenbeleid. Enerzijds werd gewoon doorgegaanmet de productie en afzet van
radiotoestellen en werd ook apparatuur geleverd aan de radiocentrales. Van der Heem
ging zelfs participeren in radiocentrales.36 Anderzijds werkte Philips achter de
schermen de radiocentrales tegen door aan te dringen op regulering van de branche
en zelfs de oprichting van centrales te verhinderen. Lukte dit laatste niet, dan bood
Philips zijn diensten aan als fabrikant.
Na 1932 keerde het tij ten gunste van het draadloze radiotoestel en viel de groei

van het radiopubliek vooral te relateren aan de aanschaf van eigen radiotoestellen.
De toestellen werden niet alleen gebruikersvriendelijker, ze werden tevens aanzienlijk
in prijs verlaagd: in 1934 kon reeds een Philips-radiotoestel worden aangeschaft voor
een bedrag onder de honderd gulden. In combinatie met ruimere
afbetalingsmogelijkheden kozen steeds meer luisteraars voor een individueel toestel
in plaats van gebruik te maken van een collectieve voorziening. Tegelijkertijd kreeg
de radiodistributie met steeds meer overheidsbeperkingen te maken, mede onder
druk van de Hilversumse omroepverenigingen, voor wie het onverteerbaar was dat
de radiocentrales hun programma's afnamen maar daarvoor niet betaalden. Het
‘omroepje spelen’ door middel van de doorgifte van eigen programma's werd aan
banden gelegd en bepaalde buitenlandse radiozenders, zoals de commerciële zender
Radio Luxemburg, mochten niet meer worden doorgegeven.
Radiocentrales dienden zich te conformeren aan de bestaande regels voor de

Nederlandse omroepen en het maken van reclame via de omroep was niet toegestaan.
Ten slotte ging de PTT hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de geluidsweergave.
Genoemde ontwikkelingen leidden ertoe dat de radiocentralehouders verplicht werden
aan zowel de PTT als de NOZEMA een jaarlijkse vergoeding per abonnee af te
dragen, zodat de exploitatiekosten stegen.
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Na een eerste fase waarin de radiodistributie was overgelaten aan het particulier
initiatief, volgde dus de integratie in het Nederlandse omroepbestel.
De versnelde opmars van het draadloze toestel resulteerde overigens in een meer

gelijkmatige geografische verspreiding van de radio over Nederland. De oprichting
van radiocentrales leidde tot een snelle diffusie van radio in de grote steden. In
Amsterdam en Rotterdam kon rond 1935 al meer dan zestig procent van de
huishoudens naar de radio luisteren, tegen tussen de twintig en dertig procent van
de huishoudens in de provincies Groningen, Friesland, Gelderland en Overijssel.37

Met de toenemende elektrificatie van het platteland kon in de laatstgenoemde
provincies het draadloze toestel aan een inhaalslag beginnen, waarmee de geografische
verschillen in het diffusiepatroon van de radio in snel tempo werden genivelleerd.38

Onder de Duitse bezetting werden in 1940 de gemeentelijke telefoonnetten,
inclusief de gemeentelijke radiodistributienetten, overgenomen door het Rijk en
voortaan geëxploiteerd door de PTT.
Hetzelfde gold voor de bijna 800 particuliere draadomroepen. De Duitse bezetter

hechtte groot belang aan de radiodistributie. Zo constateerde de nieuwe
directeur-generaal van de PTT, de NSB'er W.L.Z. van der Vegte, in 1942: ‘Als
propagandamiddel is de radio
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Grafiek 2.1: Het aantal radiodistributieaansluitingen en radiotoestellen in Nederland, 1926-1968
(voor bronvermelding en toelichting zie pag. 333)

Tabel 2.2: Het totale aantal luistermogelijkheden in Nederland per 100
huishoudens, 1930-1970

PercentageJaarPercentageJaar
851955101930

971960431935

1481965651940

1721970201945

771950

(voor bronvermelding zie pag. 333)

een onmisbaar hulpmiddel en den eisch wordt gesteld dat dit hulpmiddel
onberispelijk werkt.’39 Onder invloed van de pro-Duitse programmering, maar ook
vanwege de vanaf 1 januari 1941 verplichte luisterbijdrage, zegden in de eerste
oorlogsjaren veel luisteraars hun abonnement echter op. Hetzelfde gold overigens
voor veel leden van de omroepverenigingen, die verbolgen waren over de
meegaandheid waarmee de bestuursleden van ‘hun’ vereniging tegemoetkwamen
aan de Duitse wensen.40 Vanaf 1942 groeide het aantal radiodistributie-abonnees
echter weer sterk. Een in 1941 gestarte ledenwerfactie speelde daarin een rol, maar
tevens wellicht een toenemende behoefte aan ontspanning en het streven om in de
programmering het gesproken woord terug te dringen ten gunste van
grammofoonplatenuurtjes en optredens van ook in de vooroorlogse periode populaire
dansorksten. Voor beide laatstgenoemde programmacategorieën gold uiteraard wel
dat het repertoire was aangepast. Joodse, Engelse en Amerikaanse muziek was
verboden, evenals swing- en jazzmuziek en ‘Hawaii-muziek’. De vordering van
radiotoestellen betekende in 1943 vervolgens nog een extra stimulans voor de
radiodistributie; alleen NSB'ers mochten hun radiotoestel behouden. In september
1944 werden alle radio-uitzendingen stopgezet. Vrijwel tegelijkertijd begon echter
vanuit het al bevrijde Eindhoven, met behulp van een noodzender van Philips, Radio
Herrijzend Nederland zijn uitzendingen.41

Na de oorlog bestendigde het Rijk de PTT-exploitatie van de radiodistributie.
Tussen 1945 en 1953 investeerde de PTT ten koste van hoge verliezen bijna vijftig
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miljoen gulden in uitbreiding en modernisering van de distributienetten en centrales.
Het marktaandeel van de radiodistributie in de totale radiomarkt bleef echter, evenals
vóór de oorlog, afnemen. Steeds vaker en ook steeds sneller stapten de abonnees
over op een eigen toestel. Terwijl tegen het einde van 1945 de radiodistributie voor
iets minder dan de helft van het aantal radioluistermogelijkheden tekende, daalde dit
aandeel na de oorlog gestaag tot het in 1960 circa vijftien en in 1968 minder dan tien
procent bedroeg. Voor een belangrijk deel was deze ontwikkeling het gevolg van
een verandering in doelgroep.
Vóór 1940 bood de distributie een zeer goedkope vorm van radiobeluistering en

zal er ongetwijfeld sprake zijn geweest van een oververtegenwoordiging van de
lagere inkomensklassen. Na de oorlog bleef de radiodistributie dit imago van ‘radio
voor de mindere man’ aankleven, zonder dat dit nog met de werkelijkheid
overeenkwam. De storingsvrije ontvangst en hoge geluidskwaliteit - vanaf 1955
experimenteerde de PTT bijvoorbeeld met stereofonische uitzendingen - trok
inmiddels vooral luisteraars met een meer dan gemiddelde belangstelling voor
klassieke muziek. In deze per definitie beperkte groep waren de hogere
inkomensgroepen relatief sterk vertegenwoordigd.Met de afnemende sociale betekenis
van de draadomroep, een term die de PTT in de jaren vijftig bedacht om het imago
van de radiodistributie te verbeteren, en een zowel in absolute als in relatieve zin
afnemend abonneebestand, besloot de PTT in 1964 de draadomroep geleidelijk aan
af te bouwen. Het exploitatieverlies dat de dienst leed - jaarlijks circa zes miljoen
gulden - vormde daarbij een belangrijke aanvullende motivatie. In 1975 staakte de
laatste radiocentrale zijn uitzendingen. Het individuele ontvangtoestel had het pleit
definitief gewonnen. Grafiek 2.1 vergelijkt voor de periode 1926-1968 het aantal
radiodistributie-aansluitingen en radiotoestellen. Tabel 2.2 geeft voor de voor- en
naoorlogse periode de ontwikkeling van het totale aantal luistermogelijkheden.

De afbouw van de radiodistributienetten betekende niet dat radioontvangst per kabel
verdween. Vanaf het einde van de jaren vijftig werden de activiteiten van de
radiocentrales in feite overgenomen door lokale exploitanten die via de kabel radio-
maar vooral ook televisieprogramma's gingen doorgeven.
In een poging om de noodlijdende draadomroep te redden, vond in 1958 in de

Haagse Marnixstraat een proef plaats met het overbrengen van televisiesignalen via
het bestaande draadomroepnet.42 De ontvangstkwaliteit was echter niet optimaal. In
de jaren 1962 en 1963 vond daarom een tweede proefneming plaats. De PTT sprak
van een Centraal Antenne Systeem (CAS). Via een netwerk van
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breedbandige draaggolfkabels en straalverbindingen ontving een in de Haagse wijk
Bezuidenhout opgestelde, veertig meter hoge schotelantenne radio- en
televisiesignalen. Per coaxkabel konden ruim duizend inwoners van de wijk voor 48
gulden per jaar vervolgens de beschikking krijgen over een storingsvrije ontvangst
van Nederland 1 en een aantal buitenlandse televisieprogramma's, alsmede acht tot
twaalf radioprogramma's op de FM.43 De proef was een succes en in 1964 besloot
de PTT het verzorgingsgebied uit te breiden tot de nabijgelegen nieuwbouwwijk
Mariahoeve, waar reeds alle woningen waren voorzien van een standaardaansluitpunt
voor telefoon en draadomroep. In de daaropvolgende jaren kwamen in een aantal
plaatsen in de nieuwe IJsselmeerpolders eveneens CAS-netten tot stand.
Met de oprichting van CAS-netten demonstreerde de PTT de ambitie om naast

een monopolie op de telefoondienst tevens een monopolie te verkrijgen op het gebied
van de kabeldistributie. De CAS-netten waren bedoeld als vervangers van de
draadomroepnetten en die netten stonden vanaf de oorlog onder staatsbeheer.
Naar de mening van de PTT bood een nationaal kabelsysteem onder haar controle

en regie grote voordelen boven een lokale en gedecentraliseerde aanpak. Het ging
daarbij niet alleen om schaalvoordelen en het kunnen compenseren van eventueel
verliesgevende netten met winstgevende netten. Tevens kon langs deze weg een
algehele verbetering van de signaalontvangst worden bereikt.
Tot slot maakte een nationaal kabelsysteem een einde aan de wildgroei van

dakantennes.44 Het succes van de CAS-netten had inmiddels echter ook geleid tot
activiteiten van andere partijen.
In toenemende mate gingen woningbouwverenigingen en particuliere

woningverhuurders ertoe over hun woningcomplexen - flats en groepjes laagbouw
- te voorzien van een gemeenschappelijke antenne-inrichting, een zogeheten GAI.
Daarnaast begonnen gemeenten voor een groter gebied centrale antenne-inrichtingen
(CAI) op te richten, niet alleen om iets te doen aan de ‘antennewouden’, maar vooral
om als exploitant van lokale kabelnetten invloed uit te kunnen oefenen op het
programma-aanbod en de tarieven voor programmadistributie.45 De lokale GAI's en
CAI's werden door het Rijk oogluikend toegestaan omdat de PTT vanwege de
wachtlijstproblematiek op telefoniegebied niet zelf bij machte was aan de vraag naar
CAS-netten te voldoen. Rond 1970 werd de inmiddels bestaande situatie van een
lappendeken aan lokale kabelnetten gelegitimeerd, onder andere via een wijziging
van de Telegraaf- en Telefoonwet van 1904. Het PTT-monopolie op de doorgifte
van radio- en televisiesignalen werd afgeschaft: kleine of speciale kabelnetten
mochten, binnen bepaalde grenzen, door gemeenten of door hen aangewezen
vertegenwoordigers worden geëxploiteerd. Daarmee was het PTT-plan voor een
landelijk, door haarzelf geëxploiteerd kabelnet van de baan, alhoewel ze via de in
1970 als dochteronderneming van de NOZEMA opgerichte NV Centrale Antenne
Systemen Exploitatie Maatschappij

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Op 15 november 1963 stelde de PTT in de Haagse wijk Bezuidenhout het Centraal Antenne Systeem
(CAS) in werking. Samenmet het CAS in de wijkMariahoeve zorgde dit experimentele kabeltelevisienet
ervoor dat zesduizend van de Haagse televisie bezitters een voor die tijd riant aantal zenders kon
ontvangen, waaronder enkele buitenlandse. Voor de kabelaanleg diende uiteraard wel de straat te
worden opengebroken.

(CASEMA) een belangrijke speler bleef op de lokale kabelnetmarkt, als leverancier
van programma's aan de bestaande GAI's en CAI's en als kabelnetexploitant. De
particuliere kabelexploitanten verenigden zich in de Vereniging van Exploitanten en
Machtiginghouders van Centrale Antenne Inrichtingen (VECAI). Overigens zou het
plan van een geïntegreerd kabelnet onder PTT-regie in de jaren tachtig opnieuw
opduiken.46

Met de proliferatie van lokale kabelnetten in de jaren zeventig - in 1981 telde
Nederland ruim 900 GAI's - veranderde niet alleen het aangezicht van Nederland,
maar kwamen ook meer radio- en televisieprogramma's, vooral buitenlandse, ter
beschikking dan mogelijk was geweest via individuele antenneontvangst. Bovendien
creëerden de lokale kabelnetten de mogelijkheid om een op lokale maat toegesneden
programma-aanbod te distribueren en zelfs om lokale omroep te produceren en te
verspreiden.47 Deze derde bekabeling van Nederland op communicatiegebied - na de
telefonie en de draadomroep - had vanuit kwantitatief oogpunt nauwelijks gevolgen
voor de diffusie van televisie in Nederland. Tabel 2.3 geeft de cijfers van het aantal
televisietoestellen per 100 huishoudens in Nederland tussen 1951 en 1970 en illustreert
dat reeds vóór de proliferatie van kabelnetten de televisie zich een vaste plaats in het
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Grafiek 2.2: De diffusie van de televisie in Nederland, 1950-1970
(voor bronvermelding en toelichting zie pag. 333)

Tabel 2.3: Het aantal televisietoestellen in Nederland per 100 huishoudens,
1955-1970

Aantal televisietoestellen per 100 huishoudensJaar
53,71965circa 21955

60,21966circa 81957

65,7196725,21961

69,2196832,11962

71,6196938,81963

75,5197047,11964

(voor bronvermelding zie pag. 333)

Nederlandse huishouden had verworven. Tegelijkertijd vormde de kabel echter
een belangrijke factor in het veranderende kijkgedrag na 1970. In hoofdstuk 6 wordt
nader ingegaan op de relatie tussen het ontstaan van kabeltelevisienetten en de praktijk
van het televisiekijken.

Conclusie

De twintigste eeuw kende op communicatiegebied een enorme proliferatie van lijnen,
kabels, draaggolfverbindingen en straalzenders. Nederland raakte letterlijk overdekt
met infrastructuren voor de overdracht van spraak-, geluids- en beeldsignalen.Wordt
deze infrastructurele ontwikkeling overzien, dan kunnen verschillende interessante
patronen worden onderscheiden.
Ten eerste valt een dilemma te constateren tussen individuele en collectieve

voorzieningen. Hadden op telefoniegebied collectieve voorzieningen zoals party-lines
weinig succes, voor wat betreft radio en televisie ondervond individuele ontvangst
een aanzienlijke concurrentie van collectieve voorzieningen, zowel in de vorm van
radiodistributiecentrales als de CAS-netten, gemeenschappelijke en centrale
antenne-inrichtingen.
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Ten tweede, deels gelijk opgaand met dit dilemma, viel een strijd tussen
gecentraliseerde en gedecentraliseerde infrastructuren te onderkennen. Tot aan de
Tweede Wereldoorlog vormde een gecentraliseerde telefonie-infrastructuur onder
de hoede van de PTT zeker geen vanzelfsprekendheid: slechts onder invloed van
externe druk werden de drie grote gemeentelijke telefoondiensten genaast. Voor wat
betreft radio en televisie kon een soortgelijke ambivalentie worden geconstateerd.
Was de transmissie van radiosignalen vanaf 1935 formeel in handen van de
NOZEMA, zowel daarvóór als daarna was er ruimte voor lokaal initiatief in de vorm
van op beperkte, dat wil zeggen lokale, schaal opererende radiocentrales.
De monopoliepositie van de NOZEMA op het gebied van de transmissie van

televisiesignalen werd vanaf de jaren zestig niet ter discussie gesteld, maar kreeg in
die periode wel een lokale aan- en invulling door de opkomst van een groot aantal
lokale kabelexploitanten, die zorg droegen voor de transmissie van de radio- en
televisiesignalen naar de individuele woningen. De PTT, ten slotte, kreeg op
telefoniegebied in 1940 weliswaar de status van enige telefonie-exploitant, maar zag
haar streven naar een positie als exclusieve exploitant en beheerder van een nationale
kabelinfrastructuur voor radio en televisie gedwarsboomd door lokale initiatieven
en krachten.
Ten derde werd duidelijk dat tussen infrastructuren en diensten wisselende

interacties plaatsvonden: de gemeentelijke telefoondiensten koppelden vanaf de jaren
twintig de overdracht van radiosignalen aan hun telefoonnet; radiosignalen bereikten
de luisteraar zowel via de ether als via de kabel; het radiozenderpark werd
ingeschakeld voor televisieomroep; het televisiezenderpark werd tevens gebruikt
voor telefonie; de PTT experimenteerde met de overdracht van televisiesignalen via
het oude radiodistributienet. De hier in het kort geschetste patronen illustreren niet
alleen de dynamiek van het Nederlandse communicatielandschap in de twintigste
eeuw. Tevens maken genoemde patronen duidelijk dat er tussen
communicatie-infrastructuren en de daarover getransporteerde diensten geen
één-op-éénrelatie bestond. Van simpele, rechtlijnige substitutieprocessen van
infrastructuren of diensten was in ieder geval geen sprake: de radio verving niet de
telefoon en de televisie verwierf zich een plaats naast de radio. Ten slotte kon er dus
ook verschillend worden gedacht over de optimale exploitatie- en beheersvorm van
de betreffende infrastructuren en diensten. De ontwikkeling van infrastructuren voor
telefonie, radio en televisie ging gepaard met de grootschalige diffusie van
telefoontoestellen, radio's en televisies. De diffusie van deze artefacten vertoonde
evenwel opmerkelijke faseverschillen. De telefoon, geïntroduceerd in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw, kon kort voor de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks
als een algemene voorziening worden gekarakteriseerd, ondanks het bestaan van een
hoogwaardige infrastructuur. De radio, daarentegen, behoorde rond 1940, circa
vijftien jaar na de introductie ervan, al
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voor veel huishoudens tot de vaste uitrusting. De televisie, ten slotte, spande de
kroon: het toestelbezit per honderd huishoudens steeg tussen 1960 en 1970 van 25
naar 75. Deze verschillen in diffusiepatronen roepen enerzijds vragen op omtrent de
maatschappelijke betekenis en de plaats en de status in de Nederlandse huishoudens
die de telefoon, radio en televisie in de loop der tijd verwierven. Anderzijds mag
duidelijk zijn dat de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde infrastructurele
ontwikkelingen en de diffusie van de daarmee verbonden artefacten plaatsvonden
binnen bredere technische, economische, sociaal-culturele en politieke kaders. De
volgende hoofdstukken gaan nader in op deze vragen en kaders.

W.O. de Wit
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In zijn karakteristieke stijl verzorgde de illustrator Hans Borrebach in 1954 de omslag van een nieuwe
druk van het klassieke jeugdboek van Cissy van Marxveldt. De eerste druk van dit boek dateerde uit
1919, maar ook in de jaren vijftig visualiseerde de telefoon kennelijk nog goed de jeugdigheid en
frivoliteit van de hoofdpersoon. In ieder geval werd zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog in
jeugdboeken druk getelefoneerd.
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3 De vele gezichten van de telefoon

Toestellen, netten en abonnees
De effectenbeurs als knooppunt van telecommunicatie
De Rotterdamsche Bank en de effectenhandel: integratie en innovatie
Tussen ‘Verveling’ en (onaangename) verrassing: de particuliere
telefoongebruiker
Conclusie

In de eerste decennia van de twintigste eeuw ontwikkelde de telefoon zich gaandeweg
tot een onmisbaar hulpmiddel voor grote delen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Zakelijke gebruikers vormden in deze jaren de hoofdmoot van de telefoonabonnees.
Het ging daarbij, wanneer wordt afgegaan op het deskundige oordeel van de

schrijfster én telefoniste CoraWestland, vooral ook ommannen.1 Dat betekende niet
dat zakelijke gebruikers de telefoon uitsluitend aanwendden voor hun zakelijke
contacten. Het betekende ook niet dat particulieren - mannen en vrouwen - geen
gebruik van de telefoon maakten. Integendeel, de telefoon werd door hen in
toenemende mate gebruikt om het contact met familie, vrienden en kennissen te
onderhouden. Dat reeds in 1925 in het erotisch-getinte tijdschrift Het Mondaine
Weekblad onder de titel ‘Telephoontjes’ seksadvertenties stonden, duidt er bovendien
op dat de telefoon al in een vroeg stadiumwerd ingeschakeld ten behoeve van intieme
contacten tussen vreemden.2

In hedendaags onderzoek naar het telefoongebruik wordt onderscheid gemaakt
tussen enerzijds instrumenteel, anderzijds sociaal-emotioneel gebruik.3 In het eerste
geval gaat het vooral om het uitwisselen van informatie, het maken van afspraken,
het aankondigen van bezoeken, het organiseren en coördineren van activiteiten en
het hoofd bieden aan noodgevallen. In het tweede geval gaat het om het converseren
of kletsen vanwege de gezelligheid of om de verveling te verdrijven, het vragen hoe
iemand het maakt en het onderhouden van de emotionele banden met familie en
vrienden. Weliswaar kan in beide gevallen worden gesproken van een doelgericht
telefoongebruik, maar anders dan bij de eerste categorie valt bij sociaal-emotioneel
telefoongebruik het doel van het gesprek samen met de gespreksactiviteit: het doel
van een ‘sociaal’ telefoongesprek is de persoonlijke expressie door middel van de
telefoon. Om deze reden wordt in het laatste geval ook wel van affectief of intrinsiek
telefoongebruik gesproken.4 Om eventuele waarde- en vooroordelen die verbonden
zijn met de term ‘sociaal-emotioneel’ te vermijden, zal hier de voorkeur worden
gegeven aan de twee laatstgenoemde termen wanneer wordt gesproken over
niet-instrumenteel telefoongebruik.5 Uiteraard behoort een combinatie van
instrumenteel en intrinsiek telefoongebruik ook tot de mogelijkheden: in veel
telefoongesprekkenwordt het maken van een afspraak gecombineerdmet ‘bijpraten’
en het uitwisselen van indrukken en emoties. Telefoongesprekken kunnen dus
meerdere doelen dienen.6

Beide vormen van telefoongebruik worden in dit hoofdstuk aan de orde gesteld.
Op verschillende manieren zal daarbij worden gepoogd inzicht te krijgen in de
(veranderende) economische en sociaal-culturele betekenis van de telefoon. Ten
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eerste zal, na een schets van de eerste jaren van de telefoon en van de introductie in
het zakelijke domein, de aandacht worden gericht op wat kan gelden als een lokaal
knooppunt van activiteiten en systemen op het gebied van telecommunicatie: de
Amsterdamse effectenbeurs.
Naast de telefoon speelden de telegraaf, radio en telex een cruciale rol in de

ontwikkeling van de effectenhandel en het effectenverkeer in Nederland in de
twintigste eeuw. Ten tweede wordt, maar dan vanuit het perspectief van een speler
op de effectenmarkt, te weten de Rotterdamsche Bank, gekeken naar de functie die
de telecommunicatie in het algemeen en de telefoon in het bijzonder vervulden binnen
veranderingen in de keten van de effectenhandel. Ten slotte zal op basis van literaire
bronnen worden ingegaan op de omgang met de telefoon door met name particuliere
gebruikers. De telefoon wordt vanaf circa 1900 teruggevonden in de Nederlandse
literatuur en een analyse van dit literaire materiaal
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levert - overigens bij gebrek aan andere bronnen: telefoongesprekken zijn per definitie
vluchtig - een intrigerend beeld op van de verhouding die de Nederlandse particuliere
telefoonabonnee in de afgelopen honderd jaar onderhield met zijn telefoon.

Toestellen, netten en abonnees

De uitvinding van de telefoon was geen antwoord op de fundamenteel menselijke
behoefte aan mondelinge communicatie op afstand of op een algemene
maatschappelijke behoefte. De telefoonwas het onbedoelde gevolg van de zoektocht
naar een telegraaftoestel waarvan de stroompulsen - de morseseinen - zouden kunnen
worden omgezet in akoestische tonen. Deze conversie van elektrische in akoestische
signalen zou het in principe mogelijk moeten makenmeerdere signalen tegelijkertijd
te verzenden. Met name de Amerikaanse telegraafindustrie had grote belangstelling
voor een dergelijk toestel, omdat het de capaciteit van de bestaande telegraaflijnen
aanzienlijk zou vergroten. Aan de zoektocht naar een akoestische telegraaf namen
meerdere uitvinders deel die in meer of mindere mate gelieerd waren aan de
telegraafindustrie.7 Alexander Graham Bell was binnen deze groep van uitvinders
een relatieve outsider. Evenals zijn concurrenten Thomas Alva Edison en Elisha
Gray liet hij zich bij zijn empirisch onderzoek inspireren door eerdere constructies
en bestaande kennis en ervaringen. De technische nieuwheid van de telefonische
constructies die Bell in de jaren 1875-1876 ontwierp, berustte op het feit dat deze
constructies gebruik maakten van het principe van een voortdurende, fluctuerende
stroom, die de elektrische vertaling was van een nagenoeg identiek en complex
akoestisch signaal. Dit principe was, ofschoon het werd ontdekt vanuit het onderzoek
naar een verbeterd telegraaftoestel, tot op dat moment niet aangetoond en binnen de
telegrafie nog onbekend. De indiening en erkenning van Bells octrooiaanvraag in
1876 was hierop gebaseerd. In de daaropvolgende jaren

Het principe van de telefoon van Bell. Links de zender (of microfoon), rechts de ontvanger (of
luidspreker).

werd het telefoontoestel van Bell - zowel de zender, het deel van het toestel dat de
geluidsgolven omzet in een elektrisch signaal, als de ontvanger, het deel dat het
elektrisch signaal weer omzet in een akoestisch signaal - door zowel Bell zelf als
Gray en Edison nog op essentiële punten gewijzigd. Met name de toepassing van de
koolmicrofoon als zender, die in tegenstelling tot Bells oorspronkelijke constructie
berustte op het principe van variabele weerstand, vormde in dat opzicht een belangrijk
moment: zonder een goedwerkendemicrofoonwas het toestel van Bell waarschijnlijk
altijd een technisch beperkt apparaat gebleven.
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De op basis van het octrooi van Bell opgerichte Bell Telephone Company verwierf
in 1879 door een overeenkomst met de telegraafmaatschappij Western Union een
monopoliepositie op telefoniegebied voor de Amerikaanse markt.8 Aanvankelijk
poogde het Bell-concern op basis van zijn octrooien ook in Europa een dergelijke
positie te verwerven. Om verschillende redenen, waaronder het bestaan van
concurrerende octrooien van bijvoorbeeld Edison, lukte dit niet. Bij het op de markt
brengen en exploiteren van de telefoon in Europa diende dus te worden geconcurreerd
met andere ondernemingen. Met dit doel werd in februari 1880 door de
Bell-maatschappij de International Bell Telephone Company (IBTC) opgericht. De
IBTC verwierf van demoedermaatschappij het alleenrecht op de verkoop, het gebruik
of de verhuur van het telefoontoestel van Bell in een groot aantal Europese landen,
waaronder Nederland.9

In Nederland werd vanaf het einde van 1877 door particulieren geëxperimenteerd
met de telefoon.10 De toestellen waren afkomstig uit bijvoorbeeld Duitsland of
vervaardigd door lokale fabrikanten van elektrische apparatuur en
instrumentenmakers. In Goes zag de firma Kakebeeke wel commerciële
mogelijkheden in de telefoon. In 1880 vroeg het bedrijf bij de betreffende
gemeentebesturen en het Rijk een vergunning aan voor het aanleggen en exploiteren
van telefoonnetten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.11 Ten behoeve van de
werving van abonnees liet de daartoe opgerichte Nederlandsche Maatschappij voor
Telephonische Verbindingen een brochure met inschrijfformulier verschijnen. De
brochure bevatte naast enige voorlichting aan het publiek over de werking van het
toekomstige telefoonnet en het eenvoudige gebruik van het telefoontoestel, tevens
een profielschets van de doelgroep:

De Maatschappij beoogt het doel om, door middel van de beste toestellen
en hunne verbinding verschillende personen in de gelegenheid te stellen
onderling besprekingen te kunnen houden. Zulke inrichtingen in de grootere
en kleinere handelssteden van Amerika en in Londen leeren, welke
voordeelen er aan verbonden zijn voor commissionairs, bankiers,
cargadoors, expediteurs, kooplieden, makelaars, reeders, enz. om er mede
in verbinding te staan (...). Alle geabonneerden staan in verband door
draadleidingen met één of meerdere centrale
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bureaux (...) welke de verlangde verbindingen op een wisselbord zullen
bewerkstelligen, waardoor de abonnés met elkander in contact gebracht
worden.12

De verwijzing naar de onderscheiden groepen die in het buitenland reeds gebruik
maakten van de telefoon, was geen overbodige luxe. Zelfs de Bell Telephone
Company had aanvankelijk geen vastomlijnd idee van de toepassingsmogelijkheden
van de door haar geoctrooieerde telefoon. In dat kader vielen ook de experimenten
te plaatsen die niet alleen in Amerika, maar ook in een aantal Europese landen werden
gehouden en waarbij de telefoonwerd gebruikt als eenmedium om op afstandmuziek
over te brengen.13 In Nederland konden bijvoorbeeld de gasten van het Amstelhotel
per telefoon kennisnemen van concerten die werden gehouden in het Paleis voor
Volksvlijt en werden de bezoekers van de Amsterdamse Wereldtentoonstelling van
1883 vergast op muziek die elders in de stad ten gehore werd gebracht.14 Dergelijke
toepassingen van de telefoon vonden echter op bescheiden schaal plaats en werden
vrij snel overschaduwd door een toepassing van de telefoon die meer voortbouwde
op bestaande praktijken. Onder invloed van de oprichting van telefooncentrales
ontstond het idee dat de telefoon kon worden toegepast als onderdeel van een stedelijk
communicatienet dat informatie-uitwisseling en conversatie tussen geabonneerden
mogelijk maakte.15 Zowel de introductie van telefooncentrales als de oprichting van
abonneediensten was geïnspireerd op de bekende praktijk van telegrafische
boodschappendiensten, waarbij telegraaflijnen door particulieren werden gebruikt
om boodschappenjongens, de brandweer of de politie via een centrale op te roepen.
In Nederland was het nut van deelname aan een telefoonnet nog allerminst evident.

De promotie van de telefoon als een communicatiemiddel tussen stedelijke
handelsbedrijven en kantoren was in dat licht bezien een noodzakelijke strategie om
voor de telefoon een eerste markt te creëren. Het was bovendien een strategisch
verantwoorde keuze, omdat in dit marktsegment de bedrijven werden gevonden die
reeds een intensief zakelijk gebruik van de telegraaf maakten. Het merendeel van de
in de negentiende eeuw zowel in Nederland als daarbuiten verzonden telegrammen
had betrekking op de (effecten)handel, de nijverheid en de scheepvaart. De pers
vormde eveneens een belangrijke gebruikersgroep.16 In deze economische sectoren
werd dus al gebruik gemaakt van snelle communicatiemiddelen. Dat betekende niet
dat de telegraaf zijn belofte van snel verkeer altijd waarmaakte. In de jaren tachtig
ontving bijvoorbeeld de in Amsterdam gevestigde Twentsche Bank regelmatig
klachten van haar relaties in de provincie over de vertraagde aflevering of ontvangst
van telegrammen met beursorders.17 De telefoon kon door het ontbreken van een
telegraafbeambte in het verkeer beter voldoen aan deze behoefte aan snelheid en was
bovendien ongevoelig voor schriftelijke fouten. Het lag daarom voor de hand de
promotie van de telefoon te richten op de bestaande telegraafgebruikers: ‘Juist zij,
die om hun handels of nijverheidsbedrijf het meest aan het algemeen verkeer deel
nemen, en dus ook meer dan anderen van den telegraaf gebruik maken, (zijn) de
aangewezene geabonneerden der telephoonondernemingen.’18

De aanstaande netexploitanten waren zich ook zeer bewust van het feit dat de
betekenis van hun net afhing van het aantal geïnteresseerden die tot deelname konden
worden overgehaald. Ook daarom werd door hen grote nadruk gelegd op het reeds
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uitgebreide gebruik van de telefoon in het buitenland en op de potentieel grote vraag
naar de telefoon in Nederland. Zo schreef de Nederlandsche Bell-Telephoon
Maatschappij (NBTM), de inmiddels opgerichte Nederlandse dochtermaatschappij
van de IBTC die eveneens in de race was voor de exploitatie van telefoonnetten in
de grote steden, dat het Bell-concern in Amerika reeds 150.000 abonnees bezat, en
dat de onderneming in Nederland was ontvangen ‘met al de belangstelling, die zij
verdient, getuige het aantal toezeggingen en de ernstige ondersteuning, die den
oprichters allerwege ten deel valt’.19 Ook NBTM-directeur H.F.R. Hubrecht meldde
in zijn concessieaanvraag uit 1880 dat ‘reeds zeer vele handelsinrichtingen en
personen hunne adhaesie aan dat plan hebben geschonken en zich schriftelijk
verbonden hebben hunnen woningen of kantoren in die verbindingen te doen
opnemen’.20 De commissionairs Koch en Vlierboom, vertegenwoordigers van een
Belgische en een Franse ingenieur die in Nederland op proef telefoonnetten wensten
te gaan exploiteren, konden aan het gemeentebestuur van Rotterdam een soortgelijke
lijst voorleggen. Daarop stonden de namen vermeld van zeventien Rotterdamse
kassiers, makelaars, kooplieden, commissionairs, cargadoors en expediteurs.21 Het
gegeven dat de eerste telefoonabonnees vooral afkomstig waren uit de kringen van
grote kantoren en bedrijven die de telegraaf al intensief gebruikten, betekende niet
dat het hier om een homogene groep ging. Per stad konden deze economisch
dominante sectoren verschillen. In Rotterdam waren het met name de kantoren en
bedrijven die op de een of andere manier in verband stonden met de scheepvaart, die
als eerste tot aansluiting op het telefoonnet overgingen.22 In Amsterdam waren het
vooral de bankiers, commissionairs in effecten, kassiers, makelaars en
fabrieksdirecteuren die tot de telefoonpioniers konden worden gerekend.23 In Tilburg
behoorden de wolstoffenfabrikanten en -handelaren tot de eerste abonnees, in
Groningen de rijke graanhandelaren en effectenmakelaars, in Enschede de
katoenfabrikanten en -handelaren.24 Utrecht telde in 1881 70 telefoonabonnees,
waaronder alle in Utrecht gevestigde banken en een tweetal commissionairs in
effecten.25 In Den Haag, ten slotte, domineerde geen bepaalde beroepsgroep.26

Dat het hier voornamelijk om telegraafgebruikers ging, bleek ook uit de nieuwe
service die de NBTM in 1882 introduceerde. De Amster-

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



182

Grote steden bezaten grote telefooncentrales. De hier getoonde centrale van de Haagse Gemeentelijke
Telefoondienst werd in 1903 in gebruik genomen en was afkomstig van het Zweedse telefoniebedrijf
L.M. Ericsson & Co. Telefonistes stonden onder streng toezicht. Het afluisteren van gesprekken was
niet toegestaan; op de ontdekking ervan kon ontslag volgen. Zeker tijdens piekuren was de werkdruk
hoog.

damse telefoonabonnees konden vanaf dat jaar per telefoon telegrammen opgeven.
In de eerste officiële telefoongids prees de NBTM deze dienst aan met de woorden:
‘Aan ieder onzer geabonneerden wordt op die wijze een telegraafstation in huis
gegeven.’27 Het lokale telefoonnet ging dus als een aanvulling fungeren op het
landelijke telegraafnet. Dat daarmee tegemoet werd gekomen aan een behoefte, bleek
uit het feit dat deze nieuwe service ook in andere netten werd ingevoerd. Het aantal
telegrammen die op deze manier werden verwerkt, nam in de daaropvolgende jaren
sterk toe.28

De beschikbare gegevens wijzen er niet alleen op dat de telefoon in eerste instantie
vooral door de telegraafgebruikers werd omarmd, maar ook dat het feitelijke gebruik
van de telefoon werd gemodelleerd naar dat van de telegraaf. Een telefoonaansluiting
diende primair een zakelijk en praktisch doel en de gesprekken beperkten zich tot
het strikt noodzakelijke. Zo stelde de Rotterdamse Kamer van Koophandel in 1881
dat de telefoon vooral nuttig was voor het contact tussen de kantoren van kooplieden
en cargadoors in de binnenstad en hun handelsterreinen in het havengebied. De
communicatiemet op loopafstand gelegen kantoren kon daarentegen heel goed zonder
telefoon plaatsvinden.29 Enige jaren later werd van andere zijde geageerd tegen het
op gemakzucht en luiheid gebaseerde en daarmee overbodige telefoongebruik door
twaalfjarige scholieren, die ‘laffe jongenspraatjes’ voerden over de telefoon.30 De
zoon van een Rotterdamse fotograaf en winkelier bevestigde in een autobiografische
jeugdherinnering dit aanvankelijk principieel zakelijke karakter van het
telefoonverkeer: ‘De telefoon kwam eerst in 1883 in eerste en zeer zuinige exploitatie,
en kwam voor huishoudelijk gebruik nog helemaal niet in aanmerking.’31

Nadat de telefoon vaste voet aan wal had gekregen binnen de op lokaal niveau
dominante economische sectoren, werden geleidelijk aan diverse andere economische
sectoren veroverd: de vrije beroepen, het midden- en kleinbedrijf en demiddenstand.32

Onder invloed van de slechte kwaliteit en de hoge tarieven van met name de
NBTM-telefoondiensten voltrok dit diffusieproces zich in steden als Rotterdam en
Amsterdam, in vergelijking met andere Nederlandse steden, relatief traag: per jaar
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werden gemiddeld tussen de vijftig en honderd nieuwe abonnees ingeschreven. Rond
1900 werd vanuit verschillende hoeken dan ook geconstateerd dat het gebruik van
de telefoon beperkt bleef tot een relatief kleine groep van vertegenwoordigers uit
specifieke kringen van handel en nijverheid en rijke particulieren.33

Als nog goeddeels uitgesloten van deelname aan de lokale telefonie werden in het
algemeen ‘de lagere klasse met hare talrijke schare neringdoenden en kleine
functionarissen’, en in het bijzonder de grote winkelbedrijven, de kleine bedrijfjes,
doktoren en advocaten genoemd.34

De Raad van State wees in 1881 op het netwerkkarakter van de openbare telefonie:

(Iedere nieuwe geabonneerde) verhoogt door zijn aansluiting de betekeenis
en de bruikbaarheid van de zaak voor allen, die reeds aangesloten zijn; en
voor hen, die dat nog niet zijn, maakt hij de toetreding, zooal niet dikwerf
noodzakelijk, dan althans te aantrekkelijker. Alles (...) naar gelang anderen
meer of minder behoefte hebben om met hém zich snel en gemakkelijk in
gemeenschap te kunnen stellen.35

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



183

Deze karakteristiek bood op zichzelf een verklaring voor het specifieke diffusiepatroon
van de telefoon in de negentiende eeuw, namelijk als een geleidelijke uitbreiding
van het telefoongebruik binnen een bepaalde bedrijfssector en van de ene economische
sector of bedrijfstak naar de andere. Een toename van het aantal abonnees binnen
een bepaalde bedrijfssector maakte immers het nemen van een aansluiting voor
bedrijfssectorgenoten aantrekkelijker, terwijl de economische relaties tussen de
verschillende sectoren zorg droegen voor een verdere geleidelijke diffusie.
Netwerkeffecten verklaarden echter niet de traagheid van het diffusieproces. De

oorzaken van die traagheid moeten worden gezocht in het door de NBTM gevoerde
tarief- en investeringsbeleid. Met het oog op de onduidelijkheid over wat er stond te
gebeuren na afloop van de aan haar verleende telefoonconcessies, pleegde de NBTM
geen tussentijdse investeringen en richtte demaatschappij zich op het zo snel mogelijk
terugverdienen van haar bestaande investeringen. Eenmassale toestroom van abonnees
was feitelijk ongewenst, omdat het modernisering van de netten noodzakelijk maakte.
De hoge tarieven van de telefoondienst in de grote steden en de verslechterende
technische toestand waarin deze netten kwamen te verkeren, stonden daarmee op
gespannen voet met een snelle diffusie van de telefoon. Al in 1886 constateerde de
Rotterdamse Kamer van Koophandel dat een lagere abonnementsprijs de telefoon
voor bredere groepen aantrekkelijk zou maken.36 Dat dit ook in praktijk het geval
was, bleek bijvoorbeeld uit de diffusie van de telefoon in Enschede. Met een jaarlijks
tarief van dertig gulden - een kleine honderd gulden minder dan in steden als
Amsterdam en Rotterdam - was daar aan het einde van de jaren tachtig al bijna de
helft van het aantal abonnees particulier of afkomstig uit de middenstand.37De slechte
staat van dienst van de NBTM in de grote steden en de onvrede met het door de
maatschappij gevoerde beleid leidden ertoe dat de gemeenten Amsterdam en
Rotterdam in 1895 besloten zelf een gemeentelijke telefoondienst op te zetten.38

De effectenbeurs als knooppunt van telecommunicatie

Binnen de groep van eerste zakelijke telefoongebruikers namen banken en andere
financiële instellingen een belangrijke plaats in.39Dat goldmet name voor Amsterdam,
de stadwaar deNederlandse financiële dienstverlening zich vanwege de aanwezigheid
van de effectenbeurs vanouds concentreerde. Weliswaar bezaten Den Haag en
Rotterdam eveneens beurzen, maar deze beurzen waren, in tegenstelling tot die van
Amsterdam, primair van lokaal belang. Alle Amsterdamse financiële instellingen
bezaten reeds in 1891 een telefoonaansluiting.
In de tweede helft van de negentiende eeuw was de effectenhandel op de

Amsterdamse beurs geïnstitutionaliseerd. Commissionairs, makelaars en
handelshuizen domineerden de handel in effecten.
Tezamen vormden ze tot ver in de negentiende eeuw de belangrijkste groep van

effectenhandelaren. Ze handelden in effecten op eigen naam of ten behoeve van
cliënten. In de laatste decennia van de negentiende eeuw betraden nieuwe financiële
intermediairs de effectenmarkt. In de jaren zestig en zeventig opgerichte commerciële
handelsbanken als de Twentsche Bank, de Rotterdamsche Bank en deAmsterdamsche
Bank experimenteerden aanvankelijk met grootschalige kredietverleningen, maar ze
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waren vanwege tegenvallende marktontwikkelingen al snel gedwongen hun
doelstellingen iets minder ambitieus te formuleren. In feite gingen ze dezelfde diensten
verlenen als de reeds bestaande financiële intermediairs, waaronder dus ook de
bemiddeling bij de aan- en verkoop van effecten.40

Tegen het einde van de negentiende eeuw kreeg het handelsbankwezen de wind
mee. Het gunstige economische klimaat in Nederland en de omliggende landen,
tezamen met de intensivering van de handel met Nederlands-Indië, resulteerde in
een groei van de export; de industrialisering van Nederland begon aan een nieuwe
groeifase, mede gestimuleerd door een vrijhandelsbeleid. De kapitaalbehoefte van
de opkomende grootschalige industriële onderneming was van een andere orde dan
die van de traditionele handelsfirma. Handelsbanken gingen zich in toenemendemate
richten op industriefinanciering en raakten ook in toenemende mate verstrengeld met
het (industriële) bedrijfsleven.41 Het groeiend vertrouwen bij handelsbanken in de
industrie resulteerde in toenemende activiteiten op het gebied van het verzorgen van
aandelenemissies. Banken boden op verschillende manieren hun diensten aan aan
bedrijven die aandelen wensten te plaatsen. Een bemiddelende rol was mogelijk,
waarbij de bank het emitterende bedrijf en de potentiële belegger bij elkaar bracht.
Tevens behoorde het tot de mogelijkheden dat de bank, hetzij alleen, hetzij met
andere financiële partners, de gehele aandelenemissie overnam.
Het was vervolgens aan de bank of het gevormde syndicaat om particuliere of

institutionele beleggers te vinden. Voor het eerst in hun bestaan gingen banken zich
dus intensief met de effectenhandel bezighouden. Na de eeuwwisseling ontwikkelde
deze activiteit zich zelfs tot een van de hoofdtaken van de handelsbanken.42 Met de
aan- en verkoop van aandelen, in opdracht van cliënten maar op naam van de bank,
begaven de handelsbanken zich op een terrein dat voorheen was voorbehouden aan
de commissionairs op de Amsterdamse effectenbeurs.
De deelname aan het effectenverkeer was streng gereguleerd. De handel in effecten

werd voorbehouden aan commissionairs en makelaars die lid waren van de in 1876
opgerichte Vereeniging voor den Effectenhandel. Leden konden hun autorisatie
overigens overdragen aan bedienden of procuratiehouders. Om lid te kunnen worden,
eiste de Vereeniging dat een firma het effectenbedrijf in Amsterdam uitoefende.43

Provinciale commissionairs, dat wil zeggen
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commissionairs van wie het kantoor niet in Amsterdam was gevestigd, waren
uitgesloten van het lidmaatschap. Vrouwen waren per definitie uitgesloten van
beurshandelingen, tenzij ze een machtiging bezaten van hun echtgenoot.44 In 1912
werden de regels in die zin aangescherpt, dat het lidmaatschap was voorbehouden
aan firma's die het effectenbedrijf als hoofdbedrijf uitoefenden en waarvan het
hoofdkantoor in Amsterdam was gevestigd. Veel leden ging dit te ver, zodat in 1913
de verscherpte regels weer werden geschrapt, maar de Vereeniging bleef de
effectenhandel monopoliseren.45

Op de Amsterdamse effectenbeurs was al vanaf de introductie van de telegrafie
in Nederland een hulpkantoor van de Rijkstelegraaf gevestigd. Beursberichten
vormden een belangrijk deel van het publieke telegraafverkeer.46 In 1884 kreeg de
beurs tevens de beschikking over een publieke telefooncel en konden de aanwezigen
op de beursvloer door geabonneerden van de NBTM voor een telefonisch gesprek
worden opgeroepen, met vermelding van de plaats waar de betreffende beurshandelaar
zich bevond.47 De NBTM hanteerde voor deze nieuwe dienstverlening een speciaal
formulier, wat aangeeft dat veel van deze dienst gebruik werd gemaakt. De
Vereeniging voor den Effectenhandel bevestigde dit door te constateren dat de
telefooncel voorzag in een dagelijks meer enmeer gevoelde behoefte.48Ongetwijfeld
in een poging iets van de verloren goodwill terug te winnen en zowel de Vereeniging
als de gemeente Amsterdam gunstig te stemmen met het oog op een eventuele
concessieverlenging, ging de NBTM in 1895 ertoe over de leden van de Vereeniging
gratis een telegraaflijn ter beschikking te stellen voor het beursverkeer.
In de Beurs van Zocher, waar de leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel

vanaf 1845 hun werk verrichtten, bezaten de effectenhandelaren geen afzonderlijke
ruimte maar slechts een eigen effectenhoek. In het in 1903 geopende en door de
architect H.P. Berlage ontworpen nieuwe beursgebouw - De Beurs van Berlage -
beschikten de effectenhandelaren voor het eerst wel over een eigen ruimte. Deze
ruimte kon worden afgesloten met een hek en symboliseerde daarmee het
monopolistische streven van de Vereeniging voor den Effectenhandel.49 Het belang
van telecommunicatie voor de effectenhandel viel zowel aan het exterieur als aan
het interieur van de beurs af te zien. Aan de kant van de Beursstraat verrees een
prominente telefoontoren, van waaruit de telefoonlijnen zich over de stad vertakten.
In de hal die toegang verschafte tot de drie beurszalen, situeerde Berlage vier ruimten
voor het postkantoor, de Rijkstelegraaf, de Rijkstelefoon en de gemeentelijke
telefoondienst. Boven elke ruimte was een gedicht van Albert Verwey aangebracht;
één ervan luidde als volgt:

't Spreekwerktuig brengt d'een mens den andren nader,
't Gesproken woord vindt een geopend oor;
Boodschap en vraag vliegt de stadswijken door,
En daad en antwoord volgen ze tegader.50

De effectenhandelaren waren in die zin geprivilegieerd dat ze over een directe
doorgang naar de telefoonkantoren beschikten zodat zij niet eerst de hal door moesten.
De effectenzaal bezat nisjes die gehuurd konden worden door de leden van de
Vereeniging ten behoeve van de effectenhandel. In het midden van de effectenzaal
stond de Guidebank. De medewerkers van de Guidebank hielden alle noteringen en
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transacties bij. Deze gegevens werden na afloop van de beurstijd doorgespeeld aan
de redactie van de Prijscourant. In het beursgebouw huurde de Vereeniging ook een
aantal sociëteitszalen. In de lees- en biljartkamer liet ze telefooncellen aanleggen
zodat de leden ook van hieruit konden telefoneren.51

Omdat het gebouw al snel te klein bleek, waren de effectenhandelaren echter
weinig positief over het nieuwe beursgebouw.52 Tussen 1900 en 1910 maakte de
Nederlandse effectenhandel, en daarmee ook de Vereeniging, een aanzienlijke groei
door. Terwijl het aantal beursgenoteerde fondsen steeg van 1324 naar 2014, nam het
aantal leden in dezelfde periode toe van 581 naar 669, het aantal bedienden zelfs van
227 naar maar liefst 736.53Deze groei veroorzaakte een toenemend gebrek aan ruimte.
In de Vereeniging ontstonden concrete plannen voor een nieuw en eigen gebouw.
De architect J.Th. Cuypers werd gevraagd om een dergelijk gebouw te ontwerpen.
Tegen het einde van 1913 betrok de Vereeniging haar eigen gebouw aan het
Beursplein, de Beurs van Cuypers. Evenals de Beurs van Berlage bezat de Beurs van
Cuypers aan weerszijden van de beursvloer een aantal nissen. Anders dan in de oude
beurs werden al deze nissen voorzien van een telefoontoestel.
Beurshandelaren behoefden dus niet meer de beursvloer te verlaten om telefonisch

contact te maken met kantoor of cliënt.
Commissionairs voor wie het huurbedrag van een nis te hoog was, of voor wie

geen nis meer beschikbaar was, konden uitwijken naar soortgelijke cellen in het
telefoonkantoor dat nabij de beursvloer was gelegen, of ze konden terecht bij de
telefoontoestellen in de sociëteitsruimte van de Vereeniging. Naast een
telefoonkantoor bezat de Beurs van Cuypers tevens een Post- en Telegraafkantoor.
Binnenlandse telegrammenwerden direct vanuit dat kantoor verstuurd. Internationale
telegrammen werden eerst doorgegeven aan het hoofdkantoor der Rijkstelegraaf om
van daaruit te worden doorgeseind. Vanaf de jaren twintig bood de Western Union
Telegraph Company een alternatieve internationale telegraafverbinding. Vanuit haar
kantoor op de beurs bezat Western Union sinds 1922 een directe kabelverbinding
met de Londense beurs en aansluitend de beurs van NewYork.Western Unionmaakte
gebruik van verreschrijvers, snelle telegraaftoestellen die rond 1920 op de markt
verschenen.54 Tevens beschikte Western Union over een zendstation waarmee
radiotelegrafisch telegrammen werden overgebracht. De Rijkstelegraaf verzorgde
vanaf 1932 een zelfde dienst via Holland Radio, de exploitant van het radiokuststation
Scheveningen-Haven.55

Behalve dat ze gebruik maakte van bestaande telecommunicatie-
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Na zijn introductie op de beurs in 1884 ging de telefoon een steeds centralere positie innemen binnen
de effectenhandel. In de Beurs van Zocher dienden de effectenhandelaren, die op de beursvloer een
bescheiden plekje toegewezen hadden gekregen, de telefooncel te delen met de andere handelaren.
In de Beurs van Berlage was voor het eerst sprake van een eigen beursruimte voor de
effectenhandelaren. Deze ruimte bood een directe toegang tot de twee telefoonbureaus. Met de in
1913 geopende Beurs van Cuypers beschikte de effectenhandel voor het eerst over een eigen
beursgebouw. De beursvloer werd omringd door nissen met telefoontoestellen. Ruggespraak onder
beurstijd met kantoor en cliënten werd zodoende mogelijk. De sociëteitsruimte beschikte eveneens
over verschillende telefoonverbindingen.
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De Nederlandsche Vereeniging voor den Effectenhandel had al in een vroeg stadium oog voor de
mogelijkheden die de radio bood voor het effectenverkeer. Vanaf 1920 bezat de Amsterdamse
effectenbeurs een eigen radiozender. Geabonneerden, waaronder bijvoorbeeld de Robaver, ontvingen
via de beurszender actuele koersinformatie.

faciliteiten die door binnen- en buitenlandse partijen werden aangeboden, creëerde
de Vereeniging voor den Effectenhandel vanaf de jaren twintig ook haar eigen
infrastructuren voor telecommunicatie. De in 1916 opgerichte Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF) verzocht begin 1920 de minister van Waterstaat
toestemming te verlenen voor het oprichten en exploiteren van een radiozendstation
op de Amsterdamse effectenbeurs voor het verspreiden van effectennoteringen. De
NSF veronderstelde bij met name banken en commissionairs buiten Amsterdam een
intensieve belangstelling voor het koersverloop onder beurstijd. Die informatie kon
meteen worden doorgespeeld aan cliënten en zou resulteren in een verhoogd aantal
transacties.Weliswaar konden banken en commissionairs beschikken over interlokale
telefoonverbindingen, maar interlokale telefonie vereiste altijd inschakeling van
meerdere, soms wel vier telefonistes en was voor abonnees vaak een moeizame en
tijdrovende bezigheid.56 In combinatiemet structurele capaciteitsproblemen resulteerde
dit in een situatie waarbij in 1920 de totstandkoming van een dringend gesprek soms
wel drie uur kon vergen.57 Voor effectenhandelaren in de provincie bood een
radiotelefonische abonneedienst dus wellicht uitkomst.
Het verzoek van de NSF werd ondersteund en overgenomen door de Vereeniging.

Een circulaire die gericht was tot haar leden, leidde tot een enthousiaste respons, met
name onder de Amsterdamse verenigingsleden die provinciale kantoren bezaten en
tot dan voor het contact met het hoofdkantoor of de Amsterdamse commissionair
afhankelijk waren van de interlokale telefoondienst. In zijn reactie op het verzoek
stelde de minister dat hij weliswaar een overheidsdienst prefereerde, maar omdat
een dergelijke overheidsdienst nog wel even op zich zou laten wachten, wenste hij
het particuliere initiatief niet in de weg te staan. Eind 1920 verleende hij aan de
Vereeniging een voorlopige machtiging om bij wijze van proef en in samenwerking
met de NSF een radiozender op te richten die vanuit de beurs koersen zou gaan
uitzenden.58Met Kerstmis 1920 begonnen de eerste proefuitzendingen en in de zomer
van 1921 werden de eerste abonnees van een ook door amateurs te bedienen
ontvanginstallatie voorzien. Op vijftig bankgebouwen en de torens van welwillende
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kerken verrezen indrukwekkende antennes. De koersen van zeer actieve fondsen
werden om de tien of vijftien minuten in codecijfers uitgesproken en aan de
ontvangkant per koptelefoon afgeluisterd. Alleen de abonnees bezaten een
vertaalsleutel, die bovendien regelmatig werd veranderd.59

De beurszender van de NSF vormde, samen met de al eerder in gebruik genomen
telegraaf en telefoon, een indicatie voor het feit dat de effectenhandel een toenemende
dynamiek ging vertonen en dat aan de informatievoorziening ten behoeve van de
effectenhandel steeds hogere snelheidseisen werden gesteld. Tegelijkertijd werden
deze hogere snelheidseisen ook gestimuleerd door de aanwezigheid van genoemde
telecommunicatiemiddelen. Op hun beurt maakten deze vervolgens weer
veranderingen in het systeem en de praktijk van de effectenhandel wenselijk en
mogelijk. Die veranderingen betekenden vooral een toenemende interactie tussen
beursvloermedewerkers, commissionairs en beleggers en een inperking van de
autonomie van de effectenhandelaar.
Aan het eind van elke beursdag maakte de Vereeniging voor den
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Effectenhandel de Prijscourant op. Door middel van deze courant of via de
beursberichten in de dagbladen konden beleggers zich op de hoogte stellen van het
koersverloop. Al naargelang de situatie gaven ze vervolgens hun commissionairs,
hetzij persoonlijk, hetzij per post, telegraaf of telefoon, opdracht tot het aan- of
verkopen van effecten. Onder beurstijd - aan het begin van de twintigste eeuw van
13.30 tot 14.45 uur - voerden de hoekmannen of -lieden de orders uit.60 Na afloop
van de beurstijd vernamen de beleggers vervolgens, hetzij via hun commissionair,
hetzij uit de krant, tegen welke prijs hun opdrachten waren uitgevoerd. Contact tussen
effectenhandelaren en cliënten bleef in het algemeen dus beperkt tot de tijd vóór en
ná de beursuren, en de behoefte aan een systeem dat actuele koersinformatie
verspreidde was daarmee eveneens beperkt. Vanaf het begin van de twintigste eeuw
gingen er stemmen op om meer dynamiek in de effectenhandel te brengen. In de
Vereeniging voor den Effectenhandel, maar ook daarbuiten, werd bijvoorbeeld druk
gediscussieerd over een verlenging van de beurstijd. Zo opperde in 1905 een lid van
de Vereeniging dat een dergelijke verlenging het cliënten mogelijk zou maken zich
onder beurstijd door middel van telegrammen op de hoogte te stellen van het
koersverloop.61 Daarmee zouden ze ook de vrijheid krijgen om zelf het moment te
bepalen waarop een order uitgevoerd moest worden.
Een bijkomend voordeel van een langere beurstijd was dat in plaats van in één

tijdvak er in meerdere tijdvakken gehandeld zou kunnen worden. Voor beleggers
betekende dit dat ze hun telegrafisch of telefonisch opgegeven orders én het tijdstip
waarop die orders werden uitgevoerd, konden afstemmen op het koersverloop. De
Vereeniging besloot echter vooralsnog niet over te gaan tot een verlenging van de
beurstijd, wellicht vooral omdat daarmee het voor de commissionairs voordelige
middenkoersstelsel zou worden ondergraven. Het middenkoersstelsel hield in dat
met de beleggers niet werd afgerekend op basis van de actuele koers van een fonds
op een specifiekmoment, maar op basis van het gemiddelde van de hoogste en laagste
koers op één dag. Wel werd in 1924 een begin gemaakt met de invoering van
tijdvakken. De invoering van tijdvakken impliceerde dat beleggers belang hadden
bij informatie over het actuele koersverloop en hun orders aan dat verloop konden
aanpassen.
Rond dezelfde tijd begon de Vereeniging dan ook serieus na te denken over de

invoering van een eigen systeem van abonneetelegrafie ter vervanging van haar
beurszender. Inmiddels was namelijk wel duidelijk geworden dat de overheid de
voorlopige machtiging die ze had verleend voor de exploitatie van de zender, niet
wenste te verlengen. De radioafdeling van de PTT ontwikkelde zich geleidelijk aan
tot een professionele dienst. Mede op basis van deze ontwikkeling ging het Rijk ertoe
over particuliere initiatieven op het gebied van radiotelegrafie en radiotelefonie te
beëindigen. In 1927 nam de PTT de beurszender over. De uitzendingen werden
weliswaar gecontinueerd vanuit het zendstation Scheveningen-Haven, maar van een
eigen beurszender was tot spijt van de Vereeniging geen sprake meer.62

De zoektocht van de Vereeniging naar een nieuw eigen systeem voor snelle
koerspublicatie leidde naar het buitenland en de daar al enkele decennia in gebruik
zijnde ‘stock tickers’. In respectievelijk 1867 en 1872 introduceerden de beurzen in
New York en Londen een ticker-tapedienst ter vervanging van de koeriers die heen
en weer liepen tussen beursvloer en de kantoren van de effectenhandelaren.
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Geabonneerden op deze dienst ontvingen constant beursinformatie via een
telegraaftoestel dat voorzien was van een schrijfinrichting. De beurskoersen werden
afgedrukt op een smalle, doorlopende papierstrook, de zogeheten tape.
Geabonneerden waren hierdoor in de gelegenheid aan- en verkooporders af te

stemmen op de actuele beurssituatie. Een dergelijk systeem kon uiteraard
buitengewoonwaardevol zijn voor commissionairs die niet tot de officiële groep van
geautoriseerde effectenhandelaren behoorden en het bezat de potentie om de
informatie-asymmetrie die tussen beide groepen bestond, op te heffen. Om deze
reden was de dienst dan ook strikt beperkt tot de leden van de verschillende
effectenverenigingen.63

Toestellen van de Tikkerdienst, jaren dertig.
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In het midden van de beursvloer in de Beurs van Cuypers bevond zich de guidebank, die in de jaren
dertig werd voorzien van een scherm waarop de koersinformatie van de Tikkerdienst in uitvergrote
vorm werd geprojecteerd.

In Europa bleken geen fabrikanten van ticker-tape- of tikkersystemen te bestaan.
Het bestuur van de Vereeniging oriënteerde zich daarom allereerst op de effectenbeurs
van New York. Daar exploiteerden in 1927 liefst vier concurrerende ondernemingen
verschillende, telefonische of telegrafische, tikkersystemen: de Dow Jones & Co
News Ticker, de New York Quotations Company, de Western Union Telegraph
Company en de Stock Quotation Company.64

Terwijl aanvankelijk A.H.H. Boissevain van de effectenfirma Boissevain als
Amerikaanse intermediair voor de Vereeniging functioneerde, opereerde vanaf 1927
J. Beenhouwer als drijvende kracht van een in Nederland op te richten ‘tikkerdienst’.
Daar Western Union niet alleen in New York een tikkerdienst exploiteerde maar
tevens reeds haar telegrafische diensten verleende op de Amsterdamse effectenbeurs,
vormde deze maatschappij voor Beenhouwer, overigens een employee van Western
Union, een vanzelfsprekende gesprekspartner.65

Alhoewel het aanvankelijke plan om de op te richten dienst door Western Union
te laten financieren schipbreuk leed, verplichtte Western Union zich wel tot de
levering van het benodigde materiaal en de technische inrichting.66 Achttien met
name Amsterdamse banken en commissionairs toonden zich vervolgens bereid op
te treden als aandeelhouder van de NV Tikkerdienst onder directie van Beenhouwer.
Ze tekenden allemaal voor een aandelenpakket van vijfduizend gulden, wat het
kapitaal van de onderneming op negentigduizend gulden bracht.67 De Tikkerdienst
stelde zich ten doel,

(het) door middel van zoogenaamde verreschrijvers in beperkten kring
verspreiden van beurs- en andere berichten, het koopen, verkoopen, huren
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en verhuren van deze verreschrijvers en al hetgeen met een en ander in
den ruimsten zin verband houdt, ook in samenwerking met andere
ondernemingen, die een gelijk of aanverwant doel hebben.68

Nadat de overheid toestemming had verleend voor deze particuliere telegraafdienst,
met de Gemeentelijke Telefoondienst een overeenkomst was gesloten over het
medegebruik van zijn telefoonkabels en een proefperiode succesvol was verlopen,
kon op
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C.J.M. Schepman (1921), telefoniste.

Een gesprek maken
In 1938 ging ik werken als telefoniste bij de PTT in Den Haag. Ik kreeg eerst een interne opleiding
van drie maanden. Ik moest alle afkortingen van alle plaatsen in Nederland uit het hoofd leren. Ik
mocht niet gelijk een gesprek maken. In het begin werkte ik waar de aanvragen voor een gesprek
binnenkwamen, bijvoorbeeld een aanvraag voor een gesprek met Maastricht. Ik schreef de aanvraag
op een kaartje en stuurde dit kaartje via een band naar telefoniste B, die op de post Maastricht zat.
Telefoniste B belde met telefoniste C in Maastricht en gaf haar het nummer dat zij in Maastricht
moest bellen. Telefoniste C belde vervolgens de abonnee in Maastricht. Als ze verbinding kreeg, dan
zei ze: ‘Er is een gesprek uit Den Haag voor u, u kunt nu spreken.’ Met van die pluggen maakten
beide telefonistes dan de verbinding zodat de abonnee uit Den Haag kon spreken met de abonnee uit
Maastricht. Later mocht ik ook gesprekken maken. Ik deed het liefst de uitgaande gesprekken, dat
vond ik lekker gaan, heel gek, dan wist je zeker dat je de abonnee ook kreeg, want die had het gesprek
immers aangevraagd.
Als ik een gesprek had gemaakt, dan moest ik de hendel voor mij rechtop zetten. Dan ging de klok
lopen en ging het groene lampje branden. Als er was opgehangen, dan ging het rode lampje branden
en moest ik de hendel weer terugzetten. Zo kon ik precies zien hoe lang het gesprek had geduurd. Die
tijd schreef ik op het kaartje en dat kaartje ging naar de telefonische incassodienst, die vervolgens
de rekening stuurde naar de abonnee die het gesprek had aangevraagd. We zaten nooit lange tijd op
dezelfde post. En o wee als je naast een vriendin kwam, dan was het weer eventjes kletsen, wat niet
mocht. Je mocht absoluut niet praten met je collega's. We zaten dicht naast elkaar in lange rijen. Aan
het eind van elke rij zat een souschef en die hield ons goed in de gaten.
We konden de gesprekken natuurlijk afluisteren, maar dat mochten we niet. Ik mocht alleen even in
het gesprek inbreken om te vragen: ‘Spreekt u goed, is de verbinding goed?’ en dan moest ik er weer
uit. Want als je gecontroleerd werd op dat moment, en dat werden wij regelmatig, dan moest je op
het matje komen. We hadden ook allemaal de eed gezworen om nooit iets dat we toevallig hoorden,
door te vertellen. Tegenwoordig heb je zo'n dun dingetje op je hoofd, maar wij hadden zo'n zwaar
geval op ons hoofd. Je moest links luisteren en rechts spreken door een lange hoorn, die op je borst
drukte. Die dingen vond ik zwaar. Er waren wel oudere dames die er een kussentje onder deden. Die
waren dan een jaar of veertig en dat vonden wij oud.
Ik vond het heerlijk als het druk was. Op een stille post kroop de tijd voorbij. Naarmate de oorlog
verstreek, werd het steeds rustiger. Na de spoorwegstaking was er geen verbinding met Amsterdam
meer. Later vielen ook andere steden uit. Dan kwam ik op kantoor en werd ik gelijk weer naar huis
gestuurd. In 1944 ging ik trouwen en vóór de oorlog was geen enkele ambtenares getrouwd. Ik heb
gevraagd of ik mocht blijven en dat mocht. Maar even later raakte ik in verwachting en daar hadden
ze echt nog nooit van gehoord. Daar wisten ze geen raad mee. Dat ging te ver. Toen moest ik eruit.

Ik heb vier kinderen gekregen. In 1970 ben ik weer begonnen met werken. Eerst bij het telegraafkantoor
en vanaf 1974 weer bij de telefoon, bij de afdeling Inlichtingen. Destijds was het 008-nummer kosteloos,
nu kost het geloof ik twee gulden per gesprek.
De telefoontjes kwamen automatisch achter elkaar binnen. Niet te geloven. Er was een paal in de
zaal met twaalf lampjes. Elk brandend lampje betekende een wachtende aan de lijn. Die twaalf lampjes
brandden eigenlijk voortdurend. Een heel enkele keer was die paal leeg. We zaten met een heleboel
telefonistes op een zaal. We zochten de nummers op in de telefoonboeken voor ons, een hele rij. Dat
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kostte veel tijd. Rond 1977 kregen we een beeldscherm. Daar moest ik apart voor worden opgeleid.
Dat werkte eindeloos. Je tikte slechts drie letters van de naam, de plaats en de straat in en dan kreeg
je de hele rits voor je. We hadden toen geen spreekverbod meer, maar het was meestal te druk om te
praten.
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Vrouwen werden pas in 1975 voor het eerst als handelaar op de beursvloer toegelaten. Telefooncellen
aan de zijkant van de beursvloer, jaren zeventig.

