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‘God heeft de wereld geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt.’ Dat geldt zeker
voor de vele van origine middeleeuwse steden waarin de nationale cultuur en rijkdom tot bloei kwam.
Het stedelijke leven trok en trekt zich evengoed weinig aan van de deels onzichtbare technische
systemen die er aan ten grondslag liggen - tenzij ze haperen of bij aanleg of onderhoud voor overlast
zorgen. De stedelijke geschiedschrijving volgt gedwee. Maar tegenwoordig bevorderen ook
nutsbedrijven de onzichtbaarheid van stedelijke techniek door verkeersbelemmerende aanleg en
reparatie op stille uren te plegen. Hier worden op een regenachtige nacht in 1964 nieuwe leidingen
onder de Loosduinsekade in Den Haag gelegd.
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In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontstond onder burgers en besturen van de grotere
Nederlandse steden een toenemende aandrang om hun eeuwenoude centra bij de tijd te houden. Deze
foto van Jacob Olie uit 1898 toont een Amsterdams Damrak waar de vernieuwing al duidelijke sporen
heeft nagelaten. De komst van elektriciteit en motorvoertuigen zou daar een nog veel ingrijpender
wending aan geven. De vergelijkbare foto aan het einde van dit deel toont hoezeer deze en andere
nieuwe technieken in de loop van de twintigste eeuw de binnenstad in hun greep kregen.
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1 Inleiding

Techniekontwikkeling in de stad
Demografie en stedelijke techniekontwikkeling
Domeinen en periodes

Op 3 april 1897 nam Jacob Olie vanaf de hoek van de Brugsteeg en het Damrak te
Amsterdam een foto richting Dam. Het beeld toont een kentering in de tijd: rechts,
onder de trotse gevels van de zeventiende-eeuwse koopmansstad, het drukke
straatleven van de negentiende eeuw; links, in de kale ruimte die nog maar net was
veroverd op de oude binnenhaven, de ontluikende nieuwe eeuw.
De indeling van het Damrak is naar hedendaagse opvattingen nogal vormloos: er

is een duidelijk trottoir, maar daar is alles mee gezegd. Het verkeer lijkt alle kanten
op te kunnen. Alleen de tramwordt in een ijzeren gareel gehouden. Echter wel zonder
bovenleiding! In de doorkijk naar de Dam zienwewaarom: het gaat om paardentrams.
Het zou nog een jaar duren eer de gemeente, in de ban van snelheid en modernisme,
de inmiddels door haar genaaste tramlijnen zou elektrificeren. Ook het overige verkeer
wordt enkel door man of paard voortbewogen. We tellen twee paardenkoetsen, twee
paard en wagens, drie geparkeerde en één in bedrijf zijnde handkar.
De straatlantaarns werken op gas, hoewel elders in de binnenstad de maatschappij

Electra aan winkelmagazijnen en horecagelegenheden stroom voor verlichting door
middel van booglampen levert. De reclameborden en de namen van winkels, verguld
of niet, zullen bij duisternis onzichtbaar worden. Dit is nog geen lichtstad. Men kan
bij het vale licht van de gaslantaarns de weg in het donker vinden, maar meer ook
niet.
De techniek van het ramenlappenwas toen al vervolmaakt, blijkens de geparkeerde,

met ladders afgeladen, handkar. De Dienst Gemeentereiniging laat zich ook niet
onbetuigd: één man is bezig met een bezem terwijl zijn maat iets verderop positie
kiest met een soort handkar annex vuilnisvat. Het ruimen van paardenmest blijkt ook
nog handwerk te zijn. Dat zou tot ver in de twintigste eeuw zo blijven.
Op het nieuwe land ter linkerzijde van de trambaan is de twintigste eeuw in

opkomst. De demping van een groot deel van de binnenhaven is voltooid (in
afwachting van meer). Het geplaveide gedeelte ter linkerzijde van het beeld is klaar
voor zijn latere bestemming, de Beurs van Berlage. Op deze foto is nog de oude
Beurs van Zocher te zien, die vijf jaar later zou worden gesloopt.
Op de plaats ervan zou daarna spoedig de Bijenkorf verrijzen. Op het dak zien we

nu nog de ontsierende geraamten van de telefoonrekken, die met een modernistische
onverschilligheid voor vorm ten gunste van functie, de Beurs uitroepen tot bolwerk
van de nieuwe tijd. Amsterdam is ook een elektrische informatiemetropool geworden.
Zijn beurs en zijn couranten varen er wel bij.
Er is echter meer. Onzichtbaar voor Olies camera liggen onder het plaveisel nieuwe

leidingstelsels verborgen: rioolbuizen die er twintig jaar eerder niet waren,
waterleidingbuizen en gasleidingen voor openbare en particuliere verlichting (en
soms verwarming). Deze ondergrondse stad, die eeuwenlang uit louter heipalen,
water- en beerputten bestond, zal spoedig worden uitgebreid met bossen leidingen
voor de revolutionaire nieuwe voorzieningen van elektriciteit en telefoon.
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Olies verstilde Damrak laat een stedelijk landschap zien waarop de technische
outillage van honderd jaar later onmiskenbaar, zij het slechts in de kiem, zichtbaar
is. Het is een beeld van een stad in afwachting, een stad die de eerste schreden heeft
gezet op weg naar een geweldige transformatie die voor tijdgenoten nauwelijks nog
te bevroeden is - ondanks de vele zichtbare tekens. Die transformatie is wel eerder
het onderwerp geweest van historische beschouwingen, maar tot nu toe in hoofdzaak
vanuit een sociaal-politieke, stedenbouwkundige of architectuurhistorische invalshoek.
Wij zullen in dit deel vanuit een techniekhistorische invals-
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De verruiming van de capaciteit van de drinkwaterleidingen om de snel wassende stedelijke bevolkingen
bij te houden, kwam vaak met bestaande structuren in de knel. Zo ook hier in 1902 aan de Prins
Hendrikkade te Amsterdam. Vanwege de geringe constructiehoogte in de brugdekken moest de
hoofdleiding ter plaatse in vier dunnere leidingen worden gesplitst. De overgangen tussen de
hoofdleiding en de vier buizen werd tot stand gebracht door een zogenaamd ‘zeugstuk’, een eigen
fabrikaat van het Gemeentelijke Waterleidingbedrijf.

hoek laten zien welk een formidabel aandeel nieuwe stedelijke technieken hebben
gehad in de transformatie van de twintigste-eeuwse Nederlandse stad.

Techniekontwikkeling in de stad

De ontwikkeling van stedelijke techniek en de ontwikkeling van de stad zijn nauw
verweven historische processen. Stedelijke technieken werden uitgevonden en
aangewend als middelen om specifieke stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden -
uitdagingen die in het algemeen samenhangen met de dichtheid van bevolking en
bebouwing en met de behoefte aan de snelle en massale circulatie van mensen,
goederen en informatie die nu eenmaal aan de stad eigen is. Deze nieuwe middelen
creëren vanzelf weer nieuwe stedelijke structuren en nieuwe patronen van stedelijk
handelen.
De vraag is nu hoe deze technische ontwikkeling is te karakteriseren. Hoe en door

wie worden agenda's voor stedelijke techniekontwikkeling opgesteld? Welke kennis
en politiekemiddelen zijn daarbij van nut?Welke invloed hebben bestaande stedelijke
structuren en technische systemen op de ontwikkeling van nieuwe?
Welke onvoorziene effecten treden daarbij op en welke maatregelen worden

getroffen om verrassingen te voorkomen? Om de spanwijdte van deze vragen te
illustreren en een begin te maken met het zoeken naar antwoorden, beschouwen wij
eerst drie korte voorbeelden van de introductie van nieuwe techniek in de stad.

Interferenties: het zeugstuk

Dit geval illustreert iets van de ruimtelijke problemen die zich voordoen vanwege
de dichtheid van technische constructies in steden. Het laat ook zien hoe ongewenste
ruimtelijke interferenties door vernuftige innovaties kunnen worden omzeild. Door
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het aldus intensiever benutten van de schaarse stedelijke ruimte kan de dichtheid van
stedelijke voorzieningen nog verder toenemen.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd het gebruik van stalen I-balken

als dragend element in brugconstructies gemeengoed. Vanwege hun lichtheid voor
de gegeven sterkte bevorderden zij de bouw van bruggen met zeer dunne
hoogteprofielen.
Stedelijke diensten voor openbare werken grepen deze nieuwe techniek aan voor

de bouw van stadsbruggen. Zij kampten veelal met eeuwenoude stenen boogbruggen,
waarvan de hoge en steile profielen bedoeld waren om het scheepsverkeer te
vergemakkelijken,maar die ondertussen voor nieuwe vervoermiddelen als de omnibus
en de paardentram en het toenemende vrachtverkeer over land een grote hindernis
waren geworden. Deze bruggen vielen door hun bouw en vorm nauwelijks te verlagen
zonder de doorvaarthoogte tot een voor schippers onaanvaardbaar niveau te brengen.
De stalen liggerbrug kwam in deze impasse als geroepen; ze loste het probleem niet
op, maar vergrootte wel de onderhandelingsmarges.
Een van de plekken waar vlakke liggerbruggen uitkomst boden, was de

Amsterdamse Prins Hendrikkade bij het Open Havenfront. Omdat de kade daar de
oude zeewering volgt, ligt het wegdek al vrij hoog boven het wateroppervlak.
Brugdekken konden hier redelijk vlak worden gemaakt zonder de scheepvaart te
hinderen - mits ze niet te dik waren. Het landverkeer ter plekke zou er baat bij hebben.
Vanwege de nabijheid van het Open Havenfront en het Centraal Station alsmede de
diverse markten ter plekke was het een verkeersdrukte van belang, met zelfs een
paardentramlijn.
Vlakke bruggen waren hier dus maximaal nuttig enminimaal bezwaarlijk, ondanks

het feit dat de betreffende doorvaarten tot de drukste in de stad behoorden.
Toen het Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf rond 1900 met plannen kwam

voor een nieuwe dertig duims (circa 75 cm) hoofdleiding, die langs de Prins
Hendrikkade zoumoetenworden gelegd, bleken de verkeersvriendelijke liggerbruggen
toch weer een formidabel obstakel te zijn. Nu bleek het brugdek onvoldoende dik
om de hoofdleiding te kunnen bergen. Bovendien was de ruimte tussen de balken te
krap. De enige mogelijkheid was om de hoofdleiding naast de brug te monteren -
een oplossing die noch esthetisch, noch uit het oogpunt van beschadiging door
aanvaring of vorst echt wenselijk was. Deze impasse dreef het
Drinkwaterleidingbedrijf tot de uitvinding van het zogeheten zeugstuk. Dit was een
van pijpflenzen voorzien verbindingsstuk tussen de dertig duims hoofdleiding en
vier vijftien duims buizen (met tezamen dezelfde capaciteit als de dertig duims buis).
De vier
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vijftien duims buizen pasten nog net tussen de stalen liggers van het brugdek. Door
deze vinding werd een potentieel conflict tussen het nieuwe waterleidingsysteem en
het gemoderniseerde wegenstelsel omzeild.

Synergie: dienders, verkeerslichten en de telefoon

In dit verhaal zien we een ander gezicht van de dichtheid van stedelijke technieken;
niet de interferenties tussen systeemcomponenten, maar de synergie tussen functies.
Systemen bestrijken na verloop van tijd het gehele stedelijke areaal en zijn overal in
de stad in elkaars nabijheid beschikbaar voor nieuwe soorten functionele koppelingen.
Zo was op een gegeven moment de alomtegenwoordigheid van drinkwater onder
druk dienstbaar aan bijvoorbeeld de stadsreiniging en de brandweer. In dit voorbeeld
zien we hoe de nieuwe alomtegenwoordigheid van elektriciteit en telefoon op een
gegevenmoment een nieuw soort regelsysteem voor verkeerslichtenmogelijkmaakte.
Vanwege ‘het voortdurende stijgen van het snelverkeer’ werd in de grootste steden

in de loop van de jaren twintig op steeds meer drukke kruispunten verkeersregeling
noodzakelijk geacht.1 Dit geschiedde eerst handmatig, door politieagenten. Begin
1933 werden te Amsterdam op deze wijze nog 51 kruispunten bediend.
Alleen al de route Spui-Leidsestraat-Leidseplein, de belangrijkste radiaal vanuit

het Amsterdamse zaken- en krantencentrum naar het zuiden, vergde 13 verkeersposten
bemand door 26 agenten - per post één agent om het verkeer te regelen en een tweede
om op de naleving ervan toe te zien.
Naast de buitengewoon grote aanspraak op personeel was een ander nadeel van

de handmatige verkeersregeling de moeilijkheid van coördinatie tussen de
verkeersregeling op opeenvolgende kruispunten. Het was inmiddels onder
verkeerskundigen bekend dat de totale doorstroming van een hoofdader als de
Leidsestraat, vooral tijdens het nieuwe fenomeen van het spitsuur, aanmerkelijk kon
worden verbeterd wanneer de tijdstippen van het signaal voor ‘rijden’ op
opeenvolgende kruispunten konden worden gesynchroniseerd. Verkeerstechnici
onderscheidden reeds fasen tussen opeenvolgende kruispunten waardoor de
doorstroming in één richting kon worden bevorderd - uiteraard ten nadele van de
andere. Pogingen om de handmatige verkeersregeling op alle kruispunten langs de
Leidsestraat door middel van belsignalen te synchroniseren, bleken uiteindelijk te
onnauwkeurig en kwetsbaar voor storingen. Verkeerslichten boden een alternatieve
techniek, die niet alleen synchronisatie bevorderdemaar ook een belangrijke besparing
op politiepersoneel beloofde, geen geringe bijkomstigheid in deze moeilijke
crisisjaren. Aan het begin van de jaren dertig waren er systemen in de handel waarmee
vanuit één centrale lessenaar op het hoofdbureau van politie de lichtcyclussen op
alle kruispunten in de stad konden worden geregeld. Daarbij konden lichtgangen
langs een hoofdader ook onderling worden gesynchroniseerd,
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Het naar het drukke Londense zakencentrum genoemde proces van ‘City vorming’ bracht ook in
Nederlandse steden grote forensenstromen op gang, die op bepaalde plekken al tijdens het Interbellum
tot intensieve verkeersbeheersing noopten. Zo werden op de Amsterdamse Leidsestraat al in 1933
verkeerslichten geplaatst. Op deze opname uit 1953 zien we dat er toen bovendien diverse
verbodsbepalingen van kracht waren die vooral gericht waren op de doorstroming van personenauto's,
fietsers en de tram. Parkeren was te allen tijde uit den boze, evenals de toegang voor voertuigen
breder dan twee meter, waaronder veel vrachtwagens. Tijdens spitsuren gold bovendien een algeheel
stopverbod en werd paard en wagens en handkarren de toegang tot de Leidsestraat ontzegd.

mits de lichten ter plaatse met elkaar waren doorverbonden. Dergelijke systemen
werden door technische bureaus op maat geleverd.
Een nadeel van dergelijke systemen was dat er weer een nieuw ‘toegewijd’

leidingstelsel door de hele stad moest worden aangelegd. Niemand zat te wachten
op de hoge kosten en het massaal openbreken van de straat. Er bleek echter een
alternatief voorhanden in de vorm van de toen reeds alomtegenwoordige
telefoonleidingen. Dat was al begin 1932 gebleken toen de voordien gescheiden
bekabeling en schakelsystemen voor brand- en politiemelders werden vervangen
door de gewone telefoonleidingen en -centrales, een project dat samen met het
elektrotechnisch installatiebureau Siemens &Halske - dat ook verkeerslichtsystemen
leverde - werd uitgevoerd. Het eclatante succes deed zowel de Politie als de
Gemeentetelephoon omkijken naar verdere toepassingen. De uit
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efficiëntieoverwegingen ter hand genomen invoering van verkeerslichten leek een
buitenkans.
In oktober 1932 werd besloten tot een proef op een kruispunt op het Leidseplein.

Het normale ‘cascade-geschakeld’ systeem van Siemens & Halske moest daartoe
door deze firma worden omgebouwd in een ‘radiaal-systeem’ om vervlochten te
kunnen worden met de structuur van het telefoonstelsel. De proef slaagde, maar bij
nadere bestudering van de verkeerskundige eisen voor de Leidsestraat bleek dat niet
kon worden volstaan met de opties voor twee cyclussen van het Siemens &
Halske-systeem,maar dat er per kruispunt minstens vier nodig waren. Dat kon alleen
langs de telefoonleidingen als er een geheel nieuw regelsysteem werd ontwikkeld.
De Gemeentetelephoon vervaardigde een model dat de richting aangaf en Siemens
& Halske verklaarde zich bereid de verdere ontwikkeling ter hand te nemen. De
ingenieur van de Gemeentetelephoon, C.E.A. Maitland, vermeldde trots: ‘Zo is op
gebied van automatische verkeersregeling te Amsterdam iets geheel nieuws tot stand
gekomen [...].’2

Net als bij de brand- en politiemelders, gaf de gemeentepolitie hiermee een groot
deel van de infrastructuur van het regelsysteem voor het verkeer uit handen. De
essentiële schakelelementen waarmee de opdrachten vanuit het hoofdbureau werden
vertaald in patronen van lichtseinen op de kruispunten, stonden onder beheer bij de
Gemeentetelephoon en waren ook lijfelijk op haar centrales ondergebracht. Op het
hoofdbureau bevond zich slechts een bescheiden schakelkast waarmee afzonderlijke
kruispunten - of specifieke reeksen kruispunten - konden worden opgebeld en
vervolgens geprogrammeerd volgens een serie van zes opties, afhankelijk van de
verkeerssituatie en zelfs van het weer. De zes opties konden ook afzonderlijk worden
bijgesteld, hoewel dat wel een gang naar de telefooncentrale vergde. Deze flexibiliteit
maakte van het verkeerslichtensysteem op het traject Spui-Leidseplein niet alleen
een nieuwe vorm van informatie in de stad, maar tegelijkertijd ook een
verkeerslaboratorium om de effecten van verschillende patronen van automatische
verkeersregeling proefondervindelijk te onderzoeken en te optimaliseren.

Vele vervlechtingen: stadsverwarming te Heerlen

Dit verhaal vertoont een veelheid aan vervlechtingen, zowel ruimtelijk als functioneel,
tussen een stadsverwarmingssysteem-in-oprichting en de stad als context. Daarbij is
de stad enerzijds een weerbarstige ruimtelijke constructie en anderzijds een omgeving
waarin afnemers en hulpbronnen moeten worden gemobiliseerd. De economische
haalbaarheid van stadsverwarming hangt af van het vernuft waarmee de
weerbarstigheid kan worden overwonnen en de hulpbronnen en afnemers kunnen
worden gemobiliseerd. Het verhaal laat ook zien dat technische keuzeruimten in de
stad niet alleen door stedelijke, maar ook door bovenstedelijke techniekontwikkeling
en beleid kunnen worden bepaald.
Na de Tweede Wereldoorlog werden bescheiden experimenten met woonflats uit

het Interbellum op grote schaal voortgezet. In dergelijke woongebouwen was het
aloude principe van ruimteverwarming door middel van losse kachels niet langer te
handhaven. Het maken van aparte rookkanalen voor iedere woning was te duur, te
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ruimteverslindend en te gevaarlijk. Bovendien beloofde de bevoorrading van
flatwoningen met kolen of olie een ingewikkeld en vies karwei te worden.
Flatgebouwenwerden daarommet centrale verwarmingssystemen uitgerust, bestaande
uit één grote kolen- of oliekachel die aan de afzonderlijke woningen warmte afleverde
door middel van stoom, heet water of hete lucht. Deze techniek, reeds veelvuldig
toegepast in grote openbare gebouwen als ziekenhuizen, postkantoren, zwembaden
en andere overheidsgebouwen, stamde uit de negentiende eeuw.
Uitbreiding van dit principe tot meerdere gebouwen, de zogenaamde

wijkverwarming, lag voor de hand. Het kon kostenbesparend en daardoor commercieel
interessant zijn. Er moest echter aan drie voorwaarden worden voldaan: ten eerste
een relatief goedkope bron van warmte; ten tweede een hoge concentratie van grote
gebouwen binnen een beperkte straal; ten derde beperkte aanlegkosten, waarbij de
hoeveelheid open te breken straat zwaar telde. Uit het oogpunt van lage aanlegkosten
genoten nieuwe uitbreidingswijken de voorkeur, omdat het leggen van de leidingen
meteen met de aanleg van de straten kon worden uitgevoerd. Uit het oogpunt van
dichtheid van afnemers genoten stadscentra echter verre de voorkeur. Hier was
evenwel het nadeel dat de kosten en moeite van het leggen van leidingen slechts
zelden opwogen tegen de verwachte opbrengsten. Een uitzondering vormde het
aanleggen van leidingen in (delen van) stadscentra die aan sanering onderhevig waren
met als doel ‘city-vorming’: dat wil zeggen, het slopen van verkrotte woonwijken
om plaats te maken voor grote kantoor- en winkelpanden en incidenteel ook flats.
Dat ging vaak gepaard met het opbreken van straten, waardoor het leggen van nieuwe
leidingen goedkoop en zonder hinder kon plaatsvinden. Daarnaast was de nieuwe
bestemming, met veel geconcentreerde hoogbouw, een ideale niche voor
stadsverwarming.
Begin jaren zestig werden in Heerlen plannen gesmeed om de wijk Het Loon tot

een moderne en grootschalige woon- en kantoorwijk om te bouwen. De directeur
van de Vascomij, een van de daarbij betrokken projectontwikkelaars, stelde in 1961
voor om een aantal van de kantoren en woonflats gezamenlijk vanuit één centrale te
verwarmen.
De gemeenteraad begroette dit particulier initiatief met een mengeling van

opgewektheid en achterdocht. De raad besefte de economische voordelen van een
dergelijk systeem en zag in dat, zoals een raadslid het formuleerde, ‘dit project een
grote propagandistische waarde zal hebben in de concurrentiestrijd van de steenkolen
tegen andere energiebronnen’. Dit was geen onbelangrijke overweging in een
kolenstad waarvan de hoofdnering moest concurreren
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Het centrum van Heerlen in 1970, met de hoogbouw uit de naoorlogse uitbreidingswijk Het Loon op
de voorgrond. Ondanks het gunstige perspectief valt de concentratie van grootschalige gebouwen in
Het Loon duidelijk op. Dergelijke grootschalige stedelijke structuren schiepen de economische basis
voor de invoering van schaalgevoelige voorzieningen als wijkverwarming en gerationaliseerde
vuilverwijdering.

met de nieuwe Drentse olievelden en die vanwege de recente aardgasvondsten zelfs
met de sluiting van haar mijnen werd bedreigd. Aan de andere kant vreesde de
gemeente dat de opbrengsten van stadsverwarming alleen aan de Vascomij zouden
toekomen en niet aan de huurders. Hoewel het hier om een project ging waarbij de
openbare weg in het geding was en de gemeente dus een vetorecht had kunnen
uitoefenen, wogen de voordelen evenwel zwaarder.
Om een en ander toch in goede banen te kunnen leiden, wenste de gemeente wel

over de tarieven te kunnen meepraten en ging ze akkoord op voorwaarde dat de
publiek-private NV Stadsverwarming werd opgericht.
Ondertussen was de gemeente met plannen gekomen om De Promenade, het

winkelhart van Heerlen, op de schop te nemen. De NV Stadsverwarming greep de
kans aan om alvast een warmwaternet in de opgebroken straten te leggen, met de
gedachte dat met de winkels en kantoren langs De Promenade achteraf wel
warmteleveringscontracten konden worden afgesloten. Ondanks de lage
leveringsprijzen bleken vele winkeliers echter huiverig voor het nieuwe systeem.
Beheerders van grotere panden als het gemeentehuis gingen wel tot aansluiting over.
Daarbij bleven de lage prijzen enigszins fictief, omdat die gebaseerd waren op de
steeds in het vooruitzicht gesteldemaar nog niet gerealiseerde aanvoer van restwarmte
van de elektriciteitscentrale van de Oranje-Nassaumijnen. Bij het uitblijven van deze
aansluiting achtte de directie van de NV Stadsverwarming in december 1963 de tijd
rijp om de werkelijke kosten van warmwaterlevering in rekening te brengen, hetgeen
haar nu uiteraard dwong om naar de goedkoopst mogelijke brandstof om te zien.
Tot aan 1963 was dat in Heerlen zonder meer steenkool. In dat jaar, echter, waren

de aardgasleidingen uit Slochteren tot aan Limburg genaderd en verwachtte men
zelfs in Heerlen daarmee een geduchte concurrent in huis te halen. Dat lag niet louter
aan de intrinsieke eigenschappen van het aardgas of van het aardgasnet, maar was
ook een gevolg van de bewuste prijspolitiek van de overheid, die met de lage
aardgasprijzen andere brandstoffen van demarkt wilde verdrijven, teneinde de enorme
investeringen voor het winnen en leveren van aardgas op korte termijn terug te kunnen
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verdienen (zie het deel Delfstoffen in deze serie). Deze prijspolitiek had in vele steden
belangrijke gevolgen, met name voor de gasfabrieken en de uitgebreide systemen
van kolenoverslag, -vervoer en -opslag. In mijnsteden als Heerlen en Geleen was het
zonder meer de dood in de pot. De zegetocht van het aardgas voltrok zich zo snel
dat minister van Economische Zaken J. den Uyl reeds in 1965 in de Heerlense
Schouwburg de sluiting van de Limburgse kolenmijnen kwam aankondigen.
De Heerlense stadsverwarmers kwamen door deze ontwikkelingen in een lastig

parket. Het was duidelijk dat steenkool sterk in het nadeel was, vergeleken met het
goedkope, makkelijk vervoerbare en schone aardgas, en dat steenkool dus ook in
Heerlen geen lang leven meer beschoren was. In feite zou aardgas, zelfs voor de aan
kolenbelangen gelieerde NV Stadsverwarming, een veel aantrekkelijker brandstof
zijn voor haar ‘piekcentrale’ dan de duur geworden en onhandzame kolen. De NV
ging er echter nog steeds van uit dat zij op termijn gebruik zou maken van de
restwarmte van de kolengestookte elektriciteitscentrale van de Oranje-Nassaumijn
als warmtebron. De voltooiing van het Heerlense aardgasnet in
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1966-1967 liet van dit vooruitzicht geen spaan heel.3 De afzet van aardgas steeg
bijzonder snel, met name vanwege de toepassing ervan voor particuliere
ruimteverwarming. Aangezien de NV Stadsverwarming geen gunstiger tarief voor
aardgas kon bedingen dan dat van particuliere gebruikers, werd het prijsverschil
tussen stadsverwarming en particuliere verwarming verwaarloosbaar. Het had echter
ook geen enkele zin om nog aan kolen vast te houden.
Reeds in oktober 1966 nam deNVStadsverwarming haar eerste gasketel in gebruik.

Het jaarverslag over 1968meldde dat er toen al voor 93,6% op aardgas werd gestookt.
Steenkool was marginaal geworden. Echter, zelfs met deze omschakeling werden
de argumenten voor stadsverwarming tegenover afzonderlijke aardgaskachels steeds
schraler; alleen in nieuwbouwprojecten (met name flats en nieuwe woonwijken)
werden nog aansluitingen gerealiseerd. Pas in de jaren zeventig, met de oliecrisis en
de nieuwe nadruk op energie-efficiëntie, kregen wijk- en stadsverwarmingsstelsels
zoals die te Heerlen weer wind in de zeilen.

Vragen

De drie verhalen vertellen elk een eigen geschiedenis. Ze gaan over verschillende
technieken, er komen verschillende actoren in voor en het gaat om verschillende
tijdsgewrichten. Er liggen echter ook algemene inzichten over de ontwikkeling van
stedelijke technieken in besloten. Vijf punten verdienen bij het lezen van de verhalen
de aandacht:

1. Uit alle drie de verhalen blijkt dat technische constructies en systemen in de
beperkte stedelijke ruimte een grote dichtheid kennen: stedelijke techniek is op
sommige punten in de stad zeer intensief.Daardoor treden er veel vervlechtingen
op. In het eerste verhaal nam dit de vorm aan van een ruimtelijke interferentie
die door een nieuwe innovatie omzeild kon worden. In het tweede verhaal ging
het om de mogelijkheden voor nieuwe productieve vervlechtingen in de vorm
van het aan elkaar koppelen van voorheen gescheiden systemen. In het derde
geval zien we dat bij ruimtelijk uitgebreide systemen allerlei verschillende
vervlechtingen - zowel negatief als positief - optreden. Dat roept een aantal
vragen op die we in de conclusies trachten te beantwoorden. Zijn zulke
vervlechtingen eerder regel dan uitzondering? Verlenen pogingen om deze
vervlechtingen te beheersen, op te lossen of te benutten, dan wel om ze vóór te
zijn, aan stedelijke techniekontwikkeling een eigensoortige dynamiek?

2. Steden hebben een uitgesproken ruimtelijke dimensie, die in de
stedenbouwkundige affiniteit met plattegronden, perspectieftekeningen en
maquettes tot uitdrukking komt. Stedelijke technieken en vooral technische
systemen zijn ook extensief, dat wil zeggen uitgebreid in de ruimte (vooral in
horizontale zin), en zijn daardoor medebepalend voor het vermogen van steden
om uit te breiden met behoud van een bepaald voorzieningenniveau. Dat komt
ook in de verhalen sterk naar voren. Stedelijke technieken zorgen ervoor dat
gestandaardiseerde doch per locatie genuanceerde voorzieningen over de gehele
ruimte van de stad beschikbaar zijn (onder andere als hulpbron voor de
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uitbreiding van andere systemen). Is deze ruimtelijkheid een speciaal kenmerk
van stedelijke techniek?Welke relatie is er ontstaan tussen de ontwikkeling van
stedelijke techniek enerzijds en van ‘ruimtelijke’ disciplines als
stedenbouwkunde en planologie anderzijds?

3. In de drie verhalen treden actoren op die over verschillende soorten kennis
beschikken en die verschillendemachtsposities betrekken. Zij strijdenmet elkaar
over definities van stedelijke problemen en over mogelijke, al dan niet
technische, oplossingen. Terwijl zij de fysieke stad aldus veranderen, veranderen
zij ook zelf - zij doen op zijn minst nieuwe ervaringen op. Wij zouden kunnen
spreken van een voortdurende wisselwerking tussen de stedelijke bevolking,
inclusief het bestuur, en de fysieke stad. Deze twee gezichten van de stad worden
in de stadsgeschiedenis ook wel aangeduid als ‘civitas’ en ‘urbs’.4 De urbs is
daarbij zowel context als project van de civitas. Stedelijke techniekontwikkeling
is dan op te vatten als de co-evolutie van civitas en urbs. Is dit een zinnig
perspectief? Hoe beleefde de civitas de urbs, en hoe bepaalde de urbs het leven
van de civitas? Hoe was bijvoorbeeld de relatie tussen de ‘systeem-bouwers’
en de burgers die de systemen moesten gebruiken, en wat betekende dit voor
het functioneren van de urbs als technische constructie?

4. Technische kennis komt in alle verhalen in vele vormen voor. Werd die
voornamelijk in de vorm van verschillende praktische kundes in de steden zelf
ontwikkeld of werden de verschillende disciplines die aan de universiteiten en
technische hogescholen ontstonden gaandeweg de belangrijkste bronnen van
inspiratie en deskundigheid? In welke mate bleken democratische
bestuursvormen opgewassen tegen de toenemende specialisatie en kennismacht
van stedelijke diensten en aannemers?

5. De verhalen bestrijken een periode van rond de vijfenzeventig jaar en roepen
daarmee de vraag op of de dynamiek van stedelijke techniekontwikkeling in
deze periode aan verandering onderhevig is geweest. We zien in elk geval dat
de processen die in de drie verhalen worden beschreven, in technische,
organisatorische en politieke zin steeds complexer worden. Er zijn steeds meer
actoren en technieken bij betrokken en de evaluaties en besluitvorming lopen
over steeds meer schijven. De overzichtelijkheid neemt af en de gang van zaken
lijkt zich steeds meer aan de grip van de directe spelers te onttrekken - althans,
het lijkt erop dat de spelers steeds meer moeite moeten doen om de
ontwikkelingen naar hun hand te zetten. Is dit
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een juist beeld of is het vertekend door de beperkingen van de voorbeelden?

Deze vragen kunnen niet allemaal op een bevredigende manier in dit deel worden
beantwoord. Op sommige zal dieper worden ingegaan dan op andere. Op een aantal
vragen zullen wij het antwoord schuldig moeten blijven, al geven we wel indicaties
in welke richting het antwoord zal liggen. Daar is met de gegeven doorkijkjes in de
stedelijke techniekgeschiedenis al een aanvang mee genomen. We komen er in de
volgende hoofdstukken en in de conclusie op terug.

Demografie en stedelijke techniekontwikkeling

Steden zijn concentraties van bebouwing, van technische voorzieningen, van cultuur
en van bevolking. Die bebouwing, technische voorzieningen en cultuur ontwikkelen
zich in samenhang met de problemen en kansen die inherent zijn aan de massaliteit
en dichtheid van stedelijke bevolkingen. In de tweede helft van de negentiende eeuw
begon in Nederland een demografische verschuiving van platteland naar stad die
behoudens de TweedeWereldoorlogmeer dan een eeuw ononderbroken voortduurde.
Naarmate deze interne migratie zich voortzette, nam niet alleen het aandeel van de
stedelingen in de landelijke bevolking toe, maar werden individuele steden ook groter
qua bevolkingsomvang en fysieke uitgestrektheid. Beide tendensen, met als spil een
relatief grote en steeds zorgwekkende bevolkingsdichtheid in en rondom de
stadscentra, waren bepalend voor de ontwikkeling van steden en stedelijke technieken
in de twintigste eeuw. Overbevolking resulteerde in steeds onhoudbaarder hygiënische
toestanden. De aanval op deze misstanden onder aansporing van de zogenaamde
hygiënisten gaf nog vóór het begin van de nieuwe eeuw de eerste stoot tot de stichting
van moderne gemeentediensten en tot maatregelen om het hygiënische peil van het
stadsleven te verbeteren - ondanks de grote bevolkingsdichtheid. Het slechten van
deze hygiënische ‘grens aan de groei’ betekende dat de stedelijke bevolking onder
aansporing van de industrialisatie verder kon groeien. De gestage bevolkingsgroei
schiep de economische voorwaarden voor de uitbouw van nuts- en andere
voorzieningen vanwege een grotere afname en gunstiger bezettingsgraad.
Tegelijkertijd dreigde hiermee de stedelijke bevolkingsdichtheid weer de pan uit te
rijzen, hetgeen tot stadsuitbreidingen noopte. Dit ging gepaardmet een deconcentratie
van bewoners, maar ookmet een toenemende ruimtelijk-functionele scheiding tussen
wonen, werken, winkelen en recreëren, waardoor nieuwe uitdagingen ontstonden
voor wat betreft bereikbaarheid en stedelijke vervoersvoorzieningen. Deze werden
prominent vanaf de eeuwwisseling en bereikten na de Tweede Wereldoorlog een
apotheose met de snelle verspreiding van de personenauto.
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Grafiek 1.1: Aandeel grootste steden in de Nederlandse bevolking, 1870-1980 (in procenten). (voor
bronvermelding zie pag. 437)

De veelvormigheid van de relatie tussen stedelijke technieken en de toenemende
bevolking en fysieke afmetingen van steden zal in de volgende hoofdstukken ruim
aan bod komen. Op deze plaats past het om een indruk te geven van de demografische
en ruimtelijke ontwikkeling van Nederlandse steden in de negentiende en twintigste
eeuw. Dit kan aanschouwelijk worden gemaakt met behulp van enige grafieken en
kaarten.
Grafiek 1.1 geeft een indruk van de verstedelijking zoals die plaatsvond na 1870.

De doorlopende lijn weerspiegelt het aandeel van steden met meer dan 50.000
inwoners in de totale Nederlandse bevolking. In 1870 woonde ongeveer 15% van de
3.600.000 Nederlanders in dergelijke grote plaatsen; honderd jaar later was dit bijna
45% van de toenmalige bevolking van 12.958.000 zielen.
Het wonen in dichtbevolkte en sterk technisch gestructureerde omgevingen was

van uitzondering tot regel geworden.
Als het zo is dat stedelijke techniek in de twintigste eeuw ontwikkeld werd in

wisselwerking met de kansen en problemen die verbonden waren aan de toename
van de stedelijke bevolking en de vergroting van het stedelijke oppervlak, dan is het
interessant om niet alleen te weten welk aandeel van de bevolking volgens een bepaald
criterium ‘verstedelijkt’ was, maar ook hoe groot die steden dan wel waren - en hoe
talrijk. Grafiek 1.1 geeft wat dit betreft een eerste indicatie. De onderbroken lijn geeft
over de periode 1870-1980 de proportie weer van de bevolking die woonachtig is in
de tien grootste steden. Een vergelijkingmet de lijn voor stedenmet meer dan 50.000
inwoners vertelt ons meer over de aantallen ‘grote’ steden. De twee krommen kruisen
elkaar rond 1920.
Daaruit valt af te leiden dat omstreeks dat jaar voor het eerst de tien grootste steden

allemaal meer dan 50.000 zielen telden. Na 1920 bleef het aandeel van steden met
meer dan 50.000 inwoners
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Grafiek 1.2: Bevolkingsomvang van de tien grootste steden, 1870-1980. (voor bronvermelding zie
pag. 437)

nog een tijd stijgen, terwijl dat van de tien grootste steden gelijk bleef om vervolgens
al vóór 1960 te dalen. De verstedelijking in Nederland kreeg een veel bredere basis
en de allergrootste steden waren minder dominant dan in de eerdere periode.
Grafiek 1.2 werpt hier meer licht op. Het blijkt dat de categorie ‘tien grootste

steden’ eigenlijk in twee groepen uiteenviel en wel in een groep bestaande uit de drie
(en wellicht vier) grootste steden versus de rest. In alle jaren namen Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag minstens 60% en maximaal 73% van het totaal voor de
groep als geheel voor hun rekening. Voor zover stedelijke techniekontwikkeling naar
de pijpen van de bevolkingsomvang danste, lag het in de rede dat deze drie steden
een technische pioniersrol zouden vervullen. Dat lijkt op vele vlakken inderdaad het
geval te zijn geweest, hoewel een snelle techniekoverdracht ervoor zorgde dat
Nederland geen echte achterblijvers kende.
Dit gezegd hebbende, moet wel worden benadrukt dat de bevolkingsomvang van

zelfs de grootste Nederlandse steden internationaal gezien weinig indrukwekkend
genoemd kon worden. Waar Londen al aan het begin van de negentiende eeuw en
Parijs tegen het midden ervan al miljoenensteden waren, telde zelfs Amsterdam - op
afstand de grootste Nederlandse stad - in 1870 nog maar 264.694 zielen. De stad
groeide naar 869.602 inwoners in 1960, maar bleef ook toen ver achter bij de
internationale top. Op deze gronden lijkt de conclusie gewettigd dat, voor zover
bevolkingsomvang een drijfveer voor stedelijke techniekontwikkeling genoemdmag
worden, belangrijke innovaties op dit gebied niet op het conto van Nederlandse steden
geschreven kunnen worden maar uit het buitenland werden geïmporteerd. Deze
veronderstelling lijkt te stroken met de feitelijke gang van zaken binnen domeinen
als energievoorziening, sanitaire techniek en stedelijk transport. Er is in Nederlandse
steden zeer veel naar buitenlandse voorbeelden gekeken en ook vaak van buitenlandse
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technische vindingen gebruik gemaakt. Dat neemt niet weg dat de buitenlandse
technieken door schade en schande eigen gemaakt moesten worden en dat de vaak
bijzondere politieke en fysieke omstandigheden in Nederlandse steden veel lokale
aanpassingen en vindingen stimuleerden.
Naast de onwrikbare plaats van de vier traditioneel grootste steden was er relatief

veel dynamiek in de subtop. Verscheidene klassieke ‘natte’ steden met grachten en
oude kernen werden wat betreft de bevolkingsomvang in de loop van de periode
voorbijgestreefd door nieuwe, veelal relatief hooggelegen industriesteden, doorgaans
ontstaan uit de samenvoeging van een aantal belendende dorpskernen. Zo meldde
Tilburg zich in 1899 op de tiende plaats met 40.628 inwoners. In de loop van de
twintigste eeuw drongen ook Eindhoven en Enschede in de toptien door. Vooral
Eindhoven bleek een snelle groeier: met zijn 113.126 inwoners in 1940 was het al
goed voor een zesde plaats en met een bevolking van 194.451 in 1980 was het reeds
de vijfde stad van het land. Deze industriesteden, waartoe ook Heerlen behoorde,
kenden vanwege hun afwijkende oorsprong eenminder compacte structuur waardoor
sommige technische problemen, met name betreffende het transport, minder snel
nijpend werden (maar waardoor het bijvoorbeeld ook moeilijker was om lonend
openbaar vervoer op te zetten). Aan de andere kant zorgden de snel groeiende
industriële bevolkingen en de dwingende eisen van vooral de textielindustrie op het
gebied van watervoorziening en afvalwaterafvoer - weliswaar in combinatie met de
‘droge’ ligging van de meeste nieuwe industriesteden - voor chronische problemen
met de waterwinning en riolering.
Steden als Enschede en Tilburg waren daarom pioniers in het zuiveren van

afvalwater, nog voordat de waterrijke Hollandse steden zich hierom bekommerden.

Naast de invloed die grote en toenemende bevolkingen op de stedelijke
techniekontwikkeling uitoefenden, speelde de toenemende oppervlakte van de steden
een rol. Steden dijden om een aantal redenen uit. Ten eerste kon door middel van
nieuwe uitbreidingen de gemiddelde bewoningsdichtheid beheersbaar worden
gehouden, hetgeen een belangrijk wapen was in de strijd voor betere
woonomstandigheden, vooral voor het talrijke industriële proleta-
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riaat. Uitbreiding hing ook nauw samenmet de sanering van woonbuurten in de oude
centra en hun herbestemming voor centrale kantoor- en winkelfuncties - en later ook
voor verkeers- en parkeervoorzieningen. De nieuwe ‘city's’ vergden compensatie
door stadsuitbreidingen en vaak ook annexaties van (delen van) buurgemeenten. Ook
nieuwe industrieterreinen die aan de randen van de steden ontstonden, eisten hun
ruimtelijke tol. De hierdoor ontstane functionele specialisatie van stadsdelen en de
toenemende afstanden die verschillende stoffen- en mensenstromen in de uitdijende
steden moesten afleggen, hadden op diverse stedelijke technische systemen een
bepalende invloed.
Statistisch materiaal over de uitbreiding van stedelijke territoria in termen van

toegenomen areaal is niet eenvoudig voorhanden, maar het geeft bovendien een ten
dele vertekend beeld. Hoewel Nederlandse steden - vooral die met middeleeuwse
kernen - zich aanvankelijk vooral op een concentrischemanier uitbreidden, ontstonden
later door planmatig ingrijpen de karakteristieke ‘lobben’ of gingen steden zich
vanwege economische drijfveren langs een rivier uitstrekken, al naar gelang de
individuele ligging. Een globaal cijfer over toegenomen stedelijke oppervlakte doet
dan geen recht aan de groei van de afstanden die overbrugd moesten worden noch
aan de topologie van de benodigde technische infrastructuur.
Om een indruk te geven van de fysieke groei van steden in Nederland, tonen

kaarten 1.1 en 1.2 plattegronden van de uitbreiding van Amsterdam en Eindhoven
in de late negentiende en in de twintigste eeuw. De Amsterdamse kaarten (kaart 1.1)
tonen de eerste reeks uitbreidingen buiten de singelgrachten uit het laatste kwart van
de negentiende eeuw, de ‘revolutiebouw’ van vlak na de eeuwwisseling, Berlages
Plan-Zuid uit de jaren tien en twintig, de Watergraafsmeer en de eerste incursies in
Amsterdam-Noord en -West. In 1981 is de kenmerkende lobbenstructuur duidelijk
zichtbaar met Amstelveen als satellietgemeente, de uitbreiding volgens het Algemeen
Uitbreidingsplan in Amsterdam-West, de ontwikkeling van Noord en de bouw van
de Bijlmermeer. De lobbenstructuur ontstond als gevolg van het beleid om groene
wiggen tussen de bebouwing te creëren teneinde recreatiegebied dichter bij het
stadscentrum te brengen. Ook dit beleid vergrootte het totale benodigde areaal en de
omvang van de stedelijke agglomeratie. In 1980 was de reisafstand tussen de Dam
en de grens van het bebouwde gebied ten opzichte van 1930 ongeveer verdriedubbeld.
De kaartjes die de ontwikkeling van Eindhoven laten zien, vertellen een iets ander
verhaal. Eindhoven is in de dertiende eeuw ontstaan als versterkt marktdorp. Nadat
de vestingwerken eind zestiende eeuw waren opgeruimd, behield het stadje bijna
driehonderd jaar lang ongeveer dezelfde omvang - het centrale deel tussen de
voormalige singels dat op de drie plattegronden nog net zichtbaar is. Pas aan het
einde van de negentiende eeuw,met de vestiging van textielfabrieken en leerlooierijen,
begon de oorspronkelijke
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Kaart 1.1: Omvang bebouwd areaal van Amsterdam in 1900, 1930 en 1960. De omvang in 1900
wordt aangegeven door het lichtgekleurde gebied dat ongeveer met het oude centrum samenvalt. De
bebouwde oppervlakte van Amsterdam is in de loop van de 20e eeuw enorm toegenomen zoals uit de
plattegronden voor 1930 en 1960 wel blijkt. Toch valt de relatieve groei van de stad in het niet
vergeleken met die van een industriestad als Eindhoven (zie pagina 22). Als oude handelsstad had
Amsterdam immers al bij aanvang van de eeuw een zeer grote binnenstad (het licht gekleurde deel
in de kaarten) die zelfs tot de grootste vroegmoderne stadscentra van de wereld kon worden gerekend.

(voor bronvermelding zie pag. 437)

kern wat uit te dijen. De toestand voor 1887 geeft dit weer (kaart 1.2.a). Met de
industrialisatie, die onder andere vanwege het succes van de Philips
Gloeilampenfabrieken doorzette, begon zoiets als een ‘groot-Eindhoven’ te ontstaan.
Op kaart 1.2b,
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Kaart 1.2: Omvang bebouwd areaal van Eindhoven in 1900, 1930 en 1967. De omvang in 1900 wordt
aangegeven door het zwarte gebied dat ongeveer met het oude centrum samenvalt. De onstuimige
groei van Eindhoven is in deze twee kaartjes goed te volgen. De toestand van 1900, toen Eindhoven
nog een regionaal marktdorp was (weliswaar met een lang verleden als versterkte vesting) is zichtbaar
als de lichtgekleurde vlek in het midden van de twee kaarten. Dankzij snelle industrialisatie nam de
bevolking en de bebouwing aan het begin van de eeuw al snel toe. Uit het kaartje voor 1930 is op te
maken hoe de uitbreiding zich aanvankelijk langs uitvalswegen en rondom bestaande nabijgelegen
dorpskernen voltrok. In de plattegrond voor 1967 zien we een verdichting van deze ‘spinstructuur’
in de vorm van meer aaneengesloten bebouwing met ‘groene’ en industriële wiggen ertussen. (voor
bronvermelding zie pag. 437)

die de toestand voor 1930 weergeeft, is te zien hoe de groeiende kern van Eindhoven
zich langs de grotere uitvalswegen heeft verenigd met de eveneens vanwege de
toenemende werkgelegenheid uitdijende kernen van een vijftal in de onmiddellijke
nabijheid gelegen dorpen. Deze spontane dynamiek werd in 1920 geformaliseerd
met de annexatie door Eindhoven van de voormalige dorpskernen Woensel, Strijp,
Gestel, Stratum en Tongelre. Daarmee sprong Eindhoven in één keer van een
onbeduidend stadje van 9000 inwoners tot een stad van formaat. Met zijn 45.000
zielen werd het in 1920 de vijftiende stad van het land. De ongeplande
uitbreidingsdynamiek zorgde voor een spontane lobbenstructuur, maar wel behoorlijk
avant la lettre. Tot na de Tweede Wereldoorlog, toen deze stadsvorm werd erkend
als een nastrevenswaardig doel van de stedenbouwkundige planning, werd Eindhoven
vaak verguisd vanwege zijn spinachtige plattegrond. Zoals kaart 1.2b toont, waarin
de situatie voor 1980 wordt afgebeeld, ontwikkelde de aanvankelijk iele spin zich
tot een dichtbevolkt stedelijk gebied met tussen de woonwijken de groene (maar ook
industriële) wiggen van een echte lobbenstad. Naast de bijzondere geschiedenis van
zijn stedelijke plattegrond, valt bij Eindhoven natuurlijk ook de enorme groei van
het stedelijk areaal op. Zeker vergeleken met de groei van Amsterdam, dat het
industriële tijdperk met een buitengewoon grote binnenstad begon, is die van
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Eindhoven ronduit onstuimig te noemen. Waar de ‘straal’ van Amsterdam tussen
1880 en 1980 ongeveer verdrievoudigde, is die van Eindhoven in dezelfde periode
ongeveer twintig keer groter geworden - en de oppervlakte ongeveer het kwadraat
daarvan. Nu is Amsterdam in absolute zin steeds aanmerkelijk groter geweest, maar
absolute massa en oppervlakte zijn niet de enige technische uitdagingen waar steden
voor komen te staan. Ook een in hoog tempo toenemende bevolking en grondgebied
zoals bij Eindhoven stelt zijn eigen bijzondere eisen in termen van planning en de
voortdurende noodzaak tot uitbreiding van bestaande voorzieningen - ook ten bate
van de grote en invloedrijke industriële gebruikers. Alle klassieke Nederlandse
industriesteden - naast Eindhoven Tilburg, Enschede, Hengelo enHeerlen - vertoonden
wat dit betreft een soortgelijk beeld en kwamen voor dezelfde uitdagingen te staan.

Domeinen en periodes

De opzet van dit deel berust op het gegeven dat er op het gebied van stedelijke
techniek in de loop van de twintigste eeuw een trend zichtbaar is van geïsoleerde
‘technological fixes’ naar de planning van integrale systemen en overkoepelende
ruimtelijke ordening.
Dat liep parallel aan de opkomst en gedeeltelijke teloorgang van de stad als een

min of meer autonome technische en bestuurlijke eenheid. Vanaf circa 1880 zien
we, als reactie op de snelle groei van steden en de dreiging van cholera-epidemieën
alsook de ‘sociale quaestie’, de opbouw van stedelijke diensten en voorzieningen,
een proces dat allerlei nieuwe coördinatie- en inpassingsproblemen
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met zich meebracht. Vanaf circa 1910, gesteund door nieuwe wetgeving en
eigendomsvormen die de armslag van stedelijke besturen vergrootten, trachtten
stadsbesturen de nieuwe complexiteit het hoofd te bieden door steeds systematischer
en op grotere tijden ruimteschalen te plannen. Gedurende en na de Tweede
Wereldoorlog werd deze lijn doorgetrokken en raakte het stedelijke niveau van
planning steeds meer ingekapseld in planningsen beleidsprocessen op provinciaal
en rijksniveau. Dat ging samen met een aantal onverwachte ontwikkelingen in de
consumptiesfeer (auto en televisie), wat de steden voor weer nieuwe uitdagingen
plaatste die de tekortkomingen van al te ambitieuze planning blootlegden en hen
enige tijd in het nauw leken te drijven.

Hoofdstuk twee behandelt de periode van 1880 tot 1914, waarin de technische en
institutionele grondslag werd gelegd voor de technische vernieuwing van de
Nederlandse stad in de twintigste eeuw.
In deze periode doemden verscheidene nieuwe basistechnieken op. Nederlandse

steden, geconfronteerd met een rappe bevolkingstoename, ruimtelijke uitbreiding en
industrialisering, pakten noodgedwongen een aantal van deze technieken op om de
ergste nood te lenigen. Drinkwaterleidingen, riolering, elektrische trams, stadsgas
en sociale woningbouw deden dankzij stedelijke ondernemers en progressief-liberale
stadsbesturen hun intrede. Civiele, werktuigkundige en elektrotechnische ingenieurs
liftten mee op deze golf van technische stadsontwikkeling, en het beroep van
gemeente-ingenieur ontstond, zij het in verschillende uitvoeringen. Het gevolg was
een lappendeken van voorzieningen (en gemeentelijke diensten) waartussenweliswaar
allerlei vervlechtingen optraden, maar waar nog geen overkoepelend planmee gepaard
ging. De nadruk ligt in hoofdstuk twee op de meest uitdagende technische domeinen
in deze periode: de sanitaire en de vervoerstechniek.
Hoofdstuk drie omspant de periode van 1914 tot 1945. De Woningwet uit 1901

begon toen vanwege een nieuwe grondpolitiek en rijksregelingen effect te sorteren
en er werd integraler nagedacht, vooral over nieuwe stadsuitbreidingen. De eerste
formele uitbreidingsplannenwerden vastgesteld. Dat ging samenmet de ontwikkeling
van een meer integrale stedenbouw in de praktijk, die echter pas veel later een
academische tegenhanger in de vorm van de stedenbouwkunde kreeg. In de grotere
steden ontstonden diensten voor stadsontwikkeling, met speciale afdelingen voor
statistisch onderzoek. Steeds vaker werden nieuwe stadsuitbreidingen beraamd op
basis van wetenschappelijk onderzoek en langetermijnprognoses. Ondertussen ging
de technische uitrusting van vooral de binnensteden nog steeds in grote lijnen op de
oude, incrementele wijze door, zij het dat ook hier steeds vaker werd gepoogd om
integraal en planmatig te werken. De TweedeWereldoorlog vormde geen wezenlijke
breuk in dit patroon; integendeel: onder de Duitse bezetting, met de stichting van de
Rijksdienst voor het Nationale Plan in 1941 en onder de bezielende leiding van de
voormalige Rijkswaterstaat-baas J.A. Ringers als Gevolmachtigde voor de
Wederopbouw, werden planning en uitvoering als nooit tevoren hiërarchisch en
centraal geleid. In dit hoofdstuk staat naast de stedenbouw de nieuwe
verkeersproblematiek centraal, met name het verband tussen snel uitdijende steden
en de nieuwe bestemmingen die aan stedelijke centra werden toegekend.
In de periode van 1945 tot 1980, die in hoofdstuk vier wordt beschreven, verdween

noch de incrementele, pragmatische benadering, noch de langetermijnplanning van
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het toneel. Wat wel veranderde, was de autonomie en de speelruimte van de steden
op zich. Ten eerste nam de centralisatie van besluitvorming en financiering, die reeds
in de TweedeWereldoorlog werd ingezet, steeds verder toe. Stedelijke besluitvorming
werd hechter gekoppeld aan nationaal en provinciaal beleid op allerlei terreinen.
Ruimtelijke ordening en haar academische pendant de planologie (voortgekomen uit
de stedenbouwkunde) verschaften disciplinaire kaders voor de nieuwe regionale en
nationale schaal van planning. De relatie tussen de niveaus werd formeel geregeld
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1966. Ook langs een tweede front werden
de stadsbesturen aan een nieuwe dynamiek blootgesteld. Het massale gebruik van
auto's en televisies na 1957 zette bestaande regimes van stedelijk vervoer, stedelijke
informatievoorziening en ruimtelijke integriteit onder druk. Het duurde tot halverwege
de jaren zeventig alvorens iets als een nieuw evenwicht op deze gebieden werd
bereikt.

Stedelijke techniek is buitengewoon veelzijdig. Vrijwel alle technische disciplines
en domeinen die in het gehele overzichtswerk aan de orde komen, zijn ook in dit
deel, maar in een nieuw verband, aan de orde. Bij het uitwerken van de verhaallijn
is enige inperking gepleegd. Inzet van de selectie was om domeinen te kiezen die in
stedelijk verband een grote dynamiek vertoonden, waar de stedelijke civitas lang
mee worstelde en die op de vormgeving van de urbs een blijvende invloed hebben
gehad. Voor de eerste periode, die tussen 1880 en 1914, was dat de ontwikkeling
van zowel sanitaire voorzieningen als stedelijk vervoer. In de periode tussen 1914
en 1945 waren dat de stedenbouw en alweer het stedelijk vervoer.
Voor de laatste periode, van 1945 tot 1980, werd gekozen om de behandeling te

beperken tot alleen het stedelijk vervoer.

C. Disco, H. Buiter en A. van den Bogaard

Eindnoten:

De drie auteurs van dit boekdeel hebben mogen bogen op de kritische aanmoediging en
ondersteuning van velen. De eerste opzet werd enkele jaren geleden door Arie Rip, Ed Taverne
en Adri Albert de la Bruhèze uitgewerkt. Op basis van dat voorstel, en aanvankelijk in
samenwerking met de auteurs ervan, hebben wij nadere keuzes kunnen maken en een
onderzoeksplan opgesteld. Bij de uitvoering van dat plan zijn wij op uitmuntende wijze door
de onderzoekers Jelle Koenen, Frank van der Most en Judith Schueler bijgestaan. Jan van den
Noort heeft ons als voorzitter van deWerkgroep Stedengeschiedenis in de louterende gelegenheid
gesteld onze prille bevindingen voor een gehoor van stadshistorici te presenteren. Enkele
suggesties van het dagelijks bestuur van de SHT tijdens een presentatie van de opzet van het
deel troffen evenzeer doel. Wij bedanken ook verschillende leden van de algemene redactie
voor uiteenlopende commentaren. De kernredactie heeft zich evenzeer om de tekst bekommerd,
zoals dat hoort. Harry Lintsen heeft ons op een cruciaal moment tot de orde geroepen en
noodzakelijke beperkingen opgelegd. Van Adri Albert de la Bruhèze ontvingen wij om beurten
scherpe kritiek en hulpvaardige suggesties. De doortastende geest van Arie Rip bleek vaak,
maar vooral in de laatste wendingen naar een samenhangende tekst, van doorslaggevende
betekenis. Dat geldt evenzeer voor onze ‘technischemeelezer’ Ed Taverne, die zich in de slotfase
als veel meer dan alleen ‘technisch’ en als veel meer dan alleen ‘meelezer’ ontpopte. Zijn
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enthousiasme en inhoudelijke inbrengwas gedurende het hele project niet minder dan inspirerend.

De transformatie van ruwe tekst naar een leesbaar en visueel boeiend boekdeel hebben wij te
danken aan het inmiddels doorgewinterde SHT productieteam. Wij noemen in het bijzonder
procesmanager Jan Korsten, die op een ontspannen maar als het moest zeer besliste wijze orde
op zaken wist te houden. Paul Scheider heeft onze taalkundige onvolkomenheden feilloos
opgespoord en verbeterd, hetgeen ook geldt voor Raymond Hofman inzake de compositie van
de voetnoten. De visuele impact van ons verhaal heeft veel te danken aan de inspanningen van
beeldredacteur Giel van Hooff, die ons met raad en daad bijstond bij het opsporen en de selectie
van beeldmateriaal. Ook Camiel Lintsen van Oranje Ontwerpers verdient lof voor de wijze
waarop hij in staat is geweest duistere fotokopieën om te zetten in heldere en veelzeggende
kaarten en grafieken.
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1 C.E.A. Maitland, ‘De taak van het locale telefoonbedrijf in het belang van de signaalstelsels
der openbare diensten’, De Ingenieur jrg. 49, no. 21 (1934) E 73-88, aldaar E 83.
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2 Maitland, ‘De taak van het locale telefoonbedrijf’, E 84.
3 Hans Buiter, Judith Schueler en Frank Veraart, Het nut van de verandering, de verandering

van het nut. Nutsvoorzieningen in Heerlen, 1902-1999 (N.V. Nutsbedrijf Heerlen, Heerlen
1999).

4 Zij duiken weer op als structurerend element in het (concept)kaderprogramma van de
voorbereidingscommissie Urbanisatie en Stedelijke Cultuur van NWO, versie november 2001.
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Tussen 1909 en 1912 werd Amsterdam voor het eerst van een geïntegreerd rioolstelsel voorzien.
Daarbij gebruikte de dienst Publieke Werken eivormige betonnen rioolbuizen. Vooraan een
funderingsgoot voor aansluitende rioolbuizen. Dergelijke buizen waren ontleend aan de Britse praktijk;
de vorm was bedoeld om aankoeken van vaste substantie tegen te gaan.
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2 Werken aan sanitaire en bereikbare steden, 1880-1914

De verzorgingsstad
De hygiënische stad
Vignet: Haagse grachten
Vervoer
Conclusies

Tussen 1880 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vond een dramatische
vernieuwing van de technische uitrusting van Nederlandse steden plaats. In deze
periode werd de technische en bestuurlijke grondslag gelegd voor een nieuw soort
‘verzorgingsstad’, met openbare energievoorziening, centrale drinkwatersystemen,
gemeentelijke afvalverwerking en stedelijk openbaar vervoer.
Demografische, economische, wettelijke, technische, wetenschappelijke en politieke

verschuivingen stimuleerden de gedachtevorming over reeds lang bestaande maar
snel verergerende problemen en over nieuwe en oude oplossingen hiervoor. Dit
hoofdstuk beschrijft de worsteling van burgers, stadsbestuurders en andere
betrokkenen met de twee centrale uitdagingen van de laat-negentiende-,
vroeg-twintigste-eeuwse stad: enerzijds de toenemende hygiënische wantoestanden
als gevolg van de oplopende bevolkingsdichtheid, anderzijds de ontoereikende
vervoersvoorzieningen om de bevolking te spreiden. Bewoners en ondernemers van
divers slag speelden in het debat over de stedelijke problemen en het zoeken naar
oplossingen hiervoor een belangrijke rol. De rol van de gemeente in dit stedelijke
krachtenspel werd tegen het einde van de negentiende eeuw groter, terwijl specifieke
(technischbestuurlijke) deskundigheid werd opgebouwd om de problemen te lijf te
gaan. Nieuwe technische organisaties als reinigingsdiensten en diensten Openbare
dan wel Publieke Werken zagen in steeds meer steden het licht en de figuur van de
gemeente-ingenieur deed zijn intrede. De op stedelijk niveau werkzame deskundigen
wisselden op grote schaal informatie en ervaring uit en plaatselijke oplossingen
weerspiegelden steeds vaker de invloed van landelijke en internationale praktijken.
Een van de gevolgen hiervan was een steeds systematischer en samenhangender
aanpak van problemen, tot uiting komend in de vorm van integrale drinkwater- en
rioolstelsels, tramnetten en uitbreidingsplannen.
De voedingsbodem voor de dynamiek van de stedelijke techniek was vooral de

toenemende bevolkingsdruk en -dichtheid. Deze bevolkingsdruk noopte stadsbesturen
om technisch-hygiënischemaatregelen te nemen. Anderzijds trachtten deze besturen
de bevolkingsdichtheid terug te brengen door middel van stadsuitbreidingen met de
bijbehorende verkeersmaatregelen.

Uitbreidingen, het centrum en vervoer

De stad van het Ancien Régime was een militaire vesting. Na de Franse Tijd werden
de oude stadsmuren en de daarbuiten liggende vestingwerken, nutteloos geworden
vanwege de toegenomen vuurkracht van het geschut, evenwel op grote schaal
gesloopt.1 De vrijgekomen ruimte werd gebruikt voor de vestiging van industrieën
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en de bouw van villa's, maar ook voor de aanleg van parken en plantsoenen. Arnhem
was de eerste stad in Nederland waar dergelijke parken op de plaats van de bolwerken
verrezen.2

De uitbreiding van de steden buiten de oorspronkelijke begrenzingen raakte pas
na 1865 in een stroomversnelling, toen de stadsgrens opnieuw poreuzer werd met
de afschaffing van de stedelijke accijnzen. Na deze datum begonnen de plaatsen met
de hoogste groeicijfers zich uit te breiden buiten hun oorspronkelijke grenzen.3 De
gemeenten trachtten de aanleg van nieuwe buurten in goede banen te leiden door het
opstellen van stratenplannen, terwijl de bouw van de woningen vooral voor rekening
van particuliere ondernemers kwam. De nieuwe woongebieden hadden een meer
gesegregeerd karakter dan de binnenstad. In de binnenstad woonden volgens de
kenmerkende orde van de preïndustriële stad de meer welgestelden aan de
voornaamste straten, terwijl de armere bewoners aan de zijstraten en de armsten aan
de steegjes en hofjes
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Spoorwegstations vormden een bron van stedelijke dynamiek. Het in 1872 tot stand gekomen
Beursstation in Rotterdam werd het concentratiepunt voor het stedelijke tramnet. Het naast het station
gelegen Beursplein, met onder meer de beurs en kantoor en drukkerij van het Rotterdams Dagblad,
was tot aan de totstandkoming van de Coolsingel het brandpunt van het stedelijk leven in Rotterdam.

gehuisvest waren. De fysieke nabijheid van verschillende standen en het primaat van
de ambachtelijke productie, vaak nog in een werkplaats aan huis, beperkten de
behoefte aan verplaatsingen vanmensen en goederen over grote afstanden in de stad,
waardoor belangstelling voor uitgebreide vervoersvoorzieningen achterwege bleef.4

Met de stedelijke sprong over de buitengracht maakte de sociaal gemengde stad
geleidelijk plaats voor een meer sociaal gesegregeerde ruimtelijke orde, waarbij
sociale klassen op grotere afstand van elkaar kwamen te wonen en stedelijke
activiteiten ruimtelijk verder uit elkaar kwamen te liggen. In Amsterdam en Rotterdam
verwijderden de havenactiviteiten zich steeds verder van de stadskern. Met het
doorzetten van de industrialisatie vestigden grotere ondernemingen zich bij voorkeur
aanmeer perifeer gelegen vaarwegen in plaats van voor de dichtbebouwde binnenstad
te kiezen. Het vertrek van een deel van de oorspronkelijke bewoners en gebruikers
uit de binnensteden bevorderde het proces van centrumvorming, dat wil zeggen de
vervanging van woonfuncties door economische dienstverlening.5 In een deel van
de binnenstad kwamen specifieke winkelstraten, uitgaans- en vermaakscentra en
kantorengebieden tot ontwikkeling. De spoorwegstations bleken vaak brandpunten
van grote dynamiek.6 Vervanging van de aanvankelijk aangelegde kopstations door
meer centraal gelegen stationsgebouwen aan doorgaande lijnen versterkte de dynamiek
die de spoorwegen in de stedelijke omgeving veroorzaakten. De toenemende
verwijdering in zowel fysieke als functionele zin tussen de centra en de
uitbreidingswijken legde de kiem voor de ontluikende vraag naar openbare
vervoersvoorzieningen.

De verzorgingsstad

Zoals aangestipt, ontstond vanaf 1880 naar aanleiding van de dubbele problematiek
van toenemende bevolkingsdichtheid en de uitbreidende stad zoiets als een
‘verzorgingsstad’. De basis hiervoor werd gelegd door de uit 1851 daterende
Gemeentewet. Deze wet legde de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het
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plaatselijke bestuur vast, regelde de lokale financiën en stelde eisen aan de
representativiteit en de openbaarheid van het bestuur. Dat het gemeentebestuur werd
samengesteld door middel van rechtstreekse (census) verkiezingen en verplicht werd
verantwoording aan hogere bestuurslagen en aan de burgerij af te leggen, was een
forse stimulans voor bestuurders om hun verantwoordelijkheden serieus te nemen.
Deze verantwoording vond in alle openbaarheid plaats, niet alleen door de publicatie
van jaarlijkse gemeenteverslagen en notulen van gemeenteraden, maar ook door de
aandacht voor de plaatselijke politiek in kranten, die na 1870 talrijker werden en zich
in groeiende oplagen mochten verheugen.
De zorg voor de stedelijke infrastructuur was een van de belangrijkste gemeentelijke

beleidsterreinen, maar ook ten aanzien van de volksgezondheid kende de wetgever
de gemeenten een expliciete rol toe. Hoe deze taken werden uitgewerkt, verschilde
per gemeente. Zeer geleidelijk enmet horten en stoten kwam in de periode 1880-1914
in ieder geval de ‘verzorgingsstad’ tot stand. Hierbij gingen in menige stad naast
basale zaken als de stadsreiniging en het aanleggen en onderhouden van de openbare
weg ook voedselveiligheid, bestrijding van besmettelijke ziekten en
arbeidsmarktbeleid tot de verantwoordelijkheden van de gemeente behoren. De
moderne industriële stad vormde in de periode tot 1914 de opmaat tot de latere
uitbouw van de collectieve regelingen op nationale schaal
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zoals A. de Swaan die beschreef in Zorg en de staat.7 Met de uitbreiding van het
aantal gemeentelijke taken groeide ook het gemeentelijke apparaat. Zo
verdrievoudigde het aantal ambtenaren in Leiden van 333 in 1880 tot 1144 in 1914.8

De opbouw van collectieve en nutsvoorzieningen door gemeenten was zeker geen
rechtlijnig en onomstreden proces.9De ontwikkelingsgang van de stedelijke sanitaire
en transportstelsels bevestigt De Swaans stelling dat collectieve voorzieningen een
uitvloeisel waren van toenemende onderlinge interdependentie van de stadsbewoners,
die zich uit welbegrepen eigenbelang om elkaar bekommerden. De ontwikkelingsgang
had geen van tevoren vaststaand einddoel. Over bijna ieder stelsel ontstonden
herhaaldelijk discussies over beheer en uitvoering.
In het geval van de ontluikende verzorgingsstad gingen nieuwe definities van de

rol van de gemeente het verloop van de discussies bepalen. Als uitvloeisel van de
Gemeentewet werd steedsmeer nadruk gelegd op de plichten die het gemeentebestuur
jegens de burgers had, zelfs als dat op begrotingsproblemen stuitte. In de voorganger
van deze boekenreeks merkte Henk van Zon op dat de bemoeienissen van
stadsbesturenmet de afvalproblematiek in de jaren zeventig van de negentiende eeuw
aanvankelijk vooral door de mogelijkheid van geldelijk gewin werden gemotiveerd.10

In de periode na 1880 gingen de stadsbestuurders ook over tot de aanleg van
grootscheepse sanitaire werkenwanneer deze alleenmaar geld kostten. In de volgende
paragraaf wordt hierop teruggekomen.
De toenemende bestuurlijke zorg betekende ook een bemoeienis met zaken die

voordien tot de particuliere sfeer werden gerekend. Dat kwam onder andere tot uiting
in de zorg voor straten. Nieuw aangelegde straten moesten goed aansluiten op het
reeds bestaande wegennet, opdat ‘het verkeer door de stad zonder stoornis en langs
de kortsten weg tusschen de verschillende deelen onderling kan plaatsvinden’.11 Het
uitgangspunt bij dit alles was dat de burger in principe onder voorwaarden
verantwoordelijk was voor wat achter de rooilijn geschiedde en de gemeente voor
datgenewat vóór de rooilijn plaatsvond. De overheid was in principe verantwoordelijk
voor het openbare domein.
Dit was een verandering ten opzichte van de eerdere situatie, waarbij burgers zelf

voor het onderhoud van walkanten, straten en de stoepen voor hun woning of bedrijf
zorgden. In de tweede helft van de negentiende en in de vroege twintigste eeuw
waren gemeenten en burgers voortdurend de grenzen van de nieuwe
verantwoordelijkheden aan het aftasten. De verzorgingsstad won in die mate aan
betekenis dat de rechten en plichten van particulieren werden teruggedrongen ten
gunste van het beschikkingsrecht van de gemeente.