2 november 1931 de Tikkerdienst van start gaan met 33 abonnees.69 In de
daaropvolgende jaren breidde de dienst zich op verschillende manieren uit. Niet
alleen voorzagen hoofdstedelijke hotels als het Carlton zich van een tikkerabonnement,
zodat de gebruikers van ‘de beste en overvloedigste beurslunches’ het zakelijke met
het aangename konden verenigen, tevens gingen effectenfirma's ertoe over in hun
kantoor een ruimte met tikker open te stellen voor cliënten, zodat deze zelfstandig
het koersverloop konden volgen.70

Zo bezat het commissionairshuis Louis Korijn & Co. voor dit doel een ‘Lees- en
Tijdingzaal’. In 1937 werd deze ruimte voorzien van een projectiesysteem waarmee
de koersen van de ticker-tape op een smal, langwerpig schermwerden geprojecteerd.71

Op de beursvloer werd dit projectiesysteem eveneens geïntroduceerd, als aanvulling
op de borden die in gebruik waren.72

Geleidelijk aan werd ook de informatievoorziening verbreed.
Vanaf oktober 1932 werden naast de actuele koersen tevens de nabeurskoersen

verspreid, terwijl vanaf 1938 bovendien de voorbeurskoersen werden doorgegeven.73

In maart 1940 werd begonnenmet de publicatie van de noteringen op de NewYorkse
effectenbeurs.
De abonnees op de Tikkerdienst waren aanvankelijk slechts gevestigd in

Amsterdam. Hun aantal steeg in de tweede helft van de jaren dertig van circa 35 rond
1935 tot ongeveer 70 in 1939.74 Vanaf 1935 kende de dienst ten behoeve van een
twintigtal leden van de Haagsche Geld- en Effectenhandelaren ook een Haagse
afdeling.
Pogingen om de leden van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam

eveneens enthousiast te maken voor de dienst, liepen daarentegen op niets uit. De
landelijke ambities van de Tikkerdienst werden eerst in 1938 verwezenlijkt met de
totstandkoming van een telexkoersendienst. Vanaf 1935 exploiteerde het Algemeen
Nederlands Persbureau (ANP) in samenwerking met de PTT een aanvankelijk nog
beperkt maar vanaf 1936 landelijk telexdistributienet. Aangesloten dagbladen
ontvingen via dit net met behulp van verreschrijvers 24 uur per etmaal de belangrijkste
nieuwsberichten.75 In 1938 ging de Vereeniging voor den Effectenhandel in
samenwerkingmet de Tikkerdienst dit telexnet gebruiken om de financiële instellingen
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buiten Amsterdam en Den Haag te voorzien van het volledige Amsterdamse
koersenoverzicht.76

Vanaf mei 1940 kreeg de Tikkerdienst te maken met een aantal beperkingen; zo
werd verspreiding van onder andere de Amerikaanse koersen op last van de Duitse
bezetter verboden. De Amsterdamse beurs sloot in september 1944 en werd pas weer
in januari 1946 geopend. In de naoorlogse periode zette de Tikkerdienst zijn
activiteiten op dezelfde voet voort, met een verdere uitbreiding van de internationale
koersinformatie. Eind jaren zestig gaf de dienst niet alleen de koersen van de beurs
van New York, maar tevens die van Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Tokio. Via
een aanvullend abonnement konden alle financiële berichten van het ANP worden
verkregen.77 Inmiddels vertoonde de ruim zestigjarige dienst echter
slijtageverschijnselen. Het materiaal was sterk verouderd en reparaties werden door
het schaarser worden van onderdelen lastiger uit te voeren. In 1969 bezon de
Vereeniging - in 1956 was ze door overname van de aandelen enig eigenaar geworden
- zich op de toekomst van de dienst. Dit bezinningsproces resulteerde in 1972 in een
omzetting van de dienst tot een besloten vennootschap onder de naamBeursnieuws.78

In het daaropvolgende jaar maakten de projectieschermen uit 1937 plaats voor
lichtkranten van
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Philips.79 Na de introductie van de computer op de effectenbeurs in de jaren tachtig
verdween de effectenhandel geleidelijk aan van de beursvloer. Met de invoering in
respectievelijk 1988 en 1994 van het geautomatiseerde Handels Ondersteunend
Systeem en het Trading SystemAmsterdam konden commissionairs en banken vanuit
hun dealingrooms rechtstreeks communiceren met de hoeklieden, wier fysieke
aanwezigheid op de beursvloer niet langer noodzakelijk was. De effectenhandel
verplaatste zich naar computerruimten en computerschermen elders in het
beursgebouw.80 De beursvloer werd het exclusieve domein voor de handel in opties.

De Rotterdamsche Bank en de effectenhandel: integratie en innovatie

In de effectenhandel bezaten commissionairs die buiten Amsterdamwaren gevestigd
per definitie een nadeel. Omdat provinciale commissionairs uitgesloten waren van
het lidmaatschap van de Vereeniging voor den Effectenhandel, lieten ze
noodgedwongen hun effectenorders uitvoeren door Amsterdamse commissionairs.
Hetzelfde gold voor de banken die niet in Amsterdam waren gevestigd, zoals de in
1863 opgerichte Rotterdamsche Bank. De Rotterdamsche Bank kon met het oog op
het ontbreken van een vestiging in Amsterdam geen lid van de Vereeniging zijn en
had dus ook geen directe toegang tot de Amsterdamse beurs. Rotterdamse beleggers
konden voor hun effectenzaken weliswaar een beroep doen op de Rotterdamsche
Bank of op een Rotterdamse commissionair, maar beide vertegenwoordigers dienden
vervolgens contact te zoekenmet een Amsterdamse commissionair, en beide schakels
in het effectenverkeer vroegen provisie. Over de hoogte van die provisie was rond
de eeuwwisseling dan ook veel te doen, maar die discussie liet onverlet dat het voor
bijvoorbeeld Rotterdamse beleggers financieel aantrekkelijker en ook voor de hand
liggender was om hun effectenzaken te laten verzorgen door Amsterdamse banken,
kassiershuizen en commissionairs.81DeRotterdamse financiële dienstverlening richtte
zich eerst en vooral op de kortlopende financiering van de handel en scheepvaart.
Was er bij Rotterdamse reders en scheepvaartlijnen behoefte aan langlopend krediet,
dan werd bij voorkeur met Amsterdamse banken zaken gedaan.82 Figuur 3.1 illustreert
de positie van de Rotterdamsche Bank in de effectenhandel rond 1910.
In tegenstelling tot zijn voorgangers was de in 1904 aangetreden directeur van de

Rotterdamsche Bank Willem Westerman niet tevreden met de marginale rol die de
bank speelde in de effectenhandel.83 Geïnspireerd door ontwikkelingen in de Duitse
banksector, kwam de nieuwe directie tot de conclusie dat de Rotterdamsche Bank
zich meer dan in het verleden zou moeten gaan richten op industriefinanciering en
dus ook op het emissiebedrijf.84 Beide activiteiten namen in omvang toe en waren in
potentie zeer belangrijke markten. Toegang tot de effectenmarkt vereiste echter
tevens toegang tot de Amsterdamse beurs en het lidmaatschap van de Vereeniging.
Met in het achterhoofd de weigering van de Vereeniging in 1911 om de
Nederlandsch-Indische Handelsbank en de Javasche Bank tot leden te benoemen,
zocht de directie van de Rotterdamsche Bank naar alternatieven. In 1911 fuseerde
de Rotterdamsche Bank met een Rotterdamse effectenbank, de Deposito- en
Administratiebank, tot de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver), waarmee een
versterking van het effectenbedrijf werd gerealiseerd. Door overname van de
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gerenommeerdeAmsterdamse effectenfirmaDetermeijer,Weslingh&Zn. in datzelfde
jaar verzekerde de bank zich vervolgens van toegang tot de Amsterdamse
effectenbeurs.85 Een bijkomend financieel voordeel hiervan was dat de bank nu geen
provisie meer hoefde te betalen aan de Amsterdamse commissionairs. De nieuwe
Amsterdamse vestiging van de Robaver betrok aanvankelijk het pand vanDetermeijer,
Weslingh & Zn., maar verwierf in 1913 aan het Rokin een groot eigen bankgebouw.
In de daaropvolgende jaren ontwikkelde de Robaver zich door verschillende andere
fusies en overnames tot een van de grootste en belangrijkste Nederlandse banken.86

Door genoemde fusies en overnames verwierf een Rotterdamse bank zich voor
het eerst een plaats binnen de Amsterdamse effectenhandel. De strategie van
Westerman om via een omweg de strenge eisen van de Vereeniging te omzeilen,
veroorzaakte overigens de nodige beroering in Amsterdam: daar zag men de Robaver
liever gaan dan komen.87 Dat weerhield de Robaver er niet van om in de
daaropvolgende jaren een toenemende betrokkenheid bij de groeiende markt van
effecten en aandelenemissies tentoon te spreiden.88 Figuur 3.2 illustreert de veranderde
positie van de Rotterdamsche Bank in de effectenhandel vanaf 1911.
De uitbreiding van de activiteiten van de bank in de richting van de Amsterdamse

effectenmarkt betekende een intensivering van het bancaire telefoonverkeer. De
Rotterdamsche Bank behoorde in 1882 weliswaar tot het selecte groepje van eerste
Rotterdamse telefoonabonnees, maar lange tijd bleef het bij die ene aansluiting: pas
in 1905 volgde een tweede aansluiting.89 Na 1911 maakten de telefoonfaciliteiten
van de Robaver echter een stormachtige ontwikkeling door. Direct na de overname
van Determeijer, Weslingh & Zn. huurde de Robaver van de PTT een rechtstreekse
interlokale lijn tussen haar kantoren in Amsterdam en Rotterdam. In 1916 kwam
daar nog een zelfde soort verbinding tussen Rotterdam en het bijkantoor van de
Robaver in Den Haag bij.90 Rechtstreeks wilde in dit kader overigens niet zeggen dat
er geen telefoniste meer bij kwam kijken: wél dat het aantal telefonistes die werden
ingeschakeld voor het totstandkomen van de verbinding, zoveel mogelijk werd
beperkt zodat de verbindingsopbouw kon worden versneld.91

In 1920 verzekerde de Robaver zich, tegen betaling van een aanzienlijk bedrag,
van het onbeperkt gebruik van een deel van de in dat jaar totstandgekomen
telefoonkabelverbinding tussen Amster-
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Figuur 3.1: De positie van de Rotterdamsche Bank in de effectenhandel rond 1910.

Figuur 3.2: De positie van de Rotterdamsche Bank, inmiddels Robaver geheten, in de effectenhandel
vanaf 1911.

dam en Rotterdam.92 Naast deze interlokale verbindingen breidde de Robaver ook
haar lokale telefoonfaciliteiten uit. De twee Rotterdamse telefoonaansluitingen in
1905 waren in 1915 uitgebreid tot vijf en in 1920 tot twaalf, exclusief de Rotterdamse
bijkantoren. Ook in Amsterdam werd druk geïnvesteerd in telefonische faciliteiten.
Naast een rechtstreekse telegraafverbinding van het kantoor aan het Rokin met het
Rijkstelegraafkantoor bezat de Amsterdamse vestiging van de Robaver in de jaren
tien een handbediende bedrijfstelefooncentrale met vijftig toestellen. In 1919 werd
deze handbediende telefooncentrale vervangen door een automatische centrale met
een grotere capaciteit.93 In de daaropvolgende jaren bleef de
telecommunicatie-infrastructuur van de Robaver expanderen. In de eerste jaren van
de Tweede Wereldoorlog bezat de Robaver 25 lokale lijnen, een telexverbinding,
vijf rechtstreekse lijnen met de effectenbeurs, tien lijnen met de Rijkstelefoon en
drie lijnen met de Rijkstelegraaf.94

De belangrijkste telefoniegebruiker vormde in deze jaren de afdeling
Effecten-Arbitrage, waar voor cliënten werd bemiddeld in de aan- en verkoop van
effecten op de verschillende internationale beurzen.95 Ook de afdelingen Beurs,
Beursboeken, Effecten-Administratie, Effecten-Controle en Fondsenbehandeling,
die zich bezighielden met het effectenverkeer en het administreren van de daaruit
voortvloeiende transacties alsmede het verzilveren en bewaren van dewaardepapieren,
beschikten in een aantal gevallen over eigen telefoontoestellen, soms zelfs over een
eigen vermelding in de telefoongids.96 Op de Beurs van Cuypers bezat de Robaver
een telefoonnis van waaruit het contact met het Amsterdamse kantoor en wellicht
ook de andere kantoren van de bank werd onderhouden.97 De chef van de
Beursafdeling diende erop toe te zien dat de beurskoersen tijdig vanaf de beurs werden
doorgegeven aan het kantoor, dat de beursmedewerkers de beursorders correct
noteerden en uitvoerden en dat de cliënten vervolgens telefonisch op de hoogte
werden gesteld van hun gedane transacties.98
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Voor de snelle ontvangst en verspreiding van de beurskoersen beschikte de Robaver
vanaf 1921 over een abonnement op de beurszender van de NSF. Tevens participeerde
de bank in 1930 in de oprichting van de NV Tikkerdienst.99 De bank constateerde
dat het tikkersysteem in vergelijking met de telefoon betere mogelijkheden bood
voor het snel, correct en volledig verspreiden van de beurskoersen. Dit relatieve
voordeel gold vooral voor het contact tussen de provinciale bijkantoren van de bank
en het hoofdkantoor, dat voorheen via de interlokale telefoondienst verliep.100

Zowel het interne als het externe telefoonverkeer van de bank was streng
gereguleerd. De handboeken van de bank uit het einde van de jaren tien instrueerden
het personeel nauwgezet over de regels voor het lokale en interlokale telefoonverkeer.
Interlokale gesprekken konden alleen door de afdelingschefs worden aangevraagd
en particuliere gesprekken waren verboden.101 Verkeerstechnische en financiële
overwegingen speelden in deze regulering een belangrijke rol: te allen tijde moest
onnodige bezetting van deze schaarse
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en kostbare communicatiemiddelen worden voorkomen. Zowel de Amsterdamse als
de Rotterdamse vestigingen van de bank waren in de tweede helft van de jaren tien
jaarlijks elk enkele tienduizenden guldens kwijt aan hun telefoonfaciliteiten, wat
neerkwam op ruim twee procent van de totale jaarlijkse kantoorkosten.102

Bovendien verhoogde de PTT in 1919 de huurprijs van haar rechtstreekse
interlokale lijnen, terwijl in 1920 voor een aanzienlijk bedrag capaciteit op de
telefoonkabel Amsterdam-Rotterdam werd gehuurd. Grote automatische
bedrijfstelefooncentrales, ten slotte, kostten aan het begin van de jaren twintig circa
twintigduizend gulden.103

Belangrijker nog, echter, was de strategische rol die de telefoon vervulde als
verkeersmedium tussen de verschillende kantoren van de bank en met name tussen
de bank en haar cliënten. Dankzij de telefoon kon de bank niet alleen haar functie
als financiële intermediair vervullen, maar tevens haar cliënten een op maat gesneden
service bieden. Duidelijk mag zijn dat de verticale integratie van de bank in 1911
het aanbieden van producten en diensten op effectengebied mogelijk maakte. Vanaf
1911 werd het voor een particuliere of institutionele belegger in de provincie
interessant om zijn beurszaken door de Robaver te laten verzorgen, aangezien de
bank vanaf dat jaar in dezelfde positie verkeerde en feitelijk optrad als een
Amsterdamse commissionair. De Robaver kon zelfs bogen op een betere positie dan
de traditionele Amsterdamse commissionair, daar de bank kon steunen op een grote,
brede en over het land verspreide klantenkring.104 Met de verdere expansie van de
bank vanaf de jaren twintig werd deze positie alleen maar versterkt. Dankzij haar
telefoonfaciliteiten en haar abonnementen op de radiozenddienst en de Tikkerdienst
was de bank in staat zowel haar cliënten te voorzien van de meest actuele
koersinformatie als om snel, dat wil zeggen nog onder beurstijd, orders te noteren
en over de uitvoering daarvan te rapporteren. Telecommunicatie vergrootte en
verbreedde dus de mogelijkheden van de Robaver om een deel van de effectenmarkt
in handen te krijgen door cliënten een snelle en goede service te bieden.
De Robaver was hierin naar alle waarschijnlijkheid niet uniek.
Traditioneel in Amsterdam gevestigde banken als de Amsterdamsche Bank en de

Twentsche Bank intensiveerden reeds vanaf het einde van de negentiende eeuw hun
activiteiten op het gebied van de effectenhandel. Ook bij deze banken kon - met name
in de periode na 1900 - een stormachtige uitbreiding van de
telecommunicatiefaciliteiten worden geconstateerd, waarmee deze markt beter kon
worden bediend.105 De Robaver was echter in die zin uniek dat ze de effectenmarkt
betrad vanuit een relatieve achterstandspositie, namelijk als intermediair in de
provincie. Met haar overstap naar de Amsterdamse beurs en de bijbehorende
investeringen in telecommunicatie gaf de bank een aantal kleinere banken, bankiers
of commissionairs in de provincie het nakijken.
Zij bleven afhankelijk van Amsterdamse commissionairs, met alle bezwaren en

financiële nadelen voor zichzelf en hun cliënten van-
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De beursafdeling van het Amsterdamse kantoor van de Robaver, 1921.
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Affiche uit de jaren dertig van de Gemeentelijke Telefoondienst Amsterdam. Het affiche - een
transparant - werd geplaatst in lichtbakken in de Amsterdamse trams.

dien, of werden, in het geval van vestiging in Amsterdam, voor hoge
investeringskosten in telecommunicatie gesteld om het contact tussen Amsterdam
en beleggers elders in Nederland te onderhouden.
De opmars van de Robaver op de effectenmarkt en haar grootschalige investeringen

in de bijbehorende telecommunicatie moeten worden gezien tegen de achtergrond
van een toenemende dynamiek van de effectenhandel. Duidelijk werd dat vanaf het
einde van de negentiende eeuw er niet alleen klachten ontstonden over een trage
informatievoorziening rondom het beursgebeuren, maar dat tevens eerst de telegraaf
en later ook de telefoon het mogelijk maakten deze informatievoorziening te
versnellen.
Daarmee werd de dienstverlening door financiële intermediairs op het gebied van

de effectenhandel ook meer aan tijd gebonden.
Door middel van de telefoon en verschillende koerspublicatiesystemen werd op

deze nieuwe eis ingespeeld: directe contacten tussen beursvloermedewerkers, banken
en beleggers werden mogelijk en ook wenselijk om beter in te kunnen spelen op het
koersverloop onder beurstijd. Telecommunicatiemaakte dus niet alleen een versnelling
van de informatievoorziening in de richting van de cliënt mogelijk, maar leverde
tevens de basis voor meer directe en ook ‘real time’ interactie tussen de verschillende
financiële partijen. Deze interactie verkleinde weliswaar de autonome positie van de
effectenhandelaar, maar vergrootte de betrokkenheid van de belegger in de
effectenhandel alsook demogelijkheden van financiële intermediairs voor individueel
maatwerk.Met haar verhuizing naar Amsterdam en de door haar in het leven geroepen
communicatie-infrastructuren kon de Robaver in dit tijdgebonden en individuele
maatwerk voorzien. De ontwikkeling van de Robaver, de uitbreiding van de
effectenhandel en de introductie van nieuwe telecommunicatievoorzieningen waren
in de eerste decennia van de twintigste eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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Tussen ‘Verveling’ en (onaangename) verrassing: de particuliere
telefoongebruiker

Aan het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw begonnen zowel de PTT
als de gemeentelijke telefoondiensten reclame te maken voor de telefoon. Dat tijdstip
hield verbandmet een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen het telefoniesysteem.
Er lag inmiddels een omvangrijk interlokaal telefoonnetwerk, dat voor een deel
automatisch telefoonverkeer toestond. De gemeentelijke netten in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag waren volledig geautomatiseerd.106 In 1930 had de PTT, in
de daaropvolgende jaren gevolgd door de gemeentelijke telefoondiensten, een nieuw
lokaal tariefsysteem geïntroduceerd dat brak met de gewoonte om elke abonnee
hetzelfde vaste bedrag te laten betalen. Voortaan betaalden abonnees, naast een
verlaagd vast tarief, slechts wanneer ze daadwerkelijk van de telefoon gebruikmaakten
voor een gesprek. De introductie van een gesprekstarief vond plaats tegen de
achtergrond van een toenemende verzadiging van de zakelijke markt.107

Een verdere groei van het aantal telefoonaansluitingen diende volgens de PTT
gezocht te worden binnen de particuliere markt. Het in vergelijking met zakelijke
gebruikers minder intensieve telefoongebruik door particulieren zou worden
gestimuleerd door die particulier naar verbruik te laten betalen. In de
telefoonreclameuitingen uit de jaren dertig konden beide elementen - automatisering
en tariefwijziging - worden teruggevonden. Een groot deel van de advertenties zoals
die verschenen in dag- en weekbladen, benadrukte de gedaalde kosten en nieuwe
functionaliteit van het geautomatiseerde telefoonverkeer. Zo stelde een Nijmeegse
reclamefolder uit 1938:

Om de kosten behoeft U het niet te laten - die zijn tegenwoordig zoo gering,
dat zij bij Uw huishoudelijke (of zakelijke) onkosten wegvallen - zelfs
geven ze bezuiniging.108

Andere reclame-uitingen benadrukten de ‘onvermoeibaarheid’ van een telefoondienst
zonder telefonistes en het vermogen van de telefoon om in een handomdraai grote
afstanden te overbruggen.
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Ook wezen ze op de toegenomen privacy van het telefoongesprek: ‘De telefoon kan
een geheim bewaren.’109

De wens om meer dan voorheen de particuliere telefoongebruiker aan te spreken,
betekende niet dat in de telefoonreclame alle vormen van telefoongebruik door de
verschillende soorten telefoongebruikers werden aangemoedigd. Met name het
vermeende langdurig telefoneren door vrouwen en kinderen, twee groepen die
verondersteld werden over veel vrije tijd te beschikken, werd met argusogen
bekeken.110 Reeds tijdens de introductie van het gesprekstarief kwam naar voren dat
de PTT bepaalde vormen van telefoongebruik liever zag dan andere vormen. Het
gesprekstarief was mede bedoeld om ‘onnodige’ gesprekken die zorgden voor een
onverantwoord gebruik van de beschikbare apparatuur en infrastructuur, tegen te
gaan:

De telefoonaangeslotenen zien vaak zorgeloos voorbij, dat zij nevens
rechten ook plichten hebben, als deelnemers aan het maatschappelijk
verkeer. Wat het onmatig lang spreken betreft, wijs ik er op, dat dit niet
alleen tot ‘in gesprek’ kan leiden, doch er ook de oorzaak van kan zijn,
dat de beschikbare verkeersmiddelen te kort schieten, doordat ze alle ten
deele voor noodige en overigens voor te lang voortgezette gesprekken in
beslag genomen zijn. Nu moet U hierbij wel in de eerste plaats denken
aan gesprekken loopende over ‘koetjes en kalfjes’. Deze zijn natuurlijk,
wanneer ze in de topuren gevoerd worden, wel degelijk mede oorzaak van
de ondervonden belemmeringen. Doch doorgaans worden ze in de stillere
uren, voornamelijk in den avond, gevoerd, en dan doen ze geen kwaad.
Toch moet men zich niet bij voorkeur op zulke gesprekken toeleggen; de
telefoon behoort nu eenmaal meer een nuttig maatschappelijk instrument,
dan een conversatiemiddel te zijn.111

Deze visie op de telefoon was overigens niet exclusief voorbehouden aan de PTT.
Ook uit de kring van zakelijke gebruikers vielen soortgelijke geluiden te beluisteren.
P.G. Knibbe, secretaris van de Leidse Kamer van Koophandel en dus een typische
representant uit deze kring, brak weliswaar een lans voor de abonnee die ‘desnoods’
enkele malen per dag per telefoon over koetjes en kalfjes sprak en stelde aansluitend
de retorische vraag of ‘de meer eenvoudige zielen’ niet van de telefoon gebruik
mochten maken.
Tezelfdertijd constateerde hij echter dat dit pleidooi uiteraard geen vrijbrief inhield

om er maar op los te telefoneren en rechtvaardigde hij ingrijpen door de PTT in geval
van ‘evident misbruik als door een abonné voor beuzelingen een al te overmatig
gebruik van de telefoon zou worden gemaakt’.112

Ook in de reclame die voor de telefoon werd gemaakt, viel een zekere argwaan te
bespeuren ten opzichte van de particuliere abonnee die zonder duidelijk doel belde.
Een van de eerste grootschalige reclamecampagnes, door de PTT in 1932 in het in
dat jaar geauto-
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‘De telefoon kan een geheim bewaren.’ De reclame van de PTT in de jaren dertig speelde in op de
automatisering van het telefoonnet. Telefonistes werden vervangen door automatische centrales.
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matiseerde telefoondistrict van Leeuwarden gevoerd, richtte zich enerzijds op
particulieren, anderzijds op bedrijven, kantoren en winkels.113 De particuliere markt
kwam daarbij het minst in beeld. Van een serie van zes advertenties in de Leeuwarder
Courant waren er drie duidelijk gericht op de zakelijke sector. Slechts in één
advertentie was de afbeelding verwerkt van een vrouw in een huiskamer. Tegelijkertijd
was dit ook de enige advertentie die aandacht besteedde aan niet-instrumenteel
telefoongebruik: het sprekenmet vrienden. Beide doelgroepenwerden vooral gewezen
op de praktische voordelen van een telefoonaansluiting. Met de telefoon konden
vanuit de huiskamer gemakkelijk bestellingen worden gedaan en reserveringen
worden gemaakt. Bedrijven en winkels met telefoon profiteerden van deze orders
ten koste van hun concurrenten zonder telefoon. Het gerief van een telefoon thuis
en het financiële voordeel van de telefoon voor bedrijven en winkels waren dus
belangrijke verkoopargumenten. Daarnaast werd particulieren nog veiligheid als
motief voorgehouden: met een telefoon konden dokter, politie en brandweer snel
worden opgeroepen. Ook in de daaropvolgende jaren hamerde de reclame keer op
keer op het zakelijke belang van een telefoonaansluiting en werden vooral praktische
argumenten voor het nemen van een telefoonaansluiting aangedragen.114 Voor
particulieren werd de telefoon afwisselend voorgesteld als ‘hulp in de huishouding’
en ‘redder in de nood’.115

In de tweede helft van de jaren dertig richtte de reclame zich iets meer op de
particuliere gebruiker. In een serie advertenties werd bijvoorbeeld de pantoffelheld
Adriaan opgevoerd, die van zijn vrouw allerlei huishoudelijke klusjes krijgt
opgedragen. De telefoon werd voorgesteld als hét middel voor Adriaan om aan zijn
verplichtingen te voldoen.116 In samenhang met deze verschuiving kreeg ook het
converseren meer aandacht. Instrumentele toepassingen van de telefoon bleven
weliswaar dominant als verkoopargument, maar werdenmeer dan voorheen aangevuld
door niet-instrumentele toepassingen. Naast het gemak en het nut van een telefoon
werd nu ook het genoegen dat men aan een telefoon kan beleven een
verkoopargument. De telefoon vergemakkelijkte niet alleen het leven, maar maakte
het ook aangenamer. ‘U gaat op bezoek... thuis! U ontmoet Uw vrienden... thuis!’,
merkte een advertentie uit 1937 op.117 In datzelfde jaar verscheen een serie advertenties
in een aantal Brabantse dagbladen die eveneens aandacht besteedden aan het
onderhouden van sociale contacten:
‘Even een paar nieuwtjes, ik heb heusch geen tijd om te komen’, aldus een van de

advertenties.118 In een advertentie van de Amsterdamse telefoondienst uit 1938 viel
te lezen: ‘Telefoon thuis wil zeggen: gezelligheid en gezelschap van verre vrienden.’119

Deze verschuiving in de richting van de particuliere gebruiker en de toenemende
aandacht voor conversatie mogen echter niet worden overschat. De laatstgenoemde
advertentie besteedde weliswaar aandacht aan conversatie, maar het aan een
telefoonaansluiting verbonden ‘zakelijk en huishoudelijk voordeel’ en de ‘besparing
van tijd en moeite’ werden zeker niet vergeten. Ook in een door de cineast George
Pál in 1938 in opdracht van de PTT gemaakte reclamefilm, De Reddingsbrigade,
ging weliswaar de meeste aandacht uit naar de particuliere gebruiker, maar het
functionele gebruik van de telefoon stond desalniettemin voorop. Het filmpje
presenteerde de telefoon als dé oplossing voor een reeks concrete, persoonlijke
problemen: een slager en een kruidenier zonder klanten, een huisvrouw met een
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aangebrandemaaltijd, een ziek kind zonder dokter op loopafstand en een huiseigenaar
wiens afgelegen huis in vlammen opgaat.120 In alle gevallen betrof het zakelijke
toepassingen van de telefoon; sociale conversatie speelde in deze propagandafilm
geen rol. Dit beeld werd ten slotte nog eens bevestigd door een voorlichtingsbrochure
van de Amsterdamse telefoondienst uit 1939, waarin werd gepleit voor een
‘verantwoord’ telefoongebruik. Verantwoord wilde in dit kader zeggen: het voeren
van korte, zakelijke gesprekken.121

Kortom, de PTT en gemeentelijke telefoondiensten prezen in de jaren dertig de
telefoon toch eerst en vooral aan als een nuttig en gemakkelijk apparaat en veel
minder als een ‘gezelligheidstechnologie’. Het streven om de telefoonmarkt te
vergroten door meer dan voorheen de particuliere gebruiker in het telefoonverkeer
te betrekken, resulteerde dus niet in een radicale verandering in de visie op de
betekenis van de telefoon. In principe diende de particuliere abonnee zijn telefoon
op een zelfde, instrumentele manier te gebruiken als de zakelijke abonnee.

De vraag die hier kan worden gesteld, is of dit beeld van de telefoon als een primair
instrumenteelmedium overeenstemdemet dewerkelijkheid. De PTTmocht weliswaar
de telefoon vooral zien als een apparaat dat zorgvuldig gebruikt diende te worden,
maar dachten de telefoongebruikers daar net zo over? Bij het goeddeels ontbreken
van marktonderzoek is deze vraag moeilijk te beantwoorden. Wanneer er echter van
uit wordt gegaan dat de Nederlandse literatuur uit de eerste helft van de twintigste
eeuw deel uitmaakte van de maatschappelijke werkelijkheid en schrijvers ook
participeerden in die maatschappelijke werkelijkheid, dan kunnen fragmenten uit de
Nederlandse literatuur waarin de telefoon figureert wellicht een tipje van deze sluier
oplichten.122 Een analyse van ruim dertig romans, novellen en toneelstukken van vóór
1940 waarin de telefoon figureerde, levert in bepaalde opzichten in ieder geval een
verrassend beeld op. Ten eerste blijken al vanaf 1900 niet-instrumentele
telefoongesprekken in niet-onbelangrijke mate voor te komen in literaire geschriften.
Terwijl de telefoonexploitanten het sociale aspect van telefoneren vanaf de jaren
dertig mondjesmaat gingen promoten, ontdekten schrijvers al rond de eeuwwisseling
de (literaire) mogelijkheden van het telefoneren om het telefoneren. Met name de in
zijn tijd wereldberoemde Herman Heijermans (1864-1924) liet in zijn toneelstukken
regelmatig ‘gewone’ mensen ‘zomaar’ opbellen. Een typerend voorbeeld vormde
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zijn eenakter ‘Verveling’ uit 1912. Een jonge vrouw zit alleen thuis en verdrijft de
verveling door tamelijk willekeurig een aantal bekenden op te bellen:

Hallo! Hallo!... Geeft u me even 123, juffrouw. Ja Van Maanen. Dank u
(luistert). Hallo! Ben jij 't, Truus?... Ik, Riek! Stoor ik je niet? Liggen de
kinderen al in bed? Pijn in z'n mondje...? Ja, natuurlijk tandjes... Tenminste
dat denk ik. Ach kom, beklaag je niet! 'k Wil dadelijk met je oversteken!
'k Wou dat 'k een van je drie prachtige jongens had! Dan zou 'k me minder
gloeiend vervelen. Ja, ik verveel me gloeiend, gloeiend! 'k Zou zoo voor
de telefoon kunnen zitten huilen. (...) Hè, nee toe babbel nog even! O!
Huilt Wimpje?... Laat ik je dan niet storen! Geef 'm 'n zoen van tante
Riek... Dag! Dag!... En als je nog 'n momentje vindt, schel dan 'ns op...!
't Is hier om te besterven. Dag. Dag, Truusje!123

In deze aandacht voor sociale telefoongesprekken stond Heijermans niet alleen.
Schrijfsters als Cissy van Marxveldt en A.M. Nachenius-Roegholt ruimden in hun
‘meisjesboeken’ uit de jaren twintig en dertig eveneens veelvuldig plaats in voor
affectieve telefoongesprekken en telefonisch ‘getortel’.124 In een aantal gevallen -
bijvoorbeeld in Heijermans' genoemde eenakter ‘Verveling’ - konden deze intieme
gesprekken tussen man en vrouw zelfs een pikant karakter krijgen. Naast dit soort
gesprekken konden overigens ook veel instrumentele gesprekken worden genoteerd.
Veel van deze gesprekken speelden zich af in kantoren, fabrieken, bedrijven, winkels
en banken. Inhoudelijk werden ze gedomineerd door geldzaken, bestellingen,
reserveringen en het maken van afspraken.
Uiteraard kwamen ook combinaties voor van gesprekken waarin enerzijds werd

geïnformeerd naar het welzijn van de gesprekspartner en ervaringen, indrukken en
emoties werden uitgewisseld, en anderzijds afspraken werden gemaakt en bezoeken
werden aangekondigd. Het punt waar het hier om gaat, is dat de twee vormen van
telefoongebruik die in de inleiding van dit hoofdstuk werden onderscheiden, in ieder
geval in de Nederlandse literatuur al vanaf 1900 ruimschoots aanwezig waren. In
welke mate sociaal-emotionele telefoongesprekken in deze periode de facto
voorkwamen, kan niet worden vastgesteld, maar duidelijk is in ieder geval wel dat
het telefoongebruik in potentie en wellicht ook in praktijk een breder spectrum
vertoonde dan kan worden afgeleid uit de telefoonreclame uit de jaren dertig.
Dit meer heterogene gebruik van de telefoon kon ook vanuit een andere hoek

worden geconstateerd. Na 1900 begon het telefoontoestel aan een ruimtelijke
transformatie. De plaats van het telefoontoestel in het huishouden veranderde.125 De
Gemeentelijke Telefoondienst van Amsterdam startte in 1896 zijn dienst met 1700
wandtoestellen en vijftig tafeltoestellen. Een jaar of twintig later was de verhouding
tussen wand- en tafeltoestellen al bijna gelijkgetrokken,
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Illustratie uit A.M. Nachenius-Roegholt, Lot speelt in de levensloterij, 1937. De illustratie heeft het
onderschrift: ‘Onderwijl voerde dit juffertje haar telefoongesprek’.

terwijl in 1930 werd geconstateerd dat van het totale aantal abonneetoestellen de
helft als tafelmodel was uitgevoerd.126

Een jaar later startte de Hengelosche Electrische- en Mechanische Apparaten
Fabriek (Heemaf) in Hengelo via een licentie van Siemens met de productie van
automatische telefoontoestellen voor de PTT. De productie werd begonnen met
tafeltoestellen; kennelijk waren op dat moment wandtoestellen reeds minder
gevraagd.127 De toenemende populariteit van tafeltoestellen en de verplaatsing van
de telefoon van zijn plaats aan de muur in een kale gang naar een tafel in de warme
huiskamer vormde een tweede indicatie voor de ontwikkeling van de telefoon van
een primair functionele naar een tevens meer sociale technologie. Het tafeltoestel
nodigde uit tot het voeren van langere en affectieve gesprekken. In de woorden van
de schrijfster Cissy van Marxveldt:

Marijke stelde zich voor, hoe Ruut in Leiden in een grote clubzetel gezeten
op zijn dooie gemak te telefoneren zat. Dat was ook zo. Hij zat met zijn
benen over de leuning en een sigaret dampte achteloos in zijn hand.128
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In 1963 wachtten in Nederland ruim 100.000 aanvragers op een telefoonaansluiting. Politiek tekenaar
Charles Boost publiceerde op 6 augustus 1963 deze cartoon. Flatbewoners maken bij gebrek aan
een telefoon gebruik van alternatieve, deels ook door de PTT verzorgde, communicatiemiddelen zoals
post en telegrafie. Televisieantennes tooien hetflatdak. Pas aan het begin van de jaren tachtig verdween
de wachtlijst voor telefoonaansluitingen.

Dat de PTT en gemeentelijke telefoondiensten zich niet toelegden op dit soort
gesprekken en intrinsiek telefoongebruik niet op grote schaal propageerden, had
verschillende achtergronden. Voor de Amerikaanse situatie, waar tot in de jaren
twintig een soortgelijke weerstand bestond tegen sociaal gebruik van de telefoon
door particuliere gebruikers, is wel gewezen op de doorwerking van de
telegraaftraditie waaruit de telefoon voortkwam.129 Omdat veel managers in de
telefoonsector afkomstig waren uit de telegraafsector, werden ze nog beheerst door
het idee dat ook telefoongesprekken primair een zakelijk doel moesten hebben.
Conversatie om de conversatie strookte niet met hun idee van waar een telefoon voor
moest dienen. Voor Nederland leek deze gedachtegang minder op te gaan. Aan het
begin van de jaren dertig had de telefonie zich in Nederland ontwikkeld tot een
zelfstandig medium dat los gezien kon worden van de telegrafie. Formeel stond de
PTT vanaf 1928 ook te boek als het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie én
Telefonie. Een andere verklaring voor de weerstand tegen een grootschalige promotie
van affectieve telefoongesprekken zou kunnen liggen in het feit dat in de door de
PTT gehanteerde tariefstructuur geen ruimte was voor betaling naar gespreksduur.
De PTT

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



199

had, met andere woorden, niets te winnen bij lange telefoongesprekken die, in de
visie van de telefoonexploitanten, nergens over gingen. Interlokale gesprekkenwerden
echter al vanouds betaald naar gespreksduur, en het was in principe technischmogelijk
ook lokale gesprekken naar de duur ervan te belasten.130 Belangrijker lijken dan ook
verklaringen die te maken hebbenmet de fase waarin de opbouw van de Nederlandse
telefonie-infrastructuur verkeerde. Met zowel de automatisering van het Nederlandse
telefoonnet als de introductie van een gesprekstarief werd gepoogd de groei van de
telefoon te stimuleren. De telefoon diende, in de woorden van een PTT-ingenieur,
‘een gebruiksvoorwerp in iedere woning en een instituut voor massaverkeer’ te
worden.131

Tegelijkertijd schiep de automatisering een kader waarbinnen deze ontwikkeling
kon worden gekanaliseerd en in goede banen worden geleid. Automatische centrales
konden in principe een onbeperkt aantal gesprekken verwerken.132 In praktijk, echter,
bezaten automatische centrales, evenals handbediende centrales, een stagnatiekans.
Die kans werd enerzijds bepaald door de omvang en dimensies van het netwerk en
de schakelingen in de centrales die het verkeer van en naar de centrales routeerden.
Anderzijds was de stagnatiekans een functie van zowel het aantal verbindingen als
de lengte van de gesprekken. Elke beller legde beslag op de capaciteit van de
automatische centrales en die belasting nam toe met een verlenging van de duur van
de gesprekken. Met het verdwijnen van de telefonistes, die niet alleen bemiddelden
in de gespreksopbouwmaar ook een oogje hielden op de gespreksduur en in de gaten
hielden of het gesprek nog gaande was, ontbrak een controle op de gespreksduur.
Automatisering stimuleerde dus, onder andere door een snellere gespreksopbouw,
de verkeersgroei, maar creëerde nieuwe onzekerheden over de capaciteit van het
netwerk.133 De PTT en gemeentelijke telefoondiensten bezaten een ruime ervaring
op het gebied van capaciteitsproblemen. Beide hadden vanaf de eeuwwisseling
geworsteld met de vraag hoe de toename van het lokale en interlokale telefoonverkeer
kon worden opgevangen door een toename van het aantal verkeersmiddelen. Voor
de PTT betekende dit grootscheepse investeringen in interlokale telefoonkabels, voor
de gemeentelijke telefoondiensten investeringen in automatische centrales. Voor
beide gevallen gold dat het tijdstip van netwerkuitbreiding en de dimensionering van
de uitbreidingen van cruciaal belang waren om gelijke tred te houden met de toename
van het aantal abonnees en gesprekken. Gegeven deze traditie, was het niet
verwonderlijk dat de telefoonexploitanten lange telefoongesprekken niet bovenmatig
stimuleerden en de belasting van de automatische centrales probeerden te beperken.
Het telefoongebruik door de particuliere abonnee werd gezien als een potentiële

bedreiging voor de gebalanceerde en gecontroleerde opbouw van het Nederlandse
automatische telefoonnet. In dit opzicht is het ook veelbetekenend dat pas in de jaren
zestig, op het moment dat de automatisering van het Nederlandse telefoonnet voltooid
was, de PTT op grote schaal promotie begon te maken voor intrinsiek en affectief
telefoongebruik.134

Een vergelijking van literaire telefoongesprekken van vóór en na de Tweede
Wereldoorlog levert nog een aantal inzichten op voor wat betreft de culturele
inbedding van de telefoon. In bepaalde opzichten was er sprake van continuïteit. De
twee typen telefoongebruik die reeds vóór de Tweede Wereldoorlog konden worden

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



geïdentificeerd, werden ook na de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Daarnaast
figureerde de telefoon vanuit literair of verhalend perspectief zowel vóór als na de
Tweede Wereldoorlog als een dramatisch middel om de handeling verder te helpen
of te bespoedigen. Het verrassingseffect van de telefoon maakte het telefoongesprek
natuurlijk bijzonder geschikt als humoristisch of spanning creërend element. Dit
relatief ongecompliceerde gebruik van de telefoon kon ook na de Tweede
Wereldoorlog worden aangetroffen in een breed scala van meisjesboeken, jongens-
en jeugdliteratuur en detectives.135 Ongecompliceerd betekende overigens niet zonder
betekenis. Het voorkomen van de telefoon in romans en toneelstukken impliceerde
dat de telefoon zich inmiddels behalve tot een welbekend technisch artefact tevens
had ontwikkeld tot een vast onderdeel van de Nederlandse cultuur. In die zin kreeg
de culturele betekenis van de telefoon niet alleen vorm door de activiteiten van
telefoonexploitanten en telefoonabonnees, maar tevens door de daden van schrijvers
en lezers. De maatschappelijke inbedding van de telefoon bleef niet beperkt tot het
zakelijke of privé-domein, maar strekte zich uit tot de taal en de literatuur.
Tezelfdertijd trad na de Tweede Wereldoorlog echter ook een nieuwe culturele

dimensie van de telefoon op de voorgrond. Al vóór de oorlog was door de PTT
geconstateerd dat de automatisering van het telefoonnet een schaduwzijde bezat.
Zonder de telefoniste als intermediair bij de afwikkeling van gesprekken konden
telefonische plagerijen en intimidaties, mits specifieke technische voorzieningen
werden getroffen, ongehinderd plaatsvinden.136Met demassale diffusie van de telefoon
na de TweedeWereldoorlog kwamen dit soort praktijken naar alle waarschijnlijkheid
veelvuldiger voor. In ieder geval is het opvallend dat in de literatuur de anonieme
beller en de telefonische stalker in deze periode opgang maakten:

Ik neem de hoorn van de haak
zeg mijn naam
het is aan het eind van de middag
en hoor iemand snikken
dan wordt er opgehangen.137

Tezelfdertijd begonnen auteurs de telefoon op een minder gunstige wijze te
karakteriseren. Zo konden, in tegenstelling tot de periode vóór de Tweede
Wereldoorlog, kwalificaties als ‘infernaal
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alarm’, ‘een gedrocht (...), een monster dat het op mij voorzien had’ en ‘een volstrekt
onlokaliseerbare spookstem’ worden aangetroffen.138 Voor het eerst werden in de
literatuur ook karakters opgevoerd met een ‘telefoon-fobie’ en meenden sommige
auteurs, zoals HansWarren en Gerard Reve, beter af te zijn zonder telefoon: ‘Telefoon
neem ik al twee weken lang niet aan, want het is toch alleen maar gezijk en onzin:
wie iets wil, moet maar schrijven.’139 En waar PTT Telecom in 1995 adverteerde met
de slogan ‘Wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen’, daar bleek de praktijk
voor sommigen toch weerbarstiger.140

De telefoon verloor dus na de Tweede Wereldoorlog iets van zijn onschuld. Meer
dan voorheen werden personages opgevoerd die het toestel ervoeren als een
vervreemdend en desoriënterend medium. Het rinkelen van de telefoon betekende
niet alleen meer het begin van een nuttig of prettig gesprek, maar kwam tevens te
staan voor frustratie, dreiging, (onvervuld) verlangen en een inbreuk op de privacy.141

Een interpretatie vanuit cultureel-maatschappelijk perspectief van deze verschuiving
in de manier waarop de telefoon in de literatuur voor het voetlicht trad, is lastig, niet
in het minst omdat na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse literatuur ingrijpend
van karakter veranderde. Literaire stijlen, genres, thematieken en motieven
verschoven, het existentialisme vierde hoogtij en er was sprake van een toenemende
bezorgdheid over de gevolgen vanwetenschappelijke en technische ontwikkelingen.142

Deze pessimistische onderstroom had niet alleen gevolgen voor de literatuur in
het algemeen, maar beïnvloedde mede de manier waarop de telefoon werd
geportretteerd. Toch kan er wel iets worden gezegd.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een grote particuliere vraag naar

telefoonaansluitingen. Steeds meer particulieren namen om vooral sociale redenen
een telefoon. Weliswaar kon aan deze vraag slechts met moeite worden voldaan,
maar dat weerhield particuliere gebruikers er niet van de telefoon binnen enkele
decennia tot een vanzelfsprekende basisvoorziening in het gezin en huishouden te
maken. De telefoon evolueerde van een luxeapparaat naar een apparaat dat - met
name voor particulieren - een onmisbare functie vervulde in het sociale verkeer. Hoe
onmisbaar de telefoon inmiddels was, bleek ook uit de in 1973 opgeworpen vraag
of ouderen geen recht hadden op een gratis telefoonaansluiting, als remedie tegen
vereenzaming. De verantwoordelijke minister van Verkeer en Waterstaat was daar,
gelet op de hoge kosten, niet voor, maar de vraag illustreerde niettemin de voltooide
ontwikkeling van de telefoon tot maatschappelijke basisvoorziening.143 Dit proces
van maatschappelijke inbedding ging, wanneer tenminste wordt afgegaan op de
literaire verbeelding van de telefoon, gepaard met ambivalente gevoelens.
Telefoongebruikers communiceerden directer, over grotere afstanden en met veel
meer mensen dan voorheen het geval was, en konden in dat opzicht hun sociale
netwerken verdiepen en verbreden.144 De alomtegenwoordige telefoon had echter
ook een keerzijde. De telefoon verstoorde door zijn onophoudelijk gerinkel de privacy
en wekte door zijn niet-aflatendheid ook in toenemende mate ergernis op.
Tegelijkertijd kon de telefoon door niet over te gaan de eenzaamheid en behoefte
aan contact versterken.
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Conclusie

In dit hoofdstuk stond het telefoongebruik in Nederland in de twintigste eeuw centraal.
Enerzijds werd ingegaan op het zakelijke telefoongebruik, anderzijds op wat is
genoemd het intrinsieke of affectieve telefoongebruik. Duidelijk werd dat de telefoon
voor zakelijke gebruikers en particulieren verschillende functies kon vervullen.
Alhoewel naar alle waarschijnlijkheid tot in de eerste decennia na de introductie van
de telefoon het instrumentele gebruik overheerste, was op langere termijn van een
dominantie van één gebruikersgroep of één soort van gebruik geen sprake.
De telefoon kon voor verschillende sociale groepen verschillende betekenissen

hebben en was in dat opzicht een techniek met vele gezichten.
De multifunctionaliteit van de telefoon was niet van meet af aan zichtbaar. Het

telefoontoestel ontwikkelde zich vanuit de behoefte van de telegraafindustrie aan
een verbetering van de bestaande telegraaftoestellen en een optimalisering van het
bestaande telegrafienetwerk. De eerste telefooncentrales waren geënt op de praktijk
van ‘telegraafcentrales’. Slechts geleidelijk aan maakte de telefonie zich los van dit
traditionele kader. Het emancipatieproces van de telefoon tot een medium met een
eigen karakter is in dit hoofdstuk beschreven vanuit het zakelijke en het particuliere
domein. Door de telefoon in te passen in hun economische praktijken en sociale
patronen, speelden gebruikers een belangrijke rol in de maatschappelijke inbedding
van de telefoon.
De beschrijving en analyse van de rol van telecommunicatie in het algemeen en

de telefonie in het bijzonder in de veranderingen in de Nederlandse effectenhandel,
liet zien dat de telefoon aanvankelijk vooral werd beschouwd als een soortgelijk
medium als de telegraaf, maar dan sneller. Telefonie ging, in combinatie met snelle
koerspublicatiesystemen, voor beleggers echter tevens functioneren als een middel
ommeer dan voorheen te communicerenmet hun opdrachtnemers en hun opdrachten
ook beter, dat wil zeggen meer volgens eigen inzicht, af te stemmen op de actuele
beurssituatie. De telefoon beperkte in dit opzicht de macht van de commissionairs
en de hoeklieden op de beursvloer. Dankzij telecommunicatie konden ook grotere
groepen Nederlanders dan voorheen worden betrokken in het effectenverkeer. In
principe maakte het niet meer uit of een potentiële belegger in Amsterdam of
Groningenwoonde. Provinciale commissionairs konden zich dankzij telecommunicatie
in principe ook beter dan voorheen op
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de hoogte stellen van het Amsterdamse koersenverloop en hun cliënten daarover ook
beter informeren. Tot een decentralisatie van de effectenhandel leidde dat echter niet.
Ondanks de vermindering van het belang van geografische afstand tot de beurs bleef
Amsterdam het centrum van de Nederlandse effectenhandel. De ontwikkeling van
de Rotterdamsche Bank liet zien dat het wellicht vooral de grote handelsbanken met
hun uitgebreide cliëntennetwerken waren die profiteerden van de toenemende
populariteit van beleggen, niet zozeer de commissionairs in de provincie.
De veranderingen in de telecommunicatie en in de effectenhandel hadden

gezamenlijk verschuivingen in de keten van de effectenhandel tot gevolg, maar een
ontmanteling van de hiërarchie van de effectenhandel volgde hier niet uit. De
Vereeniging voor den Effectenhandel bleef het monopolie behouden over de
Nederlandse effectenhandel.
De analyse van de ontwikkelingen in de effectenhandel illustreerde de groeiende

betekenis van de telefoon en andere telecommunicatiemiddelen als instrumentele
media in het zakelijke domein. De betekenis die de telefoon kreeg binnen het
privé-domein, was van een geheel andere orde. Al aan het begin van de twintigste
eeuw was duidelijk dat particulieren de telefoon op een fundamenteel andere manier
gebruikten dan zakelijke gebruikers. Met de toename van het aantal particuliere
telefoonabonnees in de loop van de twintigste eeuw, een toename die overigens
vooral na de Tweede Wereldoorlog gestalte kreeg, won het intrinsieke of affectieve
telefoongebruik aan belang. Particuliere telefoonabonnees gebruikten de telefoon
niet alleen als instrumenteel medium, maar ook en wellicht vooral als affectief
medium, om het contact met (verre) familie en vrienden te onderhouden en te
optimaliseren. De telefoonexploitanten hadden moeite met dit innovatieve gebruik
omdat dit op gespannen voet stond met hun visie op de telefoon als een primair
doelmatig medium en dit het delicate evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod
van verkeersmiddelen tijdens de opbouw van het telefonienetwerk kon verstoren.
Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw werd affectief telefoongebruik daarom
niet op grote schaal gepropageerd. Inmiddels had het massale telefoongebruik echter
zijn keerzijde gekregen: anders dan in de periode vóór de TweedeWereldoorlog kon
de telefoon, wanneer tenminste wordt afgegaan op een impressionistische analyse
van zijn representatie in de naoorlogse literatuur, nu ook als een indringer in het
privé-domein worden ervaren.
Afsluitend kan worden geconstateerd dat de maatschappelijke inbedding van de

telefoon in Nederland in de twintigste eeuw een proces was met onverwachte effecten
en innovatieve praktijken.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat het telefoongebruik in belangrijke

mate faciliterend was ten opzichte van bestaande praktijken en patronen en daarmee
geleidelijk aan vervlochten raakte. Geografische afstanden waren steeds minder van
belang en sociale verbanden konden worden verbreed, maar de telefoon was er toch
eerst en vooral voor direct en intiem contact in de zakelijke en privé-sfeer. De telefoon
ondersteunde de manier waarop mensen werkten, woonden en relaties onderhielden
en vormde in dat opzicht een belangrijke technologie in de twintigste eeuw, maar
schiep uit zichzelf geen nieuwe gedragingen. Wellicht vormt dat een verklaring voor
het feit dat de telefoon zich kon ontwikkelen tot een zo alledaagse basisvoorziening
dat zijn aanwezigheid in huiskamer of werkruimte vanzelfsprekend is. In dat opzicht
vormde de maatschappelijke inbedding van de telefoon een groot succes.
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Evenals Philips, benadrukte de radioproducent Van der Heem in zijn reclame de radio als
gezelligheidstechnologie. De radio bracht het gezin ontspanning, zo suggereerde dit reclame-affiche
van Erres Radio uit het midden van de jaren dertig.
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4 Radio tussen verzuiling en individualisering

Vroege radiotechnologie
De opkomst van de radioamateurs en de omroepen
Van hobby op zolder naar ‘troost van het gezin’ in de huiskamer
De transistorradio, Hilversum en de individualisering van het gezin
Conclusie

Rond 1900 meldden verschillende kranten dat een radio-ontvangststation te
Newfoundland seinen had ontvangen waarvan de herkomst niet viel na te gaan maar
die, althans volgens de exploitant van het radiostation, naar alle waarschijnlijkheid
afkomstig waren van de planeetMars.1De populariteit en het gezag van de betreffende
exploitant, Guglielmo Marconi, waren in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog
nauwelijks te onderschatten.2 De rol die Alexander Graham Bell door het publiek en
in de populair-wetenschappelijke pers kreeg toebedeeld als ‘de’ uitvinder van de
telefoon, was op radiogebied weggelegd voor Marconi. Marconi's populariteit en
gezag leidden in een aantal gevallen, waaronder het bovenstaande, achteraf gezien
tot merkwaardige berichten.
Daarentegen waren radioberichten vanaf de maan een kleine zeventig jaar later

wél echt. De communicatie met de Apollo 11 en de Eagle, welke laatste in 1969 de
landing op de maan uitvoerde, was gebaseerd op de principes van het radiosysteem
dat Marconi rond 1900 exploiteerde.
Vanuit dit perspectief bezien, vertoonde de radio in de twintigste eeuw een grote

mate van continuïteit. Die continuïteit is echter slechts schijn. De populariteit van
Marconi mag ook niet verhelen dat de uitvinding en ontwikkeling van de radio een
complex innovatieproces was dat zich uitstrekte over een aantal landen en waarbij
een groot aantal mensen, onder wie Marconi, betrokken was.
In dit innovatieproces kunnen meerdere fases worden onderscheiden. Radio

ontwikkelde zich vanuit de draadloze telegrafie via de radiotelefonie uiteindelijk tot
radio-omroep. Van een vanzelfsprekende overgang van de ene naar de andere fase
was daarbij geen sprake. Dat blijkt alleen al uit het feit dat in de verschillende fases
verschillende groepen met elk hun eigen invulling van het medium een rol speelden.
Waren het uitvinder-ondernemers als Marconi die hun stempel drukten op de
draadloze telegrafie, bij de transitie van radiotelefonie naar radio-omroep waren
radioamateurs betrokken, terwijl - in Nederland althans - de omroepverenigingen
hun stempel drukten op de uiteindelijke vormgeving van de radio-omroep. Dat in de
huiskamer opgestelde radiotoestellen onderdeel werden van een grootschalig
omroepsysteem, lag in ieder geval niet besloten in de experimenten met draadloze
telegrafie die plaatsvonden aan het einde van de negentiende eeuw, en werd op dat
moment ook door niemand verwacht. Zo bezien, vormt demaatschappelijke inbedding
van de radio een proces met onverwachte wendingen en een verrassende uitkomst.
Deze complexe en lange geschiedenis staat in dit hoofdstuk centraal. Enerzijds

wordt daarbij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de radiotechniek, omdat
elke fase haar eigen radiotechnologie kende. Anderzijds wordt veel aandacht besteed
aan de verschillende groepen die betrokken waren bij het aldus gefaseerde
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ontwikkelingstraject van de radio. De toepassing van de radio als omroepmedium
voor huiselijk gebruik krijgt daarbij de meeste nadruk. Niet alleen wordt ingegaan
op de (veranderende) inhoud van het medium zoals die werd verzorgd door de
verschillende omroepen, maar tevens op de manier waarop de producten van de
radioproducenten hun weg vonden naar de Nederlandse huiskamer en de Nederlandse
radioconsument alsmede op de onderscheiden functies die de radio vervulde in de
Nederlandse samenleving.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: Allereerst wordt een schets gegeven van

de radiotechnologie rond de eeuwwisseling. In de twee daaropvolgende paragrafen
wordt ingegaan op de opkomst van de radioamateurs en de omroepen alsook op de
transitie van de radio van hobbyartikel tot huiskamertechnologie in de jaren
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twintig. Aansluitend worden de technische en functionele veranderingen van de radio
in de jaren zestig aan de orde gesteld. De conclusie, ten slotte, reflecteert op de
interactie tussen technische en sociaal-culturele ontwikkelingen op radiogebied in
Nederland in de twintigste eeuw.

Vroege radiotechnologie

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werkten wetenschappers in
verschillende landen aan de verbetering van de bestaande telegraafapparatuur.3

Enerzijds ging het daarbij om pogingen om over een en dezelfde telegraaflijn
gelijktijdig meerdere telegrammen te verzenden. Het onderzoek in deze richting
leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van multipeltelegrafen en duplextelegrafie.
Tegelijkertijd resulteerde het werk aan akoestische telegrafie, een andere potentiële
methode om de telegrafie te optimaliseren, onbedoeld in de uitvinding van de
telefoon.4

Anderzijds werd onderzocht in hoeverre het mogelijk was een telegraafverbinding
tot stand te brengen zonder daarbij gebruik te maken van kostbare telegraaflijnen en
die bedoeld was voor locaties die niet of nauwelijks per draad of kabel bereikbaar
waren.
Een deel van deze experimenten richtte zich, overigens met weinig succes, op

draadloze telegrafie met behulp van elektromagnetische inductie en op basis van de
geleidende eigenschappen van water.5

Een ander deel was gebaseerd op het fenomeen van elektromagnetische golven.
Dit natuurkundige onderzoek had overigens aanvankelijk geen enkele relatie met de
telegrafiepraktijk: het waren theoretische experimenten.
Nadat Christiaan Huygens reeds in de zeventiende eeuw had aangetoond dat licht

zich in een golfbeweging voortplant, vroegen enkele natuurkundigen in de tweede
helft van de negentiende eeuw zich af of wellicht hetzelfde gold voor
elektromagnetische velden. Op basis van experimentele waarnemingen en een nieuw
wiskundig model constateerde James Clerk Maxwell (1831-1879) dat
elektromagnetische velden zich in de ruimte verplaatsen met de snelheid van het
licht. Aan het einde van de jaren tachtig van de negentiende eeuw bevestigde Heinrich
Hertz (1857-1894) langs proefondervindelijkeweg het bestaan van elektromagnetische
golven. Bij zijn proefnemingen gebruikte Hertz een inductiespoel die aangesloten
was op een accu. De daarmee opgewekte stroom veroorzaakte in de spoel een
magnetisch veld. Als de stroom door de spoel werd onderbroken, zocht de
opgebouwde magnetische energie een uitweg. Dat resulteerde in hoge spanningen,
die het overslaan van vonken in een met de inductiespoel verbonden vonkbrug
veroorzaakten. Als de stroomkring daarna werd gesloten en vervolgens weer werd
onderbroken, herhaalde het verschijnsel zich. Aldus ontstond een vonk die
elektromagnetische golven uitzond, een verschijnsel inherent aan het karakter van
een vonk. De elektromagnetische golven die op deze manier werden opgewekt,
werden weer opgevangen in een holle blikken spiegel waaraan in het midden een
open lus van koperdraad was bevestigd. Werd deze ontvanger in de juiste stand
gedraaid, dan verschenen tussen de uiteinden van de lus (microscopisch kleine)
vonken. Met zijn proefnemingen toonde Hertz niet alleen het bestaan van
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elektromagnetische golven aan, maar maakte hij tevens duidelijk dat deze golven
gebundeld konden worden.6

Terwijl het Hertz vooral te doen was geweest om Maxwells theorie te bevestigen,
waren zijn na- en opvolgers met name geïnteresseerd in een verdere verfijning van
het ontvangstgedeelte van Hertz' installatie. De door Hertz gebruikte ‘resonator’ was
namelijk een weinig gevoelige en slechts moeizaam te hanteren indicator van
elektromagnetische golven. Met behulp van een zogeheten ‘coherer’ konden
elektromagnetische golven wel eenvoudig worden gedetecteerd. Min of meer
gelijktijdig ontdekten de Fransman E. Branly, de Rus A.S. Popoff en de Engelsman
O. Lodge dat metaalvijlsel, dat van nature een hoge weerstand heeft, onder invloed
van sterke elektromagnetische velden samenklonterde. De weerstand nam
dientengevolge sterk af en het geleidende vermogen nam sterk toe. Een buisje met
dit materiaal werkte als het contact van een relais wanneer het was opgenomen in
een elektrische schakeling. Als zodanig kon de coherer een morsetoestel aansturen.

Guglielmo Marconi

Tegen het einde van de negentiende eeuw bestonden er dus niet alleen vonkzenders,
maar ook coherers waarmee de door deze zenders opgewekte elektromagnetische
golven konden worden gedetecteerd. Het was de Italiaan Guglielmo Marconi
(1874-1937) die onderkende dat de bestaande natuurkundige kennis en praktijken
op het gebied van het verzenden en ontvangen van elektromagnetische golven de
basis zou kunnen vormen van een nieuw communicatie- en signaleringssysteem dat
de beperkingen van de draadtelegrafie zou kunnen ondervangen.7 Niet gehinderd
door een overdaad aan natuurkundige kennis en met een grote dosis enthousiasme
voor de praktische toepassing van de ‘Hertze golven’, ontwikkelde Marconi aan het
einde van de negentiende eeuw de eerste bruikbare zendinstallatie. Aanvankelijk in
Italië, maar later ook in Engeland, in samenwerking met de hoofdingenieur van de
Britse Post Office, William Preece, experimenteerde Marconi met verschillend
geconstrueerde antennes. Zonder zich dat te realiseren, vergrootte hij de lengte van
de elektromagnetische golven aanzienlijk met zijn steeds hogere en geaarde antennes,
in vergelijking met de door Hertz opgewekte golven.
Zodoende werd ook het bereik van het golfsignaal vergroot.8

Marconi's fascinatie voor het overbruggen van steeds grotere afstanden met zijn
zend- en ontvangstapparatuur werd overigens ingegeven door het idee dat op die
manier eventuele geldschieters het beste overtuigd zouden raken van de commerciële
potentie
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Het radio-ontvangstation te Nederhorst den Berg (Nera) in de Horstermeerpolder opende in 1950.
Binnen het Nera verrichtte het ionosfeerbureau onderzoek naar abnormale veranderingen in de
ionosfeer als gevolg van zonne-erupties. Dergelijke erupties kunnen het radioverkeer ernstig ontregelen.

van telegrafie zonder draad. In 1896 vroeg en ontving Marconi in Engeland een
globaal octrooi op zijn ‘method of transmitting signals by means of electrical
impulses’. Het octrooi gaf Marconi het eigendom over de praktische toepassing van
het wetenschappelijke werk vanMaxwell en Hertz en voorts over alle reeds bestaande
methoden en apparaten voor draadloze telegrafie. Ten behoeve van de exploitatie
van het octrooi richtte Marconi in 1897 de Wireless Telegraph and Signal Company
op, in 1900 omgedoopt in de Marconi Wireless Telegraph Company.
DeMarconi Company concurreerde aanvankelijk met haar systeem van draadloze

telegrafie met de bestaande zeekabel voor telegraafverkeer tussen Engeland en
Frankrijk. Het bedrijf ging echter pas winst maken op het moment dat de aandacht
werd verlegd naar een nieuwe markt, namelijk die van draadloze maritieme
communicatie. Onderdeel van deze marktbenadering was de opleiding van
radiotelegrafisten, die de installaties van Marconi aan boord van (licht)schepen, in
kuststations en vuurtorens gingen bedienen. In 1900 besloot de Britse admiraliteit
haar vloot uit te rusten met draadloze apparatuur. Ook een toenemend aantal
koopvaardij- en passagiersschepen kreeg draadloze telegraafinstallaties en
‘marconisten’ aan boord.
Inmiddels was het bereik van Marconi's installaties al dusdanig vergroot dat de

Atlantische Oceaan kon worden overbrugd. Tevens was tegemoetgekomen aan een
bezwaar van draadloze telegrafie dat ook in de Nederlandse
populair-wetenschappelijke pers was gesignaleerd. Het ging daarbij om het feit dat
het de zend- en ontvangstapparatuur aan afstemmiddelen ontbrak, zodat draadloze
telegraafberichten in principe door iedereen konden worden ontvangen. Dit principe
stond haaks op het in de traditionele telegrafie gehanteerde telegramgeheim.9 Een
octrooi van Marconi uit 1900 omschreef de manier waarop de afstemming tussen
zender en ontvanger via gebruikmaking van specifieke frequenties selectiever zou
kunnen geschieden.
Afgezien van enkele publicaties in de populair-wetenschappelijke pers, heerste er

in Nederland aanvankelijk een grote stilte op het gebied van de draadloze telegrafie.
Het streven van Marconi naar een monopoliepositie resulteerde echter niet alleen in
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het verbod voor marconisten om te telegraferen met draadloze stations die geen
overeenkomst met de Marconi Company bezaten, maar tevens in een poging overal
ter wereld eigen kuststations te vestigen.10 In dit kader ontving de Nederlandse
overheid in 1899 het verzoek van Lloyd's in Londen om een concessie te verlenen
voor het op eigen kosten installeren en exploiteren van Marconi-apparatuur in Hoek
van Holland en het lichtschip DeMaas voor de Nederlandse kust. Uit angst voor een
te grote afhankelijkheid van de Marconi Company wees de overheid het verzoek af.
Tegelijkertijd werd echter een commissie gevormd die de mogelijkheden en kosten

van een draadloze telegraafverbinding tussen de kust en DeMaasmoest onderzoeken.
Uiteindelijk leidde dit initiatief ertoe dat in Frankrijk zend- en ontvangstapparatuur
werd besteld. Proefnemingen met deze apparatuur in 1902 en 1903 kenden echter
slechts een beperkt succes. De inmiddels opgerichte Rijksradiodienst begon in 1904
een serie nieuwe experimentenmet apparatuur van Telefunken, een Duits consortium
van Siemens &
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Het interieur van Radio IJmuiden rond 1928. De PTT stelde het kuststation IJmuiden in 1925 in dienst
voor het contact tussen de vaste wal en schepen op zee. Het station werkte zowel op de korte- als op
de lange golf. Begonnen als hulpstation, ontwikkelde Radio IJmuiden zich na de TweedeWereldoorlog
tot een van de drukste kuststations ter wereld.