Openbare werken

Naast een economische en juridisch-politieke fundering vereiste de verzorgingsstad
ook geïnstitutionaliseerde deskundigheid.
Daarin werd voorzien door de stichting van diensten als PubliekeWerken, Openbare

Werken of Gemeentewerken zoals die tussen 1851 en 1914 in iedere plaats van
betekenis tot stand kwamen.
De vorming van dergelijke apparaten ter vervanging van de al eerder aanwezige

functionarissen als stadsarchitect of stadstimmerman paste in een proces van
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bureaucratisering en de opbouw van de verzorgingsstad. De diensten functioneerden
ongeveer als een gemeentelijk projectbureau in algemene dienst. Bij uitstek vormden
ze bastions van ingenieurskunde en -kennis. Zo waren bij de Amsterdamse dienst
van Publieke Werken (PW) in de jaren vijftig van de negentiende eeuw al diverse
ingenieurs werkzaam, voor het overgrote deel voormalige genieofficieren die waren
opgeleid in Breda.12 Aanvankelijk was het terrein van de openbare werken in
Amsterdam verdeeld onder drie functionarissen: een stadsarchitect, een stadsingenieur
en een directeur PW. Door een gebrekkige samenwerking besloot de politiek in 1873
de technische organisatie onder een eenhoofdige leiding te stellen.13 Onder de
energieke leiding van voormalig genieofficier J. Kalff groeide de dienst uit tot een
slagvaardig geheel dat de technische uitrusting van de stad verzorgde of - voor zover
dit door anderen gebeurde - door controle de aanleg ervan in goede banen leidde.
De Rotterdamse dienst Plaatselijke Werken speelde vanaf de oprichting in 1855

een belangrijke rol op waterstaatkundig terrein, niet onlogisch voor een havenstad
aan een benedenrivier. Ook op het gebied van volksgezondheid en openbare hygiëne
was de dienst echter zeer actief. De problematische stedelijke sanitaire situatie op
de zompige veenbodem met verdacht drinkwater was hier debet aan. Plaatselijke
Werken ontwierp havens, wegen, kanalen, spoorwegen, riolering, een centraal
drinkwaterstelsel en bruggen en liet ze aanleggen.14

In Den Haag werd in 1890 een dienst Publieke Werken opgericht op het moment
dat de gemeentearchitect B. Reinders overleed.
Voormalig genieofficier I.A. Lindo, tot dan werkzaam als directeur

Gemeentewerken Arnhem, kreeg de opdracht alle gemeentelijke activiteiten op het
gebied van infrastructuur en gebouwen te coördineren. Nadrukkelijk koos het Haagse
gemeentebestuur voor een ‘wetenschappelijk gevormde ingenieur’. De onder zijn
leiding geplaatste dienst zou zich niet alleen bezighouden met de planning en bouw
van infrastructuur, zoals wegen, een rioolstelsel, een binnenhaven en dergelijke, maar
bouwde ook scholen en legde ten bate van de particuliere telefoon- en
trammaatschappijen telefoonen tramnetten aan. Na de afkondiging van deWoningwet
in 1901 werd de dienst in 1904 tevens belast met het opstellen van een algemeen
stedelijk uitbreidingsplan.15

Voormalige genieofficieren zetten aanvankelijk de toon binnen deze gemeentelijke
apparaten, wat niet zo gek is wanneer men bedenkt dat civiele techniek tot hun
competentie behoorde en dat deze beroepsgroep vanouds betrokken was bij de bouw
van de stedelijke verdedigingswerken (en rond 1850 bij de ontmanteling ervan). Zij
hadden ook een belangrijke rol gespeeld bij de aanleg
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Een beeld van de achterzijde van etagebouw zoals die in Amsterdam in het laatste kwart van de
negentiende eeuw volop werd opgetrokken. De hoofdstad breidde zich na 1875 in hoog tempo uit met
een ring met nieuwbouwwijken aan de buitenzijde van de stadsbuitengracht, net als andere grotere
steden in West-Nederland. De stadsuitbreidingen maakten een aanpassing van de stedelijke
infrastructuur noodzakelijk. Niet alleen waren nieuwewegen noodzakelijk, maar ook transportsystemen
voor schoon drinkwater en afvoer van vast en vloeibaar vuil.

van de waterbouwkundige werken die in het grootste deel van de Nederlandse steden
nu eenmaal nodig waren. Na 1880 traden ook steeds meer Delftse civiel-ingenieurs
tot de gemeentelijke diensten toe.16 Hun standsorganisatie, de Vereeniging van
Burgerlijke Ingenieurs, groeide in die jaren uit tot een belangrijk forum voor de
nieuwe beroepsgroep van stedelijke ingenieurs. Dat gold ook voor het orgaan van
de vereniging, het in 1886 opgerichte tijdschrift De Ingenieur.17
Vanuit een dergelijke bemoeienis met de stad kwam in de periode tot 1914 een

specialisme tot stand dat je stedelijke techniek zou kunnen noemen. Discussies over
de technische voorzieningen in de stad werden gevoerd in tijdschriften als het reeds
genoemdeDe Ingenieur, Bouwkundige Bijdragen (vanaf 1844),BouwkundigWeekblad
(vanaf 1881) en Technisch Gemeenteblad (vanaf 1915). Met name de eerste drie
tijdschriften tonen hoe breed het arbeidsterrein van de stedelijke ingenieurs was:
artikelen over de bouw van raadhuizen stonden naast bijdragen over de bouw van
markthallen, bestratingswijzen of - hete hangijzers - de aanleg van centrale drinkwater-
en rioleringsstelsels.
Ook de talrijke particuliere aanbieders van openbaar vervoer, drinkwater, stadsgas,

elektriciteit en dergelijke telden vaak gespecialiseerde technici onder hun staf. Sterker
nog: een fors deel van zulke nieuwigheden als centrale drinkwaterstelsels,
gemechaniseerde vormen van fecaliënafvoer en trams kwam uit de koker van
technisch ingestelde ondernemers. Bij de toepassing van de door hen ontwikkelde
stelsels moesten ze zich echter de controle van de functionarissen van Publieke en
Openbare Werken laten welgevallen, aan wie de politiek de rol van toezichthouder
delegeerde.
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De opkomst van stedenbouw

De effectiviteit van de interventie- of verzorgingsstad liep samen op met de
toenemende beheersbaarheid van stedelijke uitbreidingen door de stedelijke overheid.
De rots in deze woelige branding was het onbetwiste monopolie van de gemeente
over het opstellen en goedkeuren van plannen voor de loop van straten in nieuwe
wijken. In 1911 stelde bouwkundig ingenieur J.G. Watjes nog: ‘Het maken van een
stadsplan bestaat in hoofdzaak uit het traceren van een net van straten.’18 Met het
stratennet werd uiteraard ook de situering van de bouwblokken aangegeven.
In het begin trachtte de gemeente door middel van bouwvoorschriften,

rooilijnverordeningen en bepalingen over straatbreedte grip te houden op de feitelijke,
door aannemers uit te voeren bouw van de uitbreidingen. Zo legde de Rotterdamse
bouwverordening uit 1857 het accent op bouwtechnische voorschriften en bevatte
ze regels ten aanzien van de inrichting van het huis en hygiënische voorschriften.
Vanaf 1887 stelde de Rotterdamse verordening ook eisen ten aanzien van de
drinkwater- en brandvoorzieningen.19

Naleving van de afgekondigde bouw- en rooilijnverordeningenwerd gecontroleerd
door de bouwpolitie, een term die aangeeft dat de rol van de overheid aanvankelijk
vooral repressief van aard was. Zorg voor openbare hygiëne en voor een goede
bereikbaarheid waren hierbij centrale uitgangspunten. Toetreding van licht en lucht,
een goede afwatering, voldoende brede straten en pleinen en het aanleggen van
groenvoorzieningen dienden in principe aan iedere uitbreidingswijk ten grondslag
te liggen. De bestaande wetgeving gaf echter onvoldoende houvast om deze
doelstellingen te realiseren vanwege de vergaande bescherming van het particulier
eigendom. Om deze reden wees de Amsterdamse raad in 1868 het ambitieuze
uitbreidingsplan van stadsingenieur J.G. van Niftrik af.20De raad aanvaardde in 1877
wel een uitbreidingsplan van directeur PubliekeWerken Kalff, waarin de hoofdlijnen
van de stedelijke uitbreiding werden vastgesteld. Net als in de zeventiende eeuw bij
de aanleg van de Jordaan, bepaalde de oude agrarische verkaveling ook bij dit plan
de nieuwe stedelijke structuur; het door Kalff opgestelde plan werd om deze reden
wel een ‘kadasterplan’ genoemd.21

Hoewel het enthousiasme over de sociale en hygiënische kwaliteit van wijken als
De Pijp ook niet groot was, was het vooral hun gebrek aan esthetische kwaliteit dat
werd gelaakt.Mede hierom zinden stadsingenieurs en -besturen rond de eeuwwisseling
op een
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Tijdens de omvangrijke stadsuitbreidingen van de negentiende eeuw deden gemeentelijke
functionarissen pogingen om de stedelijke groei in goede banen te leiden. Met name vanuit de diensten
voor PubliekeWerken werden driftige pogingen gedaan om de stedelijke infrastructuur en bebouwing
planmatig op elkaar aan te sluiten. De kaart toont Den Haag anno 1891, met daarin ingetekend de
stadsuitbreidingen zoals ingenieur H.P.N. Halbertsma die projecteerde. De geometrische
wegenpatronen van de nieuw getekende wijken contrasteerden met de eerder gerealiseerde bebouwing.
De mogelijkheden voor de gemeente om het geplande stratenpatroon ook af te dwingen, waren echter
beperkt.

nieuw integrerend technisch en bestuurlijk kader waarin hygiënische, bouwkundige
en verkeerskundige invalshoeken konden worden gecombineerd met esthetische
overwegingen.22

Pleidooien om te komen tot een discipline van stedenbouw werden gehoord. De
voorstanders hiervan bepleitten nadrukkelijk een combinatie van het ontwikkelen
van technische voorzieningen zoals die door civiel- en werktuigkundige ingenieurs
in de tweede helft van de negentiende eeuw tot ontwikkeling werden gebracht, met
de visie, verbeeldingskracht en ontwerpkunst van de architect. ‘Technische, sanitaire,
economische en aesthetische eischen staan bij stedenbouw in zoodanig nauw verband,
dat scheiding onmogelijk is’, stelde de Haarlemse architect-ingenieur H.W.
Nachenius.23Met de algemene uitbreidingsplannen die in het kader van deWoningwet
van 1901 werden opgesteld, kwam nadrukkelijk ook de architect als visionair
kunstenaar in beeld. Het betrekken van H.P. Berlage bij het opstellen van het Haagse
uitbreidingsplan in 1907, nadat een eerdere versie van de hand van directeur Openbare
Werken Lindo als te veel louter een ‘ouderwets’ stratenplan door de raad was
afgekeurd, markeert deze ontwikkeling. Lindo, wiens stratenplannen werden
gekenmerkt door zichtassen en diagonalen,
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Tijdens de verstedelijking zoals die in de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvond, kwam
ook een nieuw type stad op: de industriestad. Dergelijke steden ontstonden op het platteland door
het aaneengroeien van diverse dorpen onder invloed van de industrialisatie. Deze foto toont de
textielfabriek van de gebroeders Diepen te midden van de dorps aandoende bebouwing en open velden
van Tilburg in 1922. De bebouwingsdichtheid van dergelijke industrieplaatsen was aanmerkelijk
minder hoog dan die van de Hollandse grachtensteden.

werd in de pers voor de voeten geworpen dat zijn plannen te veel werden gedicteerd
door de ‘heilige Linealis en de heilige Diagonalis’24Met andere woorden: zijn straten
waren te recht. Daarnaast vonden critici het verkeerd dat hij de invulling van de
bouwblokken aan de grondeigenaren had overgelaten. Berlage kreeg de opdracht om
dit, in samenspraak met de directeur, beter te doen. In 1908 presenteerde de toen al
befaamde bouwmeester zijn uitbreidingsplan aan de Haagse gemeenteraad. In dit
ontwerp gaf hij niet alleen bestemmingen aan, maar schrok hij ook niet terug voor
het projecteren van doorbraken in de binnenstad en het doen van uitspraken over de
gewenste vorm van de toekomstige stad. Toen echter in 1911 Berlages plan na
eindeloze discussies door de gemeenteraad werd aangenomen, waren veel van de
oorspronkelijke elementen verdwenen.25

Stedenbouw was ook een poging om alle relevante facetten van de stedelijke
ontwikkeling te begrijpen en door planontwikkeling in goede banen te leiden. De
pleidooien van de Duitse ingenieur R. Baumeister - een zeer toepasselijke achternaam
- voor meer geïntegreerde stedelijke planningmaakten in de Nederlandse wereld van
ingenieurs en bouwkundigen indruk, getuige artikelen in het Bouwkundig Weekblad
uit de periode 1881-1910. Het eerste in Nederland gepubliceerde tractaat over
stedenbouw, Bijdrage tot de kennis van den stedenbouw van H.W. Nachenius uit
1880, was zelfs gedeeltelijk een bewerking van Baumeisters Stadterweiterungen -
in technischer, baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehungen uit 1876.26
Nachenius' geschrift was een pleidooi om door middel van het vaststellen van een
globaal maar dwingend plan de gewenste samenhang in de stedelijke ontwikkeling
te vergroten. Hij schreef: ‘Het plan, dat ontworpen wordt, moet echter zoo veel
mogelijk niet meer dan een globaal plan zijn, welks grondbeginselen, die na nauwgezet
overleg vastgesteld zijn, partieele uitvoering, zelfs van de onderdeelen, toelaat, maar
waarvan men nooit moet afwijken.’27 De centra van de historische steden bleven bij
deze stedenbouwkundige opwellingen grotendeels buiten schot. Hoogstens werden
ter wille van de bereikbaarheid incidentele doorbraken en dempingen uitgevoerd.
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De nieuwe stad zou vooral aan de randen moeten ontstaan. In dit opzicht waren de
nieuwe industriesteden in het voordeel. Het beeld van de Britse Coke Towns ging
voor de Nederlandse industriesteden niet op. Integendeel: de pas rond 1900
opgekomen industriesteden Eindhoven en Heerlen, vanwege hun dorpse oorsprong
ruim van groen voorzien, werden vaandeldragers van de in Nederland vanaf 1910
toegepaste tuinstadgedachte. De deels nogal verspreid in het groen liggende
bebouwing paste daar bijzonder goed in. Op het bestaande ‘spontaan gegroeide’
patroon zouden stedenbouwkundigen in de loop der tijd planmatig verder bouwen.28

Om meer greep te krijgen op de stedelijke ontwikkelingen, voerde Amsterdam in
1896 het erfpachtstelsel in; uitgifte van bouwgronden in erfpacht werd regel en
verkoop van grond aan particulieren uitzondering.29 Andere steden volgden het
Amsterdamse voorbeeld, de ene stad eerder dan de andere. Den Haag ging in 1912
op grote schaal over op toepassing van het erfpachtstelsel.30 De Woningwet en de
Gezondheidswet (respectievelijk van 1901 en 1902) versterkten de positie van de
lokale overheden ten opzichte van de particuliere eigenaren. De effecten van de beide
wetten zouden vooral na 1914 zichtbaar worden.31
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Het ophalen en afvoeren van vuilnis was technisch en organisatorisch een complexe zaak tegen de
achtergrond van de steeds uitbreidende stadsbevolking. Vuilniswagen, voerman en rateljongen zoals
die in het begin van de twintigste eeuw in dienst waren bij de Amsterdamse stadsreiniging. Het geluid
van de ratel was het teken voor de bewoners dat ze hun vuilnis naar buiten konden brengen. Het
ophalen en verzamelen van afval was aan strenge regels gebonden om vervuiling van de straat tegen
te gaan.

De hygiënische stad

Na 1880 werd de uitbouw van systemen om de stedelijke hygiëne te verbeteren een
speerpunt van het programma van de opkomende verzorgingsstad.32 Aan het begin
van de periode werd dit beleid nog vertroebeld door liberale huiver voor constructieve
overheidsbemoeienis en door een overwegende voorkeur voor oplossingen die de
gemeentekas een batig saldo konden opleveren - of in ieder geval zo weinig mogelijk
geld zouden kosten. Aan het einde van de periode trokken gemeenten vol overtuiging
gelden uit voor sanitaire maatregelen. De dynamiek van deze periode laat zich kennen
door een vergelijking tussen de ontwikkeling van de twee pijlers van het hygiënische
offensief: drinkwatervoorziening en rioleringen. Henk van Zon vatte dit als volgt
samen:

Beide behoren in onze ogen tot de hygiënische infrastructuur, maar werden
onder zeer verschillende condities tot uitvoering gebracht: de eerste
(riolering) als voorziening tot openbaar nut, op kosten van de gemeenschap
en gratis voor de aangeslotenen, de tweede (drinkwater) aanvankelijk
vooral als commerciële onderneming, in handen van particulieren en tegen
betaling voor de gebruikers. Rond de eeuwwisseling zou het particuliere
karakter over het algemeen zijn verdwenen, maar het principe van betaling
zou van blijvende aard zijn. Slechts in tijden waarin ziekten dreigden uit
te breken werd het drinkwater gratis aan minvermogenden, die zich de
luxe (!) van een aansluiting niet konden veroorloven, verstrekt.33
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Stank en ziekte

Volgens vierendertig Haagse binnenstadsbewoners was de gracht waaraan zewoonden
in het najaar van 1896 zodanig vervuild dat ‘een ieder die niet door gebiedende
redenen weerhouden wordt, de gracht [...] verlaat’. Naar hun mening was de stank
die het water verspreidde ‘afgrijselijk’.34 Rond 1900 regende het klachten bij het
Haagse gemeentebestuur over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook in andere
Hollandse grachtenstedenwezen bewoners het stadsbestuur door middel van adressen
aan de raad en ingezonden brieven in de krant op de stedelijke vervuiling, de stank,
de overlast en het gevaar dat dit alles voor hun gezondheid zou opleveren. De
klaagzangen bleven niet tot de Hollandse steden beperkt, maar ze waren er wel het
heftigst. Opvallend genoeg klaagden bewoners in Nederlands snel groeiende
industriesteden minder over vervuiling, al was niet iedere Tilburger enthousiast over
de door verfstoffen gekleurde beken en de rook uit de fabrieksschoorstenen. Een
inwoner constateerde: ‘In het algemeen bevatten dezewaterlopen [...] een slijmachtige,
zwarte vloeistof [...], die vooral in de zomer een ondragelijken stank verspreidt.’35

De klachten wezen ook op een meer sinistere betekenis van de stank. Volgens de tot
aan de jaren tachtig van de negentiende eeuw door velen aangehangen ‘miasmatheorie’
was stank niet alleen onaangenaam,maar verried het de aanwezigheid van ‘miasma's’,
dat wil zeggen giftige en ziekteverwekkende gaswolken die zouden opstijgen uit
rottende materie in de grond of in water. Miasma's werden in brede kring in verband
gebracht met de periodieke uitbarstingen van cholera, zoals die vanaf 1832 in
Nederland voorkwamen. Cholera en tyfus maakten in principe geen onderscheid naar
klasse of achtergrond en de
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lijdensweg van de getroffenen was afschrikwekkend.36 Met name de cholera baarde
veel opzien: het was de eerste omvangrijke panepidemie waarmeeNederlandse steden
werden geconfronteerd sinds het verdwijnen van de pest in de zeventiende eeuw.37

Onder invloed van de hygiënisten, een beweging van jonge geëngageerde artsen voor
het verbeteren van de stedelijke hygiëne, waren in dit klimaat in Rotterdam en Utrecht
al in 1855 gezondheidscommissies opgericht die over de te nemen maatregelen
adviseerden.
Hoewel uit het door de hygiënisten en gezondheidscommissies uitgevoerde

statistisch onderzoek geen helder verband tussen stank en ziekte kon worden
aangetoond, legden deskundigen en burgers de link met cholera doorgaans toch wel.38

De steeds kwalijker riekende steden waren daarom voor burgers een grote zorg en
voor stadsbestuurders een nieuwe uitdaging.
Twee typen van maatregelen werden getroffen: het ‘doorspoelen’ van de stad met

frisse lucht, aangename geuren en schoon water en het efficiënter verwijderen van
bronnen van stank en miasma's uit de onmiddellijke woonomgeving. De
aantrekkelijkheid van de eerste weg bleek uit het enthousiasmewaarmee de historische
stadsmuren te lijf werden gegaan, dichtbevolkte volksbuurten werden gesaneerd en
doorbraken werden gepland. Ook het planten van geurende bomen als linden paste
in dit patroon.
De tweede weg vergde aanmerkelijk meer inspanning en verzandde gedeeltelijk

in het eerdergenoemde profijtbeginsel. Wel werden in de negentiende eeuw op grote
schaal grachten gedempt omwille van de hygiëne. Dempingen losten de plaatselijke
stankproblemen radicaal op en leverden bovendien mooie, brede stadstraten op, die
uitermate geschikt waren om er bijvoorbeeld trambanen in aan te leggen. Een nadeel
was dat demping het hygiënisch probleem niet echt oploste, maar het eerder
verplaatste. Omwille van de afwatering en afvoer van afvalwater moest een gedempte
gracht worden voorzien van riolen om het afvalwater (al of niet bezwaard met
fecaliën) van de woningen en bedrijven in de buurt naar het dichtstbijzijnde openbaar
water te voeren. Het spreekt voor zich dat de vervuiling op dergelijke punten nog
sterker was dan in de oorspronkelijke gracht - hoewel er misschien minder mensen
last van hadden.

Fecaliën, beerputten en tonnen

Uit geneeskundig onderzoek bleek dat vooral de vervuiling van bodem en
oppervlaktewater en de soms slechte kwaliteit van voedsel gevaarlijk waren voor de
volksgezondheid. Studies van de cholera-epidemieën wezen uit dat er meer
slachtoffers in de steden dan op het platteland waren gevallen en dat vooral die
stedelingen werden getroffen die over de slechtste sanitaire voorzieningen beschikten.
‘Ofschoon de Aziatische Cholera op hare verdelgingstogten niet alle plaatsen treft,
waar gebrek bestaat aan openbare en bijzondere zindelijkheid, is toch bij herhaling
gebleken, dat zij bij voorkeur die steden en gemeenten aangrijpt, waar de reinheid
zoo op de straten als rondom en in de woningen, het meest te wenschen laat’,
concludeerde de Amsterdamsche Cholera-Commissie over de grote cholera-epidemie
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van 1866.39 Haar rapport was een pleidooi aan het adres van het stadsbestuur om de
hygiënische wantoestanden in de stad aan te pakken.
Bestuurders hadden in dit kader bijzondere aandacht voor de afvoer van fecaliën.

Vanouds geschiedde de afvoer van beer in theorie gescheiden van die van afval- en
regenwater. Voor de laatste dienden de grachten- en slotenstelsels. Om het afvalwater
naar deze grachten te krijgen, werden zowel ondergrondse rioolpijpen als over straat
lopende goten gebruikt.
Fecaliën werden opgeslagen in aan de privaten aangesloten beerputten. De

beerputten werden leeggeschept onder toezicht van speciaal door de gemeente
aangestelde functionarissen, meest aannemers die de beer als meststof doorverkochten.
Stedelijke verordeningen verboden het lozen van fecaliën op het oppervlaktewater,
maar de controle erop was gebrekkig. Veel beerputten waren voorzien van een illegale
overstort, waardoor in ieder geval de vloeibare bestanddelen regelmatig in het
openbare water terechtkwamen, al of niet via een goot of riool. Bovendien liep de
kwaliteit van de beerputten met de toename van het aantal huishoudens terug. In
plaats van gemetselde beerputten werden steeds meer los gestapelde exemplaren in
gebruik genomen.Wegsijpelen van beer en grootscheepse verontreiniging van bodem
en grondwater waren hiervan het gevolg.
In Groningen, als vrijwel enige stad in Nederland, bestond dit probleem niet omdat

men daar al vanaf het begin van de eeuw systematisch fecaliën inzamelde om er
compost mee te bereiden. Deze handelwijze leverde sinds jaar en dag een batig saldo
op, mede vanwege de nabijheid van ontginbare veengronden in Oost-Groningen en
de goede vaarverbindingen ter plaatse. In plaats van de onhygiënische en bewerkelijke
beerputten, werden in Groningse woonhuizen onder de privaten houten tonnen
geplaatst, die op geregelde tijden werden geleegd in de speciale fecaliënwagens van
de gemeente. Buiten de stadsmuren, op de zogenaamde ‘drekstoepen’, werden de
wagens geleegd en de fecaliën ten slotte met huisvuil en as tot compost verwerkt.
De voordelen uit hygiënisch oogpunt waren dat de fecaliën zich in de woonbuurten
niet ophoopten en dat de grachten verschoond bleven van (illegale) lozingen uit
beerputten. Dat scheelde. Menigeen vroeg zich echter af of de smerige toestanden
bij het ledigen en ter plaatse reinigen van de tonnen, en vervolgens bij het vervoer
van de beer in overvolle wagens naar de drekstoepen, tegen deze hygiënische
terreinwinst opwogen. Een voorstel uit 1873 om op het hygiënisch verkieslijker
wisseltonnenstelsel over te gaan (waarbij de volle ton aan huis voor een schone lege
ton werd gewisseld, om vervolgens pas op de drekstoep te worden geledigd en
gereinigd) werd na jaren gesteggel in 1899 door de gemeente van de hand gewezen.40

De combinatie van winstgevendheid met hygiënische voordelen
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was voor een aantal stadsbesturen in de jaren zeventig te aanlokkelijk om er niet op
in te gaan. De plaatsing van tonnen in privaten vereenvoudigde de inzameling van
fecaliën in vergelijking tot de werkwijze bij de beerputten en aan de hygiënische
bezwaren kon tegemoet worden gekomen. Door het regelmatiger ophalen van beer
hoopten bestuurders stankoverlast tegen te gaan en verontreiniging van de bodem
en het oppervlaktewater te voorkomen. Tegelijkertijd met de toepassing van het
nieuwe stelsel verboden gemeenten het gebruik van uit los gestapelde stenen
opgebouwde beerputten en stelden ze een minimumafstand verplicht voor de afstand
tussen beer- en waterputten. Ook scherpten ze de eisen ten aanzien van het
maximumaantal woningen per privaat aan.
De exploitatie van dit tonnenstelsel trokken de gemeenten naar zich toe. In

navolging van Groningen verwachtten ze met de verkoop van de beer winst te kunnen
maken. Daarnaast was er de gedachte dat door het vervoer van de tonnen over straat
in eigen handen te houden, dit hygiënischer zou kunnen gebeuren dan wanneer
particulieren dit zouden doen. Leeuwarden, Arnhem enDenHaag namen dit ophalen
in 1871 ter hand, gevolgd door Amsterdam en Utrecht in 1876, Rotterdam een jaar
later en Alkmaar in 1881. Het tonnenstelsel werd geëxploiteerd als onderdeel van
de gemeentelijke reinigingsdiensten die bij deze gelegenheid werden opgericht. Het
stelsel heeft het op vele plaatsen lang volgehouden. Hoewel het tegen de
eeuwwisseling al aan belang begon in te boeten vanwege de geleidelijke invoering
van rioolstelsels, werden er te Delft in 1975 en te Alkmaar in 1985 nog tonnen
opgehaald.41 Beerputten bleven echter ook nog tot ver in de twintigste eeuw bestaan.
In Amsterdam, Dordrecht en Leiden werd in dezelfde periode het zogenaamde

Liernurstelsel geïntroduceerd. Net als het tonnenstelsel beoogde dit systeem fecaliën
apart in te zamelen ter wille van compostering en (winstgevende) verkoop als mest.
Net als bij het tonnenstelsel werden gemeenten evenzeer door de financiële als door
de hygiënische voordelen van dit systeem aangetrokken.
Daarbij moet worden aangetekend dat het Liernurstelsel zeker esthetisch en

vermoedelijk ook hygiënisch gezien in verregaande mate superieur was aan het
tonnenstelsel. Daartegenover stonden een veel grotere kapitaalsinvestering, flinke
posten voor onderhoud en een grote gevoeligheid voor misbruik en storingen.
Het stelsel berustte op het wegzuigen door onderdruk van fecale stoffen uit in de

woningen opgestelde, trechtervormige, geëmailleerde privaten door middel van een
ijzeren buizenstelsel, dat uitmondde in centrale verzamelplaatsen. De stelsels werden
aanvankelijk geëxploiteerd door een particuliere maatschappij. Rond de invoering
van dit stelsel vond een felle strijd tussen voor- en tegenstanders plaats, waarbij de
ontwerper van het stelsel, de voormalige genieofficier Ch. Liernur, zich niet onbetuigd
liet. Zowel de effectiviteit als de opbrengsten van het systeem stonden ter discussie.42

Het stelsel werd uitgetest op plaatsen waar de ondergrondse infrastructuur toch
onder handen genomen moest worden. De eerste proef met het stelsel in Amsterdam
vond plaats aan de te dempen Looijersloot, de wijdste verspreiding zou het stelsel
in Amsterdam echter krijgen in de uitbreidingswijken waar nog geen riolen of
waterlopen aanwezig waren.43

Ook in Den Haag en Utrecht overwogen de gemeenten toepassing van het
Liernurstelsel, maar zagen er bij nader inzien van af. Voor
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Bewoners van de Jordaan brachten rond 1920 hun fecaliën nog emmersgewijs naar de beerwagen.
Vanwege de stank die met de inzameling gepaard ging, gebeurde dit 's nachts. In de volksmond werd
de kar ook wel spottend de Boldootkar (naar een merk parfum) genoemd. Geheel rechts is gemeentearts
Kooistra te zien.
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Rotterdam was na Den Helder en Amsterdam de derde stad met een waterleiding (1874). De
Rotterdamse drinkwaterleiding was een nevenproduct van een stelsel om de Rotterdamse grachten
schoon te spoelen met Maaswater. Een kwart eeuw na de ingebruikneming was het buizennet al 170
km lang.

een toepassing van zijn stelsel in het in de jaren zeventig nog zeer dun bevolkte
Rotterdamse stadsdeel Fijenoord zag Liernur, vanwege de te geringe
bevolkingsdichtheid en verwachte beeropbrengst, geenmogelijkheden. In Amsterdam,
Leiden en Dordrecht werd het Liernurstelsel in de buitenwijken toegepast, in de
binnensteden bleven de beerputten in gebruik.
Hoewel het geen van de steden in West-Nederland lukte om zoveel geld met

mestverkoop te verdienen als Groningen, verkochten ze alle met meer of minder
succes de verzamelde mest en compost.
De Utrechtse reinigingsdienst, bijvoorbeeld, bezat sinds 1883 een eigen aansluiting

op het spoornet en exporteerde vuilnis, compost en beer naar de Utrechtse Heuvelrug,
de Veluwe, Noord-Brabant en de Groninger veenkoloniën. Daarnaast zette de dienst
compost en mest in de directe omgeving van de stad af aan boeren en tuinders.44 Met
de invoering van kunstmest na 1905 en, zoals we zullen zien, de toenemende adoptie
van het watercloset na de eeuwwisseling, werd de mogelijkheid tot verkoop van mest
in deze vorm echter de das omgedaan. De economische basis onder zowel het
tonnenstelsel als het Liernurstelsel werd daarmee in korte tijd weggevaagd.

Drinkwater

Na 1880werden de Nederlandse steden in hoog tempo van centrale drinkwaterstelsels
voorzien, aanvankelijk vooral door particuliere maatschappijen, later ook door
gemeentelijke bedrijven. Rond 1900 betrok al 42% van de Nederlandse bevolking,
waaronder die in alle grotere steden, haar drinkwater van een waterleidingstelsel.45
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In zijn algemeenheid gold dat gemeentebesturen van steden met slechtere
drinkwaterkwaliteit eerder overgingen tot de oprichting van een eigen
drinkwaterbedrijf dan die van gemeenten waar de waterkwaliteit beter was.
Toen uit onderzoek bleek dat het aantal slachtoffers van de cholera-epidemie in

Amsterdam, de enige stad van betekenis waar een centraal drinkwaterstelsel
functioneerde, in 1866 laag was vergeleken met andere steden, was dit een stimulans
in andere steden om ook een centraal drinkwatersysteem op te zetten.46 Tempo en
uitvoering varieerden per plaats, ook omdat op basis van de beschikbare kennis geen
hard oorzakelijk verband tussen cholera en de kwaliteit van het drinkwater kon
worden getrokken. Desalniettemin lieten verscheidene stadsbesturen nieuwe openbare
pompen slaan en de kwaliteit van het water uit de aanwezige exemplaren keuren.
Toen in Utrecht bijvoorbeeld in 1877 en 1878 door chemisch onderzoek bleek dat
78% van de pompen in de stad ondeugdelijk drinkwater leverde, werden de indieners
van concessies welwillender bejegend. In 1881 kreeg de Compagnie Générale des
Conduites des Eaux d'Utrecht toestemming voor de aanleg en exploitatie van een
drinkwaternet.47 De gemeente legde in de concessie vast dat de maatschappij niet
alleen in de binnenstad een net moest aanleggen, maar ook in de vanwege de lagere
bevolkingsdichtheid minder rendabele uitbreidingswijken. Het in de stad Utrecht te
leveren water werd opgepompt te Soestduinen. Vanuit het reservoir in Soestduinen
stroomde het water, net als in Amsterdam, onder natuurlijk verval naar de stad. Totdat
in de jaren negentig het waterverbruik sterk begon te groeien, had de maatschappij
geen watertorens nodig om in Utrecht voldoende druk op het net te houden. Het
toenemend aantal aansluitingen en de toenemende waterconsumptie per hoofd van
de bevolking veranderden dit echter. De bouw van de eerste watertoren in 1895
markeert de start van een heuse bouwgolf van watertorens in Nederlandse steden.48

Tot ver in de twintigste eeuw zouden echter ook openbare pompen water blijven
leveren aan wie daar behoefte aan had.49

Spoelstelsels en riolen

Voorstellen van directeuren van Gemeentewerken in Rotterdam en Amsterdam om
bewoners toe te staan hun fecaliën via het riool op het oppervlaktewater te lozen,
stuitten lang op felle tegenstand van inspecteurs van volksgezondheid en andere
medisch hygiënisten die meenden dat alleen het gescheiden inzamelen van fecaliën,
zoals met het tonnenstelsel en later ook het Liernurstelsel werd gerealiseerd, de
openbare gezondheid kon waarborgen.50
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Spoelstelsels waarbij fecaliën werden vermengd met afval- en hemelwater om
vervolgens door rioolbuizen en grachten naar lozingspunten aan de rand van de stad
te stromen, waren hen een gruwel - vermoedelijk omdat die nogal deden denken aan
de bestaande onhygiënische toestanden in de Hollandse watersteden. In de jaren
tachtig en negentig vonden heftige discussies plaats over de meest geschikte stelsels
voor de afvoer van fecaliën, getuige felle artikelen inDe Ingenieur en hetBouwkundig
Weekblad.Met de oprichting van diensten voor openbare werken en de daarmee
gepaard gaande toestroom van civiel-ingenieurs begon de invloed van medisch
hygiënisten op stadsbesturen echter te tanen. De nieuwe gemeente-ingenieurs waren
in het algemeen voorstanders van de spoelsystemen, die per slot van rekening ook
in de afvoer van hemel- en afvalwater voorzagen en de aanleg van belangwekkende
civieltechnische werken als integrale rioolstelsels vereisten.
Het waren juist deze technisch ingewikkelde rioolsystemen die - hoewel kostbaar

- het idee van een spoelstelsel hygiënisch aantrekkelijk maakten. Parijs was ook in
dit opzicht sedert jaar en dag het grote internationale voorbeeld. Inzake de ‘verspilling’
van fecale stoffen voor de mestbereiding wierpen de ingenieurs tegen dat door
toepassing van zogeheten vloeivelden de bruikbare mest uit het water kon worden
verzameld, zoals voorbeelden te Parijs en Berlijn afdoende toonden.
Behalve door de beschikbaarheid van standaardbetonelementen en

stoom-rioolgemalen werd de keuze voor spoelstelsels rond de eeuwwisseling ook
bevorderd door een crisis van de gescheiden stelsels. Vooral de doorbraak van het
watercloset, mogelijk gemaakt door de aanleg van centrale drinkwatersystemen,
bracht de ene na de andere gemeente tot de aanleg van rioolstelsels waarin naast
regenen afvalwater ook fecaliën werden getransporteerd naar plaatsen buiten het
stedelijk grondgebied. In de ene na de andere stad werd het principe van de gescheiden
afvoer opgegeven.51

Met de opkomst van de spoel-wc en legale of illegale plaatsing van dergelijke
toiletten op beerputten werd de opgehaalde menselijke beer wateriger.52 Hierdoor
werd het apart verzamelen van fecaliën economisch minder interessant. Daarnaast
deden ook de overproductie van mest aan de ene kant en de opkomst van kunstmest
aan de andere kant de opbrengst van de mest dalen. De exploitanten van het
Liernurstelsel werden daarnaast regelmatig geconfronteerd met huishoudens die ook
overig afval in de afvoerpijpen gooiden, waardoor het systeem haperde. De
Amsterdamse raad besloot daarom in 1912 het Liernursysteem te ontmantelen en
over te gaan op toepassing van een spoelsysteem, mede omdat de buitenwijken ook
moesten worden voorzien van een rioolstelsel voor de afvoer van zowel hemelwater
(als gevolg van de grootscheepse verharding van de straten) als afvalwater afkomstig
uit het elders gewonnen drinkwater.53

Vanouds bezaten Nederlandse steden slechts zeer onvolkomen en gefragmenteerde
rioolstelsels, die deels de verantwoordelijkheid waren van de burgers, deels van het
stadsbestuur. Al voordat werd besloten tot de aanleg van spoelstelsels, waren
gemeentebesturen in de tweede helft van de negentiende eeuw overgegaan tot
uitbreiding van deze gefragmenteerde rioolstelsels en het aan elkaar verbinden van
de onderdelen ervan. Zo werden onder andere op straatniveau lopende goten die
bedoeld waren voor de afvoer van regenwater en afvalwater, ondergronds gebracht.
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In Amsterdam legde het gemeentebestuur eerst in de buitenwijken een geïntegreerd
rioolstelsel aan, aangezien hier een grachtenstelsel ontbrak.54 De binnenstad werd
ondanks de grootscheepse dempingen van de jaren tachtig van de negentiende eeuw
pas in de jaren

Het Liernurstelsel vond in Amsterdam tussen 1880 en 1910 op grote schaal toepassing om fecaliën
te verzamelen in reservoirs van waaruit het voor verdere verwerking naar buiten de stad werd
getransporteerd. Het stelsel vroeg om een uitgebreid ondergronds netwerk. De met de letter A
aangemerkte buizen waren de uit de huizen afkomstige leidingen, B markeert de buis waarmee lucht
van het pompstation werd aangevoerd, terwijl C de transportleiding was waarmee de materie naar
het verzamelgebouw werd vervoerd. D is het districtsreservoir, dat hier in de Roemer Visschersstraat
wordt aangelegd.
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Betonnen buis voor het hoofdriool, aan te leggen langs de singels. Mauritskade, Amsterdam, 1910.
Het tussen 1909 en 1912 aangelegde rioolstelsel was vooral bedoeld ter ontlasting van de Amsterdamse
buitenwijken, buurten waar tot op dat moment het Liernurstelsel voor de afvoer van fecaliën zorgde.

dertig van de twintigste eeuw voorzien van een geïntegreerd riool. In een stad als
Utrecht, waar de doorstroming van de grachten door de ligging tussen Lek en Vecht
bijzonder goed was, gebeurde dit zelfs nog later. Hoogstens moest de gemeente rond
1900 de hoeveelheid water die ze inliet vergroten om de grachten schoon te spoelen.55

Dat stond in schril contrast met een stad als Den Haag, waar de trage doorstroming
van de sterk vervuilde grachten al in 1899 noopte tot de bouw van een integraal
rioolstelsel op basis van het spoelprincipe. Het vignet (kort verhaal) over de Haagse
grachten zal hier meer over vertellen.

Export van de vervuiling

Dankzij de aanleg van integrale rioolstelsels slaagden de steden er steeds beter in
hun vervuiling naar hun omgeving te exporteren. De belangen van stad en omgeving
liepen op dit vlak echter bepaald niet parallel. Zo werd Tilburg door de rechter, en
in laatste instantie door de Hoge Raad, na door buurgemeente Oisterwijk
aangespannen procedures, gedwongen zijn rioolwater te zuiveren om de vervuiling
van de Leij terug te brengen. Aangezien de hoogte van de te betalen
schadevergoedingen aanvankelijk niet opwoog tegen de kosten van de te nemen
zuiveringsmaatregelen, veranderde er echter weinig. Tilburg werd in 1915 voor het
eerst veroordeeld; er zouden nog veroordelingen in 1921, 1937, 1939, 1940, 1943
en 1932 volgen. ‘De vooral door de Tilburgse textielfabrieken veroorzaakte
verontreiniging werd afgewenteld op de gemeenschap’, zo oordeelt de
geschiedschrijver van de Tilburgse riolen H. van Doremalen.56 Pas door de
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ingebruikneming van een waterzuiveringsinstallatie in de jaren vijftig werd de export
van vervuiling stopgezet.
De problematiek van de overlast door stedelijk vuil voor stroomafwaarts gelegen

plaatsen speelde in meer regio's. Met de industrialisatie en de toename van de
bevolking van 50.000 inwoners in 1850 tot 100.000 in 1900 nam de belasting van
het Utrechtse oppervlaktewater toe, net als van het grondwater en de bodem. De
belasting van het oppervlaktewater werd verergerd door de introductie van het
spoelsysteem in Utrecht, waarmee fecaliën in het oppervlaktewater terechtkwamen.
Zo veranderde de Vecht na de ingebruikstelling van de Utrechtse rioolinstallatie in
een ‘open rotvijver’, zoals een krant het noemde. In hetzelfde jaar dat Tilburg voor
het eerst door de Hoge Raad werd veroordeeld, klaagde de ‘Vereeniging tot
bevordering van het vreemdelingenverkeer in de Vechtstreek’ bij de minister van
Waterstaat over de export van de stedelijke vervuiling. In 1921 kwam een speciaal
ingestelde Vechtcommissie tot de conclusie dat het Rijk en de provincie bij gebrek
aan goede wetgeving de gemeente Utrecht niet konden verplichten deze vervuiling
aan te pakken. Ze pleitte daarom voor een wet ter bestrijding van de vervuiling van
oppervlaktewater. Onder invloed van de snel verslechterende waterkwaliteit staakte
de gemeente Amsterdam de winning van drinkwater uit de Vecht in 1930 en week
uit naar de Bethunepolder.
Onder druk van de regio en het Rijk probeerde de gemeente Utrecht de

waterkwaliteit in haar grachten te verbeteren door baggeren, maar dit bleek vergeefse
moeite. Onder invloed van de provincie besloot de gemeente in 1939 tot de oprichting
van een rioolzuiveringsinstallatie. Om een dergelijke zuiveringsinstallatie te kunnen
bouwen, moest het rioolstelsel, tot dan toe een lappendeken van afzonderlijke
eenheden, gecentraliseerd en aaneengesmeed worden. Voor het eerst was er sprake
van een geïntegreerd ontwerp van stamriolen in noordelijke richting. Op een terrein
aan de toenmalige stadsrand - 500 meter ten noorden van de kruising van de spoorlijn
Utrecht-Amsterdam met de Vecht - bouwde de gemeente een zuiveringseenheid.57

Vignet: Haagse grachten

Den Haag verkeerde met zijn openbare wateren ten opzichte van andere Hollandse
grachtensteden in zeer ongunstige omstandig-
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heden doordat het relatief ver verwijderd lag van de aan de NieuweWaterweg gelegen
in- en uitlaatpunten van Delflands boezem, waarvan zijn grachten deel uitmaakten.
Vanwege deze waterstaatkundige relatie was het stedelijke bestuur afhankelijk van
het beleid van het Hoogheemraadschap Delfland. Voor het Hoogheemraadschap
wogen de agrarische belangen zwaarder dan stedelijke belangen, waardoor met name
's zomers ter wille van de handhaving van een minimumwaterpeil minder vaak werd
gespuid dan de stedelijke bevolking en bestuurders voor wenselijk hielden. De snelle
Haagse bevolkingstoename aan het eind van de negentiende eeuw betekende een
grotere belasting van het oppervlaktewater, waar bijvoorbeeld in toenemende mate
ook fecaliën in terechtkwamen ondanks het officiële verbod om deze op de grachten
te lozen. Daarnaast werd Den Haag geconfronteerd met ernstige watervervuiling van
bijvoorbeeld de stroomopwaarts gelegen Delftse Gist- en Spiritusfabriek. Met name
tijdens warme zomerdagen hing een verpestende stank rond de Haagse grachten. Een
‘pestwalm’ noemde een adres aan de raad de geur ook wel.58

De reactie op de verslechterende waterkwaliteit was tweeledig. Aan de ene kant
ontwikkelde de stedelijke overheid plannen voor een kanaalverbinding naar zee, die
als verkeersader zou kunnen dienen en voor de afvoer van overtollig (vuil) water
zeewaarts zou kunnen zorgen. Tegelijkertijd werden plannen gesmeed om grachten
in de binnenstad te dempen.
In 1862 werd een eerste, naar Scheveningen lopend kanaal voltooid. In 1889 kwam

een verbeterde versie tot stand, voorzien van een stoomgemaal en een eigen pand
van 1600 meter, waardoor de peilbeheersing onafhankelijk van die van Delfland kon
geschieden.
Delfland werkte mee door de capaciteit van de inlaat aan de Nieuwe Maas te

vergroten. De stank in de Haagse binnenstad hield echter aan, terwijl nu ook bewoners
in de buurt van het verversingskanaal reden tot klagen hadden. Deze meldden dat
‘daar waar vroeger de kwalijk riekende lucht eene zeldzaamheid was, dit nu bijna
iederen dag in hevige mate het geval is’.59Deels hing dit samenmet een gemeentelijke
aarzeling om tijdens het Scheveningse badseizoen, precies de periode dat de Haagse
grachten het sterkst stonken, in zee te lozen. Vanaf het midden van de jaren vijftig
lieten Haagse bestuurders plannen uitwerken om een groot deel van de grachten in
de binnenstad te dempen. Nadelige effecten op de watercirculatie vanwege de eerste
dempingen en nautische bezwaren deden de gemeenteraad besluiten om bij wijze
van compromis slechts enkele grachten te dempen (waaronder een deel van het Spui)
evenals de niet door de scheepvaart gebruikte sloten en beken. De afvoer van
hemelwater en huishoudelijk afvalwater zou hier nu door nieuw aan te leggen riolen
en putten worden verzorgd. Deze loosden op hun beurt op verder weg liggende
grachten. Dat betekende veeleer een verplaatsing van stank- en hygiënische problemen
dan een oplossing ervan.60

In 1893 liet het Haagse college van Burgemeester en Wethouders
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Aan het begin van de twintigste eeuw werden verscheidene Rotterdamse binnenstadsgrachten gedempt
waarna ze werden voorzien van riolen, zoals hier het Steiger. Aan deze demping lagen zowel sanitaire
als verkeerskundige motieven ten grondslag.

aan de raad weten, na talrijke verzoeken van binnenstadsbewoners om de nog
resterende grachten te dempen, dat daaraan pas te denken viel nadat een beslissing
was genomen over een rioleringsstelsel voor de hele stad, dat de grachten grotendeels
overbodig zou maken. Wat de gemeentebestuurders niet vermeldden, was dat de
beslissing over dit rioolstelsel op haar beurt weer samenhing met de uitkomsten van
het overleg met het Hoogheemraadschap Delfland. Bij de gemeenteraad
binnengekomen adressen van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid, waarin
werd betoogd dat demping van de grachten niet alleen zeer noodzakelijk was om de
sanitaire situatie in de stad te verbeteren maar ook om het groeiend landverkeer ter
wille te zijn, toonden nog een ander verband. Dempingen, rioolaanleg, transportstelsels
en regionale waterhuishouding hingen nauw met elkaar samen. Deze functionele en
ruimtelijke vervlechtingen bepaalden de marges waarbinnen de Haagse bestuurders
en technici naar oplossingen voor de gerezen problemen konden omzien.
Het grootste deel van de talrijke verzoeken tot demping was afkomstig van

omwonenden. In december 1892 lieten bewoners van de Prinse- en Brouwersgracht
weten dat zij ‘voortdurend veel
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De wateren in de Prinsegracht, in de Haagse binnenstad ter hoogte van de Lijnbaan, fungeerden
rond 1900 nog volop als transportweg en marktplaats. Het laaggelegen deel van Den Haag had
evenzeer het karakter van een grachtenstad als Amsterdam, Rotterdam en andere Hollandse steden.
De grachten dienden als vaarroute voor de binnenvaartschippers die op de Hofstad voeren en
functioneerden als lig- en marktplaats. Om demping mogelijk te maken, moest vervangende
havencapaciteit voor de binnenvaart worden aangelegd alsmede een geïntegreerd rioolstelsel voor
de afvoer van het oppervlakte- en afvalwater.

ongerief moeten ondervinden van de bestaanden, met faecaliën en andere onreinheden
bezwangerde wateren in beide grachten, hetwelk nog verslimmerd wordt door het
inwerpen van afval van groenten, door de tuinders die met hun schuiten in het nog
ongedempte gedeelte van den Prinsengracht liggen en door de kooplieden, die de
door hen gekochte groenten daar ter plaatse van overtollige bladeren ontdoen, die
dan in de gracht geworpen en aan verrotting worden prijsgegeven [...] dat zij zich
daardoor in hun gezondheid bedreigd achten, dat zulks te meer klemt nu de terugkeer
eener Cholera-epidemie in het aanstaande voorjaar niet tot de onmogelijkheid
behoort’.61 H.L. van Hoogstraten en 273 grachtenbewoners hielden de raad voor dat
de grachten ‘niet alleen een dreigend gevaar opleveren voor de onmiddellijke
omwonenden, maar een brandpunt [vormen] van onreinheid voor de geheele stad’.62

Het meest genoemde motief in de adressen inzake demping was bedreiging van de
volksgezondheid, maar ook overwegingen als verwachte waardestijging van bezit
en meer ruimte voor verkeer over de weg speelden een rol. Volgens Van Hoogstraten
c.s. zou ‘herschepping dier genoemde modderpoelen in fraaien verkeerswegen
bevorderlijk [zijn] voor den bloei der gemeente’. Voor sommige bewoners was
demping tevens een goede gelegenheid om verlost te raken van demarkten en overige
handelsactiviteiten voor hun deur, gezien de nauwe band tussen markten en transport
over water. Zo meende raadslid Van Kempen dat de zeven anno 1894 permanent in
de Nieuwe Haven liggende schepen van waaruit aardappelen en brandstoffen werden
verkocht, in deze gracht niet thuis hoorden. Schuiten waar ‘poffer- en
oliebollenkramen’ op werden geëxploiteerd, waren hem een doorn in het oog. Hij
repte van ‘een zeer ouderwetse en oudbakken toestand’, waarvoor je demping niet
hoefde na te laten.63Mederaadslid Du Tour van Bellinchave betwistte zijn voorstelling
van zaken en stelde dat dagelijks negentig tot honderd schepen van de Nieuwe Haven
en Turfmarkt gebruik maakten en dat de betreffende grachten als vaarweg onmisbaar
waren.64Adressen van de schippersvereniging Schuttevaer en van de Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij leken zijn gelijk te onderstrepen. Schuttevaer vroeg de gemeente om
voor vervangende laad- en losplaatsen te zorgen wanneer het bestuur de grachten
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wilde dempen. Een dergelijk alternatief, in de vorm van de zogeheten Laakhaven,
werd op dat moment al door de dienst Openbare Werken voorbereid.
Het debat over verdergaande demping vond plaats tegen de achtergrond van het

ontwerpen van een geïntegreerd rioolstelsel voor de hele stad. De opdracht daartoe
werd meteen bij de oprichting in 1890 van de Haagse Dienst Openbare Werken
verstrekt aan de nieuwe directeur Lindo. Er werd gekozen voor toepassing van een
geïntegreerd spoelstelsel (tout à l'égout). Dit maakte de aanleg van gescheiden stelsels
voor de verschillende afvalstromen (fecaliën, hemelwater en afvalwater) overbodig
en daardoor goedkoper.
De ontwerpers gingen bij de berekening van de capaciteit van het riool uit van een

verdere groei van de stad met 8000 personen per jaar. Om deze reden werd het
stamriool nogal ruim opgezet.
Vanwege de geringe hoogteverschillen van het Haagse maaiveld, de lengte van

het stelsel en de noodzaak soms riooltrajecten verdiept aan te leggen onder
bijvoorbeeld bestaande vaarten of grachten door, was het noodzakelijk meerdere
gemalen in stelling te brengen.65 Dit had het bijkomend voordeel dat het stelsel
uitermate geschikt was om de lager gelegen polderdelen van de stad te bemalen - het
werd daardoor dienstbaar gemaakt aan de waterhuishouding van de stad. Vanwege
de slappe bodem werden de riolen onderheid of op een betonvoet geplaatst. De
gemeente meldde trots dat de door haar vanaf 1898 toegepaste funderingswijze later
door andere gemeenten werd nagevolgd.66 Aanvankelijk sloot Den
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Beeld van het Haagse rioolnet anno 1906, dat diende om stedelijk afvalwater en de fecaliën binnen
één geïntegreerd systeem naar zee (bovenzijde van de kaart) te spoelen. Het in het vorige decennium
ontworpen rioolnet was bedoeld ter vervanging van de eerder toegepaste systemen om afvalwater en
vast en vloeibaar vuil te verzamelen en uit de bebouwde kom te transporteren.

Haag zijn rioolstelsel op het verversingskanaal aan; pas met de aanleg van een
persleiding in 1917 behoorden ook de klachten over stank rond dit kanaal tot het
verleden en kon de gemeente bovendien eenvoudig en verder uit de kust op zee lozen
met een geringere angst het Scheveningse badseizoen te bederven.
Het nieuwe rioolstelsel maakte dan wel uit hygiënisch en waterstaatkundig oogpunt

de weg vrij voor demping van de resterende grachten, hun nautische functies moesten
door andere voorzieningen worden opgevangen. Faciliteiten die sowieso nodig waren
vanwege de sterk oplopende omvang van de schepen. In 1893 had de gemeenteraad
daarom zijn goedkeuring van de dempingsplannen afhankelijk gesteld van de aanleg
van een vervangende vaarverbinding en alternatieve afmeermogelijkheden. Lindo
ontwikkelde in antwoord hierop concepten voor een nieuw kanaal aan de zuid-
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Een beeld van de aanleg van de Laakhaven anno 1895 met op de achtergrond de Rijswijkseweg. De
Laakhaven diende om de binnenvaartschepen te herbergen die uit de binnenstad verdrongen zouden
worden door de grootscheepse demping van de grachten. Tevens zouden verscheidene industrieën
uit de binnenstad naar de Laakhaven worden verplaatst. Het Laakkwartier is te beschouwen als het
eerste planmatig tot stand gekomen industriegebied van Nederland.

westkant van de stad en een nieuw havengebied waarheen ook een deel van de
bestaande nijverheid uit de binnenstad verplaatst diende te worden. De door Lindo
ontworpen Laakhaven zou vanwege de geplande vestiging van met deze scheepvaart
samenhangende handels- en industriële activiteiten het eerste als zodanig ontworpen
industrieterrein in Nederland kunnen worden genoemd.67De demping van de meeste
resterende binnenstadsgrachten geschiedde gelijktijdig met de aanleg van het
geïntegreerde rioolstelsel tussen 1899 en 1903. Zorg voor de volksgezondheid was
nog steeds het telkens naar voren gebrachte motief, maar bestuurders lieten niet na
erop te wijzen dat de grachten in gedempte vorm door hun breedte wel boulevards
leken. In rustiger stadsdelen werden de nieuwe straten vaak uitgevoerd met een van
bomen voorzien plantsoen in het midden, terwijl de centrale verbindingsgrachten na
demping direct voor het verkeer werden aangewend.
Slechts de grachten die de binnenstad bij wijze van singel als totaal omsloten,

werden gespaard.
Met de demping van deze grachten werden verscheidene markten naar meer

perifere, nog wel aan vaarwater gelegen buurten verplaatst. Zo noodde de demping
van de Prinsengracht tot verhuizing van de groente- en fruitmarkt, aangezien de
marktgoederen met platte schuiten werden aangevoerd. Een eerdere demping (van
deVeerkaden) had al de bereikbaarheid van dezemarkt voor veel schuiten bemoeilijkt,
aangezien voor veel vaartuigen de brug in de enige overgebleven toegang te smal
was.68 Het vinden van een nieuwe vestigingsplaats was nog niet eenvoudig: de
gemeenteraad moest schipperen tussen de door de marktkooplui gewenste
bereikbaarheid en de bezwaren van omwonenden tegen de komst van een dergelijke
markt. Met het verdwijnen van de binnenstadsgrachten had Den Haag niet langer de
structuur en het uiterlijk van de traditionele Hollandse stad. Stadschroniqueur Johan
Gram verzuchtte: ‘Men herkent die vroegere echt Hollandsche buurten niet meer.
Toen het grachten waren [...] schenen de lage huizen niet te klein en nietig voor de
gracht, waaraan ze gelegen waren.
Nu die grachten gedempt zijn, geven al die woningen u den indruk alsof zij verlegen

zijn met hun kinderachtig bestaan. Zij voelen zich te klein voor zulk een ruimen
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boulevard.’69 Rijksbouwmeester C.H. Peters wijdde in 1902 een In Memoriam aan
de Amsterdamsche Veerkade, de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht onder het
motto ‘Zienden deden ons graven. Blinden deden ons dempen’.70

Volgens Peters was met de ingreep belangrijke stedenbouwkundige kwaliteit
verloren gegaan en het historische karakter van Den Haag aangetast. Hij vroeg zich
af waarom in geen van de Handelingen van de Haagse gemeenteraad sinds 1850 met
de grachten als onderwerp de esthetische en stedenbouwkundige betekenis ervan ter
sprake was gekomen. Volgens hem toonde de kwestie ook aan dat dergelijke zaken
niet aan civiel-technici alleen konden worden overgelaten, maar dat ook meer
architectonisch onderlegde personen bij de planvormingmoesten worden betrokken.
Met een dergelijk pleidooi voor een bredere aanpak stond Peters niet alleen.

Demetamorfose van de Haagse grachten overziend, valt op hoezeer de problematiek
onderwerp van debat en strijd in de stad was. Lang niet iedereen in de Haagse
gemeenschap had dezelfde ideeën over de oorzaken van de problemen, laat staan dat
de aangedragen oplossingen per definitie werden ondersteund. Belangen en
voorkeuren liepen soms sterk uiteen. Ingrijpen in het grachtenstelsel was een betwiste
techniek die diep ingreep in de stedelijke samenleving; gedachtewisselingen tussen
technici, bestuurders, bewoners en andere belanghebbenden getuigden hiervan. Ook
in
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de fysieke stad grepen de maatregelen diep in. Afvoer van straatvuil, fecaliën en
overtollig oppervlaktewater waren onderling vervlochten in het grachtenstelsel,
ondanks de ogenschijnlijk gescheiden systemen als handmatig verzamelen van
straatvuil, beerputten en goten en riolen. Met het dempen van de grachten en de
invoering van geïntegreerde rioolstelsels raakte het afvoeren van de verschillende
soorten vuil sterker maar ook systematischer vervlochten. Ook de ruimtelijke, de
stedenbouwkundige consequenties in de vorm van verplaatsing van handel en industrie
uit de binnenstad waren groot.
Het verhaal van de Haagse grachten toont bovenal echter hoe ingekapseld de

stedelijke waterhuishoudkundige structuur was in de de stad overstijgende gehelen
als waterschappen en hoe afhankelijk het Haagse gemeentebestuur was van de
medewerking van andere partijen voor de oplossing van zijn problemen. De stedelijke
autonomie bleek ondanks de Gemeentewet in de praktijk beperkt.

Vervoer

Maatregelen op hygiënisch gebied kwamen in de laatste decennia van de negentiende
eeuw tot stand tegen de achtergrond van een sterke bevolkings- en welvaartstoename.
Diezelfde factoren lagen ten grondslag aan de uitbreiding van steden buiten hun
traditionele grenzenwaardoor de woonwijken steeds verder van het (zaken)-centrum
kwamen te liggen. Daarmee ontstond naast het hygiënische aspect een tweede front
van particuliere en gemeentelijke activiteit, dat van het stedelijk vervoer. Het is
belangrijk te beseffen dat de fiets nog geen rol van betekenis in het stedelijk vervoer
speelde en dat het houden van paarden vooral aan welgestelden was voorbehouden.
Het gros van de bevolking was dus aangewezen op het traditionele stadsvervoer:
lopen. Naarmate afstanden toenamen en tijd schaarser werd, werd het lopen
bezwaarlijker en ontstond er een behoefte aan alternatieven. Met name de behoefte
aan vervoer tussen kopstations en het centrum (en tussen stations onderling) gaf een
directe impuls aan stedelijke innovaties op dit gebied.
In het voorgaande hebbenwij gezien dat hygiënische problemen vaak voortkwamen

uit ongewenste vervlechtingen tussen verschillende functies, zoals het veelvuldig
gebruik van grachten om fecaliën af te voeren. Ook de oplossingen stuitten echter
vaak op onverwachte en complexe vervlechtingen. De verknoping tussen demping
van grachten en vervoer over water en land in het Haagse geval spreekt bijvoorbeeld
sterk tot de verbeelding. De kunst van het ‘hygiënisch ontwerpen’ in een stedelijke
context bleek sterk afhankelijk te zijn van het vermogen om strategisch en met een
zeker gevoel voor improvisatie te kunnen ontvlechten en vervlechten met
inachtneming van tegenstrijdige belangen en de beperkingen van de stedelijke ruimte.
Op het domein van het stedelijk vervoer komenwe in deze periode dezelfde dynamiek
tegen.

Nieuwe verbindingen: van omnibus naar paardentram
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Te Amsterdam had het besluit van de regering om een centraal station te bouwen
aan het open havenfront in plaats van in het zuiden van de stad, zoals stadsingenieur
VanNiftrik in 1867 had voorgesteld, grote gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling.
Door de plaatsing van het station voor het voormalige havenfront kwam een

modern, rond het spoor gestructureerd centrum tot ontwikkeling waar eerder de
bedrijvigheid van scheepvaart en markthandel was geweest. Na 1880 verrezen tussen
het Centraal Station (in 1889 in bedrijf gesteld) en de Dam de voorzieningen van het
moderne stadscentrum als hotels, warenhuizen, een passage, verzekeringskantoren
en ook een nieuw beursgebouw. Om dit centrum bereikbaar te maken, werd de
bestaande stedelijke structuur aangepast. De toegangsstraten tot de Dam - dat het
cen-

Zoals vele Haagse binnengrachten werd de Prinsegracht rond 1903 gedempt. De door demping
vrijgekomen ruimte werd onder andere gebruikt om de snel in omvang toenemende straathandel op
de Groenmarkt meer ruimte te geven. Tot aan de periode van snelle groei van het verkeer over de
weg in de jaren twintig, zouden de gedempte grachten een behoorlijk lege indruk maken.
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trum van de stad moest blijven - werden verbreed, net als het wegdeel van het Damrak
(terwijl het water met dezelfde naam werd versmald), met het straatprofiel op de
eerder genoemde foto van Jacob Olie als resultaat.
Ook in Rotterdam vonden na 1875 forse aanslagen plaats op de structuur van de

traditionele Hollandse stad die Rotterdam was.
Zo werd op de plaats van de in 1872 gedempte Binnenrotte een spoorweglijn dwars

door de binnenstad aangelegd, het zogeheten luchtspoor. De aanleg van een dergelijke
spoorverbinding dwars door een binnenstad is in de Nederlandse context uniek. Voor
de aanleg van het Beursstation werd een deel van de open waterverbinding tussen
Oudehaven en Blaak gedempt en overkluisd. Hier kwam tussen 1869 en 1872 het
Beursplein tot stand, waaraan behalve de beurs en het station ook het hoofdpostkantoor
lag. Hier werd in 1880 ook een nieuwe riviervismarkthal gebouwd, naar het voorbeeld
van de Parijse Hallen.71 Een bewoner merkte op: ‘Het Beursplein was niet alleen in
zijn bouw een plein geworden, het vervulde ook sociaal de taak [...] van een plein
in het centrum van de stad. Daar waren behalve postkantoor, beurs en beursstation,
de sociëteit Amicitia, café's, enkele kantoren en winkels [...] een krant, en bij dat
alles was dat plein een kruispunt van tramwegen en van stadsverkeer in het
algemeen.’72

Beursplein en Damwerden centrale plaatsen in het proces van cityvorming zoals dat
in de grotere Nederlandse steden rond 1875 op gang begon te komen. De
totstandkoming van stedelijk openbaar vervoer speelde hierbij een belangrijke rol.
Terwijl de treinverbindingen belangrijk waren bij de opbouw van
afhankelijkheidsrelaties tussen steden onderling, was de betekenis van de trein voor
het binnenstedelijk vervoer verwaarloosbaar.73Wel zouden na 1875, naar het voorbeeld
van de spoorwegtechniek, in hoog tempo in veel steden tramstelsels tot ontwikkeling
komen om de afstanden in de steeds groter wordende steden bereisbaar te houden.
Het eerste stedelijke openbaar vervoer bestond uit omnibussen, een soort verlengde

koetsen die werden getrokken door twee of meer paarden en geschikt waren voor
twaalf tot vijftien passagiers (een deel ervan werd op het dak vervoerd) en die vaste
routes verzorgden en vaste prijzen hanteerden.74 Enkele Amsterdamse entrepreneurs
beten in 1872 het spits af met de oprichting van de Amsterdamse Omnibus
Maatschappij (AOM). In de jaren zeventig mocht de omnibus zich in de grotere
steden in een toenemende populariteit verheugen en werden er steeds meer lijnen
toegevoegd.
Vanwege de hoge ritprijs bleef het genot van het nieuwe vervoermiddel echter

aan de deftige burgerij voorbehouden. De aard van de Amsterdamse bestrating -
keien - deed de initiatiefnemers zich al snel bezinnen op mogelijkheden om de
omnibusdiensten in een ‘paardenspoorweg’ om te zetten. Londen en Parijs waren de
lichtende voorbeelden, niet de sinds 1864 in Den Haag rijdende paardentram, die op
dat moment een noodlijdend bestaan leidde.75

Door het vervoer over rails te laten rijden in plaats van over de keienbestrating,
werd het reizigerscomfort aanmerkelijk verbeterd en kon ook de wrijving worden
teruggebracht, hetgeen op kosten bespaarde. Een paardentramwagen voortgetrokken
door een enkel paard kon een twintigtal personen bevatten. Voor een omnibus waren
daar twee paarden voor nodig. A.L. van Gendt (later een van de architecten van het
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Centraal Station) ontwierp het tramnet. Behalve de fundering van het spoor vergde
vooral ook de situering ervan de nodige aandacht, gezien de geringe breedte van veel
straten in de binnenstad en de traditioneel hoge bruggen - die voor de trampaarden
een hindernis waren. De AOM oefende druk uit op het gemeentebestuur om ten bate
van haar lijnen de bruggen te verlagen en verklaarde zich bereid bij te dragen in de
kosten.
Dat mede-initiatiefnemer F.J.W.H. Schmitz tevens raadslid was (van 1874 tot

1884), zal zeker niet ongunstig voor de AOM hebben gewerkt; tijdens de
raadsvergadering over de concessieverlenging roerde hij zich geducht.76

In 1875 opende de maatschappij een eerste paardentramlijn van de
Stadsschouwburg op het Leidseplein via de Sarphatistraat naar de Plantage
Middenweg, een route door de net gebouwde nieuwe rand van de binnenstad. Een
jaar later kreeg de maatschappij toestemming van de raad om nog twee lijnen aan te
leggen ondanks bezwaren van de bewoners van straten waar de tram doorheenmoest,
zoals de Reguliersbreestraat, de Leidsestraat en de Utrechtsestraat.77De raad oordeelde
dat de aanleg van de paardentram in het algemeen belang was, waarvoor het belang
van de bewoners moest wijken.
In de jaren erna werd het net geleidelijk uitgebouwd en de frequentie verhoogd.

Binnen enkele jaren reden de trams met een frequentie van rond de vijf minuten, een
frequentie die gehandhaafd zou blijven totdat de massamotorisering in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw dit onmogelijk zou maken. Tussen 1879 en 1883 zette de
maatschappij haar complete omnibusnet om in een paardentramnet, dat veertien
lijnen besloeg en jaarlijks 14 miljoen passagiers vervoerde (40.000 per dag dus, op
een totale bevolking van 360.000 inwoners). Ondanks dat het startend openbaar
vervoer wel degelijk een bepaalde massa had, vervoerde het slechts een minderheid
van de bevolking. De prijs van 10 cent per rit in de voorverkoop was voor veel
Amsterdammers nog steeds te hoog.78De rentabiliteit van de Amsterdamse tram was
hoog en de dividenduitkering van liefst 10% die de OAM aan haar aandeelhouders
in deze periode uitkeerde, was aanleiding voor ondernemers in andere steden om
ook trammaatschappijen te starten. Rond 1880 was er een hausse in
concessieaanvragen.79 In 1890 was iedere stad van enige omvang van trams voorzien.

Niet alleen in Amsterdam, ook elders was er aanvankelijk weerstand tegen de komst
van de tram. Zo verzochten de winkeliers in de Utrechtse Choorstraat in 1890 de
gemeente de particuliere tram-
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De Dam was tussen 1880 en 1900 het centrum van het Amsterdamse paardentramnet. De Dam
fungeerde als middelpunt van het financieel-economisch leven met de beurs, handelskantoren en
banken en was het brandpunt van de cityvorming zoals die in de hoofdstad in deze periode plaatsvond.
Hierbij maakten wonen en andere economisch laagwaardige functies plaats voor activiteiten met een
hogere economische opbrengst. De totstandkoming van een openbaar vervoerssysteem was een
noodzakelijke voorwaarde voor deze beweging. Terwijl het langeafstandsvervoer over de rails op
basis van stoom plaatsvond, was paardentractie tot het begin van de twintigste eeuw de basis voor
het stedelijke vervoer.

maatschappij de gevraagde concessie voor een lijn te weigeren aangezien hun klanten
anders geen ruimte hadden voor het parkeren van hun koetsen. De Utrechtse raad
toonde zich hiervoor niet ontvankelijk. Wel hield hij rekening met bewoners van de
Donkere en Lichte Gaard die wezen op de verkeersonveiligheid wanneer de tramlijn
door hun smalle en onoverzichtelijke straten zou rijden.80 In Den Haag probeerden
handelaren in de Jodenbuurt tevergeefs de paardentram uit hun wijk te houden.81 In
Groningen boden winkeliers in de Waagstraat verzet.82

De protesten tegen de komst van de trams hielden de introductie van het
vervoermiddel niet tegen, maar zorgden er wel voor dat de overheid nauwgezet zorg
droeg voor de inpassing van het nieuwe vervoermiddel in de stad en maatregelen
trof om de veiligheid te waarborgen. Zo liet het Amsterdamse gemeentebestuur een
trottoir aanleggen in de nog smalle Vijzelstraat om voetgangers en tram van elkaar
te scheiden. In Amsterdam en Utrecht voerden de gemeentebesturen in verscheidene
straten ter wille van de veiligheid eenrichtingsverkeer in.
De AOM had van de gemeente Amsterdam in 1880 een concessie voor 25 jaar

gekregen, waarbij ze werd gevrijwaard van concurrentie op voorwaarde dat ze steeds
adequaat zou inspelen op wensen van de gemeente aangaande uitbreiding van het
net. De Groningse maatschappij werd in 1880 voorzien van een concessie voor maar
liefst veertig jaar. Dergelijke lange concessies waren niet ongebruikelijk om de
maatschappijen gelegenheid te geven hun investeringen terug te verdienen. Iedere
gemeente stelde eisen ten aanzien van de frequentie van de ritten en de prijs.
De paardentrambedrijven zoals die in de diverse steden functioneerden, gaven

aanleiding tot allerlei vervlechtingen en verknopingen. Zo exploiteerde de AOM
naast een panorama in de Plantagebuurt ook een begrafenisonderneming. De
Rotterdamse en Utrechtse trammaatschappijen exploiteerden hunwachthuisjes tevens
als melkkiosken. De trammaatschappijen liepen voorop bij de ontwikkeling van het
reclamebedrijf zoals dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw in de steden
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opkwam, door vervoerbewijzen, trams en in sommige gevallen ook wachthuisjes
van reclameuitingen te voorzien. De AOM beet op reclamegebied het spits af door
vanaf 1888 - tegen betaling - met reclameborden voor Van Houten-chocolade rond
te rijden. De reclame op de wagens ontlokte bij sommige gebruikers de kritiek dat
dezen nu de bordenmet de bestemming van de tram niet meer konden onderscheiden.83

Nieuwe aandrijvingen

De relatief geringe snelheid van de paardentram - zes kilometer per uur - de
kwetsbaarheid van paarden voor ziekten en de relatief hoge kosten van veevoer en
verzorging waren in de jaren negentig redenen voor de exploitanten om te studeren
op andere manieren van aandrijving.84

Stoomtrams werden amper in een stedelijke omgeving toegepast, in tegenstelling
tot op het platteland. Stadsbestuurders bleken huiverig om toestemming te geven
voor dergelijke vervoermiddelen. Alleen in Den Haag reed enige tijd een stoomtram
tussen station Hollandsch Spoor en station Anna Paulownastraat. De stoomtramDen
Bosch-Vught werd door het Bossche gemeentebestuur verplicht in de bebouwde kom
van Den Bosch als paardentram te rijden.85 In Utrecht werd door omwonenden
geklaagd over het ‘buitengewoon geraas en gedruisch’ veroorzaakt door de stoomtram
Utrecht-Vreeswijk. De eisen die het gemeentebestuur aan de maat-
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schappij stelde om aan deze overlast een einde te maken, waren dusdanig zwaar dat
de trammaatschappij haar stoomtram in een paardentram ontzette.86 Terwijl
stoomtractie op een eigen baan - de spoorweg - in de stad werd getolereerd, was dit
in het geval van een vervoermiddel dat gebruik maakte van de openbare weg niet
het geval.
In dezelfde periode werd tevens geëxperimenteerd met tractie door middel van

gasmotoren. De gastram zoals die vanaf 1894 in Dessau (Duitsland) rondreed, stond
model. De Dessauer tram betrok zijn brandstof uit het plaatselijke (gas)lichtnet.87Op
basis van dit voorbeeld deden ingenieurs in Amsterdam en Den Haag proeven met
dergelijke trams en probeerden hiervoor bij gemeentebesturen concessies los te
krijgen. Zo reed tussen Den Haag en Loosduinen in de winter van 1898-1899 bij
wijze van proef een gastram.88 InMaastricht nam de gemeente in 1896 een dergelijke
tram in exploitatie. Deze gastram was een initiatief van de Maastrichtse directeur
van Gemeentewerken en de gemeentelijke gasfabriek J. Bauduin. Op het moment
dat de al in de stad actieve omnibusmaatschappij (die sinds 1884 diensten tussen de
binnenstad en het station verzorgde) een concessie voor een paardentram aanvroeg,
forceerde Bauduin bij het gemeentebestuur exploitatie van een gastram. Tijdens de
exploitatie bleek de gasmotor echter problemen te hebben met de hellingen in de
stad, terwijl reizigers klaagden over een smeerolielucht en de geringe snelheid - zes
km per uur. Het aantal passagiers liep na de opening dan ook terug en het
vervoermiddel was verliesgevend. In 1902 besloot de gemeente de gastrams te
vervangen door paardentrams. Pogingen om een particuliere maatschappij elektrische
trams te laten exploiteren, liepen stuk op de stichtingskosten van de benodigde
elektrische centrale.89 Vanaf 1919 zouden in Maastricht (gemeentelijke) autobussen
rijden.

In andere steden werden wel elektrische trams geïntroduceerd.
Mede vanwege de vervlechting met de opwekking van elektriciteit, na 1900 steeds

vaker een gemeentelijke aangelegenheid, breidde elektrische aandrijving van trams
in het eerste decennium van de nieuwe eeuw zich snel uit. Het duurde echter enige
tijd voordat een dominant technisch regime zich tegen de achtergrond van de vele
technische mogelijkheden uitkristalliseerde.90

Al sinds 1890 liet de Haagse Tramwegmaatschappij een elektrische tram voorzien
van accu's naar Scheveningen rijden, maar het grootste deel van haar lijnennet bereed
ze op dat moment nog met paardentrams.91 Toen de Haagse maatschappij in 1895
een concessie vroeg om meer elektrische trams te laten rijden, stelde de gemeente
een commissie in bestaande uit directeur Openbare Werken Lindo en twee
spoorwegingenieurs om studie te verrichten naar mogelijke en wenselijke manieren
van voortbeweging. Lindo c.s. bezochten acht Duitse steden (waaronder Dessau),
Maastricht, Brussel, Parijs en enkele Britse steden. In haar rapport van 1897 wees
de commissie stoomtrams wegens te grote overlast af, achtte ze gastrams
onbetrouwbaar en brak vervolgens een lans voor elektrische aandrijving.92Het oordeel
van deHaagse commissie kwam overeenmet de teneur van de breedvoerige discussies
in De Ingenieur in de jaren 1895-1904.
De keuze voor elektrische tractie vereiste vervolgens een keuze uit de verschillende

beschikbare stelsels voor geleiding van de stroom. Getuige de felle discussies tussen
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de technici in De Ingenieur was ook hier sprake van een strijd der systemen. De
elektromotoren van de trams konden stroom betrekken uit meegevoerde accu's of
via borstelconstructies vanaf elektrische leidingen die het spoor volgden. Deze
leidingen konden onder- dan wel bovengronds worden aangelegd. Accutrams bleken
in de praktijk te zwaar en te kostbaar in onderhoud, terwijl de Haagse commissie
tijdens haar studiereis constateerde dat de ondergrondse geleiding nogal
storingsgevoelig was. Ze schreef: ‘Zoo loopt in Boedapest bij plasregens de goot
waarin de leiding is aangebracht vol en komen dan stremmingen in het verkeer van
15 à 20 minuten voor. Te Berlijn zouden op een dag niet minder dan 17 storingen
zijn geconstateerd.’93Omdeze reden toonde ze zich een voorstander van bovengrondse
geleiding, die volgens haar ‘geen blijvend onaangename indruk’ zou maken. Met
deze laatste uitlating oordeelde ze over de weerstand tegen bovengrondse lijnen zoals
die in buitenlandse steden, maar ook in Den Haag wel voelbaar was. Bovengrondse
lijnen konden onder andere gevaar opleveren vanwege mogelijke kortsluiting met
bovengrondse telefoonnetten.
In steden als Berlijn, Parijs en Boedapest werd ondergrondse geleiding vooral

toegepast in die stadsdelen waar bovengrondse geleiding als een inbreuk op het
stadsbeeld werd ervaren. In de regeringsstad Den Haag, met monumentale stadsdelen
rond Hofvijver, Lange Voorhout en Plein 1813, was de weerstand tegen bovengrondse
tramgeleiding groot, zoals tijdens een discussie in 1901 wel bleek.94 In 1904 besloot
deHaagse gemeenteraad uit kostenoverwegingen desalniettemin tot de daadwerkelijke
aanleg van een bovengronds elektrisch tramnet. De aanleg geschiedde door de dienst
Openbare Werken in samenwerking met twee Duitse elektrotechnische firma's. De
exploitatie ervan werd opnieuw opgedragen aan de Haagsche Trammaatschappij (die
een concessie kreeg tot 1926). De stroomvoorziening geschiedde door een speciaal
voor dit doel opgerichte gemeentelijke centrale.95

Met de invoering van elektrische tractie kon de snelheid van de tram meer dan
verdubbelen, waardoor in combinatie met de stelselmatige aanleg van dubbelspoor
de frequentie verhoogd kon worden en de reistijd ook naar verder van het centrum
gelegen uitbreidingswijken binnen de perken bleef. Door deze grote snelheid had de
elektrische tram een actieradius die de paardentram ten enenmale miste. Het aantal
lijnen werd uitgebreid en de ritprijs verlaagd. Zo kostte het in 1884 in Den Haag
twintig cent om per paardentram vanaf het station Hollands Spoor in de Indische
buurt te komen, de prijs voor een dergelijke rit met de elektrische
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Kees van Langen (1948), reinigingsmedewerker

Tonnen poep
In 1976 ben ik bij de reiniging in Alkmaar begonnen. Ik moest alle voorkomende werkzaamheden
doen, slootkanten schoonmaken, met de vuilniswagen mee, een dooie kat of hond ophalen, van alles
eigenlijk. Diegene die destijds nog de tonnen ophaalde en de openbare toiletten schoonmaakte, ging
met de vut en ik mocht zijn werk overnemen. Ik ben op een boerderij geboren en dan ben je echt wel
wat gewend, die tonnen met poep legen was voor mij een peulenschilletje. Het stinkt net zoveel als
achter de koeien. Mij maakte het echt niks uit. Ik was eigen baas en dat vond ik prima.
Ik haalde elke week zes tonnen op. Die tonnen-wc's stonden in hele oude huisjes. Daar woonden enkel
nog oude mannen. Ik belde altijd keurig netjes aan. Soms was er niemand thuis, dan ging ik later op
de dag nog eens langs. Soms lag er een sigaartje voor me klaar en maakte ik een babbeltje. De ton
stond in een houten doos met een deksel erop. Dat hout haalde ik als eerste weg. Boven op de ton
stond nog een trechter, die scheurde ik er af, dan haalde ik die ton weg en zette ik er een schone ton
onder, vervolgens ging de trechter er weer bovenop en zette ik het hele zaakje weer in elkaar. De
tonnen gingen in mijn autootje. Ik had zo'n modern wagentje en daarmee reed ik naar het
dichtstbijzijnde riool. Daar kiepte ik de inhoud in en de lege tonnen maakte ik bij de reiniging schoon
met een hogedrukspuit. Om de paar maanden haalde ik een ton minder op. Dan was er weer eentje
dood of werd zo'n huisje gesloopt. In 1983 heb ik de laatste ton geleegd.
Ik maakte ook acht openbare toiletten in de binnenstad schoon. Dat deed ik drie keer per week. Daar
kwam je alles tegen, kranten, truien, fietsen, je kon het zo raar niet bedenken of het lag daar. Op een
gegeven moment werd het weer bezuinigen.
De urinoirs werden opgeruimd, die waren te duur. Toen heb ik weer een tijdje alle voorkomende
werkzaamheden gedaan. Daarna ben ik als veegpiloot op een eigen wagen gekomen.
Mijn wagen is mijn huiskamer. Ik zit er de hele dag in. Ik ga als een robot langs de goten. Ik weet
precies hoever ik in een bepaalde straat moet rijden, ik hoef niet te kijken, dat gaat volkomen
automatisch.
Ik voel ook of alle troep in de wagen terechtkomt, daar hoef ik ook niet voor te kijken. Dat heeft met
het afstellen van de wagen te maken. Dat doe ik zelf. Ik voel me helemaal één met die machine. Hij
zit als mijn tweede huid.
Ik vind dit prachtig mooi werk. Ik rij een straat uit en, als ik achteromkijk, dan is de straat weer
schoon. Dat is de bedoeling. Tegenwoordig ligt er veel meer plastic en blik op straat. Het is wel
smeriger geworden. Maar dat doet mij niks. Ik maak alles weer netjes schoon. Als ik me daaraan zou
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ergeren, dan sloop ik me eigen. De mensen doen maar, als ze mij maar met rust laten. Ik heb niet
veel contacten met mensen op straat, maar ik zie wel alles in mijn wijk. Ik zie mensen verhuizen en
kinderen opgroeien.
Het werk bij de reiniging is toch veel gejaagder geworden. Je hebt het bijna niet door, maar vroeger
deed ik de helft van wat ik nu doe. Maar ik ben echt tevreden hoor.
Ik zie alle dagen als een zonnige dag.
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Gastram op de St.-Servaasbrug in Maastricht. Maastricht was de enige stad in Nederland waar enige
jaren een gastram reed. Het initiatief voor een dergelijke tram kwam van de directeur van de
gemeentelijke gasfabriek. Een elektriciteitscentrale kende Maastricht op dat moment nog niet.

tram was in 1906 een stuiver.96 Bovendien werden speciale vroege tramdiensten
ingevoerd om arbeiders van dienst te zijn. Na de elektrificatie steeg het aantal
passagiers fors. In Den Haag was er sprake van meer dan een verdubbeling: van
twaalf miljoen ritten per jaar in 1905 tot eenendertig miljoen in 1910.97

In Amsterdam werd het in 1900 genaaste en in de volgende jaren geëlektrificeerde
tramnet door de gemeente voortdurend verlengd. Na verzoeken van vakbonden en
werkgevers liet ze bovendien trams voortaan vanaf vijf of zes uur 's morgens rijden.
Ten bate van arbeiders voerde de gemeente tot half acht 's morgens en in de namiddag
tussen vijf en acht uur sterk gereduceerde tarieven in (2,5 cent voor een enkeltje in
plaats van 7,5 cent). Tegen dit gereduceerd tarief zou wel alleen in de bijwagen
kunnen worden gereden. Henri Polak, sinds 1902 SDAP-raadslid, hekelde dit plan:
‘De tram is een democratisch vervoermiddel, dat geen onderscheid van rang of klasse
kent, noch kennen moet.’98 Het voornemen was hiermee weer van de baan. In
tegenstelling tot de trein hebben trams nooit een formeel klassenonderscheid gekend.
In 1904 was al 93% van het net geëlektrificeerd. Bovendien werden de wagens

groter, de trams sneller en de frequentie hoger. Hierna steeg ook het gebruik van de
tram op spectaculaire wijze, zoals grafiek 2.1 toont. Tussen 1905 en 1910 verdubbelde
het aantal tramritten per hoofd van de bevolking.99 De tram werd inderdaad in plaats
van een vervoermiddel voor de middenklasse een vervoermiddel voor iedereen. In
de tram ontstond een nieuw soort openbaarheid. Standen en sociale klassen die elkaar
met de uitbreiding van de stad en de bijbehorende sociale segregatie deels uit het
oog hadden verloren, troffen elkaar nu in de tram. Dat ging vooral de ‘deftige’
reizigers, gewend aan de keurige omgangsvormen in de gesegregeerde paardentrams,
niet altijd in de koude kleren zitten. Ingezonden brieven en protesten aan het adres
van de trammaatschappijen schetsen een onthutsend beeld van de wrijvingen die
door dit gedwongen samenzijn van sociale klassen werden veroorzaakt.100

Ook in Rotterdam vond in deze periode de elektrificatie van het paardentrambedrijf
plaats onder leiding van Gemeentewerken.
Net als Lindo maakte ook de Rotterdamse directeur Gemeentewerken G.J. de

Jongh verscheidene studiereizen naar het buitenland om kennis te nemen van de
praktijk binnen elektriciteits- en trambedrijven.101 En net als in Den Haag nam ook
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in Rotterdam de gemeentelijke centrale de levering van de benodigde stroom ter
hand. In Utrecht stichtte de gemeente zelf een trambedrijf om de elektriciteitscentrale
lonend te krijgen die de gemeente wilde exploiteren om dewinkeliers in de binnenstad
en de openbare straatverlichting van elektriciteit te voorzien. In alle drie de gevallen
werd stroomlevering aan de tram ingezet om de bezettingsgraad van de gemeentelijke
elektriciteitscentrale te verbeteren. In Heerlen werd in 1902 door de gemeente een
elektriciteitscentrale gestart in de hoop dat dit de aanleg van een elektrisch tramnet
zou stimuleren. Heerlen was hiermee de tweede gemeente in Limburg die over een
openbare elektriciteitsvoorziening beschikte. Een elektrische tram zou echter nog
meer dan twintig jaar op zich laten wachten, onder andere vanwege de lage dichtheid
van de bebouwing. De gemeentelijke centrale leverde onderwijl wel energie voor
straatverlichting en grootverbruikers.