Halske en de Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) dat was opgericht om
tegenwicht te bieden aan het expansieve beleid van Marconi. Nog in datzelfde jaar
konden vanuit Scheveningen-Haven de eerste draadloze berichten worden gewisseld
met Nederlandse schepen op zee. In de daaropvolgende jaren richtte ook de
Nederlandse marine draadloze telegraafstations op in Amsterdam en Den Helder en
werden Nederlandse lichtschepen, marineschepen, zeeslepers en passagiersschepen
van draadloze apparatuur voorzien.11 Een jaar voor het begin van de Eerste
Wereldoorlog telde Nederland zes kuststations en een kleine honderd draadloze
telegraafinstallaties aan boord van schepen.
Wereldwijd bestonden er op dat moment circa 4000 stations voor draadloze

telegrafie.12 Vrijwel allemaal waren ze in gebruik voor maritieme communicatie.
De radiotelegrafie kon inmiddels in Nederland op een toenemende belangstelling

rekenen. De rol van de draadloze telegrafie bij de redding van schipbreukelingen,
onder wie die van de Titanic in 1912, en de wereldwijde uitzending van tijdsignalen
vanaf de Eiffeltoren in 1913 genereerden veel publiciteit.13Marconi werd een beroemd
man, niet in het minst nadat hij in 1909 de Nobelprijs voor natuurkunde had
ontvangen.14Hij deelde deze overigensmet de Duitse natuurkundige Ferdinand Braun,
die een vonkloze antenneschakeling had ontworpen waarmee het zendbereik nog
aanzienlijk kon worden vergroot. Braun was niet de enige die rond de eeuwwisseling
een bijdrage leverde aan de verbetering van het bestaande systeem vanMarconi. Van
verschillende kanten werd gewerkt aan betrouwbaarder detectors van radiosignalen.
Nadat de Engelsman John Ambrose Fleming in 1904 de twee-elektrodenbuis had
uitgevonden, werd aan de Amerikaan Lee de Forest in 1907 een octrooi verleend op
een drie-elektrodenbuis, de zogeheten triode of Audion. Deze elektronenbuizen
maakten de versterking mogelijk van veel zwakkere signalen dan voorheen konden
worden gedetecteerd. Elektronenbuizen werden aanvankelijk ontworpen en ingezet
als telefonieversterkers.15 Vanaf de Eerste Wereldoorlog werden ze tevens onder de
naam radiolamp op grote schaal toegepast in draadloze telegrafiezenders en
-ontvangers. Nederland maakte voor het eerst kennis met de radiobuis in 1917, toen
een Duits vliegtuig na een noodlanding op Nederlandse bodem uitgerust bleek te
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zijn met twee van dergelijke buizen. Het toestel werd geconfisqueerd, de radiobuizen
werden nagemaakt en kort daarop in gebruik genomen bij het kuststation
Scheveningen-Haven.16

De Amerikaan Reginald Fessenden, ten slotte, richtte zich bij zijn onderzoek naar
draadloze telegrafie op het principe van ongedempte golven. De vonkzenders van
Marconi en Telefunken uit deze eerste periode van de radiotelegrafie, een term die
overigens rond 1910 in Nederland in gebruik kwam, produceerden elektrische
trillingen die resulteerden in gedempte radiogolven.17 Het stralingsspectrum
waarbinnen vonkzenders uitzonden, was door de per definitie moeilijk beheersbare
vonken erg breed. Zelfs wanneer op verschillende frequenties werd uitgezonden,
traden er overlappingen tussen vonkzenders op. Dit leidde niet alleen tot interferentie,
maar ook tot een onscherpe ontvangst. Pogingen om naast morseseinen ook spraak
over te brengen met behulp van vonkzenders, faalden. In tegenstelling tot de
vonkzenders produceerden de zogeheten machinezenders met behulp van
wisselstroomdynamo's en frequentietransformatoren trillingen met zeer hoge en
zuivere fre-

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



207

Radiobuizen, transistors en chips
Radiotoestellen maakten tot in de jaren vijftig gebruik van radiobuizen voor de detectie en versterking
van radiosignalen. In radiobuizen vindt door verhitting van een gloeidraad in een vacuüm gepompte
buis elektronenemissie plaats. Zogeheten dioden bevatten twee elektroden, een positieve anode en
een verhitte gloeidraad. De elektronen ‘stromen’ van de gloeidraad naar de anode. Wanneer een
wisselstroom de diode passeert, wordt de stroom gelijkgericht, dat wil zeggen dat de wisselstroom
wordt omgezet in een gelijkstroom. Radiogolven worden op deze manier vertaald in een pulserende
gelijkstroom, die correspondeert met het morsesignaal. Trioden bevatten een derde elektrode of
rooster tussen de elektronen emitterende en ontvangende elektroden in. Dankzij dit rooster resulteert
een kleine spanningswijziging aan de emitterende elektrode in een analoge, maar veel grotere
spanningswijziging aan de ontvangende anode. Trioden zijn dus naast gelijkrichters tevens versterkers.
Deze laatste functie maakte elektronenbuizen bijzonder geschikt voor radiotoestellen. Tegelijkertijd
bezaten radiobuizen ook nadelen. Ze waren relatief omvangrijk, kostten veel energie, dienden op te
warmen en hadden de neiging om door te branden. Radiobuizen werden vanaf de jaren vijftig in
toenemende mate vervangen door transistors. Transistors zijn zogeheten halfgeleiders en worden
gemaakt van kristallen van de elementen germanium en silicium. Door toevoeging van
verontreinigingen in het halfgeleidend materiaal maken transistors evenals radiobuizen versterking
van elektrische stromen en signalen mogelijk. Daarmee houden de overeenkomsten echter op.
Transistors hoeven niet op te warmen, kosten relatief weinig energie (het energieverbruik ligt circa
negentig procent lager dan dat van een elektronenbuis) en ze zijn vanwege het ontbreken van
gloeidraad betrouwbaarder. Bovendien zijn transistors relatief klein, waardoor radio's in geringere
afmetingen konden worden uitgevoerd.
Voortschrijdende miniaturisatietechnieken maakten het mogelijk steeds meer transistors op hetzelfde
oppervlak te plaatsen. Transistors, maar ook andere elektronische componenten alsook de verbindingen
daartussen, konden vervolgens machinaal worden bevestigd op standaardborden of -kaarten van
isolatiemateriaal. Daarmee ontstond op één kaart een samenhangende groep van schakelingen, een
zogeheten geïntegreerde schakeling (integrated circuit, ic) of chip. Transistors in de vorm van chips
vervingen in de loop van de tijd niet alleen de elektronenbuizen in radio's, maar kwamen in allerlei
andere elektronische apparatuur, variërend van televisietoestellen tot computers, in de plaats voor
losse componenten en schakelingen.
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quenties. In combinatie maakten radiolampen en machinezenders het uitzenden en
ontvangen van radiotelefonische berichten mogelijk, zoals Fessenden in 1906
aantoonde toen hij met een in Boston gestationeerde machinezender marconisten op
zee wist te verrassen met spraak en muziek. Koptelefoons en microfoons begonnen
tot de standaarduitrusting van de marconisten op zee te behoren.

De opkomst van de radioamateurs en de omroepen

Zowel in Nederland als daarbuiten vormden het toenemende radiotelegrafische
verkeer en de sensatie die deze nieuwe technologie omringde, voor technische
enthousiastelingen de aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe hobby: het
opvangen van radiotelegrafische signalen via zelfgebouwde apparatuur. De techniek
was volgens tijdgenoten vooral een mannelijk tijdverdrijf.18 De hobby zat hem niet
alleen in het bouwen van de apparatuur waarmee het gepiep, het gefluit en het gebrom
van de morsesignalen konden worden opgevangen, maar tevens in het herleiden van
deze geluiden tot specifieke zendstations. Het was bovendien een illegale hobby: het
bezit en gebruik door particulieren van radiotelegrafische apparatuur was in de
Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 verboden.19 Alhoewel de eerste
amateur-ontvangers in Nederland rond 1908 opdoken, kreeg deze hobby rond 1913
pas echt enige omvang. In dat jaar publiceerde de amateur-ontvanger Jan Corver in
De Panorama een artikel over ‘Het wonder der draadloze telegrafie’. Corver liet in
het artikel zien hoe gemakkelijk het was om met eenvoudig materiaal een zogeheten
kristalontvanger te maken:

(...) Overal in Den Haag (...) is een stukje loodglans en een potloodje als
detector in verbinding met elken telefoonhoorn voldoende om gewoon in
huis alle telegrammen af te luisteren, die uit het op eenige kilometers
afstand gelegen station Scheveningen-Haven worden verzonden! De eene
zijde van den detector wordt door een koperdraad met een gordijnroe, een
bureaulamp, of een andere metaalmassa verbonden en de andere zijde met
een kraan van gas- of waterleiding, die goede grondverbinding levert. In
plaats van de eerstgenoemde verbinding is het ook al voldoende, den
detector met een natten vinger aan te raken. Ons eigen lichaam vangt dan
de ethergolven op, die door de muren heen het huis binnendringen; er
vloeit door den detector electriciteit naar den grond en de telefoon geeft
behoorlijk luid en duidelijk de overgeseinde teekenen over.20

Belangrijker nog dan deze praktische tips was echter de visie die Corver
tentoonspreidde ten aanzien van de radiotelegrafie. Tot dan werd de geringe
selectiviteit van radiotelegrafische signalen - in principe kon iedereen ze ontvangen
- gezien als een ernstig nadeel ten opzichte van de traditionele telegrafie. Vanwege
het feit dat het traditionele telegraafverkeer werd afgewikkeld door daartoe aangestelde
beambten, was het telegramgeheim gewaarborgd. Corver zag in dit ‘rondzenden’
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juist een aantrekkelijke eigenschap van radiotelegrafie. Tijdsignalen, maar ook weer-
en nieuwsberichten konden ‘tot de beschikking van allen’ komen.
Op basis van een demonstratie van een kristalontvanger wist Corver de voor de

telegrafie en telefonie verantwoordelijke minister te overtuigen van de zinloosheid
van een verbod op ontvangst door particulieren van radiosignalen. In het voorjaar
van 1914 werd het luisterverbod dan ook opgeheven, om na het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog overigens weer snel te worden ingesteld tot nader order. Het
nieuwe verbod weerhield de amateur-ontvangers overigens niet van hun
ontvangpraktijken en van het publiceren daarover.21 De verleiding was dan ook groot.
De Eerste Wereldoorlog resulteerde in een tot dan toe ongekende drukte in de ether.
Frontnieuws, maar ook berichten van met radio uitgeruste zeppelins en onderzeeërs
konden met een beetje geluk worden opgevangen.22 Bij elkaar verhoogden ze de
sensatie van wat toch al een spannende hobby was, aanzienlijk.Met het doel te komen
tot een opheffing van het luisterverbod richtte Corver, in samenwerkingmet Anthony
Veder, in 1916 de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie (NVVR) op.
Veder was, naast bankier, een enthousiast amateur-ontvanger. In het kader van zijn
dienstplicht functioneerde hij tevens als sergeant van de Radiocontrôle Dienst. Het
initiatief van de NVVR had in die zin succes dat in 1917 het luisterverbod weer werd
ingetrokken. Het uitzenden van radiosignalen door particulieren bleef echter verboden.
Een in 1918 in Den Haag gehouden en door de NVVR georganiseerde

radiotentoonstellingmaakte duidelijk welke omvang het radioamateurisme inmiddels
had gekregen. DeNVVR telde op dat moment ruim 500 leden, maar de tentoonstelling
werd bezocht door 7500 bezoekers en de NVVR zag binnen een jaar tijd haar ledental
verdubbeld. Ook werd duidelijk dat er inmiddels, onder invloed van de ten gevolge
van de EersteWereldoorlog toenemende militaire vraag naar radio-installaties, zoiets
als een radio-industrie was ontstaan. Naast een groot aantal radioamateurs
presenteerden ruim tien radiofabrikanten zich tijdens de tentoonstelling, waaronder
de in 1916 opgerichte en aan de Marconi Company gelieerde Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek (NSF). De NSF was een initiatief van enerzijds een groep
Nederlandse reders die verenigd waren in de NV Nederlandsche
Telegraafmaatschappij Radio Holland en anderzijds de Bataafsche Petroleum
Maatschappij.23

Tijdens de tentoonstelling baarde de Bredase fabrikant Leonard Bal veel opzien
met een radiolamp van eigen fabrikaat.24 In 1918 kwam ook ir. H.H.S. à Steringa
Idzerda met een eigen radiolamp op de markt. Idzerda behoorde evenals Corver tot
de Haagse
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Sounderclub, een club waarvan de leden zich oefenden in het ‘sounderen’, oftewel
het op het gehoor opnemen van draadloze telegraafsignalen. In 1913 had hij het
radiobedrijfjeWireless opgericht, dat gedurende de oorlog draagbare zendinstallaties
fabriceerde voor het Nederlandse leger. In 1918 kreeg het de naam Nederlandsche
Radio Industrie (NRI).
De productie van zend- en ontvangbuizen voor radiocommunicatie sloot voor wat

betreft de vereiste kennis goed aan bij de in de gloeilampenindustrie toegepaste
vacuüm- en glastechnieken. De Eindhovense gloeilampenfabriek van Philips zag
echter aanvankelijk vanwege de grote verschillen tussen de gloeilampenmarkt en de
maritieme en militaire markten voor elektronenbuizen geen commerciële opdracht
voor zichzelf op dit gebied weggelegd.25 Op initiatief van Idzerda kwam Philips in
1918 echter toch met een radiolamp op de markt, de Philips-Ideezet. Het
daaropvolgende jaar gaven Philips en de NRI een gezamenlijke radiotelefonische
demonstratie over een afstand van 1200meter in het kader van de Utrechtse Jaarbeurs.
De voor de Jaarbeurs van de overheid ontvangen zendmachtiging wist Idzerda om
te zetten in een ‘fabrikantenmachtiging’ voor het uittesten van de in zijn Haagse
fabriek vervaardigde apparatuur en lampen. Concreet betekende dit dat Idzerda onder
de naam PCGG vanaf 6 november 1919 wekelijks radiotelefonische uitzendingen
verzorgde. De uitzendingen werden aangekondigd in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en Radio Nieuws, het blad van de NVVR. Duidelijk was dat Idzerda van
het begin af aan meer beoogde dan het beproeven van zijn installaties. Eerst en vooral
zag hij de radio-uitzendingen als een middel om zijn toestellen onder de aandacht te
brengen. Tegelijkertijd vroeg hij de amateur-ontvangers zijn uitzendingen financieel
te ondersteunen. Dat lukte overigens maar in zeer beperkte mate. De omvang van
zijn publiek was dan ook vrij beperkt: het ging om niet meer dan enkele duizenden
luisteraars, van wie de meesten ongetwijfeld NVVR-lid waren.26

Overigens bedacht Corver voor de radiotelefonische uitzendingen van de PCGG
in 1922 een naam die gemeengoed zou worden. Na geconstateerd te hebben dat
draadloze telefonie in Amerika ‘broadcasting’ was gaan heten en het Nederlandse
‘rondzenddienst’ te veel associaties opwekte met een abonneedienst, suggereerde
hij ‘omroep’ als term die de lading wellicht het beste dekte.27 De al grotendeels uit
het stadsbeeld verdwenen figuur van de omroeper vormde daarbij zijn inspiratiebron.28

Idzerda was aan het begin van de jaren twintig niet de enige fabrikant die via
radio-uitzendingen reclame maakte voor zijn apparatuur.29 In navolging van zijn
grootste concurrent de NRI begon NSF-directeur Anthonie Dubois in 1923 eveneens
met proefuitzendingen. In 1924 kreeg het programmacomité van het zendstation van
de NSF de naam Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO). Het comité verzorgde
de inhoud van de uitzendingen, die voornamelijk bestonden uit live-muziek, variërend
van de optredens van de zanger en cabaretier Koos Speenhoff tot uitvoeringen van
het Amsterdamse Concertgebouworkest. De latere schrijfster Tonny van der Horst
herinnerde zich de magie van haar eerste radiobeluistering:
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De heer Hebels, bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotelegrafie (NVVR), aan
de seinsleutel van zijn amateurradio, circa 1918/1919. Links de ontvanger en rechts de zender.
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Radioamateurs ging het voor een belangrijk deel om de spanning en de sensatie van het per koptelefoon
opvangen van radiosignalen, zoals dit affiche uit 1924 van de Internationale Radio Tentoonstelling
Amsterdam aansprekend demonstreert.

We gingen luisteren bij een collega van mijn vader. Daar hoorden we een
concert van Willem Mengelberg uit Amsterdam.
We zaten ademloos te luisteren en staarden elkaar aan. ‘Hoe kan dat’,
zeiden onze ogen, ‘dat we hier in Rotterdam bij elkaar zitten en we uit dat
ebonieten ding dat concert kunnen horen.’ Het was een wereldwonder.30

Aanvankelijk vond de programmering van de HDO in nauw overleg met Dubois
plaats. Al snel opereerde het programmacomité onder de bezielende leiding van de
journalist en NSF-verkoopleiderWillemVogt echter in toenemendemate zelfstandig.
Meer dan de door de NVVR ondersteunde PCGGwisten NSF en HDO de luisteraars
aan zich te binden. Leverden in 1924 ruim 1000 ‘luistervinken’ een financiële bijdrage
aan de kosten van de uitzendingen, in 1925 waren dat er reeds 10.000. Overigens
wist Vogt naast Philips, dat al spoedig vanwege de beperkte publieke belangstelling
zijn interesse in de uitzendingen van Idzerda had verloren maar wel geïnteresseerd
bleek in de NSF en de HDO, ook andere bedrij-
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In de eerste helft van dejaren twintig vereiste het uitzenden van radioprogramma's nog veel hand-
en regelwerk. Hier zit G.W. White, chefingenieur van de omroepzender van de Nederlandsche
Seintoestellen Fabriek, in de modulatiekamer aan de knoppen. Om tijdig de fortissimo's te verzachten
en de pianissimo's te versterken, leest hij bij de eerste uitzending van het Concertgebouworkest in
1924 de partituur mee.

ven te bewegen de uitzendingen financieel te ondersteunen.31

De grote populariteit van de HDO kan voor een belangrijk deel worden
toegeschreven aan het feit dat ze met haar programmering aansloot bij een belangrijke
verschuiving binnen de groep van amateur-ontvangers. Waar de NVVR zich bleef
richten op de technisch onderlegde luisteraar die vooral geïnteresseerd was in de
werking van zijn zelfgebouwde ontvangstapparatuur, daar ging de HDO zich in
toenemende mate richten op de luisteraar die eerst en vooral muziek wilde horen. In
de kolommen van Radio-Expres, een door de NVVR opgericht weekblad dat
informatie gaf over de uitzendingen van de NVVR op de PCGG, werd de opkomst
van dit nieuwe type luisteraar in 1923 met verbazing becommentarieerd:

Zij vormen een aparte klasse, koopen hun toestel compleet, enkel om de
telefonie te hooren, krijgen een paar korte aanwijzingen - hebben ook geen
geduld voor meer - en zoolang ze dan maar naar hartelust wat kunnen
opvangen zijn zij tevreden. Het is precies dezelfde groote klasse van
menschen die grammofoons aanschaffen en die het geen laars kan schelen
hoe het ‘lamme ding’ werkt.32

Enkele maanden later merkte een amateur in een ingezonden brief op:

Een amateur van voor eenige jaren en één van de tegenwoordigen tijd zijn
mijns inziens twee geheel verschillende. Voor eenige jaren althans moest
iemand, die zich tot de radio voelde aangetrokken zich met behulp van
allerlei middelen een toestel maken (...) Wat noemt een tegenwoordigen
amateur nu een zelfgemaakt toestel? De zaak is kort. Op een vrijen
zaterdagnamiddag trekt hij er op uit, koopt bij een Radiofirma een stuk
eboniet en de verschillende onderdeden, welke voor het te maken schema
noodig zijn (...) en een paar uur na het inkoopen staat het ‘zelfgemaakte’
toestel voor ontvangst gereed.33
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Met enig dédain keek het gemiddelde NVVR-lid dus aan tegen de amateur bij wie
de interesse voor de techniek en de spanning over of er wat te horen viel, had
plaatsgemaakt voor interesse in muziek en de spanning over wat er te horen viel.
Willem Vogt van de HDO was zich van deze verschuiving terdege bewust, getuige
zijn opmerking in het eerste nummer van het HDO-tijdschriftDe Radio Luistergids:

Inmiddels is het radio-amateurisme geleidelijk eenigszins van karakter
veranderd. Bestond vroeger het ontvangstation van een amateur uit een
wanhopige warwinkel van draden en meest zelfgeknutselde onderdeelen
(...) en was het voor den amateur destijds de hoogste voldoening om door
middel van een kristal dikwerf voor hem onverstaanbare morse-teekens
te ontvangen, thans is voor de grootste groep der bezitters van
ontvanginstallaties het eigenlijk experimenteeren bijzaak en de ontvangst
van zuiver telefonie het eigenlijke doel.34

De zuilen

Onder deze nieuwe groep amateurs bevonden zich ook vertegenwoordigers van de
verschillende Nederlandse zuilen. De gereformeerde voorman AbrahamKuyper zag
reeds in de negentiende

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



212

Ook na de opkomst van de omroepverenigingen bleef de knutselende amateur een bekend verschijnsel
in radioland. De VARA bood haar leden de mogelijkheid een zelfbouwpakket te kopen: de VARAdyne.
Met een uitgebreide handleiding en veel geduld kon de (socialistische) amateur zelf aan de slag en
hopen op een geslaagd eindresultaat. Rechts een voltooid toestel, links het zelfbouwpakket met
daarboven de ‘VARAdyne voor gelijkstroom’-handleiding.

eeuw een rol weggelegd voor het goedkope dagblad in het bereiken van een landelijk
publiek, en beschouwde in het algemeen het gebruik van moderne technieken als
een zowel noodzakelijk als door God gegeven middel tot kerstening van de natie.35

Geïnspireerd door een aantal artikelen over de zelfbouw van een radio-installatie
in Het Leven in 1922, ontwikkelde de journalist P.K. Dommisse zich in die jaren tot
een enthousiaste radioamateur.36 In 1924 riep hij in De Spiegel ‘alle Christenen van
Nederland’ op steun en medewerking te verlenen ‘om de Draadloze Telefonie
dienstbaar te maken aan de geestelijke belangen van ons Volksleven’. Nog in datzelfde
jaar werd de Nederlandsche Christelijke Radio-Vereeniging (NCRV) opgericht. Een
contract met de NSF verzekerde de nieuwe vereniging, waarvan de bestuursleden
uit zowel Nederlands hervormde als kerkelijk gereformeerde kring afkomstig waren,
voor de prijs van drieduizend gulden van een wekelijkse zendavond. De eerste
uitzending, op kerstavond 1924, vulde de NCRVmet een meditatie over Colossenzen
1:20 door de gereformeerde minister van Staat A.W.F. Idenburg en zang door de
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diakonessen van Hilversum.37 In de daaropvolgende jaren namen kerkdiensten en
bijbellezingen een belangrijke plaats in bij de NCRV-uitzendingen. In navolging van
Kuyper bleef Dommisse daarbij het instrumentele karakter van de radio benadrukken:

Voor onze Christelijke kringen dient het gebruik van de Radio in allen tijd
ondergeschikt te blijven aan den Christelijken arbeid zelve, dien wij ermede
dienen. Radio blijft bij ons middel.Maar,... een rijk middel, een
onschatbaar, machtig en gezegend middel, bovendien een middel dat
geheel in de lijn van de Heilige Schrift valt te bezigen.38

Na de oprichting van de NCRV volgden in 1925 de andere zuilen snel. Clubs van
katholieke radioamateurs verzamelden zich ter versterking en verspreiding van het
katholieke gedachtegoed in de Katholieke Radio Omroep (KRO). Lokale groepjes
radioamateurs die vreesden dat het socialistische geluid door dit confessionele initiatief
zou worden overstemd, bundelden zich nog in datzelfde jaar in de Vereeniging van
Arbeiders Radio Amateurs (VARA). Ten slotte richtte in 1926 de Centrale Commissie
voor het Vrijzinnig Protestantisme de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
op.39

De zendtijd die de omroepverenigingen in toenemende mate bij de NSF-zender
claimden, betekende een gevoelig verlies aan zendtijd voor de HDO. Het beleid van
NSF-directeur Dubois om aan alle gegadigden zendtijd te verhuren, creëerde een
verwijdering tussen NSF en HDO. HDO-voorman Vogt bleef nog lange tijd de
ambitie koesteren om van de HDO een waarlijk nationale, dat wil zeggen neutrale,
apolitieke omroep die boven alle gezindten stond, te maken. Feitelijk werd de HDO,
die in 1927 haar naam veranderde in Algemeene Nederlandsche Radio Omroep en
een jaar later definitief werd omgedoopt in Algemeene Vereeniging Radio Omroep
(AVRO), echter gereduceerd tot een van de vele omroeporganisaties.40 De Radiowet
van 1928 en het daaropvolgende Zendtijdbesluit van 1930 bestendigden deze situatie:
de verzuilde omroeporganisaties NCRV, KRO en VARA kregen hetzelfde aantal
zenduren toegewezen als de AVRO, die veel zendtijd moest inleveren ten gunste
van de VARA. Samen met de Zedelijkheidswet van 1911 en de Bioscoopwet van
1926 kan het Zendtijdbesluit gelden als een van de grootste successen van het door
de confessionele zuilen gevoerde beleid in het Interbellum.41

In de praktijk van de radiobeluistering was deze verzuilde institutionele structuur
lastig te reproduceren, alhoewel bijvoorbeeld de NCRV het aanvankelijk
vanzelfsprekend vond dat protestants-christelijken bepaalde radioprogramma'smeden:

Wanneer de H.D.O. op Zondagavond Speenhoff voor de microfoon laat
optreden, vloekt dit met de sfeer, waarin wij gewoonlijk den Zondagavond
doorbrengen. Wanneer Mevrouw Van Dijk in haar kinderuurtje opdracht
geeft, de stoelen en tafels weg te ruimen, omdat zij den kinderen een
nieuwe dans zal leeren en voorspelen en de kleinen die kunnen beproeven,
dan bewerkt zij daarmede dat in onze kringen de radiolampen worden
uitgedraaid.42
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Een exclusieve loyaliteit aan de ‘eigen’ zender viel in de beslotenheid van de
huiskamer echter moeilijk af te dwingen, zoals de katholiekeMaasbode in 1929
waarschuwend constateerde:

Nog staat het toestel, dat gisterenavond afgezet is, op hetzelfde station.
Dat dan maar aangezet! En eens gewacht, wat er komt. Krant lezen gaat
door onderwijl. Huiselijk leven, vooral in de rustige avonduren, de gewone
gebruiken van 't gezin worden voortgezet. Inmiddels, de radio klinkt.
Wacht, daar is de muziek, zoo mooi, zoo bekend, en dus aardig, dat zij tot
luisteren klinkt. Krant zakt lager. Sigaar gaat zelfs uit. Vrouw, wees nu
eens stil, nu moet ik toch eens luisteren. Daar begint een spreker. Afzetten?
Omdat het misschien niet geheel secundum Lucam zal wezen? Voordat
men 't weet, luistert men al.43

Alhoewel selectieve beluistering ongetwijfeld in met nameNCRV- enVARA-kringen
voorkwam, domineerde naar alle waarschijnlijkheid bij een vrij grote groep luisteraars
al snel de opvatting dat het programma belangrijker was dan de voor dat programma
verantwoordelijke omroep. In de praktijk van de radiobeluistering genoten nieuws-,
sport-, praat- en muziekprogramma's de grootste populariteit.44 Dit betekende niet
dat de omroepverenigingen hun identiteit verloochenden en hun oorspronkelijke doel
om de radio als ideologisch instrument te gebruiken, opgaven. Wel ontstond voor
de omroeporganisaties een structureel dilemma tussen identiteit en amusement, tussen
cultuur en verstrooiing.45 Dat dit dilemma met name vanaf de jaren dertig op de
voorgrond trad, had vooral te maken met de opkomst van de grammofoonplaat.
Aanvankelijk programmeerden de omroeporganisaties vooral live-muziek in de vorm
van solisten, koren en orkesten. De grammofoonplaat met ‘lichte’ amusementsmuziek
bleek echter een goedkoop en flexibel alternatief te zijn. Aan de hand van ingezonden
brieven in de verschillende omroeporganen kan worden geconstateerd dat luisteraars
in toenemende mate een verstrooiende programmering met populaire muziek
prefereerden. De verschillende omroepen kwamen hieraan in meerdere of mindere
mate tegemoet. De niet-zuilgebonden AVRO had het wat dit betreft nog het
gemakkelijkst, maar ook een omroep als de VARA bracht naast ‘volksverheffende’
programma's tevens veel populaire muziek. Uit hoofde van hun cultuurverheffende
missie kwamen de confessionele omroepen daarentegen slechts schoorvoetend
tegemoet aan de behoefte van hun luisteraars naar ‘verpoozingsmuziek’.46

Uiteindelijk maakte, ondanks de bedenkingen van met name KRO
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en NCRV, muziek 60 tot 75 procent van de zendtijd uit. Daarmee kon worden
geconstateerd dat, alle ideologische idealen ten spijt, de radio eerst en vooral een
amusementsmedium was.47

Van hobby op zolder naar ‘troost van het gezin’ in de huiskamer

De overgang van de radio als een individuele hobby naar een breed amusementsartikel
halverwege de jaren twintig weerspiegelde zich in zijn vormgeving. Het oorspronkelijk
veelknoppige apparaat dat in afzondering op zolder, in schuur of kelder werd
‘bespeeld’, kreeg nu een plaats tussen de andere meubelstukken in de huiskamer,
kon daar zelfs een prominente plaats gaan innemen.48

Speelden aan de vraagkant de radioamateurs met een levensbeschouwelijke
achtergrond een cruciale rol in de doorbraak van de radio naar een massamarkt, aan
de productiekant was het het gloeilampenconcern Philips dat het voortouw nam in
deze vertaling van een hobby- naar een huiskamerartikel.
Zoals reeds vermeld, verloor Philips spoedig zijn interesse in de in 1919 gestarte

uitzendingen van Idzerda. Het bedrijf bleef evenwel op kleine schaal zend- en
ontvanglampen produceren. Een onverwachte Franse order voor 5000 radiobuizen
per maand resulteerde in 1922 in het opstarten van onderzoeksactiviteiten naar de
eigenschappen van elektronenbuizen en het begin van een industriële productie
daarvan. Philips ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren tot toeleverancier van
elektronenbuizen aan een aantal buitenlandse radiomaatschappijen, waaronder het
Duitse Telefunken en de Amerikaanse Radio Corporation of America (RCA), een
dochtermaatschappij van General Electric. Met de opkomst van geregelde
radio-uitzendingen, zowel in Nederland als daarbuiten, ontstond naast deze
professionele markt tevens een particuliere markt van radioamateurs die behoefte
hadden aan radiocomponenten, waaronder elektronenbuizen. De stormachtige groei
van deze markt was voor een aantal handels- en productiebedrijven in de eerste helft
van de jaren twintig reden zich intensief met radioartikelen te gaan bezighouden. Zo
intensief, dat Nederland zich tussen 1921 en 1927 ontwikkelde van importeur van
radioartikelen tot exporteur daarvan.49

DeRotterdamse firmaR.S. Stokvis & Zn., een technische groothandel in allerhande
ijzerwaren, richtte in 1923 een afdeling voor radioartikelen op.50 De nieuwe afdeling
behaalde reeds in het daaropvolgende jaar een omzet van ruim 150.000 gulden.
Radioamateurs behoorden tot de belangrijkste afnemers.51 Omdat, juist als gevolg

van de toenemende vraag, fabrieksleveranties aan de groothandel soms werden
uitgesteld, ging Stokvis op zoek naar een vaste, eigen producent van
radiocomponenten. Na een niet bepaald succesvol verlopen contact met de NSFwerd
gekozen voor de NV Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h Van der Heem &
Bloemsma. Van der Heem was in mei 1926 opgericht door een aantal radioamateurs
met een deels militaire achtergrond, te weten de eerste luitenant L.W. van der Heem,
de kapitein der infanterie P.H.J. van der Heem, diens neef J. van der Heem en de
ingenieur J. Bloemsma. De jonge firma behaalde reeds in het oprichtingsjaar een
publicitair succes door tijdens de door de NVVR georganiseerde radiotentoonstelling
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in Scheveningen een toestel aanminister van Financiën en radio-enthousiast H. Colijn
te verkopen.52

Met Stokvis als verkoopkanaal en distributeur nam Van der Heem, waarvan de
radiotoestellen werden verkocht onder de merknaam Erres, vanaf het einde van de
jaren twintig een niet onaanzienlijke positie in op de Nederlandse radiomarkt.
Aanvankelijk werden complete radiotoestellen door bedrijven als Van der Heem

en al eerder door de NSF op kleine schaal geproduceerd en aan de particuliere
consument geleverd.53 Philips produceerde vanaf 1925 niet alleen elektronenbuizen,
maar ook diverse andere radiocomponenten. De oprichting in datzelfde jaar van NV
Philips' Radio vormde een uiting van het streven om naast toeleverancier tevens
verkoper van radiocomponenten te worden. Gecombineerd met de constatering dat
zowel binnen- als buitenlandse radiofabrikanten zich waren gaan richten op de
verkoop van radioapparaten, resulteerde dit in het voorjaar van 1925 in de beslissing
van Anton Philips om een start te maken met de massaproductie van radiotoestellen.
De relatie met de NSF was hierbij van groot belang. Niet alleen fungeerde de NSF
voor Philips als afzetkanaal van zijn radiocomponenten en plaatste Philips belangrijke
orders bij de NSF, ook hield Philips via de NSF zicht op de ontwikkeling van de
radiomarkt. In die markt nam de radioamateur een steeds belangrijker positie in en
viel een verschuiving waar te nemen in de richting van een toenemende vraag naar
kant en klare toestellen. Met de NSF als springplank en productiefaciliteit zag Philips
voor zichzelf goede mogelijkheden als fabrikant van radiotoestellen. Na een periode
van onderhandelingen met de NSF-directie verkreeg Philips in 1926 een
meerderheidsaandeel in de NSF. Vervaardigde de fabriek tot dan toe toestellen in
zeer beperkte series, als concernfabriek van Philips schakelde de NSF vanaf 1927
over op massaproductie.
De radiotoestellen van Philips betekenden een breuk met het verleden. De kant en

klare toestellen van Van der Heem en de NSF betroffen in feite imitaties van
zelfbouwapparatuur. Om tegemoet te komen aan de technische interesse van de
radioamateur, waren de toestellen voorzien van een groot aantal bedieningsschakelaars
en afstemmingsknoppen. De verschillende componenten waren duidelijk in het zicht
aan de buitenzijde van de kast bevestigd en voeding, versterker en koptelefoon waren
via een wirwar van snoeren en kabels met de ontvanger verbonden. De amateur had,
zo merkteHet Leven in een retrospectief op, ‘zoo het knusse gevoel machinist in zijn
eigen centrale te zijn. Hij hanteerde het half dozijn knoppen met een élan, met een
zekerheid, die zijn huisge-
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Rond 1930 was het omroeplandschap definitief verkaveld onder een aantal zendgemachtigden, ieder
met een eigen ideologische achtergrond en achterban. Ledenwerving was voor de verzuilde omroepen
in de jaren dertig van levensbelang. Op dit propaganda-affiche uit de jaren dertig benadrukte de
KRO zijn identiteit door gebruik te maken van het silhouet van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch.
Daarnaast suggereerde het affiche dat de muziekliefhebber met stijl bij de KRO op zijn plaats was.
Boodschap en (serieus) amusement gingen zo hand in hand.

nooten in bewondering bracht voor zijn technische vaardigheid.’54

Philips ging uit van een ander perspectief en transformeerde daarbij de radio van
een hobbyartikel voor een beperkte groep van radioamateurs tot een breed
consumentenproduct dat harmonieerdemet de anderemeubelstukken in de huiskamer.

Grootste Gemene Deler

Al in september 1926 constateerde de ten behoeve van de ontwikkeling van het
radiotoestel gevormde projectgroep dat in het toestel de verschillende onderdelen
zoveel mogelijk geïntegreerd dienden te zijn. In januari 1927 werden vervolgens
enkele nadere ontwerpeisen uitgewerkt. Het toestel diende uiteraard een goede
selectiviteit te bezitten en een goede geluidsweergave te bieden.
Daarnaast moest het toestel voor een ‘matige prijs’ verkocht kunnen worden en

eenvoudig te bedienen zijn.55 Ten slotte was het voor de Philips-directie duidelijk
dat bij de ontwikkeling van het radiotoestel, gezien zijn plaats in de huiskamer, een
artistiek verantwoorde vormgeving noodzakelijk was. Daartoe werd ingenieur L.C.
Kalff aangetrokken. Kalff was in 1925 in dienst gekomen bij Philips bij de afdeling
Reclame en ontwikkelde zich vanaf 1927 tot
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Een bijeenkomst van Amsterdamse radioamateurs aan het einde van de jaren twintig. Het
radioamateurisme was, zo mag duidelijk zijn, eerst en vooral een hobby voor mannen.

de belangrijkste vormgever van radio's bij Philips. In zijn visie diende bij de
vormgeving naar voren te komen dat het ging om een product dat bestemd was voor
massaconsumptie:

Ik moet (...) bewust een radiotoestel maken dat een Grootste Gemene Deler
is van de smaak van iedereen; voor een doktor, de advocaat, de
tramconducteur en zo voorts. Iedereen moet het mooi vinden. Dat is
jammer, maar het is voor mij een bewijs dat een grootindustrie als Philips
geen ziel of geweten heeft, maar slechts één belang: maken en verkopen.56

Kalff richtte zijn vormgevende arbeid aanvankelijk met name op de luidspreker. De
door hem ontworpen elektrodynamische en schaalvormige luidspreker met papieren
conus was relatief nieuw.57 In het algemeen gold dat radiobeluistering tot dan toe
doorgaans plaatsvond via een koptelefoon, alhoewel akoestische, hoornvormige
radioluidsprekers - naar analogie met de luidsprekers van fonografen - al in 1925 op
de eerste ‘Radio-Salon’ te Scheveningen te zien waren geweest. Het belang van de
luidspreker lag in het feit dat het de radio losweekte uit de sfeer van individuele en
geïsoleerde beluistering. Het luisteren naar de radio kon dankzij de luidspreker een
gezamenlijke ervaring in huiselijke kring worden.
De vormgeving door Philips speelde hierop in. Nadat de door Kalff ontworpen

‘Pannenkoek’-luidspreker door Anton Philips positief was beoordeeld op zijn
geschiktheid voor een plaats op de Hollandse schoorsteenmantel, werden toestel en
luidspreker in september 1927 gepresenteerd tijdens de Utrechtse Jaarbeurs. De
productie was enige dagen daarvoor begonnen bij de NSF en werd, mede dankzij
het enthousiasme waarmee het toestel door pers en publiek werd ontvangen, al snel
opgevoerd tot enkele honderden toestellen, in 1928 zelfs tot enkele duizenden
toestellen per week.
In de daaropvolgende jaren kreeg het radiotoestel zijn definitieve vorm. Nadat in

1928 de los bijgeleverde accu was ingebouwd en het toestel dus zonder externe
voeding viel aan te sluiten op het lichtnet, werd in 1930 het eerste toestel
geïntroduceerd waarbij ook de luidspreker was geïntegreerd in de kast. Overigens
was het niet Philips dat deze innovatie als eerste doorvoerde, maar de firma Van der
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Heem, die met haar ‘Zanger aan de wand’ veel publiciteit genereerde en goede
resultaten boekte.58

Van der Heemwas op dat moment overigens al binnen de invloedssfeer van Philips
gebracht. In ruil voor vijftig procent van de aandelen van Van der Heem en het
volledige gebruiksrecht van de radio- octrooien van Philips, verplichtte Van der
Heem zich in 1929 twee Philips-vertegenwoordigers op te nemen in de raad van
commissarissen en jaarlijks een vast aantal radiolampen van Philips af te nemen.59

De relatie tussen Van der Heem en Philips kende in de daaropvolgende jaren de
nodige ups en downs. Zo werd in 1933, naar aanleiding van een conflict over de afzet
van Erres-radio's in Nederlands-Indië, de twee Philips-commissarissen de toegang
tot de Van der Heem-fabriek in Den Haag ontzegd.60

Philips hechtte groot belang aan de Nederlandse thuismarkt en stond een tweede
belangrijke Nederlandse radioproducent in feite niet toe. Tegelijkertijd kon het echter
de door Van der Heem ontwikkelde expertise op radiogebied goed gebruiken en
fungeerde Van der Heem niet alleen als afnemer maar tevens als producent van
radiocomponenten van Philips. Deze ongemakkelijke samen-
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werking - Van der Heem nam er niet altijd genoegen mee in de schaduw van Philips
te moeten opereren - werd ook na de Tweede Wereldoorlog gecontinueerd.61

Philips bezat op radiogebied in Nederland een aanzienlijke marktpositie en wist
hiervan uitgaande naar eigen zeggen een invasie van buitenlandse radioproducenten
in Nederland te voorkomen.62 Met Nederland als basismarkt veroverde Philips in de
jaren dertig bovendien in snel tempo een belangrijke positie in de internationale
radio-industrie. Gevestigde bedrijven als RCA en Telefunken hadden duidelijk moeite
de omslag te maken van producent van op maat gemaakte zend- en
ontvangstapparatuur voor een relatief beperkt aantal professionele gebruikers naar
producent van grote series radio-toestellen voor eenmassamarkt. Philips, daarentegen,
kon zich dankzij zijn internationale ervaring met de productie, verkoop en distributie
van het massa-artikel gloeilamp deze nieuwemarkt snel eigen maken. Reeds in 1930
was Philips qua omzet de belangrijkste Europese elektronenbuizenfabrikant en
wereldwijd een van de grote fabrikanten van radioapparaten. In 1935 bedroeg de
export van radioartikelen liefst acht procent van de totale Nederlandse uitvoer.63 De
expansieve politiek van Philips op radiogebied richtte zich niet alleen op
concurrerende fabrikanten in binnen- en buitenland. In de keten van radiofabrikant
naar radiokoper was de grossier en detaillist een essentiële schakel. Philips sloot
reeds in 1928 een collectief contract met 65 grossiers en groothandelaars. Contracten
met detaillisten werden eveneens afgesloten, mits deze een grossierscontract hadden.
De contracten verplichtten de betreffende handelaren een bepaald aantal toestellen
of radio-onderdelen af te nemen, in ruil voor een aanzienlijke fabrikantenkorting.
Philips eiste daarbij exclusiviteit; alleen Stokvis distribueerde naast radio-artikelen
van Philips tevens andere merken, waaronder uiteraard Van der Heem.64Zowel Philips
als Stokvis verplichtte radiohandelaren tot het kosteloos ter beschikking stellen van
een adressenbestand dat werd gebruikt voor intensieve reclamecampagnes:

De bedoeling is als volgt: elke handelaar zendt ons zo spoedig mogelijk
een aantal adressen van particulieren, waarvan hij weet, dat zij voor een
toestel interesse hebben. Aan die adressen sturen wij de luxe brochures,
waarbij de naam van den agent op een apart kaartje vermeld wordt. Zodra
de brochures verzonden zijn, krijgt de agent zijn lijst terug. Hij kan dan -
en daar komt het op aan - na een paar dagen die adressen persoonlijk
bezoeken of laten bezoeken. Bij een dergelijk bezoekmoet liefst een toestel
getoond en gedemonstreerd kunnen worden.65

Was de verkoper eenmaal binnen bij een potentiële klant, dan waren de volgende
instructies van belang:

Tracht niet à tout prix elk argument te winnen, daar een gewonnen
argument dikwijls tot een verloren koop leidt... Tracht...terloops aan te
halen, welkemensschen ook tot Uw klanten behooren, daar het ‘niet minder
willen zijn’-principe vaak van beslissenden invloed op den koop kan zijn...
Tracht elke interesse die de klant toont, uit te buiten, zelfs al ligt die buiten
het Radiogebied...66
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Inlevingsvermogen en een persoonlijke benadering van potentiële klanten waren dus
belangrijke factoren in het verkoopproces. Dat gold zeker ook voor de klanten die
bijvoorbeeld door een opvallende etalage naar de winkel waren gelokt.67Het inschatten
van de behoeften van de klant, zijn kennis en achtergrond was essentieel in het
succesvol laten verlopen van het verkoopgesprek. Het maakte een groot verschil, zo
werd in 1927 geconstateerd, of het de klant ging om radio-onderdelen of om complete
toestellen. In het eerste geval wist de klant precies wat hij wilde hebben, in het tweede
geval dienden de technische aspecten niet te worden benadrukt, maar moest het
gesprek worden geleid in de richting van vormgeving en geluidskwaliteit:

De radio als rustpunt binnen het gezin: reclameaffiche van Philips uit 1928.
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De eerste Nederlandsche Radio-Salon, die in 1925 in het mondaine Scheveningen werd gehouden,
presenteerde als innovatie de hoornvormige radioluidspreker.

Voor hem is het radio-toestel niets anders dan eenmeubelstuk enmuziekinstrument.
Technische bijzonderheden moet men zooveel mogelijk achterwege laten. Spreek
niet over hoogfrequent en laagfrequent en over afgestemde kringen, omdat de kooper
dan allicht zal meenen, dat hij zich al die wijsheid moet eigen maken, voordat hij
zich een toestel kan aanschaffen, hetgeen meestal nog al afkoelend op de kooplust
zal werken. Het beste is geen lange inleidende speech te houden, doch dadelijk met
de demonstratie te beginnen, waarbij men dan een goed sterk station zal kiezen b.v.
Hilversum...68

Een dergelijke benadering stelde uiteraard ook eisen aan het verkopend personeel.
In 1928 constateerde de Nederlandsche Bond van Radiohandelaren (NBR) dat het
in de winkels vaak nog aan een goede combinatie van vriendelijkheid, algemene
ontwikkeling en technische kennis ontbrak:

Te dikwijls bedienen handelaren of winkeliers zich van personeel - vaak
zeer aardige, vriendelijke juffertjes - dat echter van radio-apparaten of
derzelver onderdeelen niet het minste begrip heeft. Anderen, die technisch
hun zaakjes perfect ken-
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Radio was voor de Nederlanders in de jaren twintig een nieuw fenomeen. De radiowinkels die overal
in Nederland als paddestoelen uit de grond schoten, trokken veel bekijks. Voor de winkel van L. Koster
in Amsterdam stond het publiek in 1926 te luisteren naar een radio-uitzending. Vijfentwintig jaar
later speelden soortgelijke taferelen zich af bij winkels die televisietoestellen verkochten.

nen, toonen weder een volslagen gemis aanmuzikale kennis en voldoende
algemeene ontwikkeling om den klant in zijn ‘omroep’-behoeften te kunnen
volgen.69

Prijzen

Tijdens het verkoopgesprek speelde de prijs van het toestel uiteraard ook een rol. De
prijs van radio's daalde in de eerste helft van de jaren dertig aanzienlijk. Stokvis en
Philips bonden detaillisten aan zich door hoge fabriekskortingen, die vervolgens
werden doorberekend aan de consument. De gemiddelde opbrengst van de
Philips-radio's daalde als gevolg van deze praktijken tussen 1930 en 1934 van 147
naar 74 gulden.70 Waren kortingen onvoldoende om de consument over de streep te
trekken, dan kon worden teruggevallen op het middel van koop op afbetaling. Stokvis
en Philips vertoonden op dit punt een grote mate van flexibiliteit. Philips- en
Erres-radiotoestellen konden vanaf 1928 op afbetaling worden gekocht.71

Alhoewel precieze cijfers over het aandeel huurkoop in de totale verkoop van
radio's ontbreken, is het wel duidelijk dat er radiowinkels waren die voor hun omzet
vrijwel geheel afhankelijk waren van verkoop op afbetaling.72 Koop op afbetaling
en huurkoopcontracten
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Tot onbehagen van een deel van de culturele elite onttrok het bezit van een radiotoestel zich, mede
dankzij uitgebreide financieringsmogelijkheden, aan inkomenscategorieën. Philips stuurde op deze
situatie aan. De reclamefoto uit 1929 probeerde aan te tonen dat een radio van Philips geschikt was
voor iedere beurs en elk gezin gelukkig kon maken.

werden verzorgd door eigen financieringsmaatschappijen en kredietbanken tegen
doorgaans hoge rentes. Koop op afbetaling en huurkoop brachten voor zowel
radiodetaillisten als radiokopers risico's met zich mee. De radiodetaillist kon
achterstallige betalingen financieren door middel van leverancierskrediet, maar werd
daarmee wel financieel afhankelijk van de groothandel of fabrikant.
Daarnaast verleenden kredietbanken voorschotten op huurkoopcontracten. Verkocht

een radiohandelaar te ruimhartig op afbetaling, dan viel hij vroeger of later in handen
van de kredietbank.73 Het was dus zaak de financiële draagkracht van de radiokoper
goed in te schatten. Geheel of gedeeltelijk werklozen waren in ieder geval in de jaren
dertig uitgesloten van huurkoop.74 Zo wees in 1938 de directie van
Financieringsmaatschappij Erres Van der Heem op de gevaren van huurkoop aan
‘minvermogenden’ door een Tilburgse radiozaak:

U zult begrijpen, dat b.v. huurkopers (textielarbeiders) die 2 of 3 jaar
werkloos waren en thans weer, gezien de seizoendrukte, enige maanden
aan de arbeid zijn, niet voor een huurkooptransactie in aanmerking kunnen
komen, in de eerste plaats omdat hun betrekking naar alle
waarschijnlijkheid slechts tijdelijk is en in de tweede plaats omdat deze
mensen in de meeste gevallen, in verband met hun werkloosheid, zodanig
zijn achteruit gegaan, dat een groot gedeelte van hun inkomenmoet worden
besteed voor de aanschaffing van hoognodige verbruiksartikelen, waartoe
zij tijdens hun werkloosheid niet in staat waren.Wij weten maar al te goed,
dat de termijnbelastingen in die gevallen zeer vaak in het gedrang komen
en zelfs bij nieuwe werkloosheid in het geheel worden stopgezet.75
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Tegelijkertijd wees Stokvis op het belang van de zogeheten ‘contant-klanten’. Stokvis
constateerde dat veel radiohandelaren zich kennelijk hadden verzoendmet een omzet
die voor een groot deel bestond uit verkoop op afbetaling. Weliswaar kochten
huurkopers vaak toestellen in de duurdere prijsklassen, maar het duurdere toestel
kon, meer dan thans gebeurde, uiteraard ook worden afgezet bij contant betalende
kopers:

Bij vele beter gesitueerden, fabrikanten, renteniers e.d. behelpt men zich
met oude, niet selectieve, krakende apparaten. Men beschikt ruimschoots
over de middelen om zich een modern toestel aan te schaffen, doch men
liet dat na, omdat men aan het bezit van een goed toestel lang niet zoveel
waarde hecht als bijvoorbeeld vele minder goed gesitueerden, waarbij het
op afbetaling gekochte apparaat de troost van het gezin uitmaakt.76

De aanschaf van duurdere radiotoestellen door gezinnen met lagere inkomens betrof
een observatie die voor het eerst tegen het einde van de jaren twintig werd gemaakt
en vervolgens tot ver in de jaren vijftig terugkwam in allerlei variaties.77 In 1931
meldde het tijdschrift van radiodistributeurs dat abonnees met een zeer laag inkomen
eerst de radio betaalden en vervolgens pas de huur.78

Onderzoekers bevestigden rond dezelfde tijd de grote waarde die arbeidersgezinnen
hechtten aan hun radio. De sociaal-geografen A. Blonk en J.P. Kruyt constateerden
naar aanleiding van een door hen in de periode 1934-1935 gehouden enquête onder
arbeiders en kantoorbedienden dat slechts circa vijfentwintig procent van de arbeiders
geen radio bezat of daarvan niet of nauwelijks gebruik maakte.79 In sommige gevallen,
zoals in een proef- schrift uit 1933, gaven onderzoekers blijk van hunmorele afkeuring
over het gegeven dat gezinnenmet lagere inkomens kennelijk bereid waren veel geld
uit te geven aan de radio:

In het algemeen kunnen we zeggen, dat een te groot percentage van het
inkomen voor luxe wordt uitgegeven, ook nu nog. Dit kwam vooral in
1929 en 1930 tot uiting bij den aankoop van radio-toestellen. In vele
arbeidersgezinnen ziet men deze toestellen van f 250,- à f 300,- in mooie
salonkasten, waarvan de helft ineens moest worden betaald, en de rest op
afbetaling,
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terwijl men zonder aanschafkosten goede uitzendingen kon verkrijgen van
de distributie à f 0,50 per week.80

Ook aan het begin van de jaren zestig werden dit soort veronderstelde incongruenties
nog genoteerd:

Melkbezorger in de grote stad. Etagewoning in een troosteloze volkswijk.
De huiskamer, uitgewoond en weinig onderhouden, is een bij voorbaat
mislukte imitatie van een klassieke middenstandskamer. Glanzend en
nieuw is alleen het kleine radiotoestel.81

De verbazing en deels ook verontwaardiging over de aanwezigheid van (dure)
radiotoestellen in gezinnen die daarvoor in eerste instantie niet in aanmerking leken
te komen, kan echter slechts voor een deel worden verklaard door het agressieve
verkoopbeleid van de radiofabrikanten en de gunstige financiële omstandigheden
die werden gecreëerd rond de aanschaf van een individueel radiotoestel of een
abonnement op de radiodistributie. Gezinnen, ook die in de lagere inkomensklassen,
waren kennelijk bereid hun inkomen voor een deel te besteden aan het luisteren naar
de radio. Dat was geen vanzelfsprekendheid, zeker niet wanneer wordt bedacht dat
in het totaal van de gezinsbestedingen de radio concurrentie ondervond van andere
elektrische huishoudelijke toestellen en apparaten, zoals de telefoon, de wasmachine
en het strijkijzer.82 Een vergelijking met de telefoon is ook in die zin interessant dat
een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit het midden van
de jaren dertig aantoonde dat het bezit van een telefoon op dat moment nog sterk
inkomensafhankelijk was.83 Voor de radio leek dat in veel mindere mate op te gaan.
En mocht er in de jaren dertig onder invloed van de crisis bezuinigd worden, dan
gebeurde dat in ieder geval niet op de uitgaven aan radio.84

In 1930 kon tien procent van de huishoudens hetzij via een eigen toestel, hetzij
via de radiodistributie naar de radio luisteren, in 1940 reeds 65 procent. De snelle
en brede diffusie van de radio vanaf het einde van de jaren twintig had alles te maken
met de functie van de radio binnen het huishouden. Al eerder is geconstateerd dat
de radio primair een amusementsmedium was. Het was bovendien een medium
waarvan alle gezinsleden konden meegenieten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
allerlei tijdbesparende huishoudelijke apparaten die vooral het werk van de huisvrouw
verlichtten.85Vrouwen konden hun huishoudelijke arbeid combinerenmet het luisteren
naar de radio, de kinderen maakten hun huiswerk met de radio aan en aan het begin
van de avond schaarde het gehele gezin zich rond de radio.
Na de oorlog zette de diffusie van de radio zich in snel tempo door. Aan het einde

van de jaren vijftig bezat vrijwel elk huishouden een (individueel) radiotoestel. Dat
toestel stond zonder uitzondering in de huiskamer en bracht 's avonds na het eten
naast
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De opkomst van de omroepverenigingen en de diffusie van de radio creëerden ongekendemogelijkheden
voor de grafische industrie. Radiobodes en programmagidsen verschenen in de jaren dertig in
duizelingwekkende oplagen. Ondanks de ontzuiling en de opkomst van commerciële omroepen bleek
na de Tweede Wereldoorlog het monopolie van de omroepverenigingen op de programmagegevens
bijzonder taai te zijn.

hoorspelen als de ‘Familie Doorsnee’ en ‘De jeugd vliegt uit’ vooral typische
familieprogramma's als AVRO's ‘Bonte Dinsdagavondtrein’, KRO's ‘Negen heit de
klok’, NCRV's ‘De Steravond’ en VARA's ‘Showboat’. In alle gevallen ging het om
programma's met een mengeling van muziek, cabaret, toneel en gesproken woord.86

Van verzuild luistergedrag was daarbij nauwelijks sprake: het merendeel van de
luisteraars nam dit soort populaire amusementsprogramma's tot zich ongeacht de
omroep die de programma's verzorgde. Zo bleek uit onderzoek van het CBS in 1954
dat de bonte avond van de AVRO voor circa de helft luisteraars trok van de KRO,
NCRV en VARA.87 Tegelijkertijd wonnen de omroepen in de naoorlogse jaren
overigens vanuit kwantitatief perspectief aan belang. Met name de KRO, maar ook
de VARA en de NCRV zagen hun ledental aanzienlijk stijgen. De
radioprogrammabladen profiteerden aanzienlijk van deze binding met ‘hun’ omroep.
Het beeld dat hieruit oprijst, is dat van een medium waarnaar vooral in

gezamenlijkheid werd geluisterd en dat door het geboden amusement werd
gewaardeerd als een bron van huiselijke gezelligheid.88 De vrije tijd die in de jaren
vijftig beschikbaar was, werd vooral thuis doorgebracht, en in de vrijetijdsbesteding
binnenshuis speelde de gezamenlijke radiobeluistering een belangrijke rol. Toch
waren aan het einde van deze ‘gouden jaren’ van de radio de eerste tekenen zichtbaar
van een lossere symbiose tussen radio en gezin. Zo constateerde het CBS naar
aanleiding van een in de herfst van 1960 uitgevoerd onderzoek in veel gezinnen een
minder intensieve radiobeluistering. Belangrijker was echter wellicht nog de
constatering dat in sommige gezinnen het inmiddels vooral de kinderen waren die
de programmakeuze bepaalden, en dat er een verschil in voorkeuren tussen ouders
en kinderen was ontstaan dat
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De fabricage van transistors bij Philips omstreeks 1960.

zich onder andere uitte in een grotere voorliefde van de jongere generatie voor dans-
en jazzmuziek. Illustratief in dit kader was een interview met het hoofd van een
katholieke jongensschool:

Onder de kinderen zijn enkele hartstochtelijke jazz-maniakken. Dit geeft
wel eens problemen, want ze nemen iedere kans waar om hun hartstochten
op dat punt via de radio te bevredigen. ‘En je kunt ze tenslotte niet altijd
teleurstellen’. De heer W. gelooft dat het, naarmate ze ouder worden, wel
over zal gaan. (...) Hoewel de voorkeuren van de gezinsleden wel wat
uiteenlopen, is er toch voldoende tolerantie om ieder op zijn beurt te laten
profiteren.89

Tot echte gezinsconflicten kwam het dus niet, zo stelde ook het CBS geruststellend
vast. Ouders en kinderen losten eventuele verschillen in luisterpraktijk in goede
harmonie op; desnoods kregen de kinderen een radiotoestel op de eigen kamer.

De transistorradio, Hilversum en de individualisering van het gezin

De markt voor omroepapparaten is dood. Dit wil niet zeggen, dat er geen
omroepapparaten meer verkocht worden (...), doch dat deze niet meer
verkocht worden op grond van principiële en technische verbeteringen.
Het radioapparaat is een normaal toonbankartikel zoals een strijkijzer of
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stofzuiger. Voor de radio-industrie is het omroepapparaat uitsluitend nog
een kwestie van ‘production and merchandizing’.90

Aldus karakteriseerde Philips-man J.A.J. Bouman van het Centraal Ontwikkelings
Bureau in 1948 de zorgwekkende toestand van de Amerikaanse radiomarkt.
Zorgwekkend, omdat de oorzaak van het gebrek aan nieuwe ontwikkelingen op
radiogebied gezocht moest worden in de opkomst van de televisie. Amerikaanse
radiobedrijven zetten al hun kaarten in op de televisie, terwijl Philips in
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Nederland nog maar nauwelijks was begonnen met experimentele
televisie-uitzendingen.91 Het roer moest dus zo snel mogelijk om, aldus Bouman.
Alhoewel Bouman het belang van televisie voor het Philips-concern terecht groot
achtte, kwam de karakterisering van het radiotoestel als een uitontwikkeld object te
vroeg. Juist in het jaar waarin hij zijn dringende oproep deed, verschenen in Amerika
de eerste publicaties over de uitvinding van de transistor. Alhoewel daar op dat
moment nog niet aan werd gedacht, bracht de transistor in de decennia daarna een
revitalisatie van de radio-industrie en radiomarkt teweeg. Vanaf het einde van de
jaren vijftig begon de radio mede onder invloed van de transistor aan een nieuwe
fase in zijn maatschappelijke carrière. De radio veranderde ingrijpend van karakter,
niet alleen als dagelijks gebruiksvoorwerp, maar tevens vanuit institutioneel
perspectief.

Uitvinding, ontwikkeling en toepassingen

Philips behoorde, zoals reeds is geconstateerd, vóór de Tweede Wereldoorlog tot
een van de grootste fabrikanten van radiotoestellen en radiobuizen.92 In die
hoedanigheid was het concern buitengewoon geïnteresseerd in het onderzoek dat
kort na de oorlog plaatsvond in de Bell Laboratories, de onderzoeksafdeling van het
Amerikaanse telefonieconcern AT&T (American Telephone and Telegraph
Company).93Een team natuurkundigen bestaande uitWilliam Shockley, John Bardeen
en Walter H. Brattain demonstreerde daar in december 1947 het versterkende effect
van een ‘transistor’.94 Vervolgens maakte men in de zomer van 1948 de uitvinding
wereldkundig.95

Het onderzoek naar transistors vond plaats in het kader van de zoektocht naar een
alternatief voor de elektronenbuis. Het ontwerp van de transistor leunde sterk op dat
van de eerdere kristalontvangers waarvan de werking, evenals die van de transistor,
is gebaseerd op de halfgeleiding van diverse soorten materialen.96

Halfgeleiders liggen voor wat betreft hun stroomgeleidend vermogen tussen
isolatoren en geleiders. In vergelijkingmet elektronenbuizen hoefden transistors niet
op te warmen, kostten ze relatief weinig energie en waren ze vanwege het ontbreken
van gloeidraad betrouwbaarder. Daarnaast waren transistors relatief klein, waardoor
miniaturisering voor de hand lag.
Transistors kenden echter niet alleen voordelen, maar ook nadelen: het

productieproces van transistors was complex. Er mocht beslist niet van de specifieke
graad van onzuiverheid van het halfgeleidend metaal worden afgeweken. Om deze
reden lag de kostprijs van transistors aanvankelijk aanzienlijk hoger dan die van
elektronenbuizen. Hun toepassing beperkte zich vooralsnog dan ook tot de militaire
sector en de ruimtevaart; sectoren waar de prijs van transistors van secundair belang
was ten opzichte van de voordelen die ze boden op het gebied van miniaturisering.97

Toepassing op de markt van de consumentenelektronica werd pas mogelijk nadat
het productieproces was geoptimaliseerd en de prijzen ten gevolge vanmassaproductie
aanzienlijk waren gedaald.98 Een eerste beperkte markt op het gebied van de
consumentenelektronica betrof demarkt van gehoortoestellen: het eerste gehoortoestel
met een ingebouwde transistor werd eind 1952 vervaardigd.99
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Het relatief lage energieverbruik van transistors maakte het ook mogelijk om met
transistors uitgeruste radio's op batterijen te laten werken. Dit bevorderde de
draagbaarheid. Alhoewel er reeds in de jaren dertig draagbare radio's op de markt
waren verschenen, resulteerde de aanwezigheid van elektronenbuizen in een gewicht
van ettelijke kilo's, wat de handzaamheid niet ten goede kwam. Ten behoeve van
draagbare radiotoestellen werd de transistor voor het eerst toegepast in de Regency
TR-1, die in Amerika in november 1954 op de markt kwam voor een prijs van vijftig
dollar.100 De Regency TR-1 bevatte vier door Texas Instruments in licentie met Bell
geproduceerde transistors. Traditionele fabrikanten van elektronenbuizen als RCA,
General Electric, Raytheon, Westinghouse en Philco produceerden vanaf 1952
eveneens in licentie transistors en transistorradio's. Het Japanse Sony verkreeg in
1953 een licentie voor de productie van transistors. Nadat in 1955 de verkoop was
begonnen van transistorradio's, produceerde

Een voorbeeld van een radiowinkeldisplay met verschillende transistorradio's van Philips, eind jaren
vijftig.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



224

het bedrijf in 1957 de eerste echte zakradio, de TR-63. In datzelfde jaar startte tevens
de export van transistorradio's.
Philips besloot in 1948, het jaar waarin de ontdekking van de transistor bekend

werd gemaakt, op verschillende niveaus een onderzoek te starten naar de werking
van halfgeleiders en transistors.
Begin 1952werkten tien onderzoekers aan transistoronderzoek. De echte doorbraak

in het onderzoek vond evenwel pas plaats nadat Philips op 31maart 1952 een speciale
licentie-overeenkomst met Bell had gesloten.101 Een van de consequenties van die
overeenkomst betrof het feit dat Philips werd uitgenodigd voor een in april 1952
door Bell georganiseerd symposium waar zowel de theoretische aspecten als de
fabricage van de transistor aan bod kwamen. Dankzij de tijdens dit symposium
verkregen kennis kon Philips een begin maken met de fabrieksproductie van
transistors. Ook ging in 1953 een eigen onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling
van High Frequency-transistors voor radiotoestellen van start. De productie van
transistors steeg van circa één miljoen in 1954 naar circa zes miljoen in 1957. Het
merendeel van deze transistors kwam uit de Philips-fabriek in Nijmegen, maar ook
in Engeland en Duitsland werden Philips-transistors vervaardigd.102

Philips ontwikkelde zich in deze jaren tot de belangrijkste producent van
halfgeleiders in Europa.103 De enige concurrenten van betekenis waren de Duitse
firma's Siemens en Telefunken.104

Tegelijkertijd werd in de eerste helft van de jaren vijftig ookmeer en meer gedacht
aan de toepassing van de transistor in verschillende apparaten. In dit kader werd
tegen het einde van 1952 de Transistor Applicatie Groep opgericht. De eerste concrete
toepassing door Philips van de transistor in een apparaat betrof in 1954 het
gehoorapparaat, twee jaar na de toepassing door Bell.105

Toepassing van de transistor in radiotoestellen werd vooralsnog bemoeilijkt door
het feit dat radiotransistors andere eigenschappen dienden te bezitten dan die in
gehoorapparaten, met name ten aanzien van de output en het frequentiebereik. Philips
had grote moeite om deze kwaliteitseisen te vertalen in een gestroomlijnd
productieproces. Aanvankelijk kende de productie van High Frequency-transistors
dan ook een hoge uitval.106

Tussen het besluit om transistors te gaan ontwikkelen voor radiotoestellen en de
eerste Philips-transistorradio lag uiteindelijk een periode van vier jaar. Nadat in 1954
het onderzoek was begonnen en in 1956 een draagbare radio was ontwikkeld waarin
transistors nog waren gecombineerd met elektronenbuizen, kwam in 1958 de eerste
volledig van transistors voorziene draagbare radio met batterijvoeding van Philips
op de markt, de L3X71T of ‘Sharpie’.107

Alhoewel draagbaar, kon de Sharpie met zijn gewicht van twee kilo nog niet echt
als lichtgewicht worden gekarakteriseerd. De toepassing van transistors reduceerde
de batterijkosten evenwel aanzienlijk. De bijgeleverde folder prees het toestel primair
aan als begeleider van recreatieve activiteiten buitenshuis, zonder overigens andere
toepassingen uit het oog te verliezen:

Een Philips portable is ten eerste een bron van gezelligheid buitenshuis
bij uitstapjes, sport en vakantie - te land, aan het strand, op het water enz.
Bovendien bewijst het u zijn nuttige en aangename diensten ook thuis! In
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keuken en slaapkamer, in studeervertrek en logeerkamer, in schuur en op
zolder, kortom: waar en wanneer u maar wilt.108

Naast Philips begaf zich aan het begin van de jaren zestig nog een tweede Nederlandse
radiofabrikant op de markt van transistorradio's, namelijk Van der Heem. Nog altijd
onder de merknaam Erres, verkocht het bedrijf vanaf 1960 ‘kleine, leuke
radio-toestelletjes in de lagere prijsklasse’.109 Het eerste type, dat overigens gebruik
maakte van Philips-transistors, was de KY 592. Met dit toestel boorde Van der Heem
naar eigen zeggen een nieuwe markt aan:

De laatste jaren wordt het steeds meer gebruikelijk, dat de grotere kinderen
over een eigen kleine radio beschikken. Ouders, die ter gelegenheid van
een verjaardag of een examen met goede afloop hun kinderen willen
verrassen, zullen met de KY 592 een schot in de roos doen.110

Alhoewel in 1961 tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders werd
opgemerkt dat de omzet van radio's mede dankzij de verkoop van de KY 592 met
twintig procent was gestegen, slaagde Van der Heem er niet in een substantieel deel
van de Nederlandse markt te veroveren.111 Dat gold niet voor Philips: Philips bezat
in de jaren zestig op het gebied van draagbare transistorradio's een marktaandeel van
ruim dertig procent. Het resterende marktaandeel was in handen van Duitse en vooral
Japanse merken als Sony.112 Genoemd marktaandeel van Philips vertaalde zich
concreet in een afzet aan de Nederlandse radiohandel die groeide van naar schatting
enkele tienduizenden portables per jaar aan het begin van de jaren zestig naar 70.000
tot 80.000 portables per jaar aan het einde van de jaren zestig.113

De prijs van transistorradio's varieerde aanzienlijk. Kostte de eerste
Philips-transistorradio in 1958 nog 198 gulden, tien jaar later kon de consument al
een exemplaar kopen voor 50 gulden. Een model van 740 gulden behoorde echter
eveneens tot de mogelijkheden. De Sony-modellen liepen in de tweede helft van de
jaren zestig uiteen van 48 tot liefst 880 gulden, terwijl de goedkoopste
Telefunken-transistorradio slechts 35 gulden kostte.114 Voor wie helemaal goedkoop
uit wilde zijn, bestonden er daarnaast nog zelfbouwpakketten van transistorradio's
die speciaal gericht waren op de jongerenmarkt.115

Worden de productiecijfers van draagbare radio's vergeleken met die van op het
elektriciteitsnet aan te sluiten radio's, dan blijkt dat reeds in 1962 de productie van
draagbare radio's die van netradio's overtrof. Zeven jaar later maakten transistorradio's
70 procent van
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alle radioaankopen in Nederland uit.116 Deze verschuiving impliceert dat vanaf het
einde van de jaren vijftig een steeds groter deel van de Nederlandse huishoudens
meer dan één radiotoestel bezat. In circa twintig jaar tijd steeg het radiobezit per
honderd huishoudens van 77 in 1951 naar 95 in 1957,148 in 1965, 172 in 1970 en
200 in 1975.117 Zoals tabel 4.1 laat zien, waren tweede toestellen veelvuldig draagbare
transistorradio's.