Om de elektrische trams te kunnen laten rijden, waren aanpassingen in de stedelijke
structuur noodzakelijk. In de eerste plaats dienden talrijke bruggen te worden
verzwaard en verbreed. Van-
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wege het grotere gewicht van de tramwagens was het ook nodig om de fundering
voor de rails zwaarder uit te voeren. De wens tot verdubbeling van de sporen om
optimaal van de grotere snelheid van de trams te profiteren, was een stimulans tot
het doorvoeren van straatverbredingen en tot versmalling of demping van grachten.
Samenhangendmet het Algemeen Tramplan uit 1901, de blauwdruk om het stedelijk
tramnet - dat op dat moment nog uit paardentrams bestond - te elektrificeren, werden
in Amsterdam initiatieven ontplooid om de verkeersstructuur aan te pakken.
Tramdirecteur J.H. Nieszen, tot 1899 adjunct-directeur bij de Rotterdamse dienst
Openbare Werken, ontwikkelde plannen voor de aanleg van nieuwe verbindingen
tussen het centrum en de buitenwijken. Een proefballonnetje om de Reguliersgracht
te dempen (om zo een parallelverbinding te krijgen ter ontlasting van de
Utrechtsestraat) zorgde voor grote commotie. Voor het eerst sloten tegenstanders
van het dempen van grachten in Amsterdam zich aaneen. D.C. Meijer riep tijdens
een protestvergadering van de vereniging Amstelodamum uit: ‘Wil men die [de
Reguliersgracht, HB] niet veranderd hebben in een vlakken weg met platte bruggen
en met ingezonken stoepen aan de huizen, dan zou de tram moeten blijven waar hij
is: op de Utrechtsestraat.’102 De protesten hadden effect. In 1907 keurde de
Amsterdamse raad inderdaad demping van de Reguliersgracht af. Ook plannen om
de Leidsegracht te dempen, ketsten af op de tegenstand van de beschermers van het
stadsschoon, terwijl een verbreding van de Leidsestraat werd afgeblazen vanwege
de te hoge prijzen van het onroerend goed in de straat. Wel werd in 1917 de
Vijzelstraat verbreed ten koste van de gracht die hier op dit moment nog liep, net als
eerder op het Rokin en Damrak het water een paar meter versmald was.103

De problematiek van de voor het wegverkeer moeilijk bereikbare binnenstad
(vooral gebouwd op transport over het water) waarin een modern stadscentrum tot
stand kwam, deelde Amsterdammet verscheidene andere Nederlandse steden. Straten
werden verbreed, grachten versmald, de verharding van het wegdek verbeterd, trottoirs
aangelegd en bovenal werden bruggen verlaagd. In enkele gevallen viel de stedelijke
structuur niet geschikt te maken voor de elektrische tram. Zo bleek de route van de
paardentram over de Utrechtse Oudegracht vanwege de aanwezigheid van de
middeleeuwse werfkelders onder het wegdek niet bruikbaar voor de zwaardere
elektrische tram.

Het wegdek

De nieuwe verkeersverbindingen werden voorzien van trottoirs om de voetgangers
tegen het toenemende verkeer over de weg te beschermen en ze werden voorzien
van nieuwe bestratingsmaterialen. Behalve met nieuwe soorten keien en klinkers
werd hierbij ook voor het eerst geëxperimenteerd met gesloten wegdekken op hout-
of asfaltbasis. In 1874 voorzag de Amsterdamse dienst de Kalverstraat, de meest
luxueuze winkelstraat van de stad, van een wegdek van natuurasfalt.104 In 1890 werd
ook de Leidsestraat ervan voorzien. Het nieuwe materiaal viel in Amsterdam in zeer
goede aarde: talrijke bewoners en straatverenigingen bestookten de raadmet verzoeken
om ook in hun straat een dergelijke verharding toe te passen.
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De verzoeken waren voor de Amsterdamse stadsbestuurders aanleiding een poging
te doen tot een meer planmatige aanpak. In 1891 stelden burgemeester en wethouders
de raad een schema voor om een groot aantal smalle straten in de binnenstad van
asfalt te voorzien en corresponderende bruggen te verlagen. Brugverlaging en
asfaltering stonden in nauw verbandmet elkaar, aangezien paarden op asfalt dusdanig
weinig grip hadden dat hoge bruggen niet geasfalteerd konden worden.
Het college liet weten: ‘De behoefte aan eene vlakke, geen geraas veroorzakende

bestrating wordt in hoofdzaak gevoeld door de bewoners der voornaamste
winkelstraten, welke tevens verkeerswegen tusschen de verschillende deelen der stad
zijn. Uit den aard der zaak heerscht aldaar een druk verkeer, niet alleen van
voetgangers, doch ook van rij- en voertuigen. [...] Pleinen, stille straten, breede
verkeerswegen en grachten, meenen wij, dat met eene goed gelegde en goed
onderhouden keibestrating kunnen volstaan, omdat het verkeer van voertuigen, meer
verdeeld of verder van de huizen verwijderd, daar minder hinderlijk is, en demeerdere
kosten der asphaltbestrating op die breede wegen in verhouding aanzienlijk zijn.’105

Het college concludeerde naar aanleiding van ervaringen die waren opgedaan in
Londen, Parijs en Berlijn dat asfalt de voorkeur verdiende boven houten bestrating.
‘Houtblokken, die volmaakt denzelfden graad van hardheid bezitten, niet alleen
onderling doch ook elk blok op zich zelf beschouwd, bestaan er niet. Een gevolg is
ongelijke afslijting, waardoor er spoedig kuilen ontstaan. [...] Nat en vuil trekken ten
deele in de poriën van het hout, en veroorzaken bij warmte onaangename geuren.’

Grafiek 2.1: Ontwikkeling van het aantal passagiers van de Amsterdamse Tram, 1880-1914, aantal
reizigers per jaar, (voor bronvermelding zie pag. 437)
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Elektrische trams in een sneeuwstorm in de Raadhuisstraat in Amsterdam rond 1910. De
Raadhuisstraat was vijftien jaar eerder tot stand gekomen met een omvangrijke financiële bijdrage
van de AOM, de Amsterdamse paardentrammaatschappij. Ook de uitbouw van het elektrische tramnet
was een forse stimulans voor de demping van grachten en verbreding van bruggen.

De bestuurders meenden het nadeel dat paarden minder grip hadden op asfalt voor
lief te moeten nemen. De geleiders zouden vanzelf wennen aan het berijden van
asfalt. Uit opmerkingen van raadsleden bleek echter dat de asfaltering van de
Leidsestraat had geresulteerd in een vermindering van het verkeer in deze straat,
doordat rijtuigeigenaren uitweken naar parallelstraten. Uiteindelijk zou het plan voor
asfaltering van 27 straten met verlaging van de bijbehorende bruggen sneuvelen op
financiële bezwaren, terwijl op verzoek van enkele raadsleden tevens werd besloten
om de bruggen aan de zijde van de Amstel niet te verlagen vanwege een aantasting
van het stadsgezicht. Het asfalteren van straten en het bouwen van nieuwe bruggen
bleef op ad-hocbasis doorgaan. Pas in 1907 zou het college de draad van het asfalteren
weer oppakken. Het zou echter tot in de jaren twintig duren voordat de asfaltering
in Amsterdam en in andere steden grootscheeps zou worden doorgevoerd.
De verbetering van de stedelijke verkeersstructuur vond nogal ad hoe en partieel

plaats. De mogelijkheden om de ingrepen te plegen in de bestaande gebouwde
omgeving waren nogal beperkt, zoals bleek tijdens de moeizame aanleg van de
Raadhuisstraat (een doorbraak door de bebouwing tussen Westermarkt en het Paleis
op de Dam).106De straat was als onderdeel van een radiaalverbindingmet de westelijke
uitbreidingswijken aangelegd, terwijl de demping van de Vijzelgracht een
toegangsweg vanuit het zuiden opleverde. Pas in het Interbellum zou een integraal
verkeersplan worden ontworpen, waarin dit soort ingrepen in hun onderlinge
samenhang werd bezien en cijfermatig onderbouwd.

Conclusies

De bevolkingsgroei en industrialisatie van de Nederlandse steden zoals die in de
periode 1880-1914 plaatsvonden en de hiermee samenhangende problemen op het
gebied van sanitair en transport nodigden uit tot het sleutelen aan de bestaande
stedelijke voorzieningen en het ontwerpen van nieuwe. Dit sleutelen gebeurde door
een bonte verscheidenheid aan technisch ingestelde ondernemers, maar ook door
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bewoners en andere gebruikers van de stad, bestuurders en technici in dienst van de
stedelijke overheid. De invloed van de laatste categorie werd tegen de eeuwwisseling
en in het begin van de twintigste eeuw steeds groter. Bureaucratisering en
professionalisering lieten hun sporen na in de nieuwe stedelijke technische apparaten,
die daarmee ook pijlers van de ontluikende ‘verzorgingsstad’ werden.
Hoezeer ook deze technici aan deskundigheid en macht wonnen, ze moesten zich

het primaat van de politiek en de vrijwel permanente bemoeienis van burgers en
andere betrokkenen laten welgevallen. Hoewel blauwdrukken van toe te passen
systemen in eigen kring circuleerden, waren het de lokale omstandigheden die
bepalend waren voor de toepassing en inpassing ervan.
Terwijl de kennisopbouw binnen ieder stedelijk apparaat afzonderlijk plaatsvond,

was er tussen de technische diensten in de afzonderlijke steden een intensieve
uitwisseling van kennis en ervaring in de vorm van wederzijdse bezoeken, bijdragen
aan discussies in tijdschriften en - ook een niet te onderschatten factor - het verruilen
van de technische dienst in de ene stad als werkkring voor die in een andere. Ook
met technici in buitenlandse steden vond intensief contact plaats, net als met
aanbieders van technieken uit met name Duitsland, België, Frankrijk
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Straatbeeld Damrak 1897. De foto toont de straatindeling zoals die in de tweede helft van de
negentiende eeuw gebruikelijk was. Bestrating met keien was eerder in de eeuw ook al aanwezig,
trottoirs waren een innovatie van na 1860. Ondanks experimenten met klinkers, hout en asfalt bleven
keien tot in de jaren twintig het standaardmateriaal op bestratingsgebied.

en Groot-Brittannië. Ideeën over de binnen de steden toegepaste stelsels circuleerden
in internationale en nationale circuits.
Ten aanzien van de toegepaste systemen en stelsels valt de periode 1880-1914 te

karakteriseren als een tijdvak waarin stelsels en systemen aanvankelijk als geïsoleerde
verschijnselen werden toegepast. In de vorm van geïntegreerde rioolstelsels kwamen
voordien afzonderlijke stromen samen. Spontane vervlechtingen die al bestonden,
werden gereguleerd en in het kader van de nieuwe materiële orde opgenomen.
Hetzelfde gold organisatorisch voor de gemeentelijke reinigingsdiensten zoals die
rond 1880 tot stand kwamen en voor de organisatie die de vader van veel
gespecialiseerde technische diensten genoemd kan worden: Publieke Werken.
De onvermijdelijke vervlechtingen leverden verschillende uitkomsten op. Terwijl

in Rotterdam de wens tot doorspoeling van het grachtenstelsel en de aanleg van een
rioolstelsel zorgden voor de start van een centraal drinkwaterstelsel, leidde de
introductie van een drinkwaterstelsel in Tilburg tot de aanleg van een geïntegreerd
rioolstelsel. Dergelijke stelsels waren niet alleen functioneel verknoopt, maar ook
ruimtelijk. Zo vergemakkelijkte het dempen of versmallen van grachten samen met
de aanleg van centrale rioolstelsels de aanleg van nieuwe verkeersverbindingen. Dat
maakte een toename van het verkeer over de weg mogelijk, waardoor verdere
uitbreiding van de stedelijke bebouwing en toename van de stedelijke activiteiten
mogelijk werden. In tegengestelde zin stimuleerden nieuwe tramplannen rond 1900
het dempen van grachten. De ruimtelijke dimensies van dit geheel werkten twee
kanten op. Terwijl de aanvankelijke verdichting van de steden voor sanitaire
problemen zorgde, kwamen juist met de uitbreiding van het stedelijk oppervlak - een
deconcentratie van stedelijke activiteiten die in sanitair opzicht gunstig uitwerkte -
de bestaande transportstelsels en -infrastructuur onder druk te staan. Steden zijn
centrale plaatsen in stedelijke netwerken en vervullen centrumfuncties voor bepaalde
verzorgingsgebieden, maar ze zijn ook in velerlei opzicht open systemen.
Mogelijkheden voor stedelijke techniekontwikkeling werden deels bepaald door
nationale wetgeving ten aanzien van gemeentelijke autonomie en financiën, zoals
eigendomswetgeving en de Woningwet lieten zien. Ten aanzien van de
waterhuishouding, mede vanwege de sanitaire implicaties een van de kernproblemen
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van Nederlandse steden tussen 1880 en 1914, bleken deze steden daarnaast in
vergaande mate afhankelijk te zijn van de bestuurlijke medewerking van de hen
omringende waterschappen, zoals uit het verhaal van de Haagse grachten blijkt. Ook
bij hun pogingen om het stedelijke vuil te exporteren, werden de steden geconfronteerd
met de (wederzijdse) afhankelijkheid van stad en omgeving (en van steden onderling).
Naast bezinning op de plaats, vorm en functie van stelsels en systemen in de steden,
was ook bezinning noodzakelijk op de plaats en rol van de steden in stelsels en
systemen in ruimer verband.

In de praktijk van het sleutelen aan de sanitaire en bereikbare steden ontstond als
poging om intellectueel en planmatig de ontwikkelingen te beheersen, de discipline
van de stedenbouw. Het waren vooral binnen stedenwerkzame technici en bestuurders
die een lans braken voor een dergelijke reflexieve activiteit om grip te krijgen op de
implementatie, afstemming en sturing van de verschillende systemen, stelsels en
belangen in de stad. Rond de Eerste Wereldoorlog zou door verschillende factoren
deze tendens zeer krachtig worden. Volgend hoofdstuk vertelt er meer over.

H. Buiter
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Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935 integreerde een hoogstaand ontwerp met
diepgaande wetenschappelijke studie naar diverse sociale, economische en demografische processen.
Kern van die verwetenschappelijking was de wens de ontwikkeling van deze processen zoveel mogelijk
kwantitatief te voorspellen, onder meer ter bepaling van de benodigde woningvoorraad. Daarvoor
was nauwgezette kennis van trends uit het verleden onontbeerlijk. De figuur toont het verloop van de
bevolking in verschillende Amsterdamse wijken in tienjarige intervallen voor de periode 1859 tot
1930. Uit de grafiekjes blijkt het proces van cityvorming als kenmerkend stedelijk proces.
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3 De geplande stad, 1914-1945

Stedenbouw tussen pretentie en praktijk
Vignet: Het stichten van scholen
Professionalisering van de planning
Verwetenschappelijking van de stedenbouw: de integratie van ontwerp en
voorspellingskunst
Wegen, wijken en voorzieningen
De Tweede Wereldoorlog
Conclusies

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven hoe onder druk van bevolkingsgroei en
technologische ontwikkelingen de stad op velerlei wijzen werd vernieuwd. Ook in
de periode die in dit hoofdstuk centraal staat, zette de bevolkingsgroei onverminderd
door en werden nieuwe technieken in de stad geïntroduceerd. Zo was de
bevolkingsgroei in Eindhoven spectaculair: van een dorp van een kleine zesduizend
inwoners in 1910 groeide het uit tot de zesde stad van Nederland in 1945, met ruim
honderdtwintigduizend inwoners. Vele andere steden zagen in deze periode hun
bevolking sterk toenemen door annexaties van buurgemeenten. Dat had niet alleen
bevolkingstoename tot gevolg: ook de fysieke omvang van steden nam daardoor
belangrijk toe. Door beide ontwikkelingen kwamen bestaande stedelijke voorzieningen
en technische systemen steeds opnieuw onder druk te staan.
De groei van de bevolking noch die van de fysieke stad zelf kan echter de

technische dynamiek volledig verklaren. Ook werden - in samenhangmet de gestage
stijging en spreiding van welvaart - steeds hogere eisen aan technische systemen en
voorzieningen gesteld, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Daarbij kwam
dat in sommige steden het sociaal-democratische elan ervoor zorgde dat stedelijke
voorzieningen werden gedemocratiseerd. Voor socialisten was het zeer belangrijk
dat arbeiders kondenmeeprofiteren van de nieuwemogelijkheden van luxe en comfort.
In Amsterdamwerd eenmijlpaal bereikt toen de gemeenteraad een bouwverordening
aannam die stelde dat elk nieuw huis in Amsterdam voorzien moest zijn van een
doucheruimte inclusief watervoorziening en mogelijkheid tot aansluiting van een
warmwatertoestel.1 Ook nutsbedrijven zelf pleitten op allerhande manieren voor
beschikbaarheid van de voorzieningen voor arbeiders.2

Naast technieken zoals de telefoon, nieuwe voertuigen en riolen, werd ook het
‘plan’ als nieuwe techniek in de stad ontwikkeld. Het is juist deze techniek die een
scharnier moest vormen tussen enerzijds de pretenties van stadsuitbreiding en
anderzijds de praktijken van stadsen techniekontwikkeling zelf. Het karakteristieke
in deze periode is dat pogingen werden ondernomen om stedelijke, technische en
sociale veranderingen te integreren in een overkoepelend plan. Dit plan moest een
kader bieden voor de vernieuwing van infrastructuur, verkeersstromen, stofwisseling
en hele woonwijken. De opkomst van stadsplanning is het centrale thema van dit
hoofdstuk.
Aan het begin van de twintigste eeuw kwam stadsplanning in een belangrijke

stroomversnelling door het werk van adviseurs die steden ondersteunden bij het
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ontwerpen van de eerste uitbreidingsplannen -met H.P. Berlage als lichtend voorbeeld.
Tegelijkertijd ging de gebruikelijke praktijk van uitbreiding op basis van platte
stratenplannen door. In 1912 publiceerde J.P. Fockema Andreae (1879-1949), jurist
en wethouder van Utrecht, De hedendaagsche stedenbouw, dat voor het eerst in
Nederland bestaande stedenbouwkundige literatuur integreerde. Steeds vaker klonk
het geluid dat gemeentelijke apparaten moesten worden opgetuigd om die
stedenbouwkundige planning vorm te geven. In de jaren twintig ontstonden diensten
Stadsontwikkeling en werden stedenbouwkundige plannen steeds integraler.
Tegelijkertijd ontstond de roep om deze plannen steeds wetenschappelijker te
onderbouwen, met als voorlopige hoogtepunten de doortimmerde ontwerpen voor
Amsterdam en Rotterdam in de jaren dertig.

Uitbreiding van gemeentelijke invloed op de stedelijke ontwikkeling

De onstuimige maatschappelijke en technische dynamiek zagen gemeentebesturen
als een nieuwe uitdaging, die niet zonder nieuwe gezichtspunten en middelen het
hoofd kon worden
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De grens tussen stedenbouw enwoningbouw is flexibel. Verkavelingsvormen zijn een stedenbouwkundig
element in het plan, maar bepalen tegelijkertijd de contouren van de individuele woning.
Verkavelingsvormen werden tijdens het Interbellum steeds meer een zelfstandig object van studie.
Het Amsterdamse plan voor de uitbreidingswijk Bosch en Lommer uit het midden van de jaren dertig
vormde daarbij een voorlopig hoogtepunt. Bosch en Lommer was gepland als arbeiderswijk, waardoor
de huren zo laag mogelijk zouden moeten zijn. Tegelijkertijd hield men te Amsterdam onverkort vast
aan het hygiënistische principe van toetreding van licht en lucht, ook bij arbeiderswoningen. Dit hield
echter het risico in van een onverantwoorde stijging van de huur. De verkavelingsmethode moest
derhalve het optimum bereiken tussen efficiënt grondgebruik en maximale bezonning. Hier zien we
de twee uitersten van de traditionele gesloten blokbouw (fig. a) en de in Bos en Lommer uiteindelijk
toegepaste open strokenbouw (fig. b). Fig. c toont een aantal mogelijke ‘kopoplossingen’ voor de
korte kanten van de gestrekte bouwblokken.

geboden. In 1912, tien jaar na de effectuering van de Woningwet, schreef Fockema
Andreae:

Stedebouwers hebben nooit gestaan voor eene zoo zware en
veelomvattende taak als de hedendaagsche. De uitbreiding neemt
reusachtige vormen aan; deze uitbreiding stelt eisen aan hygiëne, verkeer
en veiligheid; en kent sociaal-economische factoren, heeft relaties met
grond en woning problematiek en heeft een financieel aspect.3

De opkomst van de ‘grootindustrie met hare fabrieksschoorstenen’ vorderde volgens
FockemaAndreae het nemen van aparte hygiënischemaatregelen. Het was niet alleen
de industrialisering die de stad voor problemen had gesteld, maar ook het verkeer:
de ‘vooruitgang der techniek met name in relatie tot verkeerstoestanden heeft eene
zo radicale verandering gebracht’. Hij stelde dat gemeenten tot dan toe niet in staat
waren geweest om deze ontwikkelingen te beheersen en dat de leidende hand van
de overheid had ontbroken.
Tien jaar later schreef ir. A. Siebers dat het niet goed ging met de ontwikkeling

van zijn stad: ‘Het ontbreken van een overzichtelijk beeld is een tragisch teeken voor
Rotterdam.’ Zijn geschrift was een pleidooi voor een eigenstandige afdeling
Stadsontwikkeling in de gemeente. Deze dienst Stadsontwikkeling moest sterke
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relaties hebben met Gemeentewerken en Volkshuisvesting, maar wel op basis van
een zelfstandige inbreng op het niveau van de algemene coördinatie.4

Deze ontwikkeling is kenmerkend voor de periode die centraal staat in dit
hoofdstuk: mensen die werkzaam waren in gemeentedienst, signaleerden grote
problemen die samenhingen met nieuwe technieken, de sterke bevolkingstoename
en de fysieke uitbreiding van de stad. Naast de ontwikkeling van nieuwe expertise
om deze
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Een anti-lawaaibetoging in DenHaag in 1937. De toenemende mobiliteit en vooral de snelle toename
van het aantal auto's en vrachtwagens veroorzaakte steeds meer lawaai in de stad. Dat schoot sommige
burgers in het verkeerde keelgat. Gemeentebesturen trokken zich dit aan door in toenemende mate
straatbedekking te kiezen op grond van het geluiddempende vermogen.

problemen het hoofd te bieden, ontstonden gemeentelijke instituties die de dynamiek
van maatschappelijke en technische ontwikkelingen in toenemende mate trachtten
te beïnvloeden.
De Woningwet uit 1901 bood gemeenten een juridische basis om hun grip op

stadsuitbreiding sterk te vergroten. De legitimatie voor de toenemende greep van de
overheid was ook een van de erfenissen van de EersteWereldoorlog, waarin ervaring
was opgedaan met toegenomen overheidsbemoeienis in de steden, bijvoorbeeld met
betrekking tot de voedselvoorziening. Zo waren er gemeenten die na de oorlog
onderzoek deden naar de wenselijkheid van gemeentelijke bedrijven voor
levensmiddelenvoorziening.5 Via tal van gemeentelijke regelingen probeerde de
gemeente haar greep op het handelen van particulieren en bedrijven te vergroten.
Voorbeelden als de voortdurende wijzigingen in de bouwverordening, de introductie
van erfpacht, de instelling van diensten Stadsontwikkeling, steeds verdere
stedenbouwkundige detaillering van de Woningwet, de oprichting van welstands-
en schoonheidscommissies en de oprichting van gemeentelijke grondbedrijven tonen
dat de gemeente door steeds complexere procedures de ontwikkeling van de stedelijke
techniek in haar hand probeerde te krijgen.
Het is een empirische vraag in hoeverre en in welke mate de gemeente die greep

ook kreeg.6 Zo offerde Rotterdam een deel van zijn historische binnenstad op aan de
modernisering ten gevolge van de ontwikkeling van de haven: Rotterdam kende een
zeer sterk ontwikkeld particulier initiatief. In Amsterdam bleef de grachtengordel
vrijwel onaangetast.7

Nieuwe kennis en deskundigheid

De eerste Nederlandse ‘stedenbouwkundigen’ waren afkomstig uit de stad, enmeestal
uit het gemeenteapparaat, zoals Fockema Andreae en de in het vorige hoofdstuk
genoemde H.W. Nachenius. Ook waren er ingenieurs in gemeentelijke diensten die
de ‘stedenbouwkunde’ erbij gingen doen, zoals ir. L.C. Dumont in Haarlem.
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Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden als de Engelsen Ebenezer Howard en
Raymond Unwin en de Oostenrijker Camilo Sitte, klaagden zij over een gebrek aan
samenhang en aan esthetische en functionele visie in de Nederlandse
stadsontwikkeling.
Met het oog op de uitvoering van de door de Woningwet verlangde

uitbreidingsplannen, pleitten zij voor een professionele en wetenschappelijke aanpak
van de praktische stedenbouw. In toenemendemate ontstond een groep van ambulante
stedenbouwkundige adviseurs zoals H.P. Berlage en werd de stedenbouw ook op
landelijk en provinciaal niveau in verschillende vormen geïnstitutionaliseerd.
Eveneens in toenemende mate, met name vanaf halverwege de jaren twintig, werden
ook verwoede pogingen ondernomen om de nieuwe discipline te
verwetenschappelijken, onder andere door bruggen te slaan naar verschillende
deelgebieden als verkeerskunde, statistiek, demografie en sociografie. Dit mondde
echter eerder uit in een keur aan nieuwe specialismen dan in een werkelijk integrale
en wetenschappelijke stedenbouw. Na de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot
interdisciplinaire teams voor stadsontwikkelingsprojecten, samengesteld uit
vertegenwoordigers van verschillende specialisaties, waarvan de stedenbouwkunde
er één was.

Ideeën over de stad en de rol van moderne techniek

De stadsuitbreiding zoals die in het vorige hoofdstuk van dit deel aan de orde is
geweest, had zich in andere landen, met name in
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Een dwarsprofiel zoals dit, uit het uitbreidingsplan Bosch en Lommer (1937), werd in het Interbellum
steeds complexer: het bepaalde de relaties tussen een toenemend aantal systemen, ook onder de
grond. Op die manier bood het dwarsprofiel een rationeel kader voor de aanleg van ondergrondse
systemen als riolering en telefoon.

Engeland, reeds vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw voorgedaan.
Nederland had zijn eigen dynamiek van industrialisatie, waarvan de effecten op de
stedelijke ontwikkeling pas later zichtbaar werden dan in omringende landen. Reflectie
op stadsontwikkeling begon daardoor in het buitenland eerder dan in Nederland. Zo
was er de al genoemde Ebenezer Howard, die in 1898 zijn befaamde boek over de
tuinstad publiceerde.8 Hij schetste een utopie van een samenhangende verzameling
steden, geprojecteerd op het platteland, van elk maximaal 30.000 inwoners, die
onderling werden verbonden door de spoorwegen en door een systeem van grote
wegen. In Groot-Brittannië werden twee tuinsteden gerealiseerd, Welwyn en
Letchworth.
Dergelijke utopische beelden drongen ook in Nederland door. Zo werd Howards

utopisch geschrift door J. Bruinwold Riedel, directeur van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen (zie deel Huishouden), vertaald onder de titel Tuinsteden, met een
betoog over zijn betekenis voor Nederland. Riedel zag in dat de hygiënische en de
culturele problematiek van grote steden aan deze utopieën ten grondslag lagen; hij
meende echter ‘dat een ideale stad evenmin als een betere maatschappij, gemaakt
kan worden, maar van zelf moet ontstaan en van zelf moet groeien’.9 Dat nam niet
weg dat het rationeler was om te bouwen op basis van een plan, dan op basis van de
grootst mogelijke willekeur.
De tuinstadgedachte leidde in 1913 tot de oprichting van de internationale beweging

International Garden Cities and Town Planning Association. Deze beweging
organiseerde samenmet het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
(NIVS), tegenwoordig het NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting), een denktank en beroepsvereniging van stedenbouwers, het
eerste ‘Internationaal Stedebouwcongres’ in Amsterdam in 1924.10 Op dit congres
spraken veel internationale en nationale grootheden, zoals R. Unwin, F. Schumacher
(die onder andere plannen had ontworpen voor Keulen en Hamburg) enM.J. Granpré
Molière. Het was dit congres dat aan de basis stond van het regionale plan: het
ontwerp van de stad kon niet langer los worden gezien van het ontwerp van de streek
waar het deel van uitmaakte.
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De in Zwitserland geboren architect Le Corbusier ontwierp in de jaren twintig een
heel ander soort utopische stad. Waar de tuinstad een conservatieve klank heeft
gekregen, ervaren wij ‘La ville radieuse’ en ‘La ville contemporaine’ als
vanzelfsprekend modern. Zo stelde Le Corbusier: ‘We moeten de open ruimte
vergroten en de af te leggen afstanden verkleinen. Daarom moet het centrum van de
stad verticaal opgebouwd worden.’11 Vergroting van het bouwvolume per eenheid
grondoppervlakte was Le Corbusiers antwoord op de problemen van de moderne
stad. Dit contrasteerde niet alleen sterkmet de tuinstadgedachtemaar ook bijvoorbeeld
met een architect als GranpréMolière, die eerder verlaging van de stedelijke dichtheid
centraal stelde.
In Le Corbusiers visie was de straat niet langer alleen een element in de geometrie

van de stadsuitleg of zelfs alleen maar een verbindingsweg: ‘De moderne straat is
een nieuw type organisme, een tehuis voor vele gecompliceerde en delicate organen,
zoals gas- en waterleidingen en elektrische kabels.’12Deze moesten zichtbaar worden
gemaakt boven de grond, elk type leiding een verdieping. Werden in de tijd van
Howard, de straten opengebroken voor sanitaire technieken als waterleiding en riool
en voor gasvoorziening, in de tijd van Le Corbusier gebeurde dit ook voor elektriciteit
en telefoon. Het idee om deze leidingen bovengronds aan te leggen in plaats van
ondergronds, was dus zeer begrijpelijk. Ook was de chaos in het verkeer ten tijde
van Le Corbusier sterk toegenomen, zoals we ook later in dit hoofdstuk nog zullen
zien.
Le Corbusiers plannen waren een reflectie op de nieuwe stedelijke

verkeersproblematiek. De vraag was hoe deze ruimteverslindende wegen en zich
verplaatsende groepen mensen in de stad konden worden geïncorporeerd met behoud
van stedelijke functies zoals wonen, werken en recreatie. Zijn antwoord was verticale
scheiding van verkeersstromen in de stad.
Le Corbusiers utopische visie werd onder anderen door de architect J. Duiker in

Nederland opgepakt. In zijn plan Hoogbouw stelde deze de vraag naar een typisch
Nederlands compromis: ‘Hoe is de etagewoning te verbeteren, hoe kunnen wij de
technische voordelen der Amerikaansche flatwoningen combineeren met de eischen
van licht en lucht, die de voordeelen van de tuinstad zijn, en deze voor de minder
gesitueerden bereikbaarmaken?’13Duiker hield een pleidooi voor hoogbouw, enerzijds
omdat hoogbouw bedrijfseconomische voordelen bood (zie deel Bouw) en anderzijds
omdat
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hoogbouw een nieuw soort eigentijdse stedelijke ruimten schiep.
Ook C. van Eesteren, onder andere ontwerper van het Algemeen Uitbreidingsplan

van Amsterdam in 1935, was aanhanger van dit zogenaamde ‘Nieuwe Bouwen’.14

Van Eesteren zou in de jaren twintig en dertig een van de belangrijkste Nederlandse
stedenbouwkundigen worden. Met de creatie van ‘straatbeelden’, Berlages erfgoed,
konden de problemen van cityvorming en decentralisatie niet langer worden opgelost.
‘De kloof tussen esthetisch ideaal en de technische ontwikkeling van de stad bleef
bestaan totdat de vermeende scheidslijnen tussen bouwkunst, civiele techniek en
wetenschap althans theoretisch door de avant-garde van de jaren twintig werden
weggevaagd.’15 Van Eesteren rekende zichzelf terecht tot deze avant-garde.
De vraag of dergelijke utopieën werkelijk zijn gerealiseerd, is van minder belang

dan de vraag naar hun betekenis. Werken van genoemde ‘stedenbouwers avant la
lettre’ stonden in de bibliotheken van gemeenten en gemeentelijke professionals
ontmoetten elkaar in toenemende mate op landelijke en internationale congressen,
tentoonstellingen, lezingen en beroepsverenigingen als het eerder genoemde NIVS
of de Bond van Hoofden van Gemeentewerken.
Ook publiceerden zij steeds vaker in vaktijdschriften als Bouwkundig Weekblad

en Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedenbouw.

De uitrusting van de stedelijke ruimte

De nieuwe stedenbouwkundigen wierpen zich op de uitbreidingswijken zoals die
waren voorzien in de Woningwet van 1901 en niet zozeer op de centra, laat staan op
de uit de Middeleeuwen stammende binnensteden, waar de ruimtelijke indeling
immers als gestolde geschiedenis veel weerbarstiger was dan op de tabula rasa van
de buitenwijken. De centra en binnensteden konden slechts incrementeel worden
aangepast: de modernisering kreeg aanvankelijk en voornamelijk gestalte in de
uitbreidingswijken. Die modernisering bestond in meer ruimte voor de stad, in
rationalisering van infrastructuur en verkeersstromen en in rationalisering van
‘stofwisselingsstromen’ zoals die van afval en drinkwater. Al deze ontwikkelingen
hadden naast functionele bedoelingen ook ruimtelijke effecten. Dat was precies waar
de nieuwe laag van stedenbouwkundigen zich op richtte: de integratie van de ruimte
en de socio-technische vernieuwing.
In deze periode lag de belangrijkste worsteling van de stad met nieuwe techniek

op het terrein van transport. Na de Eerste Wereldoorlog vond een snelle diffusie
plaats van de fiets en deden de auto en de autobus hun intrede, waarbij de laatste in
een hevige concurrentiestrijd met de elektrische tram terechtkwam. Anders dan bij
veel andere technische voorzieningen, zoals de riolering, drinkwater en telefoon,
waren de ontwikkelingen in het verkeer ruimteverslindend. Dit betekende dat transport
concurreerde met andere stedelijke functies die ruimtelijk vormgegeven en ingebed
moesten worden.
In dit hoofdstuk zal eerst de opkomst van de stedenbouwkundige planning worden

behandeld. De professionalisering binnen en buiten de gemeente en de toenemende
kennisintensiteit van de planning vormen daarbij de leidraden. Vervolgens staat de
relevantie van planning voor de stedelijke techniekdynamica centraal.
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Stedenbouw tussen pretentie en praktijk

Stadsuitbreiding in de tweede helft van de negentiende eeuw was veelal het gevolg
geweest van een dynamiek waar gemeenten meer of minder invloed op hadden.
Particuliere bouwgrondmaatschappijen kochten grond en stelden een stratenplan op,
de gemeente controleerde minimaal en daarna werd de grond voor meer geld
verkocht.16 Dit had beruchte wijken opgeleverd zonder groenvoorzieningen, met
nauwe straten en ondiepe bouwblokken, zoals de Kinkerbuurt in Amsterdam, de
Haagse Schilderswijk en het Oude Westen in Rotterdam.17

De Woningwet uit 1901 legde de basis voor een gemeentelijke greep op wat
stadsuitbreiding werd genoemd. Deze wet, en artikel 28 in het bijzonder,
verordonneerde dat gemeenten met meer dan 10.000 zielen de loop van nieuwe
straten, pleinen en grachten in uitbreidingsplannen moesten vastleggen. In het eerste
gedenkboek van de Woningwet werd gesteld dat met de invoering van de wet het
standpunt van overheidsonthouding definitief werd verlaten en de periode van het
overheidstoezicht met aanvullende overheidszorg was aangebroken.18Natuurlijk was
stadsuitbreiding ook in de negentiende eeuw al praktijk geweest, maar de dynamiek
veranderde. De Bouwverordening uit 1851 had de gemeente slechts ruimte gegeven
om elementaire eisen aan straatbreedte en rooilijnen te stellen. Na 1901 werd de
greep van de gemeente op de stadsuitbreiding langzamerhand weer groter.19

Hoewel de Woningwet al in 1901 van kracht werd, werd haar effect op de
stadsuitbreiding pas circa vijftien jaar later echt zichtbaar.
De wet impliceerde dat bestaande gemeentelijke praktijken moesten veranderen.

Deze veranderingen hadden ten eerste betrekking op kennisontwikkeling binnen
gemeenten (wat was eigenlijk een uitbreidingsplan en hoe maakte je zoiets?); ten
tweede hadden gemeenten behoefte aan nieuwe grond om überhaupt
stadsuitbreidingen te kunnen realiseren.20 Met name tijdens de Eerste Wereldoorlog
ontstond ruimte voor de gemeente om grond te verwerven omdat particuliere
maatschappijen nauwelijks actief waren. Ook ontvingen steden meer geld van het
Rijk waardoor ze meer financiële armslag kregen. Derhalve ontstonden binnen
gemeenten veelal grondbedrijven die verantwoordelijk werden voor het beschikbaar
maken van bouwrijpe grond. Dit behelsde zowel de aankoop van grond als het
bouwrijp maken van grond: laaggelegen gronden moesten bijvoorbeeld worden
opgehoogd.21 In de nieuwe visie op de ‘verzorgingsstad’ moest de gemeente wel
kunnen pro-
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Stratenplan Uitbreidingsplan voor Den Helder (1909), ontwerp: W. van Boven. Het plan is een typisch
voorbeeld van een uitbreidingsplan uit de eerste tijd na het tot stand komen van de Woningwet. Deze
eerste uitbreidingsplannen werden ‘stratenplannen’ genoemd omdat ze precies deden waar de
Woningwet op dat moment om vroeg: ze gaven de wegen, straten, pleinen en kanalen aan.

fiteren van de waardestijging van de grond: erfpachtstelsels werden pas in deze
periode echt effectief, ook omdat de financiering van de aankoop van grond diverse
wijzigingen had ondergaan.22

Binnen de stedenbouwkundige stromingen was men zich bewust van het belang
van een actieve grondpolitiek, zoals blijkt uit de Verklaring van La Sarraz van 1928,
waarin de internationale beweging Congrès Internationaux d' Architecture Moderne
(CIAM) haar visie gaf op stedelijke planning. Deze verklaring, opgesteld door Le
Corbusier en Siegfried Giedion, stelde dat ‘de door koop en verkoop, speculatie en
vererving ontstane chaotische verbrokkeling van de grond moet worden tegengegaan
door toepassing van een planmatige grondpolitiek [toepassing erfpacht]’.23

Voorbeelden van de eerste uitbreidingsplannen na de effectuering van de
Woningwet, die ook wel ‘stratenplannen’ werden genoemd, waren het
Uitbreidingsplan voor Den Helder, opgesteld door W. van Boven in 1909, en een
uitbreidingsplan van Haarlem voor ronden ten zuiden van de Amsterdamsche Vaart,
in 1905 opgeteld door de Delftse bouwkundige ir. L.C. Dumont, hoofd van
Gemeentewerken aldaar. Dit laatste plan werd in 1906 in de Haarlemse gemeenteraad
besproken en vastgesteld, maar werd niet uitgevoerd. Uit het verslag van de
gemeenteraadsdiscussie blijkt wel hoezeer de bijnaam ‘stratenplan’ voor het
uitbreidingsplan de lading dekte. De uitgangspunten van het ontwerp waren:

a. Om goede wegen tot stand te brengen, die de bewoners langs de kortste wegen
met de stad in verbinding brengen.

b. Om dewoonstraten zoodanig te doen zijn, dat deze bouwblokken voor exploitatie
geschikt, omsluiten.

c. Om voor pleinaanleg eenige terreinen te reserveeren.
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Wat de breedte van de wegen betreft, deze zijn 10-12-15 en 18 M. Eene
grootere breedte wordt niet nodig geoordeeld, en ook niet wenschelijk
geacht, omdat voor het te verwachten verkeer deze breedten voldoende
zijn, en omdat de afmetingen van de gebouwen niet van dien aard zijn,
dat meerdere breedte ver-
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eischt wordt. Voor de verbindingswegen mag zeker niet minder dan 18 M
worden genomen; deze breedte laat het aanbrengen van eene tram met
dubbel spoor en bodembeplanting nog juist toe.24

De zinsnede onder ‘a’ en de verbindingswegen in de begeleidende tekst hadden
betrekking op wegen die de nieuwe wijken met de oude stad zouden verbinden. De
criteria omschreven minimale ontwerpeisen voor straten en pleinen, zoals de
Woningwet had verordonneerd. Voldoende toetreding van licht en lucht in de
woningen was het achterliggende, van de hygiënisten afkomstigemotief. In de criteria
ligt een eerste grove typologie van straten besloten: de verschillende breedten
verwezen naar een hiërarchie tussen straten in termen van hoeveelheid verkeer. De
tram werd nu ingepland en niet meer achteraf aangelegd. Er blijkt nog weinig van
de latere hooggestemde idealen; er is eerder continuïteit met het verleden, toen
gemeenten slechts straten aanlegden ten behoeve van bebouwing door particulieren.25

Hoewel het plan werd aangenomen, werd er als vermeld geen invulling aan gegeven.
Het plan vereiste vergaande ingrepen in de binnenstad, wat voor veel ophef zorgde.
Zo hield een controverse over afbraak of behoud van twee negentiende-eeuwse
‘commiezenhuisjes’ de gemoederen tot ver in het Interbellum bezig, waardoor van
een geplande en geïntegreerde uitvoering van een verkeersplan - dat in de verbinding
van de uitbreidingswijken met de binnenstad voorzag - geen sprake was.26

Op weg naar bestemmingen

In het eerste decennium dat de Woningwet van kracht was, was stedenbouw iets dat
directeuren van Gemeentewerken ‘erbij’ deden. Ze deden aan stadsontwikkeling in
de praktijk zonder te kunnen refereren aan andere kennis en richtlijnen dan
bijvoorbeeld in de bouwverordeningwas opgenomen of in enkele buitenlandse teksten
die in de inleiding en in het vorige hoofdstuk werden aangeduid. Fockema Andreae
was dan ook vernieuwend toen hij in 1912 ervoor pleitte om differentiatie van
straatbreedten niet langer alleen aan verschillende typen en hoeveelheden verkeer te
koppelen, maar ook aan verschillende typen bebouwing. Er zou een directe relatie
moeten zijn tussen de breedte van de straat en het soort bewoning: brede straten
zouden de bouw van huurkazernes bevorderen en dat achtte hij ongewenst. Daar
moesten dus andere functies worden vervuld. Brede stratenmoesten ook recht worden
aangelegd in verband met veiligheid (overzichtelijkheid), esthetiek (je zag een stoet
van verre aankomen) en doelmatigheid (de kortste weg en geschikt voor de tram).
Er ontstond dus een veel integraler idee over de verschillende soorten straten.27

Fockema Andreae probeerde de diverse functies van een stad - bewoning, verkeer
en publieke functies - met elkaar in verband te brengen en zo tot uitgangspunten te
komen voor stadsontwerp.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



Ingrepen in de binnenstad lagen in het Interbellum vaak zeer gevoelig. Zo ook in Amsterdam, waar
de discussie over de demping van het Rokin maar liefst twaalf jaar duurde, van 1924 tot 1936. In dat
proces gaf de prognose van een verdriedubbeling van het aantal auto's de doorslag: parkeerruimte
was dringend gewenst. De zakenwereld vond dat protest tegen demping maar onzin.

Met name in grotere steden ontwikkelde zich een nieuw professioneel kader om
dit soort vragen het hoofd te bieden. In het tweede decennium kwam de stedenbouw
in de gemeentelijke praktijk dan ook definitief tot ontwikkeling. In het vorige
hoofdstuk werd al gememoreerd hoe een stratenplan van Lindo voor de uitbreiding
van Den Haag, een typisch product van een directeur Gemeentewerken die
stadsuitbreiding ‘erbij’ deed, dermate kritisch werd ontvangen dat Berlage, een
typisch voorbeeld van de nieuwe professional, werd ingeschakeld om zijn werk over
te doen.
Deze ontwikkeling stelde nieuwe eisen aan de Delftse bouwkundige opleiding,

zoals de volgende passage uit een rondschrijven van de opleiding aan directeuren
van hogere burgerscholen getuigt:

[Reeds in de jaren van den oorlog en vooral in de laatste maanden die
volgden op het sluiten van de voorlopige vrede, is het aantal vragen van
Rijk en Gemeente om bouwkundige ingenieurs aan verschillende diensten
te kunnen verbinden, zoo groot geweest, dat aan de vragen, zelfs bij
benadering, niet is kunnen voldaan [...].28

Op een hoger abstractieniveau dan de breedten van de straten uit de Haarlemse
plannen, stond de vraag van de configuratie van
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straten waarbij geometrische figuren als denkkader fungeerden: het
schaakbordsysteem, het diagonaalsysteem of het radiaalsysteem. Een dergelijke
configuratie was bepalend voor diverse kenmerken van de stad: zo zou P. Bakker
Schut het relatief geringe succes van de tram in Den Haag wijten aan het feit dat er
geen duidelijk centrum was zoals in Amsterdam, waar de radiale structuur al het
verkeer naar één punt leidde.29

In zijn algemeenheid stond de configuratie van de hoofdwegen aan de basis van
het uitbreidingsplan: ‘Wegen vormen de aders van het plan.’ Dit was een primaat
van de eerder genoemde Unwin, uit zijn in 1909 verschenen boek Town planning in
practice. Hij schreef:

First the main centre must be determined upon, and the secondary centres
selected in proper relation and proportion with it. Then themain framework
of roads must be arranged in proper relation and proportion to the main
and subsidiary centres. [...] This will divide up the area of the town into a
series of spaces. [...] Each of these areas left within the framework of main
roads may be treated with an individuality of its own, to suit the particular
purpose for which it is required, whether for large residences, small
residences, business premises, factories, or what not.30

De eigenheid van de ruimten die ontstonden door de realisatie van een configuratie
van straten, werd in toenemendemate planmatig ingevuld. Hierdoor ontstond geplande
segregatie. Uiteraard was ook de ‘natuurlijke’ ontwikkeling van de stad gesegregeerd
geweest, maar de nieuwe ontwikkeling was dat sociale segregatie planmatig in de
ruimtelijke en technische vormgeving van de stad werd gematerialiseerd. Met het
planmatig invullen van de tussen wegen ontstane ruimten ontstond het fenomeen
van de ‘bestemming’, en daarmee het bestemmingsplan.
Professor J.H. Valckenier Kips doceerde juridische aspecten van stedenbouw aan

de Technische Hogeschool Delft. De juridische vormgeving van erfpachtstelsels en
onteigeningskwesties waren van fundamenteel belang voor de gemeente om de grip
op de stadsuitbreiding te vergroten ten koste van particuliere grondeigenaren. In 1908
omschreef Valckenier Kips de manier waarop de nieuwe stedelijke ruimten ingevuld
zouden moeten worden:

Wil men een doelmatige stadsuitbreiding krijgen, dan moet men op grond
van zoo nauwkeurigmogelijke gegevens pogen te schatten, welk oppervlak
voor elke wijksoort moet worden bestemd en waar die oppervlakken
moeten liggen. Terreinen bijvoorbeeld voor groothandel en industrie
moeten aan spooren waterwegen worden ontworpen. [... ] En dan moeten
de wijksoorten doelmatig over het grondgebied worden verdeeld. Uit den
aard der zaak zal een arbeiderswijk aan een industriewijk kunnen grenzen.
Straten van bescheiden afmeting en met ondiepe bouwblokken, op den
bouw van arbeiderswoningen berekend, zouden in het centrum der stad
ten enenmale misplaatst zijn. Villa's, naast een industriële wijk aangelegd,
zouden onverkoopbaar zijn. [...] Legt men dwars door een villaterrein een
aaneengesloten straat van boven- en benedenwoningen aan, en, hoe dwaas
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dit ook moge klinken, dit schijnt voor te komen, dan wordt het villaterrein
niet alleen esthetisch maar ook financieel gedeprecieerd.31

Eerst moest de configuratie van wegenworden vastgelegd. Daarna ontstond de vraag
hoe de bestemmingen ten opzichte van elkaar moesten worden gerangschikt. Deze
discussie bleef voortgaan in het Interbellum en duurt tot op heden voort. Zo schreef
J.H.E. Rückert, de ontwerper van de uitbreiding van Tilburg in 1916-1917, in 1915
een verhandeling over de plaatsing van arbeiderswijken in steden ten opzichte van
de fabrieken, waarin hij betoogde dat het voor het welzijn van arbeiders het beste
was als ze naast de fabrieken woonden:

Er kan geconcludeerd worden dat de arbeider in de gelegenheid moet
worden gesteld, op het middaguur thuis een warmen maaltijd te nuttigen.
Dit kan alleen gebeuren als zijn wooning zo dicht mogelijk bij de fabriek
staat, dat hij in een rustuur thuis kan komen.32

Cityvorming was een proces dat sinds het eind van de negentiende eeuw tot
ongeplande segregatie had geleid. De opkomst van het stedenbouwkundig denken
in termen van bestemmingen, leidde tot geplande segregatie van stedelijke groepen
en functies. De citaten van Valckenier Kips en Rückert tonen bovendien dat sociale
segregatie op die manier planmatig werd gerealiseerd. De arbeiders en de rijken
werden netjes van elkaar gescheiden.

Van criteria naar integraal ontwerp

Fockema Andreae was een vernieuwer: hij was de eerste Nederlandse gemeentelijke
professional die richtlijnen gaf voor een integraal stadsontwerp. Als jurist ontwierp
hij echter niet. Voor een stedenbouwkundig plan moeten uiteindelijk toch echte lijnen
worden gezet. Voorbeelden van de eerste integrale ontwerpen voor uitbreidingswijken
zijn het tweede Plan-Zuid voor Amsterdam van Berlage en de uitbreiding van Tilburg
van Rückert.
Het ontwerp van Plan-Zuid was veel meer dan een ‘stratenplan’.33 Ten eerste

onderscheidde Berlage verschillende vervoersmodaliteiten. Hij ontwierp een spoorlijn
met een station aan de rand van de uitbreiding. Dit station beschouwde hij als ‘de
vestibule van de stad’. Het was zowel doelpunt vanuit het stadscentrum, als beginpunt
naar de stad.34 Dit station was tevens ontworpen als vervoerstechnisch knooppunt:
drie hoofdverkeerswegen
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kwamen erop uit. Daarnaast had hij in overleg met de directeur van de Gemeentetram
de straten aangewezen waar de tram doorheen moest en ze navenant als hoofdstraten
ontworpen.
Ten tweede ontwierp Berlage, op basis van prognoses uit de gebrekkige statistieken

die hem ter beschikking stonden, bouwterreinen voor verschillende klassen van de
bevolking. Hij extrapoleerde de bestaande oppervlakteverdeling in klassen: hij
onderzocht wat de verhouding was van de hoeveelheden woningen tussen de
verschillende groepen in de stad en stelde dat er geen reden was om aan te nemen
dat deze verhouding zich in de toekomst zou wijzigen.35

Ten derde ontwierp hij het Plan op basis van allerlei voorzieningen die in de
uitbreiding moesten worden gerealiseerd. Zo plaatste hij een tramremise (opnieuw
in overleg met de directeur van de Gemeentetram), een Academisch Ziekenhuis, een
Academie voor Beeldende Kunsten, scholen en kerken, politie- en brandweerposten,
garages, melkinrichtingen en een clubgebouw voor een roeien zeilvereniging. Berlage
stelde dan ook dat, ondanks het feit dat het moeilijk was in de toekomst te kijken om
te bepalen welke openbare gebouwen nog meer nodig zouden zijn,

[...] het toch wenschelijk is, wil een uitbreidingsplan volledig zijn, dat de
plaatsen, die voor dergelijke te stichten gebouwen in aanmerking komen,
ongeveer worden aangegeven. Het is immers voor den indruk van de
verschillende stadsgedeelten van het grootste belang, dat openbare
gebouwen zoo gunstig mogelijk worden geplaatst. Zij worden daardoor
in zekere zin uitgangspunt voor het stratennet, omdat hun ligging ook doel
is.36

Ten vierde had Berlage ook een esthetische visie. Hij integreerde zijn
stedenbouwkundig ontwerp met een visie op volkshuisvesting - woningproductie
was massaproductie geworden. Om eenheid te creëren in het beeld van de straat, of
het plein, moest de blokbouw worden toegepast, ‘een blokbouw op grooten schaal
en, door den aard der architectuur, van grootschen aanleg’.37 Het voorstel van de
blokbouw had naast een esthetische motivatie ook wortels in het stratennet:

Het stadsplan moet immers nog voor veel langer tijd dan vroeger vooruit
worden bepaald, hetgeen in verbandmet de eischen van het verkeer, dwingt
tot een rechtlijnig stratennet met breede hoofdstraten, waarbij als vanzelf
alle toevalligheden worden uitgesloten. En dienovereenkomstig is het
wenschelijk dat, ter wille van de eenheid de bebouwing van die straten als
blokbouw wordt behandeld.38

Ten slotte moesten vanwege het symmetrische stratennet ook de bouwblokken
symmetrisch worden behandeld. Hij riep dan ook de overheid op om hele straten in
één keer te ontwerpen, in plaats van huis voor huis zoals dat voor particuliere
aannemers tot dan toe gewoon was geweest. Dit betekende dus ook een fundamentele
wijziging in de coördinatie van de woningbouw.
Berlages plan was een antwoord op problemen van die tijd, zoals nieuwe eisen

voor verkeer en hoge woningnood voor met name de lagere klassen. Zo kwam hij
tot een ontwerp waarin volkshuisvesting, wegen, trams, openbare voorzieningen en
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parken op een kunstzinnige en geïntegreerde manier op elkaar waren afgestemd. Bij
de uitvoering van Plan-Zuid werkten architecten, overheid en beleggers goed samen.
In 1926 werd de Commissie-Zuid opgericht, waarin alle gemeentelijke diensten
vertegenwoordigd waren die bij de realisering van de nieuwe woonwijk betrokken
waren. Tot in de kleinste details

De stadsuitbreidingen uit de jaren twintig kenden veelal een ruime en open opzet met brede banen
voor de verschillende verkeersstromen, zoals hier in Amsterdam Zuid. De bewoners van de
wolkenkrabber zullen weinig last gehad hebben van inkijk van overburen. Het gebouw, een schepping
van J.F. Staal uit 1932, was overigens de eerste woontoren van Amsterdam.
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kon het kenmerkende ‘stadsbeeld’ van Amsterdam-Zuid worden uitgewerkt. Deze
commissie vormde de voorbode van de oprichting van de latere dienst
Stadsontwikkeling in 1928. In deze dienst zou echter niet langer alleen in het kader
van een afzonderlijke uitbreidingswijk worden gewerkt, maar vanuit de toekomst
van de stad als geheel.39

De Woningwet werd in 1921 aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe
inzichten en praktijken. In plaats van alleen straten, grachten en pleinen moesten nu
ook ‘bestemmingen in hoofdzaak’ in het uitbreidingsplan worden aangegeven. Nu
konden bouwvergunningen worden geweigerd voor bouwaanvragen die niet in
overeenstemming waren met de bestemmingen in het uitbreidingsplan. Dit gaf de
gemeente opnieuw meer armslag om eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Vignet: Het stichten van scholen

Zoals gezegd, ontwierp Berlage in zijn uitbreidingsplannen naast woningblokken
ook tal van andere voorzieningen. Dit was zeer vernieuwend. In deze paragraaf wordt
ingezoomd op de planning en realisering van schoolgebouwen in de uitbreidingswijk
Amsterdam-Zuid. Het voorbeeld toont zowel demanier waarop planning in de vroege
jaren twintig werkte, alsook hoe de coördinatie tussen de relevante gemeentelijke
diensten verliep.
Getalsmatig nemen schoolgebouwen een voorname plaats in onder de te stichten

gebouwen in de stad. In 1928 constateerde de heer J.C. van Wijk, werkzaam bij de
afdeling Onderwijs van de Gemeentelijke Secretarie te Amsterdam, dat er een ware
‘schoolbouwwoede’ heerste. Deze konmaar voor een beperkt deel worden verklaard
uit de toename van het aantal kinderen: eerder moest deze worden verklaard door de
‘verplaatsing van het aantal kinderen naar de nieuwe stadsdeelen’, waaronder
Amsterdam-Zuid.40 In de nieuwewijken waren sinds 1920maar liefst zeventig nieuwe
scholen voor lager onderwijs gesticht en gebouwd.41 De afdeling Gebouwen van de
dienst Publieke Werken, onder leiding van de stadsarchitect ir. A.R. Hulshoff,
coördineerde de uitvoering van deze scholenbouwwoede.42

Zeventig nieuwe scholen in enkele jaren tijd, en dat in een periode dat de eisen
die aan het stichten en bouwen van scholen werden gesteld, sterk werden verzwaard.
De eerste aanzet om scholenbouw in stedenbouwkundig perspectief te plaatsen, werd
gegeven in de Leerplichtwet van 1901. Daarin werd gesteld dat de afstand die kinderen
naar school moesten lopen maximaal vier kilometer mocht bedragen.43 Ook mocht
de locatie niet aan drukke wegen liggen en moest de school veilig en gezond zijn.44

In 1924 werd in een veelvuldig geciteerd handboek, Scholenbouw, ten aanzien van
de ligging van het bouwterrein het volgende gesteld: [c]Het schoolgebouw moest
verwijderd zijn van rumoerige en stoffige verkeerswegen en van geraas veroorzakende
en schadelijke dampen verspreidende fabrieken en werkplaatsen. [...] Evenminmogen
er in de nabijheid stilstaande wateren, kerkhoven, mestvaalten enz. liggen. [...] en
niet binnen een straal van 50 meter van een begraafplaats. [...] Pleinen waarop markt
gehouden wordt, en drukke straten, vooral die met tramverkeer, zijn [...] niet geschikt.
Ook vermijdemen de nabijheid van inrichtingen, die een verruwenden invloed hebben
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op het gemoed van kinderen of waar tucht en goede zeden gevaar lopen. Verder
dienden in de route van huis naar school kruisingen met spoorwegen en rivieren te
worden vermeden.45

Dergelijke regels waren uiteraard vooral nuttig bij het beramen van scholenbouw
in de nieuwe uitbreidingswijken. Berlages Plan-Zuid had in dit opzicht reeds in 1915
het spits afgebeten. Zijn expliciete stedenbouwkundige aandacht voor scholenbouw
was destijds een novum. Eveneens nieuw waren de pogingen tot statistische
onderbouwing van het aantal te stichten scholen. Statistiek had uitgewezen dat per
gezin ‘op vier-en-half personen gerekend moest worden’. Dit betekende op
vierduizend personen vijf- tot zevenhonderd schoolgaande kinderen, afhankelijk van
de sociale klasse. Uit het aantal aanwezige woningen was het aantal gezinnen af te
leiden, daaruit was het aantal kinderen af te leiden en daarmee kon dan het aantal
scholen worden bepaald:

Voor 4000 personen der 1ste klasse bebouwing op 500 kinderen.

6002de

7003de

Het gevolg is dat er nodig zijn minstens 70 dubbele scholen. [...] Dit aantal scholen
is over het gehele plan verspreid, terwijl er bovendien enige terreinen voor
kinderspeelplaatsen zijn aangewezen.46

Hoewel in Plan-Zuid locaties voor scholen waren geprojecteerd, moest de gemeente
echter over elke stichting van een school besluiten. Deze stichtingen werden door
de secretarieafdeling Onderwijs voorbereid. Het toekomstige aantal leerlingen was
daarbij het cruciale criterium. In het geval van openbaar onderwijs zette de gemeente
het stichten van scholen zelf in gang; in het geval van bijzondere scholen zetten
allerhande particuliere stichtingen die procedure in gang. De Gemeentelijke
Woningdienst beschikte over gegevens met betrekking tot het aantal te bouwen
woningen. Op basis daarvan bepaalde de secretarieafdelingOnderwijs of een aanvang
diende te worden genomen met het stichten van een nieuwe school.
Het Hygiëaplein in Amsterdam-Zuid kan ter illustratie dienen. Dit plein was door

Berlage als locatie voor toekomstige scholen aangewezen. Tijdens de concrete
planning van de scholen had de wethouder van Onderwijs met zijn collega van
PubliekeWerken ingezien dat ze advies nodig hadden over de benodigde schoolruimte
(de hoeveelheid vierkante meters). Hij vroeg daarom aan zijn collega van
Volkshuisvesting:
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Voor de berekening der benodigde schoolruimte is het nodig te weten,
hoeveel woningen er zullen worden gebouwd.47

De wethouder van Volkshuisvesting speelde die vraag door aan de directeur van de
Gemeentelijke Woningdienst en die berichtte dat er op het rood gearceerde gedeelte
van de tekening 884 arbeiderswoningen werden gebouwd en 206 woningen voor
‘den kleinen middenstand’; op het gele gedeelte van de tekening werden
zestienhonderd tot achttienhonderd woningen voorzien. Als de regering echter andere
normen zou opstellen voor ruimere bewoning, dan kon het totale aantal met duizend
worden verminderd.48

Het aantal te bouwen scholen werd daaruit becijferd. Er moest worden gerekend
op vijf scholen voor lager onderwijs en één voorbereidende school, terwijl met drie
scholen kon worden volstaan als de regering haar maatregelen zou doorvoeren.49 De
Inspectrice van Onderwijs stelde daarop dat de keuze voor het type onderwijs (lager
onderwijs, voorbereidend onderwijs) later kon worden gemaakt:

Met het reserveren van terreinen en het bouwen van de scholen hoeft met
het type school geen rekening te worden gehouden, omdat deze scholen
toch in elk geval 7 klassig dienen te worden met het oog op de
waarschijnlijkheid van de invoering van een 7de leerjaar.50

Op basis van al deze informatie kon de wethouder van Onderwijs de wethouder van
Publieke Werken voorzien van definitieve informatie.
Het bijzonder onderwijs moest echter kunnen aantonen dat reeds voldoende

leerlingen van de desbetreffende gezindte in een wijk aanwezig waren. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de precieze opgave van het aantal leerlingen dat ter legitimering van
de bouw van een nieuwe protestants-christelijke school in Zuid werd gegeven:

Uit de door het bestuur overgelegde verklaringen - welke voldoen aan de
eischen, daaraan bij de wet gesteld - blijkt dat de school bestemd is voor
het gewoon lager onderwijs, ruimte zal moeten bieden voor 294 leerlingen,
7 klassen zal hebben en per klasse ten hoogste 42 leerlingen zal toelaten.51

Verder moesten ouders daadwerkelijk garanties geven dat zij hun kinderen naar deze
school zouden sturen (in dit voorbeeld betrof het 122 handtekeningen).
De besluitvorming rond de stichting van een school was de eerste fase; daarna

diende de school ook te worden gebouwd. In 1927 ontstond er een controverse tussen
alle betrokken diensten over de planning van de bouw. Leegstand van scholen moest
worden vermeden maar kwam geregeld voor. De burgemeester vroeg de wethouder
van Onderwijs om advies. Deze nam in een brief van tien kantjes ruim de tijd. Volgens
hemwas er niets mis met de planning van de bouw: leegstand van scholen kon diverse
oorzaken hebben. Ten eerste, zo stelde hij, woog de kostenbesparing van het bouwen
van dubbele scholen in plaats van twee enkele op tegen het renteverlies van eventuele
leegstand van enkele maanden. Ten tweede bleven de bewoners soms weg in de
nieuwe wijken (dit was bijvoorbeeld in Tuindorp Oostzaan gebeurd). Ten derde was
de woningbouw soms vertraagd. Ook moest te allen tijde worden voorkomen dat
kinderen naar bijzondere scholen ‘werden gedwongen’ door het niet tijdig openen
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van openbare scholen. Eventueel renteverlies woog niet op tegen het te laat opleveren
van scholen: ‘Beter een half

Stedenbouwkundige planvorming zou in het Interbellum in toenemende mate de locatie van nieuwe
schoolgebouwen bepalen. Hierbij speelden allerlei factoren een rol zoals maximale loopafstanden
voor kinderen en verkeerskundige veiligheid. Daarna kwam de architect aan bod die in opdracht van
het schoolbestuur een school ontwierp. Hier het wel zeer bijzondere schoolgebouw aan de Cliostraat
te Amsterdam uit 1930 van de architect J. Duiker, dat gebaseerd was op de gedachte van de
“openluchtschool.”
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jaar te vroeg dan een week te laat’, zo stelde hij krachtig.
De voorgestelde regeling door de Inspectie kon zijn goedkeuring dan ook niet

wegdragen. Het bouwen van scholen was een complexe en tijdrovende zaak. Precies
te plannen was het dan ook niet:

Te bewijzen met cijfers, waartegen niets valt in te brengen, zal de
noodzakelijkheid om dan en dan, maar dan ook niet later, tot uitvoering
van den bouw over te gaan, dus niet zijn. [...] Van een aantal factoren staat
de grootte allerminst vast: invloed van het bestaan van bijzondere scholen,
tempo van de woningbouw, betrekken van leegstaande woningen, en
kinderrijkdom van de nieuwe bewoners.52

Deze kleine casus toont aan dat uitbreidingsplannen, die in het Interbellum steeds
talrijker werden opgesteld, als kader dienden voor allerhande beslissingen over te
realiseren voorzieningen in de stad. Verder toont de casus aan dat er allerlei soorten
onderhandelingen plaatsvonden tussen de verschillende diensten van de gemeente
om een goede afstemming te realiseren. Ten slotte toont de casus aan dat sprake was
van een toenemend belang van statistiek: statistiek werd niet alleen beschrijvend of
analyserend ingezet, maar ook voorspellend. Dit zou in de jaren dertig een grote
vlucht nemen.

Professionalisering van de planning

In de periode 1880-1914 waren diensten Gemeentewerken tot grote bolwerken
uitgegroeid. Zo ontwikkelde de dienst Gemeentewerken in Den Haag zich van een
organisatie van 25 ambtenaren in 1890 tot een dienst van een kleine driehonderd
medewerkers in 1917.
Een achttal Delftse ingenieurs, met uitzondering van een enkele bouwkundige

allen civieltechnici, maakten in technisch opzicht de dienst uit. Het werkdomein
omvatte: stratenaanleg, riolering, bruggen, havens, onderhoudswerken,
stadsuitbreiding, grondexploitatie, tramwegen, machine-installaties,
centraleverwarmingsinstallaties en elektrische verlichting. De uitgaven waren tussen
1890 en 1917 ook navenant gestegen, van f 640.000 tot f 71.838.000.53 De nieuwe
stedenbouwers moesten zich een plaats verwerven ten opzichte van deze inmiddels
ingeburgerde ingenieurswerelden.
In het tijdschrift Technisch Gemeenteblad, opgericht in 1915, werd aandacht

besteed aan de situatie van gemeentelijke technische diensten. Dit tijdschrift was
gericht op informatie-uitwisseling en debat tussen gemeentefunctionarissen over
‘technische aangelegenheden, stedenuitleg, en volkshuisvesting’.54 Het was ook in
dit tijdschrift, alsmede in De Ingenieur en in het Bouwkundig Weekblad, dat de
controverse tussen de technische en de esthetische stedenbouw werd gevoerd.
Het ontstaan van een stedenbouwkundige ontwerppraktijk ontketende binnen

gemeenten een controverse tussen de civiel-ingenieurs en de bouwkundige
ingenieurs.55 Grofweg kan deze controverse worden samengevat in de vraag waar
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het primaat van de stadsuitbreiding lag, bij de afzonderlijke technische systemen of
bij de ruimtelijke en esthetische integratie?
Degenen die zich bezig gingen houden met de stadsontwikkeling, lieten de goed

ontwikkelde civieltechnische domeinen, zoals de aanleg van wegen, drinkwater en
riolering, vaak voor wat ze waren. Zij legden de nadruk op de ruimtelijkheid en
kunstzinnigheid van het plan. De nieuwe stedenbouwers probeerden immers tot een
nieuw soort integrerende expertise te komen. De invulling van het plan, de detaillering,
was pas in een later stadium van belang, en dat vormde het werkterrein van de
civiel-ingenieurs.
Bouwkundige ingenieurs claimden dat zij op grond van hun veelzijdige, met

civieltechnische vakken doorspekte opleiding in staat waren de civieltechnische en
de architectonische aspecten van uitbreidingsplannen te integreren. De civiel-ingenieur
was daar volgens hen niet toe in staat. De stratenplannen waren tweedimensionaal
geweest; Berlage en anderen hadden de waarde getoond van een driedimensionaal
plan. Een uitbreidingsplan moest stedelijke ruimten ontwerpen, letterlijk ontstijgen
aan de plattegrond.56

Bouwkundige ingenieurs en architecten claimden een eigenstandige expertise, die
zij institutioneel ingebed wilden zien in de gemeenten. In aanvang werd deze claim
niet zonder meer gehonoreerd door gemeentebesturen of de gevestigde
civiel-ingenieurs. In Delft was men in 1917 vroeg met de oprichting van een dienst
Stadsontwikkeling. Aan het hoofd stond civiel-ingenieur M.J.W. Roegholt; na 1921
was dat civiel-ingenieur J. de Booij jr. In 1918 volgde Den Haag met een dienst
Stadsontwikkeling, en in 1928 Amsterdam.57

In sommige steden, bijvoorbeeld Arnhem, werd geen aparte dienst opgericht en
bleef Stadsontwikkeling ondergeschikt aan de directeur van de dienst
Gemeentewerken.58

Naast de professionalisering van de stedenbouw in gemeentelijke diensten, was
ook de oprichting in 1918 van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw (NIVS) een mijlpaal. Het instituut werd een ontmoetingsplaats voor de
nieuwe beroepsgroep; het nam het initiatief tot tal van onderzoekingen en organiseerde
excursies en lezingen. Het NIVSwasmede-organisator van het internationale congres
voor de stedenbouw in 1924, zoals in de inleiding reeds is gesteld. Tijdens dit congres
was er veel aandacht voor wat het gewestelijk plan werd genoemd. Dit leidde tot
aandacht voor de stedenbouw op provinciaal niveau.
Steden zouden in toenemende mate worden beschouwd als knooppunten in

landelijke systemen, zoals in hoofdstuk vier aan de orde zal komen. Zo publiceerde
de provincie Noord-Holland in 1928 de Leidraad bij de samenstelling van
uitbreidingsplannen. In deze leidraad werd voor het doorgaand verkeer (een
provinciaal perspectief) het ontwerpen van gordelwegen bepleit, als onderdeel van
het tracé van stedelijke hoofdwegen.59 Ringwegen werden in de jaren
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Het figuur toont een deel van een modern stedenbouwkundig plan uit 1935. Het Uitbreidingsplan
Bosch en Lommer vormde een uitwerking van het Algemeen Uitbreidingsplan in hoofdlijnen van
Amsterdam. Bestemmingen zijn nauwkeurig aangegeven. Het plannen van scholen is usance geworden.
Op dit planniveau is de strokenbouw gedetailleerd aangegeven, maar de ondergrondse systemen zijn
onzichtbaar gelaten.

dertig zwaar bediscussieerd: voorstanders benadrukten de snelle doorgang van het
verkeer, terwijl tegenstanders, onder wie plaatselijke middenstanders, veelal de hoge
kosten benadrukten alsmede het belang van verkeer in de stad.
De toenemende aandacht voor de relatie tussen de stad en de streek gaf de stoot

tot de ontwikkeling van een nieuwe discipline: de planologie.60 In Nederland waren
bijvoorbeeld F. Bakker Schut en W.B. Kloos belangrijk voor de ontwikkeling van
dit gedachtegoed. Het was in deze context dat het concept van de ringweg zich verder
ontwikkelde.61 Deze gang van zaken leidde in 1931 tot een wijziging van de
Woningwet waardoor steden voor het eerst de mogelijkheid kregen een streekplan
op te stellen.62 Onder druk van de bezetter werd het streekplan in 1941 een
sturingsinstrument van de provinciale overheid. Gemeenten werden verplicht met
de provincie ruimtelijke voornemens te bespreken. Het streekplan kreeg een belang
van hoger orde dan het gemeentelijke plan: ruimtelijke voornemens van gemeenten
die in strijd waren met het streekplan, kwamen te vervallen.63

In het eerste gedenkboek van deWoningwet, opgesteld door het toenmalige NIVS,
ter gelegenheid van diens twaalf-en-een-half-jarig bestaan, werd de betekenis van
het uitbreidingsplan getypeerd als ‘de ordening van de menschelijke nederzetting’.64

De ambities namen toe. Deze ambities gingen gepaard met een toenemend pleidooi
voor verwetenschappelijking van de stedenbouw.
Studie en vooronderzoek werden steeds meer noodzakelijk geacht om

stadsuitbreidingen vorm te geven.

Verwetenschappelijking van de stedenbouw: de integratie van ontwerp
en voorspellingskunst
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In de criteria bij het Haarlemse stratenplan werd al gesproken over ‘het te verwachten
verkeer’. Ook Berlage had reeds getracht zijn Plan-Zuid te baseren op enige
kwantitatieve extrapolaties. De belangrijkstemotivatie van de verwetenschappelijking
zat in de wens te kunnen voorspellen.Waar het ook om ging in de ontwikkeling van
stadsuitbreiding en stedelijke techniek, de inschatting van de toekomstige omvang
van watergebruik, bevolking en autogebruik was even fundamenteel voor de
planvorming als onzeker. De meeste literatuur uit de Interbellum-periode paart een
verzuchting hoe onmogelijk de toekomst in te schatten is aan een haast
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naïef aandoend optimisme over wat tellen en modelleren vermag. Een uiting van die
onzekerheid en hoop is het preadvies van P. Bakker Schut (1926), Het dwarsprofiel
van wegen, ter bespreking ingediend op de Jaarlijksche algemeene vergadering van
het Nederlandsch Wegencongres in december 1926. Talloze vragen stelde Bakker
Schut hierin, zoals: Welke wisselwerking zal er ontstaan tussen de verbeterde wegen
en de toeneming der bevolking? Welk percentage goederenvervoer zal op den duur
per vrachtauto geschieden?

Het concrete antwoord op deze en vele andere daarmede verband houdende
vragen is niet te geven. Ten hoogste kunnen daarover min of meer
speculatieve beschouwingen worden geleverd. Toch zouden wij de
hoofdlijnen dier ontwikkeling moeten kunnen aangeven, indien wij vasten
grond onder de voeten wilden hebben. Zeker is intusschen, dat ons
wegennet niet gemaakt moet worden voor behoeften van het heden, maar
voor die van de onbekende toekomst, en dat wij dus de ontwikkeling over
een tamelijk ruime periode vooruit zullen moeten zien.65

Er moest worden voorspeld om het heden vorm te geven, om in te grijpen in
hedendaagse ontwikkelingen. Dit uitte zich onder andere in een explosie van het
zogenaamde tellen. Ingenieur Th.K. van Lohuizen, werkzaam bij de dienst
Stadsontwikkeling in Amsterdam en in 1948 de eerste hoogleraar in de
stedenbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, begon in 1930 met
verkeerstellingen in Amsterdam, waarbij hij 3000mensen (onder wie hoogopgeleiden
als hoofden van scholen) op allerlei kruispunten opstelde om in allerhande categorieën
het verkeer te tellen. Deze tellingen moesten duidelijk maken welke routes in de stad
als ‘hoofdroutes’ konden gelden en inzicht geven in de schommelingen in het verkeer
door de dag heen.66 Onder andere uit dit soort werk ontwikkelde zich de
verkeerskunde. Het handboekWegenbouw van B.J. Kerkhof, directeur van een
stoomwalsbedrijf, kende vele herdrukken met beschouwingen over actuele
ontwikkelingen. Zo bevatte de vierde druk uit 1942 een geheel verzelfstandigd
hoofdstuk ‘Verkeerswaarnemingen en statistieken’, voorafgaand aan het hoofdstuk
‘Ontwerp’, want ‘prognoses van verkeerscijfers lagen aan de basis van de oplossing’
(voor profiel, tracé, breedte en wegdek).67

Niet alleen tellen was van belang in het kader van het ‘survey’ - werk, maar ook
voorspellen. In 1926 publiceerde J.M. de Casseres een invloedrijk boek met de titel
Stedebouw. Het was een pleidooi voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van stedenbouw. In Casseres' visie was stedenbouw sociaal werk dat zijn
basis vond in de ‘bevolkingsbeweging, de sociale verhoudingen en de economische
toestanden’. Een plan moest een zo groot mogelijke ‘toekomstwaarde’ hebben. ‘Het
is de moeilijke taak van de urbanist niet alleen om de ruimtelijke structuur te maken
voor een kort tijdvak, maar evenzeer om de voorzieningen te treffen, welke komende
geslachten een volkomen ontplooiing van werk en leven mogelijk zullen maken, en
daarom is de dynamiek, meer nog dan de statistiek der samenleving, voor den
stedebouw van betekenis.’68 Er werden, kortom, pogingen gedaan tot het opstellen
van modellen die de dynamiek konden verklaren en voorspellen. Een voorbeeld
hiervan is demethode-Halle, die uit allerhande statistieken (geboorte-, sterfte-, gezins-
en woningstatistieken) poogde de woningbehoefte te voorspellen. Deze methode
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werd onder andere in Rotterdam toegepast en leidde tot vele praktische en
wetenschappelijke controverses.69 Uit dit soort werk ontwikkelde zich onder andere
de voorspellende demografie op basis van extrapolaties uit empirische data, en niet
langer op basis van een mathematische wet.
In de aan kracht winnende opvatting dat het plan ook eenmaatschappelijke ordening

betekende, ontstond een specialisme - ‘de sociografie’ - dat met name na de Tweede
Wereldoorlog (tijdelijke) invloed zou krijgen. Dit specialisme richtte zich op
sociaaleconomische en demografische dynamieken in een stad en/of regio.70 H.N.
ter Veen, die in 1933 hoogleraar sociografie (sociologie) werd aan de Universiteit
van Amsterdam, beijverde zich om een nieuw werkterrein te creëren voor zijn
afstudeerders bij de planning van steden en polders. In toenemende mate werden dan
ook sociografen aangenomen ter ondersteuning van het planningswerk. Veel
sociografen zouden betrokken raken bij de inrichting van de polders: ‘De
sociografenwereld had er bepaald anders uitgezien als de polders en Ter Veen er niet
waren geweest.’71

Het AlgemeenUitbreidingsplan vanAmsterdam uit 1935 geldt als paradigmatisch
voorbeeld hoe het ontwerpen van een uitbreidingsplan en de verwetenschappelijking
met elkaar werden geïntegreerd. Onder de stedenbouwkundige leiding van C. van
Eesteren werd zeven jaar aan het plan gewerkt. Het kenmerkende van het plan was
dat de stad in haar geheel werd bezien; verschillende uitbreidingswijken werden
ontworpen vanuit een totaalperspectief op de stad. Dit was vernieuwend ten opzichte
van de uitbreidingswijken die waren ontworpen in het vorige decennium. Uit hoofde
van de voornoemdewijziging van deWoningwet van 1931werd tevens een streekplan
ontworpen. Het plan was gebaseerd op voor die tijd zeer geavanceerde demografische
analyses. Deze analyses lagen vervolgens ten grondslag aan allerhande berekeningen,
zoals de bepaling van het oppervlak dat voor bebouwing moest worden gepland.
Voor de bepaling van dit oppervlak was het nodig geweest een gemiddelde
gezinsgrootte te bepalen voor de 960.000 inwoners die de toekomstige stad rijk zou
zijn. Uitvoerige berekeningen stelden dit gemiddelde op 3,37. Ook de eerdergenoemde
verkeersanalyses onder leiding van Van Lohuizen waren zeer vooruitstrevend.
Uit het eerdere streven van professionals om in de steden zelf een nieuw vakgebied

te ontwikkelen dat gericht was op de integratie van techniek en ruimte in het ontwerp
van verschillende stedelijke
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functies (verkeer, werken, wonen en recreatie), ‘stedenbouw’, ontwikkelden zich
diverse specialismen en nieuwe disciplines. In de wederopbouwperiode betekende
dit vervolgens dat de praktijk van stadsuitbreidingen een zaak zou worden van
interdisciplinaire teams. Stedenbouwkunde werd steeds meer gezien als een
deelbelang, net als het deelbelang van het verkeer en het deelbelang van de
woningbouw.
In de nu volgende paragraaf zal aan de orde komen wat de ontwikkeling van

planning betekende voor de dynamiek van de stedelijke techniek. De nadruk ligt op
transport. Door het proces van cityvorming en door de toenemende activiteit in de
stadskernen namen de verkeersstromen toe. Ook nam de diversiteit aan
verkeersdeelnemers toe. Welke problemen deden zich daardoor voor en wat was de
rol van de planning in de oplossing van deze problemen?

Wegen, wijken en voorzieningen

Kenmerkend voor veel techniekontwikkeling in de stad is dat de samenstellende
delen van stedelijke voorzieningen maar zeer ten dele uit (reflectie op) de stad zelf
tot stand komen, maar dat de stad vanwege haar fysieke dichtheid en massa (aan
gebouwen, bevolking, klanten) aanleiding geeft tot het samensmeden van die
componenten tot kenmerkende stedelijke systemen en voorzieningen. Deze nieuwe
stedelijke elementen raken vervolgens vervlochten met allerlei bestaande
voorzieningen waardoor aanpassingen soms niet achterwege kunnen blijven. De
ontwikkeling van telefonie en die van gas- en elektriciteitsvoorzieningen zijn
exemplarische voorbeelden: deze konden juist vanwege de dichtheid en massa van
de stedelijke context tot ontwikkeling komen.72 De effecten van deze nieuwe
nutsvoorzieningen op andere stedelijke techniek en op het stedelijk leven in het
algemeen zijn moeilijk te overschatten. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van
diverse transportmiddelen. Spoorwegstations werden bijvoorbeeld opgetrokken uit
grotendeels niet speciaal voor de stad ontworpen onderdelen, maar wel als specifiek
stedelijke voorzieningen - een interface tussen het landelijk spoorwegnet en lokale
vervoersstelsels. Spoorwegstations bevorderden daarom ter plekke een nieuwe
concentratie van stedelijk verkeer. Dat leidde al in de negentiende eeuw tot prangende
problemen, waar de oprichting van de omnibus- en tramlijnen ten dele oplossingen
voor bood. Ook deze wel zeer stedelijke systemen werden samengesteld uit
grotendeels niet specifiek stedelijke techniek. De omnibussen en trams maakten op
hun beurt nieuwe uitbreidingenmogelijk en daarmee namen de in de stad af te leggen
afstanden toe. De scheiding van wonen en werken die de nieuwe vervoermiddelen
mogelijk maakten, bevorderde ook de cityvorming in de centra, waardoor het
vervoersvolume tussen uitbreidingen en centra alleen maar toenam. Dit vormde in
de loop van de twintigste eeuw een vruchtbare voedingsbodem voor de diffusie van
de fiets, het openbaar vervoer en gemotoriseerd vervoer zoals personen- en
vrachtwagens alsook taxi's. Omgekeerd maakte de introductie van deze
transporttechnieken de nog verdere spreiding van stedelijke bestemmingenmogelijk.
Het is al gezegd: het verkeer nam steeds meer ruimte in beslag.
Ook de verkeersmodaliteiten zelf betwistten elkaar de ruimte.
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Telkens opnieuw was er de spanning hoe deze verkeersproblematiek op te lossen:
enerzijds door middel van pretenties die werden gesublimeerd in stedenbouwkundige
plannen en anderzijds door praktijken van aanpassingen die op dat moment afdoende
leken.

Verkeersdeelnemers

Rond 1914 was de voetganger de dominante verkeersdeelnemer.
In de jaren twintig en dertig steeg het aantal fietsen echter enorm. In Nederlandse

steden als Enschede, Eindhoven enAmsterdam bereikte het percentage verplaatsingen
per fiets in 1940 gemiddeld tachtig procent van alle verplaatsingen per fiets, auto,
bromfiets en openbaar vervoer.73 Hoe dit zich verhield tot het aantal voetgangers is
onduidelijk, want die werden nooit geteld. De fiets was echter in 1940 het dominante
vervoermiddel geworden.

Midden jaren dertig was het op sommige punten in de Randstad op zon- en feestdagen een
verkeersdrukte van belang, zoals hier op de Leidsestraatweg bij de overgang van het Hofpleintreintje
te Den Haag op Tweede Paasdag. De fiets was de belangrijkste wijze van vervoer en recreatie de
belangrijkste oorzaak van massaverkeer. Opnieuw vormde een vervlechting tussen twee
vervoerssystemen - de overgang - een knelpunt. Het verkeer werd nog bijna uitsluitend door agenten
geregeld.
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In de jaren twintig steeg het aantal trampassagiers, om in de jaren dertig weer te
dalen.74 In Utrecht, bijvoorbeeld, steeg het jaarlijkse aantal reizigers tussen 1910 en
1930 van vier miljoen naar veertien miljoen. Dit kwam neer op een jaarlijks
gemiddelde van zeventig ritten per persoon.75 Daarna daalde het jaarlijkse aantal
reizigers naar elf miljoen en werd de tram in 1939 volledig opgeheven.76 De tram
kreeg toen naast de bestaande concurrentie van particuliere vervoermiddelen als fiets
en auto ook geduchte concurrentie van de autobus.
Ook al was het gebruik van de auto nog beperkt, de toename van dit gebruik was

al wel zichtbaar en voelbaar vanaf de jaren tien. Zo reden in Den Haag in 1911 122
auto's. In 1914 reden in Amsterdam vierhonderd auto's, honderdvijftig motorfietsen,
vijftienduizend handkarren en twintigduizend fietsen. Vanaf de jaren twintig steeg
het aantal auto's enorm snel. Zo krioelde het bij spoorwegstations van de auto's, die
onder andere als taxi dienst deden. Daarnaast stapten gemeentelijke diensten als de
brandweer, de reiniging en de politie over op gemotoriseerd vervoer.77 In 1930 reden
in Amsterdam al zevenduizend auto's en achtendertighonderd vrachtauto's. Daar
stonden echter nog tegenover: 2400 bespannen voertuigen, 11.500 handkarren en
niet minder dan 180.000 fietsen.78Zowel het absolute aantal gemotoriseerde voertuigen
als hun relatieve aandeel in het verkeer steeg. De zichtbaarheid van het gemotoriseerd
verkeer nam ook toe dankzij de grotere snelheid ten opzichte van het andere vervoer,
evenals het ruimtebeslag op de weg en bij het parkeren.

Dwarsprofiel en wegdek

De verscheidenheid van vervoermiddelen creëerde een probleem: de verkeersloop
op straat werd belemmerd doordat iedereen schijnbaar chaotisch door elkaar heen
krioelde. De oplossing van deze kwestie lag in het ontwerpen van een adequaat
‘dwarsprofiel’, een technische term die reeds in de negentiende eeuw in zwang was.
Het dwarsprofiel was een dwarsdoorsnede van de weg die de schikking en de breedte
aangaf van de verschillende banen.
De heer A.H. op ten Noort, directeur Gemeentewerken te Enschede, wijdde in

1915 een artikel aan alle mogelijke dwarsprofielen. Dit

Dit dwarsprofiel van de hand van P. Bakker Schut uit 1926 toont de retorische kracht van het profiel
als planningsinstrument. Naar zijn inzichten zou een verbreding van de Haagse Vondelstraat de
veiligheid dienen vanwege de mogelijkheid tot scheiding van snel en langzaam verkeer op aparte
banen. In de verbrede straat is voor iedereen een ordelijk plaatsje ingeruimd, zelfs voor de lanterfanter.

was hem ingegeven door het feit dat door de enorme dynamiek van de
elektriciteitsvoorziening, de Telefooncentrale der Gemeente Enschede en de bouw
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van een nieuw raadhuis telkens straten moesten worden opgebroken. Dit zag hij als
een mooie kans om de straten volledig her in te delen en aan te passen aan de eisen
van het moderne verkeer.79Een dwarsprofiel moest niet alleen alle vormen van verkeer
zo goed mogelijk accommoderen, maar ook garanderen dat toekomstige ingrepen
ten behoeve van nieuwe leidingen minimale verstoringen zouden betekenen voor de
voortgang van het verkeer. Dit laatste aspect bracht de eerdergenoemde Kerkhof tot
de aanbeveling in zijn handboek om leidingen onder trottoirs aan te leggen en deze
door buizen onder kruispunten door te trekken.80

De scheiding in wegvakken die aan het dwarsprofiel ten grondslag lag, was onder
andere een antwoord op de verschillen in snelheid die waren ontstaan in het verkeer.
Het accommoderen van die snelheidsverschillen was een van de uitdagingen in de
periode waarover dit hoofdstuk handelt. Het was geenszins te verwachten dat het
trage verkeer uit het straatbeeld zou verdwijnen. Zo schreef P. Bakker Schut in 1926
in een preadvies ‘Het dwarsprofiel van wegen’ voor de VereenigingHet Nederlandsch
Wegen-congres:

Ook al worden de paard en wagens geheel vervangen door auto's - het
staat nog geenszins vast, dat dit voor het stadsverkeer over de geheele linie
zal geschieden - dan houdt men nog de talrijke handkarren. De in ons land
ingewortelde gewoonte om brood, groente, vleeschwaren, melk en wat al
niet meer aan huis te bezorgen, werkt er toe mede om het aantal van
dergelijke vervoermiddelen buitengewoon groot te maken. Trouwens,
vermoedelijk zullen om dezelfde reden ook de paard en wagens in het
stadsverkeer een taai leven hebben.81

Het dwarsprofiel was bij uitstek het niveau van de stedenbouwkundige planning waar
de ontwerpers van de plannen en de civieltechnische ingenieurs bij gemeentewerken
elkaar ontmoetten. Het verkeersplan vormde immers de ruggengraat van het
stedenbouwkundige plan. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit
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Alom ontstonden in het begin van de twintigste eeuw gemeentelijke reinigingsdiensten die de
vuilnisophaal coördineerden. De dienst in Leiden liep voorop met de introductie van de gemotoriseerde
vrachtwagen. In 1914 werd de vuilnis echter nog met paard en wagens en handwagens opgehaald.
In die tijd werden ook de fecaliën nog voor een deel opgehaald. Het paard zou echter nog lang in de
straat zichtbaar zijn, zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog. Dit droeg bij aan de gemêleerdheid van
de verkeersdeelnemers.

1935 onderscheidde maar liefst 34 verschillende dwarsprofielen in de
uitbreidingswijken. Ook het ontwerp-uitbreidingsplan voor het zuidwestelijk gedeelte
van Den Haag, ontworpen door W. Dudok in 1936, bevatte tekeningen van
straatprofielen. Het was in de jaren dertig usance geworden straatprofielen in
stedenbouwkundige plannen op te nemen.82

De breedte van een straat hing direct samenmet zijn functie als hoofdverkeersweg
of als woonstraat en hing tevens samen met de soort bebouwing. Wegen werden in
hiërarchie ontworpen. Het zojuist genoemdeAmsterdamse uitbreidingsplan uit 1935
kan als voorbeeld dienen. Primaire hoofdwegen werden tussen de geprojecteerde
rooilijnen 54 meter breed en secundaire wegen 34 meter breed. Primaire hoofdwegen
kregen aan weerszijden banen voor het doorgaande verkeer alsmede banen voor het
woonverkeer.
Daarbij moesten ze ruimte bieden voor een eventueel toekomstige trambaan - het

nader te bepalen vervoersplan zou uitmaken in hoeverre daadwerkelijk trams zouden
worden aangelegd. De primaire wegen werden in die zin flexibel ontworpen.
Daarnaast kregen de primaire wegen aan weerszijden trottoirs en rijwielpaden.
De verschillende banen - die dus de verschillende verplaatsingsvormen naar

snelheid segregeerden - werden door diverse vormen van bomenbeplanting
onderscheiden. Daarnaast kregen ze een verschillend wegdek. De profielen gaven
ook een suggestie van de bebouwing: mogelijke hoogten en het wel of niet voorkomen
van voortuinen werden aangegeven. Ten slotte gaf het dwarsprofiel ook de kromming
van het wegdek weer ten behoeve van de afwatering. Het wegdek onderging in de
loop van de tijd diverse wijzigingen om de veranderende belasting en eisen het hoofd
te bieden. De vele vormen van verkeer en de toenemende intensiteit daarvan stelden
geen geringe eisen aan de weg. Aan de vooravond van de EersteWereldoorlog waren
keien en klinkers de dominante bestratingsvorm. In de nabijheid van openbare
gebouwen waar geruisloosheid van het verkeer van groot belang werd geacht, zoals
bij ziekenhuizen en scholen, werd soms hout toegepast.
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Kerkhof schreef in zijn eerdergenoemde handboek voor de wegenbouw uit 1920
dat houtbestrating moest worden aanbevolen voor de drukke stadsstraten omdat het
aan alle eisen van het moderne verkeer voldeed: ‘Een houtbestrating van niet te vet
bereid zacht hout, goed gelegd op een soliede fundering, is voor elk stadsverkeer een
voortreffelijk plaveisel.’ Houtbestrating was duurzaam, tamelijk geruisloos, kende
een lage weerstand (trekkracht in ingenieurstermen) en de onderhoudskosten waren
laag.83

Synthetisch bitumen werd voor het eerst in 1923 toegepast, en wel op de
Nassaukade, de drukste weg in Amsterdam in 1930. Het was een afvalproduct van
olieraffinage, in tegenstelling tot het natuurasfalt, dat in enkele binnensteden hier en
daar al eerder was toegepast. Het initiatief tot toepassing van ‘de zwarte kunst’ werd
genomen door de hoofdingenieur van Publieke Werken in Amsterdam, ir. W.A. de
Graaf, die het synthetische asfalt had aanschouwd op een studiereis in Engeland.
Volgens De Graaf werd het hoog tijd om ‘zijn’ straten en wegen aan te passen aan
de eisen van het moderne en in omvang toenemende verkeer. De ongemakkelijke en
luidruchtige kinderhoofdjes en grove klinkers moesten plaats maken voor een vlakker,
steviger, stofvrijer en vooral geluiddempend wegdek.84 Houtbestrating zou
langzamerhand verdwijnen uit het straatbeeld, evenals de klinkers en de keien.

Verkeersregeling - van agent naar stoplicht

De chaos op de weg werd behalve door het moderniseren van de straat zelf, ook
aangevat door verkeersregeling toe te passen op
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In 1923 begon Amsterdam met de asfaltering van zijn straten, waarna vele steden volgden. Zo werd
in 1933 de Laan van Meerdervoort in Den Haag geasfalteerd. Uiteindelijk zouden houtbestrating en
klinkers verdwijnen; de klinkers zouden in de jaren negentig overigens weer in de steden terugkeren,
uit esthetische overwegingen.

drukke kruispunten. De eerste verkeersagent verscheen in Amsterdam in 1912.85 In
de loop van de jaren twintig werd verkeersregeling een steeds belangrijker onderwerp.
Verkeersregeling is ook een voorbeeld van de toenemende greep van
gemeentediensten op de stad. Gemeenten moesten verkeerswetgeving ontwikkelen
over wie waar en wanneer zich aan welke regels diende te houden. Tevens moesten
gemeenten agenten gaan inzetten om op drukke kruispunten het verkeer te geleiden.
Er werden gemeentelijke wegenhulpdiensten opgericht om te assisteren bij
verkeersongelukken en gebrek aan brandstof.86

Verkeersregeling werd zowel gezocht in aanpassingen van het systeem (plaatsing
van borden, agenten) als in aanpassingen van het artefact (automobiel moest signalen
kunnen geven).87De basis van de standaardisering van verkeersborden en autosignalen
was eind jaren twintig voltooid: de standaardisering van wat wij nu verkeerslichten
noemen, moest echter nog op gang komen.
Door de stijging van de mobiliteit waren gemeenten steeds meer agenten kwijt

aan de regeling van het verkeer. Dit was een van de redenen waarom er werd gezocht
naar andere manieren van verkeersregeling. Hieruit kwam het verkeerslicht voort.
De organisatie van het verkeerslicht was een complexe zaak en er zijn dan ook vele
experimenten gedaan in allerlei steden. Een groot voordeel van een technische
verkeersregeling was dat coördinatie kon worden ingevoerd van verkeersregeling
van kruispunten die achter elkaar lagen. Voor agenten was dit moeilijk gebleken.
Om coördinatie mogelijk te maken, werd een centrale dienst voor verkeersregeling
ingesteld. Via de telefoon werd het individuele stoplicht met deze dienst verbonden.
Het systeem bestond uit drie delen: lichtsignalen (het stoplicht zelf) met de
schakelapparaten op straat, het regelorganisme op de telefooncentrale en het
commandotoestel in het bureau van verkeerswezen.88 Interessant is hier de verknoping
met elektriciteit: in Heerlen had de Stroomverkoopmaatschappij het initiatief genomen
tot de gemeentelijke invoering van verkeerslichtsignalen.89
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Openbaar vervoer: tram of autobus?

Openbaar vervoer was in de context van de veranderende stad een belangwekkend
onderwerp. Zoals al eerder is gesteld, verplaatste de woonfunctie zich steeds meer
uit de binnenstad naar de nieuwe wijken. Voor het werk of voor het bezoeken van
bijvoorbeeld een bioscoop moest nu worden gereisd, naar nieuwe industrieterreinen
of naar de stadskern. Dezemassale vervoersvraag gaf aan openbaar vervoer ongekende
kansen.
In het vorige hoofdstuk werd uit de doeken gedaan hoezeer de tram een verbetering

was ten opzichte van het vervoer over de onverharde weg of over een weg bedekt
met keien. De tram reed veel comfortabeler en geruislozer. De elektrische tram was
nog eens een enorme verbetering ten opzichte van de paardentram en de stoomtram.
Zo kon de elektrische tram de hoge binnenstedelijke bruggetjes makkelijker aan: de
paardentram had voor deze bruggetjes regelmatig een extra paard moeten inbinden.90

Overigens moesten de bruggen soms wel worden verstevigd.
In de jaren tien en twintig werd de elektrificatie van de tram overal voltooid. De

inpassing van de elektrische tram in de steden was soms een betwiste zaak, zoals in
Delft in 1921. De Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM) wilde de dienst op de
lijn Den Haag-Delft uitbreiden ten gevolge van de toename van industrie en de groei
van de Technische Hogeschool. Elektrificatie zorgde
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voor een toename in snelheid van de tram waardoor de bestaande halfuursdienst kon
worden omgezet in een zevenminutendienst.
Deze tram reed over de Oude Delft, een gracht in de binnenstad.
De Oude Delft was tevens een hoofdverkeersweg door Delft die onderdeel was

van de route van Den Haag naar Rotterdam. Om zowel de geëlektrificeerde tram als
het immer toenemende wegverkeer te kunnen verwerken, zou het grachtgedeelte van
de Oude Delft moeten worden gedempt. Dit leidde tot enorme protesten, onder andere
door de zich vormende beroepsgroep van stedenbouwkundigen, van wie een groot
deel te Delft had gestudeerd.
Op grond hiervan mengde ook het NIVS zich in het debat.
Ingenieur en directeur van Openbare Werken J. de Booij (1886-1955), tevens

hoofd van de dienst Stadsontwikkeling, interpreteerde de tramkwestie als een
stedenbouwkundig vraagstuk. De toekomst van Delft lag aan de oostzijde van de
stad, waar Rijkswaterstaat de nieuwe Rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam
had geprojecteerd. Het debat over de uitbreiding van Delft werd aldus aan regionale
ontwikkelingen gekoppeld. Deze positionering liep zelfs nog vooruit op de
aanbeveling van het Stedebouwkundig Congres van 1924 om, zoals in de tweede
paragraaf van dit hoofdstuk werd uiteengezet, stedelijke uitbreidingsplannen steeds
meer in de context van streekontwikkeling te beschouwen. Rijkswaterstaat, die bezig
was een nationaal wegennet te ontwerpen, was verheugd met Delfts vooruitziende
blik. Doordat Delft zelf regionale plannen op tafel legde, ontstond de mogelijkheid
om autonomie op te eisen voor lokale belangen. Delft maakte dankbaar gebruik van
deze strategische ruimte en opteerde samen met de HTM voor een tramlijn die niet
langs de geprojecteerde rijksweg liep, maar langs het spoorwegstation aan de westkant
van Delft. Het was logisch om het tramstation te situeren bij het spoorwegstation.
Door de vertraagde uitvoering van het rijkswegenplan werd de geëlektrificeerde tram
inderdaad langs het station aangelegd. Dit resulteerde in een fraai ontworpen weg
met een vrije trambaan, die Delft aan de oostzijde binnenkomt en die via een
imposante slinger wordt omgebogen naar de westzijde van de stad.91 Tegelijkertijd
werd in het uitbreidingsplan een doorbraak geprojecteerd van het station naar de
stadskern (de Peperstraat werd verbreed). Er ontstonden uiteindelijk dus twee
doorgaande wegen langs Delft, een langs de oostzijde en een langs de westzijde.

De tram kreeg in de jaren dertig steeds meer concurrentie van de autobus en de
trolleybus. De eerste stedelijke autobus reed al in 1908 in Amsterdam, maar slechts
voor de duur van drie maanden. Circa tweeduizend passagiers reden per dag mee op
een traject langs de Staatsliedenbuurt en de Jordaan. De aanleg van een tram zou de
scheepvaart over de Prinsengracht te veel hebben belemmerd. De doorbraak van de
autobus kwam pas na de ontwikkeling van luchtbanden. Maastricht was in 1919 de
eerste stad die met drie elektrische bussen en een Gemeente-Autobusdienst de bus
een volwaardige plaats in het openbaar vervoer gaf. Als eerste van de grote steden
volgde Amsterdam in 1922 met een busdienst tussen de binnenstad en de
Watergraafsmeer. Den Haag en Utrecht startten met busdiensten in 1924.92

De trammaatschappijen voelden de hete adem van de autobus allengs in hun nek.
Tramswaren gebonden aan strengewetgeving -men had bijvoorbeeld exploitatieplicht
op alle aangelegde rails, dus ook op verliesgevende trajecten - maar autobussen niet.
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In elke stad golden weer andere overwegingen ten aanzien van de voor- en nadelen
van tram, autobus en trolleybus.
Kenmerken van de tram waren vooral de grote hoeveelheid mensen die door de

tram konden worden vervoerd (door middel van het aankoppelen van tramstellen
naar behoefte) en de vaste baan die werd bepaald door de rails en door de
bovenleiding. Overigens weken tramrails vanwege de inbedding in de openbare weg
af van wat bij de spoorwegen gebruikelijk was. Dat vergde ook weer speciale
constructietechnieken. De ingenieurs M. Bolderman en A. Dwars besteedden in hun
leerboek aparte aandacht aan trambanen in steden omdat bijvoorbeeld de wissels een
bijzondere constructie kenden: ‘Tongen, punt- en hartstukken zijn uit groefrails
geconstrueerd en de verschillende onderdeelen van de tongbeweging worden zoo
mogelijk elektrisch of elektrothermisch aan elkaar gelascht.’93 De elektrische tram
kende geen uitlaatgassen, in tegenstelling tot de bus. Kenmerken van de autobus
waren dan ook het spiegelbeeld van die van de tram. Een bus kon een beperkte
hoeveelheidmensen vervoeren, maar de route was flexibel, in ieder geval in technische
zin.
De normatieve beoordeling verschilde van stad tot stad, van bedrijf tot bedrijf en

van ingenieur tot ingenieur. Zo stelde een autobusbedrijf in 1920 dat het nadeel van
de tramwas dat het verkeer zich naar de trammoest voegen in plaats van omgekeerd.
In Amsterdam diendende Utrechtsestraat en de Leidsestraat als afschrikwekkend
voorbeeld van wantoestanden ten gevolge van de tram.94 De directeur van de
gemeentetram in Amsterdam maakte een geheel andere afweging in 1920. Het
voordeel van de tram was juist dat deze leiding gaf aan het straatverkeer door zijn
vaste baan. Een ander nadeel van de bus was de opspattende modder, iets dat tot in
de huidige tijd herkenbaar is.95

In Arnhem verloor de tram het in 1938 definitief van de bus: er werden geen
nieuwe investeringen meer gedaan in de tram. Ten gevolge van twijfels over de
rentabiliteit van de tram was daar al sinds 1930 een gemeentelijk debat gaande over
de voor- en nadelen van de tram en de bus.96 In Groningen had men grote problemen
met het feit dat bij elke ingreep in de weg ten behoeve van de aanleg van nieuwe
ondergrondse leidingen, de trambaan weer onbruikbaar was. De modernisering was
in strijd met het trambelang. De tram verdween dan ook uit de stad ten faveure van
de bus en trolleybus.97

Ingenieur P. Bakker Schut, directeur van de dienst Stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting te Den Haag, publiceerde in 1934 een studie
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die was verricht door W.B. Kloos, die later bekendheid zou krijgen als planoloog,
Het tram-autobus-vraagstuk in verband met de stadsuitbreiding.Deze studie noemde
als een belangrijk argument voor de tram dat deze een enorme stimulans voor het
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf betekende. Verder toont deze studie hoe
genuanceerd de afweging tussen tram en bus gemaakt diende te worden. Factoren
als de uitgebreidheid van de stad, de dichtheid van de bevolking, sociaal-economische
factoren, demografische factoren, verkeersafhandeling en verkeersveiligheid,
rentabiliteit van het openbaar vervoer, de opkomst van andere individuele manieren
van vervoer zoals de taxi, al deze factoren speelden een rol in de vraag naar de rol
van de tram en de bus in de toekomst van het openbaar vervoer.98

De Tweede Wereldoorlog

In deze paragraaf worden enkele gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor
stedelijke techniekontwikkeling behandeld. Ten eerste werd na de bombardementen
van de eerste oorlogsdagen direct met de wederopbouw begonnen. Na de oorlog
bestond er dus al een structuur waarin de voortzetting van de stedelijke wederopbouw
gestalte kon krijgen. Ten tweede werd door de bezetter tijdens de oorlog gebruik
gemaakt van de expertise van gemeentelijke diensten. Dat draaide in sommige steden
uit op het plegen van afbraak ter wille van verdedigingswerken. Ten derde raakten
bestaande technische systemen steeds meer onder druk door de toenemende schaarste
aan materialen en arbeid. Dit noopte tot het invoeren van vervangende technieken.
Ten slotte werd tijdens de oorlog een basis gelegd voor naoorlogse planstructuren.
De TweedeWereldoorlog begon in Nederland met bombardementen op een aantal

steden, in het bijzonder Middelburg en Rotterdam. Andere steden, zoals Groningen
en Arnhem, raakten aan het eind van de oorlog delen van hun binnenstad kwijt. Dit
maakte pijnlijk duidelijk dat de stad haar imago als veilige haven definitief had
verloren. Boden de stadsmuren vroeger bescherming aan de stedeling, tegen aanvallen
uit de lucht was geen stad bestand. De eerder genoemde Haagse planoloog W.B.
Kloos stelde dan ook in 1947 dat steden weer veilig moesten worden en dat de
stedenbouw de strategische eisen, die hevig veronachtzaamdwaren geweest, opnieuw
moest benadrukken.99

In Den Haag waren in 1938 en 1939 wel enige maatregelen ter bescherming van
de stad tegen luchtaanvallen genomen. Die werden door de dienst Gemeentewerken
uitgevoerd. Zo werd een proef gedaan met een openbare houten ‘schuilloopgraaf’
waarin vijftig mensen bescherming konden vinden. Op den duur werden er 156 van
gebouwd, de meeste van hout en enkele van beton. Deze hadden in totaal een
capaciteit van 8000 mensen. De historicus Vijfvinkel constateert echter dat deze
constructies, die nog werden aangesloten op het lichtnet, slechts een beperkte
bescherming zouden hebben geboden. Tijdens de hongerwinter werd het hout in deze
schuilloopgravenmassaal door de bevolking gebruikt ten behoeve van verwarming.100

Tijdens de oorlog ging het (her)bouwen en aanleggen van stedelijke voorzieningen
voor zover mogelijk gewoon door.
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Bouwprojecten onder het bezettingsregime zoals opleidingsinstituten,
politiekazernes en nederzettingen vertegenwoordigden een investeringswaarde van
minstens twintig miljoen gulden. Zij

Tijdens de oorlog, en vooral na 1942, werden gangbare brandstoffen steeds schaarser. Auto's konden
niet meer rijden en in toenemende mate moest worden teruggevallen op vervangende brandstoffen.
Gemeentediensten en burgers waren zeer inventief: zo werden turf- en kolengasgeneratoren achter
de bus en de auto gemonteerd. Uiteindelijk kwam de nog niet zo heel ouderwetse paardenkracht weer
van pas, zoals de foto uit Groningen toont.
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vormden daarmee een van de belangrijkste bouwstromen van de bezetting.101

De ingenieur J.A. Ringers, voor de oorlog al bekend als directeur van de
Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken en vervolgens als eerste
directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, werd in 1940 hoofd van het
Regeringscommissariaat voor de Wederopbouw. Hij was verantwoordelijk voor
(onder andere) de wederopbouw van steden en dorpen die door bombardementen
waren getroffen. Middelburg werd onder meer aangepakt. De verwoesting van de
binnenstad schiep de mogelijkheid om de stad te moderniseren wat betreft de
infrastructuur. Tegelijkertijd wilde men echter het oude stadsbeeld herstellen. De
ingenieur P. Verhagen, stedenbouwkundige, was hoofd van de Stichting Herbouw
Middelburg.
Deze stichting gaf leiding aan het puinruimen, het herstel van oude en de aanleg

van nieuwe straten, rioleringen, leidingen en kabels alsook het bouwrijp maken van
kavels. Besloten werd om de binnenstad veel ruimer op te zetten dan vóór het
bombardement het geval was geweest. Dat betekende logischerwijs dat een deel van
de bevolking in uitbreidingswijken moest worden gehuisvest. Tussen 1941 en 1943
werd daartoe stadsuitbreiding buiten de stadswallen gerealiseerd, die met name
bestemd was voor de lage inkomens.102 ‘Deze ingrepen gingen gepaard met een
versterkte scheiding tussen wonen, werken, nijverheid, industrie en vermaak, en de
verwijdering van het merendeel van de niet-neringdoende bevolking uit de
binnenstad.’103

Ook in Rotterdam werden pogingen gedaan om zo snel mogelijk met de
wederopbouw te starten. Hier kwam in de praktijk echter weinig van terecht. Het
verloop van de oorlog veranderde de positie van Rotterdam in het grote Duitse Rijk.
W.G. Witteveen, die al sinds 1924 als stedenbouwkundige in Rotterdam werkzaam
was, kreeg de opdracht een plan te ontwerpen. De gehele organisatie van het ontwerp
van dit plan verzandde in architectonische controversen. Na de oorlog zou dit plan
definitief worden verworpen en in 1946 werd het Basisplan voor de Wederopbouw
van Rotterdam gepresenteerd.
Tijdens de oorlog werd in Rotterdam dus wel ontwerparbeid verricht maar werd

er geen begin gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering.104 Wel werd al het puin
geruimd, de infrastructuur uit de grond gehaald en de grond door de
‘pennestreekonteigening’ ontdaan van het raster van eigendomsverhoudingen.105

Naast grootschalige bouwprojecten, waaronder een wijk in Heerlen voor Duitse
beambten die de mijnexploitatie zouden overnemen (na de oorlog de Marie
Christinawijk geheten), kregen diensten van Gemeentewerken er een andere taak bij,
namelijk slopen. In Den Haag veranderde de dienst Gemeentewerken van een dienst
die bouwde en onderhoud pleegde, in een dienst die afbraak pleegde en bestaande
bouwwerken verwaarloosde. De dienst werd ingeschakeld bij de ‘dagelijkse zaken’
die met de bezetting te maken hadden, zoals het gereed maken van schoolgebouwen
voor Duitse militairen. Er werd een kantoor gebouwd ten behoeve van de distributie.106

In de tweede helft van de oorlog werd Den Haag omgebouwd tot vesting omdat de
Duitsers een landing van geallieerden verwachtten. In november 1942 kreeg de dienst
Gemeentewerken opdracht tot het slopen van de zich in de zone van de Atlantikwal
bevindende huizen, kerken, scholen, bruggen enzovoorts. De gehele dienst werd
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ingeschakeld; verloven werden ingetrokken en op het hoogtepunt van de
werkzaamheden waren 5800 arbeiders bij de sloop betrokken.
Naarmate de oorlog vorderde, en met name na 1942, toen de bouwstop werd

afgekondigd, raakten de technische systemen in de stad steedsmeer gehavend. Bekend
is het verhaal over het plunderen van hout van de tramrailsconstructie. Ook
houtbestrating werd geplunderd. Autobussen werden door de bezetter gevorderd.
Rioleringen hielden langzamerhand opmet werken. De afbraak van het één betekende
soms echter de opleving van iets anders. De verwoesting van Arnhem betekende na
de oorlog de doorbraak van de trolleybus, omdat het argument dat het te duur was
om de infrastructuur van de tram af te breken niet meer op ging. Ook in Groningen
waren de verwoestingen reden om de trolleybus definitief in te voeren. In Den Haag
was men bezorgd over wat met het vuil gebeuren moest als de weg naar Drenthe
(waar het vuil werd verwerkt) zou wegvallen.
De vuilverwijdering is een casus die toont hoezeer de oorlog ingreep in systemen

die tijdens het Interbellum tot de basisuitrusting waren gaan behoren. De
vuilverwijderingwas in het Interbellum in die zin in beweging dat de diverse systemen
met elkaar in concurrentie waren: steden maakten eigen keuzes tussen bijvoorbeeld
de afvoer van vuil naar elders, dempen of verbranding. Welk systeem steden echter
ook toepasten, het vuil verdween uit de straat. Tijdens de oorlog kwamen de systemen
onder druk te staan. De schillenboer werd een nieuw gezicht in de stad. De verzamelde
schillen van groente en fruit werden verkocht als veevoer. In 1940 werd een
Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen opgericht om inzameling,
regeneratie en verwerking van oudematerialen te bevorderen (zie het deel Huishouden
van deze serie).
Tijdens de oorlog vormde ‘scheiding’ van afval dus een nieuwe schakel in de

huisvuilverwijdering. Bij huishoudens is het er echter nooit van gekomen: alleen
kantoren en magazijnen werden aangedaan. In sommige gevallen was het eerder een
verplaatsing van de schakel: in Amsterdam kende de verbrandingsinrichting een
eigen sorteerband waaraan arbeiders de verschillende materialen sorteerden.107

Overigens was Amsterdam de enige stad in Nederland waar al eerder rond 1918,
enige tijd aan vuilsortering was gedaan.108 Het grootste probleem voor de
vuilverwijdering was om de afvoer van het vuil op peil te houden. Vanwege een
tekort aan gewone brandstoffenmoesten vuilniswagens voor persgas geschikt worden
gemaakt, hetgeen ook tot de bouw van installaties voor het maken van persgas noopte.
Uiteindelijk verdwenen de vuilniswagens wegens toenemend gebrek aan alles en
werden ze vervangen door
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paardenkarren om het vuil op te halen. Verbrandingsinrichtingen kregen het moeilijk
omdat de calorische waarde van het afval sterk afnam, onder andere omdat er meer
as in het huisvuil zat ten gevolge van de slechtere kwaliteit kolen die in de oorlog
werden gebruikt. De oorlog veranderde zogezegd de kwaliteit van het afval.

De invloed van het Duitse planningsdenken leidde in 1941 tot de instelling van de
Rijksdienst voor het Nationale Plan, met dr. ir. F. Bakker Schut als directeur. Dit
instituut vormde tevens een praktische impuls voor de planologie. Zo schreven vader
P. Bakker Schut en zoon F. Bakker Schut in 1944 het boek Planologie, waarin een
institutionele structuur voor onderzoek naar ordening en vormgeving van de ruimte
werd voorgesteld. Deze structuur is een mooi voorbeeld van de utopieën die tijdens
de oorlog voor betere tijden werden ontwikkeld.109 Het specifieke aan stedelijke
techniek, bijvoorbeeld in vergelijking met utopieën over de naoorlogse
sociaal-economische ordening, is echter dat er tijdens de oorlog en ondanks de
bezetting wel degelijk werd gebouwd en geëxperimenteerd. Derhalve kon ook met
de institutionele structuur ervaring worden opgedaan. Na de bevrijding bleven
structuren grotendeels in stand: een centraal ministerie voor Openbare Werken en
Wederopbouw en de Rijksdienst voor het Nationale Plan bleven bestaan. De
institutionalisering van planstructuren zoals het streekplan, dat in het Interbellum
heftig was bediscussieerd maar nog geen echt stevige juridische verankering had,
had door de oorlog een flinke impuls gekregen.

Conclusies

De periode 1890-1914 werd gekenmerkt door de wassende invloed van de stedelijke
overheid op onderscheiden domeinen van de stedelijke techniekontwikkeling. In de
periode 1914-1940 werd die invloed geconsolideerd, vooral ten aanzien van het
integrale ontwerp van nieuwe uitbreidingswijken. De stedelijke overheid had relatief
meer financiële armslag en de achtereenvolgende wijzigingen van de Woningwet
verschaften de noodzakelijke juridische basis voor een stevige grip op de
stadsontwikkeling.
De kennisontwikkeling binnen de stedelijke bureaucratie ging door. Steeds meer

ingenieurs, met name die uit Delft, kwamen de stedelijke diensten versterken. In de
context van de stedelijke diensten werd ook specifieke (ingenieurs)kennis ontwikkeld.
In toenemende mate deden stadsingenieurs elkaar schriftelijk verslag van hun
ervaringen met wegenbouw, bruggenbouw, riolering, vuilverbranding,
drinkwaterleiding enzovoorts. Zo werd in 1915 Het Technische Gemeenteblad
opgericht, waarin al deze onderwerpen uitgebreid aan bod kwamen. Auteurs waren
vrijwel zonder uitzondering ingenieurs uit de stedelijke diensten. Ook het tijdschrift
Wegen werd in 1924 opgericht. Daarnaast waren er conferenties waar de stedelijke
ingenieurs elkaar ontmoetten, zoals het eerste NederlandscheWegencongres in 1920
en het eerste Internationale Stedebouwcongres in 1924. Ook de oprichting van het
NIVS in 1918 verschafte een belangrijk forum voor discussie over stedelijke
technische ontwikkeling. Ten slotte vormde ook de loopbaanmobiliteit van de
ingenieurs tussen de stedelijke diensten (Dumont in Haarlem kwam in Deventer; De
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Booij uit Delft kwam uit Amsterdam, enzovoorts) een factor in het ontstaan van
generieke kennis over stedelijke techniek. Dit vond zijn neerslag in het verschijnen
van vele handboeken voor stedelijke techniek.
De eerste pleidooien voor een stedenbouw in de negentiende eeuw werden

gemotiveerd door een aanklacht tegen de lelijkheid van de nieuwe uitbreidingen die
door het particulier initiatief tot stand waren gekomen. In het Interbellum kwamen
daar steeds meer aspecten bij. De stedenbouw moest behalve met de esthetica ook
met de infrastructuur, voorzieningen, voorspellingen van bevolkingsaantallen en
woningvoorraden en met visies op de ideale sociale ordening rekening gaan houden.
Na de oorlog zou Van Lohuizen in het verlengde hiervan betogen dat stedenbouw
een zaak was van interdisciplinaire teams (van samenwerking tussen deskundigen)
waarbij de specifieke taak van de stedenbouwkundige de synthese van al die aspecten
zou moeten zijn.110

De hoge verwachtingen ten aanzien van het nieuwe toverwoord ‘planning’ werden
met name in de nieuwe uitbreidingen gerealiseerd. De stedelijke uitbreidingsplannen
richtten zich in toenemendemate op de weloverwogen vervlechting van verschillende
voorzieningen. Daar waar men in de vorige periode grotendeels bezig was geweest
de verschillende systemen uiteen te rafelen, dat wil zeggen de spontaan tot stand
gekomen vervlechtingen het hoofd te bieden, werden in deze periode de systemen
weer bewust vervlochten. Zo vormden de stadsuitbreidingsplannen het integrerend
kader voor verkeersplanning en rioleringsplannen. De voorgeschreven dwarsprofielen
bepaalden de hoofdstructuur van de wegen. Deze werden vervolgens zodanig
ontworpen dat ook de afwatering een plaats kreeg, de riolering onder het trottoir liep
en een toekomstige tram kon worden aangelegd. De nadruk op planning trok een
grote wissel op de wetenschappelijke onderbouwing van prognoses omtrent de
toekomst die moest worden gerealiseerd. Dit leidde weer tot allerlei nieuwe
voorspellingsmethoden zoals die van Wiebols, een pionier in de modernisering van
de demografie, om de stedelijke populatie te kunnen voorspellen.
Terwijl de nieuwe uitbreidingen de planningspretenties geen strobreed in de weg

legden, waren de stadskernen berucht om hun weerbarstigheid. Doorbraken ten
behoeve van doorstroming van het verkeer van en naar spoorwegstations werden
bijvoorbeeld vaak aangekaart maar zelden gerealiseerd. Hier frustreerden het
particuliere eigendom, de gestegen grondprijzen en de behoefte aan behoud van
historische stadsgezichten de pretenties van de planners.
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De oude binnenstedelijke structuren waren vaak niet toereikend voor nieuwe behoeften. Deze
ophaalbrug op de hoek Lijnbaan en Prinsegracht in Den Haag was niet berekend op het nieuwe,
drukke autoverkeer, zoals hier in 1931, maar toch moest dit eroverheen. Grootscheepse oplossingen
voor dit soort binnenstedelijke knelpunten werden na 1914 steeds controversiëler.

Het streven naar verlaging van stedelijke dichtheid alsmede de toegenomen sociale
segregatie zorgden voor een ruimtelijke spreiding in de stad. In de stadskern gold
dat de dichtheid van de bevolking weliswaar afnam, maar dat het aantal functies en
de hoeveelheid activiteiten sterk toenamen. De stadskern werd dienstencentrum,
uitgaansgelegenheid, winkelcentrum en zakencentrum. Door de toenemende
bevolking, door het centrum dat steeds meer ‘doel’ werd zoals Berlage het zou hebben
uitgedrukt en door de ruimtelijke spreiding van diezelfde bevolking nam de dagelijkse
verkeersstroom enorm toe. Dit zorgde voor allerhande problemen en technische
vraagstukken die opgelost dienden te worden. De problemen ten gevolge van de auto
zouden zich in alle hevigheid pas aan het eind van de jaren vijftig met de
democratisering van het autobezit werkelijk openbaren.
Het geloof in planning, het geloof in efficiëntie, was in alle lagen van de bevolking

aanwezig. Het verzet van de middenstand tegen gemeentelijke verkeersmaatregelen,
dat in de periode 1890-1914 een grote rol speelde, kwam bijvoorbeeld tot een eind.
Daarbij was het draagvlak voor de gemeente enorm verhoogd door de veranderde
Kieswet: de gemeenteraad was niet langer een ‘herensociëteit’ maar een afspiegeling
van de verzuilde samenleving. De burgers raakten meer gebonden aan de macht.
Daar kwam bij dat voor zover er verzet was deze in geprofessionaliseerde kringen
kon worden geuit. De ruzies over de commiezenhuisjes in Haarlem kan als voorbeeld
dienen: in de vakbladen en in het NIVS werd dit verzet volop beschreven en
geanalyseerd. Ook via allerhande commissies zoals de welstandscommissies kon
verzet aanhangig worden gemaakt - een deel van het verzet raakte dus
geïnstitutionaliseerd.111 De stedelijke dynamiek kan niet los worden gezien van
invloeden die van buiten komen: in de afgelopen twee hoofdstukken waren de
belangrijkste invloeden de industrialisering en de bevolkingsgroei. Door de stedelijke
ontwikkeling nam de uitwisseling met het omringende land toe. Lintbebouwing werd
beschouwd als een van de kwalijke gevolgen. Dit had al in 1931 geleid tot een
wijziging in de Woningwet die het gemeenten toestond in gezamenlijk overleg tot
een ‘streekplan’ te komen, maar veel betekende dat niet in praktijk. Pas tijdens de
oorlog zou het Basisbesluit 1941 de fundering leggen voor dwingende bepalingen
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die aan stedelijke ontwikkeling werden opgelegd.112 De stedelijke ontwikkeling zou
daardoor na de oorlog steedsmeer in landelijk en provinciaal vaarwater terechtkomen.
Bovendien verloren technische systemen gaandeweg hun stedelijke dynamiek. De
auto vormde daarbij het kernprobleem bij uitstek. Hierover gaat het volgende
hoofdstuk.

A. van den Bogaard
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In de periode na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse steden geconfronteerd met de snelle
opmars van de personenauto. De behoefte aan bereikbaarheid voerde soms tot integrale reconstructies
van hele stadsdelen. De foto toont het Hoog Catharijnecomplex te Utrecht, met als levensader de
voormalige Catharijnesingel, sinds 1968 gedempt en in de jaren daarna omgebouwd tot het kortste
stukje autosnelweg van Nederland.
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4 De bewogen stad, 1945-1980

De aangesloten stad
De auto en de binnenstad
Vignet: Hoog Catharijne, een bypass voor Utrecht
Openbaar vervoer
Verkeerscirculatieplan Groningen
Conclusies

De drijfveren voor de ontwikkeling van stedelijke technieken in de naoorlogse periode
waren aanvankelijk gelijk aan die van vóór de oorlog: prognoses omtrent een
groeiende bevolkingmet een grotere huisvestings- en transportbehoefte, veranderende
opvattingen over het huishouden en wonen, nieuwe communicatietechnieken, nieuwe
technische kennis en processen en tot slot nieuwe beleidsimpulsen op provinciaal en
rijksniveau ten aanzien van infrastructuur en ruimtelijke ordening
Na de oorlog was naar veler overtuiging evenwel ook een nieuwemaatschappelijke

orde in de maak. Daarin moest de naoorlogse stad een cruciale rol spelen. De massa
en snelheid van allerlei processen zouden enorm toenemen en om dit op te kunnen
vangen moesten de steden opnieuw worden uitgerust. Dat spitste zich toe op twee
hoofdpunten: enerzijds een verwachte grote behoefte aan (nieuwe) huisvesting,
gelieerd aan verwachtingen over bevolkingsgroei, nieuwe woonopvattingen en
stedelijke uitbreidingen, en anderzijds maatregelen om de steden aan te passen aan
de gestage groei van het (auto)verkeer. In dit klimaat moesten stedelijke bestuurders
en diensten bij hun planning als nooit tevoren de maat van een welvarender maar
niet in details kenbare toekomst aanhouden. Dat verklaart misschien waarom op
foto's uit de jaren vijftig de nieuwe uitbreidingswijken en ringwegen er zo riant in
hun ruimtelijk jasje bij liggen. Het lijkt alsof hun ontwerpers aan het heden voorbij
zijn gegaan om zich volledig te richten op een veel ruimere maar ook drukkere
toekomst.

Nieuwe actoren en netwerken

Al tijdens de oorlog waren stadsbesturen steeds meer van hun planningsbevoegdheid
aan hogere overheden kwijt geraakt. De relaties tussen de vele schijven waarover de
besluitvorming omtrent stedelijke planning ging lopen, werden formeel vastgelegd
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965. Daarin werd een beslissende rol
voor de provincies weggelegd. De provincies gaven de planologische kaders aan in
de vorm van streekplannen. Binnen die kaders werden gemeentelijke structuurplannen
vervaardigd en vervolgens ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Pas daarna
konden ze als basis gaan dienen voor uitbreidings-, sanerings- en bestemmingsplannen,
die vervolgens ook weer de provinciale keur moesten doorstaan - steeds met het
streekplan als toetssteen.
De inkadering van stadsontwikkeling in provinciaal en rijksbeleid had een pendant

in de toenemende inkadering van stedelijke voorzieningen in regionale en landelijke
systemen. Deze tendens deed zich al langer voor. De vaarwegen uit de Gouden Eeuw
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en de spoorwegen uit de negentiende eeuw vormden vervoerscontexten voor de
overeenkomstige stedelijke systemen. In de jaren twintig van de twintigste eeuw
groeiden de stedelijke telefoon- en elektriciteitsvoorzieningen uit tot respectievelijk
landelijke en provinciale systemenmet de steden als knooppunten. In de onderhavige
periode kwamen er in dezelfde geest landelijke netten tot stand voor aardgas,
snelwegverkeer, televisie en zelfs drinkwater. In vele opzichten werden de steden
nu consumptiecentra in plaats van productiecentra, knooppunten op landelijke
netwerken die ook op landelijk niveau werden bestuurd en vernieuwd.
Vooral de mogelijkheden van de moderne transport- en

communicatie-infrastructuren stimuleerden het denken in termen van ‘agglomeraties’,
de ‘megalopolis’, de ‘streek-stad’, de ‘conurbatie’ en zelfs de ‘conurbatie-provincie’.1

Deze beelden van urbane verstrengelingen werden tot slot uitgangspunten van
corrigerend beleid, zoals in de doctrine van ‘gebundelde deconcentratie’ uit de Tweede
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Ruim opgezette ringwegen om binnensteden waren in de jaren vijftig een probaat middel om de
bereikbaarheid van stadscentra te vergroten en het doorgaande verkeer daaruit te weren. Deze
opname van de splinternieuwe Amersfoortse ringweg uit 1961 lijkt te getuigen van een tekort aan
motorvoertuigen en een overdaad aan fietsers en voetgangers. De tweebaansweg, scheiding van snel-
en langzaam verkeer en de heldere wegdekmarkeringen verraden hier de intentie om de toekomst
ruim baan te geven.

Nota op de Ruimtelijke Ordening uit 1966. In het Rijkswegenplan uit 1966 werd
zelfs, zij het terloops, gesproken van een ontluikende ‘stad Nederland’.2

Dit nieuwe bestuurlijke kader vereiste ook nieuwe kennis. Centraal stond de
planologie, die als discipline in de jaren twintig het licht zag en in 1941 in de
Rijksdienst voor het Nationale Plan werd geïnstitutionaliseerd. Na de oorlog liep de
ontwikkeling van de planologie als discipline gelijk opmet de toenemende afstemming
van stedelijke besluitvorming op provinciale, landelijke en zelfs Europese plankaders.
Het was in die zin ook een uitdaging aan de eigenlijke stedenbouw, die zich moest
ontworstelen aan de tijd waarin belangrijke zaken nog binnen de gemeentegrenzen
konden worden beslist. Het stedelijke planningsniveau bleef uiteraard belangrijk,
maar nu steeds meer binnen de ruimte die werd toegestaan door het conditionerende
kader van de regionale en landelijke planologie.
De belangrijkste nieuwe impuls op de vormgeving van de stad kwam van de al in

het Interbellum zeer actieve verkeerstechnici. In het invloedrijke Rotterdamse
Basisplan uit 1946 zijn bijvoorbeeld de stedenbouwkundige aspecten duidelijk
afgeleid van een concept van de stad als ‘verkeersmachine’. In feite waren het de
verkeerskundigen die er na de oorlog in slaagden de stedenbouwkundigen te onttronen
als de hoeders bij uitstek van de samenhang in de stadsontwikkeling. Dat ging niet
zonder slag of stoot, maar de groeiende rol van het verkeer als basaal ordenend
stedenbouwkundig en planologisch principe viel niet langer te ontkennen.

Nieuwe benaderingen en verhoudingen

Naast nieuwe disciplines en kundes ontstonden na de oorlog noodgedwongen ook
nieuwe benaderingen voor planning en uitvoering. Gemeenteapparaten zochten
naarstig naar efficiënte procedures om de veelheid aan kundes, diensten en
toezichthoudende gremia in één samenhangend planproces bij elkaar te brengen.3
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Ook de uitvoering van werken, waar meerdere disciplines en dus vaak ook
verschillende diensten bij betrokken waren, gaf steeds meer coördinatieproblemen.
Het vigerende model van overleg tussen diensten, al of niet in commissieverband,
maakte eind jaren zestig steeds meer plaats voor projectgroepen. Daarin, zo was de
redenering, stond de taak centraal en waren de vanuit de diensten gedelegeerde leden
van de projectgroep in eerste instantie gezamenlijk aan de taak gecommitteerd en
pas in tweede instantie aan de engere belangen van hun dienst.4

Ondanks deze nieuwe vormen van interne samenwerking groeide de politieke en
technische complexiteit van plannen en projecten de gemeentediensten steeds vaker
boven het hoofd. Er was al een rijke traditie van het inhuren van adviseurs en kundige
aannemers, maar vanaf het begin van de jaren zestig kwamen daar ook
project-ontwikkelingsmaatschappijen bij, voor het eerst bij de planning en bouw van
Hoog Catharijne in Utrecht.5Daar wordt in het betreffende vignet meer over verteld.
De periode van wederopbouw was er een van ongekende saamhorigheid in de

Nederlandse samenleving. Samen de schouders eronder was het parool en dat gold
ook in grote trekken voor de stadsontwikkeling. Het volk liet zichmin of meer gedwee
meeslepen in het modernistische avontuur van algehele reconstructie van het stedelijke
landschap dat de eerste vijfentwintig jaar na de oorlog besloeg. Tegen het einde van
de jaren zestig, echter, in het kielzog van een sterke welvaartsgroei, toenemende
(auto)mobiliteit en een intensivering en opschaling van stedelijke vernieuwing,
werden
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Het gemeentebestuur van Groningen liet in 1957 de zojuist verbrede en van een atoomschuilkelder
voorziene Emmabrug opluisteren met een uiting van beeldende kunst die gewijd was aan het verkeer.
Het resultaat was dit abstracte beeld van W. Reyers. De suggestie van een niets ontziende Moloch
was wellicht symbolisch voor de beleving van het stedelijk bestuur, dat zichzelf ten aanzien van de
eisen van automobilisten en hun ANWB ongetwijfeld voor een hachelijke onderneming zag staan.

tekenen van verzet zichtbaar. Op een bijeenkomst van de Vereniging van Directeuren
van Gemeentewerken in 1970 die gewijd was aan het thema ‘De plaats en de taak
van de technische diensten in het gemeentelijk bestel’, analyseerde burgemeester W.
Thomassen van Rotterdam de nieuwe verhoudingen als volgt:

De gemeentebesturen hebben jarenlang in de ‘ingebouwde’ autoriteit van
ingenieurs geloofd. Ook een gemeentebestuur is een kind van onze tijd.
Nu ontdekt en ondervindt het gemeentebestuur, dat technocratie geen
antwoord kan geven op de problemen, welke het beleid aan technische
diensten voorlegt. Thans rijst verzet tegen de nieuwe overheidstechnocratie.
De technische diensten kunnen plannenmaken, de beleidsadviseurs kunnen
deze plannen beslissingsrijp maken, het gemeentebestuur kan de plannen
aanvaarden, alle moeite kan vergeefs zijn als niet tegelijkertijd duidelijk
wordt, dat de plannen de samenleving of groepen van belanghebbende
burgers aanspreken [...].6

Dit oordeel werd in kringen van gemeente-ingenieurs en stadsbestuurders breed
gedeeld, maar consensus over een nieuwe houding liet nog enige tijd op zich wachten.
Er werd gezocht naar vormen van democratische ‘inspraak’ op stedelijk niveau die
de soepele uitvoering van plannen niet zou belemmeren, maar dat bleek een moeilijk
te hanteren evenwicht. In het diepst van haar hart leek het dat de stedelijke
‘technocratie’ de wens tot democratisch medebeslissen zag als een tijdverslindende
inmenging van leken in zaken waar zij geen verstand van hadden.

Stedelijk vervoer als sleutelprobleem

Tussen 1945 en 1980 kwamen burgers en besturen van alle Nederlandse steden voor
een groot aantal technische uitdagingen te staan. Op domeinen als communicatie,
drinkwater, bestrating, reclame, energievoorziening en verlichting was het nodige
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te doen vanwege het toenemend aantal stedelingen, het opschroeven van eisen en
nieuwe technische vindingen. Toch is onmiskenbaar het stedelijk vervoer - en met
name de spanning tussen ‘automobilisering’ en het ‘leefbaar’ houden van de stad -
in deze periode de voornaamste uitdaging geweest.
De onverkwikkelijke verkeerstoestanden in de Amsterdamse Leidsestraat in de

jaren dertig vormden destijds nog een uitzondering. In de jaren vijftig en zestig
werden zij snel regel. Voor stadsbesturen was het een gegeven dat de stadskernen,
wilden deze hun vooroorlogse rol als centra van handel en bedrijvigheid behouden,
zoveel mogelijk voor het autoverkeer moesten worden opengesteld, al ging dat vanaf
het begin met grote bedenkingen gepaard, vooral in het geval van monumentale
binnensteden. Ondanks soms ingrijpende maatregelen liep het echter vrijwel overal
in de loop van de jaren zestig spaak. Met het dichtslibben en volparkeren van
stadscentra ging de bereikbaarheid eerder achteruit dan vooruit, met als gevolg de
vlucht van vervoersafhankelijke bedrijven als krantenconcerns, distributiecentra en
winkels naar toegankelijker ring- en uitvalswegen.
Tegelijkertijd werd gezocht naar een nieuw evenwicht waarin het openbaar vervoer

- in de grootste steden verschillende soorten stadsrailsystemen, al of niet ondergronds
- een belangrijker rol kon spelen. Dergelijke systemen zouden steeds meer worden
gekoppeld aan landelijke en regionale vervoerssystemen, waardoor op ver-
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Grafiek 4.1: Aantal in Nederland en de gemeente Utrecht geregistreerde personenauto's, 1930-1978.
(voor bronvermelding zie pag. 437)

schillende niveaus van verstedelijking - de stadskern, de uitgebreide stad, de stedelijke
agglomeratie, de conurbaties en uiteindelijk ook ‘stad Nederland’ - samenhangende
openbare transportvoorzieningen zouden ontstaan, uiteraard gesecondeerd door de
zich immer uitbreidende rijks- en provinciale wegennetten.
Aanpassingen ter wille van het verkeer waren verweven met allerlei andere

stedelijke systemen en constructies. Bruggen werden vernieuwd, de signalering en
wegmarkering aangepast, nieuwe parkeersystemen en parkeergarages ontworpen,
de profilering van straten opnieuw bezien, en tot slot allerlei kwesties - van
tariefstelsels tot interferenties met de riolering - rond de inpassing van onder- en
bovengrondse stedelijke railsystemen opgelost. Kortom, de naoorlogse problematiek
rond stedelijk transport gaf niet alleen aanleiding tot manifeste ‘technologische
drama's’ over de invoering van nieuwe technieken, maar raakte ook vrijwel alle
andere domeinen van de stedelijke techniek.7Daarom is het stedelijk verkeer in deze
periode in technisch-ruimtelijk opzicht een ‘sleutelprobleem’ en zal het in dit
hoofdstuk centraal staan.

De uitdaging van de auto

‘Iedereen die thuis is op het gebied van het verkeer in de binnenstad, vreest dat we
hard op weg zijn naar verkeerstoestanden, die hoogstens nog een min of meer
geregelde chaos genoemd zouden kunnen worden’; aldus K.J. Müller in de jaren
vijftig.8

De impact van de snelle groei van het personenautobezit - en van de
tekortschietende prognoses daarover - op Nederlandse steden na de Tweede
Wereldoorlog kan moeilijk worden overschat.9

Grafiek 4.1 toont de onstuimige groei zoals die zich feitelijk voordeed. Ze werpt
echter geen licht op de toenmalige prognoses over de groei. Die bleken tot ver in de
jaren zestig steevast veel te laag, hetgeen verklaart waarom het beeld van
overrompeling van de stad door de personenauto overheerst.10 Om te begrijpen hoe
stadsbestuurders met het groeiende autogebruik omgingen, moeten wij de toenmalige
denkbeelden over de toekomstige ontwikkeling van het ‘autoprobleem’ eerst
verdisconteren.11
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Vlak na de Tweede Wereldoorlog, tot halverwege de jaren vijftig, leek de opmars
van de auto in Nederland nog aan een economische grens gebonden. Toenmalige
prognoses gingen uit van de klassieke S-curve voor adoptie, met een duidelijk
verzadigingsniveau dat werd bepaald door de omvang van de groep van potentiële
kopers in relatie tot de kostprijs van auto's.12 Destijds was een auto immers nog een
luxueus bezit, alleen voor hooggeplaatsten enwelgesteldenweggelegd, en hun aandeel
in de bevolking was nu eenmaal begrensd. Dit beeld werd bevestigd door de
civiel-ingenieur W. Valderpoort, auteur van het in 1953 verschenen boekje De
zelfzuchtige personenauto. Volgens hem waren er vier typen bestuurders: 1)
particulieren boven een bepaalde inkomensklasse, 2) zakenlieden boven een bepaald
formaat, 3) ambtenaren boven een bepaalde rang en 4) bestuurders boven een bepaald
gewicht.13 In Valderpoorts bijtende visie was de overlast van de auto in steden mede
verwerpelijk vanwege het feit dat de lusten aan slechts een kleine elite toekwamen,
terwijl de lasten breed werden gedragen. Met de take off van het personenautobezit
na 1957 als gevolg van de nieuwe welvaart en de komst van de persoonlijke lening,
samen met de ontwikeling van een betaalbare tweedehandsmarkt en goedkopere
Europese autotypen, verviel deze redenering.14 De lasten en lusten zouden nu steeds
breder worden gedeeld, ofschoon de lasten wel steeds aangrijpender werden.
De systematische onderschatting van de groei van het autopark verklaart het

aanvankelijke optimisme over de inpasbaarheid van de auto in de stedelijke
samenleving. Dit geloof was gedurende de jaren vijftig de kurk waarop de stedelijke
verkeersplanning dreef.
De democratisering van de Nederlandse auto werd toen nog voor onwaarschijnlijk

(en zeer onwenselijk) gehouden. Deze overtuiging was overigens een hele
geruststelling voor de door verkrotting en woningnood gepreoccupeerde
gemeentebesturen. In 1970 werd over de jaren vijftig gesteld:

Men zag [...] ‘het monster’ dat chaos en stank brengt; dat breidelloos over
de wegen jakkert tot ongenoegen van iedereen behalve de maniak die er
in zit. Dat straks de gehele volwassen Nederlandse bevolking tot die
maniakken zou behoren was ondenkbaar, en deze gedachte ook politiek
onaanvaardbaar.15

Bijna aandoenlijk is in dit licht het project uit 1955 van de gemeente Maastricht om
openbare stallingsruimte voor de auto's van ingezetenen te realiseren. De vrees voor
verstopping van de verkeersaders leek niet eens de voornaamste motivatie. De
sociaal-econoom van de dienst Stadsontwikkeling motiveerde het project als volgt:

Diefstal, vroegtijdige slijtage van wagens, belemmeringen van het verkeer
en ontsiering van straten, wegen en pleinen zijn
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slechts enkele der gevolgen, die resulteren uit het onbeschermd in de
openlucht en op de openbare weg parkeren [...].16

Hier spreekt, naast een uiting van zorgzaamheid, ook duidelijk het besef van de
nadelen van de auto. Deze tweeslachtigheid typeerde het hele tijdperk: de auto werd
door gezagdragers vertroeteld als vehikel van mobiliteit en welvaart, maar ook als
brutaal Fremdkörper en vernieler van de stedelijke leefbaarheid. Tot het einde van
de jaren vijftig overheerste nog de mening dat met een beetje goede wil de auto
zonder grote problemen in de bestaande steden, zelfs in de middeleeuwse kernen,
viel te integreren. Het zou echter spoedig blijken dat de nieuwe massaliteit van het
autogebruik tot allerlei nieuwe aanpassingen in de bestaande stad noopte. In de nu
volgende paragrafen schenken we aandacht aan een aantal van deze aanpassingen:
nieuwe soorten aansluitingen op provinciale en rijkswegen, het bouwen van ring- en
rondwegen, nieuwe openbaarvervoerssystemen, parkeerfaciliteiten en maatregelen
om de auto uit de binnenstad te weren.

De aangesloten stad

Tot en met de jaren twintig van de vorige eeuw liepen landwegen zonder uitzondering
en zonder pardon de stadscentra binnen.
Soms sloten zij aan op de eerste ringwegen, die veelal langs de singels liepen,

waardoor in ieder geval de oudste stadskern van het doorgaande verkeer verschoond
bleef, maar vaak liep de doorgaande weg ook nog eens dwars door de binnenstad.
Zo vormde de Lange Viestraat in het centrum van Utrecht een schakel in de
hoofdverbinding tussen Den Haag en Rotterdam in het westen en Amersfoort en
Arnhem in het oosten (zie kaart 4.1). Dit veroorzaakte niet alleen lawaai, drukte en
gevaarlijke situaties in de binnenstad, maar zorgde ook voor onnodig oponthoud van
het regionale en landelijke verkeer in het Utrechtse gewoel - verkeer dat daar
bovendien veelal niets te zoeken had. De gemeente Utrecht probeerde door verbreding
en aanpassing van de route Lange Viestraat-Vredenburg-Potterstraat de situatie te
redden, maar de gestage toename van het particuliere autogebruik en de
verkeersaantrekkende uitwerking van de maatregel zelf deden alles weer teniet.

Van radialen naar tangenten

Het waren de hogere overheden, de Provinciale Staten en het Rijk, die de steden
geleidelijk uit hun benarde positie verlosten. Provinciale wegen werden steeds vaker
rondom, in plaats van dwars door de steden geleid. Het eerste rijkswegenplan, uit
1927, gaf de aanzet tot de aanleg van een stelsel van punt-tot-puntverbindingen die
niet dwars door, maar dicht langs de steden voerden. De logica van dit nieuwe
wegennet was niet langer interlokaal, maar landelijk:
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De gemêleerdheid en rommeligheid van het naoorlogse stadsverkeer maakte het leven van fietsers
er niet gemakkelijker op. In de jaren vijftig was de modale verkeersdeelnemer nog een fietser en om
jongelui op deze levensbedreigende rol voor te bereiden werd er op scholen, in samenwerking met
de politie, veel aan rijvaardigheid gedaan. Hier ontvangt een Haarlemse scholier tijdens een
verkeersexamen in 1946 een vingerwijzing van de sterke arm.

het ging niet alleen om het verbinden van steden, maar ook om het verbinden van
landstreken. De langeafstandsweggebruiker kon kiezen voor de stad, maar werd er
niet langer toe veroordeeld. Deze min of meer autonome provinciale en
rijksinitiatieven vereisten echter ook creativiteit van de kant van de steden. Menige
stad moest in de loop van de jaren dertig een geheel nieuwe inbedding in het
bovenstedelijke wegenstelsel van dergelijke tangentiale rijkswegen zien te
ontwikkelen. Het ging daarbij om het ontwerpen van verschillende soorten
verkeerspleinen, afhankelijk van de verkeersbehoeften en de situatie. Hier opende
zich voor Nederlandse ingenieurs een heel nieuw verkeerskundig domein.17 Utrecht
was daar vroeg mee. Nog net voor de Tweede Wereldoorlog werd Rijksweg 12 ten
zuiden van Utrecht aangelegd, kort daarop gevolgd door een kort stukje Rijksweg
22 ten oosten van de stad.18 Op de kruising van Rijksweg 22 met de Biltseweg, de
oude radiaalverbinding met De Bilt en Zeist (en Amersfoort), werd tussen 1941 en
1944 een uniek verkeersplein gebouwd, de zogeheten Berekuil (zie kaart 4.2).19 Het
was een buitengewoon druk kruispunt, enerzijds
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Kaart 4.1: Ontwikkeling van uitvalswegen, rondwegen en het autosnelwegennet in en om Utrecht in
1925, 1954 en 1970. In de loop van de 20e eeuw, als reactie op en voorwaarde voor de snelle toename
van het gemotoriseerd verkeer, werd op verschillende beheersniveaus hard gewerkt aan wegennetten.
Deze drie kaartjes laten de ontwikkelingen in en om Utrecht zien. Het steeds drukker wordende
stadsverkeer stimuleerde aanvankelijk de bouw van radialen en rondwegen in de stad die vaak ook
dienden om het interlokale verkeer door de stad te leiden. In het Interbellumwerden door de provincies
en na de oorlog door het rijk (snel)wegen gepland die niet langer door, maar juist om de steden heen
voerden. Dit stelde weer nieuwe eisen aan de oude stadsradialen en -rondwegen, namelijk als
verbindingsschakels tussen de stedelijke en de landelijke wegennetten. (voor bronvermelding zie pag.
437)

vanwege de interregionale functie van de verbinding met Amersfoort via de
rijkswegen 22 en 12, anderzijds vanwege de stedelijke functie van de uitvalsweg
naar de rijke (en autorijke) forensendorpen op de Utrechtse Heuvelrug. Een gewone
rotonde op maaiveldniveau had echter voldaan, ware het niet dat de Biltseweg ook
belangrijke stromen fietsverkeer moest verwerken. Dit fietsverkeer ging over
fietspaden aan weerszijden van de weg, met als eigenaardigheid dat het noordelijke
fietspad naar De Bilt voer en het zuidelijke naar Zeist. Fietsers moesten bij het verlaten
van Utrecht dus het linker dan wel het rechter fietspad kiezen, afhankelijk van de
bestemming. Dat betekende dat het uit de stad komende en rechtsrijdende fietsverkeer
ter hoogte van de aansluiting op de Biltseweg kriskras door elkaar en door het
autoverkeer moest rijden om op het goede pad te komen. Identieke taferelen deden
zich in de omgekeerde richting voor. Daar wilde de politie vanaf en het ontwerp van
een nieuwe kruising bood daartoe een mooie gelegenheid. De oplossing werd
gevonden in een verhoogde rotonde voor het snelle gemotoriseerde verkeer met
daarbinnen op maaiveldniveau een mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om
van rijwielpad te wisselen zonder het autoverkeer daarbij te hinderen. Dit
maaiveldniveau was toegankelijk via tunnels in het dijklichaam van de verhoogde
rotonde. Deze ongelijkvloerse scheiding tussen snel en langzaam verkeer werd na
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de oorlog ook in andere steden toegepast, met name bij uitvalsverbindingen waar
stromen auto's en fietsers elkaar kruisten, bijvoorbeeld het in 1952 geopende
Airborneplein, dat in de aansluiting van deArnhemse binnenstadsringmet de Rijnbrug
voorzag.

Aansluiten op autosnelwegen

Moderne vierbaans-autosnelwegenwerden in het rijkswegenplan van 1938 opgevoerd.
Gedurende de oorlog en in de periode daarna werd een aanvang gemaakt met de
opwaardering van een aantal van de bestaande rijkswegen naar dit type moderne
snelweg. Een van de eerste steden die daarmee te maken kregen, was alweer Utrecht,
voornamelijk vanwege zijn positionering op de kruising van landelijke hoofdwegen.
Kaart 4.3 toont het wegennet in en rond Utrecht zoals dat er in 1970 bij lag. Rijksweg
2 Amsterdam- Den Bosch en Rijksweg 12 Den Haag-Arnhem waren reeds als
autosnelweg uitgevoerd. Ten oosten van de stad liep een nieuwe Rijksweg 22, ook
als autosnelweg uitgevoerd, ter vervanging van de oude Rijksweg 22 (zie kaart 4.3).
Deze opgewaardeerde en deels nieuwe tangenten stelden nieuwe eisen aan de
aansluitingen op
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het stadswegennet: de aanvoer was massaler en het verkeer op de snelweg mocht
niet door afslaand, invoegend en kruisend verkeer worden belemmerd, want het was
eerst en vooral een doorgaande weg. Op kaart 4.3 is duidelijk te zien dat er op- en
afritten waren en dat veel van de knooppunten ongelijkvloers waren uitgevoerd. In
1970 bestonden er weinig illusies meer over de omvang van de toekomstige
verkeersdrukte en vertoonden de verkeerspleinen een verbijsterende complexiteit.
Nieuwe hybride technieken van stedelijke snelwegconstructie werden in stelling
gebracht om zeer compacte verkeerspleinen te ontwerpen en construeren. De hele
zuidelijke tangent werd, goed beschouwd, eigenlijk als één langgerekt verkeersplein
uitgevoerd. Inmiddels is vooral knooppunt Oudenrijn meermalen gereviseerd. Vooral
door middel van spectaculaire fly-overs is de verkeersverwerkende capaciteit steeds
verhoogd.20

Te Rotterdam is, maar dan aan alle vier de kanten, een soortgelijke constructie tot
stand gekomen: de Ruit om Rotterdam. Inzicht in de ontwikkeling daarvan hebben
we vooral te danken aan de studie Asfalt, van Michelle Provoost.21 Daarin vertelt zij
hoe de ruit, begin jaren vijftig voor het eerst als samenhangende constructie door
Rijkswaterstaat benoemd (mede als onderdeel van het transportstelsel van de
Rotterdamse haven), zijn complexe vorm kreeg in de context van de co-evolutie van
het rijks(snel)wegenstelsel en de stedelijke verkeersplanning van Rotterdam. Het
Rijk was geïnteresseerd in het verbinden van snelwegen door de Rotterdamse
agglomeratie heen; Rotterdam beschouwde de ruit in wording als de aanzet tot een
toekomstige rondweg die het centrum eindelijk van het doorgaande verkeer zou
verlossen en die tegelijk een rol moest spelen in het verdelen van het in- en uitkomend
verkeer over de stedelijke ‘grid’. De twee visies begeleidden het moeizame ontwerp
van de verschillende verkeerspleinen, die stuk voor stuk uitkomsten waren van
ingewikkelde onderhandelingen tussen ingenieurs van Rijkswaterstaat en die van
verschillende gemeentediensten.
Het Kleinpolderplein, dat door Provoost wordt uitgelicht, kan als illustratie dienen.22

In 1947 kwamen Rijk en gemeente overeen om aan het plein, dat voor de nabije
toekomst alleen Rijksweg 13 aan het Rotterdamse stratennet zou verbinden, de
voorlopige gedaante te geven van twee verkeersrotondes die werden gescheiden door
bruggen over het Noorderkanaal.23 Bij de uitvoering, die in 1951 ter hand werd
genomen, werd veel zorg besteed aan de scheiding van snel- en langzaam verkeer,
onder andere door een apart en deels ongelijkvloers stelsel van fietspaden en
-onderdoorgangen. In 1947 was afgesproken dat bij de voltooiing van Rijksweg 20
langs de noordkant van de stad een echte snelwegkruising zou worden gerealiseerd,
compleet met een verzonken bak voor Rijksweg 20 en een fly-over voor het
snelverkeer uit Den Haag richting Rotterdam-Centrum. Reeds in 1955 voorspelde
de gemeente op basis van verkeerstellingen dat de noordelijke rotonde spoedig
overbelast zou raken en drong ze bij Rijkswaterstaat aan op snelle uitvoering van de
overeengekomen fly-over. Het voorstel van Rijkswaterstaat liet tot 1963 op zich
wachten, maar het was dan ook de moeite waard. Niet één, maar twee niveaus van
fly-overs prijkten op het ontwerp; behalve een fly-over vanaf Rijksweg 13 naar het
centrum waren er ook drie stuks die de verbinding tussen de twee kruisende
rijkswegen moesten verzorgen. Daarmee kwam het ontwerp op vier gescheiden
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verkeerslagen uit. Dit was de gemeente - die uit intern verkeerskundig oogpunt weinig
belang had bij het nieuwe voorstel - duidelijk één fly-over te ver. De
gemeente-ingenieur L.H. Jacobsen klaagde in een rapport over het ontwerp van
Rijkswaterstaat dat,

De scheiding van snelverkeer (auto, motor, autobus en tram) van langzaam verkeer (voetgangers en
fietsers) was een belangrijk instrument in het verkeerstechnische repertoire van na de Tweede
Wereldoorlog. Hierdoor konden belemmeringen voor het snelverkeer uit de weg worden geruimd en
kon de veiligheid van langzamere verkeersdeelnemers worden bevorderd. De hier afgebeelde ‘Berekuil’
te Utrecht uit 1941 was de eerste in een reeks verkeerspleinen waar het oplossend vermogen van
niveauscheiding werd toegepast.
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‘Fly-overs’ werden ingezet om de capaciteit van snelwegkruisingen te vergroten, vooral in krap
bemeten stedelijke gebieden. De truc was om de afritten verticaal te stapelen in plaats van ze riant
naast elkaar op het platte vlak te projecteren. De afbeelding toont de bouw van fly-overs bij het
Kleinpolderplein te Rotterdam in 1970. Naast de imposante voorzieningen voor het doorgaande
snelverkeer vertoont het verkeersplein ook een wirwar van verbindingen met het stedelijke wegennet
waarvan het ook deel uitmaakt.