Tabel 4.1: Percentage van de Nederlandse huishoudens die in het bezit zijn
van een transistorradio, 1964-1971

Bezit transistorradio's in procenten van
het totale aantal huishoudens

Jaar

231964

361966

411968

521971

(voor bronvermelding zie pag. 333)

Deze algemene cijfers verhullen echter een belangrijke variabele die van invloed
was op de aan- of afwezigheid van transistorradio's in huishoudens. Volgens Van
der Zwan steeg de kans op de aanwezigheid van een transistorradio wanneer er in
een huishouden kinderen aanwezig waren. Inkomen was volgens zijn berekeningen
overigens een minder belangrijke variabele.118 Kinderen stimuleerden zowel passief
als actief de aankoop van transistorradio's.
Ze kregen van hun ouders een transistorradio cadeau en moeders spaarden via de

aankoop van Persil-handdoeken zegeltjes waarmee een transistorradio kon worden
aangeschaft.119 De helft van de aankopen door volwassenen van radio's en andere
geluidsapparatuur werd bovendien in aanwezigheid van de kinderen gedaan.
Marktonderzoekers van Van der Heem constateerden in 1969 in dit kader een

‘growing influence of the teenage group and young adult generation’ op de
Nederlandse radiomarkt.120Dat de aanwezigheid van kinderen in een gezin een cruciale
factor was ten aanzien van het bezit van een transistorradio, bleek ook uit andere
cijfers.
Terwijl in 1968 41 procent van de huishoudens een transistorradio bezat (zie tabel

4.1), lag dit percentage voor gezinnenmet kinderen op 52, voor gezinnenmet kinderen
in de leeftijdscategorie tussen de vijftien en twintig jaar zelfs op 64.121 Overigens
bezaten in de categorie huishoudens met kinderen iets meer jongens dan meisjes een
eigen (transistor)radio (43 respectievelijk 31 procent).
Ook uit andere marktonderzoeken in deze periode bleek het belang van de nieuwe

jongerenmarkt voor duurzame consumptiegoederen, waaronder draagbare radio's.122

Philips, popmuziek en jeugdcultuur
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Aan de hand van de eerder genoemde cijfers kan worden geconstateerd dat de diffusie
van de transistorradio zich vanaf het begin van de jaren zestig in snel tempo voltrok.123

Ten minste de helft van de gezinnen met kinderen of tieners bezat rond 1968 een
transistorradio. Tevens kan worden geconstateerd dat de opkomst van een
jongerenmarkt in deze diffusie een belangrijke, zo niet cruciale rol speelde.
De marketing door Philips van de transistorradio weerspiegelde het toenemende

belang van de jongerenmarkt. Philips positioneerde de transistorradio aanvankelijk
primair in de markt als een toestel ter begeleiding van activiteiten buitenshuis.
Reclamemateriaal voor de detailhandel toonde veelvuldig stranden, tennisbanen,
campings, scooters en zeilboten. Met andere woorden: locaties waar het door het
ontbreken van netvoeding lastig of onmogelijk was een gewoon radiotoestel te
gebruiken enwaar toestellenmet batterijvoeding dus uitkomst boden.Marktonderzoek
door Philips uit het begin van de jaren zestig toonde evenwel aan dat transistorradio's
vooral werden gebruikt als tweede toestel binnenshuis.124 In aansluiting hierop werd
enige jaren later geconstateerd dat meer dan vijftig procent van de draagbare radio's
even vaak in de winter als in de zomer werd gebruikt, en dat de reclamecampagnes
zich dus minder op het vakantieseizoen dienden te richten.125

Bij de daaropvolgende verschuiving in de marketing van de transistorradio sloot
Philips voor wat betreft vorm en inhoud in toenemende mate aan op de nieuwe
jeugdcultuur, die, zoals door verschillende auteurs is opgemerkt, wellicht het beste
werd belichaamd door de popmuziek.126 In de loop van de jaren zestig werden jongeren
door Philips steeds veelvuldiger aangesproken, bijvoorbeeld door voor wat betreft
de terminologie aan te sluiten op hun belevingswereld. Zo introduceerde Philips in
1965 de ‘Popmaster’ transistorradio.127 In een andere advertentie uit dezelfde tijd viel
te lezen: ‘Top-hit from Philips portable hit-parade!’. In 1966 probeerde Philips zijn
dealers te verleiden tot het doen van extra bestellingen van transistorradio's door een
foto-actie voor de jeugd op touw te zetten. Bij elke bestelde portable radio werden
twee foto's geleverd van bekende popmuzikanten, die de winkelier vervolgens kon
uitdelen aan ‘muziekminnende tieners’. ‘En dat zijn alle tieners!’, zo werd door
Philips nog ten overvloede opgemerkt. De actie werd ondersteund door grote
advertenties in de Nederlandse dagbladen.128 Een laatste voorbeeld betreft een
reclamefolder uit 1964waarin de winkeliers werden geattendeerd op de transistorradio
L1W32Tmet FM-ontvangst, waarmee dus ook de toekomstige jeugdzenderHilversum
3 kon worden ontvangen.129

In de door Philips te voeren slag om de nieuwe en jonge consument was de
detailhandel dus wederom een belangrijke intermediair. Dit had belangrijke
consequenties, niet alleen voor de inrichting van de radiozaken, maar tevens voor
de expertise van de detailhandelaren. Platenhandelaren die naast grammofoonplaten
veelvuldig grammofoons en radiotoestellen verkochten, konden bij de Nederlandse
Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren (NVGD) een toelatingsexamen
afleggen. Tot in de jaren zestig bevatten de toetsen vragen als ‘Hoeveel treurmarsen
componeerde
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Vanaf het begin van de jaren zestig kregen de verzuilde omroepen concurrentie van piratenzenders,
waaronder Radio Veronica. De populariteit van Radio Veronica nam sterk toe door de introductie
van wat later de Veronica-Top 40 werd genoemd. Een wakkere ondernemer probeerde omstreeks
1965 ook voordeel te behalen uit de populariteit van Veronica. Hij verkocht en verhuurde verrekijkers
waarmee de bezoekers van de Scheveningse boulevard het zendschip van Radio Veronica konden
bekijken. In mei 1965 nam de Nordeney de fakkel over van de Borkum Riff.

Ludwig von Beethoven’ en ‘Noem de aanvangswoorden van de twee beroemde
bas-aria's van Sarastro uit de opera Die Zauberflöte?’.130

Alhoewel dergelijke vakkennis wellicht een functie had voor oudere klanten, bood
ze naar alle waarschijnlijkheid weinig aanknopingspunten voor het contact met de
jonge consument.
Winkeliers dienden dus aan bijscholing te doen. Daarnaast veranderde ook de

manier waarop in de winkel de producten werden gepresenteerd en verkocht.
Radiowinkels bezaten, conform de positie van de radio in het huishouden, tot in de
jaren zestig vaak nog het karakter van een huiskamer, waar de handelaar de potentiële
kopers rondleidde, waar kopers op hun gemak naar nieuwe grammofoonplaten konden
luisteren of persoonlijk op de hoogte werden gesteld van de kwaliteiten van een
nieuw radiomodel.
Jongeren, zo constateerden winkeliers, stelden een dergelijke persoonlijke

benadering minder op prijs; ze keken liever anoniem rond en maakten bij voorkeur
zelfstandig hun keuze.131

De slag om de consument beperkte zich echter niet tot de winkel. Vanaf het einde
van de jaren vijftig konden bedrijven als Philips beschikken over een toenemend
aantal reclamemedia. Naast de traditionele dagbladpers waren dat de nieuwe
tijdschriften voor jongeren en de alternatieve radiostations. Philips adverteerde vanaf
het einde van de jaren vijftig op ruime schaal in popbladen als Tuney Tunes,Muziek
Express, Muziek Parade en Hitweek.132
Daarnaast werd ruimschoots geadverteerd in eigen gelegenheidstijdschriften, zoals

Disco Discussies enMuziek Revue.133 Het ging daarbij niet alleen om reclame voor
transistorradio's en pick-ups, maar tevens om reclame voor grammofoonplaten en,
in een latere fase, cassettebandjes. Via zijn in 1950 opgerichte divisie Philips
Phonografische Industrie (PPI)/Phonogram was Philips tevens actief in de
muziekindustrie.134 Phonogram organiseerde in samenwerkingmet genoemde bladen
naast zogeheten ‘Teenager Shows’ met ‘Nederlands beste rock & roll ensembles’
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ook regelmatig prijsvragenwaarmee grammofoonplaten gewonnen kondenworden.135

Daarnaast adverteerde Philips voor zijn verschillende producten ook op nieuwe
radiozenders als Radio Luxemburg en Radio Veronica, waar, in tegenstelling tot de
Hilversumse zenders, regelmatig popmuziek viel te beluisteren.136

De geleidelijke modernisering van Hilversum

De nieuwe jeugdcultuur en jongerenmarkt ging aanvankelijk grotendeels aan het
officiële, verzuilde Hilversumse omroepbestel voorbij.137 Tot ver in de jaren vijftig
volgde Hilversum een politiek van ‘geleide modernisering’.138 Evenals in de periode
vóór de Tweede Wereldoorlog, zagen de omroepverenigingen de radio als een
gezinstechnologie en huiskamermedium bij uitstek. Radio diende eerst en vooral
tegemoet te komen aan de behoefte aan gezelligheid.139Niettemin werden er pogingen
gedaan om iets meer dan voorheen aan te sluiten bij de smaak van de luisteraars en
alle leden van het gezin tevreden te stellen:

In het algemeen (...) zal men op tijden die als gezins- of gezelligheidstijden
‘genoteerd staan’ van radio en televisie die soorten programma's
verwachten die het minst aan de bestaande heterogeniteit appeleren of ten
aanzien waarvan in het gezin de minste heterogeniteit bestaat.140

Concreet betekende dit bijvoorbeeld wat meer ‘lichte’, dat wil zeggen Amerikaanse
en Engelse muziek.141 Tegelijkertijd bleef evenwel
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het bevoogdende en opvoedkundige karakter van de programmering zoveel mogelijk
vooropstaan. Programmamakers draaiden niet wat de meerderheid van het publiek
wenste te horen, maar wat men zelf vond getuigen van goede smaak. Zo hielden de
makers van Tijd voor Teenagers, een radioprogramma dat vanaf 1959 door de VARA
werd uitgezonden en zich in naam expliciet richtte op de jeugd, zich verre van
‘so-called teenage music’.142 Ook in het algemeen werden de tienerprogramma's op
de Hilversumse radio tot ver in de jaren zestig verzorgd door dertigers en veertigers
die meer affiniteit hadden met - bijvoorbeeld - zangers als Rob de Nijs en Johnny
Jordaan dan met Elvis Presley.143

Pas in de tweede helft van de jaren zestig brak in Hilversum het marktdenken door
en ging men over op een gerichte programmering met een aanzienlijke hoeveelheid
popmuziek.144De oprichting van Hilversum 3 aan het einde van 1965 en de invoering
vanaf 1966 van reclame op dezelfde zender kunnen als de belangrijkste uitingen van
deze omslag worden gezien. Meer dan voorheen werd de radioprogrammering
afgestemd op specifieke doelgroepen, waarvan de jongerenmarkt inmiddels een van
de belangrijkste was. Ter verklaring van deze aanpassing aan de nieuwe tijden kan
een drietal factoren worden genoemd. Ten eerste het proces van ontzuiling dat zich
in Nederland vanaf de jaren vijftig voltrok.
Naarmate luisteraars zich minder gingen richten op de ‘eigen’ zuil, ontstond er

meer concurrentie tussen de verschillende omroepverenigingen. In die
concurrentiestrijd werd luisterdichtheid, en dus de gunst van het publiek, een
belangrijk element. Ten tweede kan de doorbraak van de televisie worden genoemd.
Tussen 1960 en 1970 steeg in Nederland het televisiebezit per honderd huishoudens
van 25 naar 75.145 In snel tempo verloor de radio daarmee zijn functie als dominant
gezinsmedium. Het 's avonds gezamenlijk naar de radio luisteren werd in toenemende
mate vervangen door het gezamenlijk naar de televisie kijken.146 Voor de wat oudere
jeugd had de televisie echter weinig te bieden. In tegenstelling tot de radio, bood de
televisie nauwelijks ‘lichte muziek’. Uit onderzoek bleek dan ook dat jongeren tot
de minder intensieve televisiekijkers behoorden. De controle over het televisiekijken
lag hoe dan ook bij de ouders, en wellicht eerst en vooral bij de mannelijke hoofden
van het gezin.147

De opkomst van de televisie als nieuwe huiskamertechnologie noodzaakte tot
aanpassingen in de radioprogrammering. Meer dan voorheen kon en moest de radio
deelmarkten gaan bedienen. Voor volwassenen kreeg de radio meer een informatieve
functie, terwijl de jeugd nu op ruime schaal werd voorzien van popmuziek. De radio
transformeerde dus in de richting van een medium dat gericht was op specifieke
doelgroepen en individuele beluistering. De aanwezigheid van meerdere
radiotoestellen in één gezin maakte deze ‘decentralisatietendens’ ook mogelijk.148

De radio bestond niet meer, er waren verschillende radio's, met elk zijn eigen
programmering, luisteraars én kopers. Demarketeers van Philips waren zich hiervan
terdege bewust en zagen de transistorradio als een belangrijke factor in deze
verschuiving in de richting van ‘personal set ownership’ en ‘segmented listening’.149

De derde en laatste factor die van invloed was op de veranderende programmering
van de radio, betrof de toenemende invloed van buitenlandse en commerciële zee-
of piratenzenders die, zoals reeds even aan de orde kwam, in tegenstelling tot
Hilversum wél tegemoetkwamen aan de behoefte aan popmuziek van een jeugdig
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publiek.150 Naast de BBC, Radio Luxemburg en het American Forces Network ging
het daarbij om Radio Caroline en Radio London.151 In Nederland richtten enkele
radiohandelaren die zich niet wensten te conformeren aan de vastgestelde verkoopprijs
van radio's, in 1959 de Vrije Radio Omroep Nederland (VRON) op.152

De VRON zond vanaf 1960 onder de naam Veronica net iets buiten de territoriale
wateren voornamelijk muziekprogramma's uit.
Aanvankelijk werd daarbij voor wat betreft de programmering nog in grote lijnen

het Hilversumse model gevolgd. Financiering van de exploitatie gebeurde evenwel
uit reclameopbrengsten. Vanaf 1963 ging de zender meer aan popmuziek doen, terwijl
vanaf 1965 jongeren tot de primaire doelgroep gingen behoren. In dat jaar werd
begonnen met de uitzending van een hitlijst, de latere Veronica-Top 40, en maakte
de eerste echte Nederlandse discjockey Willem van Kooten onder het pseudoniem
Joost den Draaijer zijn opwachting. De radio-omroep verloor dus niet alleen
marktaandeel aan de televisie, maar tevens aan de nieuwe commerciële zenders.
Alhoewel genoemde veranderingen dus kansen schiepen voor programmatische
vernieuwingen, werd met name de populariteit van Veronica door zowel de Haagse
als de Hilversumse omroepautoriteiten als bedreigend ervaren.153 De oprichting in
1965 van Hilversum 3 als tegenwicht tegen Veronica had echter slechts op langere
termijn succes. Pas vanaf het begin van de jaren zeventig wist Hilversum 3 met haar
marktaandeel boven Veronica uit te komen.

Jeugd en gezin

De trage aanpassing van Hilversum aan de nieuwe jeugdcultuur, die dus in belangrijke
mate werd gesymboliseerd en gerepresenteerd door de popmuziek, kan worden
verklaard vanuit de tijd die het kostte om het ‘Hilversumse’ waardepatroon op één
lijn te brengen met de waarden van de nieuwe jeugdcultuur.154 Terwijl Hilversum
stond voor bevoogding door een groep van ‘experts’ die zelf duidelijk niet tot de
jeugd behoorden, stond popmuziek voor nieuwheid, jeugdigheid, snelheid,
authenticiteit en persoonlijke autonomie. Popmuziek gaf structuur, verleende betekenis
en begeleidde de belangrijke gebeurtenissen in het leven.155 De consumptie van
popmuziek maakte jongeren tot onafhankelijke personen met eigen ervaringen. Het
luisteren naar popmuziek via een transistorradio in de beslotenheid van de eigen
kamer was daarmee zowel een uiting van weerstand tegen de muziek en het
waardepatroon van de oudere generatie in de huiskamer, als een manier om een
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eigen en authentieke ruimte te creëren, een ‘zelfgekozen ontspanningskader’.156

In deze zin was de transistorradio een technologie die beantwoordde aan de wens
naar meer individuele ontplooiing en het streven naar meer tolerantie ten opzichte
van persoonlijke voorkeuren en smaken. Op een moment dat de strijd tussen oude
en nieuwe normen en waarden het gezin dreigde te verdelen door een generatiekloof,
bood de transistorradio een technische oplossing voor het probleem hoe binnen het
gezin samen en toch apart geleefd konworden. Deze veranderingen in gezinsideologie
zijn door een aantal auteurs beschreven als een transitie van een bevels- naar een
onderhandelingshuishouden.157 Andere auteurs spreken over de opkomst van het
geïndividualiseerde gezin.158

Financieel-economische ontwikkelingen speelden in deze individualisering van
het gezin ook een rol.159 Ouders werden niet alleen minder afhankelijk van hun
kinderen als bron van inkomsten, de jeugd ontwikkelde zich ook tot een consumptieve
factor van formaat. In 1951 werd vastgesteld dat de (werkende) jeugd per week de
beschikking had over zes gulden zakgeld. Per jaar kwam dat landelijk gezien neer
op 185 miljoen gulden.160 In 1965 waren die bedragen gestegen tot respectievelijk
25 gulden per week en twee miljard per jaar.161 Verreweg het grootste deel van de
koopkracht van de jeugd was bovendien vrije koopkracht, dat wil zeggen dat het
koopkracht was die niet hoefde te worden besteed aan producten die niet direct
noodzakelijk voor het levensonderhoud waren. Zowel de ontwikkelingen in
gezinsideologie als de toename in consumptieve kracht van de jeugd stimuleerden
en faciliteerden dus een op individuele maat toegesneden mediaconsumptie.

Conclusie

Tot 1924 wees weinig erop dat het radiotoestel een apparaat was dat tot de
standaarduitrusting van het Nederlandse huishouden zou gaan behoren. Tot aan de
Eerste Wereldoorlog was radio eerst en vooral een maritieme technologie, die
aanvankelijk werd toegepast om die plaatsen te bereiken die niet konden worden
bereikt met het bestaande systeem van draadtelegrafie. Geleidelijk aan breidde de
toepassing van radio op zee zich uit. Technische ontwikkelingen - de opkomst van
machinezenders en de introductie van de radiobuis - maakten het mogelijk om
draadloos niet alleen morseseinen maar ook spraak en muziek over te brengen. De
Eerste Wereldoorlog vormde een aanzienlijke stimulans voor het opkomende
radioamateurisme in Nederland. Niet alleen deden radioamateurs voor het eerst in
het leger ervaring op met draadloze communicatie, ook ontstond in Nederland een,
weliswaar bescheiden, radioindustrie. Berichten die werden uitgewisseld tussen de
oorlogvoerende mogendheden, vormden bovendien een nieuw en spannend element
in de praktijk van het afluisteren van de ether.
Voor de transitie van radiotelegrafie en radiotelefonie naar radioomroep waren

twee factoren van groot belang. Ten eerste werd een nadeel van de radiotechnologie
omgebogen in een voordeel. Het waren de radioamateurs die als eersten inzagen dat
een medium dat punt-tot-puntcommunicatie verzorgde maar tegelijkertijd iedereen
die in het bezit was van een radio-ontvangtoestel liet meeluisteren, kon worden
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toegepast als een omroepmedium. Die toepassing kreeg weliswaar een zekere
verspreiding nadat Idzerda in 1919 was begonnenmet geregelde radio-uitzendingen,
maar van een uitgebreide omroep was nog geen sprake. Bepalend voor deze overgang
was het initiatief van een aantal christelijke radioamateurs die in 1924 mogelijkheden
zagen om de radio als instrument te gebruiken voor de verdere verspreiding van het
Woord. Andere groepen radioamateurs volgden dit voorbeeld snel: het verzuilde
Nederlandse radiobestel was geboren. De omroepverenigingen gingen fungeren als
inhoudelijke schakel tussen enerzijds de producenten van radiotoestellen, waaronder
Philips, dat een dominante positie innam, en anderzijds de radioluisteraars, van wie
het aantal vanaf het einde van de jaren twintig expansief toenam. In tegenstelling tot
de ontvangtoestellen van de radioamateurs ging het radiotoestel zoals dat door Philips
vanaf 1927 werd ontworpen en via de detailhandel op de markt werd gebracht, een
prominente plaats innemen in de huiskamer. Radio werd een gezinstechnologie bij
uitstek en kwam inhoudelijk tegemoet aan de wens tot verstrooiing in huiselijke
kring. Er bestonden in dit opzicht zeker discrepanties met de meer cultuur- en
volksverheffende idealen van de omroepen. Tot in de jaren zestig werden deze
discrepanties echter niet op de spits gedreven. Alhoewel van een verzuilde
luisterpraktijk slechts in beperkte mate sprake was, was de
consumentenvertegenwoordiging door de omroepen voor het merendeel van de
radiogebruikers adequaat.
Bredere maatschappelijke processen en tendensen en technische ontwikkelingen

- de introductie van de transistorradio - doorbraken deze consensus. Op een drietal
niveaus - maatschappelijk, technisch en op dat van het omroepbestel - speelden zich
vanaf het einde van de jaren vijftig ingrijpende veranderingen af die elkaar in
belangrijke mate bekrachtigden. De nieuwe fase in de maatschappelijke carrière van
de radio ging gepaard met een nieuw proces van maatschappelijke inbedding.
De transistor bood Philips en andere, buitenlandse radiofabrikanten de kans hun

radiobedrijf te revitaliseren en de radiomarkt uit te breiden in de richting van de
nieuwe, jonge consument. Het succes van deze marktuitbreiding was, behalve aan
een uitgekiende bewerking van de detailhandel, voor een groot deel te danken aan
het feit dat ook de radioprogrammering een transformatieproces doormaakte.
Popmuziek werd een steeds belangrijker component van het ethergebeuren; het gaf
daarmee aan de transistorradio een bijzondere inhoudelijke betekenis voor de jeugdige
luisteraar. De opkomst van de jeugdcultuur in het algemeen en de popmuziek in
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het bijzonder weerspiegelde zich ook op het institutionele niveau van het
omroepbestel. Een op popmuziek georiënteerde jeugdmarkt werd aanvankelijk vooral
bediend vanuit de periferie van het omroepbestel: de zee- en piratenzenders. Hilversum
kon zich echter niet blijvend aan de groei van dit nieuwe marktsegment onttrekken.
Tegelijkertijd werd zowel de aanschaf, het gebruik als de concrete programmatische
invulling van de transistorradio gefaciliteerd en versterkt door bredere
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de tendens tot individualisering van het
gezin en de aanmerkelijke stijging van de consumptieve bestedingen door jongeren,
die massaal kozen voor popmuziek als begeleidster van hun dagelijkse leven. De
transistorradio vormde een belangrijk technisch element in deze toenemende
heterogeniteit van het Nederlandse gezin.
Worden de veranderingen op de drie genoemde niveaus in hun volle breedte

overzien, dan springt hun gelijkgestemdheid en gelijkgerichtheid in het oog. In drie
verschillende maatschappelijke domeinen vonden min of meer gelijktijdig
ontwikkelingen plaats die juist door hun samenhang en wederzijdse versterking een
nieuwe fase in de ontwikkeling van de radio inluidden. In techniekhistorische termen
is daarmee sprake van co-evolutie, dat wil zeggen: een proces waarin technische,
sociale, economische en culturele ontwikkelingen een dynamische interactie aangaan
en gezamenlijk resulteren in een nieuwe technisch-maatschappelijke constellatie.

W.O. de Wit
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Philips prees in deze reclamefolder uit 1954 de televisie aan als een product dat de wereld thuis
bracht en het gezinsleven verrijkte. Velen waren daarentegen ervan overtuigd dat het medium televisie
alleen maar leidde tot afstomping en culturele nivellering.
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5 Televisie en het initiatief van Philips

Vooroorlogse beloften en reserves
Experimenten en introductie: de periode 1945-1955
Televisie in praktijk
Het commerciële alternatief: van E' 55 tot RTL-Véronique
De televisie krijgt kleur: de periode 1960-1970
Conclusie

De twintigste eeuw is veelvuldig gekarakteriseerd als de eeuw van het beeld. Namen
gedrukte teksten een dominante plaats in in communicatieprocessen in de negentiende
eeuw, in de twintigste eeuw trad een verschuiving op van teksten naar beelden, en
bij voorkeur ook nog bewegende beelden. Er valt iets te zeggen voor deze
veronderstelde verschuiving van woord naar (bewegend) beeld. Film en bioscoop
groeiden in de twintigste eeuw uit tot een bijzonder populaire vrijetijdsbesteding;
zowel in kranten en tijdschriften als op straat veranderde reclame van een vooral
tekstuele naar een visuele ervaring; er ontstond een bloeiende geïllustreerde pers;
televisie deed haar intrede en de fotografie werd een bezigheid die dankzij de
introductie van rolfilms en handcamera's door talloze amateurs kon worden beoefend.1

Toch kunnen er ook enkele kanttekeningen worden gemaakt bij de stelling dat de
beeldcultuur in de twintigste eeuw hoogtij vierde. Nog even afgezien van het feit dat
bovenstaande ontwikkelingen op verschillende momenten zichtbaar werden in de
Nederlandse samenleving, hebben verscheidene auteurs gewezen op de rijkdom aan
beelden en visuele stimuli in de negentiende eeuw. Daarmee wordt geïmpliceerd dat
de visuele cultuur van de twintigste eeuw in belangrijke mate voortbouwde op reeds
in de negentiende eeuw bestaande praktijken.2 Andere auteurs hebben nuanceringen
aangebracht bij de veronderstelde verschuiving in de twintigste eeuw van woord naar
beeld door deze te plaatsen in het kader van bredere veranderingen in de
vrijetijdsbesteding en het mediagebruik.3 Zo vond de introductie van televisie in de
Nederlandse huiskamer plaats op een moment waarop binnen- en buitenshuis reeds
een breed scala aan andere, deels visuele media voorhanden was: telefoontoestellen,
radio's, boeken, tijdschriften, stripboeken en bioscoopfilms.
Televisie verdrong deze media niet, maar verwierf zich in de huiskamer geleidelijk

aan wel een eigen plaats en betekenis, en ontwikkelde zich daarmee tot het boegbeeld
van de ‘eeuw van het beeld’. Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert de manier waarop
de televisie de Nederlandse huiskamers veroverde. Gemakkelijk ging die verovering
niet. De maatschappelijke inbedding van de televisie verliep, en daarmee vertoonde
dit proces raakvlakken met de introductie en ontwikkeling van de radio, via een
aantal fases tijdens welke verschillende maatschappelijke groepen hun visie op het
nieuwe medium gestalte probeerden te geven. Dit vormgevingsproces verliep niet
zonder slag of stoot en ging gepaard met meer of minder succesvolle experimenten
en al dan niet valse starts. Vormden de telegrafie en de telefonie bij de introductie
van de radio in deNederlandse samenleving aanvankelijk belangrijke referentiekaders,
de televisie werd tijdens haar ontwikkeling en introductie behalve met telegrafie en
telefonie tevens geassocieerdmet film en radio. De snelle opmars van de radio-omroep
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vanaf de tweede helft van de jaren twintig schiep in dit opzicht ook verwachtingen
ten aanzien van een snelle introductie van een televisieomroep in Nederland. Televisie
kon in principe in een gespreid omroepbed vallen.
De werkelijkheid bleek echter weerbarstiger. Niet alleen stelde televisie haar

ontwikkelaars voor de nodige technische problemen, ook bestonden er morele twijfels
over het karakter van het nieuwe medium en toonden de bestaande
omroepverenigingen de nodige reserves ten opzichte van televisie. Televisie kende
daardoor, evenals de radio, een lange incubatieperiode, die pas na de Tweede
Wereldoorlog overging in de fase van officiële introductie. Ook daarna was
aanvankelijk echter geen sprake van een snelle massale acceptatie en werd televisie
nog verschillende malen geconfronteerd met organisatorische, institutionele,
inhoudelijke, commer-
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ciële en technische dilemma's. Terwijl de eerstvolgende paragraaf ingaat op de
vooroorlogse televisiegeschiedenis, komen in de daaropvolgende paragrafen in min
of meer chronologische volgorde de naoorlogse ontwikkelingen op televisiegebied
aan bod. Tot slot volgen enkele conclusies.

Vooroorlogse beloften en reserves

De eerste speculaties over het overbrengen van beelden dateren van vóór het midden
van de negentiende eeuw. Verwachtingen over de mogelijkheid van ‘zien op afstand’
werden in deze periode vanuit twee bronnen gevoed. Enerzijds schiepen de
telegraafdemonstraties van Samuel Morse in de Verenigde Staten en de introductie
van de telegrafie in Europa, en dus ook in Nederland, rond 1845 bepaalde
verwachtingen over de mogelijkheid om naast berichten ook beelden op afstand over
te brengen. Deze verwachtingen werden nog eens versterkt door de Engelse
experimenten van A. Bain en F. Bakewell met verschillende facsimilemethoden om
per telegrafie tekeningen, afbeeldingen en handschriften over te brengen. Anderzijds
toonden de experimenten van Louis Daguerre en Henry Fox Talbot in 1839 aan dat
het technisch mogelijk was om beelden vast te leggen en te reproduceren. Wat lag
meer voor de hand dan een combinatie van deze technieken, zodat beelden op afstand
konden worden overgebracht?
De uitvinding en introductie van de telefoon in de jaren zeventig van de negentiende

eeuw vormde nog een extra stimulans voor deze speculaties over zien op afstand.
Nu het mogelijk was om gelijktijdig te converseren met iemand die zich op een
andere plaats bevond, leek het een volgende en logische stap om die persoon tijdens
dat gesprek daadwerkelijk te kunnen zien. De koppeling van beeld en telefonie nam
vele gedaanten aan, maar kwam wellicht het meest pregnant tot uiting in de
populair-wetenschappelijke pers en de toekomstgerichte literatuur, waarin regelmatig
fantasievolle beschrijvingen van beeldtelefoons opdoken.4

De speculaties over zien op afstand in de vorm van beeldtelegrafie en -telefonie
hadden op dat moment echter al een nieuwe, praktische dimensie gekregen. Waren
de draadtelegrafie en draadtelefonie tot op dat moment de belangrijkste
referentiekaders voor populaire fantasieën, vanaf het einde van de negentiende eeuw
werden dat de radiotelegrafie en radiotelefonie. Het populaire concept van ‘seeing
by electricity’ transformeerde onder invloed van deze nieuwe technologieën in ‘seeing
by wireless’. Tegelijkertijd vonden op verschillende plaatsen ontwikkelingen plaats
die, in retrospectief, gezien kunnen worden als de eerste stappen op weg naar een
werkbaar televisiesysteem. De Duitse universitaire student Paul Nipkow ontwierp
en patenteerde in 1884 het principe van een ‘elektrisches Teleskop’, de zogeheten
Nipkowschijf.5 De schijf van Nipkow maakte het in principe mogelijk om beelden
in fragmenten of beeldpunten te ‘ontleden’, ze als elektrische signalen te verzenden
en ze aan de ontvangkant weer samen te voegen. Nipkows principe van beeldverdeling
kende de volgende elementen: Het gereflecteerde licht van een belicht voorwerp
werd met behulp van een lens op een ronddraaiende schijf geprojecteerd. Deze schijf
bezat op regelmatige afstanden en in een spiraalvorm een aantal gaatjes. De schijf
liet door de gaatjes steeds één deel van het geprojecteerde beeld door, maar ten
gevolge van de rotatie van de schijf ontstond een compleet beeld. Elk beeldfragment
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of beeldpunt liet, afhankelijk van het feit of het meer of minder werd belicht, een
grotere of kleinere lichthoeveelheid weerkaatsen op het moment van aftasting. Deze
variaties in helderheid van het licht werden opgevangen door een foto-elektrische
cel, een zogeheten seleniumcel.6 De stroom door de cel was evenredig met de sterkte
van het licht en vormde dus een afspiegeling van het beeldfragment.
Als de van de seleniumcellen afkomstige stroom dan naar een lamp werd

toegevoerd, die een hoeveelheid licht afgaf die weer evenredig wasmet de aangelegde
stroom, vertoonde deze lamp achtereenvolgens een lichtsterkte die evenredig was
met de afgetaste fragmenten. Aldus kon, via een met de opneemschijf
gesynchroniseerde Nipkowschijf weer een beeld worden samengesteld en zichtbaar
worden gemaakt.
Alhoewel het principe duidelijk was, leverde het systeem vanNipkow in de praktijk

de nodige problemen op. Met name de synchronisatie van de twee schijven was
moeilijk te realiseren, terwijl ook de vertaling van de lichtvariaties in stroomvariaties
door de seleniumcel niet vlekkeloos verliep. Vanaf 1923 werden in verschillende
landen pogingen ondernomen om van het Nipkowsysteem een werkend geheel te
maken.7 In 1925 gaf de Britse elektrotechnisch ingenieur John Logie Baird een eerste
openbare demonstratie van zijn televisiesysteem.8 De Nipkowschijven sneed hij uit
kartonnen hoedendoosdeksels, terwijl de projectielamp in een koekjestrommel zat.
Ondanks deze primitievemiddelen waren deze en volgende demonstraties een succes.
Baird had niet alleen de beschikking over snellere fotocellen, maar kon dankzij het
gebruik van elektromotoren de twee Nipkowschijven ook beter synchroniseren. Het
beeld dat hij wist op te wekken, was weliswaar vaag en vervormd, maar bewees,
aldus The Times in 1926, dat Bairds zogeheten ‘Television’ in staat was bewegingen
en gezichtsexpressies te reproduceren.
Ter financiering en exploitatie van zijn televisiesysteem richtte Baird verschillende

ondernemingen op. Pogingen om de British Broadcasting Corporation (BBC), de
nationale Engelse radioomroep, te interesseren voor televisie-uitzendingen, liepen
echter vooralsnog op niets uit. Zowel de BBC als de Britse PTT, de General Post
Office (GPO), achtte de kwaliteit van de beelden, die overigens inmiddels al weer
door Baird was verbeterd, te gering.
Pas in 1929 gingen de BBC en de GPO onder politieke druk overstag. Uiteindelijk

startten de eerste Engelse experimentele televisie-
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Technici slaagden er omstreeks 1925 in om voor het eerst daadwerkelijk beelden over te brengen.
Dat gebeurde met behulp van de Nipkowschijf. Deze schijf maakte deel uit van een door de Duitser
Paul Nipkow bedachte methode om een beeld af te tasten en te reproduceren.
Het resultaat werd mechanische televisie genoemd. Hier de mechanische televisieontvanger van de
Haagse radioamateur Jan Corver. Corver verzorgde omstreeks 1930 televisiedemonstraties voor de
pers. Links de grote Nipkowschijf, in het midden de lens waarop het beeld diende te verschijnen.

uitzendingen in 1932, met BBC-financiering en vanuit een BBC-studio. Op dat
moment stonden circa vijfhonderd televisieontvangers in Engelse huishoudens
opgesteld. Voor een deel waren deze vervaardigd door de Baird International
Television Company, voor een deel ook door het Britse concern Electrical Music
Industries (EMI). Zelfbouw door televisieamateurs behoorde echter eveneens tot de
mogelijkheden.9

In Nederland verschenen vanaf het midden van de jaren twintig berichten in
geïllustreerde tijdschriften en dagbladen over de initiatieven van Baird en soortgelijke
experimenten met mechanische televisiesystemen in de Verenigde Staten. Zo meldde
Het Leven in 1926 over de ‘televisor’ van Baird:

De éérste stap naar dit toekomstbeeld: voor z'n radiotoestel gezeten, hoort
men in den loudspeaker 't geluid, en ziet men tevens op het lenzenvlak
den spreker of musicus (...) Volmaakt is het natuurlijk nog niet (...).10

De aanvankelijk problematische verhouding tussen Baird en de Engelse instanties
die hun medewerking moesten verlenen aan een televisie-experiment, leidde ertoe
dat Baird in 1928 buitenlandse contacten legde. Naast een participatie in een Duitse
firma die ook bezig was met de ontwikkeling van een televisiesysteem, was er de
dreiging van Baird om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Het oog van Baird
viel echter ook op Nederland. De in de zomer van 1928 in Rotterdam georganiseerde
Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling (Nenijto) werd door Baird gezien als een
uitstekend forum voor zijn televisiesysteem.11 Baird hoopte dat de demonstratie van
zijn systeem op de Nenijto een eerste stap zou zijn in de richting van geregelde
Nederlandse televisie-uitzendingen, waarmee dan uiteraard ook een eerste markt zou
zijn gecreëerd voor zijn ontvangtoestellen. De verwachtingen omtrent Bairds televisie
waren hooggespannen, niet in het minst door de publiciteit over het komende
experiment die in het kielzog van een artikel in het Nenijto Nieuwsblad door de
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dagbladpers werd gegenereerd. De werkelijkheid viel echter tegen. Weliswaar bezat
de Baird Company een stand op de Nenijto met modellen van oudere experimentele
apparatuur, maar werkende televisietoestellen waren in geen velden of wegen te
bekennen en de wel aanwezige ontvangkasten bezaten geen interieur. Uiteindelijk
vond op de sluitingsdag van de Nenijto voor een zeer beperkt publiek wel een
demonstratie plaats, maar het precieze karakter ervan is onduidelijk gebleven en de
dagbladen besteedden er geen aandacht aan.12

Ondanks de gang van zaken rond de Nenijto bleef Baird Nederland als potentieel
bruggenhoofd beschouwen, of wenste hij in ieder geval die indruk te wekken. In de
herfst van 1928 verklaarde de directeur van de Baird Company dat met de Nederlandse
regering een overeenkomst was gesloten over het gebruik van een radiozender voor
experimentele televisie-uitzendingen. Concreet ging het daarbij om de door de PTT
geëxploiteerde zender Scheveningen-Haven. Het hoofdbestuur van de PTT liet echter
weten niet op de hoogte te zijn van een overeenkomst met Baird. De wilde uitlatingen
van Baird over buitenlandse plannen lijken dan ook vooral bedoeld te zijn geweest
om de weinig coöperatieve BBC te provoceren tot medewerking aan een Engels
televisie-experiment.13

Nadat de BBC in 1929 inderdaad een samenwerkingsverband met
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Baird was aangegaan, werd in Nederland weinig meer van Baird vernomen. Zijn
initiatieven stimuleerden echter wel een reeks van Nederlandse activiteiten op
televisiegebied.
De Nederlandse overheid had al in 1927 te kennen gegeven ‘de reeds hier en daar

zich aanmeldende toepassing der zoogenaamde televisie’ als een andere vorm van
radio te beschouwen.14 Daar de radio-omroep inmiddels tot het domein van de
omroeporganisaties behoorde, werd in het Radioreglement van 1930 conform dit
standpunt aan de omroepen ook de mogelijkheid geboden mededelingen van
‘beeldinhoud’ te verstrekken. Geheel vanzelfsprekend was deze snelle incorporatie
van televisie in het verzuilde omroepbestel niet.15 De binnen- en buitenlandse
experimenten met televisie hadden nog geen duidelijk beeld opgeleverd over wat
voor soort medium het nu ging. Enerzijds kon televisie worden geassocieerd met
telegrafie en telefonie, technologieën die al geruime tijd onder
staatsverantwoordelijkheid vielen, en was het ook mogelijk om televisie als een
uitbreiding met beeld van het bestaande radiotoestel te zien. Anderzijds lag echter
ook een associatie met het medium film voor de hand. Zo zag AVRO-voorzitter
Willem Vogt, die weinig ophad met het televisiesysteem van Baird, wel iets in de
mogelijkheid om per televisie films uit te zenden. In 1929 berichtte het geïllustreerde
tijdschrift Het Leven over de plannen van de AVRO om in Amsterdam
‘tele-kino’-voorstellingen te geven.
Aanvankelijk zou het daarbij gaan om incidentele uitzendingen van films, maar

Vogt dacht tevens aan een permanente schouwburg. ‘Het zal’, berichtte Het Leven,
‘op den duur nu mogelijk zijn, één film te laten draaien, b.v. in Tuschinsky, welke
draadloos dan in willekeurige andere theaters kan worden overgebracht.’16 Bij de
Nederlandsche Bioscoopbond bestond echter nauwelijks belangstelling voor televisie,
en in 1936 karakteriseerde de bond televisie als een medium dat ‘geëigend is
geassimileerd te worden door het omroep- en radiobedrijf’.17

De omroepen vertoonden echter weinig enthousiasme ten aanzien van het nieuwe
medium.Weliswaar verschenen in de verschillende omroepbladen regelmatig artikelen
over televisie, maar concrete actie werd nauwelijks ondernomen. Alleen de AVRO
vroeg in 1928 een televisiezendmachtiging aan, terwijl de VARA vanaf de zomer
van 1930 plannen maakte voor televisie-uitzendingen. In samenwerking met de
Duitse firma Telehor kwam het in januari 1931, na toestemming van de voor de PTT
verantwoordelijkeminister, tot een aantal proefuitzendingen. Erg veel indrukmaakten
deze uitzendingen niet. Het Algemeen Handelsblad was in zijn reactie nog het
bondigste met de constatering dat ‘(we) een portretje op de draaiende schijf nu
langzamerhand wel kennen’.18 Het initiatief van de VARA stond echter op zichzelf:
zowel de KRO als de NCRV zag op dat moment weinig in televisie. Pas in 1935
dienden VARA, KRO en NCRV gezamenlijk een aanvraag voor een
televisiezendmachtiging in, maar met erg veel enthousiasme ging deze aanvraag niet
gepaard. De aanvraag was niet zozeer bedoeld om direct met televisie-uitzendingen
te beginnen, maar om de televisie als omroepdomein voor de toekomst veilig te
stellen. Ook de VARA, aanvankelijk enthousiast over televisie, achtte
televisie-experimenten inmiddels ‘een bodemloze put’.19

Niet alleen in de omroepbladen maar ook in de tijdschriften van
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Naast Jan Corver was Freek Kerkhof een van de eerste Nederlandse televisiepioniers. Met
zelfgebouwde apparatuur, gebaseerd op het Nipkowprincipe, verzorgde hij in de jaren twintig en
dertig experimentele uitzendingen. In 1935 liet hij in een eigen televisie-uitzending vanuit Eindhoven
voor een aantal radioamateurs zien hoe zijn vrouw een aantal hoeden op- en afzette. In 1937
publiceerde Kerkhof het boek Moderne grofraster-televisie voor den amateur.
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de radioamateurs werd vanaf 1928 veel geschreven over televisie.
Anders dan in de bioscoop- en omroepwereld het geval was, bestond hier wél

groot enthousiasme voor televisie. De radioamateurs hadden tussen 1920 en 1925
een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van radiotelefonie tot omroep. Met
de opkomst van de radio als een mediumwaarbij niet de techniek maar een verzuilde
programmering vooropstond, was hun rol op radiogebied echter uitgespeeld. Het
ledental van deNederlandscheVereeniging voor Radiotelegrafie (NVVR) liep gestaag
terug. Met de televisie ontstond voor de radioamateurs opnieuw de kans richting te
geven aan de ontwikkeling van een nieuwmedium. Passend in dit beeld was dat men
de activiteiten van de opkomende televisieamateurs vergeleek met die van de
radioamateurs tien jaar daarvoor.20

Tijdens de derde door de NVVR in 1929 georganiseerde Radio-Salon te
Scheveningen vond een televisiedemonstratie plaats door de Duitse radiofirma
Telefunken. Alhoewel de aangekondigde filmvoorstelling per televisie op last van
de brandweer geen doorgangmocht vinden, waren wel gedetailleerde televisiebeelden
van tentoonstellingsbezoekers te zien. Daarmee kon, aldus De Telegraaf, worden
gesproken van een resultaat dat in ieder geval beter was ‘dan hetgeen de Engelschman
Baird tot dusver presteerde’.21 In radioamateurbladen als Radio-Expres, Radio Nieuws
en Radio Wereld werd uitgebreid over deze demonstratie geschreven.
Daarnaast verschenen in deze bladen rond dezelfde tijd televisie-rubrieken en

werden ‘televisor’ zelfbouwpakketten aangeboden waarmee, mits atmosferische
storingen niet tegenwerkten, de proefuitzendingen van de BBC konden worden
opgevangen. Een van de bekendste televisieamateurs in deze jarenwas FreekKerkhof,
die in 1927 in zijn Eindhovense huiskamer een mechanisch televisiesysteem met
Nipkowschijven bouwde. Ook de radioamateur van het eerste uur Jan Corver
experimenteerde inmiddels met televisieontvangst met behulp van een zelfgebouwde
televisor. In 1930 deden hij en andere televisieamateurs dringende oproepen aan
zowel de overheid als de omroepen om met televisie-uitzendingen te beginnen. Met
de hulp van amateurs moest het mogelijk zijn ‘om ook hier weer den weg te helpen
bereiden voor een veralgemeenisering van deze techniek en haar aanpassing aan de
eischen van het grootere publiek’.22 Evenals tien jaar geleden, ging het de amateurs
dus niet om de programmering en de inhoud van het medium, maar om het
experimenteren met de techniek:

Iemand, die van plan is, ons later te komen vertellen, dat wij hem op kosten
hebben gejaagd en dat hij de zangeressen die voor den televisor optreden,
niet mooi genoeg vindt, neme liever een abonnement voor de bioscoop.23

De televisie-experimenten van de VARA in januari 1931 kwamen voor de
televisieamateurs dan ook als geroepen. De teleurstellende resultaten leidden evenwel
tot een tijdelijke inzinking in de interesse in televisie, zowel van de kant van de
omroepen als van de kant van de televisieamateurs. Er leek weinig kans te zijn op
een spoedige invoering van televisie. Pas in de tweede helft van de jaren dertig was
er weer sprake van een opleving. In reactie op de gezamenlijke aanvraag voor een
zendmachtiging door VARA, KRO en NCRV stelde de minister van Binnenlandse
Zaken in 1936 een commissie in die moest adviseren over de eventuele invoering en
exploitatie van televisie in Nederland. In haar rapporten uit 1937 constateerde de
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commissie dat de kosten van televisie alsmede het probleem van de
programmaverzorging ervoor zorgden dat een geregelde televisiedienst nog geruime
tijd op zich zou laten wachten. Gegeven de stand van de techniek, kon echter wel de
verzorging van experimentele televisie-uitzendingen worden overwogen. Deze
uitzendingen konden een indruk geven van de verschillende nog te overwinnen
praktische moeilijkheden en zouden tevens zowel de omroepen als het publiek
vertrouwd kunnenmakenmet het nieuwemedium. De verslechterende internationale
situatie zorgde er vervolgens voor dat met het voorstel voor experimentele
uitzendingen vooralsnog niets werd gedaan.24

Intussen bleven de televisieamateurs gewoon doorgaan op de ingeslagen weg,
zonder dat dit overigens leidde tot de zo gewenste spilfunctie in de ontwikkeling van
televisie tot een medium dat op gelijke voet zou staan met de radio. Met name
Kerkhofs televisie-experimenten genereerden veel publiciteit. In 1935 produceerde
hij met Nipkowschijven en neonlampen een televisiebeeld met dertig lijnen, wat een
aanzienlijke verbetering betekende ten opzichte van het eerdere systeem met tien
lijnen. Nadat Kerkhof van de PTT een zendvergunning had verkregen, begon hij in
1936 onder de naam PaoKT een eigen Eindhovense televisiezender. De studio bevond
zich in zijn slaapkamer. Andere televisieamateurs volgden spoedig zijn voorbeeld.
Er ontstond een levendige handel in Nipkowschijven en neonlampen. In 1939, het
jaar waarin de televisiezendvergunningen werden ingetrokken vanwege de oplopende
internationale spanningen, telde Nederland circa tweehonderd televisieamateurs met
zelfgebouwde ontvangers.25

Het gloeilampen- en radioconcern Philips, ten slotte, vormde in het vooroorlogse
televisiespel eveneens een belangrijke speler.
Gelet op de belangrijke positie die Philips inmiddels op de binnenen buitenlandse

radiomarkt had verworven, leek het niet meer dan logisch dat het concern interesse
toonde in een medium dat door velen gezien werd als de vervolmaking van de radio.
Terwijl de commerciële afdeling van Philips geporteerd was van televisie, had met
name de leiding van het Philips' Natuurkundig Laboratorium (Natlab) vanwege de
geringe beeldkwaliteit echter weinig op met de verschillende systemen van
mechanische televisie die aan het einde van de jaren twintig ook aan het Nederlandse
publiek werden gedemonstreerd.26 Op de vraag of Philips iets zag in televisie,
antwoordde Anton Philips in 1930 dan ook:
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Televisieamateur Freek Kerkhof realiseerde met deze apparatuur zijn eerste televisie-uitzendingen.
De apparatuur belandde uiteindelijk bij Philips, waarvoor Kerkhof na de TweedeWereldoorlog hand-
en spandiensten op televisiegebied verrichtte.

DeHeeren van onze laboratoria zijn voorloopig nog zeer sceptisch gestemd
te dien aanzien. Wij hebben geen plan ons op de productie van deze
toestellen toe te leggen, o.i. zijn zij nog geen attractie voor het publiek.27

Televisie was dus eerst en vooral nog toekomstmuziek. Dat betekende echter niet
dat Philips stilzat. Terwijl het Natlab vanaf 1925 onderzoek verrichtte naar
foto-elektrische materialen, trad Philips tegen het einde van 1928 voor het eerst in
de openbaarheid met televisie. In december 1928 en januari 1929 vonden in de
demonstratiezaal van Philips in Amsterdam presentaties plaats van mechanische
televisiesystemenwaarbij behalve van Nipkowschijven tevens gebruik werd gemaakt
van fotocellen en neon-televisielampen van eigen fabricage. Het beeld bestond uit
48 lijnen en mat circa drie bij vijf centimeter; het mocht, aldus De Katholieke
Radiogids, het publiek niet worden voorgezet als televisie.28 De demonstraties leken
dan ook in eerste instantie niet bedoeld voor de spectaculaire of aansprekende
resultaten, maar meer als signaal tegenover de buitenwereld dat Philips bekend was
met de recente ontwikkelingen op televisiegebied. De voor de demonstraties
verantwoordelijke fysicus M.J. Druyvesteyn noemde de klus in ieder geval een
‘rotopdracht’.29 Pas vanaf 1934 begon Philips zich serieus met televisie bezig te
houden. Op dat moment was de televisie-technologie inmiddels ingrijpend gewijzigd
en was het zwaartepunt van de ontwikkeling van de televisie verschoven van Europa
naar de Verenigde Staten.30

In 1908 beschreef A.A. Campbell Swinton in het tijdschrift Nature hoe het met
behulp van twee vacuümbuizen, een opneem- en een weergeefbuis (beeldbuis),
mogelijk was lichtsignalen in elektrische signalen te vertalen en vervolgens deze
elektrische signalen weer te converteren in licht. Het beeld werd geprojecteerd op
een foto-elektrisch oppervlak in de vacuümbuis. Een elektronenstraal of - bundel
tastte het oppervlak af. Dergelijke zogeheten kathodestraalbuizen waren voor het
eerst aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkeld door Karl Ferdinand Braun
aan de universiteit van Straatsburg en waren in Nederland bekend als Braunse buizen.
De Rus Boris Rosing ontwikkelde in 1911 een ‘elektrische telescoop’ waarmee het
mogelijk was een beeld te produceren. In zijn kathodestraalbuis emitteerde een
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gloeikathode bij bestraling met licht elektronen, die met behulp van een elektrisch
veld op een lichtgevend scherm (een anode voorzien van een fluorescerende laag)
werden gericht.
In de jaren twintig werkten de Amerikaan Philo T. Fansworth en de Russische

emigrant Vladimir K. Zworykin, overigens een student van Rosing, min of meer
gelijktijdig aan kathodestraalbuis-televisie. Fansworth demonstreerde in 1929 zijn
systeem van elektronische televisie. Zworykin was aan het begin van de jaren twintig
begonnen met zijn werk aan een elektronisch televisiesysteem bij het Amerikaanse
Westinghouse. Na een overstap naar het laboratorium van RCA ontwikkelde hij daar
aan het begin van de jaren dertig zijn zogeheten iconoscoop, een elektronische camera
die veel gevoeliger was dan de ‘image dissector’ van Fansworth. De iconoscoop
bestond uit een vacuümbuis met een lichtgevoelig oppervlak dat was opgebouwd uit
een groot aantal fotocellen.
Door een lens werd het belichte object op dit ‘mozaïek’ geprojecteerd. Al

naargelang de lichtsterkte, resulteerde dit in zwakkere of
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Assemblageafdeling televisietoestellen bij Philips, 1956.

Zwart-wittelevisie
Vóór de Tweede Wereldoorlog bestonden er twee concurrerende televisiesystemen: mechanische en
elektronische televisie. Paul Nipkow ontwikkelde in 1884 een sneldraaiende schijf met vele kleine
gaatjes die in een spiraalvorm naar de as van de schijf toe gerangschikt zijn. Een lichtstraal tast door
de gaatjes heen in banen een beeldobject af. De lichtstraal die op het beeldobject valt, wordt,
afhankelijk van de lichtintensiteit, in meerdere of mindere mate weerkaatst. Het weerkaatste licht valt
op een fotocel, die de ontvangen variabele lichtimpulsen omzet in variabele elektrische impulsen. De
elektrische impulsen worden via een kabel of zender overgebracht naar de ontvangkant, waar ze weer
worden omgezet in lichtvariaties. Dat gebeurt via een neonlamp, die de eigenschap heeft meer licht
af te geven als er een grotere stroom doorheen voert.
De neonlamp werpt haar licht door de gaatjes van een zelfde Nipkowschijf als aan de zendkant staat
opgesteld. De kijker ziet via de ontvangschijf hetzelfde beeld als aan de zendkant.
Vanwege de vele bewegende delen wordt een installatie die gebruik maakt van Nipkowschijven,
mechanische televisie genoemd. Bij elektronische televisie wordt het beeld geheel elektronisch ontleed
in een opneembuis, waarvan verschillende typen bestonden: iconoscoop, orthicon, beeld-orthicon,
vidicon en plumbicon. Het principe blijft echter gelijk. Het licht van een beeldobject wordt door de
lenzen van een camera op een zogeheten mozaïek geworpen. Dit mozaïek bevindt zich in een glazen
elektronenbuis in de camera en bestaat uit een groot aantal fotocellen die het licht omzetten in een
kleine of grote elektrische lading. Het mozaïek wordt door een kathodestraalbuis in de camera lijn
voor lijn zeer snel afgetast. In elke door de straal geraakte fotocel ontstaat een elektrisch stroompje
dat in sterkte afhankelijk is van de elektrische lading en dus van de hoeveelheid door de fotocel
ontvangen licht. Het zodoende verkregen beeldsignaal wordt versterkt en uitgezonden per draaggolf.
Een synchronisatiesignaal wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat de elektronenstraal in de
ontvanger zich in de maat beweegt met die in de opneembuis. Ook wordt een afzonderlijk geluidssignaal
toegevoegd.
De verschillende signalen bereiken de ontvangkant per antenne of kabel. Het beeldsignaal wordt
door middel van een kathodestraalbuis op een beeldscherm geworpen, dat aan de binnenzijde is
bestreken met een fluorescerende laag. De door de kathodestraalbuis opgewekte elektronenstraal
wordt met behulp van elektromagnetische velden heen en weer en op en neer gestuurd, overeenkomstig
aan en gelijktijdig met de lijnen die op het mozaïek van de opneembuis zijn afgetast.
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De directeur-generaal van de PTT, ir. M.H. Damme, verscheen op 18 december 1936 voor de
televisiecamera in de geïmproviseerde televisiestudio van Philips te Eindhoven. Philips had zowel
vóór als na de Tweede Wereldoorlog baat bij een goede relatie met het staatsbedrijf, dat de
verantwoordelijke minister adviseerde over televisiezaken. Voor de camera staan van rechts naar
links: Philips-topman ir. F.J. Philips, Damme en prof. dr. G. Holst, directeur van het Natuurkundig
Laboratorium van Philips.

sterkere elektrische signalen. Dit elektronische ‘beeld’ werd met hoge snelheid en
horizontale en verticale bewegingen afgetast door een elektronenbundel. Deze
aftasting veroorzaakte een ontlaadstroom die het televisiesignaal opleverde. Aan de
ontvangkant werd het televisiesignaal op een beeldbuis volgens hetzelfde principe
weer vertaald in een optisch beeld. In 1933 bezat RCA op basis van deze techniek
een goed functionerend en geheel elektronisch televisiesysteem. Televisie was
daarmee, aldus Zworykin, klaar voor de huiskamer.

Tot in de loop van 1934 beoordeelde in ieder geval de top van het Philips' Natlab
televisie in het algemeen als een medium waarvan het twijfelachtig was of het zich
ooit tot een massa-artikel zou ontwikkelen, en de iconoscoop van Zworykin in het
bijzonder als van weinig belang.31 Wellicht onder invloed van een bijeenkomst in
mei 1934 met RCA-president David Sarnoff, die nadrukkelijk wees op het enorme
toekomstige commerciële belang van televisie, en een aansluitende studiereis in juli
1934 naar Amerika van een aantal Philips-medewerkers, besloot de concerntop echter
eind 1934 de research en ontwikkeling op televisiegebied te intensiveren.32

Het concern was zich daarbij ook bewust van zijn achterstand op de
radioconcurrenten in de Verenigde Staten, Engeland enDuitsland en initieerde daarom
een omvangrijk activiteitenprogramma.33 In het Natlab werden de beste mensen op
de televisie gezet, in de apparatenfabriek werd een Televisiegroep geformeerd en er
kwam een experimentele televisiezender en -ontvanger tot stand. Reeds in 1935
vonden de eerste demonstraties plaats van een door Philips in eigen huis vervaardigd
elektronisch televisiesysteemmet 180 beeldlijnen.34 In tegenstelling tot de bevindingen
bij eerdere experimenten met mechanische televisie, toonde de pers zich nu redelijk
enthousiast, alhoewel de stelling van Zworykin niet werd gedeeld:

De beelden, die het Philipstelevisie-ontvangapparaat ons op het kleine,
groene scherm der kathodestraalbuis toonde, waren van eenmerkwaardige
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helderheid. Niet bij voortduring blijven alle beelden even zuiver; vooral
wanneer klank- en beelduitzending tegelijkertijd plaats vinden, doet zich
nu en dan fading voor. Niettemin zijn de resultaten toch zóó, dat men
gerust van een succes mag spreken, al wil dat nog niet zeggen, dat het
televisieontvangtoestel reeds geschikt is voor onze huiskamers.35

In de daaropvolgende jaren volgden proefuitzendingen vanuit een studio in het Natlab
en vonden tevens demonstraties plaats in Londen. Een in twee opleggers
ondergebrachte televisiezend- en ontvanginstallatie werd in 1938 tijdens de Utrechtse
Jaarbeurs aan het Nederlandse publiek getoond en trok in de daaropvolgendemaanden
langs de Europese hoofdsteden. In datzelfde jaar bereidde Philips zich voor op het
begin van de seriematige productie van televisietoestellen voor de Engelse markt bij
een Engelse dochteronderneming. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
werd de geplande productie echter niet gerealiseerd.
Ondanks de geïntensiveerde inspanningen van Philips op televisiegebied was van

een samenhangende strategie nog nauwelijks sprake. Daarvoor waren de problemen
en onzekerheden te groot.
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Onduidelijk was bijvoorbeeld wie de financiering van de bouw van televisiezenders
op zich zou nemen, en wie de kosten van een geregelde televisiedienst zou gaan
dragen. Zowel de overheid als de omroepverenigingen vertoonden op deze punten
weinig daadkracht, zodat een coalitie tussen industrie en overheid zoals die in
Engeland en Duitsland inmiddels tot stand was gekomen, in Nederland niet van de
grond kwam. Ook was vooralsnog onduidelijk om wat voor type ontvangtoestellen
het nu eigenlijk ging. Natlab-directeur G. Holst was wel gecharmeerd van het idee
van een ‘Huis-cineac’. Het ging daarbij om plannen om aan geabonneerden
informatieve en educatieve films te verstrekken die met een relatief goedkope
projector in de huiskamer konden worden vertoond. Vrijwel tegelijkertijd drong de
commerciële afdeling van Philips aan op de productie voor de Engelse markt van
ontvangtoestellen met een - in vergelijking met de tot dan gebruikelijke formaten -
groot beeld van veertig bij vijftig centimeter.36 Deze omvang werd bereikt door het
optische beeld van een (kleine) kathodestraalbuis via een lens en spiegel op een
matglazen scherm of gewoon op een blinde muur te projecteren. Deze
‘projectietelevisie’ diende te worden onderscheiden van de zogeheten ‘direct
zicht’-ontvangers. Deze laatste toestellen bezaten noodgedwongen een beeldbuis
van slechts 22 centimeter. Niet alleen moesten de randen van grotere beeldbuizen
steeds sterker worden gekromd om implosiegevaar te voorkomen en veroorzaakten
deze krommingen ernstige beeldvervormingen, ook verhielden de fabricagekosten
van grotere buizen zich ongunstig ten opzichte van kleinere buizen.37 Duidelijk was
dat projectieontvangers enerzijds konden worden gezien als een tijdelijk alternatief
voor de nog kleine direct-zichtontvangers, maar dat ze anderzijds ook als volwaardige
ontvangers konden functioneren voor met name filmuitzendingen. De verwarring
over het type ontvangtoestel kon daarmee ook worden teruggevonden aan de
opnamekant. Was televisie vooral een medium voor het uitzenden van educatieve
of amusements-films, ging het met name om het brengen van live-evenementen en
buitenopnamen, of lag haar kracht eerst en vooral bij studio-registraties?38

Al deze dilemma's waren met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet
opgelost. De verschillende partijen die in Nederland in de jaren twintig en dertig op
televisiegebied actief waren - overheid, omroepen, amateurs en industrie - hadden
elk zo hun eigen ideeën ten aanzien van de ontwikkeling en betekenis van het nieuwe
medium en hun rol daarin. Weliswaar had de overheid televisie tot het domein van
de omroepen verklaard, maar de omroepenmaakten geen haast met het daadwerkelijk
vervaardigen van televisieprogramma's. De televisieamateurs zagen voor zichzelf
wel een taak weggelegd, maar hun aantal was beperkt en hun activiteiten richtten
zich exclusief op mechanische televisie. Philips, ten slotte, voerde geen erg consistent
beleid ten aanzien van televisie. Bij de activiteiten die het concern in de jaren dertig
ontplooide op het gebied van elektronische televisie, moet worden geconstateerd dat
verschillende visies door elkaar liepen: enerzijds televisie als bioscoopachtig medium,
anderzijds televisie als een aanvulling met beeld op de radio. Geen van de betrokken
partijen was in staat een dominante rol te vervullen in de ontwikkeling van televisie
tot een massamedium dat de vergelijking met de radio kon doorstaan. Sterker nog,
er bestond ernstige twijfel of televisie wel een zelfde vlucht zou gaan nemen als de
radio in de jaren twintig. Ook de Tweede Wereldoorlog bracht geen oplossing voor
de geconstateerde problemen en dilemma's van technische, organisatorische en
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inhoudelijke aard. Wél verrees na afloop van de Tweede Wereldoorlog een partij -
Philips - die zou gaan fungeren als motor van de verdere ontwikkeling van televisie
in de Nederlandse samenleving.

Het Nederlandse publiek kon in maart 1938 op de Jaarbeurs te Utrecht kennismaken met elektronische
televisie van Philips. Voor de camera's van regisseur en omroeper Erik de Vries verschenen op de
beurs onder anderen de cabaretiers Wim Kan (geheel rechts) en Corry Vonk. In een interview zei
Kan: ‘Het is buitengewoon moeilijk om je te concentreren. Er staat een mijnheer voor je met een heel
grote camera en je bevindt je in een heel kleine ruimte, waarin je je ternauwernood kunt bewegen.
Je weet niet welk deel van je op het doek verschijnt.’
De relatie van Wim Kan met het medium televisie bleef ook in latere jaren moeizaam.
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De Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef naar aanleiding van de demonstraties op de Utrechtse
jaarbeurs in 1938: ‘Men hoede zich voor overdreven voorstellingen, ook wat de invoering hier te
lande betreft. Het aardig uitziend, duur speelgoed is er. Alleen weten wij met goed fatsoen nog niet,
wat er mee uit te voeren.’