[...] het inpassen van constructies in meerdere niveaus in een stedelijke
ruimte vraagt om een stedelijke schaal die deze constructies verdraaglijk
maakt.24

Het ontwerpen van verkeerspleinen voor kruisende snelwegen in de beperkte ruimte
van een stedelijke omgeving gaf, behalve de schaaldissonanties waar Jacobsen naar
verwees, ook problemen met de compactheid van de mogelijke oplossingen -
bijvoorbeeld krappe stralen bij sterk hellende elementen als fly-overs. Jacobsen
keurde het nieuwe ontwerp dan ook op verkeerstechnische gronden af, want

[...] hij geloofde niet dat de fly-overs veilig waren en verwachtte dat
vrachtwagens uit de bocht zouden vliegen. Bij de opening van het plein
werden daarom olievaten langs de kant gezet als buffer.25

Ook te Arnhem, dat met zijn Rijnbrug en zijn ligging nabij de in de oorlog voorbereide
Rijksweg 12 een belangrijk kruispunt van wegen was, werd de wederopbouw
aangegrepen om van de (reeds lang gedempte) oostelijke en noordelijke singels een
aaneenschakeling van verkeerspleinen te maken die, samen met een
oost-west-doorbraak dwars door het centrum, een zelfde ‘verkeersmachine’ beoogde
als reeds in Rotterdam op de tekentafels lag. Begin november 1953 werd de feestelijke
opening van het Willemsplein, het sluitstuk van het Arnhemse Driepleinenplan,
opgeluisterd met een autorally over de nieuwe verkeersroute. Burgemeester Matser
sprak daarbij de hoop uit ‘dat het verkeer, dankzij dit nieuwe plein, Arnhem niet zou
mijden’.26

Uit de hoop van burgemeester Matser spreekt de angst van toenmalige
stadsbestuurders om buiten de vaart der volkeren te geraken, om in het nieuwe tijdperk
van particulier gemotoriseerd vervoer hun oude centrumfunctie kwijt te raken (hetzij
aan satellietcentra in de buitenwijken, hetzij aan naburige steden). Overal zetten
naoorlogse stadsbestuurders - krachtig bijgestaan door hun plaatselijke middenstand
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- zich in voor de bereikbaarheid van stadscentra per auto. Het Rotterdam van de
wederopbouwwas daarbij het lichtend voorbeeld. Voor de vele stedenmet nog intacte
en vaak historisch waardevolle centra was het vooruitstrevende Rotterdam echter
ook een frustrerend ideaal.

De auto en de binnenstad

De vooraanstaande hoogleraar ingenieur J. Volmuller verkondigde in 1970:

Vooral de jaren zestig zullen later gekenmerkt worden door het lanceren
van vele wilde en kostbare plannen, welke politiek met gejuich zijn
ingehaald, waarvan gedeelten in uitvoering werden genomen, en waarvan
men in het nu voor ons liggende decennium vaak, en danmet veel politieke
pijn, afstand zal moeten doen om een andere planningweg in te slaan.27

Vanaf het begin van de jaren zestig maakte zich een zekere wanhoop van
stadsbestuurders meester. Het alsmaar stijgende aantal auto's was een ontwikkeling
waarvan steeds vaker werd gezegd dat die regelrecht op de totale dichtslibbing - en
op termijn uitsterven
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- van de stadskernen zou uitdraaien. De auto's belemmerden vanwege hun snelheid,
omvang en aantal niet alleen elkaar, maar ook het overige verkeer, inclusief
voetgangers en het openbaar vervoer. De chronische verkeersopstoppingen verzwakten
de concurrentiepositie van trams en bussen steeds meer. De tomeloze aanspraak op
parkeergelegenheid, liefst vóór de deur van de woning of de bestemming, resulteerde
in geblokkeerde straten en het omdopen van alle beschikbare open ruimten, waaronder
nieuw te dempen watervlakten, tot parkeerterrein. Talrijke verwijzingen in
toonaangevende technische tijdschriften naar ‘Amerikaanse toestanden’, dat wil
zeggen de stedenbouwkundige anarchie die de auto daar had medegeschapen,
verrieden een grote angst op dit punt.28

Vanaf 1959 kwamen van rijkswege subsidies beschikbaar voor de sanering van
oudere stadscentra. Dit ontketende een hausse aan nieuwe structuur-, sanerings- en
renovatieplannen. Leitmotif van de plannen was de spanning tussen het behouden
van oude stadscentra en de ‘vlotheid van het verkeer’ - zonder de auto uit de stad te
verbannen. Dat betekende in het kader van een wisselende behoedzaamheid naar de
historische stad toe, drie dingen: zorgen voor de toegankelijkheid van de stadskern
van buiten (dus aansluiting op stedelijke radialen en rondwegen),
circulatiemogelijkheden voor het verkeer in en om het centrum, en - in het bijzonder
voor de auto - parkeervoorzieningen in of nabij het centrum. Dit laatste bleek
uiteindelijk het meest hardnekkige probleem, niet in de laatste plaats omdat het een
onvermijdelijk gevolg was van het oplossen van de eerste twee problemen.

Parkeren

In eerste instantie probeerden gemeenten door rationalisering van de toekenning van
parkeerplaatsen de parkeergelegenheid te vergroten. Wat telde, vooral voor de
middenstand, was niet hoeveel auto's tegelijkertijd konden worden geborgen, maar
hoeveel auto's er per dag aan een parkeerplaats konden worden geholpen. De
groeiende stroom autoforensen, die een hele dag op één locatie moesten zijn en wier
wagens derhalve een parkeerplaats een hele dag lang bezetten, zou bereid moeten
zijn verder weg van de bestemming te parkeren dan bijvoorbeeld vertegenwoordigers
of het winkelend publiek, autorijders die slechts een uur of twee van een parkeerplaats
gebruik maakten. Dat gaf een basis om een onderscheid te maken tussen
langparkeerplaatsen aan de rand van het centrum en kortparkeerplaatsen op of in de
nabijheid vanwinkelstraten. Daarmeewaren twee stedelijke ontwerpopgaven gegeven:
ten eerste: hoe konden de grote hoeveelheden forensenauto's aan de rand van het
centrum worden geborgen, en ten tweede: hoe kon het kortparkeren worden
gereglementeerd. Beide punten gaven veel hoofdbrekens en waren aanleiding tot
uitvoerige discussies in de technische vakbladen.
Kortparkeerplaatsen konden alleen worden gehandhaafd door per gebruiker een

beperkte parkeerduur af te dwingen. In laatste instantie vereiste dit politiedwang,
maar net als bij de verkeerslichten uit de inleiding kon de uitoefening van die dwang
door technische middelen worden vereenvoudigd. Verwachtingen omtrent
parkeermeters waren hooggespannen en hun toepassing elders in Europa werd met
argusogen gevolgd. De eerste Europese parkeermeters verschenen in Basel en
Stockholm in 1952. In 1958 waren de volgende aantallen geplaatst: in Stockholm
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1750, in Hamburg 1400, in Frankfurt 1000 en in München 500.29 Ook de Parijse
experimenten in november 1957 met de parkeerschijf, de zone bleue, trokken de
aandacht, vooral van de ANWB, de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, die
op zijn hoede was voor ‘verkapte belastingen’ op het autorijden.30 Een voordeel van
de parkeermeters voor gemeenten, ondanks de relatief hoge aanschaf- en
installatieprijs, was dat ze bij zorgvuldig beheer een batig saldo voor de gemeentekas
opleverden. De parkeerschijf kostte noch de automobilist noch de gemeente iets,
maar leverde - boetes uitgezonderd - ook niets op. De achilleshiel van beide systemen
was echter de noodzaak tot controle en vervolging. Een verlopen parkeermeter of
-schijf was alleen dan een beletsel tot lang parkeren als de kans groot was dat een
overtreding kon worden geconstateerd en bestraft. De Nederlandse wet stelde echter
als voorwaarde om een parkeerovertreding te kunnen constateren dat ‘de
politie-ambtenaar gedurende de volle tijd dat de auto geparkeerd is geweest ter plaatse
heeft gestaan’.31 Daarnaast was het gebruik van parkeermeters slechts toegestaan op
buiten de rijbaan aangelegde parkeerterreinen. Vóór de noodzakelijke wetswijziging
aan het begin van de jaren zestig, had naleving op kortparkeren in Nederland dus
eigenlijk geen kans van slagen.
De Haagse Parkeernota uit begin 1956, een beleidsnota namens Burgemeester en

Wethouders (B&W) van de residentie, geeft een aardig beeld van de toenmalige
worsteling met het parkeren in binnensteden. Het dilemma werd door de
hoofdplanoloog van deHaagse Dienst van deWederopbouw en de Stadsontwikkeling,
ir. M. Müller, als volgt verwoord:

Moeten enerzijds steeds meer parkeerverboden worden ingesteld ten
behoeve van het rijdende verkeer en om te zorgen, dat de zaken en
bedrijven bereikbaar blijven voor de cliëntèle, de bevoorrading en de
besteldiensten, zodat de parkeercapaciteit afneemt, anderzijds is het
praktisch niet meer mogelijk de parkeergelegenheden op de openbare straat
en op onbebouwde terreinen - deze zijn immers in de binnenstad vrijwel
geheel voor het parkeren ingericht - te vergroten.32

Afbraak in de binnenstad ten behoeve van een groter parkeerareaal werd van de hand
gewezen, voornamelijk vanwege het besef dat meer parkeergelegenheid alleen maar
meer verkeer zou aantrekken. Het bouwen van parkeergarages, hetzij bovengronds,
hetzij ondergronds, stuitte op de hoge kosten van de bouw en ondui-
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Midden jaren vijftig kreeg Haarlem er een nieuw stationsgebouw en stationsplein bij. Samen met het
ruim bemeten busstation ontstond een magnifiek knooppunt van openbaar vervoer dat zelfs als ansicht
kon dienen. Voor het nog relatief bescheiden aantal personenauto's waren er geen speciale
parkeervoorzieningen getroffen, getuige de laconiek tussen de bloembakken op het trottoir geparkeerde
auto's.

delijkheid over een sluitende exploitatie.33 De opstellers van de nota vroegen zich
bovendien af of het aanvaardbaar was dat de gemeente de kosten ‘die voor een
betrekkelijk kleine categorie weggebruikers zou worden gemaakt, ten volle op zich
zal nemen’.34

Evenmin kon worden gedacht, volgens de nota, aan het weren van auto's uit de
binnenstad. VolgensMüller was ‘het ogenblik nog niet gekomen om tot een dergelijk
ingrijpende maatregel over te gaan’.35 B&W concludeerde dat het beperken van de
parkeerduur in de binnenstad (en daarmee het weren van langparkeerders) de enige
politiek en technisch haalbare manier was om de parkeernood in de binnenstad te
lenigen.36

Dit voorstel deed onmiddellijk twee vragen rijzen: Waar moesten de
langparkeerders heen? Hoe moest controle op de parkeerduur worden uitgeoefend?
Het antwoord op de eerste vraag werd gekoppeld aan plannen voor een nieuwe
stedelijke ringweg (een vierkant met zijden van circa 1400 meter) om de Haagse
binnenstad heen. Vanwege hun makkelijke bereikbaarheid per auto van buiten af,
en hun bereikbaarheid te voet (of per openbaar vervoer) vanuit het centrum, werden
de ringwegen voorgesteld als de ideale plaatsen om parkeergarages te situeren.37 In
het algemeen, en zeker in Den Haag, vereiste de daadwerkelijke bouw van
parkeergarages nieuw, braakliggend terrein. Dit was er op de beoogde locaties niet
en kon alleen worden verkregen door middel van afbraak in samenhang met (nog
niet bestaande) saneringsplannen. Een tweede mogelijkheid voor langparkeren werd
door de gemeente bij particuliere werkgevers en overheidsinstellingen gezocht.
Onderzocht werd in hoeverre in de verordeningen van Bouw- & Woningtoezicht
bepalingen konden worden opgenomen die de opdrachtgevers van grote, in de
binnenstad gevestigde kantoorgebouwen dwongen om in de directe nabijheid ruimte
voor parkeerterreinen te reserveren.
Het bergen van langparkeerders leek evenwel te staan of te vallen met de

mogelijkheid om in het centrum een beperkte parkeerduur daadwerkelijk af te kunnen
dwingen. Zoals vermeld, stond de gemeente juridisch op dit punt met lege handen.
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In de nota werd dan ook gesteld dat om op dit punt verder te komen de gemeente
een wetsherziening zou moeten bepleiten.
De Haagse nota is representatief voor het parkeer- en verkeersbeleid van de jaren

vijftig. Men besefte de ernst van het probleem en koesterde bange vermoedens voor
de toekomst. Toch werden er nauwelijks maatregelen genomen om het onheil
daadwerkelijk te keren. Het economisch belang van bereikbaarheid per automobiel,
de energieke lobby van de ANWB en de autominnende cultuur onder bestuurders
beletten enigszins doortastende maatregelen.
De voorgestelde maatregelen trachtten zonder uitzondering de kool en de geit te

sparen. Dat gold ook voor de nog prille metroplannen, die in feite niets anders waren
dan projecten om een groot deel van met name de forensenstroom aan het
maaiveldverkeer te onttrekken, opdat ‘zakelijke’ en ‘winkelende’ auto's vlot en zonder
belemmering door het openbaar vervoer naar hun bestemmingen konden rijden - om
vervolgens zonder omhaal ook nog een parkeerplaats te vinden.
In de jaren zestig werd een en ander met verve aangepakt. Parkeermeters deden

op grote schaal hun intree. In Rotterdam werd de eerste metrolijn aangelegd. Bij het
Centraal Station aldaar werd in 1966 de eerste Europese ‘parkomatic’ geopend, een
parkeerterrein met toegangsregeling via een betaalautomaat.38 Tot slot kwamen na
jaren studie en debat de eerste parkeergarages tot stand. De con-
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structie van deze bouwsels had veel voeten in de aarde. De behoefte aan
parkeergarages was het grootst in de binnensteden. Binnenstedelijk ruimtegebrek en
navenant hoge grondprijzen, in samenhang met het gegeven dat de rentabiliteit sterk
door de bergingscapaciteit en bezettingsgraad van de garage werd bepaald, leidden
echter al gauw tot de gedachte aan etagebouw, maar stadsbesturen en burgers liepen
niet warm voor de bouw van dergelijke kolossen in een historische binnenstad. Het
alternatief was een ondergrondse garage, die evenwel vanwege de toentertijd nog
beperkte diepte van één garagelaag toch nog een flinke oppervlakte moest beslaan
om rendabel te zijn. Het probleem hier was het ontbreken van geschikte terreinen in
de meeste binnensteden.
De gemeente Breda had hier als eerste Nederlandse stad wel een antwoord op in

de vorm van een historische binnenhaven - die van het Turfschip uit de Tachtigjarige
Oorlog. Begin jaren zestig was de gemeente ingegaan op een plan van de
oliemaatschappij Fina Nederland N.V. dat voorzag in demping van de haven en de
bouw van een door Fina te exploiteren ondergrondse parkeergarage met bovengronds
een nieuwe verkeersweg en een servicestation.39 De betonnen garagebak zelf mat
200 bij 35 meter en was voorzien van een zeer krachtig ventilatiesysteem en op- en
afritten die door middel van in het wegdek geplaatste elektrische
verwarmingselementen tegen ijsafzetting waren beschermd. Ondanks het feit dat de
gemeente nog f 850.000 van de totale twee en een half miljoen gulden aan bouwkosten
voor haar rekening nam, meldde Fina bij de feestelijke opening op 12 mei 1966 dat
bij de huidige voor automobilisten aanvaardbare tarieven de garage niet zou renderen.40

Dergelijke geluiden zullen niet vreemd zijn geweest aan het mijden van
ondergrondse parkeergarages in de jaren daarna.
De feitelijke planning en bouw van de garage toonde overigens een voor die tijd

kenmerkend patroon. Nadat Gemeentewerken een tijd op de plannen had gestudeerd,
werd het initiatief door een projectontwikkelaar overgenomen. Vervolgens werd een
architectenbureau ingeschakeld, dat er ook een aparte adviseur voor de
betonconstructie bij betrok. De feitelijke bouw werd opgedragen aan een
aannemerscombinatie en de exploitatie werd, zoals gezegd, door Fina gevoerd, die
daarvoor een erfpacht met een looptijd van 99 jaar op het perceel had gekregen.
Tegen zoveel commercieel en bestuurlijk geweld was de oude Bredase haven niet
bestand. De berichtgever in De Ingenieur merkte droogjes op dat ‘zelfs de meest
verstokte automobilist zal moeten toegeven dat hier iets onvervangbaars verloren is
gegaan’.41

Vignet: Hoog Catharijne, een bypass voor Utrecht

In de loop van de jaren vijftig werd de onverenigbaarheid van oude centra en het
uitbreidende autoregime steeds manifester. Deze verkeersproblematiek kreeg
onmiddellijk een stedenbouwkundige lading en gaf de stoot tot revolutionaire
initiatieven. Het meest ingrijpende voorbeeld was het Utrechtse project Hoog
Catharijne (1966-1973), dat voorzag in de verplaatsing van een aantal centrumfuncties
naar een belendend nieuw nevencentrum gegroepeerd rond een gereconstrueerd
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Centraal Station. Hoog Catharijne was een integraal ontwerp waarin bereikbaarheid
via particulier en openbaar vervoer reeds bij het ontwerp sterk werd vervlochten met
functies als winkelen en kantoorbedrijvigheid. In de geest van de tijd werd het geheel
door een projectontwikkelaar bedacht en uitgevoerd, met de gemeente als
opdrachtgever op de achtergrond. Eveneens in de geest van de tijd was de meerlagige
constructie gericht op het scheiden van verkeersstromen - en met name op het
scheppen van een uitermate bereikbare maar autoloze omgeving voor werken en
winkelen. Het project had vele voeten in de Utrechtse aarde en het laat ook zien hoe
de civitas - gemeente, deskundigen en bevolking - met zichzelf overhoop lag rond
de kwestie van een leefbare maar toch bereikbare binnenstad. Utrecht kende sinds
1950 een dienst Stadsontwikkeling, met aan het hoofd de uit Rotterdam afkomstige
J.A. Verhoef.42 De dienst anticipeerde op de belangrijke grenswijziging die op 1
januari 1954

De eerste parkeergarage in Nederland dateert uit de jaren dertig en bevond zich in Den Haag.
Ondanks het toen al drukke verkeer in de Residentie werd de garage een financieel debacle. Pas in
de jaren zestig, na vele pleidooien, studies en studiereizen in Europa en de Verenigde Staten, werd
hier te lande het waagstuk weer beproefd, ook nu weer in Den Haag. ‘City Parking’, hier afgebeeld,
opende in 1965 haar automatische poorten. Mede dankzij haar schaal, open bouw en automatische
bediening werd ze een succes en een lichtend voorbeeld voor andere steden.
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werd doorgevoerd, waardoor Utrecht veel ruimer in zijn grondgebied kwam te zitten.
Met de nieuw geplande uitbreiding zou ook het centrum aan de nieuwe schaal van
de stadmoetenworden aangepast. Dat vergde vooral nieuwe radiale verbindingswegen
en het vergroten van de verkeersverwerkende en -bergende capaciteit van het centrum.
Ook vreesde Utrecht voor een uitholling van zijn centrumpositie in het licht van
nieuwe concurrentie door de omringende forensendorpen. In februari kwamVerhoef
met een op Rotterdamse leest geschoeid structuurplan waarin naast veel aandacht
voor nieuwe uitbreidingen ook een beleid voor de vernieuwing van het centrumwerd
aangekaart. Verloederde woonwijken zouden worden gesaneerd om plaats te maken
voor typische ‘city’-bestemmingen als kantoren en winkels. Verkeersdoorbraken en
de vergroting van de Leidseveerrotonde moesten zorgen voor een betere
bereikbaarheid van het centrum per auto. Tegen deze moderniseringsplannen rees
verzet: menig Utrechtenaar keerde zich tegen de voorgenomen aantasting van de
fraaie middeleeuwse binnenstad. De nota ‘Toekomst Oude Stad’ uit 1956 stelde de
gemeenteraad voor een heldere keus: behoud van de binnenstad maar dan verlies
van centrumfuncties of saneren en vernieuwen in de binnenstad met als uitkomst een
moderne ‘levende stad’. De gemeenteraad zwichtte en onderstreepte dat de binnenstad
‘niet voor het verkeer moet worden afgesloten, doch dat zodanige voorzieningen
zullen moeten worden getroffen, dat zij ook in de toekomst voor het verkeer, dat
daar moet zijn, bereikbaar zal zijn’.43

Wij horen hier een echo van burgemeester Matser uit Arnhem.
Net als andere Nederlandse steden werd Utrecht totaal verrast door de enorme

toename van het personenautovervoer na 1955. Om totale chaos te voorkomen,
schakelde B&W in 1955 op aanraden van de ANWB de bekende Duitse
verkeerskundige M.E. Feuchtinger in om verkeerstellingen te verrichten en op basis
daarvan tot een plan voor een hoofdwegennet voor de hele stad te komen.44

Feuchtingers plan bevatte een stadsringweg over de singels, samen met twee
noord-zuid- en twee oost-westdoorbraken door de oude binnenstad. Om ruimte te
winnen en omdat pittoresk water tussen twee verkeersbanen toch een aanfluiting zou
zijn, voorzag het plan bovendien in demping van de Utrechtse singels. Met pijn in
het hart, maar toch opgebeurd door het beeld van de ‘levende stad’, stemde B&W
eind 1957 toe. Een jaar later werd het plan geopenbaard, vergezeld van
huiveringwekkende (maar naar later bleek toch weer veel te conservatieve) prognoses
over de verwachte omvang van het autobezit in 1980. Fel publiek verzet en een
halsstarrige raad zorgden er desondanks voor dat de plannen eind 1959 voorlopig in
de ijskast belandden. De raad wenste eerst een stedenbouwkundig plan voor de
binnenstad alvorens zich aan een radicaal verkeersplan te committeren.
In 1960 werd de (alweer Rotterdamse) architect J.A. Kuipers aangesteld om een

dergelijk stedenbouwkundig plan uit te werken. In zijn rapport aan B&W uit 1961
benadrukte hij het belang van spreiding van centrumfuncties over een groter gedeelte
van de stad: ‘Wanneer men van de oude stad niet meer vraagt dan zij krachtens haar
structuur kan vervullen en de overige activiteiten direct buiten de oude stad lokaliseert,
dan is het mogelijk om de oude stad, met behoud van datgene dat wezenlijk is voor
het eigen karakter, op harmonische wijze in te voegen in het stadsgeheel.’45 Kuipers'
principiële onderscheid tussen centrumfuncties en binnenstad en zijn pleidooi om
een aantal centrumfuncties juist niet in, maar net buiten de binnenstad te situeren,
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vormden het Utrechtse ei van Columbus. Kuipers' concrete invulling verschilde
echter zozeer van de plannen van Feuchtinger (die door B&Wsteeds waren verdedigd)
dat het college met Kuipers' rapport nogal in verlegenheid werd gebracht. Een
compromisvoorstel werd uiteindelijk in augustus 1962 door de raad aanvaard. Het
centrum zou worden uitgebreid ten oosten van de oude binnenstad en verder zouden
de Weerdsingel en de Wittevrouwensingel worden gedempt en demping van de
Catharijnesingel in studie worden genomen. In maart 1962 memoreerde Kuipers in
een rapport zeer terecht dat ‘de functionalistische denktrant van onze generatie geen
algemeen aanvaard uitgangspunt blijkt te bieden voor de stedebouwkundige aanpak
van oude steden’.46 Kuipers' voorstel om bepaalde grootschalige centrumfuncties
buiten de eigenlijke binnenstad op saneringsterreinen te ontwikkelen, was niets
minder dan een erkenning van dit echec. Dat gold evenzeer voor de reeds ontluikende
plannen voor wat later Hoog Catharijne zou worden.
In 1960 verrichtte het Utrechtse bouwbedrijf Bredero op last van de Nederlandse

Spoorwegen (NS) studies naar de bouw van parkeergarages in de Utrechtse
stationswijk. De NS zat met de parkeersituatie aldaar behoorlijk in haar maag en
Bredero zag in de bouw van parkeergarages een groeimarkt. De studies wezen uit
dat de bouw van losstaande parkeergarages onrendabel zou zijn. Alleen renovatie
van de hele stationswijk zou volgens Bredero renderen. De N.V. Maatschappij voor
Projectontwikkeling Empeo, een in 1961 gestichte dochter van Bredero, werkte met
voortvarendheid aan plannen voor de nieuwe wijk. Naarmate de planning vorderde,
nam de omvang van het plangebied toe. Kantoren, parkeergarages, een nieuw
spoorwegstation, woonflats en winkels waren de functionele elementen van het
nieuwe plan. Een algehele reconstructie van de particuliere en openbare
vervoersstromen in de omgeving zou in samenhang met de oude ringwegplannen
van Feuchtinger worden uitgewerkt. Nu viel aan demping van de Catharijnesingel
nauwelijks meer te ontkomen. De aanhechting van de nieuwe ‘Lijnbaan op poten’
met de winkelcentra in de oude binnenstad werd volgens de nieuwste inzichten
verzekerd door de bouw van voetgangerstraversen over de grote verkeersaders.
Gezien de eerdere verwikkelingen rond de binnenstad, is deze interventie van
Bredero/Empeo niet anders te zien dan als een poging toch nog een modern centrum
te realiseren door als het ware een klein Rotterdam naast het oude hart van Utrecht
neer te zetten. Waar de
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Deze luchtfoto van Utrechts centrum na de voltooiing van Hoog Catharijne toont de enorme
schaalverschillen tussen de oude binnenstad en het nieuwe complex. Alleen de Domtoren, de
parkeergarage achter de Mariaplaats en de Neudeflat konden nog wedijveren met de kolossale
bouwvolumes van Hoog Catharijne en het tegelijkertijd aangelegde nieuwe Jaarbeurscomplex. Mede
wegens deze dramatische schaalverschillen is van een echte integratie van Hoog Catharijne met het
oude centrum nooit sprake geweest.

Rotterdamse tabula rasa door Duitse bommenwerpers werd gerealiseerd, kwam die
in Utrecht tot stand door middel van aankopen, onteigening en de onvermijdelijke
grondspeculatie. Empeo benadrukte zelf het belang van een schone lei van voldoende
omvang: ‘[...] de te reconstrueren eenheden [dienen] een voldoende omvang [te]
hebben. Het valt dan immers gemakkelijker rooilijnen te wijzigen, het wegenbeloop
te veranderen en het verouderd wegenstramien te herzien.’47 De stationsbuurt was
een relatief makkelijke prooi vanwege de ‘betrekkelijke zelfstandigheid’ en ‘de
omstandigheid dat waardevolle monumenten ontbreken’. Daardoor was het gebied
volgens Empeo ‘gemakkelijker vatbaar [...] voor moderne methoden van
city-vorming’.48

Het project had nog een lange weg te gaan, ondanks de indrukwekkende studies
van Empeo en de verzorgde publiciteitscampagne. Het concept zelf viel echter in
goede aarde, want het bood een uitweg uit de slepende kwestie van de modernisering
van Utrechts centrum zonder aantasting van de oude binnenstad. In februari 1964
tekenden de gemeente en Empeo een contract en tussen 1966 en 1973werd het project
in fases voltooid. Tijdens de uitvoering werd het plan steeds aangepast aan
veranderende denkbeelden en conjuncturen.
Het resultaat was een verbluffend stedelijk landschap dat uitdrukking gaf aan

utopische denkbeelden over stedelijke centra die teruggingen tot de jaren twintig en
dertig van de twintigste eeuw. Het plangebied verknoopte een aantal centrumfuncties
- het kantoorbedrijf, winkelen en wonen - met een uitermate doorwrochte
bereikbaarheid, zowel per particulier als per openbaar vervoer, inclusief de trein. Het
was de overtreffende trap van de moderne ‘functionele’ stad: niet een toedeling van
functies aan verschillende onderling bereikbare locaties in de stad, maar een
superpositie van uiteenlopende centrumfuncties op één multimodaal
vervoersknooppunt. Het was als ware de Lijnbaan boven op een samensmelting van
het Hofplein en Rotterdam Centraal gebouwd.
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Een dergelijke superpositie van heterogene functies boven op een knooppunt van
vervoersmodaliteiten viel volstrekt niet te realiseren in de oude binnensteden. Het
concept als zodanig bewoog zich vooralsnog buiten het repertoire van de naoorlogse
Nederlandse stedenbouw. Zelfs in Rotterdam, met als uitgangspunt het
tweedimensionale Basisplan van Van Traa, domineerde toen nog het idee van
functionele spreiding op het maaiveld. Dat zou pas later gaan veranderen. Hoog
Catharijne was indertijd voor Nederland een radicaal nieuw uitgangspunt; een soort
opvouwen van de Rotterdamse beginselen, waarin de derde dimensie volledig werd
benut.49 Kern van het geheel was het verhoogde voetgangersniveau waardoor de
winkelfunctie op een gescheiden laag, boven de autowegen, het busstation en het
spoorstation, kon plaatsvinden. Vandaar ook de naam: ‘Hoog Catharijne’. Door
middel van deze verhoogde laag en een stelsel van voetgangerstraversen werden de
verschillende onderdelen van het complex (Jaarbeurs, spoorstation, winkelcentrum,
parkeergarages, busstation, kantoor- en woonflats) met elkaar enmet het oude centrum
verbonden. Ondertussen was het complex ontworpen als transparant
vervoersknooppunt en transferium avant la lettre. Men kon er even gemakkelijk te
voet aankomen als per bus, trein, auto of fiets. Het overdekte winkelcentrum
(aanvankelijk als openluchtgebied ontworpen) verleende het winkelen dezelfde
onkwetsbaarheid voor weersgesteldheid als vanouds
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Het overdekte winkelcentrum van Hoog Catharijne was een voor Nederland nieuw type stedelijke
ruimte. Vanwege het ontbreken van rijwielverkeer, de ruimteverwarming van de winkelstraten en
-pleinen en de egale verlichting verviel het klassieke onderscheid tussen binnen en buiten. Dat gaf
problemen met het naar oud gebruik uitstallen van waren, zoals fietsen, op de stoep voor de winkel.
In deze opname uit 1989 zien we hoe bloembakken werden ingezet om vooral duidelijk te maken dat
het hier nog wel om een trottoir ging.

het wonen. Het ‘Winkelhart van Nederland’ was bedoeld als een gezellige en warme
huiskamer. Het heeft niet zo uitgepakt, maar dat is een ander verhaal. Het is niet
onbelangrijk dat het project door een aannemersfirmawas bedacht. Bredero wist wat
er technisch te koop was in de bouwwereld en kon dat direct vertalen in ‘state of the
art’ stedenbouwkundige vormgeving. Bredero stond op intieme voet met de techniek
van hoogbouw en met het gehele betonbedrijf; vanuit deze basis was het voor het
bedrijf minder riskant om gedurfde stedenbouwkundige voorstellen te doen dan
bijvoorbeeld voor een ambtelijke projectgroep, die zich ook met vele onzekerheden
omtrent de technische en economische realiseerbaarheid had moeten bekommeren.
De toegenomen complexiteit van technische stadsontwikkeling dreef in de jaren
zestig sowieso steeds meer gemeentebesturen, ook die van grote steden, in de armen
van deskundige en gespecialiseerde aannemers. Ook op deze wijze raakte de civitas
steeds meer de greep op de ontwikkeling van haar urbs kwijt.

Openbaar vervoer

Het verlossende woord moet evenwel van het openbaar vervoer komen.
En het kan alleen worden gesproken als dit vervoer zich op eigen baan
kan afwikkelen, want alleen dan ligt de reissnelheid boven die van het
privé vervoer - en zonder dit is geen markt te veroveren in een toekomst
waarin iedereen een eigen auto heeft. De eigen baan is in binnensteden
uitsluitend mogelijk met behulp van een niveauscheiding: of ondergronds,
of op viaduct.50

Deze opmerking van G. Hupkes omschrijft - als uitwerking van de verkeersnota
‘Voorsorteren’ van de Partij van de Arbeid uit 1966 - hoe het openbaar vervoer op
termijn een uitweg uit de naderende verkeerschaos zal bieden.51 Dat zou deels ten
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koste moeten gaan van ruimte voor de auto. Dit besef was al sinds het einde van de
jaren vijftig bij stadsbesturen en in vakkringen van verkeersdeskundigen gemeengoed,
maar politieke partijen, die onder hun kiezers steedsmeer autobezitters telden, durfden
of wensten deze tijding toen nog nauwelijks voor het voetlicht te brengen. Pas in de
jaren zeventig kregen dergelijke gezichtspunten ook electoraal de wind in de zeilen
en keerde het tij, beleidsmatig althans, in de richting van het openbaar vervoer.
Van deze bevoorrechting was tijdens de wederopbouwperiode geen sprake. Het

openbaar vervoer moest maar op eigen houtje zien te concurreren met de fiets en de
auto. De gestage toename van het particuliere gemotoriseerde verkeer bleek daarbij
buitengewoon hinderlijk. Vele beschouwingen werden gewijd aan de wijze waarop
met name de tram in de nieuwe verkeersmix en demoderne infrastructuur kon worden
ingepast. In vele stedenwerd de tramdienst gestaakt, niet alleen vanwege interferenties
in het verkeer, maar ook vanwege het dure onderhoud van de rails en bovenleiding
en vanwege de hinder van de rails bij het openbreken van de straat. Deze trend deed
zich, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, al in de jaren dertig voor. De bijzondere
omstandigheden tijdens de oorlog en de wederopbouw bliezen het tramwezen een
tijdlang weer nieuw leven in.Met de personenauto-explosie van de jaren zestig bleek
die opleving echter toch van voorbijgaande aard te zijn. De auto, in samenhang met
een nieuwe ruimtelijke verdeling van wonen en werken, maakte de trams tot lastige
elementen in
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het stadsverkeer en uiteindelijk ook vervoerseconomisch overbodig. Bussen, en een
enkele keer trolleybussen, pakten (de ieler geworden) draad op.
We zullen nu eerst een blik werpen op het probleem van de inpassing van de tram

in verkeerspleinen in de jaren vijftig en kijken vervolgens naar de ontwikkeling van
de metro en sneltram in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

De tram en de auto

Het streven naar ‘vlotheid’ van het verkeer bleef na de Tweede Wereldoorlog niet
tot het particulier vervoer beperkt, maar betrof uiteindelijk ook het openbaar vervoer.
In de meeste steden waar de tramdienst tijdens de oorlog werd gestaakt, reden de
trams al weer enkele maanden na de wapenstilstand. Het duurde wat langer voordat
de busbedrijven weer op gang kwamen, voornamelijk wegens blijvende tekorten aan
brandstof. In Arnhem, Groningen en Nijmegen werd ook met trolleybussen (verder)
geëxperimenteerd. Aanvankelijk leek het erop dat de vooroorlogse koers kon worden
voortgezet, maar de gestage uitbreiding van het autopark gooide al spoedig roet in
het eten.
Nu had het tussen de tram en de auto, zoals uit het vorige hoofdstuk al bleek, nooit

echt geboterd. De flexibiliteit en de wendbaarheid van de auto verhielden zich slecht
tot de starre baan van de tram. Naoorlogse pogingen om door middel van gekoppelde
wagens en ‘gelede trams’ de rentabiliteit van het stedelijk railvervoer te vergroten,
maakten de verkeerstechnische inpassing alleen maar moeilijker. Naarmate de
autodichtheid in de steden (vooral in de centra) toenam, namen de wederzijdse
ergernissen toe.
Gemeentebesturen - die overigens ook een aanmerkelijk belang hadden in de

rentabiliteit van het openbaar vervoer - trachtten ondanks de wassende autostroom
toch nog een modus vivendi te vinden. Deze werd voornamelijk gezocht in
verkeerstechnische constructies en maatregelen, maar voor een deel ook in de
technische inrichting van trams, trolleys en autobussen zelf. Daar hadden
gemeentebesturen een redelijke grip op, anders dan op het ontwerp van de
personenauto, dat elders werd bepaald en dus als gegevenmoest worden beschouwd.
Gezien vanuit Valderpoorts opkomende ‘autocratie’, waren trams (maar zeker ook

fietsers) vooral op kruispunten een probleem en dan met name op verkeerspleinen.
Het idee van een verkeersplein of rotonde was ideaal om een wegkruising te realiseren
zonder dat daarbij kunstmatige regeling door middel van politie of lichtseinen nodig
was. Het zogenaamde ‘circulatieverkeer’ moest door kunstig in- en uitvoegen zelf
zijn weg bepalen onder het devies ‘panta rei’. Het spreekt voor zich dat een tram
waarvan de baan volledig door de ligging van de rails werd bepaald onmogelijk zelf
aan dit kunstig in- en uitvoegen kon deelnemen en daarentegen voor dit noodzakelijke
weefwerk een formidabel obstakel kon zijn en daarmee het circulatieprincipe aantastte.
Verkeerspleinenwaren duur en ruimteverslindend enwerden daarom voorbehouden

aan zeer drukke kruispunten. Die vond men vooral in de stadscentra bij de kruisingen
van de hoofdaders van een ‘grid’ (Hofplein te Rotterdam) of van belangrijke radialen
met ring- of rondwegen (Weteringscircuit te Amsterdam).
Dergelijke centrale kruispuntenwaren doorgaans ook knooppunten van tramverkeer

en dat vestigde vanzelf de aandacht op de kwestie hoe een vlot tramverloop het beste
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met een vlot verloop van het overige verkeer kon worden verzoend. Plaatsing van
de rails was uiteraard een eerste punt van aandacht. Volgens R. Mees, die in 1950
in het Nederlands Maandblad voor Streek- en Stadsvervoer een artikel aan deze
kwestie wijdde, kon plaatsing zodanig geschieden dat de tram het minste hinder had
van het auto- en fietsverkeer, en andersom.52 Mees gaf ten slotte de voorkeur aan de
optie waarin de tramrails midden op de verkeersring werden gelegd; een optie die,
naar hij meedeelde, ‘binnenkort’ op het Hofplein zou worden geïntroduceerd. De
optie zag af van enige vorm van privilege voor de tram en was in die zin zeer zeker
een teken des tijds.

Het voordeel van dit systeem is enerzijds, dat de tram zo volledig mogelijk
in het circulatieverkeer wordt opgenomen en niet als een vreemd element
er doorheen kruist, anderzijds dat de auto's aan weerszijden van de trams
kunnen afvloeien, zodat de wrijvingen tot een minimum worden
teruggebracht en circulerende auto's niet behoeven te stoppen.53

Overigens was Mees niet bijster optimistisch over de mogelijkheid de tram op deze
wijze blijvendmet het autoverkeer te verzoenen. Aan het einde van zijn beschouwing
wierp hij - net als zovele tijdgenoten - een bezorgde blik in de toekomst:

[...] maar al moge voor de verkeersdichtheden van nu en van de naaste
toekomst een aldus ingedeeld plein een bevredigende oplossing bieden,
dit houdt niet in, dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn wanneer -
wat vele deskundigen verwachten dochwaar de voorzienigheid onze steden
voor moge behoeden - het autoverkeer 5 à 6 maal zo intensief zal zijn.54

Wanneer het zo ver zou komen, stelde Mees, dan zou alleen een ‘automatische
verkeersregeling’ nog uitkomst kunnen bieden, óf een tramtunnel, ‘die echter uiterst
kostbaar is en niet onbelangrijke nadelen oplevert’.55 In een voetnoot merkte hij
overigens fijntjes op dat behalve ‘de voorzienigheid’ ook de stedelijke trambedrijven
‘vele onheilen’ zouden kunnen voorkomen door de ‘exploitatie van moderne snelle
trams’ ter hand te nemen. Deze nogal terloopse voorstellen van Mees zouden - in
aangepaste en uitgebreide vorm - inderdaad pijlers worden van de ‘tram renaissance’
van de jaren zeventig, maar eerst kwam er nog een diep dal dat alle gemeente-
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De naoorlogse geschiedenis van het Hofplein te Rotterdam is een staalkaart van de wisselende
opvattingen over de integratie van de tram in het circulatieverkeer op stedelijke verkeerspleinen.
Aanvankelijk werd de tram vlak om het lege midden van het plein geleid. De bovenste opname, uit
1960, toont de nieuwe ligging van de trambanen in het midden van de rijbaan. In 1966 werd hier al
weer op teruggekomen in verband met een algehele reconstructie van het plein. De onderste foto, uit
1990, laat zien hoe ter wille van de vlotte doorstroming van het particuliere vervoer, de tram uit het
gewoel is gehaald.

lijke trambedrijven de kop kostte - behalve die in de drie grootste steden.56

Met de snelle toename van het stedelijke autoverkeer aan het einde van de jaren
vijftig bleken Mees' sombere vermoedens geheel uit te komen. De tram kon niet
langer, noch qua rentabiliteit, noch qua verkeerstechnische inpasbaarheid, een
‘modern’ vervoermiddel worden genoemd. Dat gold uiteraard niet alleen voor de
inpassing in verkeerspleinen, maar voor alle aspecten van de integratie van
bovengronds railvervoer in de steeds drukker wordende steden.
Voor zover het openbaar vervoer sowieso overeind bleef, werd de trend van de

vervanging van tram door bus vrijwel overal voortgezet. Dat lot trof ook de
trolleybussen in Groningen en Nijmegen.
Terwijl het stedelijk railvervoer in de middelgrote en kleine steden voorgoed uit

beeld verdween, begon het in de grote steden echter aan een nieuw, maar dan
goeddeels ondergronds bestaan - vooralsnog slechts in de vorm van nieuwe plannen.
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Metro

Het idee van de metro - ondergrondse sporen en treinen in de stad - was in Nederland
uiteraard reeds lang bekend. Lange tijd, echter, leek dit bij uitstek stedelijk
vervoermiddel in de beeldvorming iets dat je alleen in buitenlandse metropolen als
Parijs, Londen of New York aantrof, steden waarmee qua bebouwde omvang en
bevolkingsaantal geen enkele Nederlandse stad zich konmeten. Deze perceptie werd
kracht bijgezet door te verwijzen naar het gebrek aan ervaring met tunnelbouw in de
slappe Nederlandse bodem.
Projecten als de Velser- en deMaastunnels, die reeds in de late jaren dertig werden

ontworpen en, in het geval van de laatste, ook toen werden uitgevoerd, gaven
Nederlandse civieltechnici echter weer meer vertrouwen.57 In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog werd dit technisch repertoire verder uitgebouwd en verfijnd aan de
hand van verschillende nieuwe tunnels en bakconstructies.
Het bestaan van deze kundigheid stond stedelijke diensten en stadsbesturen na de

oorlog toe om tamelijk ontspannen over de technische uitvoerbaarheid van
metro-aanleg te denken. Tussen droom en daad in deze stonden evenwel niet geringe
knelpunten als financiering, tracébepaling, concurrentie met bestaande
openbaarvervoersstelsels en het openbreken van het stadslichaam. Het wachten was
op een aanleiding die klemmend genoeg was om deze weerstanden te overwinnen.
De (binnen)stedelijke verkeerscrisis als gevolg van de snelle uitbreiding van het
stedelijke autogebruik gaf daartoe de stoot.
Het debat over de metro werd overal beheerst door het besef dat een metro alleen

kon renderen bij massale vervoersstromen - letterlijk: treinladingen vol. Een dergelijk
massaal vervoersaanbod deed zich normaliter alleen in de vier grootste steden voor.
In elk van die steden is inderdaad ook vanaf de jaren vijftig over de wenselijkheid
van een metro nagedacht, met overigens zeer verschillende uitkomsten. Rotterdam
heeft aan het begin van de eenentwintigste eeuw een redelijk volwaardig metronet,
Amsterdam één lijn met een tweede op de tekentafel en Den Haag en Utrecht
bewandelen vooralsnog andere wegen. Door verschillen in stadsmorfologie en
bestuurlijke probleemdefinities liep de ontvangst van de metro in de afzonderlijke
steden uiteen.

Bepalend voor de realisatie van de metro in Rotterdam was de verdeling van de stad
door de rivier deMaas. Oeververbindingen figureerden uit een oogpunt van integratie
van de twee stadsdelen prominent op de agenda; die waren echter duur en in de vorm
van bruggen bovendien een belemmering voor de zeescheepvaart. Het gevolg was
dat zij gering in aantal waren en daardoor de voornaamste bottlenecks vormden in
de stedelijke verkeersafwikkeling. Vanaf 1875 was er de Willemsbrug, die in 1941
ten behoeve van het doorgaande noord-zuidverkeer gezelschap kreeg van de
Maastunnel. In het concept van de ‘Ruit’, dat in de loop van de jaren vijftig
uitkristalliseerde, figureerden nog twee oeververbindingen: de Van Brienenoordbrug
ten oosten van de stad en de Beneluxtunnel ten westen ervan. Hoewel deze
kunstwerken vanaf halverwege de jaren zestig ook deMaastunnel van het doorgaande
verkeer ontlastten en een soort rondwegfunctie voor de Rotterdamse agglomeratie
vervulden, bleven de twee centrale verbindingen toch nog chronisch overbelast.58
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De tram reed over de Willemsbrug en raakte daar, zoals elders in de stad, in een
strijd met het alsmaar wassende autoverkeer verwikkeld. Een nieuwe oeververbinding
was dringend gewenst. De doorgaande zeescheepvaart op de Maas stelde echter ook
zo zijn eigen, in de Rotterdamse context onverbiddelijke eisen waardoor er van een
tweede brug geen sprake kon zijn. Gemeentewerken concludeerde dat een tunnel in
alle opzichten de voorkeur genoot - een besluit waarmee op termijn ook de sloop
van de Willemsbrug in het vizier kwam.59 De technisch uitdagende dwarsdoorsnede
van de voorgestelde verkeerstunnel, met een baanbrekende, toekomstgerichte indeling
van drie rijstroken per richting, zou geheel door het snelle wegverkeer moeten worden
benut; ruimte voor fietspaden en tramsporen was er niet.60 Derhalve werden voor
deze transportmiddelen aparte tunnels voorzien.
De daarmee geprojecteerde tramtunnel onder de Maas was het begin van de

ideeënvorming over de metro in Rotterdam. Was de tunnel het begin van een
toekomstig metronet of zou het niets meer worden dan een dure manier om trams
aan de overzijde van de Maas te krijgen? Bij het tweede scenario begon men zich
ook te realiseren dat de met pijn en moeite tot stand gebrachte nieuwe ‘storingsvrije
tramkruising’ van de Maas, dankzij de verkeersstrubbelingen die bovengronds aan
weerszijden telkens nog overwonnen moesten worden, weinig zou bijdragen aan een
vlotte verbinding tussen noord en zuid - dat men bij wijze van spreken vanwege door
particulier verkeer dichtgeslibde aansluitingen deze dure schakel in het tramstelsel
te grabbel zou gooien. Ir. G. Plantema, chef van de afdeling Tunnelbouw van de
Rotterdamse Gemeentewerken en vertolker van deze zienswijze, trok de conclusies:

Daarmede zou het openbaar vervoer voor de toekomst een afnemende
betekenis krijgen. De verkeerscongesties en de parkeernood maken het
echter juist noodzakelijk het openbaar vervoer op haar hoofdlijnen voor
de toekomst een toenemende betekenis te geven. Dit is slechts mogelijk
door een autonome railverbinding tussen noord en zuid te creëren, die dus
nergens het wegverkeer à niveau kruist.61

Plantema verwoordde hier de conventionele overtuiging van de jaren zestig, toen
alle illusies over een mogelijk ‘verzadigingsniveau’ van het autobezit en -gebruik al
overboord waren gezet. In het vooruitzicht van de totale onderschikking van de
stadsontwikkeling aan de behoeften van automobilisten bleef er maar één strohalm
over: een dusdanige verbetering van het openbaar ver-
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Het bijzondere van de metro is de volledig eigen baan, meestal door tunnels of op viaducten, waardoor
wederzijdse belemmeringen tussen de metrotreinen en het overige verkeer niet voorkomen. Ondanks
dit manifest voordeel keerden de meeste bewoners van de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt zich fel
tegen de aanleg van de metro. Nogal begrijpelijk omdat het tracé dwars door hun buurt was gepland
en de aanleg de sloop van vele 17e eeuwse panden met zich meebracht. Enkele dagen van gewelddadig
protest die de geschiedenis zijn ingegaan als de ‘Nieuwmarktrellen’ mochten niet baten; de metro
kwam er toch. Hier zien we de metrobuis in 1975 ‘in aantocht’ met op de voorgrond een vredige actie
van het eens zo militante verzet: een demonstratie tegen de hoge huren die met de vervangende
nieuwbouw waarschijnlijk ook in aantocht waren. Het spandoek verwijst ter bevestiging van deze
verwachting naar de hoge huren in de Bijlmermeer, een ander ambitieus en kwetsbaar project uit de
‘technocratische’ jaren zestig.

voer in termen van comfort, frequentie, reistijd en aansluiting dat velen daar vrijwillig
de auto of zelfs de fiets voor zouden laten staan. Die verbetering stond of viel echter
met het opheffen van interferenties met het overige verkeer. Immers, de ‘performance’
en dus de concurrentiekracht van het openbaar vervoer waren uit de aard der zaak
omgekeerd evenredig aan de uitgebreidheid van het particuliere vervoer. Het gevolg
was een voor het openbaar vervoer exponentieel verlopende neerwaartse spiraal. Een
en ander kon alleen tot stand worden gebracht door óf het particulier verkeer aan
banden te leggen, óf het openbaar vervoer met technische middelen letterlijk uit de
brij van het overige verkeer te tillen.
Voor de eerste soort maatregelen was de tijd nog niet rijp, dus zocht men naar

verlossing in de tweede soort. Het vrijmaken van het openbaar vervoer kon in
horizontale zin door middel van vrije tram- en busbanen; in verticale zin zoals Hupkes
bepleitte door ondertunneling of het gebruik van viaducten. Waar te Rotterdam die
verticale scheiding al door het voornemen van een tramtunnel onder de Maas was
voorbereid - en bovendien op een traject dat kon bogen op een massale vervoersvraag
omdat het de snelste en meest directe verbinding tussen zuid (Pendrecht) en het
centrum (Centraal Station) beloofde te worden - was de stap van een tramnaar een
metrolijn gauw gemaakt. Gemeentewerken liep, zoals te doen gebruikelijk, ver vooruit
met zijn interne plannen. Op het moment dat de gemeenteraad na slopende debatten
in 1959 groen licht gaf voor de metrotunnel, lagen bij Gemeentewerken al plannen
klaar voor de verdere uitbreiding van het net naar andere delen van de agglomeratie.62

De gemeente Den Haag stond wat verkeersdrukte betreft voor soortgelijke
problemen als Rotterdam. Een prognose uit 1969 voorspelde dat in 1985 43% van
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de in het Haagse centrum werkzame bevolking in forensenplaatsen buiten de
gemeentegrenzen zou wonen, vergeleken met slechts 13% in 1960.63 De gemeente
meende uit verkeerswaarnemingen te kunnen opmaken dat de toenemende drukte
van het daarmee verbonden forensenverkeer andere gewenste automobilisten het
centrum deed mijden. Deze jammerlijke ontwikkeling trachtte de gemeente nu te
keren door de dagelijkse forensenstromen naar het openbaar vervoer te sluizen.
Den Haag moest nu kiezen hoe het dat afgescheiden openbaar vervoer technisch

vorm moest geven. Gezien de lange en nog levendige tram-traditie, viel de keus al
gauw op een stadsrailsysteem, waaronder mogelijk een metro. Uiteindelijk ging het
erom te kiezen tussen twee opties: metro-exploitatie en semi-metro (oftewel
pré-metro)-exploitatie. In feite kwam deze keus neer op enerzijds een geheel nieuw,
van al het overige verkeer gescheiden, kruisingsvrij, door aangepaste treinstellen
bereden systeem en anderzijds de incrementele ombouw van het bestaande tramnet
in de richting van metro-exploitatie zonder meteen de ‘zuiverheid’ van een echte
metro te eisen.64 Deze ombouw zou bestaan in het tot stand brengen van vrije
trambanen (al dan niet in verticale zin) en ongelijkvloerse kruisingen, allereerst op
‘moeilijke’ locaties waar de interferenties met het overige verkeer het hevigst waren.
Tot de voordelen behoorden de mogelijkheid om investeringen op een bepaald traject
nauwkeuriger te laten aansluiten op de vervoersvraag (ook over de langere termijn),
het in stand houden van het bestaande
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tramnet, en de mogelijkheid tot gebruik van het bestaande trammaterieel.
Helder was evenwel dat de keus voor metro-exploitatie geheel afhing van de

omvang van de vervoersvraag langs het geprojecteerde traject. Het Haagse
gemeentebestuur was destijds van mening dat die nergens groot genoeg zou worden
om metro-exploitatie te rechtvaardigen en koos wijselijk, maar met weinig
modernistisch elan, voor de incrementele optie van de semi-metro.
De vraag doet zich nu voor waarom de uitkomst in Den Haag zo anders was dan

die te Rotterdam (en ook te Amsterdam, waarover zodadelijk meer). Het lijkt er sterk
op dat dat niet zozeer te wijten was aan een afwijkende analyse van de vervoerssituatie
in de beide steden of aan wezenlijk ander vervoersbeleid, maar meer aan de
verschillende morfologieën en stedelijke functies. Om kort te zijn, de bruggen en
tunnels waarmee Rotterdam zijn beide Maasoevers verenigde, trokken als klassieke
oversteekplaatsen geconcentreerde vervoersstromen aan. Een aparte tunnel op een
dergelijke locatie was een bijzonder vruchtbare niche voor een rendabele metrolijn
en gaf in Rotterdam de doorslag voor de zes kilometer lange ‘kleinste metrolijn ter
wereld’ tussen Centraal Station en Zuidplein. Dit was echter de eerste stap op een
wegwaaropmoeilijk kon worden teruggekomen, zeker niet nadat bleek dat de nieuwe
lijn zich in een behoorlijke populariteit mocht verheugen.65 Een dergelijke
verkeersintensieve niche bestond eenvoudigweg in geheel Den Haag niet.
Dat was ook te Amsterdam niet echt het geval, hoewel die stad in de jaren zeventig

wel een metrolijn rijker werd. De geschiedenis van de Amsterdamse metro is, zoals
bekend, een roerige geweest en dat heeft ook wel te makenmet de algehele benadering
ervan. Die week, zoals Karel Davids in een recent opstel schreef, sterk af van de toch
wel zeer pragmatische aanpak die zowel te Rotterdam als te Den Haag de boventoon
voerde.66 Te Amsterdam leek het alsof de gemeente, en met name de afdeling
Stadsontwikkeling van Publieke Werken, zich principieel in het concept van een
uitgebreid ondergronds stadsspoornet had vastgebeten als panacee voor alle
verkeerskwalen. Die gedachte stamde al uit de Nota Binnenstad, die in 1955 door
Burgemeester en Wethouders aan de raad werd voorgelegd. Te Amsterdam werd de
metro daarna een sleutelstuk in de planologische visie die in de Commissie Verkeer
en Vervoer uit 1960 en daarna in het Bureau Stadsspoor uit 1963 de overhand had.67

Deze visie koesterde het beeld van de immer uitdijende agglomeratie die, mede
vanwege de uitgerekte lobbenstructuur en de monumentale en bedrijvige binnenstad
in haar kern, een geheel nieuw vervoersstelsel behoefde. Met aanpassing van de
bestaande openbaarvervoersstelsels zoumen er nooit en te nimmer uit kunnen komen.
Het alternatief, de binnenstad aan de auto prijs geven, was bij Publieke Werken
evenmin bespreekbaar. Uit deze probleemstelling vloeide bijna vanzelf het idee van
de metro

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



Na de Tweede Wereldoorlog werd steeds vaker gebruik gemaakt van de verticale dimensie om zeer
compacte vervlechtingen van stedelijke voorzieningen te realiseren. Vooral waar grote binnenstedelijke
terreinen vrijkwamen door bombardementen of sanering konden gemeenten en projectontwikkelaars
op deze manier te werk gaan. Het door oorlogsschade ‘gesaneerde’ Haagse Bezuidenhout bereikte
tegen 1982, zoals hier wordt afgebeeld, een formidabele gelaagde complexiteit. Dwars door de
compacte bouw rond het PrinsWillem Alexanderhof, het winkelcentrumNieuw Babylon en het Haagse
Centraal Station slingeren viaducten van de semi-metro, een keerlus van lijn 7 boven op een
parkeergarage en verder nog een stedelijke autoweg en treinsporen.

voort. In de woorden van drs. A. de Groot, econoom bij de afdeling Stadsontwikkeling
en secretaris van het Bureau Stadsspoor:

Het openbaar vervoer moet de ruggegraat worden van het
verbindingenstelsel binnen de agglomeratie. Met name in de relaties met
de binnenstad moet het stelsel het overgrote deel van het vervoer kunnen
verwerken. Dit betekent, dat een hoge capaciteit moet kunnen worden
geboden.[...] Het vervoersstelsel moet de stedebouwkundige ontwikkeling
van de agglomeratie ondersteunen, het is een ondeelbaar onderdeel van
de visie op de stadsontwikkeling in haar geheel.68

Het verschil met Rotterdam is evident. In plaats van een metro naar behoefte
incrementeel op te bouwen op basis van een robuuste en in de bestaande
verkeerspatronen verankerde niche, werd te Amsterdam een uitgewerkt plan gemaakt
op basis van geraamde toekomstige vervoersbehoeften in het kader van een
planningsproces dat niet gespeendwas vanmegalomane trekjes.Met wijsheid achteraf
is te stellen dat het Amsterdamse echec al in de opzet lag
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besloten. Men kan zich afvragen voor wie deze metro was bedoeld. Voor de burgers
van een denkbare maar verre toekomst of voor de buurtbewoners van het heden die
hun leefgemeenschappen aan de bulldozers moesten prijsgeven?
Karel Davids ageert tegen de conventionele ‘culturele’ lezing van de uit de

metroplannen voortvloeiende Nieuwmarktrellen, de these van de onvermijdelijke
confrontatie tussen een starre mandarijnencultuur die zich in haar verkeersplanning
alleen door economische motieven liet leiden en een tegenbeweging die vooral
kleinschaligheid en leefbaarheid in haar vaandel voerde.69 Volgens Davids was de
Amsterdamse opstandigheid eerder terug te voeren op de bestuurlijke stijl die in
Amsterdamwerd gehanteerd; een stijl die noch van wijken wist noch van enige vorm
van openbare inspraak was gediend.
Daar is veel van waar, maar toch verklaart het de Nieuwmarktrellen niet geheel,

noch het ontbreken van georganiseerd verzet in Rotterdam. Ten eerste was de
brandhaard en gangmaker van het Amsterdamse verzet een buurt die door de
metroaanleg zwaar werd gehavend; iets soortgelijks vond in Rotterdam vanwege de
beschikbaarheid van brede en rechte straten niet plaats. Ten tweede was het tijdstip
van de metroaanleg in de centra geheel verschillend. De Coolsingel lag al in 1963
volledig open, terwijl de Nieuwmarkt pas in 1974 voor de bijl ging. Ten derde kende
de naoorlogse Rotterdamse bevolking haar centrum niet anders dan als bouwput,
terwijl de Nieuwmarktbuurt in stedenbouwkundige zin sinds de zeventiende eeuw
min of meer intact was gebleven. De conclusie is dat niet alleen de bestuursculturen
verschilden, maar met name ook de aard van de stedelijke structuren waar de
respectieve metro's doorheen getrokken moesten worden en de tijdstippen waarop
dat plaatsvond. Mede vanwege de trage besluitvorming in Amsterdam en het besluit
om eerst de perifere baanvakken en dan pas het gedeelte door de binnenstad aan te
leggen, viel de aanleg van het binnenstadstraject pal in de roerige jaren zeventig. In
zekere zin vormde de metro op dat moment een toevallige casus binnen een veel
bredere politieke strijd om de stad. Met zekerheid is het niet te zeggen, maar de kans
is groot dat als het Nieuwmarkttracé al in de vroege jaren zestig was aangelegd, in
de hoogtijdagen van de infrastructurele technocratie, er geen vuiltje aan de lucht was
geweest. Zo verliep het in ieder geval in Rotterdam, ondanks de beruchte
‘Coolsingeltoestanden’.

Verkeerscirculatieplan Groningen

In de loop van de jaren zestig groeide vooral bij de besturen van middelgrote steden
de overtuiging dat de toenemende parkeerdruk en verkeerscongestie niet door beter
openbaar vervoer alleen het hoofd kon worden geboden. In steden van deze grootte
was immers de radicale scheiding van particulier en openbaar vervoer, bijvoorbeeld
in de vorm van een metro of stedelijke autowegen, ruimtelijk en economisch niet
haalbaar. Daardoor kwam het openbaar vervoer steeds meer in het gedrang en boette
het aan concurrentiekracht ten opzichte van de auto steeds meer in. Om deze vicieuze
cirkel te doorbreken, kon in dit formaat steden alleen de aanpak van het autoverkeer
zelf soelaas bieden.
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Een belangrijke katalysator voor de gedachtevorming hieromtrent was het Engelse
rapport Traffic in Towns (Buchanan Report) uit 1963. Daarin werd aan de hand van
een geponeerde tegenstelling tussen ‘bereikbaarheid’ en ‘leefbaarheid’ gezocht naar
mogelijke vormen van aanpassing van steden en hun centra aan de auto. Er werden
praktijkvoorbeelden uitgewerkt voor vier steden op basis van de autodichtheid die
voor 2010 werd verwacht. Om een helder zicht te krijgen op de gevolgen, ging de
commissie uit van de veronderstelling dat al het stedelijke vervoer in 2010 per auto
zou worden afgewikkeld.
Om bereikbaarheid en leefbaarheid enigszins met elkaar te verzoenen, bleken

draconische maatregelen nodig te zijn: het rapport voorzag een nieuw stelsel van
primaire en secundaire wegen en de aanleg van parkeergarages voor het
provinciestadje Newbury, een zeer ruimteverslindend stedelijk autowegennet met
parkeergarages aan nieuwe secundaire aders voor het een half miljoen zielen tellende
Leeds en een algehele reconstructie van het stadslandschap in twee verkeersniveaus
in een centraal gelegen Londense wijk.
Voor het vierde geval, de van een ommuurde middeleeuwse binnenstad voorziene

stad Norwich, met een bevolking van 160.000 zielen, kwam de commissie met een
anderssoortige oplossing. Hier werd rond de binnenstad een ringweg geprojecteerd
met parkeergarages erlangs. De binnenstad werd in vier kwadranten verdeeld,
waartussen autoverkeer door middel van borden enmuren onmogelijk werd gemaakt.
Automobilisten konden wel vanaf de ringweg een binnenstedelijke bestemming
bereiken, maar ze konden niet direct in een ander kwadrant komen zonder eerst weer
de ringweg op te zoeken. Langparkeren in de binnenstad werd zoveel mogelijk
beperkt.
Ironisch genoeg was het rapport van de commissie-Buchanan, juist vanwege de

overtuigende wijze waarop de gevolgen van toegenomen autogebruik in beeld waren
gebracht, een steun in de rug voor de voorstanders van openbaar vervoer.
Geïntegreerde verkeers- en stedenbouwkundige plannenwaarin openbaar en particulier
vervoer samen de basale structuur bepaalden, werd zelfs de norm voor nieuwe wijken
en steden. Voorbeelden zijn de Prins Alexanderpolder te Rotterdam, de Bijlmermeer
te Amsterdam, Zoetermeer en Almere (zie kaart pagina 96). Zoals in de aanhef van
deze paragraaf al werd geconstateerd, bood dat echter voor middelgrote steden -
vooral die met monumentale oude kernen - weinig soelaas. Voor deze steden waren
de verkeersbeperkendemaatregelen zoals die voor Norwich waren bedacht, het enige
aanknopingspunt in Traffic in Towns.
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Nog lang na de oorlog kenden Rotterdammers hun door bommen verwoeste binnenstad niet anders
dan als één grote bouwput. Ondanks de vele ongemakken ging het leven toch gewoon door, deels
dankzij de zeer ruime opzet van de nieuwe straten. Toen Rotterdam begin jaren zestig aan de bouw
van zijn metro begon, boden boulevards als de Coolsingel ruime gelegenheid om de metrocaissons
één voor één binnen te varen door een zogenaamd ‘cunet’, een soort kanaal. Eenmaal op de plaats
werden de buismoten afgezonken, aan elkaar gekoppeld en leeggepompt. De kunstenaar O. DeConinck
legde de beruchte doch kennelijk inspirerende ‘Coolsingeltoestanden’ bij de Bijenkorf in 1964 vast.

Groningen was de eerste stad in Nederland waar deze ideeën in praktijk werden
gebracht. Het in 1975 geëffectueerde Verkeerscirculatieplan Groningen was sterk
geïnspireerd op Buchanans voorstel voor Norwich, hoewel daar in het Groningse
plan niet expliciet naar werd verwezen. Het plan bouwde voort op een reeks nota's
over verkeer en parkeren in de Groningse binnenstad, beginnende met het
‘Ontwerp-Verkeersplan Groningen Centrum’ uit 1967, opgesteld door het
Adviesbureau voor Verkeersordening Goudappel en Coffeng. Op basis van discussies
met betrokkenen werd door dezelfde adviseur in 1969 een definitief
‘Verkeersplan-centrum Groningen’ opgesteld, drie maanden later gevolgd door een
‘Parkeerplan SentrumGroningen’. Al deze plannenwaren afgeleiden van omvattender
kaders van ruimtelijke ordening: het ‘Ontwerp-streekplan Centraal Groningen’ op
provinciaal niveau en de daarvan afgeleide stedelijke structuurplannen zoals het
‘Struktuurplan Groningen’ en het ‘Struktuurplan Binnenstad Groningen’, beide uit
1969.
Er is een mentaliteitsverschuiving te constateren tussen de plannen uit de jaren

zestig en het Verkeerscirculatieplan uit 1975. Werd bijvoorbeeld in het ‘Parkeerplan
Sentrum Groningen’ uit 1969 nog gerept van het scheppen van ondergrondse
parkeergarages op de Grote Markt en de Vismarkt, in 1975 werden deze gebieden
tot het verkeersluwe ‘stadserf’ gerekend. Voorts werd in 1969 nog over maatregelen
als het scheiden van lang- en kortparkeren door middel van parkeermeters en -schijven
en het reserveren van ‘centraal gelegen’ terreinen voor langparkeren door middel
van parkeerautomaten gesproken. In het plan uit 1975 werd expliciet gesteld dat de
oplossing van de verkeersproblematiek niet primair een ingenieursprobleem was,
maar een onlosmakelijk onderdeel van de ruimtelijke ordening. Het vinden van een
nieuwe balans tussen ‘leefbaarheid’ en ‘economie’ werd dan de ordenende opdracht,
waarin een keuze voor leefbaarheid blijkens het volgende, elliptisch gestelde citaat
politiek nogal gevoelig lag:
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Eén van de belangrijkste oorzaken van het tekortschieten van vele
verkeersvoorzieningen in de steden van vandaag, is het feit dat men
geaksepteerd heeft dat de aanwezige straten en pleinen zich steeds meer
met rijdend en stilstaand verkeer vulden, waarbij voorbijgegaan is aan de
belangrijke funktie die deze ruimten op zichzelf in deze steden vervulden.

Algemeen bestaat de overtuiging dat aan dit plegen van roofbouw op de
stedelijke ruimte een eind gemaakt dient te worden en dat aan het verkeer
en vervoer eigen ruimte dient te worden geboden, welke uiteraard wel op
de juiste plaats gesitueerd moet zijn.70

Het plan werd in januari 1976 onder grote landelijke belangstelling ingevoerd. Het
grote wantrouwen en verzet onder binnenstedelijke ondernemers - iets dat landelijk
veel weerklank vond - was aanleiding om gedurende de twee jaren daarop nauwlettend
te onderzoeken welke effecten de invoering van het plan op zowel leefbaarheid als
omzet had gehad. In het verslag van dat onderzoek werd geconcludeerd dat het met
de omzetderving wel meeviel - overigens zeer tot verbazing van de geënquêteerde
ondernemers zelf. Slechts één vijfde deel van de ondernemers kon een negatieve
invloed van het verkeerscirculatieplan op de omzet bevestigen. De gerapporteerde
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Begin jaren zestig werd rond het middeleeuwse dorp Zoetermeer nabij Den Haag een nieuwe groeikern
geprojecteerd. De stedenbouwkundige structuur van de nieuwe nederzetting berustte op twee pijlers:
de ‘wijkgedachte’ en verkeerstechnische ontsluiting door middel van openbaar vervoer, i.c. een
forensenlijn van de NS naar Den Haag. Het structuurplan toont de dubbelringvormige spoorlijn, de
‘krakeling’, met voor elke wijk minstens een station. De wijken en stations werden zo geprojecteerd
dat de maximale afstand van een willekeurige woning tot een station omstreeks 500meter zou bedragen.

omzetderving varieerde echter wel van 5% tot meer dan 40%.71

In de jaren tachtig gingen in navolging van Groningen veel Nederlandse steden
over tot autowerende en -beherende maatregelen in de vorm van circulatieplannen
en parkeerbeperkende maatregelen. In nieuwe uitbreidingen kreeg dit de vorm van
woonerven en verkeersdrempels. In de centra werden uitgebreide gebieden voor
voetgangers gereserveerd en verschenen diverse soorten ‘Amsterdammertjes’,
parkeerautomaten, wielklemmen, controleurs en - in de grotere steden - de
langverwachte parkeergarages, al of niet ondergronds. Nederlandse steden waren na
twee roerige decennia op weg naar een iets duurzamer relatie met de ‘zelfzuchtige
personenauto’.

Conclusies

Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie een algemeen perspectief op stedelijke
techniekontwikkeling in de periode na de Tweede Wereldoorlog te bieden. Het
verhaal is beperkt tot vervoerstechniek en wat daarmee direct aan stedenbouwkundige
en planologische overwegingen samenhangt. Het beperkt zich daarbij in hoofdzaak
tot de specifieke problemen van steden met historische kernen. Deze beperkingen
maken de generaliseerbaarheid van eventuele conclusies niet vanzelfsprekend. Toch
legt deze casus, al was het maar omdat ‘bereikbaarheid’ in deze periode een zo
centrale technische, stedenbouwkundige en politieke uitdaging was, onvermijdelijk
veel aspecten van de stedelijke techniekdynamica van deze periode bloot. De
hiernavolgende conclusies kunnen daarom worden geacht ook enige geldigheid te
bezitten voor andere technische domeinen en voor andere typen steden in deze periode.

Kennis over steden en stedelijke voorzieningen breidde zich in deze periode gestaag
uit. Kennis werd rijker geschakeerd, specialistischer en ingebed in nieuwe instituties
en netwerken. Naast de variëteit aan gemeente-ingenieurs die hun traditionele greep
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op de verschillende nutsbedrijven en technische en planningsdiensten wisten te
handhaven, richtten nieuwe typen academici in de voetsporen van de sociografen uit
de jaren dertig zich nu op het verschijnsel ‘stad’. Gammawetenschappers zoals
economen, sociologen, psychologen en politicologen wierpen in academische studies
hun licht op verschillende aspecten van de stad en vonden - vooral bij diensten
Stadsontwikkeling - ook steeds vaker emplooi in stedelijke dienst. Stedenbouwers,
van huis uit civiele of bouwkundige ingenieurs, kwamen dankzij nieuwe wetgeving
in een bestuurlijk spanningsveld terecht waarin planologen, vaak
gammawetenschappers, de dienst uitmaakten. Van andere zijde lagen stedenbouwers
steeds vaker overhoop met verkeerskundigen, die nu voor het verkeer een
hoofdaandeel in de planning en vernieuwing van de stad opeisten.
Landelijk en internationaal verdichtten de professionele netwerken zich steeds

meer. De vooroorlogse trend naar institutionalisering van de verschillende
specialismen in opleidingen en landelijke verenigingen zette zich voort. Nieuwe,
specialistische tijdschriften, zoals het aan tramzaken gewijdeMaandblad voor Streek-
en Stadsvervoer, zagen het licht. Net als in de vorige periodes was er een levendige
circulatie van personeel tussen de steden onderling en ook veel bezoek over en weer.
Landelijke vergaderingen van bijvoorbeeld de Vereniging van Directeuren van
Gemeentewerken vonden in steeds andere steden plaats. Tijdens die bijeenkomsten
werd door lokale gezagsdragers het technisch reilen en zeilen van de gemeente aan
de orde gesteld, als aanzet tot kritische beschouwingen door de leden.
Kennis over de stad en van stedelijke technieken werd steeds meer losgeweekt

van de onmiddellijke context en werd een soort ‘cosmopoliete’ kennis die door
stadsbesturen onder andere via ingehuurde raadgevers werd aangeboord. Dit was al
een levendige traditie op het gebied van de stedenbouw, waar reeds vóór de Eerste
Wereldoorlog het gezag van buitenstaanders als Berlage of Granpré Molière werd
ingeroepen om plaatselijke patstellingen te doorbreken. Na de TweedeWereldoorlog
breidde zich dat uit tot de verkeerskunde - zoals het inhuren van Feuchtinger door
Utrecht - en zelfs tot de stadsontwikkeling als geheel - zoals Empeo bij Hoog
Catharijne. Vanwege de toenemende omvang en complexiteit van opdrachten ruimde
bovendien de figuur van de individuele des-
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kundige steeds meer het veld voor bureaus waarin meerdere disciplines werden
vertegenwoordigd en waarvan de interne organisatie op projectmatig werken was
toegesneden. Hoogtepunt van deze ontwikkeling was het projectontwikkelingsbedrijf
dat ook de voorbereidende studies en planning voor zijn rekening nam. Deze advies-
en uitvoeringsorganisaties werden van de weeromstuit ook belangrijke dragers van
technische kennis over stedelijke structuren en voorzieningen. Alleen de technische
diensten van de allergrootste steden konden nog op een aantal domeinen aan deze
nieuwe commerciële deskundigheid tippen.

Ook in deze periode bleek de functionele en ruimtelijke vervlechting van verschillende
technieken en technische systemen een belangrijk kenmerk van de stedelijke
techniekontwikkeling. Net als in eerdere periodes bestond deze vervlechting uit zowel
wederzijdse synergie als wederzijdse belemmeringen. Het verkeer illustreert beide
aspecten. Synergie tussen verschillende verkeersmodaliteiten als trein, tram, bus en
fiets ontstond ‘van nature’ op grond van specifieke vervoersstromen. Treinstations,
bijvoorbeeld, waren vanzelfsprekend ook knooppunten van openbaar vervoer. Zelfs
de auto werd in de jaren zestig in bescheidenmate aan het openbaar vervoer gekoppeld
door bijvoorbeeld de instelling van parkeerterreinen bij NS-stations en de eerste
proeven met wat later ‘transferia’ zouden heten. In het algemeen, echter, was de auto
bij uitstek het voorbeeld van het andere gezicht van vervlechting: wederzijdse
belemmering. Uiteraard gold dat ook voor de andere verkeersdeelnemers, maar de
autowas vanwege zijn snelheid, omvang, aantallen en onverzadigbare parkeerbehoefte
wel de vloedgolf die de emmer deed overlopen.
Vervlechting, zowel in belemmerende als in synergetische zin, deed zich ook voor

tussen vervoers- en andere technische systemen. De alomtegenwoordigheid van
elektrische en telefoonleidingenwas - zoals al in het Interbellum bleek - buitengewoon
bevorderlijk voor de regeling van het verkeer en voor verlichting van drukke
verkeerswegen en kruispunten. Echter, diezelfde leidingen - en nog meer die van
water, gas en riolering - vormden soms grote belemmeringen bij de reconstructie
van wegen en vooral bij het tot stand brengen van rondwegen (waarbij overigens
bestaande radiale verkeersaders als sporen en kanalen nog de meeste last gaven).
Aan het voortdurende conflict tussen het leggen van nieuwe leidingen in de straat
en de weerbarstigheid van de tramrails is de teloorgang van de tram in vele steden
mede te danken.
Functionele vervlechtingen gingen vloeiend over in ruimtelijke vervlechtingen,

eveneens in negatieve en positieve zin. Zoals al in de inleiding tot dit deel is
geconstateerd, balanceerden steden tussen concentratie van bebouwing en
voorzieningen (waardoor er chronisch ruimtegebrek ontstond, vooral in binnensteden)
en ruimtelijke uitbreiding (waardoor er een chronisch probleem met samenhang en
bereikbaarheid ontstond). Veel van de stedelijke
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Dit plattegrondje (opvouwbaar, 15 cm in het vierkant) werd, samen met een bloemetje van
gemeentewege, bij de invoering van het Groningse circulatieplan op 19 september 1977 persoonlijk
aan alle automobilisten op de invalswegen uitgereikt. Het kaartje informeerde automobilisten over
de nieuwe toestand. Het bloemetje leek bij voorbaat excuses aan te bieden voor het ongemak - en dus
ook deel van een bestuurlijke strategie om het grote ongenoegen onder autobezitters te verzachten.

techniekontwikkeling van de twintigste eeuwwas op de oplossing van dit doorlopende
ruimtelijke dilemma geënt. In het algemeen kenmerkt deze laatste periode zich door
de uitbuiting van de verticale dimensie teneinde ruimteschaarste (en dus potentiële
ruimtelijke belemmeringen) door middel van de vermenigvuldiging van het
maaiveldoppervlakte het hoofd te bieden. Parkeergarages, flatgebouwen, metro's,
ongelijkvloerse kruisingen en totaalconstructies als het Haagse Bezuidenhoutkwartier,
Station Zuidplein in Rotterdam en Hoog Catharijne te Utrecht getuigden van deze
strategie, die gepaard ging met een geweldige ontwikkeling van technische kennis
op dit gebied.
Bijzonder voor deze periode is dat de vervlechting als zodanig meer en meer een

aanleiding ging vormen voor het bewust integraal ontwerpen van stedelijke structuren.
Dat is duidelijk te zien in de ‘geneste’ verkeersplannen die voor steden en stedelijke
agglomeraties werden gemaakt en die geworteld waren in overkoepelende
planologische visies voor de streek en zelfs voor Nederland (en Europa) als geheel.
Zoals in het Amsterdamse voorbeeld, waar de behoefte aan een als integraal systeem
beschouwd stelsel van openbare en particuliere vervoersvoorzieningen (waaronder
bijvoorbeeld een uitgebreid metronet) bewust werd afgeleid van
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Niet iedereen was ingenomen met het circulatieplan dat de linkse Groningse gemeenteraad in 1977
goedkeurde. Naast automobilisten waren het ook winkeliers die vreesden voor hun omzet vanwege
de obstakels die het plan tegen doorgaand autoverkeer opwierp. De boodschap van deze Groningse
handelaar in elektronica bleek een voorbode te zijn van het verzet onder winkeliers in vele andere
steden waar soortgelijke plannen werden gekoesterd.

prognoses over de toekomstige omvang, vorm en sociaal-economische ordening van
de Amsterdamse agglomeratie.

De politieke kaders voor stedelijke techniekontwikkeling ondergingen tijdens deze
periode een dramatische wending: eind jaren zestig smolt het langdurige vertrouwen
in technocraten als sneeuw voor de zon weg en maakte plaats voor een praktijk van
democratische inspraak en zelfs burgerlijk verzet. ‘De hete adem van de burgers’ uit
het eerste hoofdstuk was al in het Interbellum behoorlijk afgekoeld, waardoor de
bezetting uit een oogpunt van het ontbreken van burgerlijke participatie niet eens zo
erg uit de toon viel. Die lijn werd tijdens de wederopbouw doorgezet. Er waren
uiteraard wel kritische geluiden - bijvoorbeeld de tirade van Valderpoort tegen de
‘autocratie’ - maar zelfs hier werd de oplossing vaak gezocht in technocratische
maatregelen door de overheid. Dit ‘technocratisch’ vertrouwen stortte eind jaren
zestig abrupt en dramatisch in. Dit is niet de plaats om op mogelijke oorzaken te
reflecteren, maar het lijdt geen twijfel dat het debacle voor een deel reeds besloten
lag in de steeds megalomaner ambities van de plannenmakers. Te ver doorgevoerde
detaillering en consequente starheid van plannen in samenhang met uitsluiting van
belanghebbenden vormde al in de jaren vijftig aanleiding tot burgerlijk verzet, getuige
de protesten in Utrecht tegen de dempingsplannen van Feuchtinger en B&W. De
Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965 voorzag daarom in nieuwe planvormen
die minder detaillistisch waren (de zogenoemde globale bestemmingsplannen of
‘vlekkenplannen’) alsook nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures die het
democratische gehalte van de besluitvormingmoesten verhogen.72 In het activistische
klimaat van de late jaren zestig ging dit echter lang niet ver genoeg; een belangrijk
deel van de civitas bleek het grondig oneens te zijn met de implicietemaatschappelijke
waarden die in de plannen waren belichaamd en eiste een actieve rol in het vormgeven
en vooral het ‘leefbaar’ houden van hun urbs. Na 1970 werden zij in dit streven
bijgestaan door steeds linksere gemeenteraden. Her en der kwam het zelfs tot
gewelddadige uitbarstingen, zoals de beruchte Nieuwmarktrellen te Amsterdam.
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Deze politieke omwenteling ging bestuurders en de kaders van technische diensten
niet in de koude kleren zitten; de jaren zeventig en tachtig stonden bij hen in het
teken van het tastend zoeken naar een nieuw evenwicht tussen daadkracht en
democratie. Eén uitkomst daarvan was de ontwikkeling van een meer incrementele
planningsstijl, waarin grote lijnen en verre toekomsten werden vermeden ten gunste
van flexibiliteit en ruimte voor inspraak van direct betrokkenen.
Tot slot zien we in deze periode ook de voortzetting van een strijd over het bereik

van het stedelijk gezag (uitgedrukt als planningsbevoegdheid) tegen de achtergrond
van nieuwe infrastructurele verbindingen met de omgeving. Naast het traditionele
beeld van steden als handelsplaatsen en centra van industriële productie voor regio's
kwam een nieuw beeld op van steden als knooppunten van organisatie en consumptie
in een veelheid van infrastructurele netwerken. Als technisch domein was verkeer
exemplarisch maar niet uitzonderlijk; een soortgelijk verhaal van toenemende
ruimtelijke en functionele verknopingmet de omgeving gaat ook op voor bijvoorbeeld
watervoorziening, communicatie, energie of afval.
Wat het verkeer betreft, zetten drie reeds bestaande trends zich in
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In de loop van de jaren zestig werden gemeentebesturen steeds indringender geconfronteerd met fel
verzet van burgers tegen plannen die - toegegeven - steeds grootschaliger werden. Hierdoor kwam
bij veel gemeentebesturen steeds meer nadruk te liggen op voorlichting en public relations. Bij het
beramen van de plannen voor een semi-metro richtte de gemeente Den Haag in 1973 een
openluchttentoonstelling in waarin de semi-metro werd afgeschilderd als de volgende logische stap
in de ontwikkeling van het Haagse openbaar vervoer en als de sleutel tot een moderne en efficiënte
stad. Wellicht had de gemeente Amsterdam van deze ‘public relations’-benadering iets kunnen
opsteken.

deze periode sterk door. Ten eerste de democratisering van de suburbanisatie,
gefiatteerd maar zeker niet veroorzaakt door de Tweede Nota op de Ruimtelijke
Ordening. Ten tweede de ontwikkeling van op de auto geënte vormen van
weekendrecreatie. Ten derde de totstandkoming van een fysiek van de steden
onafhankelijk rijkswegennet (met Europese allure) op basis van de autosnelweg.
Deze verkeersverwikkelingen daagden stadsbestuurders uit tot allerlei nieuwe

verkeerstechnische prestaties, enerzijds met het doel om de stad aan de auto aan te
passen, en in een latere fase juist om de vrijheid van de stadsauto te beknotten en
burgers (weer) tot gebruik van het openbaar vervoer en de openbare ruimte te
verleiden. Tegelijkertijd leverden de nieuwe regionale en landelijke
verkeersvervlechtingen veel stof voor competentiestrijd over planningsbevoegdheden
op. Verwijzend naar nieuwe planologische begrippen als ‘megalopolis’, ‘conurbatie’
en ‘agglomeratie’, zochten bestuurders van de grotere steden naar legitimatiegronden
voor een steviger grip op de hen omringende suburbane gebieden. Zij zagen zich
daarbij geconfronteerd met door de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965
gesanctioneerde nieuwe provinciale bevoegdheden, belichaamd in het streekplan als
gezaghebbend ruimtelijk kader. Tegelijkertijd voerde het Rijk een (deels op Europa
gericht) beleid om de ruimtelijke ordening, waaronder het landelijke transportstelsel,
vanuit zijn eigen visie op landelijke spreiding van functies vorm te geven. In dit
krachtenveld lukte het de stadsbesturen niet de door henzelf gewenste autonomie en
gezag te verwerven. De technische inrichting van Nederlandse steden zou voortaan
als nooit tevoren worden vastgeklonken aan de technische inrichting van de regio,
het land en - uiteindelijk - van heel Europa.

C. Disco
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Stadsvernieuwing staat in voortdurende wisselwerking met het stedelijke leven. Veranderende
gewoontes en behoeftes van stadsbewoners geven richting aan het werk van stedenbouwers en
ingenieurs. Evengoed streven visionaire stedenbouwers en ingenieurs bij het ontwerpen van stedelijke
ruimtes en voorzieningen vaak de bevordering van een bepaald soort stedelijk leven na. Het door
oorlogsgeweld verwoeste centrum van Rotterdam stelde stedenbouwers in de gelegenheid om zich
toe te leggen op het bevorderen van een modern, grootschalig en dynamisch straatleven, door middel
van de aanleg van brede boulevards en dito trottoirs die zich goed leenden voor winkelen, flaneren
en, zoals deze Rotterdammers doen op het Beursplein in de jaren vijftig, een terrasje pikken.
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5 Conclusie

Stedelijke techniek: de historische co-evolutie van civitas en urbs
Co-evolutie als historisch evoluerend ontwerpproces
Finale

De stad is niet zomaar een object van ontwerpinspanningen, maar in eerste instantie
een zichzelf vernieuwende locatie. De stad staat bloot aan vele invloeden van buiten
af, waaronder ook hulpmiddelen als geld en kennis, maar de ontwikkelingsagenda
en de met elkaar vervlochten technische uitrusting zijn grotendeels een product van
de stad zelf.
Hoe dit toegaat, is goed aan te geven met behulp van het onderscheid tussen de

fysieke, materiële stad en de stedelijke gemeenschap, tussen ‘urbs’ en ‘civitas’, een
onderscheid dat in hoofdstuk één geïntroduceerd is. Hoe ziet de wisselwerking tussen
die twee er uit?

Stedelijke techniek: de historische co-evolutie van civitas en urbs

Civitas en urbs zijn wederzijds constitutief: zonder civitas geen urbs, zonder urbs
geen civitas. De gebouwen, straten en andere infrastructuren van de stad zijn de
schepping, het project, van de civitas. Tegelijkertijd wordt de stedelijke levensvorm,
de civitas, gevormd door de fysieke structuren en infrastructuren van de urbs die ze
zelf tot stand heeft gebracht. Stedelijke techniek is neergeslagen in de urbs, maar
heeft ook de vorm van een reservoir aan kennis en hulpbronnen om de urbs aan de
evoluerende behoeften van de civitas aan te passen. Stedelijke techniek ligt dus aan
de basis van de concrete materiële urbs en is het medium waardoor de urbs wordt
ontwikkeld en getransformeerd.
Het is denkbaar dat de urbs volledig is aangepast aan de behoeften van de

verschillende groepen in de civitas. In een dergelijke situatie treedt stabilisatie op;
de dynamiek van technische verandering komt tot stilstand. Kritiek is machteloos
om verandering in de urbs af te dwingen en het gedrag van de leden van de civitas
raakt aangepast aan de faciliteiten en beperkingen van de urbs. Aanvaarding en
disciplineringmonden uit in stabilisatie, althans zolang de fysieke enmorele integriteit
van de civitas niet wordt bedreigd door invloeden van buiten of door aftakeling van
de structuur van de urbs zelf. Onder invloeden van buiten vallen bijvoorbeeld nieuwe
technieken, wetgeving, kennis, verandering in grootte of samenstelling van de civitas,
politieke bewegingen enzovoorts.
Het is niet waarschijnlijk dat volledige stabilisatie mogelijk is; het is zeker in

Nederland nog niet voorgekomen. Er zijn echter beslist lange periodes geweest -
men zou kunnen denken aan de achttiende en de vroege negentiende eeuw - waarin
de technische ontwikkeling van Nederlandse steden sterk vertraagde. Op zijn minst
is er een frappante tegenstelling met de periode waarover het in dit deel gaat. Met
het loslaten van de oude vestinggedachte, de industrialisatie en de trek naar de steden,
de hygiënistenbeweging en de opkomst van de verzorgingsstad ontstond een nieuwe
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stedelijke techniekdynamica die de gehele twintigste eeuw doorzette en nog steeds
voortduurt.
De urbs werd een permanent project van de civitas. Door reflectie op de urbs - en

vervolgens reflexieve beschouwing door de civitas van het eigen handelen ten aanzien
van de urbs - transformeerde de civitas zichzelf van lijdend voorwerp van de stedelijke
leefomstandigheden tot schepper van stedelijke technieken die aan nieuwe behoeften,
normen en visies konden beantwoorden.
Deze globale kenschets van de gehele periode die hier aan de orde is, zegt echter

niets over hoe we de ontwikkeling binnen deze periode kunnen omschrijven. Is de
periodisering die wij hanteren relevant en, zo ja, hoe is dan de aard van stedelijke
techniekontwikkeling in de afzonderlijke periodes te kenschetsen?
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De stad is behalve technische infrastructuur ook tekst, soms nogal letterlijk, zoals dit plaatje van een
Groningse straat uit 1979 getuigt. Vele partijen zijn hier aan het woord: een sigarettenfabrikant, het
lesbisch front, de anti-militaristen, en ook de verkeerspolitie. De laatste laat weten dat dit voor alle
voertuigen een eenrichtingsstraat is, behalve voor autobussen, taxi's en (brom)fietsen. Dit
verkeerspolitieke standpunt wordt van ironisch commentaar voorzien door een andersoortig statement
- de in de goede richting wijzende maar wel op de stoep geparkeerde auto.

Noch de civitas, noch de urbs was of is een homogene entiteit. De civitas behelsde
een veelheid aan groepen en standpunten; de urbs een veelheid aan voorzieningen,
structuren en systemen. De reflexieve transformatie van de stad die in de lange
twintigste eeuw plaatsvond is, zoals uit de voorgaande hoofdstukken duidelijk blijkt,
geen lineair verhaal maar een reeks parallelle geschiedenissen van geworstel met
verschillende systemen en voozieningen en met de vervlechtingen die daartussen
optraden.
Het verhaal over de demping van de Haagse grachten uit hoofdstuk twee toont dit

punt. Het grachtenstelsel was onderdeel van de Haagse urbs, aangelegd als
afwateringsstelsel met een nevenfunctie als vaarwater. Tegelijkertijd maakten de
Haagse grachten deel uit van de waterhuishouding van het Hoogheemraadschap
Delfland en was de mate van doorspoeling afhankelijk van Delflands beleid. Vanouds
waren overslagplaatsen voor goederen enmarkten aan de Haagse grachten gesitueerd.
De grachten fungeerden ook als onofficiële dumpplaatsen voor fecaliën en ander
afval. Niet alleen walbewoners, maar ook andere gebruikers zoals schippers, slagers
en marktlui gooiden afval in de vorm van groente- en vleesresten in de gracht. Met
de hogere dichtheid van bewoning tegen het einde van de negentiende eeuw kwam
dit misbruik op gespannen voet te staan met de leefbaarheid langs de grachten. De
roep om demping werd luider. Demping van de grachten was verbonden met noties
over gezondheid en bereikbaarheid over land, maar demping zou het economisch
verkeer over de grachten ernstig schaden. Daarentegen waren sommige bewoners
langs deze grachten weer blij om van de overlast van de markten en schepen verlost
te raken. Het is duidelijk dat onderscheiden delen van de civitas elk eigen ideologieën,
belangen en agenda's hadden bij de grachten, zoals ze dat ook bij allerlei andere
aspecten van de urbs hadden. Verschillende functies waren vaak ongewild vervlochten
geraakt: de grachten als commercieel systeem, als stortplaats voor verschillende
typen afval en als afwateringsstelsel. Het antwoord van de Haagse directeur van
Gemeentewerken Lindo behelsde dan ook de systematische ontvlechting en het tot
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stand brengen van nieuwe vervlechtingen: hij ontwierp een geïntegreerd rioolstelsel
dat de fecaliën, een deel van het hemelwater en afvalwater apart van de grachten kon
afvoeren. Hij ontwierp tegelijkertijd nieuwe kanalen en een haven die de economische
functies van de grachten konden vervangen.
Dit voorbeeld van wisselwerking tussen civitas en urbs herbergt een aantal

specifieke tijdgebonden kenmerken. Er was een specifiek stedelijk landschap, de
toenmalige Haagse urbs, dat naar onze maatstaven nog tamelijk ‘nat’ was. Daarnaast
was er een specifieke, door burgerprotesten en hygiënisten aangekaarte
sociotechnische agenda. Het ontwerpen en het uitvoeren van werken waren gestoeld
op bepaalde technische kennis en organisatievormen. Er werd door het
gemeenteapparaat in het verlengde van heersende normen en waarden een bepaalde
afweging van belangen gemaakt. In dit licht bezien, was het feit van de dempingen
sowieso nogal bijzonder; na het eerste decennium van de twintigste eeuw, met de
opkomst van een nieuwe, op stedenbouwkundige inzichten gebaseerde herwaardering
van historische stadskernen, was demping op een dergelijke schaal niet meer mogelijk
geweest. Het krachtenveld lag toen al anders. Het voorbeeld van de betwiste en
afgeblazen afbraak van deHaarlemse commiezenhuisjes ten bate van een verkeersplan
(hoofdstuk drie) toonde dit aan.
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Deze tijdgebondenheid van het technisch mogelijke en wenselijke onderstreept het
feit dat de stedelijke techniekgeschiedenis niet alleen een lineair verhaal is over wat
er met de urbs gebeurt, maar ook een verhaal moet zijn over de co-evolutie van civitas
en urbs. De civitas ontwikkelt de urbs, maar de veranderende urbs vormt ook opnieuw
de civitas als maker en gebruiker van de urbs. Dit betekent dat in samenhang met de
ontwikkeling van de urbs, ook de gewoonten, organisatie, kennis en handelwijzen
van de civitas zich door de tijd heen ontwikkelen. Aspecten van beide
veranderingsprocessen zijn in de voorafgaande hoofdstukken aan de orde geweest
omdat beide evenzeer deel uitmaken van de geschiedenis van stedelijke techniek.

Co-evolutie als historisch evoluerend ontwerpproces

De co-evolutie van urbs en civitas kan als een ontwerpgeschiedenis worden
geschreven. Als we de klassieke ontwerpactiviteiten van programma van eisen, hier
agendabouw, ontwerpen in enge zin (dat wil zeggen design), uitvoering en invoering
plus doorwerking (implementatie) hanteren, kunnen we over ontwerpactiviteiten en
historische periodes heen vergelijkingen maken.1 ‘Agendabouw’ betreft het stellen
van doelen en de definitie van de beoogde functies vanmogelijke technische ingrepen
of voorzieningen. In de ‘ontwerpfase’ wordt de gedetailleerde werking en constructie
van de technische ingreep of voorziening vastgesteld. ‘Uitvoering’ betreft de eigenlijke
totstandkoming van de voorziening of het plegen van de ingreep. ‘Invoering en
doorwerking’ (implementatie), tot slot, behelst de inburgering van de nieuwe
technische voorziening in het stedelijk leven. De co-evolutie van civitas en urbs kan
nu voor Nederlandse steden in de twintigste eeuw worden vertaald als de
samenhangende ontwikkeling van deze vier activiteiten in het stedelijk ontwerpproces.
Voor ieder van de drie periodes die in hoofdstuk twee tot en met vier zijn beschreven,
kunnen wij nu in globale zin nagaan hoe de technische agenda tot stand kwam; hoe
en door wie het ontwerpen in engere zin werd voltrokken; wie er bij de uitvoering
was betrokken en hoe dat in zijn werk ging; en hoe de implementatie verliep als een
soort onderhandelingsproces tussen gebruikers en ontwerpers. Dit is dan tevens een
manier om de evolutie van de typisch stedelijke kenmerken van reflexiviteit en
opstapeling/vervlechting in kaart te brengen.
Het spreekt vanzelf dat in deze exercitie civitas en urbs geen monolithische

entiteiten kunnen zijn. Net als in het voorbeeld van de Haagse grachten moeten we
de interne tegenstellingen en structuur van civitas en urbs in de discussie centraal
stellen. De urbs valt vanzelf uiteen in verschillende systemen en structuren; de civitas,
met iets meer moeite, in verschillende groepen en organisaties. Deze actoren, vaak
in onderlinge strijd verwikkeld, spelen verschillende en soms dubbele rollen in het
globale ontwerpproces. De centrale actoren in de twintigste-eeuwse civitas zijn de
burgers (inclusief ondernemers), deskundigen (vooral ingebed in technische diensten)
en het gemeentebestuur. De handelingsruimte van deze actoren en dus het onderlinge
krachtenveld verschilde per periode en dat toonde zich in de wijze waarop de urbs
veranderde. Tegelijkertijd bepaalde de bestaande structuur van de urbs, waaronder
allerlei onvoorziene vervlechtingen, de beschikbare onderhandelingsruimte.
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De eerste periode

De periode 1880-1914 laat een omwenteling zien in de wijze van agendering,
ontwerpen, constructie en implementatie van stedelijke techniek. Het was een
overgangsperiode tussen een stelsel waarin het liberale principe van vrij
ondernemerschap het toneel beheerste en een waarin de gemeente de overhand had.
Dit werd aangeduid als de opkomst van de verzorgingsstad. Agenda's voor stedelijke
techniekontwikkeling kwamen op een veelzijdige wijze tot stand, mede afhankelijk
van het toepassingsgebied. Een zeer dominante agenda betrof de hygiënische
reconstructie van de stad. Reeds vanaf het begin van de negentiende eeuw werd van
de zijde van geëngageerde medici en in toenemendemate ook vanuit de rijksoverheid
(gezondheidscommissies) zware kritiek geleverd op de onhygiënischewoontoestanden
en de wijze waarop in steden met afval en drinkwater werd omgegaan. Toen tegen
het einde van de eeuw de bevolkingsdichtheid toenam en de problemen verergerden,
verscherpte deze kritiek en kwamen ook stadsbewoners via adressen aan de
gemeenteraad in actie tegen stank en vervuiling.
Na de uitvaardiging van de Gezondheidswet in 1902 werd het monitoren van

stedelijke hygiëne verplicht gevestigd in de aan het gemeentebestuur rapporterende
stedelijke gezondheidscommissies.2Daarmee trad een belangrijke professionalisering
van de agendabouw op. In het tweede voor deze periode behandelde technische
domein, transport, verliep het anders. Hier waren het particuliere ondernemers die
tijdens onderhandelingen over vergunningen en doormiddel van adressen de gemeente
trachtten over te halen tot aanpassing van de urbs, met name bruggen en straten, aan
de technische eisen van paarden- en elektrische trams. Nadat in sommige steden
elektrische trambedrijven waren genaast, moest het trambedrijf als onderdeel van
het gemeenteapparaat voor middelen en aanpassingen knokken.
Het ontwerpen en uitvoeren van stedelijke infrastructuur en voorzieningen werd

aanvankelijk in een ingewikkeld samenspel tussen gemeente en particulieren
volbracht. Nutsvoorzieningen als drinkwater, gas en elektriciteit werden in eerste
instantie meestal door particulieren aangelegd, waarbij de gemeente via bepalingen
bij het verlenen van vergunningen invloed op ontwerp, uitvoering en kwaliteit van
de dienstverlening trachtte te behouden.
Uitbreidingen werden voor wat betreft het stratenverloop door
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gemeenten bepaald, vaak wel met de bestaande kadastrale indeling als matrijs, maar
het ontwerp en de uitvoering van bebouwingwerden geheel aan particuliere aannemers
overgelaten. Na ongeveer 1880 werd de rol van particulieren in het ontwerpen en
uitvoeren van stedelijke infrastructuur allengs kleiner.
Aan het eind van de negentiende eeuw voltrok zich een historische overgang naar

de ‘technisch deskundige gemeente’. De sleutel was de instelling van aparte
gemeentediensten op specifieke technische terreinen, in aanvang diensten voor
stadsreiniging (waaronder bijvoorbeeld de lediging van beerputten) en voor openbare
werken. De complexiteit van de technische vraagstukken en de begrijpelijke behoefte
van wethouders en gemeentediensten om ten overstaan van gemeenteraden en
aannemers op onaanvechtbaar technisch gezag te kunnen bogen, deden stadsbesturen
steeds vaker omkijken naar academisch geschoolde ingenieurs, in eerste instantie
genieofficieren die waren opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda
en later civiel-technici uit Delft.
Met de komst van de Delftse ingenieurs, aanvankelijk vooral civieltechnici, maar

na 1900 ook steeds vaker bouwkundigen, werktuigkundigen, technologen en
elektrotechnici, kwam de ontwikkeling van de stedelijke techniek in een nieuwe,
professionele fase terecht. De nieuwe gemeentediensten hielden zich in de grotere
steden niet alleen met het ontwerpen, maar ook steeds vaker met het uitvoeren van
stedelijke infrastructuur bezig. Vooral de Rotterdamse dienst Gemeentewerken toonde
zich in dit opzicht zeer actief.
Delftse ingenieurs in gemeentedienst konden bogen op reeds bestaande

professionele instituties als het tijdschrift De Ingenieur (opgericht 1886), het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Vereeniging van Burgerlijke (later Delftse)
Ingenieurs. Dit institutioneel raamwerk verschafte een blijvende structuur waarbinnen
gemeente-ingenieurs elkaar konden treffen en zoiets als ‘stedelijke techniek’ een
eigen gezicht kon krijgen. Om de voorbeelden uit de inleiding aan te halen, heel
technisch Nederland kon nu meegenieten van zeugstukken, regeling van
verkeerslichten door middel van de openbare telefoonleiding en stelsels van
stadsverwarming. Dit werden allemaal leerzame casussen waar andere
gemeente-ingenieurs op konden voortborduren.
Als pendant van een technisch geprofessionaliseerd gemeenteapparaat trad in deze

periode ook de gedisciplineerde burger-als-gebruiker steeds meer op de voorgrond.
Gemeentediensten en nutsbedrijvenmoesten noodgedwongen, als deel van het beheer
van de infrastructurele systemen die zij ontwierpen en aanlegden, burgers het ‘juiste’
gebruik van de nieuwe voorzieningen bijbrengen. Daar gingen voor hen onaangename
ervaringen aan vooraf die berustten op de principiële vrijheid van burgers als klanten
en als democratische massa om binnen de marges van gemeentelijke wetgeving
systemen te gebruiken zoals zij dat wensten. Dit is een van de oorzaken van
onbedoelde vervlechting. In de tweede helft van de negentiende eeuw eigenden
burgers zich op grote schaal de grachten toe als stortplaats voor afval en fecaliën.
Systeembouwers werden doordrongen van het feit dat burgers geheel andere
gedragingen konden vertonen dan werd voorzien, zoals bijvoorbeeld ook het geval
was bij het gebruik van nieuwe doucheruimten als bezemkast omdat het leidingwater
toch te duur was. Ook kon de onverwachte massaliteit van het gebruik van
voorzieningen verrassende schaaleffecten teweegbrengen. Zo leidden de successen
van
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‘Feestelijk glanzend stonden de wagens van de Groninger Brandweer tijdens het defilé op de Grote
Markt. Rondom de ladderwagen, waarvan de Magirusladder geheel uit stond, waren de nieuwe
personeelswagen, twee mistwagens, twee oudere brandweerauto's een jeepslangenwagen en natuurlijk
ook Ome Loeks opgesteld. Onder leiding van de hoofdbrandmeester W. Waanders traden de
brandweerlieden keurig in gelid voor het bordes aan.’ Zo beschreef het Nieuwsblad van het Noorden
deze foto ter gelegenheid van het vijfenzeventigste jubileum van de Groninger Brandweer in de editie
van 6 maart 1959. In de loop van de twintigste eeuw werden brandweercorpsen, ondanks een knipoog
naar corpsdiscipline, steeds meer aangewezen op technische hulpmiddelen zoals hier tentoongesteld.
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Rond de eeuwwisseling verscheen op nog bescheiden schaal voor het eerst elektrische verlichting in
het stadsbeeld. Dit waren gelijkstroomsystemen, die vaak slechts enkele belendende gebouwen van
stroom voorzagen, vaak hotels of restaurants. De ultramoderne en exotische elektriciteit trok namelijk
veel extra klandizie. De gelegenheden maakten daarom bepaald geen geheim van hun aansluitingen.
Zo ook het Café Electrique aan de Gevers Deynootweg te Scheveningen, dat hier rond 1900 wordt
afgebeeld.

het hygiënische offensief aan het begin van de twintigste eeuw tot een toegenomen
waterverbruik per hoofd van de bevolking en, dankzij centrale rioolstelsels, tot het
verplaatsen van de diffuse vervuiling in de stad naar geconcentreerde lozingspunten
buiten de stad. Daardoor ontstond, zoals het voorbeeld van de demping van de Haagse
grachten laat zien, een geheel nieuw probleem van geconcentreerde vervuiling bij
het lozingspunt. In een later stadium ontstond door het steeds stijgende verbruik ook
een drinkwatercrisis, die voor vele steden evenwel niet losstond van het
vervuilingsprobleem - zij het vaak vervuiling door de afvalstoffen van andere steden.
Het belang van de erfenis van de periode 1880-1914 voor het vervolg van de

twintigste eeuw is moeilijk te overschatten. Zowel aan de kant van de urbs als aan
de kant van de civitas zijn prestaties geleverd die bepalend zijn geweest voor de
stedelijke ontwikkeling tot aan het heden toe. Verscheidene basale hygiënische, nuts-
en transportvoorzieningen werden gerealiseerd in samenhang met nieuwe
gedragsnormen voor stedelijke gebruikers. Nieuwe uitbreidingen, de ene gelukkiger
dan de andere, kwamen tot stand. Er was een grote massa aan stedelijke techniek
geschapen die ‘op zijn plaats’ was en waar de toekomst op kon bouwen. De wegen
die - ook letterlijk - werden ingeslagen, zouden zich in sommige gevallen moeiteloos
laten verlengen; in andere gevallen zouden zij grote obstakels voor verdere
ontwikkeling blijken te zijn.
Minstens zo belangrijk als de fysieke transformatie van de urbs was echter de

transformatie van de civitas. Met name de oprichting van gemeentelijke technische
apparaten en hun consequente professionalisering ontketenden een reflexieve
technische dynamiek die nauwelijks meer te stuiten was. Deze ingenieursbolwerken
bleken zich niet alleen met ontwerpen en uitvoeren bezig te houden, maar kregen na
verloop van tijd ook een stevige vinger in de pap bij de technische agendavorming
en bij het begeleiden van implementatie. De technocratische tendensen die in het
Interbellum tot bloei zouden komen, waren in deze vroege verzorgingsstad reeds in
de knop aanwezig.
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De tweede periode

De periode 1914-1945, die in hoofdstuk 3 is beschreven, stond in het teken van de
uitdaging om de uitbreiding van de stad beheersbaar te houden. Dat betekende dat
de uitbreidingen aan een aantal kwaliteitseisen moesten voldoen op het gebied van
wonen en bereikbaarheid en tegelijk dat inzake de verdere uitrusting van de stad met
de wijzigende functies van de oudere stadsdelen rekening moest worden gehouden.
Gezien de typering van de periode 1880-1914 als een soort institutionele en
infrastructurele Gründerzeit, ligt het voor de hand dat in de tweede periode is
voortgebouwd op wat toen tot stand is gekomen. Desondanks zijn ook in deze periode
fundamentele toevoegingen aan de urbs en de civitas gerealiseerd. Hoofdstuk drie
beschrijft hoe de eerste systematisch geplande uitbreidingen en de daarmee verbonden
transportvoorzieningen waren gerealiseerd en tevens hoe planning en andere
beleidsinstrumenten als onderdeel van een nieuwe integrale stedenbouwkundige
aanpak werden ontwikkeld. Er is in deze periode uiteraard wel meer innovatiefs
bedacht en gepland, onder andere op het gebied van drinkwater en van verwerking
van huishoudelijk afval, maar de uitbreidingen en het stedelijke transport waren de
meest ingrijpende uitdagingen. Ook is in deze periode veel bedacht dat pas na de
Tweede Wereldoorlog werd verwezenlijkt -
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maar dan wel onder omstandigheden die tijdens het Interbellum en de oorlogen
nauwelijks te voorzien waren.
De agenda van Nederlandse steden in deze periode werd niet langer primair door

sociaal-technische idealisten (zoals de hygiënisten) of kleine groepen burgers
(adressanten) bepaald. Dankzij de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917
vormden de gemeenteraden een betere, en daardoor ook sterk verzuilde, representatie
van de burgerij. De verkokerde raadsfracties werden nu de belangrijkste vehikels
voor de representatie - wel in de letterlijke zin van dat woord - van populaire grieven
en wensen in de gemeentepolitiek. Dankzij de professionalisering van gemeentelijke
technische diensten kwamen uit deze hoek echter ook steeds vaker voorstellen voor
projecten en zelfs beleidslijnen. Vooral in de grotere steden met sterke fracties van
de Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP) waren sommige directeuren van
technische diensten in de gelegenheid om zelf socialistische idealen in de structuur
van de urbs tot uitdrukking te brengen. De ideologie werd daarmee soms innig
verbonden met de technische planning en uitvoering.
Grote stappen werden genomen inzake het ontwerpen van stedelijke ruimten en

technische systemen. Dat had alles te maken met de opkomst van de discipline van
stedenbouw en van plantechnieken. In reactie op de laissez faire-aanpak die bij de
negentiende-eeuwse uitbreidingen tot voor velen teleurstellende uitkomsten had
geleid, begonnen gemeentelijke voorlieden en ingenieurs te werken aan een integrale
aanpak van stadsontwikkeling die als ‘stedenbouw’ bekend werd. De claim was dat
hoewel er een grote verscheidenheid aan stedelijke technieken was ontwikkeld, er
geen techniek (of wetenschap) was van de ontwikkeling van de stad als geheel. In
de visie vanmet name bouwkundigen, behoorden hier behalve aandacht voormateriële
infrastructuur, ook esthetische en culturele overwegingen bij. Dit was feitelijk een
claim voor een discipline met de stad als object en die dus niet een afgeleide van een
reeds bestaande technische discipline kon zijn. Welke relaties dan wel met de
bestaande stedelijke ingenieursdisciplines (voornamelijk die van de gevestigde
civiel-ingenieurs in centrale technische diensten)moestenworden nagestreefd, maakte
jarenlang nog deel uit van controversen en een soms bittere competentiestrijd tussen
gemeentediensten. Deze strijd werd ook in verschillende landelijke gremia en
tijdschriften uitgevochten.
Het maken van uitbreidingsplannen werd vanaf 1901 in het kader van de

Woningwet door de rijksoverheid geëist. De mogelijkheden van het particulier
initiatief om ongebreideld van stijgende grondprijzen te profiteren, wat bijvoorbeeld
bijdroeg aan de door stedenbouwers verguisde lintbebouwing, werden geringer.
Grondverkavelingen, eisen die aan woningbouw werden gesteld en nieuwe

stedenbouwkundige visies op bouwblokken en uitbreidingsplannen veranderden het
stedelijk landschap buiten de stadskernen. Ook openbaarvervoersbedrijven kwamen
in toenemende mate in gemeentelijke handen. Daar waar de overheid in de periode
vóór 1914 met name controlerend en als verlener van concessies en vergunningen
had opgetreden, werd de gemeente nu pro-actief. Naarmate projecten ambitieuzer
werden, kregen plannen een steeds groter bereik. Zowerd het AmsterdamseAlgemeen
Uitbreidingsplan opgesteld voor een bevolkingsomvang die pas in het jaar 2000 werd
verwacht. Die wens om de toekomst in het heden technisch vorm te geven, leidde
tot een explosie van tellen en modelleren. De machtsrelaties tussen de belangrijkste
stedelijke actoren, de gemeente, technisch deskundigen en de burgers, verschoven:
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de gemeente kreegmeer invloed en ontwikkelde zoals gezegd een steeds uitgebreidere
basis van ingenieurskennis.
Burgerprotesten werden gekanaliseerd via de zuilen, die dankzij het algemeen

kiesrecht in de politiek waren vertegenwoordigd, en door de oprichting van talloze
commissies en gremia die de onvrede in goede banen konden leiden.
Planning door de gemeente was een bewuste techniek om gewenste vervlechtingen

tot stand te brengen. In hoofdstuk drie zijn daar veel voorbeelden van gegeven.
Plan-Zuid inAmsterdambevatte aanwijzingen voor dewaterhuishouding, waterleiding
en riolering, de verkeersstructuur, bouwblokken en talloze andere voorzieningen.
Voorzieningen werden steeds minder ad hoc en gefragmenteerd aangelegd; het ging
er nu om de voorziening in een stedenbouwkundige samenhang aan te leggen. Bij
de planning van elektrische tramnetten werd bijvoorbeeld rekening gehouden met
toekomstige stadsuitbreidingen. Dwarsprofielen legden de indeling van de straten
vast: de afwatering, de ondergrondse systemen, de gescheiden verkeersstromen, de
beplanting. Gewenste functionele en ruimtelijke vervlechtingen konden door planning
worden gerealiseerd.
De pretenties waren echter groter dan de prestaties. Op de reeds bebouwde

stedelijke gebieden kregen de planners nauwelijks vat.
De stedenbouw beperkte zich hier grotendeels tot selectief saneren en het sparen

van ‘stadsschoon’. Voor het overige bleef het met name in de stadskernen laveren
tussen de weerbarstige erfenissen uit het verleden en de eisen van de nieuwe tijd.
Vooral de snelle ‘cityvorming’ stelde aan veel voorzieningen, vooral op het gebied
van vervoer, steeds strengere eisen. In de centra bleef het vooral zaak om met de
nodige listigheid voorzieningen uit te breiden en te waken voor spontaan optredende
vervlechtingen. Daarmee bleef er binnen de plankaders ruimte voor een vorm van
stedelijk ‘knutselen’ die gericht was op het opheffen van interferenties en het benutten
van kansen voor nieuwe verknopingen.
Implementatie van stedelijke technieken leverde in deze periode weinig

verrassingen op. Dat zou kunnen wijzen op een burgerij die inmiddels ontvankelijk
was geworden voor het moderne stadsleven te midden van een scala aan
voorzieningen. Het wijst ook op erg veel aandacht van de kant van aanbieders van
voorzieningen, vooral de nutsbedrijven, voor klantenbinding en -educatie (zie het
deel Huishouden uit deze serie). Het staat vast dat de invoering

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



107

Deze reclameboodschap uit 1933 vestigt de aandacht op de belangrijke rol van gespecialiseerde
aannemers in de technische uitrusting van Nederlandse steden. ‘De Geruischloze Weg’ zocht zijn
omzet in het leggen van een verband tussen asfalteren en de beperking van de geluidshinder van het
autoverkeer. De advertentietekst verraadt ook de vanzelfsprekendheid van demping van vaarten ter
wille van het creëren van nieuwe - in dit geval ‘geruischloze’ - uitvalswegen. Tegenwoordig wordt
op vele plaatsen het stadswater juist weer gekoesterd.

van nieuwe voorzieningen als elektriciteit en telefoon gepaard ging met een
transformatie van het stedelijk leven, die echter mede dankzij de educatieve
inspanningen van aanbieders vrij rimpelloos lijkt te zijn verlopen (zie het deel
Communicatie).

De derde periode

In de derde periode, van 1945 tot 1980, verliep de co-evolutie van civitas en urbs in
grote trekken volgens het stramien dat in het Interbellum was uitgekristalliseerd, zij
het onder nogal afwijkende omstandigheden. Nieuwe uitbreidingen en zelfs nieuwe
steden werden gerealiseerd, maar de opvattingen over stedelijk wonen waren sterk
aan het veranderen. De tuinstadgedachte maakte plaats voor stedelijke woonvormen
als de flat en de flatwijk. De snelle verbreiding van nieuwe consumententechnieken
als de auto en de televisie had een ingrijpende verandering in de relatie tussen burger
en urbs tot gevolg. Tegen het einde van de periode kwam er zelfs een omslag in de
vanzelfsprekende aanvaarding van het grootschalige, door stedenbouwkundige
methoden gedomineerde planningsdenken. Er heerste een zekere ontgoocheling over
de autoritaire teneur van grootschalige planning en, daarmee samenhangend, over
grootschalige ingrepen. De weg naar nieuwe vormen van stedelijk beleid en planning
werd in deze periode voorbereid, maar kwam pas in een latere fase tot institutionele
bloei.
Agendavorming voor technische stadsontwikkeling werd in deze periode een

complexe zaak. Buitenstaanders mengden zich als nooit tevoren in de ideevorming
over de toekomst van de stad. De ANWB bepleitte meer faciliteiten voor auto's. De
provincies stelden streekplannen op die als dwingende kaders voor de stedelijke
planning fungeerden. Het Rijk begon in de jaren zestig aan zijn reeks Nota's

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



Ruimtelijke Ordening, die de stedelijke ontwikkeling vanuit een landelijk perspectief
probeerden te beïnvloeden.
Binnen deze randvoorwaarden heerste tijdens de wederopbouw en de gouden jaren

zestig bij stadsbesturen een grote nadruk op de economische levensvatbaarheid van
hun steden en vooral op de blijvende welvaart van de aan betekenis inboetende
stadskernen.
Een gevolg hiervan was dat de agenda werd gedomineerd door maatregelen ter

reconstructie van stedelijke centra teneinde de bereikbaarheid te behouden en te
vergroten. Dit aanvankelijke enthousiasme voor de auto ontketende een leerproces
dat uitmondde in de agendering van autobeperkendemaatregelen - in de jaren zeventig
als deel van een brede beweging om economische voorspoed niet zonder meer ten
koste van leefbaarheid te laten gaan.
Het ontwerpen en uitvoeren van werken en infrastructuren door gemeentediensten

bereikte aan het einde van het Interbellum een hoogtepunt. Zo slaagde de Rotterdamse
dienst Gemeentewerken (met een eigen afdeling Tunnelbouw) er eind jaren dertig
in de eerste autotunnel van Nederland te ontwerpen (de Maastunnel) en in eigen
beheer te bouwen - terwijl de Rijkswaterstaat nog maar nauwelijks met de aanleg
van de Velsertunnel was begonnen.
Dergelijke huzarenstukken kwamen na de oorlog minder vaak voor, omdat er

steedsmeermoest worden gesteund op de deskundigheid van specialistische adviseurs
op het gebied van bijvoorbeeld verkeerstechniek, betonbouw of bruggenbouw. Ook
de stedenbouwkundige planning werd, zoals opgemerkt, steeds meer ingekaderd in
de randvoorwaarden van provinciale en nationale plannen. Zelfs de toekomst bleek
onbeheersbaar: de kwantitatieve voorspellingen van het toekomstige autobezit holden
jarenlang let-

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



108

Eind jaren zeventig begonnen stadsbesturen aan een offensief tegen de parkeeroverlast van hun eigen
burgers. Het werd oorlog in de stad. In oude stadsvernieuwingswijken zoals hier werd ingezet op een
radicale herprofilering van de straten. De (eenrichtings)straat werd te smal gemaakt om op te parkeren,
behalve in parkeerhavens, en de trottoirs werden gepantserd met duizenden amsterdammertjes. Als
compensatie kregen bewoners (soms) een eigen plek met een parkeerhekje toegewezen. Ondanks alles
zien we hoe een doortastende automobilist toch nog een plekje op een uitrit weet te vinden; ook de
voorkeursrichting blijkt nog een punt van onenigheid.

terlijk achter de feiten aan. Deze afbrokkeling van de eigen gemeentelijke
bekwaamheid bereikte een apotheose met het ontwerp en de bouw van het Utrechtse
stadsdeel Hoog Catharijne door de aannemersfirma Bredero. Het bouwconcern was
niet zomaar een aannemer die het ontwerp en de uitvoering volgens door de gemeente
geleverde specificaties voor zijn rekening nam, maar een volledig geoutilleerde
stedenbouwkundige denktank die voor een deel het programma van eisen zelf
formuleerde.
Een van de redenen voor de inschakeling van particuliere expertise was de

toenemende complexiteit van de technische problemen die in de agenda besloten
lagen. Zo moesten er nieuwe oplossingen worden bedacht om de nieuwe massaliteit
en heterogeniteit van het stedelijke verkeer in goede banen te leiden. Dat werd onder
andere mogelijk door het verlaten van het platte vlak, waarvan de Maastunnel met
zijn toeritten al een voorbeeld was. Verkeersstromen werden steeds vaker verticaal
gescheiden en hoogbouwwerd steeds meer gepropageerd en gerealiseerd. Stedelijke
autowegen, verkeerspleinen op meerdere niveaus, metro's en moderne meerlagige
wijken als de Prins Alexanderpolder en de Bijlmer waren voorbeelden van de nieuwe
gelaagde stedenbouw. De nieuwe verticaliteit stelde dankzij allerlei vervlechtingen
ook nieuwe eisen aan stedelijke voorzieningen. Zo moesten nieuwe vormen van
verticale afvalverwijdering in flatgebouwen worden ontwikkeld en moesten de
vrachtwagens van de reinigingsdienst worden aangepast aan de daarbij gebezigde
grotere containers.
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Implementatie van nieuwe stedelijke techniek stuitte in deze periode op grote
problemen, enerzijds dankzij de onverwacht snelle toename in de massaliteit van het
gebruik van auto's en televisies, anderzijds dankzij verschuivingen in normen en
waarden waardoor eerder ontworpen ruimtelijke en technische voorzieningen geen
weerklankmeer vonden bij burgers en tot mislukkingwaren gedoemd. Burgers bleken
als gebruikers van consumptiegoederen in staat om de ontworpen stedelijke ruimten
en faciliteiten stelselmatig te overbelasten - dit was buitengewoon zichtbaar bij het
autogebruik, maar ook bij evenementen als beurzen en voetbalwedstrijden. Als
consumenten van stedelijke ruimten en voorzieningen maakten burgers ook vaak
keuzes die planners voor volslagen verrassingen stelden. Het echec van de
Bijlmermeer doordat de beoogde doelgroep aan locaties als Purmerend de voorkeur
gaf, is spreekwoordelijk. Tot slot stelden sommige burgers zich op als hoeders van
een bepaald soort stedelijke leefbaarheid en slaagden ze erin door middel van protesten
en politieke druk projecten te vertragen of te doen mislukken - men denke aan de
Nieuwmarktrellen, die de afbouw van de Amsterdamse metro volgens het geplande
tracé trachtten te verhinderen.
In het algemeen ontwikkelde zich aan het slot van deze periode een zeker schisma

in de civitas dat er eerder niet in die mate was en dat zich als een soort wederzijdse
argwaan tussen gemeentebestuur en burgers laat omschrijven. Burgers eisten steeds
meer inspraak in gemeentelijke voornemens, reeds in vroege fases van agendabouw
en planning. De gemeente, evenals specifieke gemeentediensten, bleek weinig bereid
haar professionele, op deskundigheid gebaseerde autonomie te grabbel te gooien ter
wille van democratische inspraak. Hoewel gemeentebesturen en burgers inmiddels
nieuwe omgangsvormen hebben aangeleerd, blijft de wederzijdse argwaan nog altijd
bestaan - dit komt ook tot uitdrukking in nieuwe politieke praktijken als referenda
en inspraakronden, die in zekere zin gezien kunnen worden als de blijvende erfenis
van deze laatste periode.

Finale

Wij begonnen dit deel met het kijken naar Jacob Olie's foto van het Damrak uit 1898.
We eindigen met een foto van dit Damrak
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De twintigste eeuw heeft diepe sporen door Nederlandse stadscentra getrokken. Het Damrak te
Amsterdam is emblematisch voor het proces van ‘cityvorming’ dat zich heeft afgespeeld. Woningen
maakten plaats voor kantoren en woonhuizen; de straat zelf werd een belangrijke vervoersader. Een
vergelijking van dit beeld met de foto van Jacob Olie uit 1898 (zie pagina 12) toont hoe de toen nog
overwegend zeventiende-eeuwse gevelrij plaats heeft gemaakt voor een modernistisch warenhuis en
kantoorgebouwen. De nogal rommelige wegindeling van destijds is vervangen door een strak wegprofiel
met een strenge verkeersscheiding. Deze wordt in dit geval nog geaccentueerd door postmodernistisch
straatmeubilair, de ultieme uitdrukking van de stad als gekunsteld ‘totaalontwerp’.

uit 2002. Het Damrak van vandaag ziet er heel anders uit. Niet alleen de gebouwen
en de verhouding van land en water zijn anders, ook het straatmeubilair, de weg, de
voertuigen, de borden, de lichten en zelfs de mensen zijn anders. Desondanks is het
duidelijk dat wij met het Damrak van doen hebben. In honderdvier jaar is veel
veranderd, maar er is ook nog veel hetzelfde gebleven.
Dat geldt ook voor de onzichtbare, ondergrondse delen van het Damrak. Er liggen

technische constructies onder de grond met een eigen geschiedenis, constructies
waarmee ook rekening gehouden moet worden bij nieuwe technische ingrepen.
Behalve het bestaande Damrak zijn er in de vorm van plannen ook mogelijke
toekomstige Damrakken, voorstellingen over hoe het anders zou moeten en kunnen
om een beter Damrak te krijgen. Achter deze ogenschijnlijk triviale observaties gaat
een markante eigenschap van de stad en de stedelijke techniek schuil: een stadsbeeld
is een ‘collage’ van elementen uit verschillende epochen. De toekomst van een
dergelijke collage hangt af van de visies en het handelen van mensen, en is daarom
in haar ontwikkeling onvoorspelbaar. De stad is levende geschiedenis, mensenwerk,
geworteld in verleden en toekomst, maar bezield door de waan van de dag.

C. Disco, A. van den Bogaard en H. Buiter

Eindnoten:

1 N.F.M. Roozenburg en J. Eekels, Productontwerpen, structuur en methoden (Utrecht 1998, 2e
druk) hoofstuk 4.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



2 Gemeentelijke gezondheidscommissies werden ook al geregeld als uitvloeisel van het
Geneeskundig Staatstoezicht, dat uit 1865 dateerde. Deze commissies, verplicht voor steden
met meer dan 19.000 inwoners, werden door de Commissaris van de Koning benoemd en hadden
een onmiddellijk een betwist takenpakket. Pas met de wet van 1902 werden de commissies
enigszins gezaghebbend en effectief.
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Gedurende de twintigste eeuw verschoof het accent in de bouwnijverheid zeer geleidelijk van
handarbeid naar gemechaniseerde arbeid. Bouwkranen verlichten de aanvoer van bouwmaterialen,
zoals deze foto laat zien, maar het metselwerk wordt nog steeds met de hand gedaan.
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2 Bouw
onder redactie van E.M.L. Bervoets

Modernisering van de woningbouw 1890-1970: een bijzonder patroon van
technische vernieuwing
E.M.L. Bervoets
Betwiste deskundigheid: de volkswoning 1870-1930
E.M.L. Bervoets
Woningbouwverenigingen als tussenschakel in de modernisering van de
woningbouw 1900-1940
E.M.L. Bervoets
Coproductie: emancipatie van de gebruiker? 1920-1970
E.M.L. Bervoets, M.Th. Wilmink en F.C.A. Veraart
Bouwvakkers en de modernisering van het bouwen 1900-1970
E.M.L. Bervoets en E.A.M. Berkers
Bezinning, ordening en afstemming 1940-1970
E.M.L. Bervoets en F.C.A. Veraart, met medewerking van M.Th. Wilmink
Van kwantiteit naar kwaliteit
E.M.L. Bervoets
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Kleinschaligheid, prijsconcurrentie en per project wisselende uitvoeringsomstandigheden aan het
begin van de twintigste eeuw belemmeren technische innovatie en standaardisatie.
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Inleiding
Modernisering van dewoningbouw 1890-1970, een bijzonder patroon
van technische vernieuwing

Modernisering in kleine stappen
Een bijzonder patroon: technische vernieuwing als coproductie
Op de bres voor esthetische en gebruiksvriendelijke woningen

Waar bespeurt men iets van zuinig gebruik van hulpmaterialen, als steigers
betonmolens, enz.; waar stelt men de electriciteit in de plaats van de
arbeider om het mechanische werk te doen [...]. Is het de sleur, is het de
onwil of wat is het, dat men maar steeds blijft bouwen zoals het vroeger
werd gedaan: dat men de steigers bij de bouwwerken ziet oprichten [...].
Met onhandige palen om te bouwen en te binden; dat de mortel nog met
vermoeide bewegingen met kleine schepjes tegelijk moet worden
uitgespreid; dat de steenen op een moeilijke, onhandige manier naar boven
moeten worden gezeuld?1

Deze uiting van frustratie over gemiste kansen en onbenutte technischemogelijkheden
in de woningbouw van architect Jan Wils in 1920 staat niet op zichzelf. De klacht
over de ‘primitieve’ werkwijze en de ‘achterlijkheid’ van de bedrijfstak is kenmerkend
voor de woningbouwgeschiedenis in de twintigste eeuw. In de architectuur en de
civiele bouwkunde had de woningbouw weinig prestige en bij opdrachtgevers en
bouwers ontbraken de prikkels om de woningbouw te moderniseren. Tot ver in de
twintigste eeuw was de woningbouw een ambachtelijk bedrijf, waarin volgens
beproefde methoden en met vertrouwde materialen werd gewerkt. Handwerk
domineerde en grosso modo was het tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk
om dragende muren en gevels in baksteen uit te voeren, om hout te gebruiken voor
vloeren, binnenwanden, trappen, kozijnen, deuren en ramen en om dakenmet pannen
en houten beschot af te leveren.
Onder gefortuneerde opdrachtgevers bleef de bereidheid om afstand te doen van

het risicoloze bakstenen huis met kamers en suite beperkt tot een kleine avant-garde.2

Weliswaar was een handjevol individuele opdrachtgevers bereid om experimentele
bouwwijzen en vormvernieuwingen een kans te geven, maar deze experimenten
hadden weinig invloed op de wijze waarop het gros van de woningen totstandkwam.
De vermeende achterlijkheid ten spijt, heeft de bouw van het Nederlandsewoonhuis

in de periode tussen 1890 en 1970 ingrijpende technische veranderingen doorgemaakt.
Arbeidsbesparende constructiesystemen raakten in zwang. Vergde een woning van
60 m2 in 1922 nog 1664 arbeidsuren wanneer in vier lagen werd gebouwd en 2065
uur bij twee lagen, in 1993 was met de bouw van een woning van 72 m2 600 uur
gemoeid.3 Aan de kwaliteit van oude en nieuwe materialen zoals baksteen, hout,
beton, plaatmateriaal en kunststof werd permanent gesleuteld. Aansluitingen op de
waterleiding, het riool, het gas- en het elektriciteitsnet, die nu ‘standaard’ zijn, lagen
rond de eeuwwisseling nog ver buiten het bereik van de massa. Ook de lagere
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inkomensgroepen kregen na de Eerste Wereldoorlog geleidelijk een douche en
centrale verwarming.
De tegenspraak tussen het herhaaldelijk vastgestelde conservatieve karakter van

dewoningbouw en de behaalde resultaten prikkelt tot nieuwsgierigheid.Waar kwamen
de impulsen voor modernisering vandaan en hoe werden ze onderdeel van het
bouwproces? De noodzaak om goed en goedkoop te bouwen was een aansporing om
de gangbare praktijken in de woningbouw te herzien en naar geavanceerdere
bouwtechnieken en materialen om te kijken. De spectaculaire stijging van de
arbeidsproductiviteit in andere bedrijfstakken en de aanhoudendewoningnood droegen
munitie aan voor een drastischemodernisering van de woningbouw. De professionele
ambities en de politieke drijfveren om te zoeken naar goedkopere constructiemethoden
en bouwmaterialen en een doelmatig gebruik van schaarse vierkante meters, kwamen
in de sociale woningbouw samen. De sociale woningbouw ontwikkelde
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zich vanaf het Interbellum tot een niche voor bouwkundige vernieuwing, te midden
van een trage en zich ongelijkmatig ontwikkelende bedrijfstak. Brede configuraties
van deskundigen en leken gaven vorm aan de volkswoning als nieuwe bouwkundige
opgave. De kwaliteit, de betaalbaarheid en de omvang van de nationale
woningvoorraad kwamen in verschillende fora aan de orde. Het patroon van technische
vernieuwing kan worden gekarakteriseerd als een ongeëvenaard voorbeeld van
coproductie binnen de Nederlandse techniekgeschiedenis, gezien de langdurige en
intensieve betrokkenheid en de verscheidenheid van actoren.
De formulering van nieuwe bouwkundige opgaven ging gepaard met nieuwe

probleemdefinities en probleemoplossingen, die haaks stonden op de kleinschalige,
ambachtelijke productiewijze in de woningbouw. ‘Massabouw’ maakte nieuwe
ontwerpprincipes, bouwtechnieken en materiaaltoepassingen alsmede het wettelijk
vastleggen van kwaliteitseisen noodzakelijk. De modernisering van de sociale
woningbouw kende tevens een uitstraling naar de woningbouw in de vrije sector. De
voorschriften en normen waren namelijk ook van toepassing op de zogenaamde
eigenbouwers, aannemers die in opdracht of voor de vrije markt produceerden.
Onder druk van het bouwbeleid schakelden deze eigenbouwers in Amsterdam

bijvoorbeeld gerenommeerde architecten in om de noodzakelijke vergunningen te
verwerven. Ook concurrentieoverwegingen leidden in de vrije sector soms tot
kwaliteitsverbetering, omdat prestaties in de sociale woningbouw de huurder meer
kwaliteitsbewust maakte.
De kwaliteit van de sociale woningbouw bezorgde Nederland internationaal

aanzien. De gevarieerde en hoogwaardige architectuur in de jaren twintig, de royale
stedenbouwkundige opzet van naoorlogse stadsuitbreidingen en de sanering van
negentiende-eeuwse stadswijken in de jaren zeventig trokken nogal wat aandacht in
het buitenland.

Modernisering in kleine stappen

De kleinschalige, op prijsconcurrentie georiënteerde bedrijfsvoering en de per project
wisselende uitvoeringsomstandigheden waren weinig bevorderlijk voor technische
vernieuwing en standaardisatie van bouwmethoden enmaterialen.Modernisten zoals
Jan Wils formuleerden een maatschappelijke ambitie voor de woningbouw die het
innoverend vermogen van de bedrijfstak in de jaren twintig nog ver te boven ging
en vanuit bedrijfseconomisch perspectief riskant was. Industrialisering en
schaalvergroting loonden in de woningbouw, de betonindustrie uitgezonderd, veel
later dan bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ambachtelijk geproduceerde huizen
bleven lange tijd per vierkante meter goedkoper, omdat hoge administratie- en
transportkosten en investeringen in een uitgebreid machinepark vermeden konden
worden. Aan de vraagzijde bestond bovendien weerstand tegen de beperking van de
keuzevrijheid door standaardisering van bouwproducten en woningtypen. De 2200
kleine bouwbedrijven die in 1920 stonden ingeschreven, mochten dan niet technisch
geavanceerd zijn, ze konden wel rekenen.
De modernisering van de woningbouw kan als ongelijktijdig en incrementeel

worden getypeerd.4 Werkplaatsen en fabrieken leenden zich beter voor de
standaardisering en mechanisering van werkzaamheden dan de steeds wisselende
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omstandigheden op de bouwplaats. Vanaf het eind van de negentiende eeuw vond
een verschuiving van arbeid plaats van de bouwplaats naar de toeleveringsindustrie,
waar inzet van machines en kennisontwikkeling door schaalvoordelen wel mogelijk
waren. Timmerfabrieken produceerden raam- en deurkozijnen, trappen en deuren in
serieproductie. Naast kant en klare houtproducten kwamen er geleidelijk steedsmeer
machinaal vervaardigde bouwelementen van ijzer, kunststof en aluminium alsook
elektrisch aangedreven machines en gereedschappen beschikbaar. Het importeren
van elders ontwikkelde technische innovaties en kennis bracht eveneens aanzienlijk
minder risico's met zichmee. Dewoningbouw profiteerde vanmaterieel enmaterialen
die elders waren uitgeprobeerd, zoals het gewapend beton in de water- en
utiliteitsbouw.
Desalniettemin duurde het vaak geruime tijd voordat nieuwe bouwmethoden,

materialen en gereedschappen volledig geïntegreerd waren in het bouwproces.
Prefabricatie van woningonderdelen vergde straffe coördinatie, kwaliteitsbewaking
en afstemming vanmaatvoering enmateriaaleigenschappen.Uit andere technologische
tradities afkomstige technologieën veroorzaakten fricties met bestaande
bouwpraktijken en vertrouwde probleemoplossingen. De beton- en de chemische
industrie hadden een lange weg te gaan alvorens hun producten in de bouwpraktijk
werden opgenomen.
Op de bouwplaats konden oude technologieën zich handhaven, ondanks een breed

scala aan nieuwe. Dat kwam onder andere omdat vertrouwde grondstoffen,
gereedschappen en technieken beetje bij beetje werden verbeterd. Door talloze
synthetische toevoegingen aan en bewerkingen van hout en houtpulp kon hout zich
handhaven als afwerkings- en constructiemateriaal.
Handmatig aangedreven zagen, boren en slijpstenen veranderden in elektrisch,

snoerloos lichtgewicht gereedschap. Door baksteen en beton te combineren, kon
worden geprofiteerd van de materiaaleigenschappen van beide grondstoffen. Naast
synthetische lijmen bleven spijkers en schroeven in gebruik.

Een bijzonder patroon: technische vernieuwing als coproductie

De geschiedenis van de volkshuisvesting verwijst vooral naar de overheid als
coproducent van de modernisering van de woning-
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Aan het eind van de negentiende eeuw ontstonden timmerfabrieken waar raamkozijnen en deuren op
voorraad werden geproduceerd. Voor niet-seriematige productie bleven timmerwerkplaatsen, zoals
hier te zien, de aangewezen plek.

bouw. Vanuit techniekhistorisch oogpunt ziet de coproductieve constellatie
waarbinnen demodernisering van dewoningbouw inNederland zich heeft voltrokken,
er echter aanzienlijk breder uit.
In de eerste helft van de twintigste eeuw waren overheidsinterventies meestal het

sluitstuk van maatschappelijke initiatieven om de woningkwaliteit te verbeteren.
Vóór die tijd waren de kwaliteit, de betaalbaarheid en de omvang van de
woningvoorraad al uitgegroeid tot publieke kwesties, die in telkens andere gedaanten
door wisselende coalities van deskundigen en leken aan de orde werden gesteld.
Zonder dat maatschappelijk draagvlak hadden overheidsinspanningen om de
kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de woningvoorraad te reguleren
weinig kans van slagen. Oorspronkelijk was deWoningwet van 1901 ook zo bedoeld.
Overeenkomstig de visie van haar sociaal-liberale initiatiefnemers schiep de

Woningwet slechts de voorwaarden waarbinnen het particuliere initiatief een
belangrijke rol kreeg toebedeeld.
De in de Woningwet omschreven configuratie van ‘belanghebbenden en

belangstellenden’ articuleerde en beproefde nieuwe ontwerpprincipes, bouwtechnieken
en materiaaltoepassingen in uiteenlopende lokale netwerken en institutionele
verbanden.
Niet-commerciële opdrachtgevers, geëngageerde architecten en ingenieurs, politici

en gebruikersgroepen verkenden de grenzen van het technisch mogelijke en het
maatschappelijk haalbare. Waar mogelijk schroefden zij door samenspel en
tegenspraak de gangbare normen in de woningbouw op. Tezamen vormden deze
zaakwaarnemers en bemiddelaars een invloedrijk middenveld, waarin werd
onderhandeld over de normen voor woonkwaliteit en de daarbij behorende
bouwkundige opgaven. Hoewel de actieradius van deze netwerken zich niet beperkte
tot het lokale niveau, waren deze plaatselijke netwerken vóór de TweedeWereldoorlog
het meest succesvol. Architectonische, typologische en constructie-technische
vernieuwingen maakten langs deze weg hun entree in de sociale woningbouw om
vervolgens door te werken in de particuliere bouw. De voortdurende uitbreiding en
kwalitatieve bijstelling van het woningbouwprogramma zette bestaande routines en
gebruiken in de woningbouw onder druk en deed technische innovaties gedijen.
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Gezien het weinig innovatieve karakter van het woningbouwbedrijf, ligt het voor
de hand dat impulsen voor technische vernieuwing van elders kwamen. In de
negentiende eeuw gaven artsen bekendheid aan de slechte woontoestanden in
sloppenwijken en huurkazernes, vanuit hun interesse in de samenhang tussen
woningkwaliteit en volksgezondheid. Zij verzamelden gegevens over het aantal
kubieke meters lucht per bewoner, de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en
andere factoren die schadelijk voor de volksgezondheid werden geacht. Deze
inventarisaties mondden uit in een reeks van aanbevelingen voor de bouw van
arbeiderswoningen.
Gemeentelijke woningdiensten experimenteerden uit overwegingen van

kostenbesparing met betonsystemen, houtskelet- en staalskeletbouw, nieuwe
woningtypen en betonplaten als fundering waarop lichte constructies van één
bouwlaag werden aangebracht. Toeleverende bedrijfstakken zoals de beton- en de
chemische industrie zagen in de woningbouw nieuwe afzetmogelijkheden voor hun
grondstoffen. De overgang van bulkproductie naar bruikbare toepassingen vergde
echter nogal wat overreding, wederzijdse gewenning en aanpassing, zoals de opleiding
van betonarbeiders en de carrière van kunststof in de bouw laten zien.
Particuliere en gemeentelijke woningbouwverenigingen gebruikten
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Hoewel er in het Interbellum al volop werd geëxperimenteerd met nieuwe, arbeidsbesparende
bouwsystemen en bouwmaterialen, liet massale toepassing ervan tot de jaren zestig op zich wachten.

hun positie als opdrachtgever om architectonische vernieuwingen een kans te geven
en veelbelovende en gerenommeerde architecten in te schakelen bij het ontwerp van
volkswoningen. De door de Engelse Arts and Crafts-beweging geïnspireerde
Amsterdamse School-architectuur kon daardoor woningprojecten van een ongekende
stedenbouwkundige allure realiseren.5 De expressionistische architectuur van de
Amsterdamse School verlegde de aandacht van de individuele woning naar het
bouwblok, waardoor de gevelwand een basiselement werd in de stedenbouwkundige
compositie. Ook architecten van de Delftse School en het Nieuwe Bouwen lieten
herkenbare sporen na in de volkswoningbouw, zij het bescheidener van omvang.
Hun bijdragen leidden in verschillende mate tot vormvernieuwingen en zowel
typologische als constructieve verbeteringen. Veranderingsgezinde ingenieurs en
modernistische architecten legden zich toe op experimenten met kostenbesparende
materialen, arbeidsbesparende bouwmethoden en de inschakeling van mechanische
hulpmiddelen. Ze lieten zich leiden door de gedachte dat massaproductie kwalitatief
goede woningen onder handbereik van de lagere inkomensgroepen zou brengen.
Bouwkundige experimenten moesten inzicht geven in de vraag welke winst er te
behalen viel met nieuwe constructiemethoden en materialen. Architecten die bij deze
experimenten betrokken waren, ontleenden hun ervaringen dikwijls aan de utilitaire
bouw, waar nieuwe constructiemethoden en materiaaltoepassingen vanwege de
grootschaligheid al eerder waren geïntroduceerd. Naast woningbouwdeskundigen
en lokale volkshuisvestingsautoriteiten spanden georganiseerde groepen van
woonconsumenten zich in om de woningkwaliteit te verbeteren. Woningverbetering
was koren op de molen van arbeiders- en vrouwenorganisaties. De maatschappelijke
manifestatie van deze emancipatiebewegingen viel samenmet het ontstaan van sociaal
bewogen en naar professionele erkenning strevende groepen van ingenieurs,
architecten en woningopzichteressen. De volkswoning fungeerde voor elk van deze
groepen als icoon van hun emancipatie. Levensbeschouwelijke visies en professionele
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tegenstellingen kleurden de uitkomst van onderhandelingsprocessen over de
esthetische, de bouwtechnische en de gebruikskwaliteit van woningen.
De ervaringen met het beheer en het gebruik van woningen leidden bij

woningbouwverenigingen en consumentenorganisaties tot suggesties voor de
bijstelling van de ontwerpen, bouwprogramma's en de uitvoeringsaanpak, suggesties
die de woningkwaliteit ten goede kwamen.

Alle wegen tot vernieuwing lagen open in het Interbellum. Het falen van de
revolutiebouw was overtuigend aangetoond en de ambachtelijke werkwijze schoot
tekort om de woningnood het hoofd te bieden. Van een massale toepassing van
bouwkundige vernieuwingen was echter nog geen sprake. De bouwkundige
experimenten in het Interbellum hadden daarom vooral betekenis als vingeroefeningen
voor de naoorlogse massabouw.
De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan de pluriformiteit in de

woningbouw. De besluitvorming en aansturing van vernieuwingen in de woningbouw
verschoof van het lokale naar het nationale niveau. Onder protest van
woningdeskundigen en consumentenorganisaties trok de nationale overheid na de
Tweede Wereldoorlog de regie over het moderniseringsproces in de woningbouw
aan zich. De stroomlijning van het bouwproces op tal van onderdelen maakte steeds
grotere bouwstromenmogelijk. Het overheidsdirigisme en de povere kwaliteit lokten
tegelijkertijd weerwerk uit van gemeenten, consumentenorganisaties,
woningbouwverenigingen en architecten. In combinatie met krakers en actiegroepen
in negentiende-eeuwse saneringswijken leidde deze tegenspraak begin jaren zeventig
uiteindelijk tot een omslag van kwantiteit naar kwaliteit.

Op de bres voor esthetische en gebruiksvriendelijke woningen

Door publieke debatten over dewoningkwaliteit kreeg de verhouding tussen producent
en consument in de woningbouw anders
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vorm dan in productieprocessen waarin producenten voor een anonieme markt
produceren. In de sociale woningbouw viel de opdrachtgever/eigenaar/afnemer van
woningen zelden samen met de gebruiker. Hoewel de individuele huurder weinig
had in te brengen, breidde het aantal tegenspelers van producenten zich echter met
rasse schreden uit.
Onderhandelingen over de woningkwaliteit werden ingegeven door

veronderstellingen over de competenties en voorkeuren van bewoners. Of het
woongedrag zich uiteindelijk voegde naar de verwachtingen die in de gebouwde
omgeving waren vastgelegd, stond natuurlijk geenszins vast. Integendeel, niet alleen
liepen de meningen van architecten, belangengroepen en woningdeskundigen over
de gebruiker uiteen, ook traden er fricties op tussen verondersteld en feitelijk gebruik.
Zaakwaarnemers representeerden verschillende visies op de gebruiker, die

correspondeerden met verschillende prioriteiten in het woningbouwprogramma. In
de volkswoningbouw zijn grofweg twee gebruikersprofielen te onderscheiden. Het
eerste spitst zich toe op de bevordering van de representatieve kant van de woning,
de architectonische kwaliteit van de gevelwand, en is geënt op een mannelijk
gebruikersprofiel. Het tweedemodelleert zich naar de vrouwelijke gebruiker en richt
zich op de verbetering van het wooncomfort en gebruiksgemak. Aan het bevorderen
van de esthetische kwaliteit en representativiteit van woningprojecten lag het idee
ten grondslag dat de geschoolde en georganiseerde mannelijke arbeider de
ambachtelijke uitstraling van monumentale architectuur op de juiste waarde zou
weten te schatten.
Exemplarisch voor deze visie zijn de woningcomplexen van de Amsterdamse

School. De fascinatie in deze architectuurstroming voor monumentale gevelwanden
ging hand in hand met de verwaarlozing van de binnenkant van de woning en het
gemak van bewoners. Het ontwerp van woningplattegronden werd bijvoorbeeld
doorgaans overgelaten aan timmerbazen.
Organisaties en deskundigen die (hun projectie van) de vrouwelijke gebruiker tot

uitgangspunt namen, leverden vooral een bijdrage aan het verbeteren van de
gebruikskwaliteit van de woning. Beheerders van volkswoningen, de z.g.
woningopzichteressen ontwikkelden al vanaf het eind van de negentiende eeuw een
specifieke deskundigheid voor wat betreft het gebruiksgemak en het woninggebruik.
Vanwege hun toezichthoudende taak in sociale woningbouwcomplexen, onderzochten
zij ondeugdelijke woningen en adviseerden zij over bouwplannen en woningnormen.
De opkomst van de vrouwenbeweging maakte vrouwen bewust van hun macht

als consument en schiep verwachtingen ommet behulp van de techniek het huishouden
te verlichten en het wooncomfort te verhogen. Plattegronden en voorzieningen in en
om de
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In de loop van de twintigste eeuw gaan georganiseerde woninggebruikers geleidelijk een rol spelen
in het besluitvormingsproces over de woningbouw. Lokale afdelingen van vrouwenorganisaties en
Vrouwenadviescommisies in de woningbouw (VAC's) leerden met vallen en opstaan hoe ze
opdrachtgevers en ontwerpers vanwoningen konden beïnvloeden. Een van de speciale aandachtspunten
voor deze commissies vormde de vorm en inrichting van de keuken.

woning waren in de meeste gevallen niet toegesneden op de eisen van de vrouwelijke
eindgebruiker. Vrouwenorganisaties namen velerlei initiatieven om de
gebruikskwaliteit van de woning te verbeteren. Deze initiatieven liepen in de jaren
twintig parallel aan de belangstelling van architecten van het Nieuwe Bouwen voor
de functionaliteit van de woningplattegrond.
Ook de technische toerusting van de woning (toilet, douche, centrale verwarming,

warmwatervoorziening, lift en dergelijke) stond bij woningbouwverenigingen en
consumentenorganisaties hoog op de agenda. Met het attenderen op een doelmatige
en comfortabele woonomgeving verbreedden woningbouwverenigingen,
vrouwenorganisaties, woningopzichteressen en vrouwelijke architecten en politici
de bouwkundige opgave.

E.M.L. Bervoets

Eindnoten:

Onderzoek naar de turbulente en veelzijdige geschiedenis van de bouwnijverheid in de twintigste
eeuw is geen eenvoudige opgave. Vanuit haar kennis als architect, universitair docent bij de
Technische Universiteit Delft en medewerker bij verschillende stedelijke woningdiensten deed
Ir. Anna Vos suggesties die het onderzoek een vliegende start gaven. Auke van der Woud,
hoogleraar kunstgeschiedenis aan de VU, hoorde de onderzoeksplannen in een vroeg stadium
aan en voorzag ze van bemoedigend commentaar.
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Het productieve samenwerkingsklimaat in de redactie maakte het redactiewerk meestal tot een
aangename verpozing. Ook het onderzoek werd daardoor een klus die zonder al te grote
problemen kon worden geklaard. De redactionele en inhoudelijke suggesties van Ernst Homburg
bij het kunststof verhaal, konden vrijwel integraal worden overgenomen. De kernredactieleden
Johan Schot en Harry Lintsen hebben zich met name ingespannen om de diverse institutionele
klippen zonder al te veel averij te omzeilen. Arie Rip toog op zijn schaarse vrije zaterdagen
naar Amsterdam voor conceptbesprekingen.
De onderzoeksinspanningen van Eric Berkers, Frank Veraart en Marije Wilmink maakten het
mogelijk om technische innovaties in de bouwnijverheid vanuit verschillende invalshoeken te
benaderen. Marije Wilmink had aan een half woord genoeg om relevant onderzoeksmateriaal
te selecteren en in een leesbare vorm te gieten. Dankzij de speurzin en inventiviteit van Frank
Veraart kwamen ‘doe-het-zelven’ en ‘kunststof’ goed uit de verf. Daarnaast verzamelde hij ook
het beeldmateriaal.Martijntje Smits gaf voor haar promotie een hoofdstuk van haar proefschrift
over kunststof ter inzage. De enerverende discussies in het door NWO gefinancierde
onderzoeksproject ‘Nieuwe producten, nieuwe consumenten’ met Marja Berendsen, Liesbeth
Bervoets, Adri de la Bruhèze, Johan, Schot, Gijs Mom, Anton Schuurman, Peter Staal, Onno
de Wit, Ruth Oldenziel droegen bij aan de gedachtebepaling over het gebruikersperspectief.
De Amsterdamse onderzoeksgroep, bestaande uit Marja Berendsen, Liesbeth Bervoets, Irene
Cieraad, Carianne van Dorst, Milena Veenis, Harry Lintsen en Ruth Oldenziel zag er op toe
dat concepten ook daadwerkelijk handen en voeten kregen.
Vooral de kennis van zaken van Irene Cieraad kwam het project ten goede. Ruth Oldenziel
introduceerde mij niet alleen in de redactie, maar toonde zich tot het einde toe een voortreffelijke
sparring partner.
Het onderzoek heeft geprofiteerd van de kennis en ervaring van Ir. Joop de Bruijn, voormalig
directeur van Ratiobouw. Hij controleerde de teksten niet alleen op technische onvolkomenheden
en onjuistheden, maar droeg ook extra fondsen, materiaal en informanten aan. Het Ministerie
van Economische zaken en deUniversiteit vanAmsterdam stelden extramiddelen ter beschikking
om dit onderzoek te financieren. Wouter Turpijn directeur van Stichting Vakopleiding Bouw,
thans Bouwradius, faciliteerde het onderzoek naar de wisselwerking tussen technische
ontwikkeling en de technische scholing van bouwvakarbeiders. Teun Oosterbaan zette alle
literatuurreferenties om in Endnote. Tenslotte verdienen de medewerkers van de bibliotheek
van de Amsterdamse Woningdienst alle dank voor hun waardevolle adviezen en assistentie bij
het achterhalen van diverse documenten.
Lijst van archieven

Archief Bouwradius Groep, Zoetermeer (ABG).
Archief Wavin B.V., Zwolle (AW).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Amsterdamse Woningstichting
De Dageraad, 1917-1972 (AD).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Gezondheidscommissie, 1865-1934 (AGC).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief N.V. Bouwonderneming Jordaan (ABJ).
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Vereeniging voor
Woningopzichteressen, 1903-1960 (AVW).
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, Amsterdam,
Archief Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw
Amsterdam, 1954-1995 (AVAC Amsterdam).
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Archief A. Keppler.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Archief Nationale
Woningraad (ANWR).
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam,Archief Sociaal-Technische
Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten.
Nationaal Archief, Den Haag, Archief Bouwcentrum te Rotterdam, (1911)
1945-1984, Archief Vereniging Toepassing Kunststoffen Bouwwezen, 1961-1971
(AVTKB).