Experimenten en introductie: de periode 1945-1955

Tot diep in de Tweede Wereldoorlog bleven de Philips-fabrieken doordraaien, met
name dankzij Duitse radio-orders.39 Philips vormde hierin overigens geen uitzondering:
het Haagse radiobedrijf Van der Heem zag tijdens de eerste oorlogsjaren zijn omzet
en winst zelfs explosief stijgen.40Werd bij Van der Heem gedurende de oorlogsperiode
voor het eerst nagedacht over de mogelijkheden van televisie, de
onderzoeksactiviteiten van Philips op televisiegebied gingen, weliswaar op bescheiden
schaal, door.41

Na afloop van de oorlog - Eindhoven was reeds in september 1944 bevrijd - werd
in snel tempo gepoogd de productiecapaciteit weer op het vooroorlogse niveau te
brengen. Evenals een groot aantal andere bedrijven, kreeg Philips in dit kader
overheidssteun.42

Op televisiegebied werd het beleid van vóór de oorlog voortgezet. Dat betekende
dat het werk aan zowel projectietelevisie als direct-zichttelevisie werd gecontinueerd.
Anders dan vóór de oorlog stond het concern nu voor ogen om de in Eindhoven
ontwikkelde projectietelevisie onder de naam Protelgram vooral op de Amerikaanse
markt te richten. Bij het vooralsnog ontbreken van een grote Europese markt voor
televisie - met de wederopbouw was net een begin gemaakt - bood de Amerikaanse
markt de gelegenheid de periode te overbruggen tot aan het tijdstip waarop ook in
Europa de televisie op grote schaal kon worden geïntroduceerd. Duidelijk was
inmiddels wel dat bijvoorbeeld grote Amerikaanse televisieproducenten als RCA
projectietelevisie hadden laten schieten ten gunste van direct-zichttoestellen met een
standaardbeeldbuis van circa 25 bij 25 centimeter. Philips interpreteerde deze
ontwikkeling echter eerder als het ontstaan van een gat in de markt dan als een
aansporing om zich exclusief op direct-zichttoestellen te focussen.43
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Het Protelgram-programma was echter geen lang leven beschoren. In de loop van
1948 startte de serieproductie van projectietoestellen in het Amerikaanse Dobbs
Ferry, waar een kleine fabriek speciaal voor dit doel was opgericht. In oktober 1948
liepen weliswaar circa tweehonderd toestellen per week van de band, maar de
productie verliep stroef en werd gekenmerkt door grote technische problemen. Er
werd geconstateerd ‘dat een groot project is begonnen met een product dat nog niet
rijp was’.44 Uiteindelijk besloot de raad van bestuur van Philips in september 1949
het project, waarin medio 1948 al 2,5 miljoen dollar was geïnvesteerd, te beëindigen.45

Het concern had, zoals vermeld, niet alle kaarten op projectietelevisie gezet. Tussen
1946 en 1948 besteedde Philips in Nederland vijf miljoen gulden aan onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van televisie. Het ging daarbij onder andere om
voorbereidingen voor de productie van kathodestraalbuizen en
direct-zicht-ontvangtoestellen, alsook om de bouw in Eindhoven van een
experimentele zender met groot vermogen. Deze investering resulteerde in 1948 in
de productie van een kleine 30.000 kathodestraalbuizen en circa 500
ontvangtoestellen.46Gezien deze inspanningen, lag het ook voor de hand om de laatste
stap te maken en te beginnen met televisie-uitzendingen. Al vóór de Tweede
Wereldoorlog werd daaraan gedacht, gelet op de ingebruikneming in 1936 van een
televisiestudio in het Natlab.
In alle opzichten leek het televisiebeleid van Philips na de oorlog dan ook een,

weliswaar geïntensiveerde, voortzetting van het
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beleid in de jaren dertig. In één opzicht was echter wel degelijk sprake van een
koerswijziging. Terwijl Philips vóór de oorlog zonder bovenmatig enthousiasme bij
televisie betrokken raakte omdat zijn radioconcurrenten dat ook deden en Philips
niet achterop wilde raken, werd na 1945 geconstateerd dat televisie ‘geheel binnen
onze technische scope en onze commerciële mogelijkheden (ligt), daar het een
massa-artikel en toonbankartikel wordt’.47 Deze constatering baseerde de Philips-top
eerst en vooral op de ontwikkeling van de Amerikaanse televisiemarkt. De verkoop
van toestellen nam daar na de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht. Waren tegen
het einde van 1946 10.000 stuks van het standaard RCA-toestel verkocht, in 1947
gingen er tienduizenden toestellen over de toonbank.48 Belangrijker nog was echter
het gegeven dat, in de woorden van ingenieur J.A.J. Bouman, de radioboot zinkende
was. Niet alleen concentreerden alle Amerikaanse radiofabrikanten inmiddels al hun
activiteiten op televisie en was men ten aanzien van de radioresearch overgestapt
van product- op procesinnovaties, zodat van principiële technische verbeteringen
van radiotoestellen in de toekomst geen sprake meer was. Ook was duidelijk dat in
zowel Amerika als Engeland de verkoop van televisietoestellen ten koste ging van
radiotoestellen.49 Philips was voor een belangrijk deel van zijn omzet en winst
afhankelijk van de export en afzet van elektronenbuizen en radiotoestellen: in 1947
bedroeg de Nederlandse export van radioartikelen 66miljoen gulden.50 Een inzakking
van de radiomarkt zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor het concern.
Televisie kon in de toekomst deze afzwakkende radioverkoop opvangen en ‘een
gehele regeneratie in ons bedrijf zowel fabricatorisch als commercieel tot stand
(brengen)...’ Anders dan in de periode vóór de oorlog was het bereiken van een
belangrijke positie op de televisiemarkt nu dus van cruciaal belang voor het concern.
Het lot van het concern was met televisie verbonden, het was de toekomstige
‘massakurk’ waarop Philipsmoest gaan drijven.51 Intern werd deze boodschapwellicht
het meest pregnant verwoord in een uit Amerika afkomstig telegram van de eerder
genoemde Bouman:

Mobilise Eindhoven please stop No time to lose TELEVISION IS
MARCHING ON HERE AND FROM HERE OVER THE WHOLE
WORLD stop The only question is: WHO MARCHES ON WITH
TELEVISION, PHILIPS OR THE OTHERS? Stop THE OTHERS ARE
ALREADYMARCHING! PHILIPSEINDHOVEN, TAKETHELEAD!52

Vanuit dit perspectief verbaast het niet dat Philips in 1947 bij de Nederlandse overheid
een zendmachtiging aanvroeg. Door vanuit Eindhoven te beginnen met een
experimentele televisiedienst, kon Philips op een breed gebied ervaring opdoen met
het opnemen, uitzenden en ontvangen van televisieprogramma's. Het ging daarbij
om het functioneren in de praktijk van de zendinstallatie, de studioapparatuur in het
Natlab, een toekomstige reportage-unit voor buitenopnamen alsook de
ontvangtoestellen. In dat laatste kader was het van belang de reactie van ‘personen,
die op televisiegebied niet deskundig zijn’, te inventariseren. Ten slotte kon zodoende
ook worden beproefd ‘welke programma's zich bij uitstek lenen voor
televisie-uitzendingen’ en kon in het algemeen worden gekeken ‘welke
ontspanningswaarde de televisie voor het publiek heeft...’53 Het Philips-experiment
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zou zich dus uitstrekken van de apparatuur tot enmet de programmering en de reacties
van de kijkers thuis.
Gezien het inmiddels evidente belang van televisie voor de toekomst van het

Philips-concern, betrof het echter geen experiment in de eigenlijke zin van het woord.
Van meet af aan was duidelijk - in ieder geval voor Philips - dat er een geregelde
televisieomroep in Nederland moest komen, en dat het experiment daartoe de eerste
aanzet was. Bovendien wilde Philips aan zijn toekomstige afnemers van
zendinstallaties en beeldbuizen en aan zijn internationale concurrenten laten zien dat
het klaar was voor televisie en een kwalitatief goed product kon bieden. De nog
maagdelijke Europese televisiemarkt lonkte en een goed functionerend Nederlands
televisiesysteem betekende een stimulans voor de verkoop van apparatuur aan het
buitenland.54

Een kwestie die met name speelde waar het ging om de internationale
concurrentiekracht, betrof het te kiezen beeldlijnensysteem.55

Reeds kort na de oorlog werd er gesproken over internationale
televisie-uitzendingen. Daarover moesten afspraken worden gemaakt, omdat het
gebruik van verschillende systemen de uitwisseling van internationale
televisieprogramma's zou bemoeilijken.
Engeland had inmiddels geopteerd voor een systeem met 405 lijnen. De Engelse

televisiefabrikant Pye streefde ernaar dit systeem tot de Europese standaard te maken
en dacht hierover wel tot overeenstemming te kunnen komen met Philips. Philips
prefereerde echter het Amerikaanse systeem van 567 beeldlijnen. Daarbij speelden
technische overwegingen een rol (het aantal lijnen was van invloed op de mate van
detaillering van het beeld en had ook gevolgen voor de frequentie waarop het
televisiesignaal werd uitgezonden), maar ook de wens om de exportambities van Pye
te dwarsbomen en met zijn eigen standaard in de toekomst de Europese markt te
kunnen domineren. Een Nederlands televisie-experiment had in het kader van de
strijd om een Europees standaard-beeldlijnensysteemdus ook ten doel de concurrenten
te tonen dat Philips inmiddels een belangrijke factor op televisiegebiedwas geworden.
Op de in 1947 door Philips aangevraagde zendmachtiging werd op 18 maart 1948
door de regering positief beschikt. Nog dezelfde dag begon Philips vanuit zijn
televisiestudio in het Natlab met de eerste uitzending van Philips Experimentele
Televisie (PET). In de golfclub van Valkenswaard verzamelde zich die avond om
half negen niet alleen de Philips-top, maar ook een aantal functionarissen van het
hoofdbestuur der PTT.56 Het geboden programma bestond uit
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Philips had al langere tijd plannen voor het starten van eigen geregelde televisie-uitzendingen. Nadat
de Nederlandse overheid op 18 maart 1948 positief had gereageerd op de aangevraagde
zendmachtiging, ging Philips nog diezelfde dag van start met Philips Experimentele Televisie (PET).
Drie avonden per week werden er gevarieerde en gesponsorde programma's uitgezonden vanuit een
kleine studio in het Natlab te Eindhoven. Hier richt regisseur Erik de Vries zijn camera op een van
de eerste Nederlandse televisieomroepsters, Bep Schaefer.

zeven onderdelen. Na een aankondiging volgden nieuwsberichten en ‘Tele-Varia’,
waarin een amateur-astronoom een door hemzelf vervaardigde kijker demonstreerde,
een interview over een wedstrijd van PSV werd gehouden en enige chansons ten
gehore werden gebracht. Aansluitend werd een filmjournaal vertoond en gaf de firma
Eeuwige Lente een demonstratie bloemschikken. Ten slotte volgde, na een
cabaretnummer van het duo Yank & Doodle, de sluiting.57 Na deze eerste uitzending
startten op 1 april 1948 de geregelde televisie-uitzendingen met drie zendavonden
per week van elk anderhalf uur. Tot 10 juli 1951 verzorgde Philips, met uitzondering
van de vakantieperiodes, op deze manier ruim 250 uitzendingen.58

Uiteraard konden de uitzendingen, die te ontvangen waren in een straal van veertig
tot vijftig kilometer rondom Eindhoven, alleen worden bekeken met een
ontvangtoestel.59 Daarvan waren er aan het begin van PET circa twintig uitgeleend,
met name onder functionarissen van Philips. Het ging daarbij uitsluitend om
projectietoestellen.60 Daarnaast bezat een klein aantal televisieamateurs een
zelfgebouwde ontvanger. Het totale aantal toestellen steeg in de loop van het
experiment naar circa 400, waaronder een toenemend aantal direct-zichttoestellen.
Naast Philips-medewerkers kregen Eindhovense notabelen en radiohandelaren gratis
een toestel tot hun beschikking. Ook de reikwijdte van de zendinstallatie werd
geleidelijk aan vergroot, tot 65 kilometer in 1951.
Voor de verzorging van de programma's was een team samengesteld dat bestond

uit een programmaleider, een tweetal cameramannen, een regisseur, een technicus,
een belichter, een interviewer, twee omroepsters en een omroeper. Deze, aldus De
Telegraaf, ‘gemoedelijke en tegelijk vastbesloten gemeenschap van pioniers’
probeerde in de uitzendingen alle programmatische mogelijkheden aan bod te laten
komen.61 Dat betekende een combinatie van toneel, cabaret, variété, muziek en ballet,
maar ook interviews, journaals, films, spelletjes, ‘kinderuurtjes’ en instructieve, deels
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op huisvrouwen gerichte demonstraties, variërend van het bouwen van een
pingpongtafel tot aan kooklessen. En dat alles live vanuit de studio.
Buitenopnamen beperkten zich aanvankelijk tot de tuin van het Natlab, maar op

10 september 1950 werd vanuit de inmiddels aangeschafte reportagewagen van
Philips de voetbalwedstrijd PSV-Eindhoven verslagen.62 Echte stunts vormden de
uitzendingen met luchtopnamen vanuit een luchtballon en een vliegtuig.63

De bezitters van een ontvangtoestel werd wekelijks gevraagd door middel van een
enquêteformulier te reflecteren op de technische en inhoudelijke aspecten van de
uitzendingen. De ontvangstrapportjes werden vervolgens samengevat voor de
programmamakers. Het kijkonderzoekwas niet geheel vrijblijvend: werd het formulier
niet geretourneerd, dan ontvingen de kijkers geen programma van de uitzendingen
voor de komendeweek. Toestelbezittersmet een technische achtergrond beoordeelden
de uitzendingen op de kwaliteit van het beeld en het geluid. Mede op basis van deze
informatie werden gedurende het experiment verscheidene technische verbeteringen
doorgevoerd: een gevoeliger opneembuis, de zogeheten supericonoscoop, leverde
scherpere beelden en de beeldruis werd verminderd door een innovatie van
televisieamateur Freek Kerkhof, die daartoe alle uitgeleende toestellen ombouwde.64

Overigens werd in de tweede helft van 1949 overgestapt op de
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In eerste instantie werden de uitzendingen van PET vooral bekeken door Philips-werknemers en
handelaren die op hun geleende Philips-toestel meekeken. In het najaar van 1950 hadden de
Eindhovense café-uitbaters een primeur doordat ze de experimentele Philips-uitzendingen konden
aanbieden.

nieuwe Europese standaard van 625 beeldlijnen.65

Voor wat betreft de programmering, vroeg Philips de toestelbezitters cijfers te
geven aan de verschillende programmaonderdelen.
Toneelvoorstellingen bleken tot de favoriete programmaonderdelen te behoren,

maar ook de educatieve uitzendingen, programma's voor de huisvrouw en de
incidentele sportuitzendingen waren populair.66 Het kijkonderzoek leverde daarmee
een schat aan gegevens op. Niet alleen werd duidelijk dat de kijkers op de kleinste
details letten, zoals het feit of de stropdas van de omroeper wel goed zat, maar tevens
dat men het medium inmiddels serieus nam en dat de programmering van invloed
was op de waardering voor het nieuwe medium.
De Philips-top hield zich afzijdig van de programmering. Reeds in mei 1948 stelde

de raad van bestuur vast dat Philips zich in het geval van een landelijk experiment
niet diende te begeven op het gebied van de programmaverzorging.67 Dat betekende
niet dat de Philips-top geen waarde hechtte aan PET, integendeel. Binnen- en
buitenlandse gasten werden veelvuldig uitgenodigd op de golfclub, waar ze dan aan
het begin van de uitzending persoonlijk per televisie werden verwelkomd door de
dienstdoende omroeper.
Publicitair timmerde Philips ook flink aan de weg door veel aandacht te besteden

aan de experimentele uitzendingen en andere demonstraties van zijn
televisieactiviteiten.68

Die publiciteit was ook noodzakelijk. De start van PET betekende niet dat de
Nederlandse politici en omroepbestuurders overtuigd waren van de wenselijkheid
van de introductie van een geregelde televisiedienst in Nederland. Weliswaar was
in de optiek van Philips de radioboot zinkende en diende daarom zo snel mogelijk
met televisie te worden begonnen, maar de omroepen zaten nog comfortabel aan
boord. Op 18 oktober 1948 stelden de ministers van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen alsmede Verkeer en Waterstaat een Tweede Televisiecommissie
in.69 De commissie, waarin de PTT een overheersende rol speelde, diende antwoord
te geven op de vraag of het mogelijk en raadzaam was in Nederland televisie in te
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voeren. Na twee rapportages van de commissie in april en augustus 1949 besloot het
kabinet in december 1949 conform het advies van de Televisiecommissie tot een
nieuwe experimentele periode van ten hoogste twee jaar. Daarna zou een definitief
antwoord moeten worden gegeven op de vraag of er televisie in Nederland moest
komen. De technische verzorging van de uitzendingen werd gelegd bij de PTT, in
samenwerking met Philips. De omroepen gingen de programmering verzorgen. De
experimentele uitzendingen zouden worden gelokaliseerd in het Gooi en te ontvangen
zijn in zowel Amsterdam als Utrecht. De verdere uitwerking van en
verantwoordelijkheid voor het experiment werd overgelaten aan de NV NOZEMA,
het samenwerkingsverband van PTT en omroeporganisaties dat sinds 1935 het
Nederlandse zenderpark beheerde. Een rapport van de NOZEMA over de
voorbereidingen voor een experimentele periode, dat in januari 1951werd uitgebracht,
constateerde dat een dergelijke periode het begin betekende van een definitieve
televisiedienst.
Impliciet werd hiermee vastgesteld dat televisie in Nederland niet meer kon worden

tegengehouden, al was het alleen maar om de kopers van een televisietoestel geen
financiële strop te bezorgen.
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Zo ver wilde de regering echter niet gaan. In mei 1951 stelde het kabinet andermaal
dat het beperkte experiment slechts voor de duur van twee jaar zou worden aangegaan
en dat aanvankelijk slechts drie uur per week zou worden uitgezonden; minder
zendtijd dus dan Philips op dat moment realiseerde. Daarmee vond het kabinet een
compromis tussen enerzijds de belangen van Philips en anderzijds bredere
politiek-economische belangen.
Op verschillende momenten onderstreepte de Philips-directie het belang van

televisie voor de Nederlandse economie. Het concern beschouwde de start van een
officiële televisieomroep in Nederland als een noodzakelijke voorwaarde voor de
massafabricage van televisietoestellen en beeldbuizen. Die massafabricage was niet
alleen van cruciaal belang voor het voortbestaan van Philips en daarmee voor de
Nederlandsewerkgelegenheid,maar was ook van belangmet het oog op het verwerven
van deviezen door middel van export. De introductie van televisie was dus een
nationaal belang, dat paste binnen het Nederlandse industrialisatiebeleid.70

Anderzijds bestonden zowel binnen het kabinet als in de Eerste en Tweede Kamer
de nodige reserves ten aanzien van een definitieve invoering van televisie. Het kabinet
voerde immers in het kader van de wederopbouw en industrialisatie een beleid van
bestedingsen consumptiebeperkingen. Op allemogelijkemanieren poogde de overheid
de lonen en prijzen laag te houden.71 Weliswaar was in september 1949 de
rantsoenering van bijna alle gebruiksartikelen opgeheven, maar een artikel als koffie
was in 1951 nog op de bon.72 Gelet op het feit dat het al moeilijk genoeg was de
bestaande behoeften te bevredigen, lag het, aldus minister-president Drees, niet voor
de hand ‘dat particulieren geprikkeld worden belangrijke uitgaven te doen. De
mogelijkheid bestaat, dat het publiek straks ook televisietoestellen op afbetaling zal
willen kopen. De regering beziet het met een zekere terughoudendheid.’ Die
terughoudendheid mocht echter niet ten koste gaan van de exportbelangen van de
Nederlandse industrie, zodat ‘wanneer wij straks op het gebied van de televisie een
positie willen innemen als nu op het gebied van de radio, wat betreft de produktie
en de uitvoer, men de gelegenheid moet hebben om ook in Nederland op het gebied
van de televisie werkzaam te zijn’.73

Ook de culturele aspecten van televisie kwamen in de discussie rond de invoering
van experimentele televisie aan bod. Met name de confessionele partijen vroegen
zich af of televisie wel een gewenste vorm van ontspanning was. Zo stelde het
Kamerlid voor de Katholieke Volkspartij (KVP) ir. L.A.H. Peters:

Waar zij de mogelijkheid opent, met een enkele draai aan de knop de
wereld in duizenderlei vorm in de huiskamer te halen, werkt zij
ongetwijfeld de passieve ontspanning in de hand en is het gevaar niet
denkbeeldig, dat de televisie medewerkt aan de schepping van het
verfoeilijke artikel massamens.74

Daarnaast wezen diezelfde confessionele partijen op het gevaar dat Philips de
programmering zou gaan verzorgen. Naar hun mening was dit laatste een taak voor
de bestaande omroepverenigingen.75 Kort na de Tweede Wereldoorlog hadden de
verenigingen al aangegeven te willen terugkeren naar het verzuilde omroepbestel
van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het eerste naoorlogse kabinet-Schermerhorn
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was daarentegen wel geporteerd voor een op Engelse leest geschoeid nationaal
omroepbestel. De katholieke minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J.J. Gielen besloot in 1947 echter de omroepen hun vooroorlogse positie terug te
geven. Met name vanwege de daaraan verbonden kosten zagen de omroepen nog
steeds weinig in een televisie-experiment. Ook vroegen de omroepen zich in navolging
van hun politieke vertegenwoordigers af, in hoeverre er vanuit cultureel perspectief
werkelijk behoefte was aan televisie. De NCRV, bijvoorbeeld, een omroepvereniging
die de radio in een vroeg stadium had omarmd vanwege de mogelijkheden tot
verkondiging van het Woord, had moeite met het visuele karakter van televisie. Ze
associeerde televisie toch vooral met de door haar gewantrouwde bioscoopfilm en
oppervlakkig, Hollywood-achtig amusement.76 Tegelijkertijd gingen binnen het
NCRV-bestuur ook stemmen op voor een ‘schriftuurlijke’ omgang met het nieuwe
medium.77DeKRO, alhoewel minder beducht voor het visuele aspect, ervoer televisie
vooral als een mogelijke bedreiging voor de morele volksgezondheid.78

Ondanks deze twijfels en ambivalenties verleenden de omroepen uiteindelijk toch
hun medewerking aan het experiment, waarvan de onontkoombaarheid inmiddels
wel duidelijk was. Televisie zat eraan te komen en viel niet meer tegen te houden,
zo constateerden de omroepen. Geplaatst voor dit voldongen feit, stelden ze hun
positie in de ether veilig. Ten behoeve van de programmaverzorging verenigden de
omroepen zich in mei 1951 in de Nederlandse Televisie Stichting (NTS). Daarmee
kon op 2 oktober 1951 het televisie-experiment van Philips voor de duur van twee
jaar op officiële wijze worden voortgezet. Vanuit een door Philips ter beschikking
gestelde studio in Bussum werd 's avonds een anderhalf uur durend programma
verzorgd voor de circa vijfhonderd toestelbezitters die Nederland op dat moment
telde. Na een toespraak door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen J.M.L.Th. Cals en een uitleg over de werking van televisie door
Philips-ingenieur N.A. Halbertsmawerd het toneelspel ‘De Toverspiegel’ opgevoerd,
handelend over het verleden, het heden en de toekomst van de communicatie.79

In de daaropvolgende jaren werd in het kabinet en het parlement nog regelmatig
gesproken over het experiment, dat een aantal keren werd verlengd. De in 1951
ingestelde Televisieraad, die onderzoekmoest doen naar de sociaal-culturele aspecten
en effecten van televisie, sprak inmiddels echter al liever over een instructieve dan
over een experimentele periode en hield zich uiteindelijk vooral bezig met praktische
kwesties, zoals de dekking van de pro-
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In 1949 gaf de Nederlandse overheid toestemming om het Eindhovense televisie-experiment op
landelijke schaal voort te zetten. Vanuit een leegstaande kerk in Bussum begonnen op 2 oktober 1951,
in samenwerking met Philips, de eerste televisie-uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting
(NTS). De NTS begon in Studio Irene met honderd vierkante meter studio-oppervlak, twee camera's
en filmapparatuur.

grammakosten en de mate waarin gestreefd moest worden naar een gezamenlijke
omroep.80 In de Televisieraad waren de meningen scherp verdeeld over de vraag of
het televisiebestel gebaseerd diende te zijn op een gezamenlijke programmering,
verzorgd door de NTS, of dat, naar analogie met het radiobestel, de verschillende
omroepen een verregaande autonomie op programmagebied kregen. Een
meerderheidsadvies pleitte voor gezamenlijkheid, een minderheidsnota voor
zelfstandigheid. Ook in het kabinet-Drees bestond over deze kwestie nog geen
overeenstemming. In de Tweede Televisienota van staatssecretaris Cals, die in
november 1953 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, was de knoop echter
doorgehakt. De regering achtte de omroeporganisaties de aangewezen instellingen
om de programmasamenstelling te gaan verzorgen en had besloten tot een definitieve
invoering - of liever gezegd structurele voortzetting - van televisie in Nederland.81

De Eerste en Tweede Kamer stemden in 1955 in met het regeringsvoorstel, terwijl
het Televisiebesluit van 1956 de structuur van de televisieomroep formeel regelde.
Terwijl de NTS bleef voortbestaan voor de technische faciliteiten en een beperkte
gezamenlijke programmering, waaronder vanaf 5 januari 1956 het NTS-journaal,
gingen de vijf verzuilde omroepen en een aantal kerkelijke genootschappen elk
afzonderlijk en met de blik gericht op hun achterban de hoofdmoot van de
programmering verzorgen. De programmering kwam daarmee, aldus Cals, in handen
van mensen ‘met een sterk cultuurbesef, met een geestelijke achtergrond en een hoog
ideaal’.82 Het verzuilde omroepbestel dat begin jaren dertig was ontworpen voor de
radio, werd eveneens toegepast op de televisie.

Televisie in praktijk

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



Tijdens de eerste televisie-uitzending van de KRO op 16 oktober 1951 legde zijn
voorzitter, de dominicaan enmoraaltheoloog J.A.A.M. Kors, de kijkers uit wat diende
te worden verstaan onder katholieke televisie. Televisie betekende volgens hem ‘voor
de christenen te kunnen schouwen over de grenzen van de stoffelijkheid dezer wereld
en van het heelal heen, naar het Goddelijk licht dat ons het geloof heeft geschonken’.83

Televisie bleek echter zo haar eigen wetten te kennen. Het aantal specifiek katholieke
uitzendingen in het totale aantal KRO-programma's was, zeker in vergelijking met
de programmering op de radio, minimaal. Er waren natuurlijk misuitzendingen en
toespraken van bisschop W.M. Bekkers, maar dergelijke programma's werden in
ieder geval kwantitatief overschaduwd door toneelspelen, documentaires, amusements-
en kinder-
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De officiële start van de Nederlandse televisie op 2 oktober 1951. Links NTS- en KRO-voorzitter prof.
dr J. Kors en rechts staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen J.M.L.Th. Cals.

programma's. Gelet op het beperkte aantal van drie zenduren per week en het bestaan
van slechts één net, konden immers geen exclusief katholieke programma's worden
geboden, zo constateerde de KRO nuchter. De kijker had geen keus en mocht niet
worden gedwongen tot het consumeren van eenzijdige katholieke kost.84Dat betekende
overigens niet dat de kijker in de jaren vijftig geheel werd gevrijwaard van
ideologische boodschappen en verkondiging.
De verkoop van televisietoestellen liep in de eerste jaren na 1951 minder hard dan

was voorzien. Tot rond het midden van de jaren vijftig steeg het aantal toestelbezitters
met enkele duizenden per jaar. Er stonden in 1954 12.000 toestellen in de Nederlandse
huiskamers, terwijl de Tweede Televisiecommissie in haar advies nog was uitgegaan
van ruim honderdduizend toestellen in een derde zendjaar.85 Enerzijds werden de
teleurstellende verkopen geweten aan de wel erg beperkte opzet van het experiment.86

Anderzijds wees bijvoorbeeld de afdeling Zuid-Holland van de Vereniging van
Radiodetailhandelaren op de slechte prijs-kwaliteitverhouding van het nieuwe
medium:

Het huidige peil van de programma's voldoet in de verste verte niet aan
de eisen die worden gesteld door het kleine deel van de Nederlandse
bevolking, dat zich ondanks de hoge kosten de aanschaffing van een toestel
kan permitteren. Het publiek vraagt meer actueel nieuws, meer amusement
en minder politiek en reclame voor de omroepverenigingen.87

In de eerste jaren leunde de televisieprogrammering sterk op de beproefde formules
van de radio. De meeste programmamakers waren afkomstig van de
omroepverenigingen en hadden alleen ervaring met het maken van radio. De
onzekerheid over de definitieve invoering van televisie in Nederland weerhield de
omroepverenigingen bovendien ook van grootscheepse investeringen in
studiefaciliteiten en personeelsopleidingen. Populaire radioprogramma's, zoals de
gevarieerde amusementsprogramma's voor het gehele gezin, werden zonder grote
aanpassingen getransformeerd tot televisie-uitzendingen. Daarnaast werd veelvuldig
teruggegrepen op cabaret, toneelstukken, causerieën, bloemschikdemonstraties en
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omroeppraatjes.88 Televisie was, al met al, in de eerste helft van de jaren vijftig niet
die schokkende ervaring waarvoor ze in sommige omroepkringen werd gehouden.89

Slechts geleidelijk nam de televisie afstand van de radiotraditie en ontstond een
televisiepraktijk met een eigen gezicht. Dit ging overigens wel ten koste van die
radio, waarnaar zeker 's avonds steeds minder mensen luisterden.90 Voor een deel
ging het daarbij om een leerproces bij de programmamakers. Enthousiasme en
improvisatie maakten plaats voor een geolied productieapparaat en professionaliteit:
in 1961 ging de eerste opleiding voor televisie-programmamakers van start.91

Technische ontwikkelingen hielpen ook een hand. Omdatmagnetische beeldregistratie
aanvankelijk nog niet mogelijk was, gingen studioprogramma's in principe live de
ether in. In 1958 kwamen in Europa evenwel videorecorders en -banden van het
Amerikaanse bedrijf Ampex op de markt; hiermee konden programma's worden
opgenomen en pas later worden gemonteerd. Vanuit productioneel oogpunt ontstonden
zodoende meer mogelijkheden. De NTS nam het Ampex-systeem op 2 oktober 1961
officieel in gebruik ter gelegenheid van het tien-
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jarig bestaan van de Nederlandse televisie.92 Daarnaast speelde de uitbreiding van
het aantal zenduren ook een belangrijke rol in het emancipatieproces van de televisie.
Het aantal zenduren nam toe van drie uur in 1951 tot acht uur in 1955 en achttien
uur in 1960. In dat laatstgenoemde jaar werd ook voor het eerst zeven avonden per
week uitgezonden. In de eerste helft van de jaren zestig breidde het aantal zenduren
zich verder uit tot dertig uur om, na de komst van een tweede televisienet in 1964,
verder te stijgen tot ruim 64 uur in 1969.93 De zaterdagavond, aanvankelijk het tijdstip
voor de van de radio afgekeken ‘bonte avonden’, werd al snel dé avond voor groots
en speciaal voor de televisie opgezette revueshows met veel beweging en spektakel.
Tegelijkertijd konden door de uitbreiding van de zendtijd ook op andere avonden
amusementsprogramma's worden gebracht. In combinatie met zwaardere en lichtere
informatieve programma's als het journaal, actualiteitenrubrieken, sport, natuurfilms
alsook talkshows en tv-drama in de vorm van series en films, ontstond zodoende een
gevarieerd programma-aanbod dat tot in de jaren zeventig gehandhaafd bleef.94 Of
de kijker zich volledig terugvond in dit aanbod, is een lastige vraag, waar overigens
nog op wordt teruggekomen. Het continue kijkonderzoek ging pas in 1965 van start.
Daaruit bleek in ieder geval dat met name sport- en amusementsprogramma's zeer
populair waren en ook hoog werden gewaardeerd en dat educatieve of
(omroep)politieke programma's vaak een stuk minder werden bevonden. Alhoewel
televisie dus in een verzuild omroepbestel was ingebed, vervulde ze naar analogie
van de radio naar alle waarschijnlijkheid in de eerste plaats vooral een verstrooiende
functie.95 Het Nederlandse programma-aanbod onderscheidde zich voor wat betreft
de geringere hoeveelheid amusement en drama overigens wel van wat door
bijvoorbeeld commerciële Engelse en Amerikaanse omroepen werd gebracht. Vanaf
het midden van de jaren vijftig steeg het aantal televisiebezitters sneller dan in de
voorafgaande jaren. In 1960 stonden ruim een half miljoen toestellen geregistreerd,
in 1965 een kleine twee miljoen. De toename van het aantal televisietoestellen viel
dus in belangrijke mate samenmet de uitbreiding van de zendtijd. Van de toegenomen
zendtijd werd ook in ruime mate gebruik gemaakt. Alhoewel de groei van de kijktijd
niet gelijk opging met de toename van de zendtijd, werd steeds meer van de
beschikbare vrije tijd besteed aan televisiekijken. Keken televisiebezitters in de jaren
vijftig gemiddeld nog geen kwartier per week, in de jaren zestig werd gemiddeld
tien uur per week televisie gekeken.96 Televisie ontwikkelde zich tot een medium dat
een prominente plaats innam in de huiskamer en bij voorkeur in besloten
gezinsverband werd genoten. Was in de eerste jaren televisiekijken vaak nog een
ervaring die met anderen werd gedeeld en waarvoor kinderen uit de buurt maar ook
vrienden en bekenden werden uitgenodigd, aan het einde van de jaren vijftig was
deze praktijk minder gebruikelijk geworden.97 Televisie kwam, zo constateerde een
rapport uit 1965, tegemoet aan de ‘gezins-georiënteerde ontspanningstendens in de
huidige samenleving’, aan de behoefte tot gezamenlijke gezelligheid en de wens om
samen te kunnen zitten.98 Dat betekende niet dat televisie een conflictloos medium
was. Zeker na de introductie van het tweede net kon een verschil in voorkeur voor
bepaalde programma's tussen de gezinsleden tot vervelende situaties leiden.99 Ook
bleek uit een in 1963 uitgevoerd onderzoek dat veel televisiebezitters weliswaar
constateerden dat de televisie gezelligheid in huis bracht, maar het tegelijkertijd
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betreurden dat televisiekijken resulteerde in minder conversatie en minder contact
tussen de gezinsleden.100 Buiten het gezin, maar wellicht ook

Televisietoestellen waren in de jaren vijftig nog niet weggelegd voor iedereen. Bezitters van
televisietoestellen, zoals hier bij de tante van Ria Platvoet te Bussum, konden bij uitzendingen dan
ook rekenen op een grote toeloop.
Kinderen uit de buurt, neefjes en nichtjes kijken en luisteren naar de avonturen van ‘Dappere Dodo’,
rond 1955 een zeer populair jeugdprogramma van de KRO op de woensdagmiddag.
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De eerste televisie-uitzending van een voetbalwedstrijd kwam uit het Philips Sportpark te Eindhoven
op zondag 10 september 1950. De reporter in de ‘Philips Radio’-wagen gaf rechtstreeks commentaar
bij de live-uitzending van de wedstrijd PSV-Eindhoven. Vanaf de jaren vijftig behaalden
voetbalwedstrijden consequent de jaarlijkse toptien van meest bekeken televisieprogramma's.

daarbinnen, genereerde een nieuwe generatie programmamakers vanaf het einde van
de jaren vijftig ten slotte een stroom van geruchtmakende televisie-uitzendingen die
voor de nodige controversen zorgden.101

Geleidelijk aan verwierf de televisie dus in inhoudelijk opzicht eigen kwaliteiten.
Tegelijkertijd daalden de prijzen van televisietoestellen. Kon rond 1951 voor een
kleine duizend gulden een toestel worden aangeschaft, enkele jaren later waren er
toestellen van rond de zevenhonderd gulden op de markt. Die bezaten in vergelijking
met de eerdere modellen vaak grotere beeldbuizen, automatische functies voor het
instellen van de beeldhoogte en -breedte, druktoetsen en een tweede luidspreker.102

Voor gevestigde merken als Philips, Aristona, Erres, Telefunken, Blaupunkt en
Siemens diende in het algemeen meer te worden betaald dan voor de merken die
werden aangeboden via zogeheten discountzaken, bokszaken of prijsbrekers. Door
niet al te veel geld te besteden aan de winkelinrichting en bediening en een slimme
inzet van gelegenheidspartijen en oudere modellen, konden dergelijke winkels,
waarvan de eigenaren in de meeste gevallen tegelijkertijd optraden als importeur,
groothandelaar én detaillist, kortingen tot 35 procent verlenen opmerken als Grundig,
Graetz, Metz, Loewe Opta en Nord Mende. Philips schatte in 1959 het aandeel van
discountkanalen in de verkoop van televisietoestellen op circa vijftien procent.103

Tien jaar later namen discountzaken circa dertig procent van de verkoop voor hun
rekening.104 Net zoals dat het geval was bij de verkoop van radio's, konden potentiële
televisiebezitters ook gebruik maken van huurkoop en koop op afbetaling. In de loop
van de jaren vijftig ontstond ten slotte ook een bloeiende tweedehandsmarkt.
De eerste televisiebezitters waren vooral te vinden in twee- tot

vierpersoonsgezinnen met hogere inkomens en een lagere opleiding.105 Sociale en
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financiële verschillen vormden echter in snel tempo geen categorieën meer die van
invloed waren op het bezit van een televisietoestel. Een uitzondering vormde de
religieuze gezindte: gereformeerden bezaten gemiddeldminder vaak, buitenkerkelijken
en katholieken gemiddeld vaker een televisietoestel.
Inkomen speelde reeds rond 1963 nauwelijks meer een rol in het al of niet

aanschaffen van een toestel.106Naast het bestaan van gunstige financiële voorwaarden
en een dalende prijsontwikkeling speelde daarbij een belangrijke rol dat de televisie,
evenals de radio enkele decennia daarvoor, een medium was waarvan in principe het
gehele gezin in gelijke mate kon profiteren.

Het commerciële alternatief: van E'55 tot RTL-Véronique

Met de definitieve introductie van televisie in de Nederlandse samenleving was een
belangrijke keuze gemaakt. Het kort na de oorlog geopperde idee van een nationale
televisieomroep naar het voorbeeld van de BBCwas al snel weer losgelaten: televisie
voegde zich naar het bestaande radiobestel, inclusief de daarbij behorende
programmering door de verzuilde omroepverenigingen. Een andere mogelijke keuze,
namelijk die tussen programmafinanciering door de kijkers - vanaf 1 januari 1956
werd kijkgeld geheven - of financiering door het bedrijfsleven via televisiereclame,
werd aan het begin van de jaren vijftig eigenlijk nauwelijks serieus overwogen.107

Voor de omroepen, private, niet-commerciële organisaties die voor zichzelf een
culturele en opvoedende taak zagen weggelegd, was commercie iets dat op gespannen
voet stond met de door hen nagestreefde autonomie en identiteit. Toch zou de kwestie
rond de toelating van commerciële belangen in het omroepbestel tussen 1955 en de
presentatie in 1989 van de commerciële omroepen TV-10 en RTL-Véronique de
omroepbestuurders in Hilversum en de politici in Den Haag ernstig in verlegenheid
brengen.108 Bij het ontstaan van deze kwestie speelde Philips een belangrijke rol.
In het voorjaar en de zomer van 1955 vond in Rotterdam de Nationale Energie

Manifestatie E'55 plaats.109 Van mei tot septem-
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Bernie de Jong (1953), hoofd geluidstechniek.

Muziek is qua geluid heel intensief
Ik ben in 1977 begonnen bij Cinecenter in Hilversum. Op locatie draaiden we alles op 16
millimeter-film, zoals items voor het Journaal, Van gewest tot gewest en het Polygoonjournaal. Later
kregen we er video bij, de nieuwe techniek.
Bij film hadden we een nagra, dat was gewoon een bandrecorder die synchroon liep met een
filmcamera. Je gaf dus een klapje voor de opname, op de microfoon, zodat je bij de montage op de
klap het beeld en het geluid weer gelijk kon leggen. De smaltape werd, voor montage, omgezet naar
een grotere geluidsband, zogenaamd 16 perfo. Met video gaan beeld en geluid op dezelfde band. Het
geluid wordt via een los mixertje naar de band toegezonden. Mijn werk nu bestaat uit het
multicamerawerk. We gaan met een grote reportagewagen op pad. In zo'n wagen, afhankelijk van de
grootte, zitten drie tot twintig camera's en een geluidstafel met 96 kanalen, waar je ter plekke complete
mixen op kunt maken.
Ik heb nooit een audio-opleiding gevolgd, maar alles geleerd van mijn oud-collega's. Je gaat op den
duur vanzelf een eigen stijl ontwikkelen. In wezen ben ik een allround geluidstechnicus, maar ik doe
het liefst muziekprogramma's. Muziek vind ik een uitdaging, want muziek is zeker qua geluid heel
intensief. Met een popconcert krijg je ieder instrument, ieder trommeltje, ieder geluid apart binnen
en daar maak ik mijn mix van. Daar zet ik zelf de effecten bij, zoals een galmpje zus en een delaytje
zo. Ik probeer het geluid te benaderen zoals de muzikanten het bedacht hebben, maar als je vijf
verschillende geluidstechnici hetzelfde concert laat mixen, dan krijg je vijf verschillende mixen te
horen. Dat zal overigens de meeste mensen niet opvallen, maar de kenners pikken er toch wel net de
kleine dingetjes uit. In de verstaanbaarheid en in de manier van filteren (EQ'en) valt het op.
De apparatuur is veel geavanceerder geworden. Je hebt nu veel meer tot je beschikking om een mooi
product te maken. Maar als ik dingen van vroeger terughoor, dan denk ik wel eens, helemaal top,
prachtig. Met beperkte middelen wisten ze gewoon goede dingen te realiseren. Er was natuurlijk wel
veel meer tijd. Nu is alles sneller geworden. Er is bijna geen tijd voor repetitie, alles wordt zoveel
mogelijk op één dag gepropt. Er is ook nauwelijks tijd om nieuwe mensen op te leiden. Dat is wel
eens jammer. Er worden nu natuurlijk ook veel meer programma's gemaakt dan in 1977. Maar er
was toen toch meer kwaliteit. Als je nou kijkt naar hoeveel zenders we hebben en zap eens op een
gemiddelde avond door al die Nederlandstalige zenders heen, dan zijn er genoeg avonden dat ik de
krant pak, want er is gewoon niks. Dat heeft ook te maken met de vercommercialisering van de
televisie; alles moet gemaakt worden in een kortere tijd en het mag niks kosten. Ik vind dat de VPRO,
de VARA en de NPS nog goede kwaliteitsprogramma's maken, maar met name de commerciëlen
maken er een eenheidsworst van. Voor mij is het gewoon werk om ieder programma zo goed mogelijk
te doen, maar een leuk kwaliteitsprogramma is ook wel wat.
Een hele grote overgang in de wereld van het geluid is die van mono naar stereo geweest. Ineens kon
je het geluid mooier laten klinken. Op dit moment gaan we naar surround toe. Speelfilms worden er
al mee gedaan en dat zal er ook komen voor televisie, maar men is er nog niet uit hoe. Op audiogebied
blijven de technieken in snel tempo veranderen.
Verder staan we op een omslagpunt om van analoog naar digitaal te gaan. Moet je nog een analoge
geluidstafel nemen of al echt helemaal digitaal gaan? Dat zijn grote investeringen. In onze nieuwste
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wagens zitten nog steeds analoge mixers. Het gekke is dat de hele grote platenstudio's ook nog steeds
met analoge tafels werken, omdat die qua klank net wat warmer klinken dan de digitale tafels. Waar
je ook rekening mee moet houden, is dat iedereen kan werken met een analoge tafel. Om überhaupt
met een digitale tafel te kunnen werken, moet je bijna een cursus hebben gehad.
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De Rotterdamse manifestatie E'55 was een belangrijke proeftuin voor commerciële televisie in
Nederland. Mies Bouwman, hier in de studio op het tentoonstellingsterrein, begon in 1951 haar
televisiecarrière als omroepster voor de KRO en werkte vervolgens bij de AVRO en VARA. In 1962
ontving ze voor haar televisiewerk de Zilveren Nipkowschijf. De regisseur van het televisiegebeuren
tijdens E'55, de van Philips afkomstige Erik de Vries, ontving dezelfde prijs in 1966.

ber bood een omvangrijk tentoonstellingsterrein tussen de Mathenesserlaan en de
Parkkade plaats aan een groot aantal attracties. Met de tentoonstelling, die bezocht
werd door ruim drie miljoen mensen, beoogde de gemeente Rotterdam in
samenwerking met het bedrijfsleven te laten zien wat er in tien jaar wederopbouw
allemaal tot stand was gekomen. Televisie was een van de belangrijkste attracties.110

Aanvankelijk was het de bedoeling van de E'55-organisatoren om de NTS de
mogelijkheid te geven het tentoonstellingspubliek kennis te laten maken met het nog
jonge medium: in het voorjaar van 1955 hadden immers nog slechts 15.000
televisietoestellen hun weg naar de Nederlandse huiskamer gevonden. Voor de NTS
bracht dit plan echter hoge kosten met zich mee, terwijl een concurrent zich inmiddels
had aangediend. Met het oog op E'55 en met het doel het tentoonstellingspubliek
bekend te maken met commerciële televisie, richtte Philips de stichting Televisie '55
(TV55) op, onder voorzitterschap van de ex-Philips-medewerker en latere Franse
theater- en filmproducent J.M. Brandel. In de raad van advies namen onder anderen
plaats de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, de directeuren van
Stokvis Handelsmaatschappij en de Haagse radio- en televisiefirma Van der Heem,
alsmede de voorzitter van het presidium van de raad van bestuur van Philips, P.F.S.
Otten.111 Begin januari 1955 vroeg deze stichting bij de overheid toestemming voor
commerciële, met reclame betaalde televisie-uitzendingen tijdens E'55.112

Een deel van het E'55- bestuur zag Philips als een goed alternatief voor de NTS.
Verspreid over het terrein dienden liefst driehonderd televisietoestellen te worden
opgesteld. Ook moest er een zender komen en was voorzien in de uitzending van
twaalf programma's per dag vanuit een studio. Reclame kon de uitzendingen van
E'55 wellicht lonend maken. De NTS had echter principiële bezwaren tegen door
Philips verzorgde commerciële uitzendingen tijdens de tentoonstelling, die ook buiten
het tentoonstellingsterrein konden worden ontvangen. Bovendien vreesde de NTS,
niet ten onrechte, dat het commerciële experiment door Philips gebruikt zou gaan
worden als breekijzer bij de invoering van geregelde commerciële
televisie-uitzendingen. Philips had overigens geen bezwaar tegen samenwerking met
de NTS tijdens E'55.
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Het E'55-bestuur zat met de verhouding tussen TV55 en de NTS lelijk in zijn
maag.Minister Cals, die reeds in zijn Tweede Televisie-nota van 1953 had aangegeven
in het uitzenden van reclame eenmogelijke toekomstige bron van televisie-inkomsten
te zien en die ook in 1955 bij de behandeling van de nota aangaf niet principieel
tegenstander te zijn van commerciële uitzendingen, hakte uiteindelijk de knoop
door.113 In maart 1955 verleende hij een vergunning aan TV55.
Op het tentoonstellingsterrein bouwde Philips een studio die plaats bood aan

vijfhonderd kijkers. Daarnaast werden verspreid over het terrein meerdere
ontvangtoestellen neergezet, deels in speciale cabines, deels op modernistische stalen
constructies voorzien van een gebogen afdakje. Vanuit de studio werden elke dag
tussen 13.00 en 19.00 uur uitzendingen verzorgd volgens een bij de ontvangtoestellen
aangebracht programmaoverzicht, dat onder andere een aantal quizzen en
tentoonstellingsreportages omvatte. Voor de regie tekende Erik de Vries, terwijl Mies
Bouwman als presentatrice fungeerde. Voor en na de programma's werden
reclamespotjes vertoond waarin de programmasponsors - naast Philips en Stokvis
tevens Elias Textiel, de Gezamenlijke Levensverzekeringen, Unilever, Lucas Bols,
Laurens Sigaretten en Vredestein Rubber - hun producten konden presenteren.
De televisiestudio van E'55 ontving over de gehele tentoonstellingsperiode circa

350.000 toeschouwers. Omdat de zender van Philips een bereik had van veertig
kilometer, bereikten de uitzendingen echter ook een groot deel van de Rotterdamse
bevolking, die overigens onder invloed van E'55 een toenemende bereidheid tot de
aanschaf van een televisietoestel vertoonde. Onder circa een kwart van de Rotterdamse
televisiekijkers, dat wil zeggen ongeveer 750mensen, voerde het Nederlands Instituut
voor de Publieke Opinie (NIPO) in opdracht van Philips in augustus 1955 een enquête
uit naar de beoordeling van televisiereclame en commerciële televisie.114 Het NIPO
constateerde dat 66 procent van de ondervraagden positief oordeelde over de
reclamespots tijdens E'55. Op de vraag naar het oordeel over de invoering van reclame
in de reguliere Hilversumse televisieprogramma's, antwoordde 73 procent van de
ondervraagden voorstander te zijn van een dergelijke invoering.115
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Het bedrijfsleven, waaronder dus Philips, zag in deze uitkomsten een aansporing om
serieus werk te maken van commerciële televisie. Reclame en cultuur beten elkaar
niet, constateerde Erik de Vries naar aanleiding van E'55.116 Zijn collega's bij Philips
gingen nog iets verder. Commerciële televisie verhoogde niet alleen de verkoop van
televisietoestellen, maar belangrijker was nog ‘dat de pousserende werking van de
televisiereclame de verkoopmogelijkheden van zeer veel artikelen zo belangrijk zal
vergroten...’.117

Overigens speelden in het streven naar commerciële televisie buitenlandse
ontwikkelingen eveneens een rol. Sinds september 1955 werden in Engeland behalve
de programma's van de BBC tevens commerciële programma's verzorgd door de
Independent TelevisionAuthority. Ook in bijvoorbeeld Duitsland bestonden plannen
voor een tweede, commercieel net.118 Begin 1956 vonden in Nederland twee
initiatieven plaats die tegen de achtergrond van het succes van TV55 en genoemde
buitenlandse ontwikkelingen konden worden begrepen. Allereerst richtte de Haagse
firma Schreiner-Hafkenmeyer, televisie- en filmproducenten en distributeurs, daarbij
gesteund door een groep van industriële bedrijven en organisaties, de Onafhankelijke
Nationale Televisie (ONTV) op. Daarbij werd aangetekend dat de term ‘onafhankelijk’
was bedoeld ‘om de tegenstanders van de commerciële televisie de wind uit de zeilen
te nemen’.119Vrijwel tegelijkertijd werd de Televisie ExploitatieMaatschappij (TEM)
opgericht, op initiatief van 23 bedrijven, reclamebureaus en dagbladen. De TEMkon
in feite worden gezien als de opvolger van TV55, want ze maakte gebruik van de
apparatuur en reportagewagen die door Philips tijdens de E'55 waren ingezet, en ze
werd evenals TV55 ondersteund door Philips, Stokvis en de Rotterdamse Kamer van
Koophandel. De TEM stelde zich ten doel:

...het uitzenden van televisieprogramma's van cultureel en artistiek
verantwoorde hoedanigheid alsmede van reclameboodschappen gedurende
een beperkt gedeelte van de zendtijd een en ander met inachtneming van
het beginsel, dat op eerderbedoelde programma's generlei invloed
hoegenaamd zal worden toegestaan aan de opdrachtgevers van
reclameboodschappen...120

In november 1957 - zowel de ONTV als de TEM had inmiddels een zendmachtiging
aangevraagd - fuseerden beide organisaties onder de naam Onafhankelijke Televisie
Exploitatie Maatschappij (OTEM).121 De dragende krachten van de OTEM waren
C&A, Douwe Egberts, Heineken, Unilever en Philips, alsmede een aantal dagbladen
en banken, terwijl de Rotterdamse Kamer van Koophandel secretariële ondersteuning
verleende. Evenals de TEM, wilde de OTEM naast het brengen van gevarieerde
programma's ‘tegemoet komen aan de gebleken behoefte van het bedrijfsleven om
voor het voeren van reclame ook gebruik te maken van de televisie als nieuwste
medium en wel door gelegenheid te bieden reclame-uitzendingen te doen’.122 De
OTEM nam dus uitdrukkelijk stelling tegen gesponsorde programma's, oftewel
reclametelevisie: het ging om reclameblokken tussen de verschillende programma's,
dat wil zeggen televisiereclame.123

Onder druk van de concessieaanvraag van wat in de volksmond al snel het ‘bank-
en bierkapitaal’ werd genoemd, en van soortgelijke aanvragen van de Commerciële
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Televisie Maatschappij Nederland en de ‘Groep van 47’, de in de Nederlandse
Dagblad Pers verenigde dagbladen, verscheen het kabinet in 1961 met een Nota
Reklametelevisie. Hierin werd op vooral economische gronden gepleit voor een
afzonderlijke commerciële zender naar Engels model. Naar het oordeel van de
staatssecretarissen die de nota indienden, vormde doeltreffende reclame een onmisbare
voorwaarde voor een bevredigend expansiepeil van de Nederlandse economie.124 Een
dergelijke, afzonderlijke zender was overigens mogelijk omdat Nederland inmiddels
een tweede televisiefrequentie toegewezen had gekregen. Een tweede Nederlandse
net - Nederland 2 - kwam er dus aan, en het kabinet was van mening dat dit tweede
net onder strikte voorwaarden kon worden geprogrammeerd door een onafhankelijke
zendgemachtigde die de exploitatie zou bekostigen uit reclameopbrengsten. Een
grote meerderheid van de Tweede Kamer keerde zich echter tegen dit plan. Nederland
2 werd na de ingebruikneming in 1964 dan ook bezet door de bestaande omroepen.
Een meerderheid van de Tweede Kamer verzette zich in 1963 ook tegen het voorstel
uit de nota over reclametelevisie om een deel van de televisieomroep commercieel
te exploiteren. Het moest weliswaar in de toekomst mogelijk worden om reclame
als aanvullende inkomstenbron voor televisie in te zetten, maar onafhankelijke
zendgemachtigden die televisie gingen maken met het doel om winst te maken,
moesten worden geweerd en commerciële invloed op de televisieprogrammering
diende te worden uitgesloten. In de woorden van het communistische Kamerlid Jager
(CPN): men stelde geen prijs ‘op kapitalistische ondernemers rond de trog van de
commerciële televisie’.125

In 1964 werd de druk op het verzuilde televisiebestel nog verder opgevoerd.126 Al
in september 1963 had de Reclame Exploitatie Maatschappij (REM), onder
voorzitterschap van de ook in TV55 actieve J. Brandel, het plan gelanceerd om onder
de naam TV-Noordzee buiten de territoriale wateren televisieprogramma's te gaan
uitzenden die uit reclame-inkomsten werden gefinancierd.
In augustus 1964 begon de tot een naamloze vennootschap omgevormde REM

vanaf een voormalig booreiland voor de kust van Katwijk met haar
televisie-uitzendingen onder het motto ‘niet zeeziek, maar zuilenziek’. De
uitzendingen van de REM werden in korte tijd buitengewoon populair, niet in het
minst vanwege spraakmakende programma's als ‘Ed, het sprekende paard’.
Alhoewel de ontvangst door ruis op veel toestellen slecht was, ontstond met name

in de Randstad een ware run op de speciale
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Controle van het beeldscherm van een Philips-kleurentelevisie, mei 1965.

REM-antennes. In november 1964 waren 350.000 Nederlandse televisietoestellen
voorzien van een REM-antenne. Via een noodmaatregel in de vorm van de wet
Installaties Noordzee kon op 17 december 1964 de politie een einde maken aan de
uitzendingen van TV-Noordzee. Het daarmee dus kortstondige REM-avontuur had
echter wel duidelijk gemaakt dat een politieke regeling van wat inmiddels het
televisievraagstuk was gaan heten, dringend noodzakelijk was.
De kwestie rond de invoering van reclame en de toelating van nieuwe,

niet-verzuilde zendgemachtigden resulteerde uiteindelijk in 1965 in de val van het
kabinet-Marijnen. Het daaropvolgende kabinet bleek wél tot een regeling te kunnen
komen. Nadat in 1967 de Omroepwet was aangenomen en in een overgangsperiode
was voorzien, trad in 1969 de wet in werking. De Omroepwet bestendigde weliswaar
de positie van de bestaande omroepen, maar voorzag daarnaast in de toetreding van
nieuwe zendgemachtigden die konden aantonen een bepaalde culturele, godsdienstige
of geestelijke stroming te vertegenwoordigen. Bovendien werd televisiereclame
mogelijk. De exploitatie en de organisatie van de reclame kwamen, conform de wens
van het parlement, geheel los te staan van de programmering en werden overgelaten
aan een afzonderlijke instelling, de Stichting Ether Reclame (STER). De Televisie
en Radio Omroep Stichting (TROS), die in 1964 was opgericht om plaats te bieden
aan de talloze sympathisanten van de REM, behoorde tot de eerste nieuwe
omroeporganisaties die krachtens de Omroepwet tot het bestel werden toegelaten.127

In de eerste helft van de jaren zeventig volgden de Evangelische Omroep (EO) en
de Veronica Omroep Organisatie (VOO), de legale opvolger van de piratenzender
Radio Veronica, die in 1974 het zwijgen was opgelegd. De Omroepwet functioneerde
uiteindelijk tot 1988. In dat jaar werd deMediawet van kracht, die in 1994 ingrijpend
werd herzien om tegemoet te komen aan de inmiddels gegroeide praktijk van een
duaal, dat wil zeggen zowel commercieel als niet-commercieel bestel: met de komst
van RTL-Véronique op de Nederlandse buis in 1989 was commerciële televisie een
feit.

De televisie krijgt kleur: de periode 1960-1970
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Onder grote publiciteit vond van 21 tot en met 30 september 1967 in de RAI te
Amsterdam de vijftiende Firato plaats. De minister van Economische Zaken L. de
Block opende de jaarlijkse beurs voor de radio-, televisie- en elektronicabranche op
een bijzondere manier, namelijk met een televisietoespraak die in kleur viel te
ontvangen. Aansluitend konden de beursbezoekers in een aparte, door Philips
ingerichte ruimte met 300 zitplaatsen vijf keer per dag naar kleurentelevisie kijken.128

Aangezien het aantal kleurentelevisietoestellen die op dat moment in de Nederlandse
huishoudens stonden opgesteld uiterst beperkt was, betekende de Firato voor een
groot deel van de Nederlandse televisiekijkers de eerste kennismaking met deze
nieuwe fase in de ontwikkeling van televisie. Een dag na de opening begon de NTS
met de eerste landelijke uitzendingen in kleur. Daartoe had het bedrijf voor een kleine
één miljoen gulden studioapparatuur bij Philips aangeschaft, alsmede een tweetal
mobiele reportage-units met vier kleurencamera's ter waarde van 2,5 miljoen gulden.
Met de laatstgenoemde apparatuur
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Controle van kleurentelevisies bij Philips, begin jaren zeventig.

Kleurentelevisie
Voor kleurentelevisie dienen de essentiële onderdelen van de opneem- en beeldbuis van het
zwart-wit-systeem in drievoud te worden uitgevoerd. Het principe van kleurentelevisie berust op het
scheiden van de drie basiskleuren rood, groen en blauw. Het beeld komt tot stand door een gedeeltelijke
samenvoeging van deze kleuren. In de televisiecamera zitten drie camerabuizen die via een optisch
scheidingssysteem elk een van de drie kleuren krijgen toegevoerd. Het beeldsignaal wordt aan de
ontvangzijde vertaald in drie kathodestralen die corresponderen met de basiskleuren. Aan de
binnenzijde van het beeldscherm zijn drie soorten fosforkorrels aangebracht, die na aanraking door
een van de drie elektronenstralen oplichten in hun eigen kleur. Daartoe is op geringe afstand van de
fluorescerende laag een metalen plaat met een groot aantal kleine gaatjes, het zogeheten
schaduwmasker, aangebracht.
Dit schaduwmasker zorgt ervoor dat de elektronenstralen steeds op de juiste fosforkorrels worden
gericht en dat dus de juiste kleuren worden weergegeven. Uit de menging van de drie basiskleuren
ontstaan alle andere kleuren en tussentinten. De weergave van zwart-witbeelden is geen probleem:
wanneer ze volledig over elkaar worden geprojecteerd, residteren rood, groen en blauw namelijk in
wit.

Het principe van de kleurentelevisiebeeldbuis. Via de gaatjes in het masker bereiken de drie
elektronenstralen de fosforlaag aan de binnenzijde van de beeldbuis, die vervolgens oplicht in de
gewenste kleurencombinaties.
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konden de Nederlandse kinderen van wie de ouders circa drieduizend gulden wensten
te betalen voor een kleurentelevisietoestel, op 18 november 1967 de intocht van
Sinterklaas in Medemblik in kleur aanschouwen.129

Aan de officiële introductie van kleurentelevisie door Philips op de Firato van
1967 ging een lange geschiedenis vooraf waarin het concern zich reeds een positie
verwierf op de internationale kleurentelevisiemarkt. Het Natlab hield zich sinds 1941
bezig met oriënterend onderzoek naar kleurentelevisie.130 In de tweede helft van de
jaren veertig en vervolgens in de jaren vijftig werd dit onderzoek voortgezet en
verdiept. Daarnaast vond, overigens met weinig succes, internationaal overleg plaats
over een voor kleurentelevisie te kiezen standaardsysteem. Concreet ontwikkelde
Philips in de jaren vijftig een kwalitatief hoogwaardige camera-opneembuis voor
kleurentelevisie die in de jaren zestig bekend zou worden onder de naam ‘Plumbicon’.
In 1962 werden de eerste in serie geproduceerde kleurentelevisietoestellen naar
Canada geëxporteerd, terwijl in datzelfde jaar een grootbeeld-kleurentoestel werd
geïntroduceerd in de Verenigde Staten.131 Bij het vooralsnog ontbreken van een
Europese en Nederlandse markt voor kleurentelevisie richtte Philips zich dus in eerste
instantie op de Amerikaanse markt.

De verkoop van kleurentelevisietoestellen startte in de Verenigde Staten in 1954.
Twee ondernemingen - CBS en RCA - streden met verschillende systemen om
voorrang bij de ontwikkeling van kleurentelevisie.132 Al in de eerste jaren van de
Tweede Wereldoorlog werden door CBS (Columbia Broadcasting System)
experimentele uitzendingen in kleur verzorgd. Op 10 oktober 1950 verleende de
Federal Communications Commission (FCC) aan CBS toestemming voor het op de
markt brengen van haar systeem. RCAging evenwel in de tegenaanval en presenteerde
binnen enkele maanden een systeem dat, in tegenstelling tot dat van CBS, behalve
uitzendingen in kleur tevens zwart-wituitzendingen kon verwerken.
Nadat de FCC in 1953 overstag was gegaan ten gunste van het RCA-systeem en

dit systeem tevens door de National Television System Committee (NTSC) werd
geadopteerd, produceerde RCA begin 1954 haar eerste kleurentelevisietoestellen
volgens het NTSC-systeem voor de Amerikaanse markt.
De prijs van de eerste kleurentoestellen bedroeg rond de duizend dollar, tegen

circa driehonderd dollar voor een zwart-wittoestel. Voor die prijs bezaten de
Amerikaanse kijkers een toestel waarvan de kleuren buitengewoon moeilijk naar
wens waren af te stellen. Bovendien traden regelmatig storingen op: in 1957 had de
bezitter van een kleurentoestel gemiddeld één keer in de tweemaanden een reparateur
over de vloer. Tegelijkertijd was het aanbod aan kleurenprogramma's nog zeer beperkt.
De afzet van kleurentelevisietoestellen lag dan ook ver onder de eerdere
verwachtingen van RCA.Noemde het gezaghebbende tijdschrift Time kleurentelevisie
‘the most resounding flop of 1956’, een journalist van Fortune vroeg zich in 1957
af wat RCA fout had gedaan.
Geleidelijk aan, echter, mede dankzij prijsverlagingen, uitbreidingen van het aantal

programma's in kleur en betere mogelijkheden voor de kijker om de kleuren op zijn
toestel goed af te stellen, zou de afzet van kleurentelevisies alsnog groeien. In
combinatie met de toenemende verzadiging van de zwart-witmarkt ontstond daarmee
in de eerste helft van de jaren zestig een situatie waarin de kleurentelevisie als een

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



volwaardig alternatief kon worden gezien voor zwart-wittelevisie. Werden in 1960
- zes jaar na de marktintroductie - honderdduizend kleurentoestellen verkocht, in
1966 bedroeg de verkoop een kleine tien miljoen stuks. Drie jaar later overtrof de
verkoop van kleurentoestellen die van zwart-wittoestellen.
In Europa werd de ontwikkeling van de Amerikaanse kleurentelevisiemarkt op de

voet gevolgd. Duidelijk was dat de strijd tussen RCA en CBS over het te gebruiken
systeem in een voortijdige introductie van kleurentelevisie had geresulteerd, met een
trage commerciële start tot gevolg. Een van de vragen die daarom speelden, was of
men in Europa tot één standaardsysteem voor kleurentelevisie kon komen. Philips
had uiteraard groot belang bij deze standaardisatie, die het concern één grote Europese
markt voor kleurenontvangers zou opleveren. Tegelijkertijd maakten internationale
televisie-uitzendingen in het kader van Eurovisie, de gezamenlijke Europese
televisieorganisatie, afstemming eveneens wenselijk. Harmonisatie bleek echter,
evenals ten tijde van de introductie van zwart-wittelevisie, een lastige zaak. Gezien
zijn oriëntatie op de Amerikaanse markt, lag het voor de hand dat Philips voor het
NTSC-systeem opteerde. In Frankrijk werd daarentegen gekozen voor het
SECAM-systeem (Séquentiel En Couleurs Avec Mémoire), terwijl het Duitse
Telefunken een verbeterde versie van het NTSC-systeem presenteerde, het
PAL-systeem (Phase Alternating Line). Zowel het SECAM- als het PAL-systeem
bezat ten opzichte van het NTSC-systeem het voordeel dat het automatische
kleurcorrectie bezat, waar het laatstgenoemde systeem zeer gevoelig was voor ‘valse’
kleuren en de toestelbezitter zelf aan de slag moest om de kleuren goed af te stemmen.
Uiteindelijk koos de European Broadcasting Union (EBU) in 1965 voor het

PAL-systeem. Het werd in alleWest-Europese landen, met uitzondering van Frankrijk,
de officiële norm.
Voor Philips speelde naast deze standaardisatiekwestie tevens de vraag, wanneer

kleurentelevisie in Nederland diende te worden geïntroduceerd. Een herhaling van
de moeizame gang van zaken in Amerika achtte men uiteraard niet wenselijk. In dit
opzicht betekende de in de eerste helft van de jaren zestig uiteindelijk toch op gang
gekomen Amerikaanse markt een belangrijke indicatie.
Tegelijkertijd constateerde Philips een toenemende verzadiging van

zwart-wittoestellen op de Nederlandse markt. Bezat aan het begin van de jaren zestig
circa 25 procent van de Nederlandse huishoudens een televisietoestel, in het midden
van de jaren zestig was dit percentage gestegen tot circa 65.133 In combinatie met een
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voortdurende stijging van het inkomen en de consumptieve bestedingen achtte Philips
al met al de tijd rijp voor de introductie van kleurentelevisie.134 Bij de feitelijke
introductie volgde Philips vervolgens een zelfde strategie als waarvoor was gekozen
ten tijde van de introductie van zwart-wittelevisie. Dat wil zeggen dat het concern
het initiatief nam met de start van experimentele uitzendingen en tijdens deze
experimentele periode op verschillende manieren toewerkte naar een definitieve
regeling.
Op 14 oktober 1964 om half acht 's avonds startte vanuit het Natuurkundig

Laboratorium van Philips te Waalre de eerste experimentele uitzending van
kleurentelevisie in Nederland. De uitzending vond plaats onder het wakend oog van
een aantal journalisten en genodigden en kon worden ontvangen door een groep van
circa honderd Philips-employees die waren voorzien van een kleurenontvangtoestel.
Het selecte groepje kijkers zag, na een inleiding met ‘abstracte kleurenschema's’ en
voorzien van elektronischemuziek, onder andere een toespraak van Natlab-directeur
H.B.G. Casimir, een Polygoon-journaal, een goochelnummer, een lezing over de
leer der kleuren en een film over Aruba.135 Voor de studio-regie tekende Erik de
Vries, die ook in 1948 het voortouw had genomen bij de experimentele
zwart-wituitzendingen vanuit Eindhoven.
De reacties op deze eerste kleurenuitzending waren gematigd positief en hetzelfde

gold eigenlijk voor de uitzendingen in de daaropvolgende maanden. Net als tijdens
de PET-periode, dienden de door Philips uitverkoren kijkers rapportages te schrijven
over de technische en inhoudelijke aspecten van de maandelijkse uitzendingen, die
overigens ongeveer een uur duurden.136 De kwaliteit van de ontvangst werd door het
merendeel van de kijkers acceptabel of zelfs goed gevonden, alhoewel nog vatbaar
voor verbetering. Zo werd geconstateerd dat de kleuren niet altijd even natuurgetrouw
waren (professor Casimir was te blauw en bovendien slecht belicht, de omroepster
te groen), dat er kleurverschillen optraden tussen opeenvolgende scènes en dat er
kleurverloop ontstond. In de uitzending van november 1964 verzorgde de bekende
filmjournalist Simon van Collem een programmaonderdeel met oude filmfragmenten.
Verschillende kijkers merkten op dat Van Collem naar onderen toe steeds blauwer
werd en dat zijn gelaatskleur na verloop van tijd een gele zweem ging vertonen. In
het algemeen constateerden veel kijkers dat een voortdurende bijstelling van de
kleuren noodzakelijk was. Deze kleurproblemen waren inherent aan het door Philips
op dat moment nog gebruikte NTSC-systeem; de eerste experimentele uitzending
volgens het PAL-systeem vond plaats op 16 maart 1966.
Nog vóór aanvang van het experiment verzekerde Philips de PTT desgevraagd

dat het in zijn bedoeling lag om de NTS en de omroepverenigingen bij het experiment
te betrekken, zodat de Hilversumse en Bussumse technici en programmastaven zich
konden bekwamen in het maken van kleurentelevisie en alles wat daarbij kwam
kijken.137 Vanaf januari 1965 werden inderdaad elke maand verscheidene technici,
maar ook regisseurs, acteurs en decorontwerpers, uitgezonden om inWaalre ervaring
op te doen. In dit kader verbaast het niet dat de door de NTS ingestelde Commissie
Kleurentelevisie de minister in mei 1966 positief adviseerde over de invoering van
kleurentelevisie. DeNOZEMAhad al in 1964 bij de bouw van de zenders ten behoeve
van het tweede Nederlandse televisienet rekening gehouden met uitzendingen in
kleur. Op haar begroting voor 1967 trok ze tevens geld uit voor de aanpassing van
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de zenders van het eerste net ten behoeve van uitzendingen in kleur. Zodoende
verzekerde Philips zich dus tijdens en zelfs vóór het experiment van de steun van
zowel de PTT als de omroepen in zijn streven om op korte termijn de experimentele
uitzendingen in kleur te laten overgaan in geregelde NTS-uitzendingen. Uiteindelijk
was overheidstoestemming echter nog wel noodzakelijk.
Evenals aan het begin van de jaren vijftig, konden kabinet en parlement niet worden

beticht van een enorm enthousiasme. Ook kon een zelfde soort fatalisme worden
geconstateerd: kleurentelevisie kwam er, ook al zat - met uitzondering van Philips -
niemand erop te wachten. Zo constateerde de PvdA-parlementariër J.B. Broeksz in
mei 1966:

Kleurentelevisie is (...) technisch gerealiseerd en zij komt er dus, hoewel
het de kijkers misschien in een aantal gevallen niet zo zal meevallen. Het
zijn echter niet de kijkers, die om kleurentelevisie roepen; het is de
industrie, die reeds nu de verkoop van zwart-wit ontvangers ziet teruglopen
en die ook wel eens iets terug wil ontvangen van de zeer hoge
onderzoekkosten, die voor de ontwikkeling van kleurentelevisie zijn
gemaakt.138

Mede met het oog op een ongewenste stijging van de consumptieve uitgaven besloot
het kabinet in juli 1966 vooralsnog geen toestemming te geven voor de officiële
introductie van kleurentelevisie.139 De goedkeuring van feitelijke of toekomstige
investeringen door deNTS en deNOZEMAwekte echter wel bepaalde verwachtingen.
Achter de schermen voerde Philips inmiddels een intensieve politieke lobby voor
een zo spoedig mogelijke opvolging van de eigen experimentele uitzendingen in
kleur door een regulier programma vanuit Hilversum.140 De regering moest echter
nog worden overtuigd van de noodzaak van deze snelle actie. In dit kader ontving
J. den Uyl, minister van Economische Zaken in het kabinet-Cals, in aansluiting op
een bezoek aan Philips een uitgebreide documentatiemap over de
‘kleurentelevisiesituatie’.141Ook de directeur-generaal voor Industrie en Handel kreeg,
nadat hij had aangegeven voor Den Uyl een notitie te moeten schrijven over het al
of niet starten van reguliere uitzendingen in kleur in 1967, informatie vanuit het
Philips-concern.142
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Show opgevoerd tijdens de Firato van 1967 ten behoeve van de eerste kleurentelevisie-uitzendingen.

Philips benadrukte in zijn contacten met het kabinet een aantal zaken. Ten eerste
wees het concern op de concurrentie vanuit Duitsland, waar in de loop van 1967
reguliere uitzendingen in kleur van start zouden gaan. Ontbraken op dat moment
dergelijke uitzendingen in Nederland, dan ondervond het prestige van Philips ‘als
belangrijkste drager in Europa van know-how op televisiegebied’ enorme schade.
Ten tweede constateerde het concern dat snelle invoering van kleurentelevisie de
voorwaarden schiep voor de export van toestellen, beeldbuizen en andere
componenten alsmede de bijbehorende kennis. Terwijl Philips tussen 1951 en 1966
op het gebied van zwart-wittelevisie voor 3,5 miljard gulden had geëxporteerd, schatte
het concern de export van producten en kennis op kleurentelevisiegebied voor de
periode 1967-1977 op een kleine vier miljard gulden. Een dergelijke
concurrentiepositie kon echter alleen worden bereikt als op korte termijn ‘een normale
terugkoppeling van uit de markt’ werd gerealiseerd, dat wil zeggen interactie tussen
de research-, productie-, verkoop- en serviceafdelingen enerzijds en de positieve en
negatieve ervaringen van de Nederlandse kopers van televisietoestellen anderzijds.
Mocht een dergelijke internationale positie niet kunnen worden opgebouwd, dan kon
een reactie in de zwart-wittelevisiemarkt niet uitblijven, ‘met alle industriële en
sociale consequenties voor Nederland’ van dien, zo constateerde Philips dreigend.
Bovendien kon men zich afvragen of de door Philips gemaakte kosten van onderzoek
en ontwikkeling ten behoeve van kleurentelevisie - tot en met 1965 circa negentig
miljoen gulden! - wel zouden worden terugverdiend. Ten slotte was het concern van
mening dat de invoering van kleurentelevisie geen dramatische gevolgen zou hebben
voor de consumptieve bestedingen: de particuliere bestedingen aan televisie zouden
zich, evenals in het verleden, rond de één procent bevinden.
In zijn uiteindelijke resumé constateerde Philips dat kleurentelevisie in de toekomst

in elk huisgezin haar plaats zou krijgen. Het was de vraag, en hiermee werd in feite
teruggegrepen op de door Philips-man Bouman ook al in 1948 aan de orde gestelde
kwestie, wie hiervan ging profiteren: Philips of een andere Europese
televisieproducent. De Nederlandse regering hadmet deze indringende woorden over
exportmogelijkheden en werkgelegenheid in ieder geval genoeg gehoord. Alhoewel
iets later dan door Philips gewenst, besliste het kabinet in januari 1967 positief over
de invoering van reguliere kleurentelevisie-uitzendingen in Nederland per 1 januari
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1968. Typerend voor de gehele gang van zaken was dat waar Philips reeds op 12
januari de brief met dit besluit van de minister van Economische Zaken ontving, de
NTS hetzelfde bericht pas zes dagen later ontving uit handen van de minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (een nieuw ministerie).143

Door Philips in 1966 en 1967 op Europees niveau uitgevoerd marktonderzoek
resulteerde in een ambivalent beeld van de markt voor kleurentelevisietoestellen.
Enerzijds constateerde Philips een grote gretigheid bij de consument ten aanzien van
kleurentelevisie. Anderzijds werd ook eenmeer afwachtende houding aangetroffen.144

Beide attitudes konden na de introductie van kleurentelevisie ook in Nederland
worden teruggevonden. In januari 1968 toonde de detailhandel zich ontevreden over
de verkoop van kleurentele-
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Een uiteenzetting over de kathodestraalbuis tijdens de Firato van 1967.

visietoestellen. Het beperkte aantal programma's in kleur - begin 1968 niet meer dan
circa zeven uur per week - leek hiervan de belangrijkste oorzaak. Binnen een periode
van vijf jaar steeg het aanbod van kleurenprogramma's echter explosief: van circa
elf procent aan het begin van 1968 naar 33 procent in 1970 tot een kleine negentig
procent in 1974.145Ook een toenemend aantal buitenlandse programma's viel in kleur
te bekijken, waarbij met name de uitzending per satelliet van de Olympische
zomerspelen in Mexico in 1968 erg veel enthousiasme veroorzaakte.
Met deze toenemende kleuring van de televisieprogramma's steeg ook de verkoop

van kleurentoestellen in Nederland. Waren er tot aan augustus 1967 nog geen 3000
toestellen verkocht, aan het einde van dat jaar stonden er circa 10.000 kleurentoestellen
in de Nederlandse huiskamers. Daarna ging het snel: over het gehele jaar 1968 werden
35.000 toestellen verkocht, van januari tot april 1969 liefst 50.000 stuks. In dezelfde
periode daalde de prijs van kleurentoestellen van circa 3000 naar 2400 gulden.
Alhoewel de consument op de Firato in 1967 een keus kon maken uit een groot aantal
toestelmerken - naast Philips, Aristona en Erres waren dat Bang&Olufsen, Blaupunkt,
Graetz, Grundig, Loewe Opta, Siemens, Telefunken, Sony, Kuba en Imperial -
domineerde Philips conform zijn doelstelling de markt: in 1968 was circa tachtig
procent van de verkochte kleurentoestellen afkomstig van het Philips-concern.146 Met
Nederland als stevige thuisbasis floreerde ook de export van Philips. Terwijl in 1970
de duizendste Plumbicon-kleurentelevisiecamera werd afgeleverd, produceerde
Philips twee jaar later zijn twee miljoenste kleurenbuis. Zwart-wittoestellen werden,
mede dankzij aanzienlijke prijsverlagingen, nog steeds verkocht, maar het aantal
zwart-wittoestellen per huishouden nam na 1970 stelselmatig af.147 In de jaren tachtig
waren de oude toestellen of zelfs nieuwe, draagbare en van transistors voorziene
zwart-wittoestellen verbannen naar de kinder-, slaap- of hobbykamer: in de huiskamer
domineerde inmiddels het gezinstoestel in kleur.

Conclusie
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In de laatste twee decennia van de negentiende eeuwwerden de basisprincipes ontdekt
van tweemedia die zich zouden ontwikkelen tot hoekstenen van de twintigste-eeuwse
beeldcultuur: film en televisie. Groeide de film in snel tempo uit tot een populaire
openbare attractie, de in 1884 door Paul Nipkow in gang gezette ontwikkeling van
televisie verliep aanzienlijk stroever. De verwachtingen ten aanzien van televisie
waren dankzij de uitvinding en introductie van de telefoon, de radiotelegrafie,
radiotelefonie en radio-omroep hooggespannen. Toch duurde het tot 1951 voordat
in Nederland werd begonnen met landelijke experimentele televisie-uitzendingen.
Ook daarna duurde het nog een aantal jaren voordat de brede diffusie van televisie
op gang kwam en voordat de aanwezigheid van een televisietoestel in de huiskamer
een vanzelfsprekendheid werd. De maatschappelijke inbedding van televisie in de
Nederlandse samenleving was een moeizaam proces.
Voor een verklaring van deze gang van zaken volstaat het niet om te wijzen op de

technische kwaliteiten van het tot in de jaren der-
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Televisiekijken vond vanwege de kwaliteit van de beeldbuizen aanvankelijk in verdonkerde huiskamers
plaats. Aan het begin van de jaren zestig was dit niet echt noodzakelijk meer. Toch werden er aan
het begin van de televisieavond lampen gedoofd. In 1961 berekende Philips dat het hierdoor 1 miljoen
gloeilampen per jaar minder verkocht.

tig dominante televisiesysteem, de mechanische televisie. Dit systeem was goed
genoeg voor de Engelse BBC om reeds in 1932 met experimentele
televisie-uitzendingen te beginnen. Mechanische televisie voldeed voor een beperkt
maar gedreven aantal Nederlandse televisieamateurs ook in die mate dat men in 1930
bij de radio-omroepen en overheid aandrong op een start met televisie-uitzendingen.
De televisieamateurs vormden in vooroorlogs Nederland echter de enige groepwaarbij
de hooggespannen verwachtingen ten opzichte van het nieuwe medium leidden tot
de concrete wens om snel met televisie te beginnen. De andere partijen - naast de
omroepen en de overheid tevens radioproducent Philips - brachten, actief als ze op
dat moment waren met radio, slechts een matige interesse op voor mechanische
televisie.
Met de vooral door de radio-industrie gedreven transitie van mechanische naar

elektronische televisie rond het midden van de jaren dertig was de stimulerende rol
van de televisieamateurs uitgespeeld. Het hart van het elektronische televisietoestel,
de kathodestraalbuis, leende zich slecht voor zelfbouw. De andere betrokken partijen
volhardden in hun afwachtende houding. Weliswaar dienden enkele omroepen in
1935 bij de overheid een aanvraag voor een zendmachtiging in, maar tot concrete
resultaten leidde dit vooralsnog niet. Philips, ten slotte, intensiveerde zijn activiteiten
op televisiegebied. Zagen de omroepen en ook de overheid televisie vooral als radio
met beeld, Philips, daarentegen, was vooral gecharmeerd van het idee om televisie
als medium te gaan gebruiken om films uit te zenden. De technische vormgeving
van televisietoestellen werd hierop afgestemd.
Na de oorlog verbond Philips zijn lot als radioproducent aan een snelle introductie

van televisie in Nederland. Het concept van ‘film-televisie’ werd niet losgelaten,
maar tegelijkertijd werd in 1948 een begin gemaakt met geregelde experimentele
televisie-uitzendingen vanuit Eindhoven, waarbij een duidelijke ‘radioprogrammering’
de boventoon voerde. Van meet af aan was - in ieder geval voor Philips - duidelijk
dat deze experimentele fase diende te worden gevolgd door geregelde
omroepuitzendingen vanuit Hilversum. De associatie van televisie met film stelde
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echter met name een aantal confessionele omroepen voor principiële problemen,
terwijl ook het vraagstuk van wie inhoudelijk en financieel verantwoordelijk zou
zijn voor televisieomroep nog onopgelost was. Omdat de commerciële druk vanuit
Philips om snel met televisieomroep te beginnen voor alle betrokken partijen
inmiddels wel duidelijk was en de omroepen hun positie wilden veiligstellen, gingen
deze laatsten uiteindelijk toch akkoord met de opzet van een Nederlandse
televisiedienst. Onder dit weinig gelukkige gesternte startten in oktober 1951 de in
de NTS verenigde omroepen met televisie.
Van een snelle introductie van televisie in de Nederlandse huiskamers was in de

eerste jaren na 1951 geen sprake. Televisie was weinig meer dan radio met beeld en
vormde in dit opzicht een beperkte maar tegelijkertijd uiterst kostbare aanvulling op
de radio. Pas geleidelijk aan en onder invloed van zendtijduitbreidingen, toenemende
technischemogelijkheden en veranderingen in de programmering verwierf de televisie
een meer visueel karakter.
Deze ontwikkelingen resulteerden zowel in een explosieve toename van het aantal

televisietoestellen in de Nederlandse huiskamers als
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in een toenemende kijkbereidheid. Televisiekijken werd, evenals het luisteren naar
de radio in de decennia daarvoor, een bezigheid die bij uitstek bijdroeg aan de
gezamenlijkheid van het huisgezin.
Televisie werd ingepast in het verzuilde omroepbestel zoals dit vorm had gekregen

tijdens de introductieperiode van de radio.
Deze structuur kwam vanaf het midden van de jaren vijftig onder toenemende

druk te staan. Commerciële televisie werd weliswaar geïnitieerd vanuit het
bedrijfsleven, waaronder Philips, maar bleek ook bij het publiek, getuige bijvoorbeeld
de populariteit van de uitzendingen tijdens E'55 en van de REM, aan te slaan. Het
meer verstrooiende karakter van deze uitzendingen droeg daar naar alle
waarschijnlijkheid in belangrijke mate toe bij. Een wettelijke regeling van commercie
op televisie in Nederland liet echter lang op zich wachten, terwijl commerciële
televisie in Nederland pas in 1989 een feit was. Alhoewel de door het publiek
omarmde initiatieven om te komen tot commerciële televisie zich dus lange tijd in
de periferie van het verzuilde omroepbestel afspeelden, vormden ze vanuit het oogpunt
van maatschappelijke inbedding een belangrijke cesuur. Ze maakten duidelijk dat er
vanuit twee kanten - het bedrijfsleven en het omroeppubliek - werd gemorreld aan
de ooit zo vanzelfsprekende vertegenwoordiging van de televisiekijkers door de
publieke omroepen. Politici en uiteraard ook omroepbestuurders waren daar
aanvankelijk niet blij mee, maar konden uiteindelijk niet anders doen dan deze nieuwe
coalitie te volgen.
Zoals in het volgende hoofdstuk nog aan de orde zal komen, speelden technische

ontwikkelingen een doorslaggevende rol in de uiteindelijke doorbraak van het
verzuilde Nederlandse omroepbestel. Daarmee wordt in feite bevestigd wat tijdens
de ontwikkeling van de televisie in de eerste naoorlogse decennia op verschillende
momenten al zichtbaar werd, namelijk dat er in de aanzet tot een proces van
maatschappelijke inbedding sprake was van aanzienlijke technologische druk. De
introducties van zwart-wittelevisie in 1951 en van kleurentelevisie in 1967 waren
het gevolg van technische ontwikkelingen die in belangrijke mate en in ieder geval
in Nederland door het Philips-concern tot stand werden gebracht en ingebed in de
nationale context. In deze vertaling van een ‘technology push’ in een ‘corporate
push’ was het concern bijzonder succesvol.
De vanaf de jaren vijftig plaatsvindende initiatieven tot commerciële televisie

maakten ten slotte ook duidelijk dat er zich - aanvankelijk nog als onderstroom, vanaf
de jaren zestig als bovenstroom - een maatschappelijke beweging openbaarde in de
richting van meer commercie en amusement. ‘Vertrossing’, het streven naar het
zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de smaak van een zo groot mogelijk publiek,
werd in de jaren zeventig een term die niet alleen in omroepland opgang deed.148 De
ontwikkeling van televisie in Nederland vormde in dit opzicht met recht een
afspiegeling van bredere maatschappelijke processen en tendensen.

W.O. de Wit
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Vanaf het einde van de jaren zestig hield het Industrial Design Centre van Philips zich onder andere
bezig met toekomstscenario's. Deze tekening uit de jaren zeventig visualiseert een huiskamer rond
1990. Het kamerbrede holografische televisiebeeld was driedimensionaal en bestond uit geïoniseerde
luchtdeeltjes.
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6 De ICT-revolutie

Het nieuwe leven van de telefoon
Een ‘schone slaapster’ ontwaakt: de kabel
Conclusie

In december 1986 presenteerde de door de Nederlandse regering ingestelde commissie
Integratie Lokale Telecommunicatie-structuren - in de wandelgangen de
commissie-Zegveld - een spraakmakend rapport. Het rapport constateerde een
toenemende convergentie van de verschillende informatie- en
communicatie-technologieën en een vervaging van de grenzen tussen omroep,
telecommunicatie en kabeltelevisie. Gelet op deze technologische ontwikkeling,
maar ook bezien vanuit het oogpunt van schaalvoordelen, pleitte de commissie voor
een geïntegreerde nationale glasvezelinfrastructuur voor zowel kabeltelevisie als
telefonie. Dit multifunctionele en breedbandige omroep- en telecommunicatienet
van de toekomst moest worden beheerd en gecontroleerd door de PTT en kon worden
gerealiseerd rond het jaar 2000.1

De reacties op de aanbevelingen van de commissie-Zegveld voor integratie en
centralisatie waren gemengd. Terwijl de PTT zelf redelijk positief was, zagen de
lokale kabelbedrijven en gemeenten het rapport als te technocratisch en beoordeelden
ze de dominante positie van de PTT in het plan ronduit negatief. Het plan hield naar
hun mening te weinig rekening met de autonomie van de kabelexploitanten. Kabinet
en Tweede Kamer, ten slotte, wezen integratie niet af - niemand was immers gebaat
bij twee concurrerende infrastructuren - maar vroegen zich wel af op welke manier
de onderhandelingen en uiteindelijke samenwerking tussen kabelmaatschappijen en
PTT vorm dienden te krijgen. Voor een sturende rol van de rijksoverheid in deze
voelde men weinig.
Mochten de aanbevelingen van de commissie-Zegveld controversieel zijn, de

achterliggende analyse van toenemende technologische convergentie viel rond
dezelfde tijd veelvuldig te beluisteren.2 Sinds de jaren zeventig werd in brede kring
geconstateerd dat onder invloed van de opkomst van demicro-elektronica (transistors,
geïntegreerde schakelingen en microprocessors) en de digitalisering van informatie
verschillende vanouds begrensde technische en organisatorische domeinen met elk
hun eigen karakter en ontwikkelingstraject naar elkaar toe groeiden. De
telecommunicatiesector en de computer- en software-industrie, maar ook de uitgeverij
en de omroep hielden zich weliswaar nog steeds elk op hun eigen wijze bezig met
de productie, bewerking, verwerking, opslag, transport, uitwisseling en verspreiding
van informatie, maar de opkomst van de micro-elektronica en de introductie van de
digitale computer betekenden dat al deze sectoren en beheerssferen te maken kregen
met hetzelfde basismateriaal, te weten elektronische informatie en digitale gegevens.3

Het verzamelbegrip Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) bracht deze
toenemende verbondenheid tussen telecommunicatie, gegevensverwerkende
technologieën en (omroep)media tot uiting. Overigens ontwikkelde zich in de jaren
negentig op het snijvlak van deze drie convergerende sectoren nog een vierde sector,
de multimediasector.4 De snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT leidden ertoe
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dat mensen in het dagelijks leven steeds vaker te maken kregen met nieuwe vormen
van informatie en communicatie. De gevolgen daarvan zullen zich, althans volgens
de verwachtingen, uitstrekken tot alle maatschappelijke domeinen. Om deze reden
spreken verscheidene auteurs, naar analogie met de industriële revolutie in de
negentiende eeuw, afwisselend van de informatierevolutie, de computerrevolutie of
de ICT-revolutie.5 De analyse van de commissie-Zegveld was al met al dus treffend.
De consequenties die daaraan werden verbonden, waren dat echter niet. Waar op

technisch gebied de ICT-sector in het algemeen en de telecommunicatiesector in het
bijzonder zich ontwikkelden in de richting van integratie, ontwikkelden beidemarkten
zich
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Glasvezelkabel tot aan iedere voordeur is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds een
belofte. Na de verkoop van de lokale kabelnetten zien sommige gemeenten in de aanleg van een
dergelijk breedbandig aansluitnet een nieuwe uitdaging. Het Siemens-concern is een van de bedrijven
die actief zijn op de markt van de glasvezelkabel. Hier een monster van een glasvezelkabel van Siemens
met 8000 vezels.

juist in de richting van heterogeniteit, liberalisatie, toenemende concurrentie en
internationalisering. Het zichtbare resultaat van deze processen oogde aan het einde
van de twintigste eeuw als een bont palet van diensten, infrastructuren en actoren,
het tegendeel dus van één geïntegreerd digitaal net onder de hoede van één centrale
aanbieder. Daarmee laat het voorbeeld van de commissie-Zegveld zien dat
technologische ontwikkelingen ook in het laatste kwart van de twintigste eeuw geen
autonoom traject volgden en dat veranderingen in de communicatievoorziening net
als in het verleden gerelateerd waren aan bedrijfsstrategieën en overheidsbeleid.
Tevens geeft het voorbeeld echter iets aan van de dynamiek en vooral de
onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap in
de laatste decennia van de twintigste eeuw. Dit hoofdstuk biedt geen volledig overzicht
van deze veranderingen, maar schetst in brede lijnen de ontwikkelingen binnen twee
uiterst turbulente infrastructuren en de daarmee verbonden artefacten: die van de
(mobiele) telefonie en ‘de’ kabel. Tot besluit is er een reflectie op de titel van dit
hoofdstuk: rechtvaardigen de geschetste ontwikkelingen het gebruik van de term
ICT-revolulie?

Het nieuwe leven van de telefoon

Gedurende de twintigste eeuw doorliep de telefoon een geweldig
democratiseringsproces. Na een aarzelende start in het laatste kwart van de
negentiende eeuw ontwikkelde de PTT zich vanaf circa 1900 tot een staatsbedrijf
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dat erin slaagde (vrijwel) elke Nederlander op een uniforme wijze en tegen een
redelijke vergoeding aan te sluiten op een kwalitatief hoogwaardig telefonienetwerk.
In 1980 bezat vrijwel elk Nederlands huishouden een telefoon. De telefoonmarkt
leek verzadigd, het telefoontoestel was volledig ingeburgerd.6 Tegelijkertijd dienden
nieuwe ontwikkelingen zich echter aan. Een van die nieuwe ontwikkelingen betrof
de opkomst van mobiele telefonie. In korte tijd - tussen 1980 en 2000 - ontwikkelde
de mobiele telefoon zich tot een vanzelfsprekende aanvulling op of zelfs alternatief
voor de traditionele ‘vaste’ telefoon. De telefoonmarkt bleek dus allerminst verzadigd.
Waar de maatschappelijke inbedding van de vaste telefoon circa honderd jaar vergde,
kostte hetzelfde proces voor de mobiele telefoon slechts twintig jaar. Deze paragraaf
onderzoekt binnen het kader van de bredere ontwikkelingen in de
telecommunicatiesector vanaf 1980 de achtergronden en oorzaken van deze snelle
diffusie.

Van autotelefoon naar GSM

Mobiele telecommunicatie is een vorm van draadloze telecommunicatie waarbij
sprake is van een radioverbinding tussen een nietplaatsgebonden communicatiestation
en een vast communicatiestation.7 Als zodanig is mobiele telecommunicatie te
onderscheiden van draadgebonden telecommunicatie. Mobiele telecommunicatie
heeft haar wortels in de draadloze telegrafie van rond 1900 en kreeg vanaf de jaren
dertig een belangrijke toepassing in de vorm vanmobilofonie.8 In Nederlandmaakten
vanaf die tijd vooral overheidsdiensten als politie, brandweer, het ziekenvervoer en
de Radiocontroledienst van de PTT van niet-openbare mobilofoonnetten gebruik.
Na de Tweede Wereldoorlog breidde deze groep zich uit naar taxi-ondernemingen
en vervoersbedrijven.9Zo kreeg in 1963 de AlgemeneNederlandseWielrijders Bond
(ANWB) een eigen landelijk mobilofoonnet.10De zend- en ontvangstapparatuur werd
in de kofferbak gemonteerd en het bedieningspaneel, de luidspreker en de microfoon
werden onder het dashboard geplaatst.
In 1949 introduceerde de PTT naast deze beslotenmobiele netten ook een openbaar

mobilofoonnet. Dit Openbaar Landelijk (mobilofoon) Net of OLNmaakte het dankzij
de oprichting van tientallen basisstations met zend- en ontvanginstallaties mogelijk
om vanaf elk telefoontoestel in Nederland een vaar- of voertuig met
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mobilofooninstallatie op te roepen. De oproeper moest danwel wetenwaar demobiele
abonnee zich ongeveer bevond, terwijl de mobiele abonnee in de gaten moest houden
welk basisstation binnen zijn bereik was. De overgang van spreken naar luisteren
werd aangekondigd met het woord ‘over’. Telde het OLN in 1951 ruim honderd
aansluitingen, in de jaren zeventig ging het om ruim tweeduizend abonnees.11

Een uitbreiding van het OLN lag niet voor de hand. Dat had immers een uitbreiding
van het aantal basisstations betekend, met alle gevolgen vandien. Terwijl de opbeller
de positie van de mobiele abonnee exacter zou dienen aan te geven, moest de mobiele
abonnee zijn installatie vaker opnieuw afstemmen op het dichtstbijzijnde basisstation.
Deze gebruikersonvriendelijkheid, gecombineerd met het feit dat elke
gespreksverbinding de tussenkomst van een telefoniste vergde en alleen om de beurt
gesproken kon worden, leidde ertoe dat de PTT in 1980 het eerste autotelefoonnet
(ATF-1) in gebruik nam. ATF-1 vormde een nieuw, cellulair net van basisstations
waarmee mobiele-telefoongebruikers langs automatische weg konden bellen met
geabonneerden op het vaste telefoonnet. In tegenstelling tot het eerdere openbare
mobilofoonnet konden gesprekken nu automatisch tot stand worden gebracht, terwijl
een normaal gesprek - vergelijkbaar met een gesprek via een vaste telefoonverbinding
- mogelijk was. De mobiele abonnee kon direct vanuit zijn auto bellen. Weliswaar
diende de oproeper nog steeds de positie van de abonnee te kennen, maar omdat er
slechts drie regio's bestonden (West, Noord en Zuid), waren er maximaal drie
oproepen nodig om de abonnee te lokaliseren.
Overigens was ook een internationaal abonnement mogelijk: in dat geval kon de

abonnee ook vanuit West-Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg mobiel bellen.
ATF-1 bleek in een grote behoefte te voorzien. Was aanvankelijk de capaciteit

van het net op 6000 aansluitingen beraamd, de hoeveelheid en de lengte van de
gesprekken maakten dat met 2500 aansluitingen reeds kort na de opening de
eindcapaciteit van het net werd bereikt. In 1985 lanceerde de PTT dan ook een tweede
autotelefoonnet. ATF-2 was gebaseerd op het Nordic Mobile Telephone
(NMT)-systeem, dat in de jaren zeventig gezamenlijk was ontwikkeld door een aantal
Scandinavische PTT's en daar dus al enige tijd operationeel was.12 In een aantal
opzichten week ATF-2 af van ATF-1. Allereerst werkte het op een andere en hogere
frequentie, waardoor de verbindingen minder storingsgevoelig waren.13

Tevens hield het net bij waar de abonnee zich bevond, zodat de
vaste-telefoonabonnee de mobiele aansluiting niet meer hoefde te lokaliseren.
Bovendien kwam een nieuwe generatie mobiele autotelefoons op de markt. De
‘Carvox’ was het eerste autotelefoontoestel dat ook buiten de auto kon worden
gebruikt en dus niet meer vast in de auto werd gemonteerd.
ATF-2 was het eerste mobiele net dat ontworpen was op uitbreiding. In eerste

instantie had het net een capaciteit van 15.000 aan-
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Tientallen jaren vóór de introductie van mobiele telefoonnetten maakte het mobilofoonnet van de
PTT al communicatie mogelijk tussen bijvoorbeeld vaartuigen en de vaste wal.

sluitingen, die werden bestreken door vijftig basisstations. Een uitbreiding naar 120
basisstations resulteerde in een capaciteitsverhoging naar 35.000 aansluitingen. Reeds
in 1986 besloot de PTT ATF-2 echter niet verder uit te breiden, maar andermaal een
nieuw net te bouwen dat voor langere tijd zou kunnen voorzien in de sterk toenemende
vraag naar mobiele telefonie: ATF-3. Dit net werd in januari 1989 in gebruik genomen
en bood een capaciteit van liefst 300.000 aansluitingen. Evenals bij ATF-2 het geval
was geweest, ging de introductie van ATF-3 gepaard met het op de markt komen
van nieuwe randapparatuur, waaronder de eerste draagbare telefoontoestellen, de
zogeheten ‘handheld portables’.
Voor deze draagbare telefoons, waarvan het zendvermogen kleiner was dan dat

van de reguliere autotelefoons, stonden in de grote steden extra basisstations opgesteld
met een onderlinge afstand van circa drie kilometer.14

De mobiele telefoon waagde zich dus geleidelijk aan van de snelweg af. In dit
kader viel ook de draadloze huistelefoon, die rond 1990 op demarkt kwam enwaarvan
het snoer tussen hoorn en telefoon was vervangen door een radioverbinding. Het
vaste deel, het basisstation, stond via een gewone telefoonaansluiting in ver-
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binding met het openbare telefoonnet, terwijl de telefoonhoorn via een ingebouwde
zend- en ontvanginstallatie het contact onderhield met het basisstation. Omdat het
monopolie van de PTT op randapparatuur in 1989 was beëindigd, konden
consumenten draadloze telefoons niet alleen via de PTT afnemen, maar ze tevens
aanschaffen bij winkelketens als Blokker en Dixons. In het laatste geval waren ze
weliswaar aanzienlijk goedkoper, maar voldeden ze vaak niet aan de door het
ministerie van Verkeer en Waterstaat gestelde technische normen.15

In vergelijking met autotelefoons bezaten draadloze huistelefoons een beperkt
bereik: circa driehonderd meter. Hetzelfde gold voor het in de lente van 1992 in
werking gestelde netwerk Greenpoint.16

Ten behoeve van Greenpoint plaatste PTT Telecom circa vijfduizend basisstations
in stadscentra en op Schiphol, de Jaarbeurs en de RAI.17 Abonnees in de omgeving
van een treinstation, postkantoor, bushalte, parkeerplaats of tankstation konden met
een speciaal toestel, de ‘Kermit’, verbinding maken met het vaste telefoonnet. De
abonnees konden evenwel niet worden gebeld, reden waarom wel werd gesproken
over de kermit als een ‘draadloze telefooncel’. Het niet zelf kunnen bellen had als
achtergrond dat deze faciliteit een landelijk net van basisstations impliceerde. Een
dergelijk net bestond echter al in de vorm van de autotelefoonnetten. Omdat bestaande
en potentiële gebruikers de naam ‘Kermit’ associeerden met de gelijknamige kikker
uit de Amerikaanse poppenserie ‘The Muppet Show’ en het toestel daarmee een
imago van kinderachtigheid aankleefde, besloot PTT Telecom in 1994 de naam te
veranderen in ‘Greenhopper’. De greenhopper kon vergezeld gaan van een basisstation
voor thuis, zodat het toestel ook kon worden gebruikt als draagbare en draadloze
huistelefoon.
Naast de kermit introduceerde PTT Telecom in november 1994, als eigentijdse

opvolger van de traditionele semafoon, de ‘Buzzer’.18

Tegen een eenmalige uitgave van 250 gulden konden de bezitters van een buzzer
worden gebeld. Op een display verscheen vervolgens het nummer van de oproeper.
Bovendien konden de toestelbezitters elkaar over en weer in (driecijferige) codes
boodschappen sturen. Bij de Primafoonwinkels van PTT Telecom waren boekjes
verkrijgbaar met de meest voorkomende codes, maar gebruikers konden ook eigen,
‘geheime’ codes afspreken. Overigens kondenmet buzzers ook tekstberichtenworden
doorgegeven. De tekst diende dan wel te worden opgegeven aan een telefoniste.
Kermits, greenhoppers en buzzers moesten worden gezien als een beperkt en

daarmee goedkoper alternatief voor de autotelefoon. In 1990 kostte een autotelefoon
5000 gulden, een mobiele zaktelefoon liefst 9000 gulden. In de daaropvolgende jaren
trad weliswaar een prijsdaling van de toestellen in van tussen de 50 en 65 procent,
maar nog in 1992 was de gemiddelde bezitter van een autotelefoon maandelijks
tussen de twee- en driehonderd gulden kwijt aan abonnements- en belkosten.19 De
prijzen en kosten van een kermit en buzzer lagen daar aanzienlijk onder. Daarmee
fungeerden deze toestellen ook als opstap naar een nieuwe generatie mobiele telefoons
en als een marketinginstrument in het creëren van een bewustzijn bij het grote publiek
ten aanzien van demogelijkheden van niet aan de auto gerelateerdemobiele telefonie.
Op het moment van de invoering van Greenpoint was namelijk reeds een nieuwe
standaard vrijgekomen voor een nieuw Europees mobiel telefoonnet: GSM.20
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Van autoradio tot autotelefoon: tussen transportmiddelen en communicatietechnologieën traden in
de twintigste eeuw veel synergie-effecten op.
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De vaste en mobiele telecommunicatienetten in Nederland omvatten een groot aantal componenten.
Naast de bekende gsm-masten op flats en torens wordt, in een aantal gevallen als alternatief voor
kabelverbindingen, onder andere gebruik gemaakt van straalverbindingen. Schotelantennes op hoge
gebouwen, zoals hier in DenHaag, zorgen voor draadloze verbindingenmet andere antenneinstallaties.

Het GSM-net zat evenals ATF-3 op de 900 MHz-band, maar gebruikte in
tegenstelling tot de voorgaande, analoge autotelefoonnetten digitale
transmissietechnologie. Bij digitale transmissie wordt spraak door middel van
pulscodemodulatie in pulspatronen gecodeerd. Het spraaksignaal wordt daartoe een
groot aantal malen per seconde gemeten en in een stroom van binaire getallen (enen
en nullen) omgezet. Aan de ontvangstzijdewordt dit digitale signaal weer gedecodeerd
en omgezet in een analoog signaal. Digitale transmissie geeft niet alleen een hogere
transmissiekwaliteit, maar biedt daarnaast onder andere de mogelijkheid om nieuwe
diensten en faciliteiten te verwezenlijken. Terwijl de voorgaande mobiele toestellen
niet (ATF-3) of slechts in beperkte mate over de grens (ATF-1 en 2) konden worden
gebruikt, was GSM juist bedoeld om een koppeling tot stand te brengen tussen de
verschillende Europese autotelefoonnetten, zodat hetzelfde mobiele toestel in
verschillende landen gebruikt kon worden.21 De achterliggende gedachte daarvan
was dat een grote en uniforme Europese markt schaalvoordelen voor de Europese
telecommunicatie-industrie zou geven. Naast de Europese Commissie speelden
telecomfabrikanten dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
GSM-standaard. De inmiddels tot Koninklijke PTT Nederland (KPN) omgedoopte
PTT stelde op 1 juli 1994 in Nederland het GSM-net in werking. In de daaropvolgende
jaren ontwikkelde GSM zich tot de meest gebruikte standaard voor mobiele netten
ter wereld en werd het operationeel in ruim honderd Europese en Aziatische landen,
overigens met uitzondering van Japan. In 2000 werkte het op drie frequentiebanden:
900,1800 en 1900 MHz.

Concurrentie op de markt voor mobiele telefonie

De hier in het kort geschetste introductie van netten voor mobiele telefonie in
Nederland speelde zich af tegen ingrijpende veranderingen binnen en buiten de
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telecommunicatiemarkt, die er onder meer voor zorgden dat de exploitatie van het
GSM-net geen exclusieve KPN-activiteit meer was.22 De opheffing van het
PTT-monopolie op randapparatuur in 1989 is reeds gememoreerd en vormde in feite
de opmaat tot de liberalisering van de Nederlandse telecommunicatiemarkt in de
jaren negentig. In deze liberalisering speelde een drietal factoren een hoofdrol.23

Ten eerste boden nieuwe telecommunicatietechnologieën meer mogelijkheden
dan voorheen tot het aanbieden van een groter scala aan telecommunicatiediensten
en -producten als fax- en
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dataverkeer. Glasvezelkabels, de digitalisering van telefooncentrales,
satellietsystemen, mobiele communicatievormen en internet maakten nieuwe en
geavanceerde diensten mogelijk die tegen lage kosten en over nationale grenzen heen
konden worden aangeboden. Verschillende overheidscommissies en het Nederlandse
parlement constateerden in de jaren tachtig dat één enkele telecomaanbieder niet in
staat was deze nieuwe en deels ook alternatieve infrastructuren en diensten op een
snelle, rendabele en efficiënte manier te ontwikkelen en aan te bieden aan de
consument.
Ten tweede oefenden aan de vraagkant grote multinationale ondernemingen een

toenemende druk uit op het bestaande telecommunicatienet. In Nederland verenigden
deze grootschalige gebruikers zich bijvoorbeeld in het Centrum voor Informatiebeleid,
de Raad voor het Betalingsverkeer en de Nederlandse Vereniging van
Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers.24De behoefte vanuit deze zakelijkemarkt
aan snelle internationale telefoonverbindingen en snel internationaal dataverkeer
werd deels opgevangen door de bouw en verdere ontwikkeling van eigen
telecommunicatienetten, maar resulteerde tevens in het ter discussie stellen van het
PTT-monopolie en in een pleidooi voor liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
Ook hier was dus de conclusie dat een staatsbedrijf als de PTT niet in staat was op
een adequate manier om te gaan met deze nieuwe wensen en behoeften vanuit de
markt.
Ten derde werden deze ontwikkelingen aan de aanbod- en vraagkant ondersteund

en gestimuleerd door ideologische motieven. In Nederland ontstond in de jaren
tachtig, ten tijde van de kabinetten-Lubbers, een sterke neoliberale stroming. Deze
stroming kenmerkte zich door de opvatting, in de woorden van de minister van
Verkeer en Waterstaat mevrouw N. Smit-Kroes in 1989, dat ‘de overheid alleen dat
moet doen wat niet buiten haar sfeer om kan gebeuren’.25 Telecommunicatie kwam,
gegeven de technologische en marktontwikkelingen, het beste uit de verf onder een
competitief regime met zo min mogelijk overheidsinterventie. Overigens was de
opkomst van deze neoliberale ideologie geen exclusief Nederlands fenomeen. Met
de geleidelijke deregulering van de Amerikaanse telecommunicatiemarkt vanaf het
einde van de jaren zestig en de liberalisering van de Engelse markt vanaf het begin
van de jaren tachtig bestonden er internationale praktijkvoorbeelden van nieuwe
telecommunicatieregimes in wording. Binnen de Europese Gemeenschap (EG) en
de Europese Commissie (EC) werden deze voorbeelden, mede met het oog op de
wens om te komen tot een gemeenschappelijke markt, uiterst serieus genomen. Vanaf
het einde van de jaren tachtig resulteerde dit in een uitgebreid EG-pakket aan regels
en aanwijzingen die ervoor moesten zorgen dat de verschillende Europese PTT's
werden verzelfstandigd en geprivatiseerd en dat de lokale telecommunicatiemarkten
werden opengesteld voor (buitenlandse) concurrenten.
De verschillende landen kregen daarbij een zekere mate van vrijheid voor wat

betreft de manier waarop en de snelheid waarmee de gewenste veranderingen werden
doorgevoerd. Nederland koos voor een geleidelijk veranderingsproces met veel
ruimte voor overleg en consultatie van de verschillende belanghebbende partijen.
Daarmee werd niet alleen recht gedaan aan het Nederlandse ‘poldermodel’, maar

kon de Nederlandse PTT ook worden aangepast aan de eisen van een concurrerende
markt.26De feitelijke reorganisatie en verzelfstandiging van de PTT en de liberalisering
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van de telecommunicatiemarkt voltrokken zich dan ook in een aantal stappen. In
1989 werd, zoals reeds is gememoreerd, de PTT onder de naam Koninklijke PTT
Nederland NV (KPN) losgeweekt uit het departementale verband en kwamen het
beheer en de exploitatie van de telecommunicatievoorzieningen op grotere afstand
van de overheid. De overheid bleef evenwel actief als medevormgever van de nieuwe
telecommunicatiemarkt, onder andere via de oprichting van de Onafhankelijke Post
en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) in 1997, en was bovendien tot 1994 enig
en na 1994 belangrijk aandeelhouder van KPN.27

De liberalisering van de telecommunicatiemarkt kreeg in 1995 een sterke impuls
met de introductie van een concurrent voor KPN op de markt voor mobiele telefonie.
Op 15 maart 1995 verwierf een samenwerkingsverband tussen ING, Vendex en het
Britse Vodafone onder de naam Libertel van het ministerie van Verkeer enWaterstaat
de vergunning voor de ontwikkeling en exploitatie van een tweede Nederlands
GSM-net. In september 1995 ging dit net van start. In 1998 sleepten vervolgens nog
drie consortia een landelijke GSM-licentie in de wacht: Telfort (een
samenwerkingsverband tussen British Telecom en de NS), Dutchtone (France
Télécom, ABN-AMRO, Rabobank en Telinfo) en Ben (Tele Danmark en Belgacom).
Daarmee telde Nederland in 1999 liefst vijf mobieletelefoonaanbieders. De toename
van het aantal concurrenten van KPN beperkte zich overigens niet tot de
mobiele-telefoonmarkt.
Sinds juli 1997 was de gehele telecommunicatiemarkt, dus ook die voor

spraakverkeer over het vaste net, vrij voor alle producten en diensten. In 2000 telde
Nederland liefst 263 dienstverlenende bedrijven op het gebied van telecommunicatie
en 138 netexploitanten.28

Tegen deze achtergrond van toenemende concurrentie raakte de mobiele telefoon
in Nederland buitengewoon snel ingeburgerd.
Met name rond 1990 en vanaf 1996 was de toename van het aantal

mobiele-telefoonaansluitingen indrukwekkend. Grafiek 6.1 geeft de groei van het
aantal mobiele-telefoonabonnees weer voor de periode 1981-2001.

De in vergelijking met de vaste telefoon buitengewoon snelle diffusie van de mobiele
telefoon is in een aantal opzichten opmerkelijk. Ten eerste ontwikkelde Nederland
zich binnen Europa van een land met een relatief lage dichtheid aan
mobiele-telefoonaansluitingen tot een van de Europese koplopers.29 Ten tweede
kampte
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de mobiele telefoon nog tot in de loop van de jaren negentig met een slecht imago.
Het bezit van een mobiele telefoon werd lange tijd geassocieerd met enerzijds
dikdoenerij en uiterlijk vertoon, anderzijds met ‘yuppie’-kenmerken als jong, snel
en professioneel. In dit kader karakteriseerde de cabaretier Youp van 't Hek in 1994
de bezitter van een kermit-toestel als ‘ziekenfonds-yup’.30

Onderzoek uit 1992 bevestigde dit beeld van de mobiele-telefoonbezitter ten dele.
Die bezitter was op dat moment een man uit de Randstad van gemiddeld 42 jaar,
hoog opgeleid, doorgaans in het bezit van een directiefunctie en veelvuldig rijdend
in een Mercedes, Volvo of BMW met een jaarkilometrage van circa driemaal dat
van de gemiddelde Nederlander. Als gevolg van dit intensieve autogebruik stond de
autotelefoonbezitter bijna driemaal zo vaak in de file als de gemiddelde automobilist
en ervoer hij het Nederlandse fileprobleem pregnanter dan de overige automobilisten.
Voor deze groep van gebruikers vormde bereikbaarheid onderweg verreweg het
belangrijkste motief voor de aanschaf van een autotelefoon, die de mogelijkheid
bood om filevertraging om te zetten in werktijd. De telefoonwerdmet name gebruikt
voor het coördineren van werkzaamheden en het onderhouden van het contact met
kantoor. De meeste inkomende gesprekken waren afkomstig van secretaresses.31

Met de snelle diffusie van de mobiele (auto)telefoon binnen andere
gebruikersgroepen verloor deze telefoon geleidelijk aan iets van zijn slechte imago.
Daar stond tegenover dat oproepen tot het hanteren van een etiquette met betrekking
tot demobiele telefonie (waar mag je bellen, hoe hardmag je spreken?) in toenemende
mate werden gehoord.32 Veel Nederlanders bleken zich te ergeren aan het gebruik
van mobiele telefoons in treinen en andere openbare ruimten.33 Deze ergernissen
vormden echter geen belemmering bij de aanschaf van een eigen mobiel toestel. Het
tijdschrift Elsevier constateerde in 1995 dat de mobiele telefoon het Armanipak
voorbij was.34 Bovendien wezen cijfers erop dat de mobiele telefoon in toenemende
mate werd omarmd door niet-zakelijke gebruikers en ook in toenemende mate voor
privé-doeleinden werd gebruikt.35 Vormden voor de autotelefoonbezitter in het
eerdergenoemde onderzoek uit 1992 privé-gesprekken vijftien procent van het totale
aantal gesprekken, begin 1996 was reeds een kwart van de
mobiele-telefoonaansluitingen particulier en was een derde van de gesprekken privé.
Bij tien procent van de mobiele-telefoonbezitters was meer dan tachtig procent van
de gesprekken privé.36

Jongeren kregen aanvankelijk geen specifieke aandacht van de
mobiele-telefoonaanbieders, maar bleken uiteindelijk een uiterst lucratieve doelgroep
te vormen.37 Het door KPN geïntroduceerde Hi-abonnement maakte gebruik van het
analogeATF-3, was daarmee goedkoper dan eenGSM-abonnement en vooral bedoeld
voor jongeren. De andere aanbieders volgden met eveneens op de jongerenmarkt
toegesneden abonnementsvormen en toestellen, waarvan de vormgeving in
toenemende mate onderhevig werd aan
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Grafiek 6.1: Aantal mobiele-telefoonabonnees in Nederland, 1981-2001
(voor bronvermelding zie pag. 333)

demode.Met name het bellen zonder abonnementmet behulp van een vooruitbetaalde
(prepaid) kaart oefende een grote aantrekkingskracht uit op jongeren. Het werd door
Libertel in november 1997 onder de naam Libertel iZi geïntroduceerd voor jongeren
tussen de 16 en 24 jaar en in snel tempo overgenomen door de andere
mobiele-telefoonaanbieders. Het merendeel van de mobiele-telefoonabonnees belde
in 2000 met een prepaidkaart.38

Het versturen van (korte) tekstberichten, ten slotte, werd aanvankelijk gezien als
onderdeel van de professionele semafoonmarkt.39

Als onderdeel van GSM raakte het onder de naam SMS (Short Message Service)
vooral populair onder de jonge mobiele-telefoongebruikers. Terwijl KPN tijdens de
jaarwisseling 2000-2001 circa één miljoen sms-berichten met nieuwjaarswensen
verwerkte, verstuurden 3,3 miljoen Nederlanders van twaalf jaar en ouder aan het
begin van 2001 circa twintig miljoen sms-berichten per week.40 Waardoor kan nu
het ongeëvenaarde succes van mobiele telefonie worden verklaard? Ten eerste kan
worden gewezen op het feit dat mobiele telefonie op verschillende manieren kon
voortbouwen op de vaste telefonie. Demobiele telefoonnetten vormden aanvullingen
op het bestaande net. In tegenstelling tot de vaste telefonie hoefde er niet vanaf een
nulpunt te worden begonnen, maar was een groot aantal telefoonabonnees reeds
bereikbaar.41 Met andere woorden, het nut van een mobiele-telefoonaansluiting was
van meet af aan al relatief groot. Daarnaast bood mobiele telefonie geen volkomen
nieuwe dienst, maar een aanvulling op een bestaande en vertrouwde dienst.42 Werd
de actieradius van de telefoon aanvankelijk vergroot tot het voertuig waarin de
abonnee zich verplaatste, de ontwikkeling van de autotelefoon tot een ‘portable’ die
altijd meegedragen kon worden en daarmee niet meer aan een locatie maar aan een
persoon was gebonden, gaf de telefoon een nieuwe dimensie van persoonlijke vrijheid
en maakte het
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Jongeren lopen, na in eerste instantie te zijn genegeerd door de mobiele-telefoonaanbieders, inmiddels
voorop in het bezit van een mobiele telefoon.Met name voor deze groep heeft het toestel zich ontwikkeld
van een functioneel apparaat tot een lifestyle-accessoire.

toestel tot een volledig geïndividualiseerd communicatiemedium. In dit opzicht paste
de nieuwe carrière van de telefoon vanaf de jaren tachtig in een breder patroon van
‘mobile privatization’, een patroon dat in de jaren zestig was ingezet met de
transistorradio en in de daaropvolgende decennia verder werd ingevuld met de
draagbare walk- en diskman.43

De bezitter van een mobiele telefoon is bereid voor deze mobiele vrijheid extra te
betalen: de tarieven van mobiel bellen bevonden zich in de afgelopen twintig jaar
consequent boven die van bellen via het vaste net. Tegelijkertijd is duidelijk dat de
bereidheid om voor mobiliteit te betalen sterk is toegenomen ten gevolge van de
prijsdalingen van mobiele telefonie: in Nederland daalden de kosten per gebruiker
per maand van 54 euro in 1990 tot 11 euro in juni 2000.44 Die prijsdalingen zetten al
aan het begin van de jaren negentig in, maar werden nog versterkt door de vanaf
1995 optredende prijzenslag tussen de verschillende mobiele-telefoonaanbieders.
Deze prijzenslag resulteerde niet alleen in een proliferatie van (goedkope)
abonnementsvormen, maar tevens in de (typisch Nederlandse) praktijk van het ‘gratis’
weggeven van mobiele telefoons bij een abonnement. Vanuit dit perspectief lagen
de oorzaken van de snelle diffusie van de mobiele telefoon dus in een complexe
combinatie van technologische ontwikkelingen,marktontwikkelingen, overheidsbeleid
en culturele praktijken.

Een ‘schone slaapster’ ontwaakt: de kabel
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In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kende Nederland drie duidelijk
afgebakende telecommunicatie-infrastructuren, elkmet een eigen functie en exploitant:
het vaste telefoonnet van de PTT voor het voeren van telefoongesprekken, de
omroepzendernetten van de NOZEMA voor het uitzenden van radio- en
televisieprogramma's, en de lokale kabelnetten voor de doorgifte van de
omroepprogramma's tot in de huiskamer. Aan het einde van de twintigste eeuw was
van dit overzichtelijke medialandschap weinig over. De voorgaande paragraaf liet
al zien dat het vaste telefoonnet gezelschap kreeg van mobiele telefoonnetten.
Daarnaast ontstonden verschillende overlappingen tussen de drie genoemde
infrastructuren en de over deze infrastructuren aangeboden diensten. Dit proces van
domeinvervaging en grensoverschrijding werd wel-
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licht het duidelijkst zichtbaar in de ontwikkeling die de lokale kabelnetten vanaf de
jaren zeventig doormaakten. Evenals de telefoon, begon ‘de’ kabel aan een nieuwe
fase in zijn levenscyclus. Die ontwikkeling staat in deze paragraaf centraal. Allereerst
zal worden ingegaan op het veranderende kijk- en luistergedrag sinds het einde van
de jaren zestig. Vervolgens wordt de rol van de kabel in dit veranderende gedrag aan
de orde gesteld. Aansluitend wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen op
kabelgebied.

Televisiekijken: meer en anders

De radio ontwikkelde zich vanaf de jaren zestig voor de meeste luisteraars tot een
achtergrondmedium, ondanks een aanzienlijke toename van het aantal zenders en
het aantal zenduren.45 De komst van de popzender Hilversum 3 in 1965, van de
klassieke zender Hilversum 4 in 1975 en de doelgroepzender Hilversum 5 in 1983,
alsmede de opkomst in de jaren tachtig en negentig van lokale en regionale zenders
en van commerciële radio vormden belangrijke indicaties voor het feit dat de radio
in toenemende mate werd afgestemd op specifieke doelgroepen en markten. Het
intensief luisteren in gezinsverband in de huiskamer maakte in toenemende mate
plaats voor meer extensief radiogebruik op andere locaties: de slaapkamer, de
kinderkamer, de keuken en buitenshuis.46 De auto ontwikkelde zich eveneens tot een
belangrijke locatie voor radiobeluistering: het bezit van een autoradio nam tussen
1975 en 1985 toe van 52 tot 84 procent.47

Nam de intensieve radiobeluistering af, voor televisiekijken gold het
tegenovergestelde. In de jaren zestig werd gemiddeld tien uur van de wekelijkse vrije
tijd aan televisiekijken besteed. Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig nam dit
gemiddelde aanzienlijk toe.
Televisiekijken werd de belangrijkste vrijetijdsbesteding binnenshuis. De tien uur

in de jaren zestig groeide naar ruim twaalf uur in het midden van de jaren tachtig,
tot 17,5 uur aan het einde van de jaren negentig.48 In 1995 vulde televisiekijken
gemiddeld 43 procent van de thuis doorgebrachte tijd, tegen 33 procent in 1975. In
dezelfde periode ontwikkelden jongeren, die in de jaren vijftig en zestig nog relatief
weinig televisie keken, zich tot zeer zware televisiekijkers: in 1995 besteedden twaalf-
tot negentienjarigen 57 procent van de thuis doorgebrachte tijd aan televisiekijken.49

Er werd echter niet alleen meer televisie, maar ook anders televisie gekeken.
Bezat het Nederlandse huishouden in 1975 gemiddeld 1,1 kleurentelevisietoestel,

in 1995 was dit gestegen tot 1,7. In 1998 stonden in een kleine vijftig procent van
de huishoudens twee of meer televisietoestellen.50 Door de toename van het aantal
televisietoestellen per huishouden, maar vooral ook vanwege de toename van het
aantal zenders en zenduren, kregen de verschillende gezinsledenmeer de gelegenheid
hun kijkgedrag af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Het kijkgedrag werd
individueler en het televisiepubliek versnipperde. Waren in de jaren zestig
kijkdichtheidcijfers - het aantal kijkers als deel van het totale aantal televisiebezitters
- van over de negentig procent geen uitzondering, in de jaren negentig werden de
populairste televisieprogramma's nog maar zeer zelden door een meerderheid van
de televisiebezitters gevolgd.51
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De versnippering en ‘verdunning’ van het televisiepubliek over een groter aantal
zenders was mede het gevolg van de introductie van de afstandsbediening. Zogeheten
‘Mystery Controls’ waren reeds vóór de TweedeWereldoorlog in Amerika ontwikkeld
ten behoeve van de draadloze bediening van radio's, maar werden onder invloed van
de ontwikkelingen in de micro-elektronica pas vanaf de jaren zeventig op grote schaal
toegepast in de televisieproductie.52 Had in 1983 27 procent van de televisiebezitters
een afstandsbediening, in 1988 en 1998was dit percentage gestegen tot respectievelijk
54 en 96.53 Met de afstandsbediening in de hand kon de televisiekijker op een snelle
en gemakkelijke wijze een keuze maken uit het toegenomen zenderaanbod.
Tegelijkertijd ging de afstandsbediening ook fungeren als middel om reclameblokken
te vermijden. Met de toename van het aantal (commerciële) zenders en de
reclamezendtijd op de publieke omroepen in de jaren tachtig en negentig nam het
aantal schakelingen per kijker aanzienlijk toe: van dagelijks 5,8 in 1988 naar 13,4
in 1996. Tegelijkertijd halveerde de gemiddelde kijktijd tussen twee
kanaalwisselingen: van 44 minuten in 1988 tot een kleine 24 minuten in 1996.
Overigens behoorden zowel jongeren als mannen tot de intensievere schakelaars.54

De uitbreiding van het aantal zenduren bracht ook een verschuiving van het
televisiekijken teweeg in de richting van de ochtend-, middag- en nachtelijke uren:
televisie werd een minder uitgesproken avondmedium. Dat laatste hield overigens
ook verband met de introductie van de videorecorder. Na een eerste introductie door
Philips in Nederland in het midden van de jaren zestig als apparaat voor professioneel
gebruik, kwamen aan het einde van de jaren zestig de eerste videorecorders voor
huiskamergebruik op de markt.55 Na een aanloopperiode tot in de jaren zeventig,
tijdens welke verschillende concurrerende maar niet-uitwisselbare videosystemen
om marktdominantie streden, steeg het videorecorderbezit onder televisiebezitters
van 28 procent in 1985 naar 75 procent in 1995.56 De verspreiding van de
videorecorder in het Nederlandse huishouden resulteerde echter niet alleen in een
verschuiving van de kijktijd. Tevens kon de videorecorder voor een deel
verantwoordelijk worden gesteld voor de toename van de kijktijd en de relatieve
toename van de tijd die werd besteed aan het kijken naar films en televisiedrama's.57

Televisiekijken werd door de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden van
buitenlandse zenders ook eenminder Nederlandse aangelegenheid.Weliswaar konden
al in de jaren vijftig en zestig televisiebezitters in de grensprovincies buitenlandse
zenders ontvangen, maar het merendeel van de Nederlandse televisiekijkers kreeg
eerst vanaf de tweede helft van de jaren zeventig de mogelijkheid af te stemmen op
buitenlandse zenders. Aan het begin van de jaren tachtig kon 76 procent van de
Nederlandse huishoudens
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Telde Nederland in 1951 welgeteld één televisiezender, vanaf de jaren zeventig groeide het aantal
televisiezenders onder invloed van kabel en satelliet gestaag. Aan het einde van de twintigste eeuw
konden gemiddeld ruim dertig zenders worden ontvangen.

met een televisieaansluiting Duitsland 1 en 2 ontvangen, 66 procent Duitsland 3 en
vijftig procent de Vlaamse zender BRT.58 In de daaropvolgende jaren werd dit pakket
uitgebreid met Engelse en Franse zenders, terwijl satellietzenders als Sky Channel,
Music Box en Super Channel eveneens hun intrede deden.59 In de jaren negentig kon
het overgrote deel van de Nederlandse televisiekijkers meer dan twintig buitenlandse
zenders ontvangen. Deze toename van het buitenlandse televisieaanbod ging ten
koste van het marktaandeel van de Nederlandse publieke omroepen. Ondanks de
start van Nederland 3 in 1988 daalde dit aandeel gestaag, van ruim vijftig procent
rond 1990 naar minder dan veertig procent rond 1995 en tot ruim dertig procent aan
het einde van de jaren negentig.60 Dit gegeven leidde, in combinatie met nieuwe
technologische ontwikkelingen, tot uitgebreide en langdurige discussies over de
toekomst van het Nederlandse mediabestel.
Kon de televisiekijker dankzij videorecorder en afstandsbediening in toenemende

mate een persoonlijk stempel op zijn mediaconsumptie drukken, de uitbreiding van
het aanbod aan televisiezenders en daarmee de mogelijkheid tot televisiekijken vond
eveneens plaats tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen.
De opkomst van omroepsatellietzenders is reeds kort gememoreerd. DeNederlandse

televisiekijkers kregen vanaf de eerste helft van de jaren zestig al incidenteel per
satelliet aangeleverde beelden voorgeschoteld - bijvoorbeeld van de lancering van
de communicatiesatelliet Telstar 1 in 1962, van de Olympische Spelen in Tokio in
1964 en van de landing op de maan in 1969. In de jaren tachtig kwamen
satellietverbindingen en -zenders voor omroepdoeleinden op grote schaal beschikbaar.
De in 1988 gelanceerde Luxemburgse Astra-satelliet bood plaats aan zestien
televisiezenders, waaronder vanaf 1989 RTL-Véronique, het latere RTL4. De in
1980 opgerichte Amerikaanse satellietzender Cable NewsNetwork (CNN) veroverde
met zijn berichtgeving over de Golfoorlog in 1991 een vaste plaats in het Nederlandse
medialandschap.
Overigens werden in Nederland vanaf februari 1990 schotelantennes voor

particulier gebruik verkocht.61 In 1995 bezat vijf procent van deNederlandse bevolking
een schotelantenne.62

Schotelantennes maakten het voor televisiekijkers in principe mogelijk om
televisiezenders te ontvangen zonder een kabelabonnement. Daarvan werd
aanvankelijk vooral gebruik gemaakt door allochtonen van wie de zenders van het
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land van herkomst niet in het kabelpakket waren opgenomen. Autochtone
Nederlanders volgden geleidelijk, terwijl projectontwikkelaars aan het einde van de
twintigste eeuw begonnenmet het bouwen van woonblokkenmet één centrale schotel
voor alle woningen, zogeheten GSO-projecten (Geschikt voor Schotel Ontvangst).
Begin 2001 telde Nederland naar schatting 320.000 (individuele) schotelbezitters.63

Kabelexploitanten

De verruiming van het televisieaanbod als gevolg van de opkomst van commerciële
satellietzenders - een verruiming waarvan dus op grote schaal gebruik werd gemaakt
- was niet mogelijk geweest zonder een andere visie op ‘de’ kabel en een actievere
rol van de kabelexploitanten. Satelliet en kabel werden in veel nota's over het
mediabeleid dan ook vaak in één adem genoemd. In de jaren tachtig nam het aantal
kabelnetten evenals het aantal kabeltelevisieaansluitingen explosief toe: was in 1988
75 procent van de Nederlandse huishoudens aangesloten op een kabeltelevisienet,
in 2000 was dit percentage gestegen tot 97 procent.64 De Centrale Antenne Systemen
van de PTT uit de jaren zestig en de Gemeenschappelijke en Centrale Antenne
Inrichtingen (GAI's en CAI's) van woningcorporaties en gemeenten uit de jaren
zeventig fungeerden tot ver in de jaren tachtig op een zelfde manier als de
radiocentrales in de decennia daarvoor: als lokaal doorgeefluik van de Nederlandse
zenders en een zeer beperkt aantal buitenlandse zenders. Dit restrictieve beleid werd,
mede onder invloed van geruchtmakende plannen van kabelexploitant en -leverancier
DeltaKabel om de BBC alsook de Luxemburgse commerciële zender RTL aan zijn
abonnees te gaan doorgeven, in het begin van de jaren tachtig ter discussie gesteld.65

Satelliet en kabel maakten niet alleen een tot dan toe ongekende overvloed aan
(buitenlandse) kanalen en programma's mogelijk, ze dreigden tegelijkertijd het
monopolie van de Nederlandse omroeporganisaties te ondergraven. In 1982
constateerde deWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), om advies
gevraagd door het kabinet-Van Agt,

[dat] het elektronisch aanbod sterk kan worden uitgebreid, met name
doordat de kabel niet slechts, zoals tot dus ver, zal dienen als verlengstuk
van de individuele antenne, maar een zelfstandig verspreidingsmedium
wordt voor programma's die niet, of niet gelijktijdig, via de ether
beschikbaar komen.
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Gemeenten en woningcorporaties kregen er vanaf de jaren zestig een nieuwe taak bij: de aanleg en
exploitatie van centrale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen (CAI's en GAI's). De foto toont
de montage van een centrale antennemast van een GAI door eenMaastrichtse woningbouwvereniging
in de wijk Belfort in 1965.