Lijst van periodieken
De 8 en Opbouw. Tijdschrift voor Architectuur en Stedebouw (1932-1943).
Bouw. Centraal Weekblad voor het Bouwwezen (1945-heden).
Het Bouwbedrijf. Maandblad voor Bouwkunde, Techniek en Handel (1924-1938).
Bouwkundig Weekblad (1881-1926).
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Bouwmarkt. Marktgegevens voor het Bouwwezen in Nederland (1961-heden).
De Bouwwereld. Weekblad voor Theorie en Praktijk (1902-1924).
ChemischWeekblad. Orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging (1904-1975).
Denken en Doen. Landelijk Orgaan der Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
(1948-heden).
Gemeenteblad van Amsterdam (1858-heden).
Goed Wonen. Maandblad voor Goede Woninginrichting (1948-1968).
G.W.F. Das Gas- und Wasserfach. Fachblatt für das Gesamtgebiet der Gastechnik,
Gaswirtschaft und des Wasserversorgungswesen (1921-1949).
Handig Bekeken. Tijdschrift voor Hobbyisten en Knutselaars (1948-1956).
I 10. Internationale Revue (1927-1929).
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).
Installatie. Gas en Water, Sanitair, Huishoudelijke Apparaten, Keukens, Verwarming en
Luchtbehandeling. Officieel Orgaan van de Algemene Vereniging van Ondernemers in
het Loodgieters-, Sanitair- en Gasverwarmingsinstallatiebedrijf AVOL (1962-heden).
Kunststoffe. Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch
hergestellter Stoffe [...] (1911-heden).
Libelle. Geïllustreerd Weekblad voor de Vrouw (1934-heden).
Maandelijkse Mededelingen. Nederlandse Huishoudraad (1954-1967).
Moderne markt. Ontmoetingscentrum van Distributie-Economen en Praktijkmensen,
Trefpunt van Theorie en Praktijk (1971-1976).
Peil. Bulletin voor Allen, die betrokken zijn bij de Bedrijfsopleiding volgens het
Leerlingwezen in het Bouwbedrijf (1976-heden).
Plastica. Maandblad voor Nederland en België ter Bevordering van de Kennis der
Kunststoffen (1948-1983).
De Proletarische Vrouw. Blad voor Arbeidsters en Arbeidersvrouwen (1905-1940).
Sociaal Weekblad (1887-1911).
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Orgaan van het Nederlandsch Instituut
voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad (1920-1957).
Vakblad voor Loodgieters, Fitters en Sanitairinsallateurs (1942-1961).
Vragen des Tijds (1875-1930).
Vrije Tijd. Maandelijkse Hobby en Doe-het-zelf-gids (1968-1974).
Water. Tijdschrift voor de Drinkwatervoorziening, tevens Orgaan van de Vakgroep
Waterleidingbedrijven (1931-1972).
Wonen-TA/BK. Tijdschrift voor Huisvesting en Omgeving (1973-1985).
De Woningbouwvereniging (1937-1971).

1 J. Wils in Het Vaderland (1920).
2 Niels L. Prak, Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940 (Delft 1991).
3 Noud de Vreeze (red.), 6,5 miljoen woningen. 100 jaarWoningwet en wooncultuur in Nederland
(Rotterdam 2001) 121.

4 Noud de Vreeze,Woningbouw, inspiratie en ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale
woningbouw in Nederland (Nationale Woningraad, Almere 1993); Jeroen J.C. Sprenger,
Bouwnijverheid en -installatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam
1993); Frens Pries, Innovatie in de bouwnijverheid (Delft 1995).

5 Architectuurhistorici hebben de laatste jaren nadrukkelijk afstand genomen van het idee dat de
Amsterdamse School ‘traditioneel’ zou zijn; Auke van der Woud, Het Nieuwe Bouwen
internationaal. CIAM, volkshuisvesting, stedebouw (Delft 1983); Nancy Stieber,Housing design
and society in Amsterdam. Reconfiguring urban order and identity, 1900-1920 (Chicago en
Londen 1998).
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Door de krappe behuizing leefde een groot deel van de bevolking op straat, zoals deze foto van
Groningen omstreeks 1925 laat zien.
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1 Betwiste deskundigheid: de volkswoning 1870-1930

Woningschaarste en besmettingsgevaar
De kloof tussen het hygiënisch wenselijke en het economisch mogelijke
Regelgeving in de voetsporen van het hygiënisme
De competitie tussen medische en technische hygiënisten
Massabouw als bouwkundige opgave
Vingeroefeningen voor de industrialisering van het bouwen
Betwiste deskundigheid

Wat moet een bouwmeester van arbeiderswoningen nu wel niet lijden,
wanneer hij zich gesteld ziet tussen practische eisen, schrale beursen en
sociologische domoren of wijsgeren, die met regt Satans: dat zijn hier
‘vakbedervers’ heeten.1

Terwijl gevestigde architecten hun neus optrokken voor opdrachten in de
volkswoningbouw, stelden artsen een reeks van hygiënische eisen voor de verbetering
van de volkswoning op. Zoals bovenstaande kritiek van architect J.H. Leliman
(1828-1910) op de ‘vakbedervers’ doet vermoeden, was de inbreng van ingenieurs
en architecten in de negentiende-eeuwse volkswoningbouw beperkt. De architectentitel
was nog niet beschermd en Leliman behoorde tot de generatie architecten die zich
proefondervindelijk en door zelfstudie bekwaamden in het bouwen van
arbeiderswoningen.
Het duurde geruime tijd voordat het medisch probleem van de volkswoning in een

bouwkundige opgave was omgezet. Het negentiende-eeuwse programma voor de
hygiënische arbeiderswoning zette de toon voor de aanpak van het woningvraagstuk
en luidde het begin van de modernisering van de woningbouw in.
Streefden artsen vooral naar een schoner en gezonder leefmilieu, vooruitstrevende

architecten en ingenieurs in de jaren twintig zochten de oplossing van het
woningvraagstuk vooral in standaardisatie en industrialisatie van de woningbouw.
Hoewel radicale rationalisering van de woningbouw door het gros van de
woningbouwdeskundigen werd afgewezen, creëerde de aanhoudende woningnood
een gunstige voedingsbodem voor bouwkundige experimenten in het Interbellum.

Woningschaarste en besmettingsgevaar

Naarmate de economische bedrijvigheid in de tweede helft van de negentiende eeuw
aantrok, verslechterde de woningsituatie van velen, zowel in de grote steden als in
de landelijke gebieden. Steden als Amsterdam en Rotterdam hadden een grote
aantrekkingskracht op ongeschoolden, die werk vonden in de haven, de fabrieken
en vooral in de bouw. In Amsterdam boden het Centraal Station, het Rijksmuseum
en de stadsuitbreiding volop werkgelegenheid aan grondwerkers, sjouwers en andere
niet- of laaggeschoolde krachten.2 Door de nieuwkomers kwam de woningmarkt
onder druk te staan.Met de aanhoudende vraag naar woningen stegen de grondprijzen
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en daarmee de huren. De hoge huren maakten een deugdelijk onderkomen tot een
schaars en onbetaalbaar goed, zelfs voor arbeiders met een geregeld inkomen.
In de steden leidde de bevolkingsaanwas tot het volbouwen van binnenterreinen

en het opsplitsen van bestaande woningen. Elke ruimte werd verhuurd en volgestopt,
ook al was die ongeschikt voor bewoning. Een aparte categorie vormde de vanuit
bouwkundig en hygiënisch oogpunt zeer omstreden speculatiebouw die na 1875 op
gang kwam. Rug-aan-rugwoningen van drie tot vier verdiepingen verrezen in hoog
tempo in de stedelijke uitbreidingsgebieden. Vanwege de gestegen grondprijzen werd
de bouwgrond in diepe, smalle percelen opgedeeld. Het werd de kenmerkende
verkavelingsvorm voor de nieuwbouw voor ‘minvermogenden’ in het Rotterdamse
Oude Westen, de Haagse Schilderswijk en de Amsterdamse Pijp.
Bood de bestaande woningvoorraad onvoldoende soelaas voor de nieuwkomers

in de steden, in de regio was de woningsituatie niet veel beter.3Talloze werkzoekenden
op het platteland zochten hun
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De migratiestromen die door de industrialisering en veenafgravingen in gang waren gezet,
veroorzaakten een constante druk op de woningvoorraad. Vanwege de woningnood werden
binnenterreinen benut voor achterwoningen en aanbouwsels, die via steegjes en gangen konden
worden bereikt.

toevlucht in plaggenhutten en keten. Door de veenontginning groeide het
inwoneraantal van Emmen tussen 1850 en 1900 van 2684 naar 14.277 inwoners. In
de provincies Drenthe en Friesland bestond de woningvoorraad in 1902 voor 63%
uit eenkamerwoningen, terwijl dit cijfer voor heel Nederland 26% bedroeg.
Op het platteland waren zelfgebouwde verblijven bij de allerarmsten eerder regel

dan uitzondering, zoals blijkt uit de aantekening van inspecteur van de
volksgezondheid J.H. Faber over het Friese dorp Weststellingwerf omstreeks 1903:

De bevolking, weinig aan orde en tucht gewend, kon zichzelve niet aan
betere woningen helpen en bleef voortgaan, à la barbe van de
bouwverordening, gebrekkige hutten te bouwen. Werd er eene vervolging
ingesteld en de overtreder tot eene enigszins hooge boete veroordeeld, dan
ging hij getroost eenige dagen in de hechtenis.4

Slechts hier en daar waagden verlichte burgers en georganiseerde arbeiders zich aan
de bouw van goede en goedkope arbeiderswoningen. Gezien de overstelpende vraag
naar woningen, waren deze initiatieven echter een druppel op een gloeiende plaat.5

‘Zonder zuurstof geen leven, zonder zonlicht geen groei’

Medici hadden een belangrijk aandeel in het bouwen van verantwoorde volkswoningen
in de negentiende eeuw.6 Zij legden vanuit hun interesse in vraagstukken omtrent de
preventieve gezondheidszorg een direct verband tussen de verspreiding van
besmettelijke ziekten en de kwaliteit van de woonomgeving. De bouwvallige staat
van woningen, het geringe aantal vierkante meters per bewoner, het ontbreken van
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sanitaire voorzieningen, het opkruipende vocht en de aanwezigheid van vuil en
ongedierte waren volgens medici van doorslaggevende invloed op de gezondheid
van de bewoners. Krotbewoners bleken niet alleen aanzienlijk vatbaarder te zijn voor
besmettelijke ziekten, hun woningen vormden bovendien een besmettingsbron voor
de hele bevolking. ‘Sociale hygiëne’ stond in de laatste decennia van de negentiende
eeuw behalve in Nederland in Duitsland, Frankrijk en Engeland in de belangstelling.
De buitenlandse congressen over sociale hygiëne en demografie lieten in Nederland
hun sporen na. Op het Internationaal Hygiënistisch Congres in Den Haag in 1884
volgde in 1896 het eerste Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling,
dat vervolgens ieder jaar werd gehouden.7

Het besmettingsgevaar in dichtbevolkte stadswijken werd een van de belangrijkste
motieven om de volkshuisvesting te verbeteren.
De hoofdstedelijke Choleracommissie - in 1849 in het leven geroepen om de

verdere verspreiding van cholera te beteugelen - zag in het bouwen van gezonde
arbeiderswoningen ‘het voornaamstemiddel om de gezondheid van velen te bewaren’.8

Een in opdracht van koning Willem III verricht onderzoek naar volkswoningen van
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) beschreef in apocalyptische termen
hoe de ‘gesel der verwoesting [...] rondging in de huizen der meerbeschaafden’.9

De inspanningen van medici voor de verbetering van de volksgezondheid, bekend
geworden als de hygiënistische beweging, bouwden voort op het positivistisch
adagium van Auguste Comte: ‘Savoir pour prévoir, prévoir afin de pouvoir’.10

Preventief ingrijpen kon de verspreiding van epidemieën voorkomenwanneer eenmaal
het verspreidingspatroon met behulp van statistisch onderzoek en systematische
plaatsbeschrijvingen in kaart was gebracht. Globale cijfers over de correlatie tussen
sterftecijfers en woningtypen werden gecombineerd met zeer gedetailleerde
opmetingen en tellingen van lokale bijzonderheden, zoals beschikbare lucht en
oppervlakte per bewoner.
Demedische optiekwerd door anderewoninghervormers overgenomen en bepaalde

grotendeels de manier waarop de verbetering van de volkshuisvesting tot 1930 ter
hand werd genomen.11 Tot de vaste onderdelen van het zogenaamde hygiënistisch
programma behoorden de vrije toetreding van zon, licht en lucht, rioolaanleg en de
aansluiting op het waterleiding-, gas- en elektriciteitsnet. Functiescheiding, dat wil
zeggen het onderbrengen van wonen, koken en slapen in aparte vertrekken, was een
ander belangrijk hygiënistisch
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Op het platteland leefden als gevolg van de woningnood talloze arme gezinnen in kleine, zelf gebouwde
hutten.

beginsel. Gescheiden slaapplaatsen voor ouders en kinderen van beide seksen werden
vanuit zedelijk oogpunt noodzakelijk geacht.
Illustratief voor de medische optiek zijn twee woningonderzoeken: het eerste vond

plaats in 1873 en had de bewoonbaarheid van kelderwoningen tot onderwerp, het
tweede onderzoek werd in 1909 verricht met het oog op het brandgevaar van nieuwe
meerverdiepingenwoningen in de Pijp. Omdat eerder statistisch onderzoek naar
kelderwoningen weinig zoden aan de dijk had gezet, stelde de Amsterdamse
Gezondheidscommissie op verzoek van het gemeentebestuur een onderzoek naar de
bewoonbaarheid van kelderwoningen in, twintig jaar nadat in Rotterdam was
vastgesteld dat vooral krotten een bron van ziekten vormden.12 Geassisteerd door elf
ambtelijke opnemers, noteerde de onderzoekscommissie - bestaande uit drie leden
van de Amsterdamse Gezondheidsraad - dat van de 4985 onderzochte woningen,
waarin 20.000 mensen bivakkeerden, er 1989 geen privaat en 2235 een niet-lozend
privaat hadden.13 In meer dan duizend woningen was de stahoogte onvoldoende en
bij het merendeel lag de vloer een meter of meer onder het straatoppervlak. Wat
betreft de bouwkundige staat, constateerde de commissie dat demeeste fundamenten
waren vervaardigd uit slecht hout en dat de buitenmuren bestonden uit een mengsel
van waterabsorberend kalk en zand, in plaats van het gebruikelijke tras. Ondanks het
uitzonderlijk droge weer op de dag van de opmeting werden 3650 kelderwoningen,
dat is 73%, als onbewoonbaar beschouwd.14 Deze gegevens tezamen verklaarden
volgens de commissie afdoende waarom het aantal slachtoffers en het aantal
sterfgevallen van kinderen onder de tien jaar in kelderwoningen veel hoger waren
dan elders.
De Amsterdamse Woningraad, een bundeling van plaatselijke woninghervormers

en woningbouwverenigingen, stelde naar aanleiding van enkele branden de
ondermaatse kwaliteit van rug-aan-rugwoningen aan de kaak.15 Dit woningtype was
kenmerkend voor de nieuwbouw in stadsuitbreidingsgebieden in Rotterdam, Den
Haag en Amsterdam. Vanwege het hoge tempo waarin woningen in deze gebieden
uit de grond werden gestampt, werd deze nieuwbouw meestal aangeduid als
revolutiebouw. Een ‘revolutiebouwer’ was iemand die in opdracht van een
grondspeculant of hypotheekbank relatief grote aantallen goedkopewoningen bouwde.
Omdat de revolutiebouwer zelf niet over ondernemerskapitaal beschikte, liep hij -
evenals de grondspeculant en de hypotheekbank - nauwelijks risico. Daarbij kon de
reputatie van de aannemer minder makkelijk worden geschaad aangezien de afstand
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tussen de aannemer en de uiteindelijke bewoner groter was dan bij de traditionele
eigenbouw. Hierdoor bestond het gevaar dat geen van de betrokkenen zich veel om
de kwaliteit van het werk bekommerde.16

De revolutiebouw wordt vaak genoemd als een belangrijke oorzaak van de
kwalitatieve achteruitgang in de (Amsterdamse) woningbouw in de tweede helft van
de negentiende eeuw. Het onderzoeksrapport van de Amsterdamse Woningraad is
exemplarisch voor de hygiënistische benadering van het woningvraagstuk. Het had
niet alleen tot doel om de acute gevaren openbaar te maken, maar ook om de
karakteristieken van deze bouwwijze in het licht van hygiënistische eisen te
beoordelen.17Het rapport ging uit van de veronderstelling dat ziektekiemen door een
ruime toevoer van zonlicht en lucht gedood konden worden. Een bewijs daarvoor
zag het rapport in het percentage sterfgevallen aan tuberculose, dat daalde met de
hoogte van de huizen. Tuberculose werd om die reden ook wel ‘de woningziekte’
genoemd. Alle toegepaste woningtypen waren oost-west in plaats van noord-zuid
georiënteerd en met alkoven uitgerust; ze lieten daardoor te weinig licht, zon en lucht
toe. Huizen met een juiste ligging waren te hoog of aan te nauwe straten gelegen om
een goede ‘bezonning’ en ventilatie mogelijk te maken. De Funen, een woonwijk op
de oostelijke eilanden, scoorde met een huishoogte van dertien tot veertien meter en
een straatbreedte tussen de zes en acht meter het slechtst. Een overmaat aan gordijnen
om het verschieten van de bekleding
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Woningbouwverenigingen legden zich toe op de bouw van gezonde arbeiderswoningen, die uit
maximaal twee, niet al te diepe etages bestonden, met bleekveldjes op de begane grond. Om de toevoer
van zonlicht en lucht te bevorderen, werden woningblokken voorzien van raampartijen aan voor- en
achterkant. Ook de afstand tussen de blokken was groter dan bij volkswoningen gebruikelijk was.
Vanwege de verschillen in grondprijzen waren deze eisen makkelijker te verwezenlijken in kleinere
steden, zoals de door de Vereeniging tot Verbetering van Huisvesting van de Arbeidende Klasse in
1902 gebouwde arbeiderswoningen aan de Groenendijk in Dordrecht.

in de pronkkamer te voorkomen, belemmerde de toevoer van frisse lucht nog verder.
Geheel in lijn met het KIvI-rapport, benadrukte het onderzoek de tweeledige werking
van zonlicht. In het KIvI-rapport van 1855 stond: ‘Het licht doet vuil ontdekken en
bevordert reinheid; maar het zonlicht is ook opwekker van leven en gezondheid.’18

In het Amsterdamse Woningraad-rapport lezen we dat ‘de duisternis op trappen
vervuiling in de hand werkt’; ook de situering van de meeste privaten aan het
gemeenschappelijke portaal werd onhygiënisch geacht. In woningen voor grote
gezinnen ontbraken afgescheiden slaapplaatsen voor ouders en kinderen van beide
seksen, voor de commissie een belangrijk criterium voor woningkwaliteit. De houten
scheidingswanden tussen voor- en achterwoningen werden om redenen van privacy,
gevaar voor ongedierte en brandveiligheid afgekeurd.
Rug-aan-rugwoningen gaven bovendien aanleiding tot burenruzies, omdat zes

gezinnen van één trap gebruik maakten. Deze opsomming leidde uiteindelijk tot de
conclusie dat rug-aan-rugwoningen even brandgevaarlijk waren als de gebrekkige
woongebouwen van de binnenstad.
Hoewel hygiënisten ervan uitgingen dat het verband tussen huisvesting en

gezondheid ‘statistisch onweerlegbaar bewezen’ was, waren er tot de doorbraak van
de bacteriologie in de jaren negentig verschillende besmettingstheorieën in omloop.19

Vooral de miasmatheorie, die de overdracht van een aantal besmettelijke ziekten
toeschreef aan gasvorming van afvalwater, maakte furore. Uit een voordracht tijdens
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 bleek dat R. Kochs
ontdekking van de tuberculosebacil deze populaire theorie hier al had verdrongen.20

De discussie over de schadelijkheid van koolzuur in de atmosfeer en de methode
om het juiste percentage vast te stellen bloeide daarentegen als nooit tevoren. Volgens
een brochure van het Groene en Witte Kruis uit 1914 bevatte ‘verbruikte’ en
‘bedorven’ lucht 1% koolzuur.21 Deze vuistregel bleek enige jaren later achterhaald
omdat ‘wetenschappelijke proeven bewezen hadden dat het onjuist was om
luchtverontreiniging afhankelijk van het koolzuurgehalte te stellen’.22 Afmetingen
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die vanuit het oogpunt van brandstofverbruik wenselijk waren (zo klein mogelijk),
moesten worden afgewogen tegen de noodzakelijke luchtverversing (zo groot
mogelijk) en ook de lichttoetreding stelde eisen aan de verhouding tussen breedte
en diepte van een vertrek. Als vuistregel werd een verhouding van een diepte van
drie op een breedte van vijf aanbevolen, of 2:3 of 4:5, afhankelijk van de bestemming
van het vertrek.23

Bewoners waren vaak minder enthousiast over de medische preoccupatie met
luchtverversing. Dikwijls ondervonden ze zoveel overlast van de overmatige ventilatie
dat roosters met kranten werden dichtgestopt.
Een gezaghebbende hygiënist bracht in 1919 onder de aandacht dat de woning

slechts ‘één factor was in de onbekende samengestelde formule die gezondheid
beheerst’.24Betere zuigelingenzorg, uitgebreider levensmiddelentoezicht en strengere
controle van bouw- en woningvoorschriften maakten dat de sterffestatistieken voor
stedelingen in de eerste decennia van de twintigste eeuw zelfs gunstiger uitpakten
dan voor plattelanders.25 Desalniettemin werd aan de verspreiding van informatie
over hygiënistische bepalingen in de bouwverordening onverminderd aandacht
besteed. De brochure Sprokkelingen op technisch-hygiënisch gebied gaf behalve een
juiste situering van een gebouw ten opzichte van de zon tevens een berekening van
de gewenste gevelafstand en de bebouwingshoogte
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onder verdiscontering van seizoensinvloeden.26 Volgens het geschrift wezen de
statistieken uit dat besmettelijke ziekten vooral in donkere woningen voorkwamen:
‘Waar de zon niet kan binnentreden, komt de dokter binnen.’ De zegenrijke invloed
van zonlicht en frisse lucht bleef ondanks nuanceringen van medische zijde boven
iedere twijfel verheven.27

De kloof tussen het hygiënisch wenselijke en het economisch mogelijke

Hoewel het geleidelijk aan doordrong dat goede volkshuisvesting in het kader van
de volksgezondheid een zaak van algemeen belang was, betekende dat in de politieke
verhoudingen van de negentiende eeuw nog niet meteen dat de staat regulerend
optrad. Dat vereiste nog tallozemanifestaties en publicaties over het woningvraagstuk.
Bij elkaar laten deze initiatieven zien dat de belangstelling voor het woningvraagstuk
toenam en zich in de loop van de negentiende eeuw verbreedde naar andere
beroepsgroepen. Behalve artsen, raakten ook progressief-liberale fabrikanten, juristen,
sociaal werksters, bankiers, staatshuishoudkundigen en een handjevol architecten
betrokken bij het woningvraagstuk.28 In 1869 organiseerde het Paleis voor Volksvlijt
de ‘Internationale Tentoonstelling van Voorwerpen voor de Huishouding en het
Bedrijf van den Handwerksman’, waar voorbeelden van al gerealiseerde
arbeiderswoningen in binnen- en buitenland te zien waren. Inventariserende
onderzoeken verschenen bij de vleet. Zo bracht de arts S. Stratingh Tresling in beeld
wat er tot dan toe in Nederland en de omringende landen aan de verbetering van
‘handwerkers’-woningenwas gedaan.29Ook het boekOver arbeiderswoningenmaakte
de balans op omtrent de stand van zaken rond het woningvraagstuk.30 De auteur van
dit boek, Hélène Mercier, was als enige vrouw een opvallende verschijning in de
bonte stoet van deskundigen op woninggebied. Behalve met publicaties over sociale
vraagstukken was deze invloedrijke feministe ook praktisch betrokken bij
verschillende sociale initiatieven.
Met het aantal publicaties nam ook de variatie toe van de drijfveren om de

volkshuisvesting te verbeteren. D.O. Engelen betoogde bijvoorbeeld dat uitgeruste
arbeiders economisch voordeliger waren: ‘Men begint in te zien dat de arbeider
evenals de machine een goed onderkomen behoeft, wil hij veel produceren.’31

In navolging van buitenlandse voorbeelden werden experimenten met het in
verenigingsverband bouwen van arbeiderswoningen ondernomen om het
woningvraagstuk tot een oplossing te brengen.32 De zogenaamde modelwoningen
voor ambachtslieden en ‘minvermogenden’ moesten aantonen dat het mogelijk was
om economisch rendabel te bouwen voor de lagere inkomensgroepen. Door een rente
van drie procent op jaarbasis over het ingelegde kapitaal in het vooruitzicht te stellen,
hoopten particuliere woningbouwverenigingen voldoende kapitaalkrachtige
aandeelhouders voor deze vorm van maatschappelijk ondernemen te interesseren.
Dit genre ontwerpopdrachten was niet populair onder architecten en vereiste andere

kennis dan de vormgeving van representatieve gebouwen. Volgens de reeds genoemde
architect J.H. Leliman vergde
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In de jaren 1855-1856 bouwde architect J.H. Leliman voor woningbouwvereniging Salerno 48
arbeiderswoningen, die hij in twee haaks op elkaar staande losse blokken onderbracht. Het voorste
blok bestond uit tweekamerwoningen, het achterste blok uit rug-aan-rug gebouwde eenkamerwoningen.
Om te voorkomen dat de bewoners de slaapkamer als ‘mooie kamer’ zouden inrichten, bracht de
architect gootsteen en privaat in de slaapkamer onder.
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het bouwen van arbeiderswoningen ‘nauwgezette studie van de economie en de
renteleer, de bepalingen van de bouwcommissie en het arbeidende gezin’.33 Zulke
onderwerpen kwamen in de opleiding van architecten en bouwkundig ingenieurs
niet aan bod. De kunstzinnig opgeleide architect was voor deze ‘wetenschappelijke
opgave’ nog minder toegerust dan de ingenieur. Zelf sleepte Leliman een gouden
bekroning in de wacht met een woningontwerp waarin privaten in gebakken steen
en met loden afsluitklep waren uitgevoerd en bovenlichten van trapportalen van
glasjaloezieën waren voorzien.34 In het KIvI-rapport aan de koning waren ontwerpen
van zijn hand opgenomen. Ook de jury van een door een woningbouwvereniging
uitgeschreven prijsvraag constateerde in 1852 dat de ‘heren bouwkundigen’ weinig
op de hoogte waren van de eisen van een gezonde en doeltreffend ingerichte woning.35

Dat een selecte groep van architecten desondanks sociaal, hygiënisch, economisch
en ruimtelijk goed doordacht werk afleverde, lag niet in de eerste plaats aan hun
opleiding, maar aan hun vindingrijkheid en sociale betrokkenheid.36

De vroege verenigingsblokjes staken gunstig af bij wat gebruikelijk was. Demeeste
negentiende-eeuwse woningbouwverenigingen gebruikten dezelfde beginselen als
die welke inHet verslag aan den Koningwaren aanbevolen. Als de omstandigheden
het toelieten, beschikten woningen over een eigen ontsluiting op de begane grond
en een portaaltje met tochtdeur, die de woonkamer van de buitenwereld afschermde,
minimaal drie slaapkamers, zodat ouders en kinderen van beide geslachten gescheiden
konden slapen, een aparte keuken en een eigen privaat met directe ventilatie naar
buiten alsook een waterkraan.Met eenvoudige stilistischemiddelen, zoals het gebruik
van verschillende kleuren baksteen en het naar voren laten springen van geveldelen,
werd de monotonie van de kazernebouw voorkomen.37De voorkeur ging uit naar het
bouwen in een of twee verdiepingen. Indien trappen door meerdere gezinnen werden
gebruikt, lagen ze aan de voor- of achtergevel, zodat het trappenhuis voldoende lucht
en licht ontving. Met grote inventiviteit zochten architecten naar oplossingen voor
het weren van vocht en een goede toevoer van licht en lucht, want het beperkte budget
stond nauwelijks betere bouwmaterialen en een vergroting van het woonoppervlak
toe. Holle bakstenen, luchtkokers, schuif- en klapramen en luchtig afgeschoten
(latten-)zolders voor het drogen van de was kwamen tegemoet aan de eis van
doorspuibaarheid. Bovendien werd aan het toezicht tijdens de bouw, de afwerking
en de woonomgeving veel meer aandacht besteed dan bij eigenbouwers gebruikelijk
was.
Woningen die aan alle hygiënistische eisen voldeden, bleken echter alleen

bereikbaar voor de ‘keurbende’, zoalsMercier de bovenste laag van de arbeidersklasse
noemde. De ontwerpen van Leliman die aan het Verslag aan den Koning waren
toegevoegd, weken alleen al vanwege de hoge grond- en funderingskosten af van de
aanbevolen beginselen, zoals het bouwen in één laag, een eigen toegang en privaat
voor iedere woning en een bleekveld of tuin. Losse arbeiders en anderen zonder vaste
inkomsten waren op eenkamerwoningen aangewezen. Dewoninginspectrice Johanna
ter Meulen becijferde in 1901 voor de Amsterdamse Woningraad dat de
allergoedkoopste woning niet meer dan f 1,50 aan huur per week mocht bedragen.
De architect Jan van der Pek waagde zich aan de tour de force om voor deze groep
betaalbare woningen te ontwerpen volgens hygiënistische beginselen. Hij onderzocht
de mogelijkheden van een woningontwerp dat aan de minimumeisen van hygiëne
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en zedelijkheid voldeed en een minimale rente van 3% opleverde. De geluidsoverlast
verminderde hij door voor- en achterwoning met een spouwmuur van elkaar te
scheiden. Met behulp van ventilatiekanalen en verbeterde raamconstructies werd een
grotere luchtcirculatie bereikt dan in de gekritiseerde revolutiebouwwoningen.
Voor gezinnen met oudere kinderen van beide geslachten waren deze woningen

echter niet geschikt. Ook de groep die per week tussen de f 0,60 en f 1,45 verwoonde,
kon met dit woningontwerp niet worden bediend.
Hoe ingenieus en doordacht de oplossingen van Van der Pek en zijn collegae ook

waren, toch moest aan het eind van de negentiende eeuw worden geconcludeerd dat
de kloof tussen het (hygiënisch en bouwkundig) wenselijke en het (economisch)
mogelijke onoverbrugbaar was. Zonder wettelijke bevoegdheden om grond te
onteigenen en paal en perk te stellen aan grondspeculatiepraktijken, was verantwoorde
woningbouw voor de laagste inkomens onmogelijk.

Regelgeving in de voetsporen van het hygiënisme

Internationale en nationale congressen over sociale hygiëne vormden een belangrijke
voedingsbodem voor de wettelijke regeling van de volkshuisvesting. De uitwisseling
van kennis en ervaring op deze congressen leidde tot een kruisbestuiving tussen
landen en tot een gezamenlijke visie bij ambtenaren, medici, ingenieurs en andere
betrokkenen.38 H.L. Drucker, H.B. Greve en J. Kruseman schetsten in een rapport
voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de contouren van de Woningwet.39

Dit rapport, Het vraagstuk der volkshuisvesting, pleitte voor verscherping van het
toezicht op bouw en (over)bewoning, grondonteigening voor de volkshuisvesting en
financiële ondersteuning van woningbouwverenigingen zonder winstoogmerk. En
passant verbreedde het rapport het probleem van de huisvesting van arbeidersfamilies
naar dat van alle lagere inkomensgroepen. Het woningvraagstuk veranderde door
deze interventie in een volkshuisvestingskwestie, een terminologie die in de
Woningwet werd overgenomen. In 1899 dienden de ministers H. Goeman Borgesius
(Binnenlandse Zaken en premier), P.A. Cort van der Linden (Justitie) en N.G. Pierson

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



125

(Financiën) het wetsontwerp van de Woningwet in, dat in 1901 door de Tweede
Kamer werd aangenomen.40 Eerdere pogingen tot wettelijke regeling van het
progressief-liberale kamerlid W. Wintgens in 1854 en van het liberale kamerlid S.
van Houten in 1890 in aanmerking genomen, duurde het bijna een halve eeuw voordat
de Woningwet een eind maakte aan het laissez faire-beleid in de volkshuisvesting.41

Desondanks werd de wet vijftig jaar later nog steeds als een politieke aardverschuiving
gezien:

Het politieke liberalisme is in Nederland wel glorieus ten onder gegaan.
Men stelt zich voor een oorlogsbodem uit de zeventiende eeuw [...] aan
alle kanten bestookt, keer op keer door het kanonvuur van den vijand
getroffen, al overhellend naar één kant, en dan op het laatste ogenblik nog
eenmaal oprecht zich opheffend, en met de vlag in top loodrecht in de
diepte verzinkend.Woningwet, gezondheidswet, ongevallenwet, deze alle
drie tot stand komend binnen de arbeidsperiode van nog geen vier jaren,
zó tot stand komend, dat er later, voor wat de principiële opzet aangaat,
nauwelijks aan veranderd hoeft te worden: door deze drie wetten alleen
heeft het kabinet Pierson Borgesius zijn stempel gedrukt op de eerste
decennia van de twintigste eeuw.42

Afgaande op een Rotterdamse burgemeester die de Woningwet als ‘een product van
hygiënistische fanatici’ omschreef, drukte het hygiënisme nadrukkelijk een stempel
op de wet.43

Toch liet de wet nog alle ruimte voor het particulier initiatief. De Memorie van
Toelichting vermeldde expliciet dat de ‘overheid niet bij machte was aan ieder een
behoorlijke woning te verstrekken’.
De Woningwet, die samen met de Gezondheidswet in 1901 in de Tweede Kamer

met tweeënzeventig tegen vier stemmen werd aangenomen, was een zogenaamde
raamwet. Vastgelegd werd bijvoorbeeld welke onderwerpen in de bouwverordening
geregeld moesten worden, nadere precisering werd aan de gemeenten overgelaten.
Door toedoen van deWoningwet veranderde de adviserende taak van de plaatselijke

gezondheidscommissie in een controlerende taak in alle aangelegenheden met
betrekking tot de volkshuisvesting.44 Gezondheidscommissies kregen met de
Gezondheidswet de mogelijkheid om tot het onbewoonbaar verklaren van woningen
over te gaan. Daarbij regelde de wet de bevoegdheid om woningen, werkplaatsen en
inrichtingen binnen te treden en proces-verbaal op te maken. De wet verplichtte
gemeenteraden om bij het opstellen van bouwverordeningen, sanitaire maatregelen
en uitbreidingsplannen de gezondheidscommissie te raadplegen.45 De decentrale
benadering van de Woningwet leidde ertoe dat de aanpak van het woningvraagstuk
afhankelijk werd van lokale politieke verhoudingen. De eisen aan het bouwen van
woningen liepen daardoor plaatselijk sterk uiteen.
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De sanitaire voorzieningen in volkswoningen lieten te wensen over. Een beeremmer in de bedstede
was geen uitzondering, zoals in deze Drentse woning uit 1929 is te zien.

Enkele ongelukkenmet in aanbouw zijndewoningen vormden de directe aanleiding
om het bouw- en woningtoezicht daadwerkelijk aan te scherpen. Hoewel de grotere
steden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw bouwverordeningen hadden,
schoot dit instrumentarium aan alle kanten tekort.46 Soms waren de ambtenaren die
bouwvergunningen afgaven corrupt, maar in de meeste gevallen waren de
goedgekeurde bouwtekeningen een formaliteit waarmee tijdens het bouwen
eenvoudigweg de handwerd gelicht. In de praktijk moest de bouwpolitie vaak lijdelijk
toekijken wanneer de vermaledijde ‘revolutiebouwwoningen’ instortten.47

De Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst deed in 1874 een mislukte
poging om een algemene bouwverordening op te stellen om een einde te maken aan
de malafide bouwpraktijken van revolutiebouwers. Bouwverordeningen konden
betrekking hebben op de minimumdikte van scheidende en balkdragende muren, de
grootte van woon- en slaapvertrekken, de rechtstreekse toevoer van licht en lucht,
rooilijnen, bouwhoogte, brandveiligheid, stoepen, hijsbalken, riolering en uitvoering
van de bouw.48 In
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Het instorten van een aantal in aanbouw zijnde woningen, zoals hier in de Pieter Nieuwlandstraat,
vormde in Amsterdam de directe aanleiding voor het instellen van een Gemeentelijke Dienst voor
Bouw- en Woningtoezicht in 1901. Amsterdam hoopte daarmee een dam op te werpen tegen de
ondeugdelijke bouwmethoden van de ‘revolutiebouwers’.

de beste gevallen waren er ook bepalingen in opgenomen om de veiligheid en hygiëne
van werklieden te garanderen (de vereisten van steigers, drink- en waswater en
privaten). In 1899 pleitte de arts J.W.J. Weijerman voor een betere controle op de
naleving van bouw- en woonvoorschriften en voor een aanscherping van de
bepalingen.49Minimaal dienden woningen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

de vloeren, plafonds en zolders moeten goed dicht zijn, elke kamer een
venster, voorzieningen om fecaliën, huis- en hemelwater af te voeren,
drinkwatervoorziening in de buurt, oppervlakte woning min. 40 m2, min.
1.80 m hoog.

In 1873 vielen in de Haagse Trompstraat de voorgevels van in aanbouw zijnde
woningen naar beneden en in 1899 stortten in de Amsterdamse Pieter Nieuwlandstraat
woningen in omdat de verankering van de balklagen vermoedelijk ontbrak.50Vijftien
instortingen in betrekkelijk korte tijd brachten deze gemeente ertoe om op een
wettelijke regeling vooruit te lopen.
Op 1 april 1901 richtte Amsterdam een dienst voor bouw- en woningtoezicht op,

onder leiding van ingenieur J.W.C. Tellegen.
Op het eerste Nederlandse congres voor de openbare gezondheidsregeling in 1896

speelde deze voormalige directeur van de Arnhemse gemeentewerken al een
toonaangevende rol in het debat over een strakkere regulering van bouwverordeningen
en stedelijke uitbreidingsplannen.51 Onder zijn ‘schrikbewind’ beschikte de dienst
desondanks slechts over één inspecteur en zes bouwopzichters. In vergelijking met
1858 waren dat er vier meer, terwijl het inwoneraantal was verdubbeld. Het
bouwtoezicht beperkte zich tot het volgens bestek controleren van heiwerkzaamheden
en de samenstelling van metselspecie.
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In 1905 ontwierp Tellegen voor Amsterdam bouwverordeningen die voldeden aan
de internationale normen.52 De verordeningen behelsden een regeling van de
afstemming tussen straatbreedte en woninghoogte, ze verboden woningen aan
binnenplaatsen en in kelders en dwongen ontluchting van toiletten en een minimale
plafondhoogte van twee meter zeventig af. Hoger dan vijf verdiepingen mocht er
niet worden gebouwd. In Amsterdam-Noord werd dit aantal beperkt tot drie door
een aanbeveling van de Gezondheidscommissie. Vanaf 1905 was iedere gemeente
wettelijk verplicht om bouwverordeningen te formuleren.53 De Amsterdamse
bouwverordeningen werden richtinggevend voor andere gemeenten en verhoogden
de woonnormen van private en publiek gefinancierde woningen. Desondanks bleven
de lokale verschillen
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groot. Rotterdam hield bijvoorbeeld vast aan een verdiepingshoogte van twee meter
vijftig en één privaat per twee woningen, de felle oppositie van het
sociaal-democratische gemeenteraadslid A. Spiekman ten spijt. Blinde alkoven -
slaapvertrekken zonder venster, meestal achter de woonkamer gelegen of tussen
woonkamer en keuken ingeklemd - waren nog steeds toegestaan. Het alkoofverbod
liet in Rotterdam nog vijftien jaar op zich wachten. Spiekman verweet de gemeente
geen gebruik te maken van de mogelijkheid in de Woningwet om voor de armsten
te bouwen.54 De notulen van de Amsterdamse Gezondheidscommissie geven een
aardige indicatie van de werking van bouwverordeningen en de aanpak van Bouw-
en Woningtoezicht in deze stad. De dienst trok per jaar veertien- tot vijftienhonderd
bewonersklachten na die bij de commissiewerden ingediend. Op 25mei 1903 kwamen
elf gevallen van onderhoud binnen, zeven meldingen van burenoverlast, achttien
over verstopte riolen, negen van krotkelders en water in kelders. Verder kreeg de
commissie twaalf klachten over defecte beerputten, acht over ontbrekende privaten
en aanvullingen onder keldervloeren en negentien over gebrekkig werkende privaten
binnen.
Ter voorbereiding en uitvoering van de krotopruiming inventariseerden ambtenaren

van Bouw- en Woningtoezicht de gebreken van woningen die door de
Gezondheidscommissie geïnspecteerd moesten worden. Commissieleden bezochten
vervolgens in aanwezigheid van ambtenaren op toerbeurt de geselecteerde woningen.
Dat er over de procedure en de systematiek van het onbewoonbaar verklaren

wrijvingen tussen Gezondheidscommissie en ambtenaren ontstonden, is zowel te
verklaren uit frustratie over de beperkte mogelijkheden voor de aanpak van het
woningvraagstuk, als uit de meer principiële verschillen van inzicht over de
wenselijkheid van verdergaand overheidsingrijpen. Herhaaldelijk werd het afkeuren
van woningen getemporiseerd omdat er geen betaalbare nieuwbouw beschikbaar
was. Uit rapporten van de Friese Gezondheidsinspectie is op te maken dat hetzelfde
probleem zich ook op het platteland voordeed:

Herhaaldelijk worden termijnen tot ontruiming van onbewoonbaar
verklaarde woningen verlengd omdat voor gezinnen geen onderdak is te
vinden. Vaak worden ontruimde woningen in strijd met de wet weder
betrokken. Het pijnlijkst doen zich deze moeilijkheden gevoelen op de
zandgronden van ons land, waar een arme bevolking woont, grootendeels
in eigen huisjes, die zelfs aan matige eischen in geenen deele voldoen.55

Bij haar preadvies over de Woningwet in 1901 had de Amsterdamse
Gezondheidscommissie al gepleit voor het geleidelijk afkeuren van woningen, gezien
het gebrek aan vervangende woonruimte.56 Bij die gelegenheid werd voorgesteld om
een lijst van alle ongeschikte woningen aan te leggen en daarvan ieder jaar honderd
dicht te
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De Amsterdamse Gezondheidscommissie waarschuwde ervoor dat een te rigoureuze scheiding tussen
wonen en werken kleine neringdoenden brodeloos zou maken. Onhygiënische toestanden zoals het
sorteren van lompen in de woonkamer (zie tekening) konden worden voorkomen door werkplaatsen
en opslagmogelijkheden in de woning onder te brengen.

spijkeren. Afbraak van de slechtste woningen had als nadeel dat kelder- en
krotbewoners de huren van nieuwbouwwoningen zelden konden opbrengen. Het
aanpakken van kelderwoningen, die vooral door de meer zelfredzame, kleine
neringdoenden werden bewoond, had met het oog op de eigenaardigheden van de
woningmarkt de voorkeur van de commissie. Ambtenaren hanteerden een andere
logica. Niet de mate van bouwkundig verval of de situatie op de woningmarkt, maar
inspectie per wijk had vanuit organisatorisch oogpunt hun voorkeur.
Was de meerderheid van de commissie al huiverig voor een te drastische

krotopruiming, ook voor een hogere bouwnormering gold dat ‘het betere de vijand
was van het goede’. De bespreking van de uit 343 artikelen bestaande
bouwverordening uit 1905 illustreert deze stelregel. De nieuwe bouwverordening
regelde zeer gedetailleerd hoe er gebouwd en gesloopt moest worden en aan welke
voorwaarden het onbewoonbaar verklaren en het renoveren van woningen moesten
voldoen. De commissie liet zich vol lof uit over de voorgenomen bijstelling van de
verordening, temeer daar ‘knoeiers door de hoge eisen werden geweerd’. Desondanks
betrok een deel van de commissie opnieuw de stelling dat opvoering van bouwnormen
arbeiderswoningen onbetaalbaar zou maken. Tenzij de overheid financieel zou
bijspringen, leidde normverhoging tot stagnatie van de nieuwbouw en tot het maar
mondjesmaat ter hand nemen van de krotopruiming. Bij dat eerste wrong voor de
meeste commissieleden de schoen, want er werd uitvoerig stil-
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gestaan bij amendementen die minder kostbaar waren. De commissieleden deden
suggesties om demaat van toegangsportalen, trappen en gangen te beperken. Gangen
konden met twintig centimeter minder toe en zouden dan negentig centimeter breed
moetenworden; het trapbordes kon zeventig in plaats van negentig centimeter worden.
Het verbieden van alkoven stuitte op soortgelijke bezwaren. Daar het aantal alkoven

in de stadsuitbreidingsgebieden was toegenomen, lag een wettelijk verbod voor de
hand. Toen het sociaal-democratisch gemeenteraadslid P.L. Tak voor een algeheel
alkoof- en bedstedenverbod pleitte, wees het commissielid Louise van der Pek-Went,
woningopzichteres bij de Bouwonderneming Jordaan en echtgenote van de architect
Jan van der Pek, op de praktische onuitvoerbaarheid van een zo strikte bepaling. Om
woningen betaalbaar te houden, waren bedsteden in een- of tweekamerwoningen
ook voor werklieden met een geregeld inkomen onmisbaar, mits uitgevoerd volgens
de bouwverordening. Hoewel donkere bedsteden uit medisch oogpunt bezwaarlijk
waren, achtte Van der Pek-Went alleen alkoven met zogenaamde onderkooien
ontoelaatbaar. Haar pragmatisme kwam voort uit de ervaring dat bewoners bij
krotopruiming meestal naar slechtere woningen werden verdreven.57 Ook Tellegen,
directeur van Bouw- en Woningtoezicht, ontraadde een algeheel bedsteden- en
alkovenverbod. Voor een aantal jaren kon dispensatie worden verkregen voor het
verbod.
Over het in de bouwverordening voorgeschreven aantal vierkante meters voor de

woonkamer was de Gezondheidscommissie verdeeld in verband met de gewoonte
in arbeiderskringen om een kamer als pronkkamer in te richten. Hoewel de meeste
commissieleden ‘de wens van het volk om een salon te bezitten’ ideologisch
onverantwoord vonden - sociaal-democraten vanwege het na-apen van burgerlijke
gewoonten, sociaal-liberalen vanwege het niet optimaal benutten van de toch al
geringe woningruimte - was er ook begrip. De hang naar een mooie kamer was ‘een
diepgewortelde gewoonte die uiting gaf aan status, waaraan alleen algehele
welvaartsvermeerdering een oplossing kon brengen’. Andere leden meenden dat het
met de ‘salongekte’ evenals met de veronderstelde gehechtheid aan alkoven wel
meeviel. De ervaring leerde dat mensen die aan huizen zonder alkoven gewendwaren,
de alkoof ook niet terug wilden hebben.
Het gebakkelei in de Gezondheidscommissie over het afkeuren van woningen, de

alkovenkwestie en de mooie kamer laat zien hoe de politieke meningsverschillen
lagen en voor welke dilemma's woninghervormers zich gesteld zagen. Woningen
onbewoonbaar verklaren zonder nieuwe te bouwen, zou tot huuropdrijving leiden.
Het verhuren onder de marktprijs getuigde volgens de meeste liberalen van
‘ongezonde filantropie’. ‘Men zou zich begeven in de richting van het socialisme’,
meenden zij, als de gemeente woningen zou gaan verhuren. Huiver voor de aantasting
van eigendomsrechten deed traditioneel ingestelde liberalen pleiten voor meer
beroepsmogelijkheden voor huiseigenaren van afgekeurdewoningen. Sociaal-liberalen
als Van der Pek-Went meenden dat woningbouwverenigingen alleenmoesten bouwen
voor hen die de huren konden betalen. Voor armlastigen dienden Rijk en gemeente
voorzieningen te treffen.
J. Kruseman, behalve lid van de Gezondheidscommissie ook medeontwerper van

deWoningwet en evenals Van der Pek-Wentmedeoprichter van de Bouwonderneming
Jordaan, verzette zich tegen de sociaal-democratische ‘dwaling’ dat grondspeculatie
de enige oorzaak van de hoge bouwkosten was. De Woningwet, juist bedoeld om de
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prijsopdrijvende werking van grondspeculatie te beteugelen, kon de hogere
bouwkosten in verband met de noodzaak van ontpoldering, ophoging en fundering
niet beteugelen.
De pragmatische aanpak van figuren als Van der Pek-Went en Kruseman sloeg

vaak een brug tussen de politieke uitersten in de commissie. Zo viel het voorstel om
de bouwkosten te drukken door de prijs van gronduitgifte te verlagen en de kosten
van infrastructuur niet in rekening van woningbouwverenigingen te brengen, in goede
aarde.
Ook het voortschrijdend inzicht in de oorzaken van het woningvraagstuk is uit de

discussies in de Gezondheidscommissie af te leiden. Werd de bewoner vóór 1873
nog aansprakelijk gesteld voor onhygiënische woningtoestanden, na dat tijdstip gold
slecht onderhoud eerder als een symptoom van een ondermaatse woonomgeving.
Het zogeheten Kelderrapport toonde niet alleen concreet aan dat er een direct verband
bestond tussen huisvesting en gezondheid, het werkte ook als katalysator voor de
omslag in de politieke stellingname van de Gezondheidscommissie. Het rapport
maakte de weg vrij voor interventies in de woningbouw ten behoeve van de
laagstbetaalden. De bestaande bouwverordeningen konden niet voorkomen dat
krotbewoners een speelbal van economische ontwikkelingen werden. Het
woningvraagstuk vormde de schaduwzijde van de industriële vooruitgang, waarvoor
de gemeenschap, in casu de overheid, oplossingen moest zoeken.
Bouwkundige aspecten speelden in het onderzoek naar kelderwoningen slechts

een rol voor zover ze van invloed op de gezondheid werden geacht. Pas bij de
bespreking van de ontwerp-Woningwet en de ontwerp-Gezondheidswet in 1900 werd
voor het eerst benadrukt dat het woningvraagstuk naast een hygiënische kwestie ook
een bouwkundig en economisch probleem was.58

De competitie tussen medische en technische hygiënisten

Tot aan hun opheffing in 1933 vormden lokale gezondheidscommissies een
belangrijke arena waarin deskundigen, politici en het ambtelijk apparaat de degens
kruisten over de kwaliteit van de woningbouw.59 De gang van zaken in de
Amsterdamse Gezond-
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Een jaar na zijn aantreden als volontair bij Bouw- en Woningtoezicht in Amsterdam in 1906, schreef
de jonge Delftse civiel-ingenieur Arie Keppler een boekje waarin de omvang van het woningvraagstuk
in Nederland op overzichtelijke wijze in beeld is gebracht.

heidscommissie maakt inzichtelijk dat het woningvraagstuk behalve langs politieke
scheidslijnen ook via professionele competenties werd uitgevochten. In de
Gezondheidswet was vastgelegd dat regelgeving op het gebied van de
volksgezondheid een zaak van geneeskundigen was, die zich door deskundigen met
andere specialisaties konden laten bijstaan. Uit de samenstelling van de eerste
gezondheidsraad blijkt al dat de volkshuisvesting aanvankelijk voornamelijk als een
medische aangelegenheid werd beschouwd.
In het oprichtingsjaar 1865 maakte in Amsterdam slechts één bouwkundige deel

uit van de commissie, die verder uit drie gemeenteraadsleden, een jurist, een
natuurkundige, drie geneeskundigen en een veearts bestond.60Medici behoedden ‘de
evenwichtige samenstelling’ van de commissie lange tijd met succes voor de
toenemende invloed van de overwegend uit technici bestaande dienst Bouw- en
Woningtoezicht.61 Zo slaagde de gezaghebbende medicus R.H. Saltet er als voorzitter
van de Gezondheidscommissie in om plannen van de directeur van Bouw- en
Woningtoezicht in die richting te torpederen. Hij stelde in 1905 voor om het aantal
bouwkundigen drastisch op te voeren en de commissie naar het model van Bouw-
en Woningtoezicht in districten op te delen. Per district kon het onderzoek naar de
bewoonbare staat van woningen worden aangepakt door een drietal bouwkundigen,
te weten een vertegenwoordiger van de verhuurder, een ‘onafhankelijk’ architect en
een werkman voor de belangenbehartiging van de bewoners. Als directeur van de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst, die in 1893 door de medische lobby tot stand was
gekomen, incasseerde Saltet evenwel een gevoelige nederlaag toen het woningtoezicht
aan de dienst werd onttrokken. Het instorten van een aantal etagewoningen in 1899
werd door het gemeentebestuur aangegrepen om de inspectie van
bouwwerkzaamheden en de controle van de bouwkundige staat van bestaande
woningen in één dienst onder te brengen. Terwijl de versterking van ‘het bouwkundig
element’ in de commissie na de Woningwet van 1901 steeds vaker op de agenda
stond, bleef het aandeel van medici groot en de medische visie dominant.
Eén van de figuren die de balans in het voordeel van (bouwkundig) ingenieurs

deden doorslaan, was Arie Keppler, aanvankelijk volontair bij de dienst Bouw- en
Woningtoezicht en vanaf 1915 directeur van de stedelijke Woningdienst.62 Keppler
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slaagde er, in de woorden van het socialistische dagblad Het Volk, volkomen in om
‘demoeilijk doorzichtbare massa’ aan gegevens uit de woningstatistiek om te vormen
tot ‘een ontroerend verhaal’:

Half Nederland woont in krotten. Dit is de korte ijzingwekkende
gevolgtrekking die te halen valt uit het pas verschenen boek
[Woningtoestanden in Nederland; L.B.], bestaande uit niet anders dan
cijfers en gekleurde vierkante blokjes, maar toch zo boeiend als de mooiste
roman.

Woningtoestanden in Nederland was gebaseerd op de volkstelling van 1899 en
verscheen als uitgave van de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische
Ingenieurs en Architecten, een sociaal-democratisch platform van studenten aan de
Technische Hogeschool in Delft.63De publicatie onderschreef de hygiënistische visie
op het woningvraagstuk die sinds de cholera-epidemieën opgang maakte. Behalve
aan het aantal bewoners per vertrek, werd er in het onderzoek bijvoorbeeld ook
aandacht besteed aan de aanwezigheid van ramen, privaten, aansluiting op de
waterleiding,
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Als bevlogen woninghervormer zag Arie Keppler, directeur van de Amsterdamse dienst Bouw- en
Woningtoezicht, al vroeg het belang in van een publiciteitsoffensief om het werk van zijn dienst te
ondersteunen. Om dit open privaat in een woning op de Lindengracht op de foto te krijgen, bood hij
de tegenstribbelende bewoner het op de foto afgebeelde brood en de groenten aan.

gescheiden slaapmogelijkheden voor ouders en kinderen en voor kinderen van
verschillend geslacht, kortom alle facetten van de woning die volgens hygiënistisch
inzicht de gezondheid van bewoners bepaalden. De instemmingmet de hygiënistische
beginselen weerhield Keppler er niet van om hygiënisten te beschrijven als
‘vertegenwoordigers van een klasse die weinig gevoelt bij woningellende’. Het
hygiënisme verdiende alle lof, maar de uitvoering was bij bouwkundigen in betere
handen, aldus Keppler! Met name de medische eisen aan de uitvoering van het
huishouden getuigden in zijn visie van weinig inlevingsvermogen in het leven van
de arbeidende klasse.64

Kepplers motieven voor de integratie van ‘sociale hygiëne’ in het bouwkundig
curriculumwijzen echter meer in de richting van professionele profileringsdrang van
ingenieurs. Tijdens de eerste huishoudelijke vergadering van de in 1904 opgerichte
Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten had
P. Bakker Schut een soortgelijk pleidooi voor de verrijking van de bouwkundige
opleiding gehouden. Net als Keppler hoorde deze Haagse directeur van Bouw- en
Woningtoezicht tot de oprichters van de vereniging. Tot de verplichte onderwerpen
in de opleiding Bouwkunde rekende Bakker Schut onder andere woninghygiëne,
ventilatie en verwarming. Daarnaast behoorde kennis over ‘het vakvereenigingswezen,
stukloon, het participatiestelsel, het leerlingwezen, een cursus statistiek en de
geschiedenis en oorzaken van sociale wetgeving’ tot het basispakket van sociale
ingenieurs. De uitbreiding van het vakkenpakket had tot doel om aankomende
ingenieurs wegwijs te maken in sociale en medische vraagstukken. Vanwege de
technische deskundigheid die voor een adequate uitvoering van de Woningwet en
de Gezondheidswet borg moest staan, verzocht de vereniging de Tweede Kamer in
1905 om de instelling van een academische titel van sociaal-technisch ingenieur.
Met de kennis vanmedische en sociale vraagstukken lagen er beroepsmogelijkheden
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in het verschiet bij de nieuwe organen voor de arbeids- en gezondheidsinspectie, het
sociale verzekeringswezen en diensten van bouw- en woningtoezicht. Omdat de
meeste technici onbekend waren met sociale en hygiënische vraagstukken, hadden
ze tot dan toe het nakijken bij deze beroepen.

Massabouw als bouwkundige opgave

Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kreeg het woekeren met schaarse
middelen in de woningbouw een nieuwe dimensie. De stijgende prijzen van
bouwmaterialen en arbeidslonen leidden tot een stagnering van de bouwproductie
en stimuleerden het zoeken naar minder kostbare oplossingen. Samen met de
aanhoudende woningnood resulteerden deze problemen in 1918 in een Nationaal
Woningcongres. Verschillende kopstukken uit de volkshuisvestingswereld lieten op
dit congres hun licht schijnen over een doelmatiger aanpak van de woningbouw. De
meeste beroering wekte een plan voor een door de nationale overheid geleide
standaardisatie van de woningbouw van de Amsterdamse directeur van Bouw- en
Woningtoezicht J. van der Waerden. Het voorstel van deze in Delft opgeleide
ingenieur behelsde een centrale distributie van bouwmaterialen, een beperking van
het aantal door de overheid gefinancierdewoningtypen en een verdere standaardisering
van woningonderdelen.65 Zijn preadvies ging vergezeld van een voorbeeldprogramma
van negen woningtypen, variërend van eengezinswoningen van 36 m2 tot
viergezinswoningen met een oppervlakte van 56 m2.
Kwalitatief waren de voorgestelde woningtypen beter dan de minimumwoning en

in vergelijking met de trend op het Congrès Internationaux d'Architecture Moderne
(CIAM), het internationale platform van het Nieuwe Bouwen, ruim tien jaar later,
was Van derWaerden zijn tijd vooruit. In zijn eigen woorden: ‘Een minimumwoning
is in mijn preadvies het minimum van een goede woning.’66

Een centrale regulering van de woningbouw stond evenwel haaks op het tot dan
toe gevoerde beleid en de intenties van de Woning-
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De rationalisering van het bouwen was een internationale trend. Een tentoonstelling over de rationele
woonwijk, gehouden in de Middelbare Technische School aan de Amsterdamse Dongestraat, gaf een
overzicht van de ontwikkelingen in verschillende Europese landen.

wet. Om een voor alle partijen bindend standaardisatieprogramma voldoende gezag
te geven, achtte Van der Waerden de instelling van een door de overheid benoemde
Normalisatiecommissiemet de ‘bekwaamste architecten, bouw- enwoningautoriteiten’
en enkele ‘belanghebbenden’ raadzaam.67

Het preadvies riep in de bouwwereld nogal wat weerstand op.
Architecten en woningbouwverenigingen vreesden voor ‘een confectiemagazijn

voor de woningen’, wat de teloorgang van regionale verschillen en artistieke vrijheid
zou betekenen.68 Ook de Federatie van Amsterdamsche Bouwverenigingen meende
dat standaardisatie (of normalisatie) tot gelijkschakeling zou leiden: ‘Als wij krijgen
normaalwoningen, dan krijgen wij ook normaal huisraad, alles normaal, maar ik
vrees abnormale menschen.’69 Waarschijnlijk had Van der Waerden zich niet
gerealiseerd welke ongunstige associaties er aan het begrip normalisatie verbonden
waren. Met de recente oorlogservaring in het achterhoofd deed het begrip sommige
toehoorders aan slechte substitutiemiddelen denken: ‘Wij hebben al normaalmargarine,
wij krijgen straks normaalschoenen. Laten de normaalwoningen maar achterwege
blijven.’ Bij anderen appelleerde ‘normalisatie’ aan de angst voor het terugdringen
van arbeid en het overbodig maken van geschoolde arbeidskracht. Van normalisatie
naar het taylorstelsel was volgens een van de commentaren maar een kleine stap. De
normalisatievoorstellen klonken Bakker Schut, de Haagse collega van Van der
Waerden, te Amerikaans in de oren. Zoals de meeste aanwezigen, achtte hij
normalisatie van woningonderdelen realistischer en meer in overeenstemming met
de Nederlandse hang naar individualisme.
De architecten H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel namen het tijdens het Nationaal

Woningcongres voor Van der Waerden op. De ontwerpeisen van de moderne
arbeiderswoning dienden volgens deze kopstukken van demodernistische architectuur
afgestemd te zijn op de grootschaligheid van de bouwopgave in een veranderende
stedelijke omgeving. Evenals Van der Pek twintig jaar eerder, wezen zij ‘de orgie
van architecturaal individualisme’ en ‘het subjectief kunstegoïsme’ van de hand. De
architect moest zich dienstbaar maken aan de opgaven van de industriële samenleving.
De bouwkunst ontleende haar betekenis en legitimiteit aan het inspelen op
maatschappelijke veranderingen. Bij het bouwen van woningen ging het niet ‘in
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eerste aanleg om de kunst maar om het scheppen van de woning als nuttigheidsobject’.
Van der Pek had al eerder het bouwen in neostijlen uit sociale overwegingen
veroordeeld en het gebruik van eerlijke materialen, vakmanschap en degelijkheid
bepleit. Bouwvakarbeiders hadden geen enkele voeling meer met het product en
bekommerden zich nog alleen maar om hun verdiensten. De industriële samenleving
vergde volgens architect Leliman een mentaliteitsverandering van architecten:

De architect zal alleen dan weer een factor in de samenleving worden als
hij de neiging weerstaat zich ter oplossing van de hem gestelde taak bij
voorkeur eenig of alleen op filosofisch en artistiek standpunt te stellen.
Voorwaarde is dat hij dieper doordringt in de wetenschappelijke
overwegingen van economischen en socialen aard, die aan zijn werkkring
tot basis dienden.70

Grotere bouwopgaven vroegen om een andere organisatie van het bouwbedrijf of,
zoals Berlage het op het congres krachtig uit-
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Het gebruik van holle baksteen was een van de methoden omwoningen op eenvoudige wijze te isoleren
en de bouwkosten te drukken.

drukte, ‘woningproductie moet massaproductie worden’.71 Om de woningnood
adequaat te kunnen bestrijden, was de transformatie van het ambachtelijke
woningbedrijf volgens Berlage noodzakelijk. Behalve de lagere inkomengroepen
zou ook de gegoede burgerij in de toekomst op ‘massavoortbrenging’ aangewezen
zijn.72 De stadsarchitect van Rotterdam, J.J.P. Oud, sloot zich bij Berlages
argumentatie aan: ‘Standaardtypen maakten het mogelijk om maatverhoudingen en
het ritme te brengen, die thans het stadsbeeld mist.’73Het kwam erop aan om als ‘een
regisseur met behulp van massaproducten een bouwkunstig geheel te ensceneren’.
Op het Woningcongres bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor een door de

nationale overheid geleide standaardisatie. Daarmee was het debat over een
doelmatiger aanpak van de woningbouw geenszins van de baan. Met de brochure
Massafabricage van woningen stelde de Maatschappij van Nijverheid, een
belangenorganisatie van fabrikanten en industriëlen, zich vierkant op achter de
voorstellen van Van der Waerden, inclusief een door de overheid gestuurde
woningbouw.
Naar goed vaderlands gebruik legde een breed samengestelde commissie het oor

te luisteren bij houthandelaren, architecten, industriëlen, leiders van timmerfabrieken,
aannemers, eigenbouwers, inspecteurs van de volksgezondheid, besturen van
woningbouwverenigingen en volkshuisvestingsdiensten. De bevindingen werden
vastgelegd in een rapport.74 Van normalisatie kon volgens de commissie pas worden
gesproken ‘wanneer onderdelen een algemene bruikbaarheid hadden’, een ‘door
ervaring zo volmaakt mogelijke vorm hadden’ en zonder verdere bewerking konden
worden aangewend.
De commissie bestreed dat normalisering tot tijdsbesparing en kostenbesparing

zou leiden. Zolang er zich nog geen ideaaltype had kunnen uitkristalliseren en er
onder deskundigen geen consensus bestond over de meest wenselijke indeling van
de woning, was het normaliseren van woningtypen onwenselijk. Bovendien achtte
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de commissie een ver doorgevoerde normalisatie in strijd met het individualistische
Hollandse volkskarakter. Hoewel er negen typen waren voorgesteld, betekende deze
typologie vooral variatie in de groepering van woningen. Met variatie in
gezinssamenstelling was geen rekening gehouden. Oplopend in vierkante meters,
bestonden alle typen uit een woonkamer, drie slaapkamers, een keuken, een toilet
en een zolder. Het verwerven van bouwgronden, het verkrijgen van bouwvergunningen
en het gebrek aan bouwmaterialen leverden bovendien volgens tegenstanders van
drastische normalisatie veel meer vertraging op dan het eigenlijke ontwerpen. Tijdens
het bouwproces viel weinig tijdwinst te verwachten, omdat aannemers weinig heil
zagen in herhalingsproductie op landelijke schaal. Ten aanzien van de normalisatie
van woningonderdelen werd opgemerkt dat veel onderdelen al genormaliseerd waren,
materialen zoals closetpotten, tegels en hang- en sluitwerk konden zonder bezwaar
worden gestandaardiseerd. De normalisatie van gezichtsbepalende onderdelen werd
bezwaarlijker geacht. Daaronder verstond men onder andere binnendeuren, aanrecht
en glazenkasten, maar vooral buitendeuren alsmede deur- en raamkozijnen,
dakkapellen en gootlijsten.
Woningbouwverenigingen vonden het bezwaarlijk dat de invloed van

belanghebbenden op de architectenkeuze en de planontwikkelingmet een te drastische
normalisering tot nul zou worden gereduceerd. Herhaling van het ontwerp zou
eentonigheid van woonwijken en daarmee verlaging van het woonpeil tot gevolg
hebben. Tegen de normalisering van gezichtsbepalende onderdelen per bouwproject
bestond geen bezwaar, temeer omdat dit al tot de normale bouwpraktijk behoorde.
Tijdwinst en kostenbesparing door de normalisering van woningtypen en

woningonderdelen wogen niet op tegen de esthetische en maatschappelijke schade,
zolang er sprake was van traditioneel materiaalgebruik en dito productiemethoden.
Normalisatie van bouwverordeningen en herhaling van al eerder uitgevoerde
bouwplannen op andere locaties achtte de commissie wel haalbaar en wenselijk.
Aanbevolen werd om goede voorbeeldwoningen door bekwame architecten te laten
ontwerpen.Met deze aanbevelingen waren normalisatieplannen à la Van derWaerden
van de baan. De discussie over een doelmatiger woningbouw zou de
huisvestingswereld echter nog minstens vijftig jaar in haar greep houden.
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Op de Efficiency-tentoonstelling, in het Stedelijk Museum in 1928 in Amsterdam, werden doelmatige
bouwmethoden gepresenteerd.

Vingeroefeningen voor de industrialisering van het bouwen

De weerstand tegen drastische normalisatie op het Nationale Woningcongres stond
het experimenteren met nieuwe bouwmethoden en materialen geenszins in de weg.
Achteraf gezien, is het Interbellum de meest vruchtbare periode geweest wat betreft
de vernieuwing van de woningbouw. Lokaal werd er naar hartelust geëxperimenteerd
met vrijwel alle onderdelen van het bouwproces, hoewel massale toepassing van
deze vernieuwingen pas na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Technische
ambtenaren en andere bouwkundigen oriënteerden zich vaak in het buitenland alvorens
zelf lokale experimenten te starten. Bouwkundige experimenten werden uitvoerig
gedocumenteerd en in de vakpers besproken, zodat belangstellenden zich ook via
het geschrevenwoord konden informeren. Internationale congressen, tentoonstellingen
en prijsvragen stimuleerden het onderling verkeer.

Tijdelijke en semi-permanente bouw

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog stak een spaak in het wiel van de
woninghervormers. De particuliere woningproductie kwam vrijwel tot stilstand door
de stijgende materiaalkosten en arbeidslonen. De druk op de toch al beperkte
woningvoorraad te Amsterdam werd nog verhoogd door de toestroom van
oorlogsvluchtelingen en door een doorbraak van de Zuiderzee, die inwoners van de
naburige polder Waterland dakloos maakte.75 Om de ergste woningnood te lenigen,
overwogen verschillende gemeenten het bouwen van noodwoningen. Door de
toepassing van lichtere en minder duurzame constructies waren noodwoningen
goedkoper en sneller te produceren dan permanente woningen. Vanwege de geringere
levensduur moest het bouwkapitaal van noodwoningen echter sneller worden
afgeschreven. DeArnhemse directeur van Gemeentewerken,W.F.C. van der Schaap,
achtte het een voordeel dat met de bouw van noodwoningen kon worden ingespeeld
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op de snel veranderende woningbehoeften. Na de oorlog kon met een schone lei
worden begonnen en zat men niet opgescheept met dure woningen die niet meer
voldeden aan de toegenomen wooneisen.
De Nationale Woningraad, de landelijke centrale van woningbouwverenigingen,

had overwegende bezwaren tegen deze noodmaatregel. Nog afgezien van de
gelijkblijvende bouwkosten, viel te voorzien dat de levensduur van dit type
noodvoorzieningen in de praktijk eindeloos zou worden opgerekt. Daardoor zouden
noodwoningen een neerdrukkend effect op de woningkwaliteit kunnen uitoefenen.
Gezien de vijf typen die P. Bakker Schut in een kritisch boek over noodwoningen
onderscheidde, was die vrees niet geheel ongegrond.76 Hij somde de volgende typen
op:

• zeer eenvoudige houten keten;
• meer afgewerkte houten woningen, hetzij vrijstaand, hetzij gecombineerd tot
kleine blokken van enkele woningen;

• woningen op een fundering van steen of beton met houten buiten- en
binnenwanden;

• woningen van zeer lichte constructie met buiten- en binnenwanden van steen,
niet geheel beantwoordend aan de bouwverordening;
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Noodwoningen zoals gebouwd in het tuindorp Obelt waren omstreden onder woninghervormers.
Bewoners raakten echter al snel gehecht aan hun huismet-tuin.

• licht geconstrueerde woningen die in hoofdlijnen in overeenstemming waren
met de bouwverordening.

In 1917 gaf F.M. Wibaut, wethouder van volkshuisvesting in Amsterdam, opdracht
om ruim driehonderd noodwoningen en vijftig verplaatsbare houten woningen te
bouwen.77 De in de volkshuisvestingswereld zeer omstreden ‘kissies van Wibaut’
verrezen binnen vijf maanden in het nooddorp Obelt om in 1929 weer te worden
gesloopt. Ook in Den Haag, Rotterdam, Arnhem en op het terrein van de staatsmijn
Emma verschenen noodwoningen van de vorengenoemde typen. Omdat de meeste
noodwoningen niet voldeden aan de plaatselijke bouwverordening, werd het bouwen
van noodwoningen in 1918 geregeld in de Woningnoodwet. Deze wet verschafte
gemeenten die niet op de normale wijze de woningvoorraad op peil konden brengen,
de mogelijkheid om noodwoningen op te richten.
Was het wettelijk toestaan van noodwoningen meer een bestuurlijke noviteit, een

bouwkundige innovatie was het zeker niet. Voor semi-permanente woningen lag dat
anders. Bij dit type woningen werd geëxperimenteerd met verschillende methoden
om te besparen op de funderings- en constructiekosten. Wibaut liet vijfhonderd
woningen bouwen op een fundering van betonplaten op land dat met klei en zand
was opgespoten. Nog eens dertienhonderd semi-permanente eengezinswoningen
verrezen in Tuindorp Oostzaan, gebouwd op gefundeerde betonplaten (vier woningen
per plaat) en opgetrokken in lichte houtskeletbouw of jukkenbouw met halfsteens
buitenwanden met aan de binnenzijde een klamplaag.
Architect Van der Pek maakte in Amsterdam-Noord gebruik van betonnen

opzetters. De houten fundering op palen moest onder water blijven om verrotting
tegen te gaan. De betonnen opzetters werden met hakkelbouten aan houten palen
verbonden. Daarop werden betonbalken gestort, waarop vervolgens - boven de
grondwaterstand - muren werden gemetseld. Deze constructie had als voordeel dat
de grond niet tot onder het waterpeil hoefde te worden uitgegraven.78

De noodwoningen en semi-permanente woningen verminderden niet alleen de
druk op de woningvoorraad, door hun lichte constructie boden ze ook uitzicht op het
produceren van eengezinswoningen voor de laagstbetaalden. Ver buiten de centra
van de grote steden konden door de lagere grondprijzen woongebieden met dit type
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worden ingericht. De eerder genoemde Keppler, een groot voorstander van
eengezinswoningen voor de arbeidende bevolking, greep deze gelegenheid aan om
dit type woningen te laten ontwerpen voor Distel- en Vogeldorp. Voor Keppler was
met deze semi-permanente tuindorpen, die nog steeds in gebruik zijn, een mijlpaal
bereikt: ‘Het eengezinshuis uit steen gebouwd heeft zijn intrede in de hoofdstad
gedaan.’79 De woningen in Distel- en Vogeldorp waren uitgevoerd met halfsteens
buitenmuren en drijfstenen binnenmuren. Het ‘bungalowtype’ (begane grond en
zolderverdieping) was gegroepeerd in open bebouwing, met voor- en achtertuintjes,
en was uitgerust met centrale voorzieningen zoals winkels, postkantoor, badhuis,
buurthuis enzovoorts.