Hierdoor wordt de schaarste aan zendkanalen feitelijk opgeheven. Tevens
ontstaat de mogelijkheid voor nieuwe mediadiensten.66

Abonneetelevisie, teletekst, kabelkranten, de doorgifte van een groot aantal
(commerciële) satellietzenders, de koppeling van de kabelnetten aan de lokale
telefoonnetten, nieuwe interactieve diensten, het werd, aldus de WRR, op termijn
allemaal mogelijk. In de Kabelregeling uit 1984 van minister L.C. Brinkman viel
van deze nieuwe mogelijkheden echter slechts een deel terug te vinden.67

Voorop bleef staan dat het Nederlandse omroepbestel, waarvan de kabel een
onlosmakelijk onderdeel was, het monopolie bleef van de Nederlandse
omroeporganisaties en dat een vergaande liberalisering van de kabel ongewenst was.
Het regime voor ontvangst van buitenlandse zenders werd in dat kader weliswaar
versoepeld, maar het verbod op doorgifte van buitenlandse, op Nederland gerichte
reclame en op ondertiteling van buitenlandse satellietprogramma's op de kabel bleef
gehandhaafd, terwijl het beleid om gemeentebesturen incidenteel toestemming te
verlenen tot eigen uitzendingen via de kabel, werd beëindigd. De Nederlandse
kabelregeling werd in 1988 door het Europese Hof van Justitie echter in strijd
bevonden met het principe van vrijheid van dienstenverkeer binnen de Europese
Gemeenschap.68 In de daaropvolgende jaren werden, hetzij door de Nederlandse,
hetzij door de Europese rechter, successievelijk de restricties ten aanzien van
kabeltelevisie opgeruimd. Tegelijkertijd transformeerde het Nederlandse omroepbestel
via een verdere liberalisering van de mediawetgeving van een open naar een duaal
bestel.69 Omschreef het in 1994 aangetreden eerste kabinet-Kok de kabel nog als een
‘schone slaapster’, in de tweede helft van de jaren negentig ontwikkelden de
kabelnetten zich tot zelfstandige doorgeefstations van buitenlandse en commerciële
omroepzenders. In combinatie met de opkomst van nieuwe diensten en producten
als ‘pay per view’, ‘video on demand’, telefonie en internet via de kabel alsmede
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(digitale) pluspakketen was het duidelijk geworden dat de kabel niet langer meer een
vanzelfsprekend verlengstuk van de Nederlandse omroepen was.
De verzelfstandiging en de liberalisering van de kabelsector gingen gepaard met

een aanzienlijke schaalvergroting. De honderden
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lokale kabelexploitanten aan het begin van de jaren negentig, waaronder een groot
aantal gemeenten, maakten door fusies en overnames plaats voor een beperkt aantal
regionaal en landelijk opererende bedrijven. Aan het begin van de jaren negentig
bezaten de vijftien grootste kabelbedrijven circa vijftig procent van de Nederlandse
kabelmarkt; dit percentage steeg van een kleine zeventig procent rond het midden
van de jaren negentig tot negentig procent in 1999.70 Gelijktijdig met dit
concentratieproces vonden een privatiserings- en een internationaliseringsproces
plaats. Nadat al in de eerste helft van de jaren negentig verscheidene gemeenten hun
kabelnetten hadden verkocht aan de energiebedrijven of aan Casema, de
dochtermaatschappij van KPN, volgde aan het einde van de jaren negentig een tweede
verkoopgolf. Beleidsmakers zagen de kabel, in zijn nieuwe rol als zelfstandigmedium,
rond het midden van de jaren negentig vooral als een alternatief voor én concurrent
van KPN op het gebied van telefonie. Om deze reden werd KPN in 1997 door de
overheid gedwongen Casema te verkopen. France Télécom kocht het bedrijf voor
1,7 miljard gulden, wat neerkwam op 1550 gulden per aansluiting.71 Dat de hoge
penetratiegraad van de kabel in Nederland voor meer buitenlandse bedrijven een
attractieve gelegenheid bood voor (verdere) Europese expansie, bleek ook uit de
gang van zaken rond het Amsterdamse kabelnet Kabeltelevisie Amsterdam (KTA),
een van de grootste netten in Europa. In 1996 verkocht de gemeente Amsterdam
voor 1450 gulden per aansluiting haar kabelnet aan A2000, een consortium van
enerzijds het Amerikaanse bedrijf US-West en anderzijds UPC (United and Philips
Communications), een joint venture van United International Holding en Philips. Na
de verkoop in 1997 door Philips van zijn aandeel werd UPC herdoopt in United
Pan-Europe Communications.72 UPC verwierf vervolgens door overname van de
kabelbedrijven Telekabel enGelreVision een dominante positie binnen deNederlandse
kabelsector.
De verkoop van de gemeentelijke kabelnetten ging, met name in Amsterdam,

gepaard met verhitte discussies over de vraag, in hoeverre gemeenten over dienden
te gaan tot ‘het slachten van de kip met de gouden eieren’. In vergelijking met de
eerdere kwestie rond de toekomst van het staatsbedrijf der PTTwaren deze discussies
echter minder principieel of ideologisch van aard en ook van kortere duur. Een
verklaring hiervoor kon wellicht worden gevonden in het gegeven dat veel gemeenten
toch betrokken bleven bij de kabel via door hen bedongen waarborgen ten aanzien
van de prijs van de basispakketten. Bovendien werden gemeenten verplicht gesteld
representatieve programmaraden te formeren die de geprivatiseerde kabelexploitanten
gingen adviseren over de samenstelling van het basispakket. Daarnaast hadden de
kabelexploitanten ook nog te maken met de wettelijke doorgifteverplichting van de
Nederlandstalige zenders en eventuele lokale en regionale zenders. Ten slotte zag
vanaf 1999 de OPTA in samenwerking met de NederlandseMededingings Autoriteit
(NMA) toe op een effectieve concurrentie binnen de kabelsector.
Technologische ontwikkelingen en de liberalisering van de sector hebben ertoe

geleid dat de kabel zich in de tweede helft van de jaren negentig heeft ontwikkeld
tot een multifunctioneel net voor een breed scala van communicatiediensten: omroep,
telefonie, interactieve diensten en internet. De nieuwe mogelijkheden van de kabel
werden overigens niet allemaal even enthousiast ontvangen. Met name voor
interactieve diensten - bijvoorbeeld video-on-demand en ‘home-shopping’ - liep de
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consument aan het einde van de jaren negentig nog niet erg warm.73 Dat gold niet
voor internet via de kabel. Voortgekomen uit de koppeling van en
informatie-uitwisseling tussen (aanvankelijk een beperkt aantal) computernetten,
groeide internet in de loop van de jaren negentig uit tot een wereldwijde
communicatie-infrastructuur (electronic mail, chat-faciliteiten en nieuwsgroepen)
en informatiemedium ten behoeve van het verspreiden en opvragen van teksten,
beelden en geluiden (world wide web).74 In het voorjaar van 2000 waren 4,25 miljoen
Nederlandse huishoudens in het bezit van een personal computer (pc). Toegang tot
het internet bezaten 2,65 miljoen huishoudens. Het feitelijke gebruik van internet
steeg snel, van 28 procent van de Nederlandse huishoudens aan het begin van 1999
tot ruim veertig procent begin 2000. Deze stijging ging, weliswaar nog slechts in
geringe mate, ten koste van andere vrijetijdsbestedingen, waaronder televisiekijken.75

Overigens gold voor alle toepassingen van de computer dat er in de gebruikerspraktijk
aanzienlijke verschillen bestonden tussen mannen en vrouwen. In het algemeen
beschikten vrouwen minder vaak over een computer en gebruikten ze deze minder
vaak en deels ook op een andere manier dan mannen.76

Een toenemend deel van het internetverkeer speelde zich af via de kabel. Rond
het midden van de jaren negentig werd de kabel vooral nog gezien als een alternatieve
infrastructuur voor telefonie. Breedband-internet over de kabel zorgde er echter met
name voor dat de kabelexploitanten zich tot concurrenten van de traditionele
telefoonkabel konden ontwikkelen. Uit onderzoek van de OPTA bleek dat in 2000
slechts circa één procent van de Nederlandse bellers telefoneerde via de kabel, terwijl
circa elf procent van de Nederlandse internetters een abonnement bij een kabelbedrijf
had afgesloten.77 Internet via de kabel ontwikkelde zich dus tot een concreet alternatief
voor internet via het telefoonnet. Tegelijkertijd diende zich in de laatste jaren van
de twintigste eeuw via het Universal Mobile Telecoms System (UMTS) wellicht al
een volgend alternatief aan. UMTS werd gepresenteerd als een nieuw net met hoge
bandbreedte dat niet alleen de GSM-netten overbodig zou maken, maar tevens de
mogelijkheid in zich had tot mobiel internetten, en als zodanig dus wellicht ook als
concurrent ten opzichte van internet via de kabel zou kunnen gaan fungeren.78 Een
karakterisering uit 1995 van UMTS als ‘draadloze Heilige
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Eind 2000 konden ruim drie miljoen Nederlanders zich internetgebruiker noemen. Vooral het
thuisgebruik van computers met modems onder gezinnen met jonge kinderen nam in de tweede helft
van de jaren negentig toe; (alleenstaande) vrouwen en senioren bleven voorlopig nog achter. Spelletjes,
via internet, maar vooral op cd-rom, zijn voor kinderen de meest gebruikte toepassing van de computer.

Graal’ geeft echter aan dat op dat moment nog niet iedereen overtuigd was van de
levensvatbaarheid van UMTS.79 Dat weerhield een aantal Nederlandse en Europese
mobiele-telefoonexploitanten er overigens niet van om zich in 2000 diep in de
schulden te steken voor de verwerving van een UMTS-licentie. Hoe dan ook, de
markt van verwachtingen die inmiddels rond UMTS is gecreëerd, vertoont opvallende
gelijkenissen met de situatie in 1986 toen de commissie-Zegveld haar uiteindelijk
niet gerealiseerde universele netwerk presenteerde.

Conclusie

In dit hoofdstuk stonden de twee belangrijkste infrastructuren van de
informatiesamenleving centraal: het telefoonnet en de kabel.
Beide infrastructuren werden gekenmerkt door expansie: het vaste telefoonnet

kreeg gezelschap van mobiele netten, terwijl het bereik van de kabel en het aantal
televisiezenders die via de kabel werden doorgegeven, sterk werden uitgebreid. In
beide gevallen werden de infrastructurele uitbreidingen ten volle benut: Nederlanders
zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk meer (mobiel) gaan bellen en aanzienlijk
meer gaan televisiekijken. Naast dit toenemende aanbod vormde ook de toenemende
interactie tussen de verschillende infrastructuren en diensten een opvallende trend.
De convergentie van netwerken kan als de belangrijkste technologische ontwikkeling
op communicatie- enmediagebied in de afgelopen decennia worden gekarakteriseerd.
De traditionele scheidslijnen tussen de informatietechnologie-, de media- en de
telecommunicatiesector zijn na 1970 in toenemende mate vervaagd, terwijl op het
snijvlak van de drie genoemde sectoren een nieuwe multimediasector tot wasdom is
gekomen. Tegelijkertijd met dit convergentieproces hebben liberaliserings- en
internationaliseringsprocessen plaatsgevonden die resulteerden in een doorbraak van
de traditionele monopolies op het gebied van telefonie en omroep. Nieuwe
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exploitanten van communicatie-infrastructuren en nieuwe aanbieders van
mediadiensten hebben zich in het Nederlandse medialandschap een plaats verworven
naast het voormalige staatsbedrijf der PTT en de traditionele omroeporganisaties.
Het brede en internationale proces van technologische convergentie vormde geen

deterministisch kader. Aan zowel de ontwikkelingen op het gebied van de
telecommunicatie als die op het gebied van de omroep en de kabel bleek Nederland
een eigen invulling en fasering te kunnen geven. De transformatie van de voormalige
gesloten regimes naar open en competitieve regimes ging gepaard met uitgebreide
discussies, strategische herformuleringen, talloze beleidsnotities en ettelijke
wetswijzigingen. De privatisering en liberalisering van de verschillende
communicatie- en mediamarkten leidde niet tot deregulering, maar tot re-regulering.
De beleidsmatige en bestuurlijke consequenties van de technische
convergentieprocessen waren groot en zijn bovendien, gegeven de dynamiek van de
ICT-sector, nog niet uitgekristalliseerd.
Voor de Nederlandse mediaconsument had het proces van technologische

convergentie eveneens aanzienlijke consequenties.
Wellicht de belangrijkste consequentie hield verband met het toegenomen aanbod

van infrastructuren en diensten. Het Nederlandse medialandschap raakte dichter
bevolkt. De tijd dat de Nederlandse
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Telecommunicatieverbindingen maakten in de twintigste eeuw veelvuldig gebruik van de Nederlandse
bodem. Met de liberalisering van de telecommunicatiemarkt aan het einde van de twintigste eeuw
beleefden de kabelleggers een gouden periode.

telefoonabonnee alleen bij de PTT terecht kon voor een telefoontoestel en
telefoonabonnement, is voorbij. Hetzelfde geldt voor de televisiekijker: de tijd dat
alleen kon worden gekozen uit Nederlandse omroepprogramma's op Nederland 1 en
Nederland 2, is eveneens voorbij. Het toegenomen communicatie- en media-aanbod
stelde nieuwe eisen en vroeg nieuwe vaardigheden van de consument. Keuzevrijheid
betekende niet alleen dat de mediaconsumptie meer nog dan voorheen op individuele
maat kon worden toegesneden, maar bracht tevens met zich mee dat de
mediagebruiker zich op elk moment van de dag het hoofd diende te breken over de
vraag, welke informatie of welk amusement hij via welk medium tot zich wilde
nemen. Antwoordapparaten, voicemails, afstandsbedieningen en computermuizen
ontwikkelden zich tot onontbeerlijke navigatie-instrumenten in wat wel is genoemd
het ‘Informatie Tijdperk’.80

Door de convergentie van informatietechnologie, telecommunicatie en
(omroep)media kon de consument steeds meer diensten via steeds meer netten
afnemen. Een bepaalde dienst was niet langer meer aan een bepaalde infrastructuur
gebonden. In principe kon elke dienst via elke infrastructuur worden aangeboden.
Alhoewel ook in het verleden communicatie en omroep via verschillende
infrastructuren konden worden aangeboden en één infrastructuur meerdere diensten
kon bevatten, is de huidige convergentie zonder historisch precedent. Tegelijkertijd
doen de diversificatie van infrastructuren en diensten en het nog goeddeels ontbreken
van uitgekristalliseerde ontwikkelingstrajecten sterk denken aan de labyrintachtige
situatie rond 1900. Het medialandschap rond 2000 is even weinig transparant als dat
van rond 1900. Opnieuw dienen mediagebruikers hun wensen en behoeften op het
gebied van communicatie, informatie en amusement af te stemmen op een snel
veranderend en onoverzichtelijk aanbod.
Een ICT-revolutie veronderstelt een ingrijpende transformatie die zich op vele

maatschappelijke gebieden voltrekt. In een ander kader is eerder geconstateerd dat
‘de’ computer een belangrijke oorzaak was van de economische opleving in de jaren
negentig van de twintigste eeuw.81 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw was
van deze opleving echter weinig meer over. De ‘Nieuwe Economie’ bleek
weerbarstiger dan gedacht, de ‘internet-hype’ was volgens velen voorbij. Dit voorbeeld
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geeft aan dat het alleen al op economisch gebied lastig praten is over de gevolgen
van de ICT-revolutie.82 Dat geldt wellicht nog sterker voor sociaal-culturele
omstandigheden en praktijken. Heeft het toegenomen aanbod vanmedia het dagelijks
leven ingrijpend veranderd? Heeft de verspreiding en het gebruik van nieuwe
communicatie- en informatiemiddelen geleid tot een nieuwe tweedeling in de
samenleving?
Weliswaar hebben zich inderdaad verschuivingen voorgedaan in de

vrijetijdsbesteding en de mediaconsumptie en zijn de communicatiemiddelen en
-mogelijkheden verder geïndividualiseerd en gemobiliseerd, maar zijn er inmiddels
onder invloed van ICT ook nieuwe gedragingen en culturele praktijken ontstaan?
Onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten van nieuwe communicatietechnologieën
op (bedrijfs)organisaties laat zien dat deze effecten niet homogeen zijn, dat wil zeggen
niet voor elke organisatie op een zelfde manier aanwezig. Bovendien kunnen ook
onbedoelde en tegengestelde effecten optreden. Ten slotte zijn effecten cumulatief
en gefaseerd in de tijd. Vinden veranderingen in eerste instantie
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plaats op operationeel niveau, pas later treden ze op in de structuur, cultuur en strategie
van de organisatie. Ook kan in het algemeen worden geconstateerd dat in eerste
instantie bestaande bedrijfsprocessen worden verbeterd of veranderd, en dat pas in
een latere fase nieuwe producten, diensten en markten worden geïntroduceerd en
betreden.83 Iets dergelijks geldt vanuit een breder maatschappelijk perspectief wellicht
tevens voor de veronderstelde ICT-revolutie. Aan het begin van de eenentwintigste
eeuw zijn bestaande praktijken vooral in kwantitatieve zin veranderd.We zitten meer
voor de televisie, meer achter de pc, en hebben dientengevolge meer informatie en
amusement tot onze beschikking. Dankzij de telefoon en pc kunnen we met meer
mensen communiceren dan voorheen. In sommige gevallen kunnen bestaande dingen
ook sneller of effectiever worden gedaan dan vroeger. Vooralsnog bestendigt en
verdiept ICT dus onze bestaande sociale patronen en communicatiepraktijken.
Werkelijke nieuwe praktijken en nieuwe levensstijlen hebben zich nog nauwelijks
ontwikkeld, alhoewel sommigen reeds een totaal andere maatschappij in het verschiet
zien liggen.84 De ICT-revolutie blijft daarmee een belofte voor de eenentwintigste
eeuw.

W.O. de Wit
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Televisieontvangst werd in Nederland aanvankelijk gekenmerkt door het bestaan van ‘blinde’ plekken,
onder meer in de kop van Noord-Holland en Zuid-Limburg. Vanaf de jaren vijftig verrezen overal in
het land televisietorens, zoals deze in Lopik, gebouwd in 1961. Deze toren heeft de indrukwekkende
hoogte van 375 meter. In combinatie zorgden hoofd- en steunzenders overal in het land voor een
storingsvrije ontvangst.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



277

7 Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw: tendensen en
patronen

In 1909 waagde het geïllustreerde tijdschriftWereldkroniek zich aan een voorspelling
over de ontwikkeling van ontvangtoestellen voor draadloze telefonie, een op dat
moment nieuwe technologie:

In den toekomst is het te voorzien, dat men de zoogenaamde ontvanger
zal kunnen meenemen in z'n overjas en terwijl men op straat loopt, door
het overgaan van een schelletje opgebeld zal kunnen worden. Iedereen zal
dan, waar hij zich ook bevindt, telefonisch te bereiken zijn onder zijn eigen
nummer.1

Meende deWereldkroniek dat dergelijke draadloze telefoontoestellen binnen twintig
jaar de bestaande vaste toestellen zouden verdringen, in werkelijkheid zouden
draadloze en mobiele telefoons pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw
ingeburgerd raken in de Nederlandse samenleving, overigens zonder daarbij de vaste
telefoon van zijn plaats te verdrijven. De geïllustreerde pers vormde in de periode
rond 1900 een medium dat met zijn enthousiaste verhalen en spectaculaire plaatjes
een belangrijke rol speelde in de publieke beeldvorming rond techniek en
techniekontwikkeling.2 Terugkerende elementen in die beeldvorming waren de snelle
diffusie van nieuwe media en de substitutie van oude media door nieuwe. Een
overzicht van de communicatie in Nederland in de twintigste eeuw zoals het in dit
deel is gepresenteerd, leert evenwel anders. De maatschappelijke inbedding van
nieuwe media is een langdurig proces dat zich kan uitstrekken over vele decennia.
De telefoon, in Nederland in 1877 geïntroduceerd, ontwikkelde zich eerst in de jaren
zestig en zeventig van de twintigste eeuw tot een standaardvoorziening in het
Nederlandse huishouden.
Radiotelegrafie, een uitvinding uit het einde van de negentiende eeuw die te

beschouwen is als de voorloper van de draadloze telefonie, vertaalde zich weliswaar
in de tweede helft van de jaren twintig in radio-omroep, maar de ‘gouden jaren’ van
de radio worden door Nederlandse mediahistorici doorgaans gedateerd in de jaren
vijftig.3 Televisie in haar mechanische vorm dateerde van de jaren tachtig van de
negentiende eeuw en werd in haar elektronische vorm in de jaren dertig van de
twintigste eeuw door sommigen rijp geacht voor de huiskamer. De massale diffusie
van televisie speelde zich echter af in de jaren zestig, althans in Nederland. De opmars
en maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologieën, ten
slotte, is vijftig jaar na de introductie van de digitale computer en twintig jaar na de
introductie van de personal computer in Nederland nog in volle gang.4

Mediadichtheid

Het proces van uitvinding en innovatie tot de maatschappelijke inbedding van media
was, zo mag op grond van deze voorbeelden worden geconstateerd, een tijdrovende
bezigheid. Het was bovendien een complexe aangelegenheid. Het is al vaker
geconstateerd dat er in de twintigste eeuw geen sprake van was dat nieuwe media
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oude media simpelweg verdrongen.5 De diffusie van telefoon, radio, televisie en
computer was geen lineair substitutieproces. Tegen de achtergrond van een reeds
bestaande en omvangrijke massapers en een bloeiend bioscoopbedrijf veroverden
telecommunicatiemiddelen en omroepmedia in de twintigste eeuw naast elkaar een
plaats in de huiskamer en in de samenleving.6 Het ging daarbij niet alleen om een
proces van inschikken en opschuiven, maar tevens om functieveranderingen van
bestaande media en functie-verschuivingen tussen oude en nieuwe media.
De mediadichtheid nam in de twintigste eeuw aanzienlijk toe.
Woningen, maar ook werklocaties, raakten in de twintigste eeuw
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De montage van een televisieantenne in 1951.

letterlijk gevuld met communicatieapparatuur. Media gingen echter niet alleen een
belangrijkemaar ook een steeds prominentere plaats innemen in het twintigste-eeuwse
huis. Het telefoontoestel verplaatste zich geleidelijk aan van de gang of hal naar de
huiskamer en kwam in toenemende mate binnen handbereik te staan.
Radio-ontvangers werden aanvankelijk door amateurs in kelders en op zolders

bediend, om later ingebouwd in luxueuze meubels of als afzonderlijke apparaten een
prominente plaats in de huiskamer te krijgen. Het televisietoestel kon van meet af
aan rekenen op een dominante plek in de huiskamer. De inrichting van de huiskamer
ging zich feitelijk richten naar de plaats van de televisie.7 De computer, ten slotte,
lijkt zich vooralsnog voornamelijk te bevinden in de hobby- of studeerkamer, maar
heeft, afhankelijk van zijn verdere ontwikkeling als multimedium, zeker de potentie
in zich voor een opmars naar de huiskamer. Media waaierden mede dankzij hun
toenemende mobiliteit ook uit over de verschillende woonvertrekken. Aan het einde
van de twintigste eeuw konden niet alleen in de huiskamer maar ook in de keuken,
kinder- en hobbykamer, radio's, televisietoestellen, computers en draadloze enmobiele
telefoons worden aangetroffen. Dit proces had uiteraard ook gevolgen voor de functies
van de verschillende media. Met hun verspreiding in huis en onder individuele
gezinsleden ontwikkelden de telefoon, de radio en de televisie in combinatie met
videorecorder en afstandsbediening zich van familieaangelegenheden tot particuliere
technologieën. De jeugd werd in dit kader een gebruikersgroep van formaat.
Omdat telefoons, radio's, televisietoestellen en computers voor hun functioneren

werden gekoppeld aan infrastructuren, raaktenwoningen enwooncomplexen daarnaast
ook overspannen en ondergraven door lijnen en kabels en werden ze getooid met
antennes en zendmasten. Omdat voor telecommunicatie en omroep nieuwe en
afzonderlijke infrastructuren in het leven werden geroepen, vond in de twintigste
eeuw een vergroting van het aantal communicatienetten plaats. De reeds in de
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negentiende eeuw aangelegde netten ten behoeve van telegrafie en telefonie kregen
in de twintigste eeuw gezelschap van andere openbare en niet-openbare
telecommunicatienetten, zoals die ten behoeve van het telexverkeer, het dataverkeer
tussen banken en andere financiële instellingen alsook het mobiele telefoonverkeer.
Los van deze telecommunicatienetten ontstonden lokale kabelinfrastructuren en
nationale draadloze verbindingen ten behoeve van de radiodistributie, de radio- en
de televisieomroep. Zoals uit dit deel van de serie is gebleken, vond er gedurende
de gehele twintigste eeuw interactie plaats tussen deze verschillende netten: een
specifiek net kon worden gebruikt voor meerdere doeleinden, en een en dezelfde
communicatiedienst - telecommunicatie of omroep - kon overmeerdere nettenworden
aangeboden. De grenzen tussen de verschillende infrastructuren en media waren,
ook al vóór de in de laatste decennia van de twintigste eeuw optredende convergentie
tussen de verschillende informatie- en communicatietechnologieën, niet altijd even
scherp te trekken. Zo trad de PTT niet alleen op als beheerder en exploitant van het
telecommunicatienet, maar speelde ze in de twintigste eeuw tevens op omroepgebied
een belangrijke rol, via de Nederlandse Omroep Zend Maatschappij (NOZEMA) en
als zelfstandige organisatie. Tot integratie van de telecommunicatie- en
omroepinfrastructuren kwam het echter niet, ondanks de pogingen van de PTT in de
jaren zestig en tachtig om te komen tot één nationale kabelinfrastructuur ten behoeve
van zowel telecommunicatie als omroep.

Krachtenvelden en middenvelden

Demaatschappelijke inbedding van nieuwemedia is in dit deel op drie verschillende
niveaus - institutioneel, sociaal-economisch en cultureel - aan de orde gesteld.
Duidelijk werd dat telecommunicatie enerzijds en omroep anderzijds zich in de
twintigste eeuw in verschillende maatschappelijke krachtenvelden ontwikkelden. De
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telefoon werd in eerste instantie geadopteerd door een beperkte markt van reeds
bestaande telegraafgebruikers. Het gebruik en de gebruikersgroepen van de telefoon
breidden zich vervolgens geleidelijk aan uit. Dit proces, dat deels werd vertraagd
door infrastructurele beperkingen, deels wellicht ook door het stigma van zakelijkheid
dat de telefoon lange tijd bleef aankleven, kreeg in de jaren zestig en zeventig van
de twintigste eeuw zijn definitieve beslag. De telefoonexploitanten, vanaf 1940
uitsluitend de PTT, leverden hun diensten direct aan de zakelijke en particuliere
telefoongebruiker, die de telefoon voor verschillende inhoudelijke doeleinden inzette.
Alhoewel er verschillen bestonden tussen de wijzen waarop door de aanbieders en
de gebruikers tegen de telefoon werd aangekeken, en zowel zakelijke als particuliere
gebruikers innovatieve gebruikerspraktijken genereerden, was de telefoon, wellicht
met uitzondering van een korte periode ten tijde van de opkomst van het mobiele
bellen, zeker geen controversieel medium. Alhoewel de institutionele vormgeving
van de telefonie met name vóór de Tweede Wereldoorlog en vanaf de jaren tachtig
onderwerp van politiek debat was, leverde het maatschappelijke inbeddingsproces
van de telefoon geen morele dilemma's op, noch discussies over vervlakking en
vercommercialisering. Dit alles betekende niet dat de maatschappelijke inbedding
van de telefoon een proces was dat zonder slag of stoot verliep. De introductie en
verdere ontwikkeling van de telefoon genereerde voor zowel de telefoonexploitanten
als de telefoongebruikers tal van economische, institutionele, culturele en
psychologische onzekerheden. Dat de telefoon zich kon ontwikkelen tot een
vanzelfsprekend onderdeel van het twintigste-eeuwse communicatielandschap, was
te danken aan het feit dat beide groepen beschikten over een aanzienlijke hoeveelheid
creativiteit en een groot aanpassingsvermogen. Datzelfde gold in feite ook voor de
radio en televisie. De ontwikkeling van radio en televisie als verstrooiende
gezinsmedia kwam weliswaar tegemoet aan bestaande maatschappelijke behoeften
en trends, maar was zeker geen vanzelfsprekendheid.
De telefoon en de radio ontwikkelden zich beide vanuit niches.
Ook bij de radio vormden professionele gebruikers - de scheepvaart en het leger

- de eerste en relatief beschermde markten. De radio werd vervolgens naast een
professioneel medium vanaf het tweede decennium van de twintigste eeuw tevens
een spraakmakende particuliere hobby voor een beperkte groep van amateurs met
een fascinatie voor techniek. Een groep gebruikers die, meer dan in techniek,
geïnteresseerd was in wat die techniek te bieden had, forceerde ten slotte in de tweede
helft van de jaren twintig de doorbraak naar een massamarkt. De radio werd een
populaire gezinstechnologie en een begerenswaardig consumptiegoed op het moment
dat de omroepverenigingen een aansprekende programmering gingen verzorgen die
eenvoudig te volgen was via relatief gebruikersvriendelijke toestellen. Hetzelfde
gold in feite voor de televisie: de inhoud van het gebodene was een belangrijke factor
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De Gemeentelijke Telefoondienst van Den Haag startte in 1926 met de distributie van
radio-omroepprogramma's per telefoonlijn om zodoende zijn bestaande telefonie-infrastructuur beter
te benutten. De Haagse telefoonradio toonde zich daarmee een vroeg voorbeeld van de lossere
verhoudingen tussen diensten en infrastructuren zoals die zich aan het eind van de twintigste eeuw
aftekenden.

in de uiteindelijke acceptatie van het medium in de Nederlandse samenleving.
Radio- en televisietoestellen waren, in tegenstelling tot de telefoon,

toonbankartikelen die verkocht dienden te worden. Dit betekende bijvoorbeeld dat
de detailhandel een belangrijke rol speelde als schakel tussen de producenten en de
kopers van radio's en televisies. Philips, de grootste Nederlandse radio- en
televisieproducent, richtte, evenals andere binnen- en buitenlandse producenten, zijn
marketingactiviteiten op het gebied van radio en televisie dan ook zowel direct op
de consument als op de detailhandel.
Radio's en televisies vonden hun weg naar de consument echter niet alleen via dit

nieuwe middenveld van op consumentenelektronica ingestelde winkeliers. Op
verschillende manieren poogde Philips de stap van productie naar consumptie, van
fabriek naar huishouden, te overbruggen. Zo werden voor de introductie van de
zwart-wit- en de kleurentelevisie in respectievelijk de jaren veertig en zestig
grootschalige experimenten gehouden tijdens welke zowel de technologie als de
markt werd verkend en getest. De informatie die deze experimenten opleverden,
werd niet alleen ingezet voor de technische verbetering van de televisietoestellen,
maar stelde Philips ook in staat zich een duidelijker beeld te vormen van de consument
en zijn wensen en voorkeuren. Ook probeerde Philips een institutionele omgeving
te scheppen waarin televisie kon gedijen. Het concern lobbyde intensief bij de
Nederlandse overheid en de omroepverenigingen voor een snelle introductie van
zwart-wit- en kleurentelevisie in de Nederlandse samenleving. Daarbij werden
bestaande religieuze en morele bezwaren ten opzichte van het medium - bezwaren
die ten aanzien van de tele-
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Philipsmedewerkers demonstreren de nieuwste technieken op het gebied van film- en kleurentelevisie
tijdens de 15de Firato in 1967.

foon niet bestonden - uiteindelijk ondergeschikt gemaakt aan economische
bedrijfsmotieven en nationale belangen. Een mogelijke rol op het gebied van de
programmaverzorging werd door Philips in het geval van televisie wellicht
geambieerd, maar niet gerealiseerd: in 1948 werd duidelijk dat het concern zich in
de toekomst niet inhoudelijk met omroep wilde gaan bezighouden. Daarmee werd
de weg vrijgemaakt voor de omroepverenigingen, die voor wat betreft de
televisieprogrammering dus een zelfde rol gingen spelen als op radiogebied. Philips
schikte zich dus aanvankelijk naar het verzuilde omroepbestel. Vanaf het midden
van de jaren vijftig toonde het concern evenwel ook interesse in commerciële omroep.
Daarmee reproduceerde Philips in feite het tweesporenbeleid dat het concern ook in
de jaren twintig had gehanteerd.
Toen diende de vraag zich immers aan, of en in welke mate Philips zich op de

radiodistributie diende te richten, iets wat wellicht ten koste zou gaan van de verkoop
van radio-ontvangtoestellen. In beide gevallen werd door Philips op twee paarden
gewed.
De maatschappelijke inbedding van radio en televisie in de Nederlandse

samenleving ging dus gepaard met de opkomst van een middenveld dat bemiddelde
tussen de productie en consumptie van deze consumptiegoederen. Soms, bijvoorbeeld
in het geval van op de detailhandel gerichte marketingactiviteiten en
gebruikersexperimenten, ging deze bemiddeling uit van de producent.
In andere gevallen - de opkomst van de omroepverenigingen als producenten van

omroepprogramma's - gaven consumentenvertegenwoordigers letterlijk inhoud en
betekenis aan de media.
Meer in het algemeen ontwikkelde zich gedurende de twintigste eeuw een

fascinerend samenspel tussen enerzijds Philips als een internationaal concern dat
diende te reageren op wijzigingen in de technologische omgeving, die op hun beurt
weer veranderingen in de concurrentieverhoudingen tot gevolg konden hebben, en
anderzijds de zuilen en de verzuilde omroepverenigingen als hoeders van de nationale
cultuur en identiteit. Speelden de zuilen in de jaren twintig bij de introductie van de
radio-omroep nog een initiërende rol, in de daaropvolgende decennia ontwikkelden
zij zich tot conservatieve krachten die, alhoewel geen principiële tegenstanders van
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technologische innovaties op mediagebied, aanstuurden op een proces van zeer
geleidelijke modernisering.
Philips was vóór de Tweede Wereldoorlog geen trekker, maar nam in de jaren

daarna op televisiegebied het voortouw. Deze afwisselend conservatieve en
progressieve krachten zorgden in de Nederlandse constellatie voor een zeker
evenwicht. Zuilen en bedrijfsleven bereikten een balans die maakte dat Nederland,
in vergelijkingmet het buitenland, niet vroegmaar ook niet laat wasmet de introductie
van technologische vernieuwingen op mediagebied en ook voor wat betreft het
diffusiepatroon van radio en televisie niet uit de pas liep met het buitenland.8

Worden de processen van maatschappelijke inbedding van telefoon, radio en
televisie met elkaar vergeleken, dan kan dus worden geconstateerd dat
telecommunicatiemiddelen en omroepmedia een verschillende dynamiek kenden,
dat verschillende partijen en actoren in hun ontwikkelingsproces een rol speelden,
en dat tussen aanbieders en producenten enerzijds en gebruikers en consumenten
anderzijds verschillende relaties bestonden. Tussen beide soorten media bestonden
evenwel ook overeenkomsten.Wordt het Nederlandsemedialandschap in de twintigste
eeuw over zijn volle
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Radio's en televisietoestellen bereikten de consument via de detailhandel. De winkelier informeerde
de klant en probeerde deze te verleiden tot aankoop.
Uitgebreide financieringsmogelijkheden hielpen daarbij. De producenten van radio- en
televisietoestellen financierden vaak weer de winkelier, die de keuze van de klant daarom probeerde
te beperken tot het vaste merk.

breedte bezien, dan manifesteren zich verscheidene patronen die de traditionele
grenzen tussenmassamedia enerzijds en telecommunicatie anderzijds overschrijden.

Schaarste

Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw stond op verschillende niveaus
en manieren in het teken van schaarste. Daarbij kan niet alleen worden gedacht aan
de beperkte capaciteit van de vooroorlogse interlokale telefoonverbindingen of de
naoorlogse wachtlijsten voor particuliere telefoonaansluitingen. Ging het hierbij om
schaarste die samenhing met de beperkingen van fysieke, gebouwde infrastructuren,
in het geval van de etherfrequenties die geschikt zijn voor telecommunicatie, is er
sprake van natuurlijke schaarste. In de twintigste eeuw raakten specifieke
frequentiebanden vol en dienden voor nieuwe media en transmissietechnieken -
televisie, FM-radio, GSM enUMTS - nieuwe en doorgaans hogere frequentiebanden
te worden gevonden.9 In beide gevallen resulteerde deze schaarste niet alleen in
regulering, bijvoorbeeld via de internationale toewijzing van radio- en
televisiefrequenties, maar tevens in een constante zoektocht naar alternatieven.
Met name vanaf de jaren zeventig leidde deze zoektocht tot een ingrijpende

verandering in het aanbod van transmissiemiddelen.
Werd tot die tijd de schaarste verminderd door kleine, stapsgewijze, of in

techniekhistorische termen: incrementele verbeteringen, vanaf de jaren zeventig
zorgden coax- en glasvezelkabels, omroepsatellieten en mobiele netten voor een
aanzienlijke vergroting van het aantal transmissiemogelijkheden. Zowel in de
telecommunicatie als bij de omroep resulteerde deze ongekende overvloed in
institutionele wijzigingen. Gedurende een aanzienlijk deel van de twintigste eeuw
bezaten respectievelijk de PTT en de verzuilde omroepen het monopolie op de
(openbare) telecommunicatie en de omroep. In beide gevallen werd dit monopolie
in de laatste decennia van de twintigste eeuw doorbroken, en in beide gevallen ging
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aan deze doorbraak een periode vooraf waarin het monopolie intern onder druk kwam
te staan. Op telecommunicatiegebied kon bijvoorbeeld worden geconstateerd dat
grootgebruikers als banken en andere financiële instellingen eisen gingen stellen aan
het telecommunicatienet waaraan de PTT niet of nog slechts ten dele kon voldoen.
Voor wat betreft de omroep werd duidelijk dat de ontwikkeling in de richting van
een duaal, dat wil zeggen zowel publiek als commercieel bestel, al vanaf de jaren
vijftig werd voorbereid door nieuwe omroepgegadigden en nieuwe
consumentengroepen. In hun ogen deed het collectieve monopolie van de verzuilde
omroepen geen recht meer aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
De snelle technologische veranderingen in de laatste decennia van de twintigste eeuw
versterkten deze reeds bestaande interne druk vervolgens met een krachtige externe
druk, onder invloed waarvan zowel de telecommunicatie- als de omroepmarkt werd
geliberaliseerd en concurrentie, ook vanuit het buitenland, haar intrede kon doen.
De instroom van buitenlandse partijen op de telecommunicatie-, omroep- en

kabelmarkt was aan het einde van de twintigste eeuw een gegeven. Hetzelfde gold
voor de verminderde greep van de nationale Nederlandse overheid op het mediabeleid,
dat in toenemende mate in Europees en internationaal verband gestalte kreeg.10 De
daaraan gekoppelde suggestie dat de invloed van mul-
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Op 26 en 27 november 1962 werd in het kader van de inzamelingsactie Open het Dorp 23 uur lang
onafgebroken live televisie uitgezonden. Mies Bouwman werd een nationale heldin en de Nederlandse
televisie werd in één klap volwassen.

tinationale bedrijven op de productie, distributie en consumptie van media in
Nederland iets van de laatste decennia van de twintigste eeuw is, moet echter op
grond van dit overzicht van communicatie in Nederland in de twintigste eeuw van
de hand worden gewezen. Gedurende de gehele twintigste eeuw vond oriëntatie op
en beïnvloeding vanuit het buitenland plaats. Met Philips bezat Nederland bovendien
reeds in een vroeg stadium een mediabedrijf waarvoor de internationale context van
buitengewoon groot belang was voor zijn voortbestaan.

Communicatie in Nederland in de twintigste eeuw was al met al een geschiedenis
van overvloed en schaarste, van een toenemende mediadichtheid en infrastructurele
beperkingen, van monopolies en open markten, concentratie en desintegratie. In dit
verwarrende landschap diende de mediaconsument zijn positie te bepalen en vorm
te geven aan zijn behoefte aan communicatie. Daar was, zo leerde dit deel,
ruimschoots gelegenheid voor. Enerzijds was de invloed van de mediagebruiker op
de techniek als zodanig beperkt. Weliswaar schiepen zakelijke
telecommunicatiegebruikers hun eigen infrastructuren en diensten en bouwden radio-
en televisieamateurs als voorlopers van de computerhobbyisten aan het einde van de
twintigste eeuw hun eigen toestellen; situaties waarin consumenten tevens als
coproducenten fungeerden, kwamen relatief weinig voor. Anderzijds was echter de
periode dat de televisiekijker slechts één zender ter beschikking had, uitermate kort,
en kon meer in het algemeen de mediaconsument gedurende de twintigste eeuw uit
een steeds groter wordend aanbod kiezen, dat hijzelf of zijn representanten van
inhoud, boodschappen en betekenis voorzag. In dit opzicht tradenmediaconsumenten
wel degelijk als coproducenten op. Een opvallend aspect daarvan was dat zowel in
het geval van de radio, televisie en computer als in dat van de vaste en mobiele
telefoon die inhoud en boodschappen een minder instrumenteel en educatief karakter
kregen dan aanvankelijk door de aanbieders en producenten was voorzien. Media
waren in de twintigste eeuw toch vooral vormen van vrijetijdsbesteding, en bij dit
gegeven speelden de mediaconsumenten een uiterst belangrijke rol.
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Luisteraars en kijkers konden, eerst vooral in gezinsverband, later ook individueel,
een persoonlijke keuzemaken tussen verschillende zenders en programma's en tussen
verschillende media.
Communicatiepraktijken werden in de twintigste eeuw in toenemende mate op

individuele leest geschoeid en de producenten van media en de aanbieders van
infrastructurele diensten en zendfaciliteiten speelden in toenemende mate op dit
concept van keuzevrijheid in. Alhoewel het begrip massamedia anders doet
vermoeden, ontwikkelde communicatie in de twintigste eeuw zich tot maatwerk.

W.O. de Wit
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Lijst van afkortingen

Automobile AssociationAA

Automobile-Club de FranceACF

Allgemeine Elektrizitäts GesellschaftAEG

automatic guided vehicleAGV

amplitudemodulatieAM

Algemeen Nederlands PersbureauANP

AlgemeneNederlandseWielrijders BondANWB

Amsterdamsche
Rijtuigmaatschappij

ARM

eerste autotelefoonnetATF-1

N.V. Algemene Transport OndernemingATO

American Telephone and Telegraph
Company

AT&T

Algemeene Vereeniging Radio OmroepAVRO

British Broadcasting CorporationBBC

Bond van Bedrijfsautohouders in
Nederland

BBN

Bond van autohandelaren en
garagehouders

Bovag

bruto registertonbrt

Bouwbureau Stationsgebouw SchipholBSS

centrale antenne-inrichtingCAI

Centraal Antenne SysteemCAS

Centrale Antenne Systemen Exploitatie
Maatschappij

CASEMA

Centraal BureauRijvaardigheidsbewijzenCBR

Centraal Bureau voor de Statistiek ook:
Columbia Broadcasting System

CBS

Conférence Européenne des
administrations des Postes et des
Télécommunications

CEPT

Cable News NetworkCNN

Communistische Partij NederlandCPN

Cyclists Touring ClubCTC
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Compatible Transport UnitsCTU

continu variabele transmissiecvt

Commissie VervoersvergunningenCVV

European Broadcasting Union (de
Europese Radio-unie)

EBU

Europese CommissieEC

Europe Container TerminusECT

Ertsoverslagbedrijf Europoort CVEECV

Europese GemeenschapEG

Eerste Hulp Bij OngelukkenEHBO

Eerste Luchtvaart Tentoonstelling
Amsterdam

ELTA

Electrical Music IndustriesEMI

Europees MassagoedbedrijfEMO

Eerste Nederlandsche Radio CentraleENRC

Evangelische OmroepEO

Federal Communications CommissionFCC

frequentiemodulatieFM

gemeenschappelijke antenne-inrichtingGAI

Graan Elevator MaatschappijGEM

General Post OfficeGPO

Groupe Spéciale Mobile later: Global
System for Mobile communications

GSM

Geschikt voor Schotel OntvangstGSO

Holland-Amerika LijnHAL

Hilversumsche Draadloze OmroepHDO

Hengelosche Electrische- enMechanische
Apparaten Fabriek

Heemaf

International Bell Telephone CompanyIBTC

integrated circuit (geïntegreerde
schakeling)

ic

International Civil Aviation OrganizationICAO

informatie- en communicatietechnologieICT

International Standardization
Organization eerder: International
Standards Organization

ISO

Koninklijk Instituut van IngenieursKIvI
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Koninklijke Luchtvaart MaatschappijKLM

Koninklijke Militaire AcademieKMA

Koninklijke Nederlandse Automobiel
Club

KNAC

Koninklijke Nederlandsche
Motorwielrijders Vereeniging

KNMV

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging
voor Luchtvaart

KNVvL

Koninklijke PTT NederlandKPN

Katholieke Radio OmroepKRO

Kabeltelevisie AmsterdamKTA

Katholieke VolkspartijKVP

Nederlandse Automobiel ClubNAC

Netherlands Airport Construction OfficeNACO

Nederlands Architectuur InstituutNAI

Philips' Natuurkundig LaboratoriumNatlab

Nederlandsche Bond van
Radiohandelaren

NBR

Nederlandsche Bell-Telephoon
Maatschappij

NBTM

Nederlandsche Christelijke
Radio-Vereeniging

NCRV

NederlandscheNijverheidstentoonstellingNenijto

Nederlandsche Vereeniging voor
Autosnelwegen

NEVAS
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Nederlands Instituut voor de Publieke
Opinie

NIPO

Stichting Nederlandsche Internationale
Wegvervoer Organisatie ook: Nationale
en InternationaleWegvervoer Organisatie

NIWO

Nederlandse Mededingings AutoriteitNMA

Nordic Mobile TelephoneNMT

Nederlandse Omroep ZendMaatschappijNOZEMA

Nederlandsche Radio IndustrieNRI

Nationaal-socialistische BewegingNSB

Nederlandsche Seintoestellen FabriekNSF

Nederlandse Televisie StichtingNTS

National Television System CommitteeNTSC

Nederlandse Vereniging van
Grammofoon Detailhandelaren

NVGD

Naamloze Vennootschap Luchthaven
Schiphol

NVLS

Nederlandsche Vereeniging voor
Radiotelegrafie

NVVR

Openbaar Landelijk (mobilofoon) NetOLN

Onafhankelijke Nationale TelevisieONTV

Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit

OPTA

Onafhankelijke Televisie Exploitatie
Maatschappij

OTEM

Pionier Automobielen ClubPAC

Phase Alternating LinePAL

personal computerpc

Philips Experimentele TelevisiePET

Philips Phonografische IndustriePPI

Posterijen Telegrafie Telefonie later:
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie
en Telefonie

PTT

Partij van de ArbeidPvdA

Rijwiel- en AutomobielindustrieRAI

Radio Corporation of AmericaRCA
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Reclame Exploitatie MaatschappijREM

Rotterdamsche HandelsvereenigingRHV

Nederlandsche Vereeniging ‘De
Rijwiel-Industrie’

RI

Rijks LuchtvaartdienstRLD

Rotterdamsche BankvereenigingRobaver

roll-on-roll-off- (rij-op-rij-af-)roro

Radio Télé LuxembourgRTL

Sociaal Cultureel PlanbureauSCP

Séquentiel En Couleurs Avec MémoireSECAM

Steenkolen-HandelsvereenigingSHV

Short Message ServiceSMS

Studiebureau Stads BouwmeesterSSB

Steenkolen en ScheepvaartmaatschappijSSM

Stichting Ether ReclameSTER

Structuurschema Verkeer en VervoerSVV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid

SWOV

Touring Club de FranceTCF

Televisie Exploitatie MaatschappijTEM

Twenty Foot Equivalent UnitsTEU

Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek

TNO

Televisie en Radio Omroep StichtingTROS

(stichting) Televisie '55TV55

golfgebied met ultrahoge frequentie/ultra
high frequency

UHF

Universal Mobile Telecoms SystemUMTS

United and Philips Communications later:
United Pan-Europe(an?)Communications

UPC

(Stichting) Vakopleiding voor het
Automobiel-, Motorrijwiel en
Aanverwante bedrijf

VAM

Vereeniging van Arbeiders Radio
Amateurs

VARA

Van Doorne's TransmissieVDT
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Vereniging van Exploitanten en
Machtiginghouders vanCentraleAntenne
Inrichtingen

VECAI

golfgebied met erg hoge frequentie/very
high frequency

VHF

Veronica Omroep OrganisatieVOO

Vrijzinnig Protestantse Radio OmroepVPRO

Vrije Radio Omroep NederlandVRON

Wet Autovervoer GoederenWAG

(ministerie van) Waterstaat, Handel en
Nijverheid

WHN

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid

WRR
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Reizigersafstanden in km-groepen
gewoon en forensenvervoer (maart 1940)

Grafiek 1.1:

W.J. de Graaff, ‘Groei van het verkeer en
zijn problemen’,De Ingenieur 60, no. 10
(5 maart 1948) V21-36.

Bron:

De ontwikkeling van de
passagiersvervoersprestaties in
Nederland, 1880-1998

Grafiek 2.1 a-c:

De grafieken a en b zijn ontleend aan een
unieke studie van de Amsterdamse

Bron:

verkeerskundige W. de Graaff, die als
eerste een compleet beeld wist te schetsen
van de concurrentie van het vooroorlogse
passagiersvervoer op basis van
passagierskilometers. Daartoe moest hij
wel een aantal aannamen doen (zoals de
gemiddelde bezetting en de gemiddelde
jaarkilometrage van autobus en auto, die
hij bovendien als onveranderlijk aannam)
die de grafiek minder betrouwbaar
maken. Niettemin zijn het hoge aandeel
van de tram in het openbaar vervoer
(afgelost, kort vóór de oorlog, door de
bus, a) en het verrassend hoge aandeel
van de fiets gedurende het gehele
Interbellum (hoger dan de auto; b)
onmiskenbare blijken van een eigen
Nederlandse transportontwikkeling. Ook
moet de snelle opkomst van de auto kort
na 1920 op de tijdgenoten even
spectaculair hebben ingewerkt als de
massamotorisering vanaf eind jaren vijftig
op de naoorlogse generatie. Grafieken a
en b: W.J. de Graaff, ‘Groei van het
verkeer en zijn problemen’,De Ingenieur
60, no. 10 (5 maart 1948) V 21-36;
grafiek c: A.A. Albert de la Bruhèze en
Frank Veraart, Fietsverkeer in praktijk
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1999) 50.

De ontwikkeling van het goederenvervoer
in Nederland, 1880-1993

Grafiek 2.2:

Vanwege zijn geringe aandeel is het
tramvervoer in deze grafiek weggelaten.

Bron:

Hendrik Christiaan Kuiler, Verkeer en
vervoer in Nederland, zooals deze in hun
recente ontwikkeling zijn bepaald door
economisch-geografische factoren
(Utrecht 1946) 45; CBS, 1899-1994.
Vijfennegentig jaren statistiek in
tijdreeksen (Den Haag 1994).

De ontwikkeling van het aantal belaste
paarden (exclusief landbouwpaarden) in
Nederland, 1897-1924

Grafiek 2.3:

Er bestaan ook reeksen van vóór 1897 en
na 1924, maar door een andere wijze van

Bron:

registratie sluiten die reeksen niet aan op
deze reeks, die het numerieke toppunt in
de ‘paardeneconomie’ vastlegt, circa tien
jaar nadat de auto in ons land was
verschenen. In deze fase vallen onder de
belaste paarden alle ‘paarden, niet
uitsluitend gebezigd in beroep of bedrijf’
én de paarden van rijtuigverhuurders,
ondernemers van personenvervoer,
rijpaardverhuurders, manegehouders en
paardenkopers (De Fiscus 8 (1896) 252).
In de grafiek zijn voor de
overzichtelijkheid de paarden van
paardenkopers, die qua aantal in de buurt
van die der luxepaarden liggen,
weggelaten; voor het totaal aantal paarden
is deze categorie echter welmeegenomen.
CBS, Statistiek der Rijksinkomsten (Den
Haag, diverse jaren), aldaar directe
belastingen: Personeele Belasting.

De ontwikkeling van de lengte van het
spoor- en tramwegnet in Nederland,
1840-1982

Grafiek 2.4:

Hans Knippenberg en Ben de Pater, De
eenwording van Nederland.

Bron:
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Schaalvergroting en integratie sinds 1800
(Nijmegen 1988) 50.

De ontwikkeling van het aandeel van de
verschillende vervoersmodaliteiten in het

Grafiek 2.5:

binnenlandse goederenvervoer in
Nederland, 1880-1938

De waarden zijn berekend op basis van
de vervoerdemassa in ton, zoals te vinden

Bron:

in: Hendrik Christiaan Kuiler, Verkeer en
vervoer in Nederland, zooals deze in hun
recente ontwikkeling zijn bepaald door
economisch-geografische factoren
(Utrecht 1946) 46.

De ontwikkeling van het aantal jaarlijkse
tram- en busritten per inwoner van
Amsterdam, 1880-1939

Grafiek 2.6:

B.C. de Pater en H. Schmal, Reistijden,
reiskosten en forensisme op Amsterdam

Bron:

in de periode 1853-1980. Een
tijdgeografische studie (Vrije Universiteit
Amsterdam 1982).
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De ontwikkeling van de auto- en
motorfietsdichtheid in Nederland,
1898-1923

Grafiek 2.7:

Voor de gegevens in de periode
1898-1905 is gebruik gemaakt van:

Bron:

Ariejan Bos, ‘De gebruikers geteld: het
vroege Nederlandse automobilisme in
cijfers en statistieken’ in Ariejan Bos e.a.
(red),Het paardloze voertuig. De auto in
Nederland een eeuw geleden (Deventer
1996) 27-35. In 1906 werd een nieuw
vergunningenstelsel ingevoerd, dat door
de provincie werd bijgehouden. Omdat
de vergunningen in het betreffende
‘provinciaalblad’ werden afgedrukt, zijn
ze relatief makkelijk terug te vinden. Het
probleem is echter dat er geen scheiding
tussen auto's en motorfietsen werd
gemaakt. Vanaf 1909 werden
motorvoertuigen op basis van de
‘Personeele Belasting’ aangeslagen bij
de wet van 3 april 1909 (Staatsblad no.
381). De bruikbare registratie van de
Personeele Belasting liep tot 1924. Na
die tijd werd de opbrengst van de
belasting geregistreerd in geld in plaats
van in hoeveelheden fietsen, paarden,
motorrijwielen en motorrijtuigen. Voor
de bevolkingsaantallen is gebruik
gemaakt van: CBS, Statistiek van den
loop der bevolking in Nederland
1900-1920 (Den Haag, diverse jaren) en
CBS, Bevolking en oppervlakte der
gemeenten van Nederland 1920-1954
(Den Haag, diverse jaren).

De ontwikkeling van de
personenautodichtheid in enkele Europese
landen, 1920-1976

Grafiek 2.8:

Ter verduidelijking is de grafiek in twee
delen met verschillende schalen

Bron:

opgedeeld. Denemarken: Jens Nørgaard,
Cyklisme, bilisme & trafikkens politik
(doctoraalscriptie, Kopenhagen 1981) 74;
Danmark Statistik, Statistisk tiarsoversigt,
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1988 (Kopenhagen 1988) 81. België:
Nationaal Instituut voor de Statistiek,
Statistisch Jaarboek van België
jaargangen 1938, 1940, 1941, 1946, 1950,
1955, 1960, 1976, 1985 en 1991
(Brussel). Duitsland:WinfriedWolf,Car
Mania. A critical history of tranport
(Londen 1996) 116 (voor de jaren 1965,
1970, 1975, 1980 en 1983); Jean-Pierre
Bardou e.a., The automobile revolution.
The impact of an industry (Chapel Hill
1982) 197 (voor de jaren 1950, 1960,
1970, 1973 en 1979). Groot-Brittannië:
B.R. Mitchell, British historical statistics
(Cambridge 1988) 13-14 en 557-558.
Frankrijk: J.-C. Toutain, Les transports
en France de 1830 à 1965 (Parijs 1967).
Nederland: Gegevens uit verschillende
CBS-bestanden zijn verzameld in het
kader van het dissertatieonderzoek aan
de TUE van drs. P.E. Staal. Gebruikt is
onder andere: CBS, Statistiek der
motorrijtuigen 1 Januari 1928 (DenHaag
1928) 1 - XII. Zie verder ook de
toelichting bij grafiek 2.7.

De ontwikkeling van de
personenautodichtheid in grotere en

Grafiek 2.9:

kleinere gemeenten in Nederland,
1928-1999

E.W.H. Caelen e.a., Autodiffusie in
Nederland in de twintigste eeuw. Een

Bron:

gemeentelijke benadering van de
ruimtelijke diffusietheorie
(ongepubliceerd werkstuk, college
Geschiedenis van de Techniek en
Innovatiesystemen 2, Faculteit
Technologie Management, Technische
Universiteit Eindhoven 2001).

De ontwikkeling van het
autosnelwegennet in Nederland,
1939-1993

Grafiek 2.10:

CBS, 1899-1994. Vijfennegentig jaren
statistiek in tijdreeksen (Den Haag 1994).

Bron:
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De ontwikkeling van het aantal
verkeersdoden in Nederland, 1935-1993

Grafiek 2.11:

CBS, 1899-1994. Vijfennegentig jaren
statistiek in tijdreeksen (Den Haag 1994).

Bron:

De ontwikkeling van de concurrentie (in
vervoerde massa) tussen de drie

Grafiek 2.12:

belangrijkste vervoersmodaliteiten in het
naoorlogse goederenvervoer

CBS, 1899-1994. Vijfennegentig jaren
statistiek in tijdreeksen (Den Haag 1994).

Bron:

Vergelijking van het gebruik van de auto
in 1963 met dat in 1993

Figuur 2.1:

Ontleend aan ‘DeNederlanders in woord
en beeld, feiten en cijfers en 100

Bron:

portrettendoor Paul Huf’, Elsevier (27
oktober 1995; uitgave ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan) 193.

Kaarten pagina 24:

Deze kaarten zijn gebaseerd op kaarten
zoals opgenomen in de website

Bron:

www.antenna.nl/cnt/spoorzoeker. Op
deze site is op basis van informatie over
de opening en sluiting van alle
individuele spoorweglijnen voor elke tien
jaar vanaf 1850 tot 2000 een spoorkaart
gemaakt (geraadpleegd februari 2002).

Kaarten pagina's 28 en 29:

Atlas van Nederland, deel 12
Infrastructuur. Zie ook
http://avn.geog.uu.nl.

Bron:

De ontwikkeling van het aantal
personenauto's naar vermogensklasse,
1909-1919

Grafiek 3.1:

Vanaf 1909 werden motorvoertuigen op
basis van de ‘Personeele Belasting’

Bron:

aangeslagen. De bruikbare registratie liep
tot 1924 (zie ook de toelichting bij grafiek
2.7). Tot 1919 werden de auto's in vijf
verschillende klassen aangeslagen,
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afhankelijk van het vermogen, uitgedrukt
in pk. CBS, Statistiek der Rijksinkomsten
(Den Haag, diverse jaren), aldaar directe
belastingen: Personeele Belasting.

Overslag van de voornaamste
massagoederen in Rotterdam tussen 1870
en 1913

Grafiek 4.1:

Erts, graan en petroleum: Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor

Bron:

Rotterdam,Verslagen van den handel, de
nijverheid en de scheepvaart der stad
Rotterdam (verzameld door P.T. van de
Laar); kolen en cokes (1901-1910):
optelling van het spoortransport van kolen
en cokes naar Rotterdam, ontleend aan:
W.F.H. van Rijckevorsel, ‘Het
spoorweggoederenvervoer te Rotterdam’,
De Ingenieur 27, no. 10 (5 maart 1912)
211 en het Rijntransport van kolen en
cokes van Duitsland naar Rotterdam,
ontleend aan Jahres-Berichte der
Zentral-Kommission für die
Rheinschiffahrt (verzameld door H.P.H.
Nustelling).

De cijfers voor petroleum zijn tot 1912
inclusief Vlissingen. Deze cijfers zijn

Toelichting:

omgerekend in tonnen op basis van
opgaven in vaten, waarbij een vat is gelijk
gesteld aan 150 kilo. De in de grafiek
opgenomen goederen zijn hier
gemakshalve aangeduid als
massagoederen; zoals uit de tekst van dit
boek blijkt, werden zij vóór de
mechanisatie van de behandeling van
deze producten in de havens voor een
belangrijk deel verscheept en
overgeslagen als stukgoed.
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Goederenoverslag in Rotterdam van 1902
tot 1999

Grafiek 5.1:

1902-1930: Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam, ordner Zeevaart; 1930-1975,

Bron:

met uitzondering van de cijfers voor
stukgoed en massagoed tussen 1964
(tweede cijfer) en 1975 (eerste cijfer):
Stichting ‘Havenbelangen’ Rotterdam en
Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam,
Haven van Rotterdam. Statistisch
overzicht nr. 14 (1962) en nr. 19 (1967),
en Rotterdam-Europoort. Statistisch
overzicht 1980 (1980); 1975 (tweede
cijfer)-1999: Stichting ‘Havenbelangen’
Rotterdam enHavenbedrijf der Gemeente
Rotterdam, Rotterdam-Europoort.
Statistisch overzicht 2000 (2000).
Stukgoed- en massagoedcijfers tussen
1964 (tweede cijfer) en 1975 (eerste
cijfer): SVZ, 1971 enHavennieuws 17 (7
juli 1978).

De cijfers voor de overslag van stukgoed
zijn na de Tweede Wereldoorlog in

Toelichting:

toenemende mate onbetrouwbaar
geworden, doordat geen rekening werd
gehouden met het feit dat producten als
chemicaliën en graanderivaten steeds
meer als massagoed werden verscheept.
De opgaven voor 1964 en 1965 zijn de
achteraf door de SVZ voor dit effect
gecorrigeerde cijfers. Voor 1966 en 1967
zijn geen cijfers herberekend door de
SVZ, hiervoor is de gecorrigeerdewaarde
over 1965 genomen. Massagoedcijfers
1964-1975: berekend door de totaalcijfers
te verminderen met de door de SVZ
gecorrigeerde stukgoedcijfers. Voor de
jaren 1964 en 1975 zijn twee
verschillende waarden afgebeeld, om aan
te geven dat de reeksen tot en vanaf deze
jaren niet geheel vergelijkbaar zijn.

Overslag van stukgoed en containers in
Rotterdam tussen 1968 en 1999

Grafiek 5.2:
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1968-1975: Havennieuws 17 (7 juli
1978); 1975-1999: RotterdamMunicipal
Port Management, 2000.

Bron:

De ontwikkeling van het passagiers- en
vrachtvervoer op Schiphol, 1920-1998

Grafiek 6.1:

A.M.C.M. Bouwens en M.L.J. Dierikx,
Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar

Bron:

Schiphol (Den Haag 1996) 34, 141, 241,
247, 264, 359, 365.

Ontwikkeling Schiphol, 1920-1968Figuur 6.1:

Communicatie

Tabellen

Aantal telefoonaansluitingen in
Nederland per 100 inwoners, 1890-1980

Tabel 2.1:

G. Hogesteeger, Van lopende bode tot
telematica (PTT Nederland, Groningen
1989) 230.

Bron:

Het totale aantal luistermogelijkheden in
Nederland per 100 huishoudens,
1930-1970

Tabel 2.2:

H. Wijfjes, ‘Het radiotijdperk,
1919-1960’, 58 enW.P. Knulst, ‘Omroep

Bron:

en publiek’, 303 en 311, beide in H.
Wijfjes (red.), Omroep in Nederland.
Vijfenzeventig jaar medium en
maatschappij, 1919-1994 (Zwolle 1994);
W.P. Knulst, Van vaudeville tot video.
Een empirisch-theoretische studie naar
verschuivingen in het uitgaan en het
gebruik van media sinds de jaren vijftig
(Rijswijk 1989) 41, 235.

Het aantal televisietoestellen in Nederland
per 100 huishoudens, 1955-1970

Tabel 2.3:

Keesings Historisch Archief,
verschillende jaargangen.

Bron:
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Percentage van de Nederlandse
huishoudens in het bezit van een
transistorradio, 1964-1971

Tabel 4.1:

NIPO, De Nederlandse huisvrouw
(Philips Nederland, Eindhoven 1966) 23;

Bron:

Gemeentearchief Rotterdam, Archief
Handelsmaatschappij R.S. Stokvis &
Zonen, inv. 844, Rapport geschiedenis
Erres, Toekomstplan voor Erres (8 juli
1969); A. van der Zwan, Een analyse van
het bezit van duurzame
consumptiegoederen op grond van
gezins-enquêtes (Rotterdam 1968);
Nederlandse Omroepprogramma
Stichting, Kijken en luisteren 1971-1972
(Hilversum [1972]) 31.

Grafieken

Het aantal radiodistributieaansluitingen
en radiotoestellen in Nederland,
1926-1968

Grafiek 2.1:

G. Hogesteeger en T. Hoogenboom,
‘Muziek via een draadje. De geschiedenis

Bron:

van de radiodistributie in Nederland’,
Studieblad PTT Telecom 47, no. 12
(december 1992) 653-680.

Alle cijfers zijn per 31 december van het
desbetreffende jaar. De naoorlogse cijfers

Toelichting:

zijn ontleend aan de jaarverslagen van de
Dienst Luistervergunningen PTT. De
cijfers betreffen dan ook het aantal
geregistreerde toestellen. De Dienst
schatte in de eerste helft van de jaren
vijftig dat ruim tien procent van het
feitelijke radiobezit niet was aangemeld.
Vanaf 1960 zijn tweede toestellen niet
meer in de cijfers meegenomen.

De diffusie van de televisie in Nederland,
1950-1970

Grafiek 2.2:

C.P. Polderman, Kerk en wereld. Een
studie over gereformeerden en hun

Bron:

uiteenlopende relaties met televisie in het
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licht van politiek, cultuur en theologie
(Leiden 1996) bijlage VI, 347.

De cijfers vanaf 1957 betreffen het aantal
door de PTT geregistreerde

Toelichting:

televisietoestellen. Die registratie was een
gevolg van het feit dat vanaf 1 januari
1956 iedere Nederlandse
televisietoestelbezitter kijkgeld diende te
betalen. Door de aanwezigheid van
‘zwartkijkers’ lag het werkelijke aantal
toestellen hoger.

Aantal mobiele-telefoonabonnees in
Nederland, 1981-2001

Grafiek 6.1:

Jaarverslagen KPN, verschillende jaren;
J. Caspers, ‘Mobiele communicatie in

Bron:

historisch perspectief. Dewereld van vóór
de handhelds’, Informatie &
Informatiebeleid 14, no. 1 (1996) 69-76;
‘De onstuitbare opmars van de draadloze
telefoon’, NRC (4 januari 1991);
www.nrc.nl (geraadpleegd 5 december
1999), M. van Nieuwstadt, Profiel.
Telecommunicatie: de markt (22 mei
1997); www.planet.nl (geraadpleegd 5
december 1999), ‘98 procent groei
mobiele telefonie in 1998’, Persbericht
(14 januari 1999); www.libertel.nl
(geraadpleegd 5 december 1999),
Geschiedenis ([1998]); P.J.P. Ballon,
S.G.E. de Munck en M.A. Poel, The
Dutch telecommunications market 2000.
A strategic and empirical analysis (TNO,
Delft 2001) 89.
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240 Reproductie: Stichting Historie der Techniek, Eindhoven
242 Nederlands Audiovisueel Archief, Hilversum
243 Philips Company Archives, Eindhoven
245 Philips Company Archives, Eindhoven
246 Nederlands Audiovisueel Archief, Hilversum
247 Privécollectie R. Platvoet, Purmerend
248 Philips Company Archives, Eindhoven
249 Stichting Historie der Techniek, Eindhoven (foto: Charly Werff, Eindhoven)
250 M. Bouwman, 25 ½ jaar televisie
252 Philips Company Archives, Eindhoven
253 b Philips Company Archives, Eindhoven
253 o Ontleend aan Omroep ABC, 55
256 Philips Company Archives, Eindhoven
257 Philips Company Archives, Eindhoven
258 Philips Company Archives, Eindhoven
260 Philips Company Archives, Eindhoven
262 Museum voor Communicatie, 's-Gravenhage
263 Philips Company Archives, Eindhoven
264 Museum voor Communicatie, 's-Gravenhage
265 KPN, 's-Gravenhage
268 KPN, 's-Gravenhage
270 Casema, 's-Gravenhage
271 Museumcollectie Nutsbedrijven, Maastricht
273 Hollandse Hoogte, Amsterdam (Foto: LAIF/HH)
274 Hollandse Hoogte, Amsterdam (Foto: Ton Poortvliet)
276 Museum voor Communicatie, 's-Gravenhage
278 Philips Company Archives, Eindhoven, uit: Collectie Van der Heem,

's-Gravenhage
279 Katholieke Illustratie 61 (1926/1927), 170
280 Philips Company Archives, Eindhoven
281 Haags Gemeentearchief, 72242a01
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Register: personen, geografische namen en zaken

In alle registers verwijzen de normaal gedrukte cijfers naar de hoofdtekst, de
vet gedrukte cijfers naar de bijschriften bij de illustraties, kaartjes, grafieken
en tabellen. De cursief gedrukte cijfers verwijzen naar de kaderteksten.
Niet opgenomen zijn namen, geografische aanduidingen en zaken vermeld in

de noten en de literatuur. Personen en bedrijven die slechts eenmaal, terloops
worden genoemd zijn eveneens niet vermeld.

Personenregister

Adriaan, 196
Aertnijs, M., 45, 46, 51
Agt, kabinet Van -, 270
Asselt, Van, 55

Backx, J.Ph., 109
Bain, A., 232
Baird, J.L., 232-234, 235
Bakewell, F., 232
Bakker, J.A., 146
Bal, L., 208
Ball, A., 119
Bardeen, J., 223
Bast, G.H., 109
Baudry de Saunier, L., 54
Bauling, A.L., 170, 172
Beenhouwer, J., 188
Bekkers, W.M., 245
Bell, A.G., 180, 180, 203
Bergsma, E.J., 48, 50, 62
Berlage, H.P., 184
Besson, M., 123
Beuningen, D.G. van, 84, 85
Beuningen, H.A., 84
Bingham, H.A., 84
Bishop, W., 119
Black, A., 124
Blériot, L., 118
Blonk, A., 220
Boissevain, A.H.H., 188
Boogerd, L. 122, 124, 125
Boost, Ch., 198
Borrebach, H, 178
Borren, J.J., 99
Bouman, J.A.J., 222, 223, 241, 256
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Bouwman, M., 250, 250, 282
Braam van Vloten, P. van, 123
Brandel, J.M., 250, 251
Branly, E., 204
Brattain, W.H., 223
Braun, F., 206
Braun, K.F., 236
Brinkman, L.C., 271
Brinkman, G., 28
Broeksz, J.B., 255
Brugghen, J. van der, 40

Cals, J.M.L.Th., 155, 157, 244, 245, 246, 250, 255
Campbell Swinton, A.A., 236
Casimir, H.B.G., 255
Collem, S. van, 255
Colijn, H., 119, 214
Corver, J., 208, 209, 233, 234, 235
Cosquino de Bussy, M. le, 38
Cuypers, J.Th., 184, 192

Daguerre, L., 232
Damme, M.H., 166, 167, 238
Dellaert, J., 122, 124, 128, 129, 129, 130, 132, 136, 137, 138
Dommisse, P.K., 212, 213
Doorenbosch, C., 66
Doorne, Hub. van, 40
Draaijer, J. den, zie Kooten
Drees, W., 154, 244
Drees, kabinet -, 245
Dresselhuijs, J.D., 84, 85
Druyvesteyn, M.J., 236
Dubois, A., 209, 210, 213
Duintjer, M., 138, 139

Edison, Th.A., 180
Ernste, J.W., 15

Fansworth, Ph.T., 236
Fessenden, R., 206, 208
Fleming, J.A., 206
Fokker, A., 119, 121, 128
Ford, H., 28, 53
Forest, L. de, 206
Fox Talbot, H., 232
Furnée, P.J.G., 104

Gielen, J.J., 244
Gray, E., 180
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Heem, fam. Van der, 214
Hek, Y. van 't, 267
Hers, J., 53
Hertz, H., 204, 205
Heijermans, H., 196-197
Hof, S.L., 123
Hofstee, M., 119, 120
Holst, G., 238, 239
Horst, T. van der, 209-210
Hubrecht, H.F.R., 181
Hugenholz, P.H., 13
Huygens, Chr., 204

Idzerda, zie Schotanus

Jager, 251
Jong, B. de, 249
Jong, A.M. de, 95
Jong, P. de, 133
Jongh, G.J. de, 77, 79
Juliana, koningin -, 37, 154

Kalff, L.C., 215-216
Kan, W., 239
Kerkhof, F., 234, 235, 236, 242
Key, J., 86, 109
Knibbe, P.G., 195
Knippenberg, H., 14
Kok, kabinet -, 133, 271
König, A., 120
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Koolhoven, F., 118
Kooten, W. van, 227
Kors, J.A.A.M., 245, 246
Korsten, C.W., 133
Korsten, commissie -, 133
Kraus, J., 61
Kruyt, J.P., 220
Kuyper, A., 211-212, 213

Lambert, Ch. de, 118
Lavies, J., 18
Lely, C, 33, 45, 56, 58, 61, 62
Lidt de Jeude, O.C.A. van, 65
Lintum, C. te, 14
Lodge, O., 204
Lubbers, kabinet -, 266

Marconi, G., 203, 204-206, 208
Marez Oyens, J.C. de, 58
Marxveldt, C. van, 178, 197
Marijnen, kabinet -, 252
Mastenbroek, J.H. van, 95
Matthes, F.W., 50
Maxwell, J.C., 204, 205
Méline, J., 53
Mesland, J.G., 138
Meijer, H., 51, 52, 53, 68
Meyer, F.W, 90
Miltoun, F., 60
Morse, S., 232
Mul, S. de, 134, 136, 137, 138, 139
Mussert, A.A., 61

Nachenius-Roegholt, A.M., 197, 197
Nipkow, R, 232, 233, 237, 257

Otten, P.F.S., 250
Ouwens, K.T., 105

Pál, G., 196
Pater, B. de, 14
Patijn, staatscommissie -, 29, 33, 34, 35, 65
Paul, M.J., 84
Perquin, L.H., 169
Philips, A., 214, 216, 235-236
Philips, F.J., 238
Pincoffs, L., 79
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Plesman, A., 119, 121, 125, 129
Poels, H., 156
Popoff, A.S., 204
Posthuma, F., 108-109, 110, 111
Preece, W., 204

Ramaker, J., 19
Reitsma, S.A., 65, 66
Reve, G., 200
Reijmer, P.J., 62, 66
Richthofen, M. von, 119
Riemsdijk, F. van, 118
Rose, W.N., 78
Rosing, B., 236
Rijsenbrij, J.C., 110

Sarnoff, D., 238
Schepman, C.J.M., 189
Schermerhorn, kabinet -, 244
Schotanus à Steringa Idzerda, H.H., 168, 208, 209, 210, 228
Shockley, W., 223
Sluijters, J., 74
Smalt, J.C., 90, 91, 91, 93, 94
Smit-Kroes, N., 43, 266
Smulders, A.F., 84
Snijders, C., 119, 120
Speenhoff, K., 209, 213
Speet, P., 169
Spijker, gebroeders Jacob en Hendrik, 45, 49
Steinbuch, G.F., 51, 54
Stolk, C.A.P. van, 91
Stoop, A., 49
Swaab, L., 65, 66
Swarttouw, C., 87
Swarttouw, F., 87, 103, 109, 110

Thompsen, P., 86
Tweel, G. van der, 57
Tydeman, M., 162

Uyl, J. den, 255

Veale, S.E., 128
Veder, A., 208
Veening, J.P., 51, 52, 53
Vegte, W.L.Z. van der, 173-174
Velde, H. te, 14
Verwey, A., 184
Vries, E. de, 239, 242, 250, 250, 251, 255
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Vogt, W., 210, 211, 213, 234
Vonk, C., 239

Warren, H., 200
Wentholt, L.R., 61
Westerman, W., 191
Westrum, Schade van, 61
White, G.W., 159, 211
Wilhelmina, koningin -, 49, 68, 154
Wingen, E., 156
Wormmeester, G.J., 110, 111
Wijkhuizen, G., 55

Zegveld, commissie -, 261-262, 273
Zewuster, A., 68, 69
Zocher, 184
Zworykin, V.K., 236, 238

Geografisch register

Achterhoek, 34, 52,
Afrika, 101, 120
Amelisweerd, 144,
Amerika, zie Verenigde Staten
Amsterdam, 13, 16, 21, 22, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 68, 103, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 138, 154, 163, 164, 164, 165, 170, 173, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 192, 193, 193, 194, 194, 196,
197, 200, 201, 206, 209, 210, 210, 216, 219, 234, 236, 243, 252, 272

Badhoevedorp 133
Buitenveldert 133
Vondelpark in -, 47, 59

Antwerpen, 89, 90, 91, 94
Argentinië, 85, 89
Arnhem, 23, 51, 167
Atlantische Oceaan, 120, 205
Australië, 110, 120
Azië, 101, 265

Batavia, 122, 154
Beemster (N-H), 53
België, 23, 49, 51, 80, 181, 270
Bemmel (Gld), 166
Berlijn, 46, 121, 128
Beverwijk, 25
Born, 39
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Boston, 208
Bourget, Le -, 121, 123, 124
Botlek, 100, 100, 101, 102, 103, 105, 147
Breda, 33, 64, 208
Bremen, 90, 92
Brussel, 121, 141
Bussum, 155, 169, 244, 245, 247, 255

Canada, 14, 102, 254
Chicago, 46, 134
Cleveland, 102
Croydon, 121, 123, 124

Den Bosch, zie Hertogenbosch
Denemarken, 30, 86, 170
Den Haag, zie Gravenhage
Den Helder, 206
Detroit, Michigan, 53, 124
Drenthe, 26, 56
Duisburg, 87
Duitsland, 21, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 51, 53, 56, 63, 64, 66, 70, 76, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 100, 102, 103, 119, 167, 180, 191, 206, 214,
224, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 251, 254, 256, 263
Düsseldorff, 190

Eelde, 29
Eibergen (Gld), 53
Eindhoven, 11, 169, 174, 209, 234, 235, 238, 240, 241, 242, 242, 243, 248, 255,
258
Engeland, zie Groot-Brittannië
Enschede, 48, 61, 181, 183
Europa, 15, 23, 30, 32, 37, 39, 48, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 71, 80, 88, 90, 91, 99,
101, 103, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 128, 130, 132, 145, 163, 180, 181, 188,
217, 224, 232, 236, 238, 240, 241, 243, 246, 254, 256, 264, 265, 266, 271, 272,
273, 281
Europoort, 100, 100, 104, 147

Frankfurt, 190
Frankrijk, 27, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 66, 68, 84, 85, 118, 120, 121, 123, 124,
133, 138, 181, 204, 205, 214, 254, 270
Friesland, 26, 173
Gelderland, 34, 173
Goes, 170, 180
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Gooi, het, 26, 170, 243
Gravenhage, 's, 23, 41, 51, 52, 62, 63, 64, 68, 70, 117, 120, 124, 125, 138, 163,
164, 166, 168, 170, 174, 175, 175, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 194, 208,
209, 216, 227, 240, 248, 250, 251, 265, 279
Groningen, 26, 33, 34, 169, 173, 181
Groningen (stad), 23, 29, 33, 34, 35, 51, 154, 162, 181, 200
Groot-Brittannië, 45, 50, 55, 60, 64, 71, 80, 81, 84, 85, 91, 99, 110, 121, 123,
124, 133, 168, 170, 174, 204, 205, 224, 226, 232-233, 235, 238, 239, 241, 244,
247, 251, 258, 266, 270
Gouwe, 62

Haarlem, 23, 47, 50, 55, 60, 85, 103
Haarlemmermeer(polder), 116, 117, 122
Hamburg, 90, 92
Helsinki, 128
Hertogenbosch, 's-, 20, 117, 215
Hilversum, 57, 168-169, 173, 213, 248, 249, 255, 258
Hoek van Holland, 205
Hoenderloo, 13
Houston, 108
Huizen, 169, 169

Italië, 38, 50, 204

Japan, 223, 224, 265

Kanaal, Het -, 118
Katwijk, 25, 251
Koog aan de Zaan, 170, 172
Kopenhagen, 121, 141

Leeuwarden, 196
Leiden, 23, 195, 197
Lemmer, 26
Limburg, 36, 41, 48, 156, 162
Lisse, 164
Londen, 90, 91, 120, 121, 123, 128, 141, 154, 180, 184, 187, 190, 205, 238
Loon op Zand, 151
Lopik, 160, 169, 170, 276
Luxemburg, 263, 270

Maassluis, 86
Maastricht, 36, 45, 189, 271
Maasvlakte, 100, 100, 114, 147, 148
Melbourne, 122
Midden-Nederland, 170
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Montreal, 141
Muiderberg, 25, 26

Nederhorst den Berg, 205
Nederlands-Indië, 15, 49, 120, 122, 132, 146, 183, 216
Newfoundland, 203
New York, 108, 141, 184, 187, 188, 190
Nieuwegein, 41
Nieuwe Maas, 78
Nieuwe Waterweg, 22, 79, 86, 100,
Noord-Brabant, 34, 61, 118, 162, 196
Noord-Holland, 37, 276
Noord-Nederland, 162, 170
Noordwest-Europa, 80, 89, 99
Noordwijk, 25
Noordzee, 22
Noorwegen, 106
Nijmegen, 23, 45, 51, 167, 194, 224

Oost-Nederland, 162, 170
Oostzeegebied, 88-89
Orly, 138, 139
Oslo, 128
Overijssel, 22, 173
Oud-Beijerland, 53
Oudenrijn, 148

Papendrecht, 134
Parijs, 45, 46, 49, 51, 121, 123, 128, 141
Paterswolde, 29
Peking, 49

Randstad, 21, 28, 32, 34, 42, 56, 170, 251, 267
Reims, 118
Renswoude, 13
Rotterdam, 15, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 33, 34, 41, 42, 56, 74, 75-96, 97-115,
122, 123, 125, 129, 130, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 152, 163, 164, 164, 165,
170, 173, 180, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 210, 214, 233, 248, 250,
250, 251

Boompjes, de -, 78
Feijenoord, 15, 33, 78, 78-79, 81
Katendrechtse havens, 81, 85
Lekhaven, 80, 96
Maashaven, 78, 79, 80, 86, 86, 94, 95, 100, 147
Petroleumhavens, 100
Prinses Margriethaven, 107
Rijnhaven, 78, 79, 80, 147
Waalhaven, 29, 78, 79, 147
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Ruhrgebied, 22, 84
Rusland, 236
Rijn, 81, 88, 92

San Francisco, 138
Sassenheim, 62
Scandinavië, 263
Scheveningen, 25, 55, 58, 123, 184, 187, 206, 208, 214, 216, 218, 226, 233,
235
Schiphol, 15, 16, 16, 17, 29, 37, 42, 116, 117-143, 145, 146, 147, 147, 148, 264
Schotland, zie Groot-Brittannië
Slikkerveer, 85
Soesterberg, 29, 120
Staphorst, 59
Stockholm, 128
Straatsburg, 236
Suezkanaal, 101

Tilburg, 41, 181, 220
Tokio, 190, 270
Twente, 34

Utrecht, 22, 28
Utrecht (stad), 23, 41, 62, 84, 170, 181, 209, 216, 238, 239, 240, 243

Valkenswaard, 241
Velsertunnel, 37
Verenigde Staten, 14, 19, 30, 32, 38, 39, 40, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 64,
69, 73, 79, 84, 88, 89, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 112, 113, 114,
123, 124, 128, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 142, 145, 168, 174, 180, 181,
188, 190, 198, 206, 209, 214, 222, 223, 226, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 246,
247, 254, 264, 266, 270, 272
Vlaanderen, zie België
Vlaardingen, 22
Voorne-Putten, 147

Waalhaven, vliegveld -, 122, 123
Waalre, 255
Waalwijk, 20
Warffum (Gr), 167
Wassenaar, 29
Weert, 134
West-Brabant, 153, 153
West-Duitsland, zie Duitsland
Westfalen, 80, 84
Wormerveer, 60
Wijk aan Zee, 25

IJ, het -, 120

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



IJmuiden, 206
IJsselmeerpolders, 175

Zaanstreek, 60
Zandvoort, 25, 55
Zeeland, 153, 153, 162
Zoetermeer, 41
Zuiderzee, 22
Zuid-Holland, 56, 58, 153, 246

-se eilanden, 33, 53, 79

Zuid-Limburg, 33, 276
Zuid-Nederland, 170
Zwarte-Zeegebied, 88
Zweden, 30, 32, 63
Zwitserland, 55, 167

Zakenregister

AA (Automobile Association), 50, 64, 71, 283
aandrijfbron, 63
aandrijving, achterwiel-, voorwiel-, 63
ACF (Automobile-Club de France), 45, 283
Adviescommissie Geluidshinder door

Vliegtuigen, zie commissie Korsten
afhandeling van vliegtuigen, zie vliegtuigen
afhandelingsplatform, zie platform
afstandsbediening, 269, 270, 274
afstemming tussen verkeersmiddelen,
zie verkeersmiddelen

Ampex, -systeem, 246
amplitudemodulatie (AM), 171, 283
Amsterdamsche Bank, 183, 193
amusementsmedium, 214, 221
amusementsprogramma, 221
ANP (Algemeen Nederlands Persbureau), 190, 283
antenne, 151, 175, 204, 278

-mast, 168-169, 265, 271

ANWB, 15, 16, 20, 26, 30, 31, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 58,
58, 59, 60, 61, 62-64, 65, 66, 67, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 146, 262, 283

-bestuur, 47, 48, 52
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arbeiders, 37, 68, 85, 146
-gezinnen, 220-221
-klasse, 26, 30, 31, 62

arbeidsbesparing, 81-82, 90
arbeidskosten, besparing op de-, 87
arbeidsproductiviteit, 90
artsen, 26, 52, 53
ATF-(1, 2, 3), 263, 265, 267, 283

aantal aansluitingen op -, 263

Auto, De-, 51, 58
auto ('s), 11, 13, 16, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 37, 43, 47, 52, 56, 64, 65, 70, 145,
148

aantal -, 19, 28, 30, 54, 69, 72
-als avonturenmachine, 45-46, 50
-als statusobject, 46
benzine-, 46
betaalbare-, 52, 53-54
betrouwbare -, 52, 53-54, 68
culturele inbedding van de-, 73
-dichtheid, 30, 31, 42
diffusie van de-, 30, 47, 62, 68, 72
elektrische -, 46, 54
-fabrikant, 30, 35, 49,
gezins-, 53
goedkope-, 55, 68
huren van-, 31, 64
-importeur, 45, 69
inburgering van de-, 45-73
-loze zondag, 146
maatschappelijke inbedding van de-, 16, 47, 72-73
middenklasse-, 55
producent van-, 45, 49
sportieve-, 54
stads-, 54-55
-tram, 28-29
tweedehands-, 66-67, 68, 70
universele-, 55-60

auto-
-bezit, 30, 43, 71, 145, 146

democratisering van het-, 68, 70

-bezitter, 50, 51, 56, 70
-bus, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 33-34, 42, 65, 66, 145, 146

-onderneming, 33,36
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wilde-, 33, 34

-routes, 33
-tarieven, 33
-vraagstuk, 29
-vervoer, 27, 29, 36, 66

-cultuur, 46
-gebruik, 13, 26-27, 27, 38, 42, 42, 43, 44, 47-50, 64, 70, 71,
145-146

recreatief-, 42, 42
sociaal-recreatief -, 13, 42, 70
zakelijk-, 13, 42, 51-55, 70

-gebruiker, 46, 51, 52, 56
-industrie, 53, 55, 56

Autokampioen, De -, 42, 66, 67, 69
auto-

-maatschappij, 42
-mobilisme, 53, 64
-mobilist, 46, 48, 55, 59, 64, 65, 73
-snelwegen, 28, 32, 37, 38, 38, 58, 61, 62, 124

aanleg van -, 38, 124

-systeem, 20, 42
-technicus, 51

opleiding voor-, 51, 60

-techniek 63
-telefoon, zie telefoon
-verkeer, 38, 65, 66-68, 148

aviateur, 118
Aviobrug, 17, 134, 135, 135, 136, 137, 138
Aviolanda, 134, 135
AVRO, 154, 169, 213, 221, 234, 283

baanverharding, 124, 128, 142
baanverlichting, zie verlichting
bagage, 139

-afhandeling, 127, 138, 142
carrouselsysteem voor-, 139
in- en uitladen van-, 131
-kelder, 138, 139, 140
-systeem, 139-140
-transport, 139-140
-transportband, 139
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Baird International Television Company, 233
bandrecorder, 249
banenstelsel, zie ook start- en landingsbaan, 119, 128-129, 131, 133, 142

parallelle-, 129
tangentieel -, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 143

basisstation, 262-263, 264
basisvoorziening, 200, 201, 272
BBC, 227, 232, 233, 235, 248, 251, 258, 270, 283
bedrijfsleven, 250, 251, 259, 266, 280
beeld (en)

bewegende-, 231, 249
-kwaliteit, 242, 258
overbrengen van-, 232
vastleggen van-, 232

beeldbuizen, 244, 252, 258
beeldlijnen, 235, 236, 238, 241

-systeem, 241, 243

bekerelevator, zie elevator
belangenverenigingen voor weggebruikers, 65
Bell Laboratories, 223, 224
Bell Telephone Company, 180, 181
benzine

-depots, 56
-distributie, 56, 127
-motor, 39, 56
op- en overslag van-, 100, 127

bermtoerisme, 69
bestedingspatroon, 69
betrouwbaarheid, 52, 56, 121

-srit, 51, 52
technische-, 54

Beurs, zie ook effectenbeurs
-van Berlage, 184, 185
-van Cuypers, 184, 185, 188, 192
-van Zocher, 184, 185

beurskoers, 190, 192
informatie over de-, 186, 186, 187, 190, 192, 193, 200
verloop van de-, 186, 187

beurszender, 186, 187, 192
bevoorraden, 82, 83, 137
bevrachtingstechniek 130
bewakingssysteem, elektronisch-, 41
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bewegwijzering, 59
binnenvaart, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 35, 41, 42

-schip, 23, 34, 35

bioscopen, 154
bloktijden, 137
bodedienst, 34
boerenpost, 165
bondshotel, 58, 59, 73
Bouwbureau Stationsgebouw Schiphol (BSS), 138
Bovag, 60, 69, 283
brandstof, 56, 142

-verbruik, 39

Braunse buis, zie kathodestraalbuis
bridgehead, 135
bromfiets, 21, 37, 37, 66, 68, 70
bruggen, 32, 62
Bugatti, 57
buitenland, voorbeeld uit het-, 20, 124, 128
Buitenveldertbaan, 133, 147
bulkcarriers, 101
bunkering, 84
bunkermachine, 82-85, 83
Bureau Luchthavenontwikkeling, 142
burgerluchtvaart, zie luchtvaart
bus, zie autobus
Buzzer, 264

cabine
mobiele-, 87
vaste-, 86

capaciteitsproblemen, 198, 199
cargadoors, 77, 92, 106
carrosserie, 63
CASEMA, 175, 272, 283
cateringsactiviteit, 137
CBS (Columbia Broadcasting System), 254
Centraal Antenne Systeem (CAS), 174-175, 175, 270
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 221, 222
Centrale Antenne Inrichting (CAI), 175, 270, 271
chauffeur, 50-51

beroeps-, 51
eigenaar-, 50, 51
-opleiding, 50, 51

Chevrolet, 34, 35
chip, 207, 283
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Clark-carrier, zie straddle carrier
CNN, 270, 283
co-evolutie, 77, 229
coherer, 204
Comet, 132
comfort, 66, 121
commercie, 48, 50
commissies m.b.t. verkeer en vervoer, 37, 65
communicatie, 150-282

draadloze maritieme-, 205, 206
-infrastructuur, 157, 161
-landschap, 154-155, 157, 161-177
-middelen, 128, 154, 156
-satelliet, 270
-techniek, 142

computer, 272, 273, 278
digitale-, 261, 277
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-industrie, 141, 261
-systeem, 141

concentratie, 83
concurrentie, 53, 60, 80, 88, 100, 129, 163-167, 241, 256, 265, 266, 272, 280,
281

-tussen verkeersmiddelen, zie verkeersmiddelen

conferentie, 124, 169
confessionele partijen, 156, 244
consultancybureau, 107, 140, 141
consumenten, 156, 203, 226, 279, 281, 282

-elektronica, 223

container(s), 97-115, 113
maat van-, 108
opslag van-, 112-113
-overslag, zie overslag
-rederij, 108, 114
-schepen, 112
stapelen van-, 113
-terminal, 109, 110, 110, 112, 113, 114
transport van-, 108, 108

containerisatie, 110, 115
controle, 253
controlebedrijf, 105
controleur 105, 252
corporate push, 259
crisis, economische-, 15, 33, 34, 55, 60, 100, 147
CTU (Compatible Transport Units), 107, 283
cyclecar, 55
Cyclists Touring Club (CTC), 50, 283

DAF, 39, 39-40
dagbladen, 59, 68, 153, 154, 196, 213, 225, 226, 232, 234
Darracq, 51, 52
defensie, 120, 121, 122
Dellaert, plan-, 132, 136, 142
DEMAG machinefabriek, 87
derricken, 99
detailhandel, 157, 217, 219, 220, 223, 225, 226, 279, 280, 281
Determeijer, Weslingh & Zn, 191
dienstregeling, 33, 121
dioden, 207
DKW, 63
doelgroepen, 156, 174
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Doorne's Transmissie, BV Van - (VDT), 40
Dortechsysteem, 140, 141, 142
douanehal, 139
draadomroep, 164, 170-176, 172, 221, 280

aantal abonnees van de -, 170, 174, 174
abonnement op de-, 170
-centrale, 170

draaggolftelefonie, zie telefonie
duplolamp, 64
duwbandprincipe, 40

E'55, 248-252, 250, 259
ECT, 104, 109, 110-111, 111, 112, 112, 113, 113-114, 115, 283
Eerste Nederlandsche Radio Centrale (ENCR), 170, 172
Eerste Wereldoorlog, 28, 55, 97, 208, 228
effectenbeurs, 188, 190, 192

Amsterdamse-, 179, 183-188, 185, 190, 190-191, 192, 192, 193
effectenhandel, 183, 184, 186, 191-194, 200, 201
effectenhandelaren, 183, 184, 185, 186, 197, 190, 191
El Al, 136
elektrificatie, 23, 173
elektrisch systeem, 63
elektronenbundel, 236, 238, 253
elektronenbuizen, zie radiobuis
elektronica, 63

micro-, 261

elevator, 93, 94, 105, 107
beker-, 82-85, 83, 88, 89, 90, 93, 94

introductie van de-, 94

-bouwers, 91
Duckham-, 91
graan-, 85, 90, 90, 91-92, 94, 94, 95, 100, 147
-maatschappij, 90, 91
pneumatische -, 89-91, 91, 91-92, 94, 94

introductie van de-, 92
ontwerp van de-, 91-92

-staking, zie staking
-techniek, 91, 93
-transporteur, 83, 85
zuig-, 89, 93

Elevator-Maatschappij, 91, 91, 92-93
ELTA (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam), 119, 120,
121
energieverbruik, 99
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Erres, 171, 202, 214, 216, 219, 220, 224, 248, 257
erts, 75, 76, 80-88, 102

-kranen, 80-82, 88
-overslag, 79, 85, 87-88, 101, 103, 147

mechanisering van de-, 81

-vervoer, 79, 82-83, 102

etherfrequenties, zie frequenties
European Broadcasting Union (EBU), 254, 283
Europese Commissie (EC), 265, 266
Europese Gemeenschap (EG), 266, 271
experimenten, 106-107, 123, 181, 204, 205, 231, 232, 233
exploitatie, 155-156, 181
exploitatiekosten, 28, 173
export, 244, 256

factorijschap, 20-21, 90
Federal Communications Commission (FCC), 254
fiets(en), 13, 16, 20, 21, 22, 23-27, 30, 37, 41, 42, 43, 52, 53, 56,
58, 64, 145, 146

aantal-, 26, 30, 37
-bond, 48
-clubs, 47
-gebruik, 26-27
-paden, 61, 62

fietser, 11, 47-48, 55, 59, 62, 73
files, 12, 37-38, 41-42, 64, 148
film, 154, 157, 249, 257, 280
financiering, 38, 142, 220, 227, 281
Firato, 252, 254, 256, 257, 257, 280
Fokker 121
Ford, 35, 53, 64

T-, 28, 34, 35, 53, 55, 55, 56, 64

foto(-elektrische)cel, 232, 236, 237
fotografie, 231
France Telecom, 266, 272
frequentiemodulatie (FM), 171, 281
frequenties, 169, 171, 205, 206, 265, 281

garage, 56, 60
-infrastructuur, 56, 60, 63, 64

gasgenerator, 36, 36
gebruik(er)sgroepen, 93, 157, 200, 279
gebruiksvriendelijkheid, 54, 63, 170, 263
geluid, 249
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geluids-
-effecten, 133, 249
-hinder, 132, 133, 134, 138, 148, 149
-kwaliteit, 224, 242, 249
-technicus, 249

Gemeenschappelijke Antenne Inrichtingen (GAI), 175, 270, 271
gemeente, 32, 33, 34, 56, 61, 77, 79, 80, 81, 86, 88, 100, 101, 122,
124, 128, 129, 130, 133, 138, 146, 162, 163, 170, 175, 180, 181,
183, 184, 261, 271, 271, 272
gemeenteraad, 81, 100
Gemeentelijke Handelsinrichtingen Rotterdam, 79, 80, 81
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 108-109, 111, 115
Gemeentewerken Rotterdam, Dienst-, 77-78, 79, 81
Gend en Loos, Van-, 20, 35
General Electric, 214, 223
General Post Office (GPO), 232
gesprekstarief, 194, 195, 199
glasvezel

-infrastructuur, 261
-kabel, 262, 266

goederenvervoer, 14, 20, 21, 23, 35, 36, 41, 41, 42
concurrentie in het-, 34-35, 41
-per tram, 34-35
-per vrachtauto, 34-35, 41, 42

golven,
elektromagnetische-, 204, 206
radio-, zie radiogolven

graan, 75, 76, 79
-elevator, zie elevator
-factorij, 90
-handelaren, 91, 93, 94, 103
lossing van -, 88, 102, 103, 104
-overslag, 79, 80, 88-95, 90, 91, 94, 100, 102, 147
-wegers, 92, 93

Graan Elevator Maatschappij (GEM), 94, 100, 102, 103, 104
grammofoonplaat, 213
Greenhopper, 264
Greenpoint, 264
Grondslagen voor de ontwikkeling van de Luchthaven Schiphol,
129, 133, 136
grijper, 84, 85, 86, 102

-kranen, 85-87, 95, 147
drijvende -, 83, 85, 87, 95
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Voorwinde -, 84

GSM, 262-265, 281, 283
-abonnement, 267
-mast, 265
-net, 265, 266, 272
-standaard, 265

Guidebank, 184, 188
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halfgeleiders, 223, 224
handelaren, 75
handelsbanken, 183, 191, 266
Handelsblad, 52-53, 59
Handelsmüller, 90, 92
handenarbeid, 84, 97, 98, 114
hangar, 121, 122, 126
Hanna Mining Company, 102, 103
haven(s), 22, 34, 42, 74, 78, 95, 100

-aanleg, 78, 79
-complex, 100, 100-101
insteek-, 78, 79
massagoed-, 75-95
Rotterdamse haven, zie Rotterdamse-
stukgoed-, 78, 80
transito-, 22, 75, 76
-uitbreiding, 78-80, 100, 101, 147

havenarbeid, 77, 105
havenarbeiders, 80, 89, 93, 94, 105, 110

aantal -, 77
tekort aan -, 106, 110

Haven- en Handelsinrichtingen Amsterdam, dienst -, 122, 127
Heem, Van der -, 170, 173, 202, 214, 216, 217, 220, 224, 225, 240,
250
Heemaf, 64, 197, 283
Hilversum (radio), 169, 170, 218, 222-228, 229, 250, 255, 269-3,
225, 227, 269
Hilversumsche Draadloze Omroep (HDO), zie ook NSF, 209, 210,
211, 213
Holland-Amerika Lijn (HAL), 77, 89, 90, 94, 95, 110
Holland Radio, 184
huiskamer, 214-222, 217, 227, 251, 278
huurkoop, 219-220, 248
hydrantput, 127, 127
hydrantsysteem, 127, 127

ic (integrated circuit), zie chip
ICAO (International Civil Aviation Organization), 132
iconoscoop, 236, 237, 238, 242
ICT, 159, 261-275, 283

-revolutie, 261-275
-sector, 273

imago, 33, 54
individualisering van het gezin, 222-228
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informatietechnologie, 261, 273, 274
infrastructuur, 15, 31, 144, 159, 161, 176, 278, 281

gecentraliseerde -, 176
gedecentraliseerde -, 176
grootschalige technische -, 157, 161, 183

Ingenieur, De -, 28, 65, 129
ingenieursmerk, 49
innovatie, 17, 80, 86, 107, 114, 115, 163-167, 241

-knooppunt, 117, 128, 142-143
proces-, 15, 88, 203, 241

instapbrug, zie Aviobrug
integratie, infrastructurele -, 14
Interbellum, 15, 27-35, 42, 59, 62, 63, 64-66, 145, 148
International Bell Telephone Company (IBTC), 180, 181
internationalisering, 273
internet, 266, 272, 273

- via de kabel, 271, 272
- via het telefoonnet, 272

investeringen, 15, 80, 88, 109, 122, 129, 138, 167, 168, 183,
193-194, 199, 255
investeringsbeleid, 183
ISO, 108, 112, 283

Jaarbeurs, 209, 216, 238, 239, 240, 264
jetstart, 40
jeugdcultuur, 37, 178, 225-226, 227
jongeren, 227-228, 267, 268

-markt, 225, 226, 227, 229

kabel(-), 168, 175, 175, 262, 268-273, 278
-bedrijf, 261, 272
-exploitant, 157, 175, 176, 270-273
-net, 164, 165, 175, 270, 271, 274, 278

gemeentelijk -, 272
lokaal -, 175, 268, 269

Kabelregeling, 271
kabel-

-sector, verzelfstandiging van de -, 271-272
-systeem, nationaal -, 175
-televisie, zie televisie
-verbinding, 154, 184

kabinet, 167, 243, 244, 255, 256
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kade, 78
-kraan, zie kraan

Kamer van Koophandel, 75, 81, 91, 122, 182, 183, 250, 251
Kampioen, De -, 46, 47, 51, 52, 65, 59, 62, 64, 66, 68
kanalenaanleg, 32-33
kathodestraal, 253

-buizen, 236, 237, 239, 240, 257, 258

Kermit, 264
keuzeproces, 155-156, 274
kleurcorrectie, 254
kleurentelevisie, zie televisie
kleurkwaliteit, 255
kleurprobleem, 255
klinkerbestrating, 46, 60-61
KLM, 15, 29, 30, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134,
136, 137, 138, 139, 140, 140, 141, 142, 146, 283
KNAC, 15, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 283
knooppunt, 117-143

transport-, 16-17, 142, 145

koersinformatie, zie beurskoers
koersverloop, zie beurskoers
koetsje, 53
Kohlenkontor, 84, 85
koker, telescopische -, 135
kolen, 75, 76, 76, 80-88

bunker-, 82, 84, 85
-handelaren, 83, 84, 85
-overslag, 79, 80, 85, 86, 87-88, 147

mechanisatie van de -, 80

-tip, 80, 80-82, 84, 86, 88
-transporteur, 83
-vervoer, 79, 82

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI), 38, 61, 65, 66
Koninklijke NederlandscheMotorwielrijders Vereeniging (KNMV),
58, 62, 72
Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart (KNVvL),
31, 119
Koninklijke / Shell, zie Shell
koopmotivatie, 71
kopen op afbetaling, 64, 219-220, 248
koptelefoon, 210
kortingen, 60, 217, 219
kostenbesparing, 87, 91, 107
KPN, zie ook PTT, 265, 266, 267, 272, 283
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kraan, 15, 112
draai-, 81, 88, 110, 112, 114
drijvende grijperwip-, zie ook grijper-, 100
elektrische -, 81
kade-, 111-114

-met tweede kat, 113, 114

-machinist, 103
Paceco-, 112
stapel-, 114
wal-, 97
wip(draai)-, 97, 98, 98, 99, 100

KRO, 169, 169, 213, 215, 221, 234, 235, 244, 245, 246, 246, 283
kuststation, zie radio
kijkdichtheidscijfers, 269
kijk- en luisteronderzoek, 157, 242, 243, 247, 250
kijkgedrag, 176, 269

laadbruggen, 86, 86, 87, 95, 102, 103, 112, 114
laad- en losgerei, 99
landingen, 118, 141

nacht-, 122-123

landings-
-apparatuur, 123, 129
-baken, 123, 124

Besson-Hof-, 123

-banen, zie start- en landingsbanen
-installatie, 131

nacht-, 125

-terrein, 122-124
-verlichting, zie verlichting

lat, lange -, 99
Leven, Het -, 154, 212, 214, 233, 234
liberalisering, 265-266, 271, 272, 273, 281
Libertel, 266, 267
literatuur, 179-180, 196, 199, 200, 232
load sheet, 141
London Basalt Stone Company, 86
loopafstand, 136, 137, 138
los- en laadwerk, 76, 77, 94, 106, 137
lostorens, 103, 114
Louwman, fa. P.W., 83, 85
luchthaven, zie ook Schiphol, 16, 29, 30, 116, 117, 118, 119,
119-143, 146
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-bouw, 133
ideale -, 132-134
nationale -, 146
-technologie, 142
-voorzieningen, 133, 146-147

luchtpost, 30, 120, 125
luchtvaart, 30, 37, 117-143, 146-147

-bedrijf, 128
burger-, 116, 119, 122, 132
-maatschappij, 121, 130, 131, 132, 134, 136
-vuurtoren, 123
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luchtverbinding, 120
geregelde -, 120, 122

luchtverkeer, 41, 132
-s(ge)leiding, 131, 131

luchtvracht, 42, 140, 140, 141, 143
luidspreker, 216, 218
luisterverbod, 208
Luther AG, fa. G., 90, 91, 92, 94
lijnen, 154

bovengrondse -, 162, 164, 168
verbindings-, 25

lijnvaart, 29, 106

Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevators, zie
Elevator-Maatschappij
Maatschappij voor Vliegtuigbouw ‘Aviolanda’, zie Aviolanda
machinefabriek, 85, 112
machinezenders, 206, 208
mainport, zie knooppunt
marconisten, 205, 208
Marconi (Wireless Telegraph) Company, 159, 205, 208
marketing, zie ook reclame, 225
marktaandeel, 224
markten, 156, 157, 217, 222
marktonderzoek, 157, 225
massa-

-communicatie, 167-168, 216
-goed(eren), 75-76, 77, 95, 100, 114, 147

droge -, 101, 147
overslag van -, 78, 79, 79, 80, 84, 95, 96,
97, 101, 101-104, 112, 114, 147

mechanisatie van de -, 80, 96,
97, 114, 147

transport van -, 89, 101, 102

-motorisering, 19, 62-64
-organisatie, 48

Matson, 108, 112
matrixborden, 72
McLean, Malcom, 108
media, 154, 155, 239, 261, 274, 277-278, 282

-dichtheid, 277-278
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-landschap, 154, 274, 280
nieuwe -, 154, 155, 156, 157, 277, 281

diffusie van -, 157, 159
maatschappelijke inbedding van -, 157, 277,
278

Mediawet, 252
Meerjarenplan personenvervoer 1976-1980, 71
metro, 21, 41, 42
middenklasse, 47, 48, 62, 68, 73
middenkoersstelsel, 187
middenveld, 278-281
milieu

aantasting van het -, 71, 148
-belasting, 143

miniaturisatie, 207, 223
minister(ie), 208, 235, 256
minister(ie) van Economische Zaken, 134, 252, 255, 256
minister(ie) van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 243, 244
minister(ie) van Oorlog (Defensie), 29, 122
minister(ie) van (Verkeer en) Waterstaat (Handel en Nijverheid),
36, 43, 45, 56, 62, 66, 120, 123, 128, 129, 138, 145, 163, 169, 186,
200, 243, 264, 266

mobiliteit, 14, 45-73, 145-148
auto-, 47, 71, 144

mobiliteitsexplosie, 11, 13-17, 19, 20, 30-35, 37-38, 41-42, 68-71, 72, 147
mobilofoon, 262

-abonnee, 263
-net, 262, 263, 263

modal split, 42
modernisering, 62, 226-227
monopolie, 84, 85

-positie, 176, 270, 271, 281

monsternemen, 90, 105
Motor- en Rijwielreglement/-wet, 59
motorfiets(en), 16, 20, 21, 26-27, 27, 30, 33, 53, 66, 146

aantal -, 30, 37

motorisering, 30
motorvoertuigen, aantal -, 28
mover, 135
mozaïek, 237
Müller & Co., fa. Wm. H., 81-82, 86, 92, 102, 110
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Müller-Hanna, 101, 102, 103
multimedia, -sector, 261, 273
multinationals, 266
multi-trailer, 111, 114
muziek, 213, 249

pop-, 225-226, 227, 228-229

National Television System Committee (NTSC)/
-systeem, 254, 255

natuur, 48, 62, 148
NBTM, 162, 163, 181, 182, 183, 184, 283
NCRV, 169, 169, 212, 213, 214, 221, 234, 235, 244, 283
Nederland (1, 2, 3), 270, 274
Nederlandsche Automobiel Club (NAC), zie KNAC
Nederlandsche Bond van Radiohandelaren (NBR), 218-219
Nederlandsche Maatschappij voor Telephonische Verbindingen, 180
Nederlands(ch)e Radio Industrie (NRI), 168, 209
Nederlandsche Veem, NV Het -, 89, 90, 91, 92
Nederlandsche Vereeniging ‘De Rijwiel-Industrie’, zie RAI
Nederlandse Spoorwegen (NS), 32, 35, 36, 36, 37, 72, 109, 266
Nederlandse Vereniging van Gramofoon Detailhandelaren (NGVD), 225-226
Nelcon, 112, 114
Nellen Kraanbouw, 112, 114
Nenijto, 233, 283
neoliberalisme, 266
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 168, 209, 240
Nipkowschijf, 232, 233, 234, 235, 236, 237
Noordzee-TV, 251-252
Nordic Mobile Telephone (NMT)

-systeem, 263

normalisatie, 70
normen, 132
nota('s) ruimtelijke ordening, 16, 71, 143
NOZEMA, 151, 169, 173, 175, 176, 243, 255, 268, 278, 284
NSF, 123, 159, 168-169, 169, 186, 192, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216,
284
NTS, 155, 169, 244, 245, 245, 246, 246, 250, 252, 255, 256, 258, 284
NVVR (Ned. Ver. voor Radiotelegrafie), 169, 208, 209, 210, 211, 214, 235,
284

octrooi, 90, 180, 205, 216
olie op- en overslag, 100, 147
OLN, (Openbaar Landelijk (mobilofoon)Net), 262-263

-aansluitingen, 262
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omroep, zie ook radio-, zie ook televisie-, 175, 234, 243, 244, 252, 258, 273,
274, 278, 281

-bestel, 271, 281
verzuild -, 228, 244, 245, 247, 248, 259, 280, 281

-bladen, zie ook programmabladen, 234
commerciële -, 248, 280, 281
confessionele -, 213, 226, 258
-infrastructuur, 157
-medium, 203, 228, 277
-organisatie, 213, 243, 245, 270, 271, 273
publieke -, 281
-vereniging, 154, 155, 156, 159, 169, 173, 203, 213, 221, 226, 227,
228, 231, 239, 244, 246, 248, 255, 279, 280

confessionele -, 169, 252, 280

Omroepwet, 252
omroepzender, zie ook zender(s), 169, 169, 170, 211, 268
Onafhankelijke Nationale Televisie (ONTV), 251
Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (OTEM), 251
onderhoudssysteem, 54, 56
onderzoek, 205, 206, 220, 221, 240, 254

- en ontwikkeling, 240, 256
internationaal -, 69, 129
transistor-, 223, 224

ontsteking, 63
ontwerpers, 54, 215
ontzuiling, 227
openbaar vervoer, 20, 21, 26, 37, 43, 71, 72, 119, 146
opnameapparatuur, 249
opneembuis, 237, 242
opstelplaatsen, 134, 137, 138

aantal -, 136, 137, 138

OPTA, 266, 272, 284
overheid, zie ook rijks-, provincie, gemeente, 15, 19, 29, 35, 42, 56, 73, 120,
156, 157, 163, 188, 205, 234, 235, 239, 241, 245, 258, 266, 272, 279, 281
overheids-

-beleid, 16, 18, 62, 244, 262
-bemoeienis, 173, 266
-steun, 120, 146, 240

overslag, 88, 109, 115, 147
-bedrijf, 87, 101, 103
container-, 104, 107, 109, 110, 110, 111, 112
directe -, 75, 76, 78, 88, 95, 97, 98, 99, 104, 112, 114
indirecte -, 75, 97-115

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



regime van -, 114-115

mechanisering van de -, 15, 75-95, 97
roro-, 106, 107, 284
- op stroom, 79, 88, 147
- technieken, 80, 83, 97, 101
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paard, 19, 21, 22, 23, 145, 146
paardentractie, 21, 28, 34
paard en wagen, 19, 23, 36
Pakhuismeesteren, 95, 110
pallets, 106, 107, 108, 111
PAL-systeem, 254, 255, 284
Pan Atlantic Steamship Corporation, zie Sea-Land
Panorama, 154, 208
parkeerprobleem, 64, 66, 70
parlement, 62, 167, 244, 245, 266
particulier initiatief, 61, 83, 156, 186
party-line stelsel, 164, 166
passagiers, 118, 118, 121, 121, 126, 132, 134, 136, 138, 139

aantal -, 23, 118, 127, 129, 133, 142
afhandelen van -, 118, 124, 125, 127, 134, 136, 137,
142, 146

mechanisatie van de -, 131

verticale scheiding van -, 137, 139

patent, zie octrooi
pc, zie computer
PCGG, 209, 210
Pelikaan, 122, 128
pers, 54, 59, 122, 154, 157

geïllustreerde -, 154, 231, 277

personenvervoer, 20, 33, 41, 145
petroleum, 75, 76

-overslag, 79, 80, 94-95

Philips, 64, 124, 157, 159, 168, 169, 170, 173, 174, 202, 209, 210, 214, 215,
216, 217, 217, 219, 220, 222, 222, 223, 223, 224, 225-226, 227, 228, 230,
231-259, 260, 269, 279, 280 280

Commerciële Afdeling van -, 235, 239
- Experimentele Televisie (PET), 241, 242, 242, 243, 243, 255
Natuurkundig Laboratorium (Nadab) van -, 235-236, 238, 239, 241,
242, 254, 255

televisiestudio in het -, 238, 238, 240, 241, 242, 255

Phonografische Industrie (PPI)/ Phonogram, 226

pieren, 132, 136, 137, 138, 139, 141
-configuratie, 136, 137, 138

piloten, 118-119, 128
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plaatscodering, 31
platform, 122, 125, 128, 132, 136, 140

afhandelings-, 121, 122

platteland, 30, 31, 32, 33, 145
pneumaten, 105
Polytechnisch Weekblad, 55, 56
Poorter, fa. Jos de, 82, 86
popbladen, 226
popmuziek, zie muziek
Posterijen en Telegrafie, dienst der -, zie PTT
prepaidkaart, 267
prestige, 15
privacy, 200, 201
privatization, mobile -, 268
productiviteitsverbetering, 85, 98
proefnemingen, 58, 61, 64, 205
programma('s), 244

buitenlandse -, 257
-bladen, 211, 221, 221
-financiering, 248
-keuze, 221-222
-makers, 227, 246, 248

programmering, 210, 211, 227, 228, 243, 245, 246, 248, 251, 258, 279, 280
projectietelevisie, zie televisie
propaganda, 65, 73, 173
Protelgram, 240
protest, 144, 147
provincie, 33, 34, 130
Prijscourant, 184, 187
prijs-

-daling, 264, 268
-differentiatie, 164

PTT, 120, 122, 151, 153, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175,
175, 176, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 195, 196, 197, 198, 198, 199, 200, 206,
233, 238, 241, 243, 255, 261, 262, 263, 263, 264, 265, 266, 268, 270, 272, 274,
278, 279, 281, 284

-monopolie, 264, 265, 266
-zender Scheveningen-Haven, zie radiokuststation

publiciteit, 46, 243

Quick Dispatch, 109, 110

racen, 47-50
radar, 131, 131
radio, 142, 154, 155, 157, 159, 161, 173, 176, 202, 203-229, 269, 279, 281
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-amateurs, 153, 155, 168, 170, 203, 208-214, 212, 216, 228, 235,
279
-baken, 123, 124
-buizen, 206, 207, 208, 209, 224, 228, 237, 241

fabrikant van -, 217, 223

commerciële -, 269
-componenten, 214, 216, 217
diffusie van de -, 173, 176, 221, 225
-distributie, zie draadomroep
introductie van de -, 231
luisteren naar de -, 213, 216, 221, 269
maatschappelijke inbedding van de -, 228, 280

Radiofabriek en Ingenieursbureau v/h Van der Heem& Bloemsma NV, zie Van
der Heem
radio-

-fabrikant, 155, 168, 203, 208, 209, 214, 217, 221, 223, 228, 279
-gebruik, 269
-golven, 169, 171, 207

Radio Herrijzend Nederland, 174
radiokuststation, 205, 206

-Scheveningen-Haven, 184, 187, 206, 233
-IJmuiden, 206

radiolamp, zie radiobuizen
Radio Luxemburg, 173, 226, 227
radio-

-omroep, 161, 164, 208-214, 227, 231, 234, 258, 277, 280
-programma, 168, 175, 279
-programmering, zie programmering

Radioreglement 1930, 234
radio-

-signalen, 176, 206, 210
-station, 203, 205
-technologie, 203, 204-208
-telegrafie, 206, 208, 277
-toestel(len), 154, 173, 174, 207, 209, 212, 214, 217, 217, 218, 220,
222, 228, 241, 278, 279, 281

aantal -, 174, 174
bezit van -, 225, 225
draagbare -, 223, 224, 225
(massa)productie van -, 173, 214
prijzen van -, 219-222, 224
transistor-, 222-228, 223, 229
verkoop van -, 173, 248
zelfbouw van -, 211, 212, 212, 214, 224
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-uitzendingen, 209, 211, 213, 214, 219, 228

Radio Veronica, 226, 226, 227, 252
radiozenders, 159, 168-170, 169, 186, 227, 269
radiozendstation, zie ook radiokuststation, 186, 193
RAI (RI), 40, 51, 60, 69, 70, 72, 252, 264, 284
RCA (Radio Corporation of America) /

-systeem, 214, 217, 223, 236, 238, 240, 241, 254

recipiënt, 89-90
reclame, 15, 68, 121, 172, 194, 195, 195, 196, 209, 217-218, 220, 225, 226,
227, 230, 250, 251, 252

-affiche (poster), 171, 194, 202, 210, 215, 217

rederij (lijn-), 77, 89, 90, 98, 106
regelgeving, 19, 34, 56, 59, 64
regime, 16, 20, 76, 94, 95, 145, 146

handmatig -, 16, 90, 94
technisch -, 15-16, 76, 87, 97, 128
-verandering (-transformatie), 15, 16, 17, 76, 85, 87-88, 101, 114

reisafstand, 42
gemiddelde -, 13, 32

reistijd, 13, 33, 132
reizigers, 33, 42, 125

-kilometers, 13, 14, 20, 21, 37, 42, 145
-vervoer, 31, 36

rekenmodellen, 43
relaystations, 171
REM (Reclame Exploitatie Maatschappij), 251-252, 259
Rheinische Kohlenhandel & Rhederei Gesellschaft, zie Kohlenkontor
Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat, 84
Robaver (Rotterdamsche Bankvereeniging), 186, 191-194, 192, 193
rolbanen, 124
rollenbaan, 107
Rotterdamsche Bank, 179, 183, 192, 201
Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV), 78-79
Rotterdamse

- haven(s), 15, 15, 16, 74, 75-95, 78, 97-115, 130, 145, 147, 148
nieuwe -, 147, 148

- Lloyd, 77, 82
- Petroleumhavens, 100

RTL-Véronique, RTL4, 248-252, 270, 284
rijbewijs, 57, 59
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rij-instructeur, 57
Rijks-

-luchtvaartdienst, 131, 133, 134, 143, 145
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-overheid, zie ook overheid, 27, 34, 37, 58, 59, 61, 62, 120, 122,
128, 130, 162, 163, 164, 165, 174, 180, 233, 256
-radiodienst, 205-206
-telegraaf(kantoor), 184, 192
-waterstaat, 17, 19, 38, 61, 61, 62, 147
-wegen, 17, 32, 58, 60, 61, 125

-plan, 28, 32, 38, 61, 62, 125, 146

Rijnvaart, 22, 79, 82, 83
rijvergunning, 50, 58

samenwerking tussen bedrijven, 114, 216-217
satelliet-

-systeem, 266, 270
-zender, 270, 270

schaalvergroting, 14, 36, 76, 77, 101, 107, 112, 117, 271
schaarste, 281-282
schaarwagen, 130
schaduwmasker, 253
Schiphol (luchthaven), 16, 117, 118, 119, 119-143, 145, 146-147, 147, 148,
149

banenstelsel van -, zie banenstelsel
groei van -, 119, 133, 138
NV Luchthaven - (NVLS), 138-139
-Oost, 131-132
uitbreidingsplan -, zie ook Grondslagen, 129, 133, 134
-verlichtingssysteem, 123
vijfde baan voor -, 133, 143, 147, 148
werkgroep -, 136-137, 139

schotelantenne, 265, 270
schotelbezitters, aantal -, 270
scooter, 66, 68
Sea-Land, 108, 108, 112, 113, 114
SECAM-systeem, 254, 284
seeing by electricity, 232
seeing by wireless, 232
seinsleutel, 209
seleniumcel, zie fotocel
self trimmer, 84
Shell, 15, 18, 56, 127
Siemens (& Halske), 197, 205-206, 224, 248, 257, 262
silo, 102
SMS, 267, 284
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Smulders, fa. A.F. (Gusto), 84, 85
snelheid, 58

maximum-, 56-58, 72

snelweg, zie autosnelwegen
socio-technisch landschap, veranderingen in het -, 76-77
Sony, 223, 224, 257
sorteerinrichting, 141
sounderen, 209
specialisatie, 35
Spiegel, De, 154, 212
spoor-

-lijnen, 25, 41
-vervoer, 20, 23, 41, 42
-wegen, 13, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33-34, 65, 65, 66, 79, 81, 82,
83

lokaal-, 23, 33

spoorweg-
-aanleg, 21
-en havencomplex, 79
-lobby, 65
-maatschappij, 26
-net, 13, 14, 25, 26, 32, 33, 34, 42

elektrificatie van het -, 36, 41

Spyker, 30, 49, 49, 55
stacker, 140, 141
stadsuitbreiding, 133
staking, 82, 85, 92-94, 110
standaardisatie, 108, 115, 254
stapel-

-apparaten, 111-114
-kraan, zie kraan
-markt, 78

start- en landingsbanen, 124, 129, 136, 147
verharde -, 124, 128, 142

stations(-), 25, 41, 142, 143
aantal -, 32, 41
-gebouw, 119, 121, 122, 125, 126, 126, 127, 131, 132, 134, 136-139,
142, 143, 146
-voorzieningen, 124-125, 133, 138

steden, 25, 27-30, 32
grote -, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 37, 70
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Steenkolen-Handelsvereeniging (SHV), 84, 85, 86, 87, 88, 94
STER, 252, 284
steunzender, 169, 270
Stokvis & Zn, fa. R.S./- Handelsmaatschappij, 214, 217, 219, 220, 250, 251
stoom-

-aandrijving, 14, 15, 21, 22
-vaart, 14, 77
-vaartreders, zie reders

Stork, fa. Conrad, 99, 103, 114
straalverbinding, 154

netwerk voor -, 170

straalvliegtuig, zie vliegtuigen
straddle carrier, 112, 113, 114
streekvervoer, 42

-bedrijf, 36, 42

structuurschema's m.b.t. verkeer en vervoer, 38, 43, 71
Studiebureau Stads Bouwmeester (SSB), 136, 138
studiecommissie Schiphol, 128
studiereis, 84, 238
stukgoedcommissie, 97
stukgoed(eren), 89, 95, 98, 104, 106, 107, 111, 114

-bedrijf, 104, 106
-haven, zie haven
-overslag, 80, 81, 96, 98, 99, 101, 101, 104, 104-107, 111, 114

-bedrijf, 97, 103
mechanisering van de -, 97-98, 107

-stuwadoor, 104, 106, 109
-vervoer, 97, 141

stuwadoors, 77, 86, 93, 98, 99, 103, 104, 104, 106, 107, 109, 114
-pallet, 106, 107, 108

subsidiëring, 120, 146
Swarttouw's Havenbedrijf, NV Frans -, 87, 103, 109
Swarttouw's Stuwadoorsmaatschappij, NV Cornelis -, 87, 110

tankers, 100, 101
tankwagen, 127
Technische Hogeschool Delft, 112, 114, 133
technische ontwikkelingen, 16, 19, 88, 259, 272, 273
technologische convergentie, 273, 274
tekstberichten, zie SMS
telecombedrijven, 182, 266, 268
telecomfabrikanten, 265
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telecommunicatie(-), 157, 159, 183-191, 193, 194, 200, 261, 262, 266, 273,
274, 278, 281

-grootgebruikers, 266
infrastructuur voor -, 186, 192, 268, 274
-markt, 265, 266
-middelen, 186, 201, 277
mobiele -, 262-265, 266
-net, 265, 278
-sector, 261, 273

telefonie, 159, 161-168, 199, 261, 267
draaggolf-, 170
interlokale -, 164
mobiele -, 262, 265, 266, 267, 268
netwerkkarakter van de -, 182

telefoniste, 189, 191, 199
telefoon, 155-156, 156, 157, 159, 161, 176, 178, 179-201, 204, 232, 262-268,
269, 277, 279, 280

auto-, 262-265, 264, 267
-bezitter, 267
-net, zie ATF

betekenis van de -, 179-180
diffusie van de -, 176, 182, 183, 199
huis-, draadloze -, 263, 264
maatschappelijke inbedding van de -, 99, 200, 201, 279, 280
- op het platteland, 165, 166
mobiele -, 263, 266, 268, 277

aanbieders van -, 266
diffusie van de -, 266, 267
gebruik van de -, 267, 268
imago van de -, 267
maatschappelijke inbedding van de -, 262, 266
succes van de -, 267-268

toepassingen van de -, 181

telefoon-
-aansluitingen, 165, 168, 183, 191, 193, 198, 281

aantal -, 167, 168, 168, 266
standaard-, 168, 175
voordelen van -, 196

-abonnee, 164, 165, 167, 180-183, 189, 191, 267, 274
aantal -, 167, 168, 181
aantal mobiele -, 263, 266, 267
-diensten, 181
mobiele -, 263, 264
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particuliere -, 164

-cel, 184, 190, 192
-centrale, 152, 163, 165, 181, 182, 266

automatische -, 166, 167, 199
bedrijfs-, 192, 193
capaciteit van de -, 168
handbediende -, 152, 192

-concessies, 163, 183
-dienst, 166

gemeentelijke -, 163, 164, 170, 182, 183, 188, 194, 194,
196, 197, 198, 199, 279

-exploitanten, 156, 180, 181, 201
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-gebruik, 154, 179, 182, 183, 192, 196, 197, 199, 200, 201, 279
- in de literatuur, 197, 199, 200
instrumenteel -, 179, 196, 197, 201
intrinsiek -, 179, 196, 197, 200, 201
onderzoek naar -, 179
particulier -, 194-200, 201
sociaal-emotioneel -, zie intrinsiek
zakelijk -, 179, 183, 195, 196, 200, 201

-gesprekken, 189, 197
aantal -, 167, 267
- in de literatuur, 197, 197, 199

-kabel, 164, 191-192, 199
-kantoor, 184
-lijn, 153, 164
-net, 161, 163, 164, 165, 170, 180-183, 264, 265, 273, 278

aansluiting op het -, 181
automatisering van het -, 166, 167, 167, 195, 195-196,
199
gemeentelijk -, 163, 164, 194
interlokaal -, 194
lokaal -, 162, 163, 166, 167
mobiel -, 263, 265, 268, 273
plattelands -, 167
standaard-, 168
vast -, 267, 268, 273

-palen, 153, 164
-tarieven, 165, 183, 194, 198, 268
-toestel, 180, 180-183, 197, 200, 278

draadloos -, 277
tafel-, 197
wand-, 197

-verkeer, 154, 162, 194, 278
bancair -, 191, 192

Telefunken, 205, 206, 214, 217, 224, 234, 248, 254, 257
Telegraaf, De, 59, 154, 235, 242
telegraaf, 180, 181, 182, 194, 198, 200, 232
telegraaf-

-apparatuur, 204, 206
draadloze - aan boord van schepen, 206

-dienst, particuliere -, 188
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-net, 182, 278

Telegraaf- en Telefoonwet 1904, 163, 175, 208
telegraaf-

-toestel, 180, 184, 187
-verbinding, 192

telegrafie, 198
draadloze -, 205, 206

telegrammen, 154, 182, 184
televisie, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 223, 227, 230, 231-259, 260, 276, 279,
281, 282

commerciële -, 248-252, 259, 270
diffusie van -, 170, 176, 176, 257, 277
demonstratie van de -, 233, 235, 236, 238, 239, 240
direct zicht-, 239, 240
elektronische -, 236, 237, 238, 239, 239, 258, 277
-experimenten, 231, 233, 234, 235, 238, 240-245, 279
introductie van -, 231, 240-245, 248, 258, 279
kabel-, 170-176, 175, 261, 270, 270, 271
kleuren-, 252, 252-257, 259, 269, 280

introductie van -, 254, 255, 256, 279
principe van -, 253

kijken naar de -, 227, 247, 258, 259, 269-270, 272, 273
maatschappelijke inbedding van -, 251, 257, 259, 280
mechanische -, 233, 237, 238, 239, 258, 277
opkomst van de -, 222-223
projectie-, 239, 240
zwart-wit-, 237, 259, 279

televisie-
-aansluitingen, aantal kabel-, 270
-amateurs, 233, 235, 239, 242, 258

Televisiebesluit, 245
televisie-

-bezitters, 247, 248, 274
aantal -, 247

-camera, 253, 254
-commissies, 235, 243, 246, 255
-fabrikant, zie ook Philips, 233, 241, 248, 257
-kijker, 274
-markt, 241
-net, 161, 251

tweede -, 247, 251, 255
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-nota's, 245, 250, 251
-omroep, zie ook omroep, 156, 169, 231, 241, 248, 251, 270
-ontvangers, zie ook -toestellen, 233, 238, 240

direct-zicht-, 239, 240
projectie-, 239

-pionier, 234
-producent, 240, 248, 251, 257, 279
-programma, 175, 241, 247, 250, 251, 257

Televisieraad, 244-245
televisie-

-reclame, 248, 252
-regisseur, 250, 250, 255
-signaal, 176, 237, 238, 253
-studio, 244, 245, 250
-systemen, 238, 254

mechanische -, 233, 236
standaard-, 254

-technologie, 236
-toestellen, 236, 241, 243, 244, 278, 279, 281

aantal -, 175, 176, 227, 246, 247, 254, 269
direct-zicht-, 240, 242
kleuren-, 254

aantal -, 257, 269
verkoop van -, 254, 256, 257

productie van -, 237, 238, 240, 244
projectie-, 240, 244
prijzen van -, 248

-toren, 160, 276
-uitzending, 155, 169, 170, 234, 241, 242, 245, 248, 282

commerciële -, 250
experimentele -, 223, 234, 235, 243, 254, 255, 257, 258
internationale -, 254
kleuren-, 255, 256
proef-, 234, 235, 238

-zender, zie ook zenders, 168-170, 235, 239, 269, 270, 270
experimentele -, 238, 240

televisor, 233
telexnet, 161, 190, 278
TEM (Televisie Exploitatie Maatschappij), 251
tentoonstelling, 13, 53, 58, 70, 181, 208, 210, 214, 218, 250
terminal, 138, 139
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Thomsen & Co., P., 77, 86, 86
Thomsen's Havenbedrijf, NV.-, 86, 87, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110
ticker-tapedienst, zie tikkerdienst
ticketprijs, 37, 132
Tikkerdienst, 187, 187, 188, 188, 190, 192, 193
tikkersysteem, 187-188
tikkertape, 187, 190
Toerboekjes, 58
toeren, 44, 47-50
toerisme, 26, 58, 62, 73

auto-, 44, 58-60

toeristenbond, 50
tollen, 56, 60
tonkilometers, 14, 21
Touring Club de France (TCF), 50, 54
towveyorcarts, 140, 141
tram, 16, 20, 21, 23-27, 29, 32, 33, 34, 42, 64, 65, 65, 146

aantal passagiers in de -, 23, 25, 26
elektrische -, 22, 26
-gebruik, 25, 27
-lijnen, 25, 33, 66
paarden-, 21, 23, 25
snel-, 41
stoom-, 23, 36
tarieven voor de -, 25, 26, 28, 33

tramwegmaatschappij, 26, 28, 29, 33, 35, 36
tramwegnet, 23, 25, 25, 26, 29, 30, 31

motorisering van het -, 23

transistors, 207, 223-225
High Frequency-, 224

transito-
-haven, zie haven
-verkeer, 75, 79

Transmatic, 39, 40
transmissie, 176

automatische -, 39, 63
continu variabele - (cvt), 39, 40
digitale -, 265
-technieken, 281

transport, 11-148
-apparaten, 111-114
-banden, 103, 104, 114
-bedrijf, 35
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transporteur, ketting-, 102, 104
transport-

-onderneming, 107, 108
-revolutie, 20-23

trein, zie ook spoorwegen, 13, 16, 19, 21, 21, 22, 23, 25, 32, 34, 35, 37, 42, 65,
66, 145, 146

-reizigers, 32
aantal -, 23, 32

trioden, 207
TROS, 252, 284
Tucht-Unie, 48
TV 55, 250, 251, 284
tweedehandsmarkt, 26, 31, 64
Tweede Kamer, 32, 251, 261
Tweede Wereldoorlog, 36-37, 66, 100-101, 128-129, 147, 173-174, 240
Twentsche Bank, 181, 183, 193
twistlock, 108
tijdschriften, 43, 154, 179, 211, 226, 234, 235, 236, 254, 267, 277
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Uiver, 122
UMTS, 272-273, 281, 284
uniformisering, 107, 115
UPC, 272, 284

vacuümbuizen, 236
VARA, 169, 212, 213, 221, 227, 234, 235, 284
variatie, 88, 94
Variomatic, 39-40
Verbond voor Veilig Verkeer, 67
verbrandingsmotor, 54
VECAI, 175, 284
Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres (NWC), 15, 61-62
Vereeniging voor den Effectenhandel, (Nederlandsche -), 183-184, 186, 186-187,
188, 190, 191, 201
Verein deutscher Handelsmüller, zie Handelsmüller
vergunningenstelsel, 34, 36, 37, 56, 66
verkeer

sociaal-recreatief-, 38, 41, 70-71
woon-werk-, 41, 42, 70, 71
zakelijk -, 70

verkeers-
-anarchie, 59
-beleid, 43
-centrale, 148
-coördinatie, 29, 30, 64-66, 65, 146
-crisis, 64-66
-doden, 38, 59, 68
-drukte, 27-30
-fonds, 32
-geleiding, 72
-inspectie, 59
-intensiteit, 12, 42, 58
-kunde, 43
-leiding, 131, 142
-lichten, 64
-middelen,

afstemming tussen -, 19-43
concurrentie tussen -, 18, 19-43

-onderwijs (-opvoeding), 58, 60, 67, 68
-ongevallen, 41, 48, 59, 63, 67, 68
-systeem, 65-66
-tellingen, 17, 27-28, 30, 37, 61
-toren, 125, 125
-veiligheid, 59, 67, 71
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lucht-, 125, 128, 129

verlichting, 63, 64, 123-124, 131, 142
baan-, 124, 131
landings-, 123, 123-124, 125
nacht-, 122-123, 124
verblindende -, 64

Veronica (VRON), zie Radio Veronica
Veronica Omroep Organisatie (VOO), 252
verreschrijver, zie telegraaftoestel
vertrossing, 259
vervoer, 19, 34

democratisering van het -, 13-14
geregeld -, 34
internationaal -, 34
langeafstands-, 34, 120
-plicht, 34
streek-, zie streekvervoer
-van erts, graan, kolen, zie erts, zie graan, zie kolen

vervoers-
-bedrijf, 21, 35
-organisatie, 37
-prestatie, 35, 42

verzuiling, 156, 211-214, 227, 280
videorecorder(s), 246, 249, 269, 270

aantal -, 269

vliegbewegingen, aantal -, 37, 121, 142, 145
vliegdemonstraties (vliegfeest), 119-120, 120
vliegen, 118-122

-als sport, 118,
-in oorlogstijd, 118-119

vliegenier, 118
vliegtuigen, 30, 31, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 138

afhandelen van -, 118, 126, 126-127, 132, 146
beladen van -, 137
betrouwbaarheid van -, 121
landen van -, 118, 127
starten van -, 118, 127
straal(verkeers)-, 132-133, 134, 139, 147
tanken van -, 127, 127

vliegtuigindustrie, 119, 134
vliegveld, zie luchthaven
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vluchten
bezetting van -, 121
geregelde -, 122

vluchtleiding, 123, 125
voetgangers, 21, 22, 42, 47, 145, 146
vonkzender, 204, 206
voorzieningen

collectieve -, 176
individuele -, 176

vorktruck, 98, 106, 107, 112, 113
vormgever, 215-216
vormgeving, 59, 138, 139, 142, 157, 214, 215, 216, 258, 260
VPRO, 213, 284
vracht

afhandelen van -, 118, 124, 125, 140-141, 142, 146
automatisering van de -, 141
mechanisatie van de -, 131, 141

-auto's, 14, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 42, 55, 62, 145
beladingsgraad van -, 35
wilde -, 34-35

-gebouw, 140, 141
lucht-, 118, 125, 126
-overslagsysteem, 141
-verkeer

groei van het -, 34
regulering van het -, 37

-vervoer, zie ook goederenvervoer, 21, 42, 140

vroegritten, 26

wagens, elektrische -, 97, 98
walbedrijf, 103, 115
walinstallatie, 102, 104
Waterlinie, 117
watersnoodramp
waterwegennet, 23, 32
wederopbouw, 36-37, 100-101, 130, 244
weegschaal, 89, 92

automatische -, 92
handmatige decimaal-, 92

wegen (van goederen), 89, 90, 92
wegen (verkeers-), 37, 56, 58, 124

-aanleg, 32, 38, 43, 60, 61, 71, 148

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 5. Transport, communicatie



gemeentelijke -, 32, 56
provinciale -, 32, 58
steenslag-, 61
verhardingsbreedte van -, 27

Wegenbelastingwet, 32, 62
wegen-

-bouw, 32, 38, 62
-congres, 61, 73
-lobby, 62, 65, 70
-net, 14, 27, 32, 38, 60-62, 64, 66

Wegenwacht, 67, 71, 73
wegers, zie graanwegers
wegwedstrijd, 45, 46, 47, 49, 50
werkgelegenheid, 62, 85, 92
Western Union (Telegraph Company), 180, 184, 188
Westfälische Ausfuhrverein, 80
Westinghouse, 168, 223, 236
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 270-271
wetgeving m.b.t. goederen- en personenvervoer, 34, 35, 37
Wet Installaties Noordzee, 252
wielerclubs, 50
wielremmen, 126
wielrennen, 48
wilde vaart, 77
winkelketen, 264, 266
wipkraan, zie kraan
Wireless Telegraph and Signal Company, zieMarconiWireless Telegraph Comp

zendantenne, 171
zend(er)bereik, 206, 242, 250
zender(s), 169, 180

aantal -, 269, 270, 270
buitenlandse -, 269, 270, 270, 271
commerciële -, 173, 227, 251, 269
piraten-, 226
satelliet-, zie satelliet

zenderpark, 170
zend-

-gemachtigde, 215
-installatie, 204
-machtiging, 234, 235, 241, 251
-station, zie ook radio-, 208
-tijd, 214, 244, 269

uitbreiding van de -, 247, 258
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Zendtijdbesluit 1930, 213
zuilen, zie verzuiling
Zwanenburgbaan, 133, 143
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