Betonbouw

Met de aanvang van de twintigste eeuw begon ook de opmars van de
betonbouwmaatschappijen. Zelfstandige ingenieurs zagen door de woningnood en
de materiaalschaarste in de Eerste Wereldoorlog hun kans schoon om met eigen
vindingen op betongebied te experimenteren en brachten tal van betonsystemen in
omloop. De
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wetenschappelijke belangstelling voor het materiaal kwam tot uitdrukking in
leerstoelen en een groeiend aantal artikelen en leerboeken over betontechniek.
Geniekolonel P.W. Scharroo zette zich vanaf 1912 als leraar aan de Koninklijke
Militaire Academie in Breda in voor de toepassing en verbetering van betontechniek,
evenals J.A. Bakker, buitengewoon hoogleraar gewapendbetonbouw aan de
Technische Hogeschool Delft. Het naar Duits voorbeeld opgezette tijdschrift
Gewapend Beton verscheen voor het eerst in 1912; vanaf 1931 werd het opgenomen
in De Ingenieur. Na de Tweede Wereldoorlog hield het blad Bouw vakmensen op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de betontechnologie. De toepassing
van beton werd geleidelijk vastgelegd in normvoorschriften.
Het beton inspireerde architecten van het Nieuwe Bouwen tot onderzoek naar de

mogelijkheid van industriële woningbouw.
Behalve de economische en bedrijfsorganisatorische voordelen, waardeerden deze

architecten ook de functionele eigenschappen van beton, zoals brandwerendheid,
hygiëne, isolerend vermogen en demogelijkheden tot vormvernieuwing. Niet toevallig
hadden deze architecten vaak een civieltechnische achtergrond en ervaring in de
utiliteitsbouw (Van Tijen, Wiebenga, Duiker en Stam, onder anderen).80 De
eigenschappen van beton en ijzer, de berekening van belasting en trekkracht van
(gewapend) betonconstructies en de inwerking van beton op ijzer en vice versa
bevatten voor deze ingenieurs nauwelijks geheimen en in veel gevallen namen ze
zelf proeven om de betontechniek te verbeteren. Berlage, die niet over een
civieltechnische achtergrond beschikte, begreep al snel dat architecten zich zonder
kennis van beton uit de markt zouden prijzen. In 1904 hield hij zijn vakbroeders voor
dat gewapend beton voor een ‘totale omkeer in de bouwkunst’ zou zorgen. Wilden
architecten ‘meester van hun kunst blijven’, dan was het ‘een dringende eis om de
mogelijkheden van dit materiaal te bestuderen’.81 Om het primaat van het ontwerp
te behouden en niet nogmeer terrein prijs te geven aan ingenieurs, dienden architecten
een nieuwe vormentaal te ontwikkelen in overeenstemming met de mogelijkheden
en eigenaardigheden van beton. Zelf bracht hij deze stelling in praktijk door als
esthetisch adviseur op te treden van een in beton uitgevoerd huis te Santpoort in
1911. Het huis, dat ter plekke in een bekisting werd gegoten naar een procédé van
Edison, was bedoeld als een proefproject voor goedkopemassabouw.82 Tot opluchting
van baksteenfabrikanten bleek het procédé overigens te omslachtig en te duur te
zijn.83 Dat niet alle architecten van deze noodzaak doordrongen waren, blijkt onder
andere uit de prijsvraag die de Technische Hogeschool Delft nog in 1932 uitschreef
met als vraag ‘in hoeverre het gewapend beton heeft bijgedragen tot de ontwikkeling
van de aesthetiek der bouwkunst, en in welke zin verwachtingen hieromtrent nog
gerechtvaardigd zijn’.84 Ingenieur J.J. van der Wal, zelf bouwondernemer, achtte het
betonbedrijf beter toegerust voor grootschalige, industriële bouwproductie dan het
metsel- of timmerbedrijf.85 Beton vergde technische specialisatie, hoge
investeringskosten voormachines en nauwkeurigewerkvoorbereiding, taakafstemming
en coördinatie, oftewel een doelmatiger bedrijfsorganisatie dan in het bouwbedrijf
gangbaar was. Met deze stelling sloeg hij de spijker op zijn kop. De ondernemer in
de betonbouw onderscheidde zich qua scholing van die in het ambachtelijke
bouwbedrijf. Betonbouwers hadden in de meeste gevallen een ingenieursopleiding
achter de rug, in tegenstelling tot betonproducenten en traditionele eigenbouwers.
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Bovendien waren de meeste aannemers niet ingesteld op grootschalige betonbouw
en woningbouwverenigingen en architecten schrokken terug voor verregaande
normalisering, zoals de discussie op het eerder genoemde Woningcongres liet zien.
Van der Wal schreef de tendens tot grootschaligheid in het betonbedrijf toe aan het
materiaalverschil. In essentie kwam betontechniek op vormverandering neer, terwijl
het bij het werken met hout en baksteen om plaatsverandering ging.
Hoewel de bouwwereld dus zowel proefondervindelijk als via tijdschriften met

het gebruik van beton vertrouwd was geraakt, bleef de toepassing van gewapend
beton in de woningbouw tot circa 1920 beperkt tot trappen, kelders en vloeren.
Ondanks de evidente voordelen - besparing op materiaalkosten en geschoolde arbeid,
een hoger bouwtempo en de mogelijkheid om ongeschoolde arbeid in te zetten -
bleven de meeste betrokkenen beton in de woningbouw als een surrogaat voor
baksteen beschouwen, een noodgreep gerechtvaardigd door woningnood en
materiaalschaarste. Het gebrek aan ervaring met betonbouw in de woningsector,
technische gebreken zoals vochtdoorslag, hoge bouwkosten vanwege de ongunstige
economische conjunctuur en esthetische bezwaren (grauwheid en eentonigheid)
golden als veelvoorkomende bezwaren tegen betongebruik in de woningbouw.
In de grote steden namen gemeentelijke woningdiensten, die grotendeels onder

leiding stonden van ingenieurs van de Sociaal-Technische Vereeniging van
Democratische Ingenieurs en Architecten, het voortouw bij experimenten met
betonbouw. De meeste bouwmaatschappijen en gemeentediensten die werken van
enige betekenis uitvoerden, hadden ingenieurs in dienst voor het ontwerpen en
berekenen van constructies in gewapend beton. Net als bij de ijzerconstructiebouw
in de negentiende eeuw, werkten deze civiel-ingenieurs in de meeste gevallen samen
met architecten die zich uitsluitend met esthetische kwesties bezig hielden.
Hoewel het Amsterdamse Betondorp in de Watergraafsmeer van de

betonexperimenten in de jaren twintig de meeste bekendheid heeft gekregen,
experimenteerden steden als Utrecht, Rotterdam, Delft, Groningen, Haarlem,
Maastricht, Nijmegen, Oss en Leeuwarden ook en vaak eerder met betonbouw.86 De
aanleidingen voor de betonbouw, de woningnood (voor Amsterdam werd in 1921
een tekort van 20.000 woningen berekend), hoge bouwprijzen en de oplopende
werkloosheid buiten de bouw, waren ook daar van kracht. In een verslag van een
studiereis naar Engeland rap-
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Proefwoning volgens het gietbouwsysteem Korrelbeton in aanbouw aan de Westduinweg in
Scheveningen (1922). Bij deze dubbele woning werd gebruikgemaakt van de door de Haagse
gemeentearchitect W. Greve ontwikkelde genormaliseerde bekistingsschotten.

porteerde Keppler dat gegoten betonbouw tot de beste resultaten zou leiden, maar
helaas lieten de isolatie- en bekistingsmethoden nog te wensen over. Voortvarend
als hij was, had Keppler en passant buiten de gemeenteraad om bij de bouw van
Tuindorp Oostzaan proeven met verschillende betonsystemen ondernomen. Eén
daarvan bestond uit U-vormige bouwblokken die aan binnen- en buitenzijde
afgepleisterd moesten worden (Schutz en Bangert-systeem), van andere woningen
waren de binnenmuren opgetrokken uit slakkenbeton. Het gebruik van betonblokken
volgens het zogenaamde Wingetsysteem had als voordeel dat de stenenpers door
ongeschoolden kon worden bediend en daarom mocht deze machine met steun van
het Rijk worden aangeschaft.
Voor de aanleg van het tuindorp in de Watergraafsmeer waren meer dan veertig

betonsystemen in de aanbieding. Om de risico's van verschillende systemen te spreiden
en de concurrentie aan te wakkeren, had Keppler ‘constructeurs en uitvoerders van
betonwerken’

De gemeente Amsterdam schafte een Wingetpersmachine aan, waarmee ongeschoolde arbeiders
betonnen bouwstenen konden vervaardigen.

per advertentie uitgenodigd om hun systeem in te zenden. Na verschillende
selectieronden bleef uiteindelijk een zevental betonfirma's met tien verschillende
bouwsystemen over, die daadwerkelijk aan de bouw deelnamen.
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De toegepaste systemen zijn onder te verdelen naar drie constructieprincipes,
namelijk gietbouw, waarbij vloeibaar beton in een houten of ijzeren bekisting wordt
gestort, elementenbouw, waarbij grotere bouwdelen in de fabriek of op de bouwplaats
worden vervaardigd en met een hefkraan op hun plaats worden gebracht en
gemonteerd, en betonblokkenbouw, nog het meest lijkend op gewone baksteen, een
systeem dat om geschoolde metselaars vroeg. Baksteenfabrikanten en
bouwvakkersbonden lieten de experimenten met betonbouw niet zomaar over hun
kant gaan en uitten hun bedenkingen, overigens zonder succes, tegenover de
gemeenteraad. De betonexperimenten boden ook mogelijkheden tot architectonische
vernieuwing. Verschillende architecten maakten gebruik van de mogelijkheden van
beton door aaneengesloten gevelwanden en platte daken te construeren. Variatie in
bouwvolumen, kleurgebruik, een zorgvuldige detaillering van ramen en deuren en
een weelderige beplanting moesten de vooroordelen tegen de grauwheid en
eenvormigheid van betonbouw bestrijden. Ook de verspringende rooilijnen en het
gebruik van variërende raam- en deurpartijen zorgden voor een levendig en
afwisselend straatbeeld dat geheel niet strookte met de ‘boze nachtmerrie’ die
betonbouw bij sommigen opriep.
Evenals zijn Amsterdamse college- en partijgenootWibaut, greep de Rotterdamse

wethouder van volkshuisvesting A.W. Heykoop de woningnood aan om te
experimenteren met betonbouw. Samen met de directeur van de Woningdienst ir. A.
Plate en stadsarchitect
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J.J.P. Oud hadHeykoop zich al in het buitenland georiënteerd alvorensmet voorstellen
over betonbouw in de gemeenteraad te komen. De Duitse firma Kossel uit Bremen
en de Nederlandse N.V. Internationale Gewapendbeton Bouw (IGB) kregen de kans
om dertienhonderd woningen te realiseren, verdeeld over vier projecten. Voor de
Isolabouw van IGB tekende architect J.M. van Hardeveld, de Kosselwoningen
kwamen voor rekening van J. Hulsebosch. Beide firma's kregen een vervolgopdracht
voor een tweede contingent woningen omdat repetitiebouw de kosten van het
bouwsysteem drukte. De huurprijzen vielen weliswaar hoog uit (acht tot negen gulden
per week), maar dit was eerder vanwege de ongunstige economische conjunctuur
dan door de toegepaste bouwmethode. Hoewel het aantal gerealiseerde betonwoningen
hoger was dan in andere steden, hadden de Rotterdamse betonexperimenten te lijden
onder de politieke verdeeldheid in de raad en de niet aflatende lobby van de
baksteenindustrie. Door het aftreden van wethouder Heykoop, bijvoorbeeld, liep de
betonbouw vertraging op.87 Directeur Plate, al geruime tijd voorstander van de
industrialisering van dewoningbouw,werd door de opvolger vanHeykoop gedwongen
tot een prijsvergelijking tussen baksteen en beton. Zich beroepend op de auteurswet,
weigerde Plate om de baksteenfirmaWaalsteen, die een concurrerend voorstel wilde
indienen, de tekeningen van Kossel te verstrekken. Uit protest diende Plate vervolgens
zijn ontslag in.
Door de hoge prijzen voor baksteen en arbeid zagen betonbouwbedrijven hun kans

schoon om in de woningbouw een voet tussen de deur te krijgen. De onvoldoende
daadkracht van de Gemeentelijke Woningdienst in Utrecht bood het bouwbedrijf
Bredero de gelegenheid een voorstel te lanceren voor genormaliseerde woningen in
betonsteen.88 Bredero speelde met dit voorstel niet alleen handig in op de nijpende
woningschaarste, maar ook op het grote aanbod van niet uit de bouwvak afkomstige
werklozen. Het voorgestelde systeem maakte inschakeling van deze groep na een
korte inwerktijd mogelijk. De in een centrale werkplaats te vervaardigen
betononderdelen waren volgens het bedrijf landelijk bruikbaar en behalve voor
arbeiderswoningen ook voor hoogbouw, middenstandswoningen en utiliteitsbouw
geschikt. Dat Bredero raak had geschoten met zijn brochure, blijkt onder andere uit
de omscholing van jonge sigarenmakers tot betonarbeiders in samenspraak met de
firma in de gemeentenDenBosch en Teteringen.89EenAmsterdamse bouwcombinatie
onder leiding van H. van der Schaar lanceerde het ambitieuze plan om in
Amsterdam-West 6000 woningen te bouwen voor een gemiddelde huur van zes
gulden per week. Door een architectencommissie in te schakelen, sleepte Van der
Schaar het plan, dat uitging van het voor die tijd al karige woonoppervlak van 68
m2, zonder moeite door de schoonheidscommissie.Werklozemetaalarbeiders werden
ingeschakeld om de muren uit verdieping-hoge betonplaten op te trekken, die met
het oog op de welstandseisen met baksteen werden bekleed. Per woning ontving
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Schilders leggen in 1924 de laatste hand aan woningen in Betondorp Amsterdam.

de bouwcombinatie een rijkspremie van negenhonderd gulden en een garantstelling
van de gemeente.90

Afscheid van het gesloten bouwblok

De lucht-en-lichtdoctrine vond in de jaren twintig een gewillig oor bij architecten
van het Nieuwe Bouwen. Geïnspireerd door het hygiënisme, namen zij het gesloten
bouwblok, de gebruikelijke, in carré gegroepeerde woningblokken, op de schop. De
hygiënistische beginselen van ruime lucht- en zontoevoer kregen een architectonische
vertaling in de propaganda voor het ‘open’, in één bouwstrook gegroepeerde
woningblok, de zogenaamde strokenbouw.
‘De 8 en Opbouw’, spreekbuis van het Nieuwe Bouwen, organiseerde in

samenwerking met het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
(NIVS) de tentoonstelling ‘Organische woonwijk in open bebouwing’, met W. van
Tijen en B. Merkelbach als drijvende krachten.91 Behalve lucht, licht en zon
onderstreepte de tentoonstelling het belang van sport, ontspanningsmogelijkheden,
scholen, crèches en groen in de directe woonomgeving alsook het weren van verkeer
uit de wijk.
Eveneens op voorstel van ‘De 8 en Opbouw’ stelde het NIVS in 1934 een

zogenaamde ‘zonnecommissie’ in, die tot taak kreeg om ‘zo mogelijk richtlijnen te
ontwikkelen voor de toetreding van zon en hemellicht’.92Ondanks het ontbreken van
exact geformuleerde normen vanmedische zijde, produceerde de breed samengestelde
commissie een reeks van praktische wenken voor verkavelingsplannen met de juiste
bezonning van woningen. Behalve bezonningsschema's beschreef het rapport een
toestel waarmee de zon-
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In de in aanbouw zijnde betonwoningen in de Dubbelstraat in Rotterdam (1921) werden holle stenen
gebruikt om materiaal- en arbeidskosten te beperken.

Evenals in andere grote steden, speelde de Gemeentelijke Woningdienst in Den Haag een belangrijke
rol in de betonexperimenten.

toetreding met behulp van maquettes kon worden bepaald. Volgens een bespreking
in De Ingenieur was het belang van goed zonlicht gemeengoed geworden bij
‘deskundigen en het grote publiek’ in de twintig jaar die aan het rapport was gewerkt.93

Het blad Bouw nam het bezonningsthema in 1959 opnieuw onder de loep, dit keer
vanwege klachten over het dogmatisch vasthouden aan noord-zuidge-oriënteerde
strokenbouw in de woningbouw.94

Vooruitlopend op het onderzoek van de zonnecommissie, ontwierp W. van Tijen
in 1932 in opdracht van de staalfabrikant C. Reesink in Zutphen op het industrieterrein
De Pol arbeiderswoningen voor de laagstbetaalden.95 Hij was de eerste architect die
de moderne doctrine tot uitdrukking bracht in een van het gesloten bouwblok
afwijkende verkavelingsvorm, de strokenbouw. De qua grootte verschillende
woningen werden ondergebracht in vijf aaneengesloten bouwblokjes, die van alle
kanten voor licht en lucht toegankelijk waren. De stroken lagen op veertien meter
afstand van elkaar en de dakhelling was zodanig gekozen dat zelfs bij de laagste
zonnestand in de winter de lichtinval maximaal zou zijn. In de woningen waren de
ingang en de slaapkamers op het noorden en de woonkamers en keukens op het
zuiden georiënteerd. Weliswaar week deze oriëntatie af van de ideale, maar het
toegewezen perceel liet Van Tijen geen andere keus. De woonkant was voorzien van
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Architect W. van Tijen brak in 1932 als eerste met de traditie om woningen in carrévorm (gesloten
bouwblok) te groeperen. Om de toevoer van licht en lucht zo optimaal mogelijk te maken, ontwierp
hij kleine bouwblokjes van aaneengeschakelde woningen (strokenbouw). De zonder overheidssteun
tol stand gebrachte woningen op het industrieterrein De Pol in Zutphen waren aan de woonkant van
een doorlopende glazen luifel voorzien. Om de ruimtelijkheid te vergroten, konden woonkamer en
keuken met behulp van een glazen schuifwand tot één ruimte worden gemaakt.

doorlopende glazen zonneluifels. Keuken en woonkamer waren door een glazen
schuifwand van elkaar te scheiden, waardoor de voordelen van een traditionele
woonkeuken behouden bleven terwijl de nadelen kondenworden vermeden. Opgeleid
als irrigatiespecialist, had Van Tijen de volkshuisvestingswereld al verrast met een
veelgeprezen studie over verkavelingsvraagstukken, een praktisch overzicht voor
het verrekenen van de juiste perceelbreedte, straatbreedte, bouwbloklengte en
hoeveelheid groenvoorzieningen in de stichtingskosten van de woning. Bij het
ontwerpen van De Pol kwam deze kennis uitstekend van pas. In de voetsporen van
Van der Waerden demonstreerde Van Tijen met dit voorbeeld dat het concept van
‘de minimumwoning’ een positieve lading kon hebben. In een toelichting op het
ontwerp omschreef hij de betekenis van dit begrip als volgt:

Een minimumwoning is het resultaat van het inzicht, dat door een juiste
en logische versobering van onze omgeving voor mens en gezin iets bereikt
kan worden dat ver uitgaat boven de mooidoenerige overdaad van
grootendeels nutteloze dingen en ruimten, die onze woningen kenmerkt.

De NV Volkswoningbouw Rotterdam, opgericht door de ex-directeur van de
Rotterdamse Woningdienst A. Plate, stelde architect Van Tijen (samen met J.A.
Brinkman en L.C. van der Vlugt) in staat om de eerste vrijstaande galerijflat voor
de lagere inkomensgroepen tot stand te brengen.96 Voor het negen verdiepingen
tellende woongebouw Bergpolder koos Van Tijen voor een staalskeletconstructie,
afgewerkt met op houten regels bevestigde ‘waterdichte, weervaste bekleding van
draadglas of verzinkt plaatijzer, die met drijfsteen was geïsoleerd’.97 Alleen aan de
gemetselde isolatie- en scheidingsmuren, het stukadoors- en het verfwerk kwam
handwerk te pas.98 De minimale woningplattegrond van vijftig vierkante meter kon
optimaal worden benut. Met een glazen schuifwand kon de met opklapbedden
uitgeruste slaapkamer bij de woonkamer worden getrokken. Centrale voorzieningen
als fietsenstalling, winkeltjes en was- en drooggelegenheid waren op de begane grond
ondergebracht. Het woongebouw was voorzien van centrale verwarming en
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antennesysteem, vuilstortkokers en een dakterras voor gezamenlijk gebruik. De
productietijd bedroeg negenmaanden, inclusief eenentwintig dagen vorstverlet.99De
acht woningen per galerij, die via lift en brandtrap met de begane grond in verbinding
stonden, werden in 1934 voornamelijk betrokken door jonge gezinnen en vrijgezellen.
Het eerste ‘torengebouw’ voor de arbeidersklasse oogstte door zijn uitgekiende

constructie veel bewondering, ondanks de overwegende bezwaren in
volkshuisvestingskringen tegen hoogbouw. Demeeste steden haddenwoongebouwen
van meer dan vier verdiepingen per bouwverordening verboden. Amsterdam stelde
eind jaren twintig, naar aanleiding van een verzoek aan de gemeenteraad om de
bouwverordening te wijzigen ten gunste van hoogbouw, een Commissie voor den
Hoogen Bouw in. De door de gemeenteraad ingestelde commissie studeerde van
1929 tot 1932 op de sociale en economische wenselijkheid van hoogbouw voor
arbeidersgezinnen. Tot teleurstelling van voorstanders van hoogbouw adviseerde de
commissie, die was samengesteld uit een breed scala van woningdeskundigen, tegen
dit woningtype vanwege een combinatie van factoren.100 De zachte ondergrond en
het hoge voorzieningenniveau maakten hoogbouw te duur voor mensen met een
bescheiden beurs en bovendienwerd hoogbouw onwenselijk geacht voor de doorgaans
grotere gezinnen in deze inkomens-
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groep. Tevergeefs zocht de commissie naar vergelijkbare woonprojecten. Bestaande
torengebouwen, zoals de Nirwanaflats in Den Haag van J. Duiker en J.G. Wiebenga
en de wolkenkrabber van J.F. Staal aan het Victorieplein in Amsterdam, konden niet
als voorbeeld dienen, omdat ze voor de hogere inkomensgroepen waren gebouwd.101

Architecten van het Nieuwe Bouwen, zoals Van Tijen, Duiker, Wiebenga en J.H.
van den Broek, zagen in hoogbouw een uitgelezen kans om collectieve voorzieningen
onder het bereik van demassa te brengen. Toch kregen zij in het sociaal-democratische
Amsterdam niet voor elkaar wat Van Tijen in Rotterdam dankzij particuliere
geldschieters wel zou lukken.102

Ook de Nieuwe Bouwers B. Merkelbach en C.J.F. Karsten moesten heel wat
weerstanden overwinnen om in de wijk Landlust in Amsterdam-West strokenbouw
te realiseren. In overleg met Keppler slaagden deze architecten erin om twee
woningbouwverenigingen in hun visie op woningen in open bebouwing te
interesseren. Omdat het gebied al op de gebruikelijke manier was verkaveld door de
afdeling Stadsontwikkeling, stuitte het strokenbouwplan op tegenstand wegens
mogelijke vertragingen. Van der Kaa, hoofdinspecteur van volkshuisvesting, bracht
een negatief advies uit aan de minister vanwege de te luxueuze bouwplannen en de
voor arbeiderswoningen te hoge grondprijzen. Nadat Stadsontwikkeling de
bouwblokken had verlengd en U-vormig gemaakt, keurde de gemeenteraad in 1933
het inrichtingsplan goed. Van ‘zuivere’ strokenbouw was na deze ingreep feitelijk
geen sprake meer, want het bouwblok was slechts aan de zuidzijde opengelaten.103

Evenals in Zutphen, was het langgerekte, smalle terrein bepalend voor de situering
van de blokken.
Ondanks de krappe budgettering slaagdenMerkelbach en Karsten erin, ‘hun’ twee

bouwblokken van allerlei moderne snufjes en uitgekiende plattegronden te voorzien.104

Aan de straatzijde was het bouwblok voorzien van een smalle groenstrook en aan de
tuinzijde was een gezamenlijke tuin met waterspeelplaats geprojecteerd. De
ouderslaapkamer kwam uit op een balkon, dat aansloot op een via de keuken
bereikbaar droogbalkon met inklapbaar houten droogrek en kolenberging.105 Het
halletje kon met een ingenieus uitklapsysteem van deuren bij de krappe douche
worden getrokken, waarin tevens een vaste wastafel was aangebracht. Het trappenhuis,
voorzien van boodschappenliftjes, was met behulp van glazen scheidingswanden
zodanig geconstrueerd dat huurders zoveel mogelijk over een eigen opgang
beschikten. De keuken bevatte een bezemkast en bood plaats aan een wasmachine.
De ranke stalen ramen en openslaande deuren aan de straatkant gaven dewoonblokken
ook aan de buitenkant een moderne uitstraling. Ten slotte was iedere woning op de
radiodistributie aangesloten. Ondanks de voor die tijd hoge huren van dertig tot
vijfendertig gulden per maand, vonden de woningen gretig aftrek vanwege het
wooncomfort106.
In Bosch en Lommer, het volgende uitbreidingsplan voor vijfendertigduizend

bewoners in Amsterdam-West, was van meet af aan verkaveld in open bebouwing
of strokenbouw. In een adres aan de gemeenteraad constateerde de architectengroep
van het Nieuwe Bouwen, De 8, dan ook met voldoening dat de principes van
strokenbouw in Bosch en Lommer tot verwezenlijking kwamen.
Vanwege de economische recessie werden de straat- en woningbreedten echter

verminderd en bleven douches, in weerwil van de geldende bouwverordeningen,
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achterwege. Ook in dit geval spanden twee kopstukken van het Nieuwe Bouwen, de
eerder genoemdeMerkelbach en M. Stam, zich tot het uiterste in om deze aantasting
van de woningkwaliteit te verhinderen. Deze beknibbeling op de woningkwaliteit
verleidde Merkelbach tot de uitspraak dat deze wijk helaas de geschiedenis van de
woningbouw zou ingaan als een ‘begraafplaats van de architectuur’.107

Betwiste deskundigheid

Zoals sommige congresgangers terecht opmerkten, waren de normalisatievoorstellen
van Van der Waerden op het Woningcongres van 1918 een logisch vervolg op het
proces van normalisering dat al eerder in gang was gezet. In feite had een handjevol
architecten in de negentiende eeuw al gewoekerd met schaarse vierkante meters en
beperkte financiëlemiddelen. Revolutiebouwers hadden bezuinigingen op arbeidsloon
en bouwmaterialen tot in alle onderdelen van het bouwproces doorgevoerd. Ook
solide eigenbouwers maakten steeds meer gebruik van geprefabriceerde
woningonderdelen. Timmerfabrieken leverden uit voorraad of naar tekening tegen
prijzen waar geen individuele timmerwinkel tegen kon concurreren. Het principe
van de wettelijke regulering van het bouwen ten behoeve van de kwetsbaarste burgers
had formeel in de Woningwet zijn beslag gekregen. Kortom, vanaf het moment dat
het woningvraagstuk zich aandiende, was een geleidelijk proces van regelgeving,
standaardisering en normalisering in gang gezet.
In de periode 1870-1930 kreeg de ondermaatse kwaliteit van de volkswoning een

prominente plaats in het publieke debat. De aandacht voor het woningvraagstuk
effende de weg voor interventies die de modernisering van de woningbouw naderbij
brachten.
Politieke idealen en professionele ambities motiveerden individuele artsen en

bouwkundigen tot inspanningen ten behoeve van de volkshuisvesting. Artsenmoesten
na de instelling van de Woningwet geleidelijk terrein prijsgeven aan een beperkte
groep van ingenieurs en architecten, die met bouwkundige vernieuwingen kwamen
om het woningvraagstuk op te lossen. Het opheffen van de lokale
gezondheidscommissies in 1930 bezegelde de terugtocht van medici. Lokale
overheden rekten hun bevoegdheden en financiële middelen op en bewandelden
ongebruikelijke wegen om hun ambitieuze plannen te verwezenlijken in een periode
waarin de particuliere bouw vrijwel stil lag. De volkshuisvesting fungeerde
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Door de krappe overheidsfinanciën in de jaren dertig kregen de architecten van het Nieuwe Bouwen,
Merkelbach en Karsten, in Amsterdam-West in de wijk Landlust de kans om hun opvattingen over
doelmatige woningbouw in praktijk te brengen.

voor deze groepen als een toneel voor de strijd over de juiste aanpak, de meest
geëigende technieken en deskundigheden.
De afwijzende reacties van architecten op de inmenging van medici en de

voorstellen tot een verdergaande normalisering van de woningbouw moeten worden
bezien tegen het licht van het wankele professionele prestige en de disciplinaire
verdeeldheid onder architecten. In de revolutiebouw werd architecten het brood uit
de mond gestoten door timmerbazen die zich op technische avondscholen in het
tekenen hadden bekwaamd.108 De titel van architect was in de bouwwereld vanaf het
eind van de negentiende eeuw een heikele kwestie. DeMaatschappij tot Bevordering
der Bouwkunst, die in de negentiende eeuw met prijsvragen het peil van de
volkswoning trachtte te verhogen, was niet het geëigende orgaan om titelbescherming
af te dwingen. De door aannemers opgerichte vereniging stond behalve voor
architecten ook open voor handelaren in bouwmaterialen.109

Door het concept van ‘de dienstbare architectuur’ werd het merendeel van de
architecten gemangeld tussen medici en ingenieurs. De meeste architecten voelden
er weinig voor om in dewoningbouwsector slechts als uitvoerder van het hygiënistisch
programma te fungeren, terwijl ze eerder naar eigen inzicht monumentale gebouwen
hadden ontworpen. In hun eigen discipline lagen architecten bovendien onder vuur
vanwege het nabootsen van historische bouwstijlen (neostijlen) en het vasthouden
aan gangbare constructiemethoden.
Traditioneel beschouwde de architect zichzelf als autonoom kunstenaar. Ter behoud

van het kunstzinnige in de architectuur gingen er stemmen op om de
architectuuropleiding aan de Technische Hogeschool Delft te onttrekken en bij het
kunstonderwijs onder te brengen.110Ontwerpers met een civieltechnische achtergrond,
daarentegen, maakten zich van meet af aan dienstbaar aan de oplossing van
maatschappelijke problemen. De technische kennis van de meeste architecten bleef
achter bij die van ingenieurs, die vertrouwd waren met nieuwe bouwmaterialen als
glas, staal en beton alsook met nieuwe constructiemethoden. In samenwerking met
gemeentelijke woningdiensten of solitair experimenteerde deze groep met nieuwe
verkavelingsvormen, plattegronden en materialen. Ook betonbouwondernemingen
zoals Bredero en de Amsterdamse bouwcombinatie onder aanvoering van H. van
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der Schaar grepen de woningnood aan om als particulier ondernemer rijkspremies
in de wacht te slepen en grootschaliger en met minder geschoolde arbeid te
produceren.
Kan de Woningwet van 1901 als een mijlpaal in de geschiedenis van de

woningbouw worden beschouwd, dan is het debat over normalisatie en
standaardisering in 1918 zeker een piketpaaltje bij de industrialisering van het bouwen.
Door het standaardiseringsdebat kreeg een nieuwe definitie van het woningvraagstuk
de overhand: hoe zo goed en goedkoop mogelijk te bouwen. Het hygiënistisch
programma verschoof met deze bouwkundige en economische omschrijving van het
woningvraagstuk naar het tweede plan. De stroomlijning van de woningbouw naar
het voorbeeld van industriële productieprocessen, zou de geschiedenis van de
woningbouw tot aan de jaren zeventig blijven beheersen.

E.M.L. Bervoets
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Inpandige, geheel met woningen volgebouwde terreinen kwamen veelvuldig voor in de oude stedelijke
centra. De door verlichte liberalen opgerichte Bouwonderneming Jordaan liet het oog vallen op een
verkrot stuk Jordaan waartoe de ‘Suikerbakkergang’ (hier afgebeeld) behoorde.
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2 Woningbouwverenigingen als tussenschakel in de modernisering
van de woningbouw 1900-1940

De grenzen van ‘self help’: de Bouwonderneming Jordaan
De Dageraad
Wonen onder toezicht
Conclusies

De modernisering van de woningbouw is te danken aan zowel het technisch vernuft
en de creatieve vermogens van ingenieurs en architecten, als de talloze interventies
van diegenen die zich bij de kwestie van de volkshuisvesting betrokken voelden. De
Woningwet legde het initiatief voor de verbetering van de volkshuisvesting expliciet
bij de burger: ‘Het was een mooie gedachte van de wetgever om deWoningwet aldus
in te kleden, dat haar uitvoering niet uitsluitend in handenwerd gelegd van de overheid
en haar organen, maar dat ook de ingezetenen zelf in staat werden gesteld rechtstreeks
aan dit belangrijke werk deel te nemen.’1 Organisaties zonder winstoogmerk kregen
door de wet de kans om naar eigen inzicht woningprojecten te realiserenmet leningen
tegen gunstige voorwaarden. De in de wet omschreven mogelijkheid voor
‘ingezetenen’ om een bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting, werd door alle
levensbeschouwelijke groeperingen benut. ‘De weg naar de hemel is makkelijker te
vinden in een ruime schone woning dan in een krot’, schreef de katholieke voorman
H.J.A.M. Schaepman in 1902.2 In 1922 telde Nederland 1341
woningbouwverenigingen die voor overheidsfinanciering in aanmerking kwamen.3

Tot de Tweede Wereldoorlog gaven woningbouwverenigingen, afzonderlijk en
in georganiseerd verband, een belangrijke impuls aan de modernisering van het
bouwen. Zij fungeerden in dat proces als schakel tussen producenten,
beleidsambtenaren, consumenten en bewoners. Particuliere en gemeentelijke
organisaties oefenden in de hoedanigheid van beheerder en opdrachtgever invloed
uit op de ontwikkeling van de woningbouw. Het optreden van
woningbouwverenigingen veranderde de verhoudingen op de woningmarkt. In de
voorgaande periode produceerden bouwondernemers grotendeels voor een anonieme
markt.4 Voor revolutiebouwers kwam de eindgebruiker, de uiteindelijke bewoner,
nauwelijks in beeld. Na de bouw verkochten zij het woningbezit zo snel mogelijk
aan de hoogste bieder. Ook voor de solide bouwondernemer werd de bewoner na de
eeuwwisseling steedsmeer een onbekende.Woningbouwverenigingen, daarentegen,
gaven de gebruiker zo goed mogelijk een gezicht. Visies op woonbehoeften en
woongedrag van de zijde van woningbouworganisaties werkten door in de
onderhandelingen met architecten en lokale overheden.
Verdisconteerd in de constructiewijze, de woningindeling en het

voorzieningenniveau van volkswoningen, droegen deze visies bij aan demodernisering
van de woningbouw. Hoewel de bouw-, beheer- en onderhoudspraktijken van
woningbouworganisaties bepaalde verwachtingen over het woongedrag impliceerden,
kwamen die verwachtingen echter niet noodzakelijkerwijs overeen met het
daadwerkelijke gedrag.
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In de volgende paragrafen komen drie woningbouworganisaties aan de orde die
een bepaalde bouw- en beheerpraktijk en een specifieke visie op bewoners
representeren. Als locatie is voor Amsterdam gekozen, omdat deze gemeente in het
Interbellum voorop liep in de modernisering van de woningbouw, dankzij het
overwicht van sociaal-democraten en progressief-liberalen in de gemeenteraad en
het gemeentelijk volkshuisvestingsapparaat.5

Sociaal-democraten dienden de meeste bouwplannen in. In 1919 werd 49% van
de goedgekeurde bouwprojecten gedragen door sociaal-democratische verenigingen,
tegen 18,4% door de confessionelen. Gezien de electorale steun van 29,1% voor de
sociaal-democraten en 27,9% voor de confessionelen, was dit een wanverhouding.6
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Bouwonderneming Jordaan bouwde op deze plek in het hartje van de Amsterdamse Jordaan
nieuwbouwwoningen om te onderzoeken of woningbouw voor de laagstbetaalden zonder hulp van de
overheid haalbaar was.

De grenzen van ‘self help’: de Bouwonderneming Jordaan

In 1894 beschreef Hélène Mercier, de auteur van het boekOver arbeiderswoningen,
de oprichting van de Bouwonderneming Jordaan door een progressief-liberale
geestverwant als ‘een daad [die] meer waard [was] dan honderd brochures’. Het
belang van de daad lag niet zozeer in het werk van de organisatie, dat ‘op ZICH
ZELF niet meer dan een droppel in de oceaan’ kon zijn.7 Over de haalbaarheid van
woningbouw op louter particuliere grondslag ontstond in progressief-liberale kring
steeds meer twijfel omdat de grondprijzen en bouwkosten door verstedelijking en
industrialisering tot ongekende hoogten stegen. De opzet van de Bouwonderneming
Jordaan was in het debat over de organisatorische en economische grondslagen van
dewoningbouw van strategisch belang. De Bouwondernemingmoest antwoord geven
op de vraag of woningbouw zonder overheidsfinanciering en wettelijke regelgeving
nog wel mogelijk was. Mercier had in het Sociaal Weekblad al gewaarschuwd voor
het verschijnsel dat particuliere woningbouwverenigingen vanwege de gestegen
bouwkosten de sanering van de oude binnenstad staakten.8

Woningbouw en woningbeheer van progressief-liberale signatuur stonden
aanvankelijk in het teken van ‘self-help’. Het principe van self-help kwam voort uit
een hervormingstraditie van zelfredzaamheid en burgerlijke verantwoordelijkheid.
Meerdraagkrachtigen en -ontwikkelden hadden de plicht om hun minder fortuinlijke
medeburgers te helpen financieel zelfredzaam te worden.
Arbeidsbemiddeling en scholing, aansluiting bij verzekeringsfondsen en het

opzetten van coöperatieve inkoop- en productieorganisaties bevorderden de
zelfredzaamheid en ‘self-help’ spoorden minder draagkrachtigen aan tot een sobere
en gedisciplineerde levensstijl. Progressief-liberalen gaven de voorkeur aan het
professioneel beheer van arbeiderswoningen, omdat de werkende klasse in
meerderheid nog niet aan zelfbeheer toe was. Professioneel opgeleide vrouwen,
woningopzichteressen, moesten erop toezien dat de huurder en de verhuurder hun
verplichtingen jegens elkaar nakwamen. De woningbezitter diende ervoor te zorgen
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dat zijn bezit in behoorlijke staat verkeerde en op de huurder rustte de verplichting
van stipte huurbetaling en ordentelijk woongedrag.

‘Onder het teken van het nut’

Met een beginkapitaal van f 280.000,- dat beschikbaar was gesteld door drie
tabaksplanters - H.C. van der Honert f 90.000, -, P.W. Janssen f 140.000, -, J.T.
Cremer f 50.000, - kocht de Bouwonderneming een verkrot gebied aan in het hartje
van de Jordaan. Deze Amsterdamse volkswijk was berucht om het volbouwen van
binnenterreinen met primitieve aanbouwsels, die via een gang naar de straat werden
ontsloten. Alleen al het noordelijk deel van de Jordaan groeide van 27.369 inwoners
in 1860 naar 47.409 in 1900.9 Een onderzoek naar de bouwkundige staat van de
aangekochte woningen wees uit dat totale afbraak de enige optie was. Het onderzoek
was uitgevoerd door LouiseWent, een van de leden van de voorbereidingscommissie,
die zich door de publicaties van Hélène Mercier voor het woningvraagstuk was gaan
interesseren. In progressief-liberale geest nam Went, die als onderwijzeres was
opgeleid, het woningtoezicht over de nieuwe Jordaanwoningen op zich. De
aangezochte architect, Jan van der Pek, was goed op de hoogte van de toestand in
sloppenwijken door zijn huisbezoek voor het
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Nader onderzoek wees uit dat sloop van het door de N.V. Bouwonderneming Jordaan aangekochte
doolhof van steegjes en hofjes de enige optie was, gezien de bouwkundige staat van de woningen.

Proefheien voor het nieuwe blok woningen aan de Lindengracht van de Bouwonderneming Jordaan.

armbestuur van Amsterdam.10 Ook het lokale woningonderzoek van de Volksbond
tegen het drankmisbruik had Van der Pek, meer dan zijn leermeester H.P. Berlage
en de meeste van zijn vakgenoten, toegerust voor de opdracht van de
Bouwonderneming Jordaan. In 1893 schreef hij voor deze bond een rapport, dat als
opmaat voor de Woningwet gold en onder andere voor grondonteigening in het
publieke belang pleitte.11 Terwijl de meeste architecten vanwege het geringe prestige
en het bescheiden honorarium niet warm liepen voor het ontwerpen van
arbeiderswoningen, behoorde volgens Van der Pek het verbeteren van de volkswoning
tot de kern van de eigentijdse architectuur.12 Liever dan te verworden tot een
‘mooiedingenmaker’, wijdde hij zich aan een bouwkunst die weer ‘onder het teken
van het nut’ lag. Met theoretische bespiegelingen van collega-architecten over de
mogelijke relatie tussen bouwkunst en samenlevingmaakte Van der Pek korte metten:
‘Bouwkunst was reeds samenleving en omgekeerd.’
In de Jordaan bleek behoefte te bestaan aan huisvesting waarin wonen en werken

gecombineerd konden worden. Van der Pek ont-
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wierp daarom in 1896 aan de Lindengracht tweekamerwoningen voor winkeliers,
die aan de straatkant een bedrijfsruimte hadden en achter de winkel konden wonen.13

De zolderverdieping was ingericht als opslagruimte. Aan de achterkant lag de
Goudsbloemstraat, met de woningen waaraan de grootste behoefte was: goedkope
eenkamerwoningen. Om voldoende doorstroming van frisse lucht te krijgen, waren
de voor- en achterhuizen door een binnenplaatsje van elkaar gescheiden. Ter versiering
was de bakstenen gevel door eenvoudige banden en ruiten van geelgeglazuurde
stenen onderbroken. De woning beschikte over een woonkamer, een slaapkamer,
een portaal, een keuken voorzien van glazenkast en stookplaats, een aparte opgang
en een balkonmet bergkast. Vooral dat laatste was een novum voor arbeiderswoningen
in deze huurklasse.
Een bezoek aan in eigen beheer gebouwde arbeiderswoningen bracht J. Kruseman,

medeontwerper van de Woningwet en medebestuurslid van de Bouwonderneming
Jordaan, tot de overtuiging dat verenigingsbesturen vaak geen notie hadden van de
voorkeuren van bewoners. Bouwverenigingen zouden naar zijn mening eerder de
kamers hebben vergroot dan op het idee zijn gekomen om een balkon aan te brengen.
De ingenomenheid van bewoners met een balkon verraste hem zozeer dat hij deze
‘spontane uiting der werklieden als een vingerwijzing’ beschouwde voor
woningbouwverenigingen en hen aanraadde ‘niet te zeer naar vaste typen en eenmaal
aangenomen modellen te werken’.14 Of Van der Pek door bewoners of door deze
vingerwijzing op het idee van een balkon is gekomen, is niet meer te achterhalen.
Wel is bekend dat Van der Pek bij zijn onderzoek naar arbeiderswoningen gesprekken
aanknoopte met huisvrouwen om hun woonwensen te leren kennen.15 Op die manier
was hij te weten gekomen dat een eengezinswoning ‘waarin een ieder heer en meester
kon zijn in eigen woning’ de voorkeur had van de meeste arbeidersgezinnen en kleine
neringdoenden. De hoge grondprijzen maakten de verwezenlijking van
eengezinswoningen in de oude stad echter onmogelijk.Wel voorzag hij de woningen
zoveel mogelijk van een eigen opgang en portaal om het huiselijke leven in de
woonkamer tegen ongewenste inkijk te beschermen.
Hoewel Van der Pek gedeeltelijk tegemoet kwam aan de wensen van bewoners,

probeerde hij ze tegelijkertijd tot een doelmatiger gebruik van de woning te bewegen:
‘Aan de afkeurenswaardige, maar overigens zeer verklaarbare neiging der vrouwen
(en dit geldt niet alleen voor de arbeidersvrouwen) om eene kamer en liefst de mooiste
en grootste “aan kant te houden” en slechts te gebruiken als bergplaats voor mooie
meubelen, zich zelf met haar gezin daarvoor te behelpen in het kleinst mogelijke
hokje, werd [...] geen vrij spel gelaten.’16 In de met opzet smal gehouden keuken
diende alleen gewassen en gekookt te worden. In 1912 kwam Van der Pek bij het
ontwerp van een woningblok in de Indische buurt tegemoet aan het door hem
verfoeide verlangen naar een salon en een woonkeuken. Deze beslissing wijst erop
dat Van der Pek zijn opvatting over ‘goed wonen’ niet coûte que coûte aan bewoners
wilde opleggen, maar dat zijn handelwijze mede werd ingegeven door het aantal
beschikbare vierkante meters en de
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Aan de Lindengracht ontwierp ingenieur J.E. van der Pek in opdracht van de Bouwonderneming
Jordaan in 1896 32 tweekamerwoningen, waarvan enkele met winkelruimte. Marktkooplieden,
straatventers en andere neringdoenden maakten gebruik van de pakhuizen die aan de linker- en de
rechtkant van het pand op de zolderverdiepingen waren opgetrokken.
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Aan de achterzijde van de Lindengracht bouwde architect Van der Pek de woningen Goudsbloemstraat
125 t/m 139, die aan de achterkant ruime balkons hadden. Een noviteit voor arbeiders, die zeer werd
gewaardeerd.

beschikbare middelen. Nadat de Jordaanwoningen gereed waren, bleef Van der Pek
nagaan of zijn ontwerp voldeed (Is de bedstee groot genoeg? Voldoet de zolder als
droogplek?). Uit het geringe verloop van bewoners is op te maken dat woningen van
de Bouwonderneming Jordaan zeer gewild waren onder Jordaanbewoners.17 In
tegenstelling tot collega-architecten gaf Van der Pek samen met de bouwopzichter
en tevens bestuurslid P.J. Smitt leiding aan het bouwproces. Deze directe bemoeienis
met de bouw kwam niet alleen voort uit overwegingen van kwaliteitsbewaking, maar
ook uit het streven om de betrokkenheid van arbeiders bij het bouwproces te vergroten.
Verbetering van arbeiderswoningen hing in de visie van Van der Pek onverbrekelijk
samenmet de verbetering van de positie van bouwvakkers. In het bestek zijn clausules
overminimumloon enmaximumwerktijd terug te vinden en bepalingen die aannemers
verplichten om arbeiders tegen ziekte en ongevallen te verzekeren en hen verbieden
lonen in de kroeg uit te betalen. Om het wederzijdse vertrouwen tussen architect en
vaklieden te versterken, appelleerde hij bovendien aan de ambachtelijke vaardigheden
van timmerlieden en metselaars. Berlage bewonderde de voorliefde voor
ambachtelijkheid en de democratische werkwijze van zijn voormalige leerling, wie
het niet alleen ging om van ‘hogerhand voorgeschreven doen’ maar ook om een uit
de werkman zelf komende wijze van werken. Voor de met koppen versierde houten
dakconsoles en gevelstenen werden timmerlieden in plaats van beeldhouwers
ingeschakeld. Ook de in de gevelbalken verwerkte opschriften als ‘in den metselaar’
en ‘in den timmerman’, die naar de acht bouwambachten verwezen, werden door
hen vervaardigd naar tekening. Aan de uitgekiende woningplattegronden en aandacht
voor het gebruik van de woning ging Berlage volledig voorbij.18 Jan van der Pek,
behoorde tot de buitenbeentjes in het vak, in zoverre hij het ontwerp van een gezonde
en bruikbare volkswoning als het meest relevante vraagstuk in de architectuur
beschouwde.

Vrouwelijk woningbeheer
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De traditie van vrouwelijk woningtoezicht en woningadvies dateert uit het einde van
de negentiende eeuw, toen de woning zich onder invloed van de vrouwenbeweging
als een nieuw kennisdomein en werkgebied voor vrouwen aandiende.19

Hélène Mercier sneed het thema aan in haar bekende publicaties over het
woningvraagstuk, waarin zij een drietal uitingen van mannelijke kortzichtigheid in
het woningbouwdiscours aan de kaak stelde. Om te beginnen, hekelde ze de onder
woninghervormers gebruikelijke frase dat ‘de werkman overal behalve in zijn eigen
huis beschermd was’. In deze frase werd over het hoofd gezien dat huisvrouwen in
arbeidersgezinnen, behalve 's nachts ook overdag aan de schadelijke invloeden van
de huiselijke omgeving waren blootgesteld. Bij de vanzelfsprekende relatie tussen
slechte behuizing en alcoholisme van mannen plaatste Mercier een soortgelijke
kanttekening: vrouwen gaven zich in vergelijkbare omstandigheden aanzienlijk
minder aan alcoholmisbruik over danmannen. Dergelijke gemakzuchtige redeneringen
leidden ertoe dat ‘intussen aan de hoofdoorzaak van het drankgebruik doorgaans
stilzwijgend voorbijgegaan [werd]: namelijk het tot-mode-geworden-zijn van het
drinken der mannen en hun dientengevolge stelselmatig van jongs af aan “trainen”
in deze onzalige onhebbelijkheid’.20Haar derde bezwaar was dat het woningprobleem
te veel als een ingenieursprobleem werd opgevat.21 Het technisch kunnen was
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echter niet alleen deel van de oplossing, maar ook deel van het probleem, in zoverre
de industriële revolutie het woningvraagstuk in het leven had geroepen. Als
belangrijkste gebruikers van de woning konden vrouwen een nuttig tegenwicht bieden
aan een al te eenzijdige technische visie op het woningvraagstuk. Deze
argumentatiestrategie spoorde ingenieurs aan om zich in de sociale effecten van
technologisch handelen te verdiepen en maakte voor geschoolde vrouwen de weg
vrij om een bijdrage te leveren aan de woningverbetering van de laagste
inkomensgroepen. De erbarmelijke huisvesting van het proletariaat kwam mede
onder invloed vanMercier hoog op de feministische agenda te staan: ‘Het is opvallend
hoe deze hernieuwde belangstelling [voor de volkswoningbouw; LB] in belangrijke
mate door vrouwen is geïnspireerd’, merkte Carol Schade in zijn onderzoek naar
negentiende-eeuwse arbeiderswoningen op.22

De Bouwonderneming Jordaan was behalve een proeve in het bouwen zonder
staatssteun, ook een experiment in vrouwelijk woningbeheer. Het idee van vrouwelijk
woningtoezicht was in Engeland door Octavia Hill ontwikkeld en door HélèneMercier
in Nederland geïntroduceerd. Hill verhuurde gerenoveerde slopwoningen voor een
zodanig bedrag dat de woningen betaalbaar bleven voor de oorspronkelijke bewoners,
ongeschoolde arbeiders, en tegelijkertijd voldoende rente opleverden voor de
kapitaalverschaffers.
Woningbeheer in deze vorm was slechts economisch haalbaar met een uitgekiend

bouw-, verhuur- en onderhoudsbeleid waarmee onderhoudskosten, huurschulden en
leegstand konden worden voorkomen. Louise Went, die zich in Londen bij Octavia
Hill op het woningtoezicht had voorbereid, meende evenals haar leermeesteres dat
vrouwen bij uitstek voor woningtoezicht geschikt waren: ‘Wie beter dan vrouwen
waren in staat om in een oogopslag de toestand in dewoning van toekomstige huurders
op te nemen, zich in te leven in de behoeften van bewoners en een juiste mix van
bewoners in een gebouw tot stand te brengen?’23 Zelf voldeed Louise Went volgens
haar opvolgster W. Blomberg volledig aan deze eisen.24

Negen jaar na haar aantreden als woningopzichteres deelde LouiseWent het bestuur
van de Bouwonderneming Jordaan mee dat de exploitatierekening door het inlopen
van huurschulden positieve resultaten te zien gaf.25 Op grond van deze gunstige
resultaten bedong Louise Went bij de Bouwonderneming Jordaan een vergoeding
van jaarlijks tien gulden per woning, conform de eis van de prille Vereeniging voor
Woningopzichteressen.26 LouiseWent en Johanna ter Meulen, eveneens door Octavia
Hill in het vrouwelijke woningtoezicht ingewijd, hadden deze vereniging opgericht
omdat zij met het van kracht worden van de Woningwet massabeheersproblemen in
de volkswoningbouw voorzagen.27 De Vereeniging stelde zich behalve de
belangenbehartiging van woningopzichteressen ook de zorg voor verantwoord
woningbeheer ten doel.28

Om dat doel te bereiken, diende het aantal woningen zich tot honderd per
woningopzichteres te beperken en de beloning afhankelijk te zijn van het aantal
beheerde woningen.29 Voordien was het ophalen van de huur een bijbaantje voor
arbeiders. De beloning van vier procent van de huuropbrengst werd in veel gevallen
aangevuld met provisie van werklieden die de reparaties kregen toegeschoven.30Om
voldoende verdiensten te behalen, schuwden zij intimidatie en geweld tegen
wanbetalers niet. De Vereeniging van woningopzichteressen achtte het onjuist dat
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de beloning afhankelijk was van de huuropbrengst, omdat goedkope woningen vaak
meer aandacht vroegen dan dure. Daarnaast bemiddelde de vereniging bij de
praktijkopleiding van aspirant-inspectrices, zodat dezen zich onder leiding van ervaren
leden konden bekwamen in praktisch woningtoezicht. Zelf namWent, die als docent
en bestuurslid van de eerste sociale werkopleiding deze regeling tot stand had
gebracht, regelmatig stagiaires onder haar hoede.

Bemiddeling tussen bewoners en bestuur

De voornaamste taak van woningopzichteressen bestond in de selectie van bewoners,
de woningtoewijzing en het ophalen van de huur. Tevens fungeerden de opzichteressen
als de belangrijkste schakel tussen opdrachtgever, bouwer en huurders. Alvorens een
huurcontract af te sluiten, had de woningopzichteres de taak om de bewoner de functie
van ieder vertrek uit te leggen en te laten zien dat de hele woning intact was. Tevens
werden de belangrijkste bepalingen van het huurreglement toegelicht. Zo diende de
huur bij de Bouwonderneming Jordaan aan het begin van de week te worden voldaan
en was het uitoefenen van een nering, de verkoop van sterke drank, het houden van
kostgangers en viervoetige huisdieren met uitzondering van katten verboden. Het
huurreglement bevatte bovendien nauwkeurige bepalingen over het schoonhouden
en het drogen van wasgoed. In kleinere complexen werd getracht om de beschadiging
van het woningbezit te voorkomen door ‘het bieden van mogelijkheden tot
ontwikkeling en ontspanning’ of het toezien op bewonersverenigingen die zulke
activiteiten organiseerden.31

Woningopzichteressen profileerden zich naar hun opdrachtgever op hun directe
kennis van woonpraktijken en preferenties van bewoners. Hun oordeel over de
doelmatigheid van woningplattegronden, materiaalgebruik en voorzieningen berustte,
behalve op hygiënistische kennis, op de dagelijkse omgang met bewoners en op hun
eigen ervaring met het huishouden. Vooral in particuliere organisaties fungeerde de
woningopzichteres als de ogen en oren van de organisatie.32Op grond daarvan deden
ze architecten suggesties over kleine praktische zaken, die het gebruiksgemak met
weinig extra kosten konden verhogen.33 Tevens adviseerde de woningopzichteres
haar bestuur over woningverbetering, onderhoud en de aanleg van nieuwe
voorzieningen. Zo onderzocht Louise Went in 1907 de mogelijkheid om een
badgelegenheid in de
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De Bouwonderneming Jordaan nam de woningopzichteres Louise Went in dienst om woningen toe
te wijzen, de huur op te halen en op nette bewoning toe te zien. Louise Went ontwikkelde zich tot een
vertrouwensfiguur en raadsvrouw en werd samen met haar echtgenoot Jan van der Pek door de
bewoners op handen gedragen. Bij het twaalf-en-een-half-jarig jubileum van de Bouwonderneming
Jordaan hield een commissie van bewoners een feestelijke voordracht als hulde aan het echtpaar.

Jordaanwoningen aan te brengen. Uit een oogpunt van kostenbesparing informeerde
ze bij een arts of koude douches medisch verantwoord waren. Daar de keukens te
klein bleken voor een douche-installatie en plaatsing in een ander vertrek de
bovengelegen woningen te vochtig zou maken, werd een pandje in de omgeving tot
badhuis getransformeerd.34 Ook haar voorstellen voor de ombouw van privaten tot
wc's en de aanleg van een centraal antennesysteem werden door het bestuur
overgenomen.35

In veel gevallen kwamen allerlei huishoudelijke apparaten en voorzieningen door
bemiddeling van woningopzichteressen onder bereik van bewoners met een zeer
beperkt inkomen. Elementaire huisraad, zoals linnenkasten en bedden, werden in
bruikleen ter beschikking gesteld, gasfornuizen, strijkijzers, stofzuigers en
kolenkachels en linnengoed konden op wekelijkse afbetaling worden verkregen.36

Dat modernisering van woningen door toedoen van opzichteressen tot stand werd
gebracht, bezorgde de opzichteressen in veel gevallen nogal wat goodwill onder
bewoners. Zo werd de elektrische trapverlichting, in 1935 in de huizen van de
Bouwonderneming aangebracht, door bewoners zeer gewaardeerd, ook al zat de
schakelknop in het kantoor van de opzichteres.
Na de Tweede Wereldoorlog zette de Bond van Woningopzichteressen, de

opvolgster van de Vereeniging van Woningopzichteressen, de consultatie van
bewoners voort met de enquête ‘Hoe wilt gij wonen’.37 De in samenwerking met het
ministerie van Volkshuisvesting verkregen resultaten werden via het vakblad Bouw
onder de aandacht van bouwkundigen gebracht. De enquête had de bedoeling om te
achterhalen ‘welke waarde bewoners toekenden aan varianten in het wooncomfort
en in de oriëntatie van de woningen en welk gebruik bepaalde onderdelen van de
woning vonden’. De enquête had een landelijke spreiding en toetste veel voorkomende
veronderstellingen over de wensen van bewoners. Van de 1510 volledig ingevulde
formulieren waren er 326 afkomstig uit Amsterdam, 317 uit Rotterdam, 605 uit Den
Haag, 39 uit Arnhem, 42 uit Haarlem, 138 uit Zuilen/Utrecht en 43 uit Ede. De
antwoorden waren systematisch uitgesplitst naar sociale klassen, overeenkomstig de
categorie van bewoners waarop toezicht werd uitgeoefend. De enquête illustreerde
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opnieuw de intermediaire positie van woningopzichteressen: behalve als een
tegemoetkoming aan bewoners was de enquête ook een instrument om leegstand te
voorkomen.
In het algemeen waren huizen van woningbouwverenigingen in een betere

bouwkundige staat en werden ze beter onderhouden dan het particuliere huizenbezit.
Behalve door de ideële doelstellingen van de verenigingen kwam dat door de
inspanningen van woningopzichteressen, die bewoners met een lange en goede staat
van dienst graag tegemoet wilden komen.
De Bouwonderneming Jordaan werkte wat betreft het klein onderhoud met

opknappunten voor schilderen en behangen, die bewoners na een bepaalde
verhuurperiode recht gaven op een nieuw verfje en behangetje.38 De herinneringen
van Louise Went laten zien hoe ze de wensen van bewoners over het aanzien en de
aankleding van de woning in harmonie probeerde te brengen met de belangen van
de woningbouwvereniging.39 Vaak vond ze het niet eenvoudig om grenzen te stellen
aan de versieringsdrift en opknapwoede en om de autonomie van bewoners met het
oog op burenoverlast of toekomstige verhuurbaarheid te breidelen.40 Een huurder die
de schutting van zijn tuin reeds had verfraaid met een Volendams dorpstafereel en
de keuken en bovenlichten versierde met stillevens en dierfiguren, kreeg te horen
dat het aanbrengen van een hoornblazer op de voordeur te ver ging. Zijn commentaar
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‘dat je een vrouw moest zijn, om niet het minste begrip van kunst te hebben’ liet
Louise Went gelaten over zich heen gaan.41 Ook Johanna ter Meulen zocht haar heil
in positieve sancties, zoals blijkt uit een opmerking uit haar rede ter gelegenheid van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898: ‘Aanmerking als het
slordig is maak ik haast nooit, maar altijd wijd ik uit over de minste of geringste
poging tot netheid.’42

Richtlijnen voor materiaalgebruik bij witten, verven en behangen waren tot aan
de Tweede Wereldoorlog regel en in woningen met weinig verloop en ‘knappe’
bewoning werd vaak meer toegestaan dan in doorstroomwoningen. Onder invloed
van economische recessies liberaliseerde het onderhoudsbeleid. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam het klein onderhoud definitief voor rekening van de bewoners,
hetgeen tot meer zelfwerkzaamheid van bewoners leidde.

De bouwkundige expertise van woningopzichteressen

De meeste woningopzichteressen bemoeiden zich intensief met de bouwkundige
aspecten van de woning. Elementaire bouwkundige kennis kwam van pas bij de
beoordeling van de bouwkundige staat van slechte woningen, de functionaliteit van
woningplattegronden en materiaalgebruik. Idealiter beheerde de woningopzichteres
de panden die ze zelf had helpen bouwen. Octavia Hill achtte de betrokkenheid van
woningopzichteressen bij het bouwproces zelfs van doorslaggevend belang voor
goed woningbeheer.43 Het opnemen van onderhoudswerkzaamheden en het toezicht
houden op het klein onderhoud vereisten technische kennis. Zelf maakteWent direct
na oplevering melding van bouwvocht, doorslaande muren en problemen met de
zinkafdekking van balkons.44

Louise Went, die met het in kaart brengen van de bouwkundige staat van de
woningen in de Jordaan min of meer ‘in het diepe was gegooid’, zorgde ervoor dat
aspirant-woningopzichteressen al in hun opleiding meer technische kennis van het
bouwen opdeden.
Jan van der Pek, die inmiddels met Louise Went was getrouwd, ging op haar

verzoek cursussen woninghygiëne en onderricht in het lezen van bouwtekeningen
geven aan leerlingen van de opleiding voor sociaal werk.45Went bleef zich inspannen
om bouwkundige kennis in het curriculum op te nemen. In 1948 adviseerde de
Vereeniging van Woningopzichteressen aan alle opleidingen voor sociaal werk om
niet alleen een algemene inleiding in de volkshuisvesting te geven voor alle leerlingen,
maar ook de stage bij particuliere en gemeentelijke organisaties af te sluiten met een
theoretische verhandeling van een architect over de inrichting en het onderhoud van
arbeiderswoningen.46

Bejegening van bewoners

In de omgangmet bewoners combineerde LouiseWent zakelijkheidmet medeleven.47

Tekenend voor haar benadering is dat ze er niet op uit was om bewoners op
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overtreding van de huurreglementen te betrappen. Liever dan onverwacht binnen te
vallen, kondigde ze haar bezoeken van tevoren aan, erop hopend dat bewoners zich
door een respectvolle behandeling van hun beste zijde lieten zien.48

Aspirant-opzichteressen werden erop gewezen dat het ongepast was om woningen
zonder toestemming van de bewoner te betreden. Bij individuele tegenslag, ziekte
en overlijden gaf Went blijk van haar medeleven door een bezoek of een kleine
attentie.
Hoewel met Went over huurbetaling nooit te marchanderen viel, maakte ze in

gevallen van collectieve overmacht een uitzondering. Tijdens de Spoorwegstaking
in 1903 trof ze een speciale regeling voor de stakende spoorwegbeambten onder haar
huurders.49 Ook achtte ze het zinloos om te achterhalen wie verantwoordelijk was
voor gebroken ruiten, verstopte leidingen en beschadigde voordeuren, als de
aangerichte schade niet meteen bekend werd of tot een bepaalde bewoner te herleiden
was. Navraag leidde maar tot geroddel, achterklap en onderlinge vetes tussen
bewoners.50 De waarschuwing dat bij een volgende gelegenheid betrokkenen
gezamenlijk de schade moesten betalen, had meestal meer effect.
Het verhuurbeleid van Louise Went berustte op maatwerk bij de selectie en

plaatsing van bewoners. Hoewel luidruchtige bewoners meer overlast bezorgden dan
anderen, kwam het erop aan voor zulke bewoners de juiste woonomgeving te zoeken.
Een rommelig jong gezin in een woning boven een ziekelijke alleenstaande bejaarde
plaatsen was vragen om moeilijkheden.51

De innovatieve betekenis van de Bouwonderneming Jordaan

Hoewel de Bouwonderneming geschiedenis maakte door op een zeer vroeg tijdstip
bewoners te raadplegen over hun woningwensen, beschouwde het bestuur de opzet
om zonder overheidssteun volkswoningbouw tot stand te brengen als mislukt. Van
de oorspronkelijke bewoners, 103 gezinnen, bestaande uit 438 personen, konden
slechts negen door de hoge huur van één gulden zeventig na nieuwbouw terugkeren.
Door grondspeculatie vielen de huurprijzen veel hoger uit dan de bedoeling was.
Bovendien bleven particulier gefinancierde woningbouwprojecten, zoalsMercier bij
de oprichting al opmerkte, ‘een droppel in de oceaan’. Ook het ‘bescheiden’ rendement
viel tegen. In plaats van de geraamde opbrengst van 3% bedroeg het rentepercentage
gemiddeld 1,4%.
Het systeem van vrouwelijk woningbeheer achtte het bestuur daarentegen zeer

succesvol, mede dankzij de talenten van Louise Went, die een autoriteit werd op het
gebied van sociale woningbouw.52 Voor zover is na te gaan, werden Louise Went en
Jan van der Pek door bewoners op handen gedragen. Als dank voor bewezen diensten
lieten bewoners in 1946 een gevelsteen aanbrengen bij het pand Goudsbloemstraat
139.53 De Tribune, een communistische krant, meende dat huurders van de
Bouwonderneming Jordaan het als een voorrecht beschouwden om voor
Jordaanwoningen in aanmerking te komen. In bouwkundige kring kregen het ontwerp
en de uitgekiende woningplattegronden veel waardering. Hoewel
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Een modelwoning van Bouwonderneming Jordaan aan de Goudsbloemstraat 137. In 1914 bedroeg
de huurprijs f1,90 per week.

sober uitgevoerd, staken de woningen van de Bouwonderneming Jordaan met kop
en schouders uit boven de gangbare kazernebouw. De liefdevolle detaillering viel
ook bij bewoners in de smaak, van leegstand en verloop was nauwelijks sprake. Toen
de eenkamerwoningen gedateerd raakten, besloot het bestuur de woningen te
bestemmen als ‘aanleunwoningen’ voor bejaarde ouders wier kinderen in het voorhuis
woonden.

De Dageraad

Tegen de politieke verhoudingen in liepen de sociaal-democraten voorop bij het
indienen van bouwplannen, zoals we al aan het begin van dit hoofdstuk hebben
gezien. Het radicalere deel van de ontluikende arbeidersbeweging zag echter weinig
heil in de zelfhulpideologie. Vrijdenkers en sociaal-democraten kozen voor het
coöperatiemodel. De meeste initiatieven voor de oprichting van zelfbeheerde of
coöperatieve verenigingen kwamen van de hoger opgeleide, sociaal-democratische
arbeiders die al enige organisatie-ervaring in de vakbeweging of de coöperatieve
beweging hadden opgedaan. De eerste door arbeiders bestuurde vereniging in
Amsterdam stamt uit 1906. De initiatiefnemers waren een paardentrambestuurder
en een koetsier. Andere verenigingen ontstonden door toedoen van gemeentewerkers,
brandweerlieden, trambestuurders en onderwijzers.54

De kopstukken van de sociaal-democratie beschouwdenwoningbouwverenigingen
als een ideale leerschool om arbeiders organisatiekundige vaardigheden bij te brengen,
met henzelf in de rol van adviseur, beschermer en toezichthouder.
‘Woningbouwvereniginkie spelenmet de arbeiders’ was een geliefde tijdspassering

voor Keppler op zondagochtend.55 Met de hulp van deze protagonisten volbrachten
door arbeiders bestuurde woningbouwverenigingen hunmissie, ook al waren er soms
fricties tussen meesters en leerlingen.

De Dageraad als bestuurlijke leerschool
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De coöperatieve woningbouwvereniging De Dageraad is een van de organisaties
waarin ‘het woningbouwvereniginkie spelen’ op de voet kan worden gevolgd. De
vereniging, die werd opgericht in 1916, ontwikkelde woningcomplexen in de
beroemde architectuurtraditie van de Amsterdamse School. De monumentale
voorgevels van de Amsterdamse School waren al beroemd vlak nadat ze waren
gebouwd en ze hebben veel bijgedragen aan de reputatie van Amsterdam als ‘het
Mekka van de sociale woningbouw’. Volgens een collega-architect waren de
architectonische stijl en kwaliteit van de woningblokken moeilijk in te schatten: ‘Is
zij Barok, is zij Expressionisme, is zij een stukje bravoure, is zij een belijdenis, is
zij een waaghalzerij, of is zij een bewijs van meesterschap?’56

De moeilijkheden en strubbelingen in de opbouwfase van de vereniging
contrasteerden scherp met deze vroege roem. ‘De Amsterdamse Coöperatieve
Woningbouw Stichting: De Dageraad’, zoals de organisatie officieel heette, bestond
uit een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelde en werd gecontroleerd door
een stichtingsbestuur en een raad van commissarissen. Behalve deze loodzware
bestuursstructuur waren er bewonerscomités: voor elk bouwblok één.
Het bestuur zag zich onmiddellijk na zijn verkiezing geconfronteerdmet de delicate

kwestie van de beoordeling van de integriteit
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van het architectenduo Z. Gulden en M. Geldmaker. Gulden was niet alleen
sociaal-democraat en lid van de Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische
Ingenieurs en Architecten, maar tevens broer van een bestuurslid en had samen met
zijn compagnon in Amsterdam woningen ontworpen voor de
woningbouwverenigingen Rochdale en Amsterdam-Zuid.57De benoeming van beide
architecten stuitte op bezwaren vanwege het gerucht dat het duo bij eerdere
gelegenheden de oorspronkelijke begroting was kwijtgeraakt en het geraamde budget
verschillende malen met grote bedragen had overschreden. Ter verdediging van de
architect Gulden meende zijn broer twee aanbevelingsbrieven van andere
woningbouwverenigingen in de bestuursvergadering voor te moeten lezen. Het
bestuur tekende bezwaar aan tegen het bespreken van de reputatie van potentiële
architecten in aanwezigheid van familieleden. Na zich verder geïnformeerd te hebben
over eerder werk van beide architecten in Utrecht en Den Haag, gaf de meerderheid
van het bestuur er de voorkeur aan de opdracht aan M. de Klerk en P.L. Kramer te
geven, die door Keppler waren aanbevolen. Keppler superviseerde de
bestuursbeslissingen van jonge, onervaren verenigingen nauwgezet. Hoewel de
discussie daarmee voor het moment was gesloten, was dit niet het laatste geval van
belangenverstrengeling. Een tweede incident deed zich voor toen het bestuurslid
Gulden voorstelde om de bouwvakkers te verzekeren bij een verzekeringsfirma
waarbij hij zelf in dienst was, onder de verzekering dat de commissie aan de
vereniging ten goede zou komen.58Een nieuwe discussie over conflicterende belangen
volgde toen hij de commissie alsnog ten eigen bate opeiste.
De Dageraad kreeg door de gemeente drie bouwlocaties toegewezen, één in het

door Berlage ontwikkelde bestemmingsplan Plan-Zuid, één in de buurt van het
Olympisch Stadion en één in de tuinstad in Amsterdam-Noord, Buiksloterham.
Tussen 1919 en 1923 bouwde de vereniging haar eerste project in de zogenaamde
P.L. Takbuurt, genoemd naar het bekende sociaal-democratische gemeenteraadslid.
In zijn geheel bestond de buurt uit 1600 woningen, die op een stuk grond van twaalf
hectaren in opdracht van zes woningbouwverenigingen naar het ontwerp van zes
verschillende architecten waren gebouwd.59 In opdracht van De Dageraad ontwierpen
de architecten De Klerk en Kramer 294 woningen en zes winkels in het centrale deel
van deze buurt.

Experimenteren met bouwgilden

Ondanks de gunstige politieke situatie in de gemeente startte de vereniging haar
werkzaamheden in eenmoeilijke periode. De EersteWereldoorlog, waarin Nederland
neutraal bleef, eindigde met grote materiaaltekorten. De meeste vakarbeiders waren
gemobiliseerd zodat geschoolde arbeid schaars was. Keppler vreesde dat de
woningbouw door veelvuldige arbeidsconflicten nog meer in het slop zou raken.60

Aannemers en bouwvakkers probeerden een graantje mee te pikken van de naoorlogse
bouwhausse. Uit vrees voor werkloosheid en uit tegenzin om werkgevers in de
‘bouwboom’ onbeperkte winsten te verschaffen, traineerden bouwvakkers het werk.
Opperlieden verdienden te veel en ze staakten voor een weekloon van f 110,-. Van
1915 tot 1920 stegen de lonen van timmerlieden en metselaars met 40%. In 1920

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



gingen bouwondernemers tot massale uitsluiting van bouwvakkers over. Onder de
leuze ‘als de patroons ons uitsluiten, dan zullen wij de patroons uitsluiten’ richtten
bouwvakkers vooral anarchistisch en socialistisch georiënteerde bouwassociaties
op.61

In navolging van Engeland introduceerde Keppler de bouwgilden, die zouden gaan
functioneren als zelfstandige productie-eenheden

Schetsen voor het Henriëtte Ronnerplein van architect M. de Klerk. Het plein maakt deel uit van het
P.L. Takcomplex, een van de gezichtsbepalende projecten van de Amsterdamse School. De architect
behoorde tot de meest getalenteerde vertegenwoordigers van de Amsterdamse School.
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onder leiding van een commissie van vier gemeentebestuurders, twee vaklieden en
twee patroons.62 Het instellen van bouwgilden gaf bouwvakkers meer zeggenschap
over het productieproces.
Naar verwachting zouden arbeiders zich bovendien verantwoordelijker voelen

wanneer er met gemeenschapsgeld en voor de gemeenschap werd gebouwd.
Op voorstel van Keppler ging De Dageraad in zee met coöperaties van bouwlieden

en het gemeentelijk inkoop- en distributiebureau van bouwmaterialen.63 Het
experiment met de zogenaamde bouwgilden was bedoeld om de hoge prijzen van
bouwmaterialen en lonen te ondervangen.
Het voorstel om de productie, aanvoer en distributie van bouwmaterialen te

reguleren, kwam van F.M. Wibaut, wethouder met de portefeuille van
volkshuisvesting van de gemeente Amsterdam en ex-houthandelaar. Tijdens hetzelfde
Woningcongres (1918) waarop de directeur van Bouw- en Woningtoezicht, J. van
derWaerden, tot standaardisatie van de woningbouw adviseerde, pleitteWibaut voor
een staatsmetselbedrijf en een regeringshouthandel.64 Ook na de oorlog zou de
overheid daarmee een instrument in handen hebben om de prijzen van de strategisch
belangrijkste bouwmaterialen in toom te houden. De import van grondstoffen als
verf, glas, hout, cement en ijzer stagneerde door de oorlogshandelingen. De terugval
van de bouwproductie was echter niet uitsluitend te wijten aan zee- en landblokkades.
De binnenlandse bouwmaterialenhandel probeerde een slaatje te slaan uit de
toenemende woningnood door de prijzen van bakstenen en dakpannen met
kartelafspraken hoog te houden. Sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
waren de prijzen van de belangrijkste bouwmaterialen, baksteen en hout, bijna
verdrievoudigd.
Tussen 1905 en 1918 steeg de prijs van een woningwetwoning van f 8,50 naar f

18,- per kubieke meter.65 Vanaf 1916 bouwden particulieren in Amsterdam geen
woningen meer die drie gulden of minder in huur deden. Het bouwbedrijf vertoonde
weinig animo om het woningtekort, dat voor Amsterdam op 32.000 woningen werd
geraamd, weg te werken. HetWoningcongres besloot tot de oprichting van de Centrale
Bouwmaterialenvoorziening N.V. De bedoeling was dat de tussenhandel met behulp
van deze Centrale zou worden uitgeschakeld. Behalve Amsterdam sloten ook Utrecht,
Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zich bij het initiatief aan.
Andere steden waren huiverig voor ‘staatsmonopolisme’ en beknotting van de
particuliere bouwmaterialenhandel. In 1922 gaf de minister van Arbeid, P.J.M.
Aalberse, opdracht het winstgevende bedrijf wegens concurrentievervalsing weer te
sluiten.66 De prijzen van de belangrijkste bouwmaterialen waren ondertussen
aanzienlijk gedaald.
Bestuursleden van De Dageraad reageerden positief op beide experimenten

vanwege de te verwachten lagere bouwkosten enmeer rechtvaardige en democratische
arbeidsverhoudingen. De Klerk en Kramer aarzelden om met deze experimentele
constructies
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De bouwhausse na de Eerste Wereldoorlog leidde tot prijsopdrijvingen en veelvuldige
arbeidsconflicten. Om de volkswoningbouw betaalbaar te houden, werd in de grote steden met
coöperaties van bouwvakkers, de zogeheten bouwgilden, geëxperimenteerd.

akkoord te gaan, omdat een tijdige levering van materialen en de prijzen ervan niet
gegarandeerd konden worden. Pas nadat Keppler het argument van de gemeentelijke
goedkeuring in de strijd had geworpen, gingen beide architecten akkoord. Op een
algemene vergadering kondigde de bestuursvoorzitter trots aan dat het oorspronkelijke
budget van f 10.000,- per appartement volgens de schattingen tijdens het bouwproces
al was teruggebracht naar f 7300,- en zelfs op f 7000,- kon uitkomen bij het moment
van oplevering.67 Hij overtuigde zijn gehoor ervan dat dit succes kon worden
toegeschreven aan het systeem van wederzijdse samenwerking. Nadat de bouw was
gestart, kon er een tweede meevaller worden geboekt: het gebruik van kortere
funderingspalen bespaarde nog eens f 4000,-.
Aan de rooskleurige verwachtingen van de bestuursvoorzitter kwam echter spoedig

een einde. Een onderzoek van de bouwopzichter wees uit dat ijzeren ramen en
houtconstructies op de vrije markt veel goedkoper waren dan de gemeentelijke
ramingen.68 De verklaring van de Woningdienst dat de bouwopzichter geschatte
prijzen en leverprijzen verwarde, werd door het bestuur niet in twijfel getrokken.
In 1922 zette Aalberse een streep door de rekening door de staatsfinanciering van

de sociale woningbouw vrijwel te stoppen als stimulans voor de vrije markt. In
tegenstelling tot andere coöperatieve verenigingen besloot De Dageraad niet te
protesteren vanwege haar onervarenheid.69 Keppler negeerde het advies van het
bestuur
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om een bouwvakstaking te voorkomen door van loonvermindering af te zien.70 De
bouwgilden reageerden met een staking op de onvermijdelijke loondalingen en
veranderden volgens het bestuur in debatingclubs. Het bestuur had het nakijken en
de bouwvakkers kregen een loonsverlaging van f 7,50 per week door de strot geduwd.
Het experiment eindigde in 1923 met een ongespecificeerd tekort van f 50.000,-.
Uit het archief is niet duidelijk wie voor dit debacle opdraaide, maar terugblikkend

beschouwde Wibaut het experiment met zelfbestuur als mislukt vanwege de
‘kapitalistische verhoudingen en de dominantie van het winstmotief’.71 Bovendien
was het einde van de ellende nog niet in zicht. De daken bleken slecht geconstrueerd
te zijn en de elektrische bellen waren niet bestand tegen het overvloedig gebruik door
de bewoners, die de noviteit van een elektrische bel aan alle bezoekers wilden
demonstreren.72 In de volgende decennia bleken de onderhoudskosten de pan uit te
rijzen door het gebruik van laagwaardige materialen en de frequente verhuizingen.
In het Interbellum was het usance dat de woningbouwverenigingen na iedere
verhuizing voor nieuw behang zorgden. Het woningbezit van De Dageraad in de
P.L. Takbuurt bleef een zorgenkindje tot na een radicale renovatie in de jaren
zeventig.73

Wie is de baas?

Ofschoon de voorwaarden voor sociale woningbouw met het regiem van Aalberse
drastisch werden beperkt, probeerden het bestuur en zijn gemeentelijke alliantie aan
de restricties van het nieuwe beleid te ontkomen met het argument dat hun plannen
van vóór het nieuwe beleid dateerden. Het ministerie weigerde in 1921 een ontwerp
voor een tuindorp ten noorden van Amsterdam te subsidiëren omdat het te duur en
te luxueus voor arbeiderswoningen zou zijn. De bouwprijs was begroot op f 86,- per
vierkante meter.74 Een maand later kwam het project opnieuw onder vuur te liggen
omdat de verkeerdemethode van landopspuiting was gebruikt en de plannen vanwege
de gestegen bouwprijzen opnieuw versoberd moesten worden. Toen Keppler de
betreffende architect een voorschot voor bewezen diensten weigerde, realiseerde het
bestuur zich hoe zwak de onderhandelingspositie was in het geval van controversen
met de lokale overheid. Een ander verschil van mening over de financiële
verantwoordelijkheden rees met betrekking tot het loon van de bouwopzichter.75Was
de Woningdienst, het bestuur van de woningvereniging of de architect de baas? De
Woningdienst, die ook binnen krappe financiële marges moest werken, legde het
besluit van het bestuur opnieuw terzijde. Bij het terugtreden van de penningmeester
van het bestuur toonde deWoningdienst, in casu Arie Keppler, zich opgelucht omdat
het betreffende bestuurslid naar zijnmening te weinig boekhoudkundige vaardigheden
bezat. De bestuursleden, veelal stukken ouder dan de lokale ambtenaren, voelden
zich als kleine schooljongens behandeld in zulke gevallen, wat ook gold als ze weer
eens op onmogelijke tijdstippen moesten opdraven voor overleg of het afleggen van
verantwoording.
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Smaakverschillen

Bij toewijzing van een nieuwe locatie in 1932 gaf het bestuur de voorkeur aan architect
Kramer, ten koste van de door Keppler voorgedragen kandidaat, de architect D.
Greiner. De bestuurskeuze voor Kramer was ingegeven door het vertrouwen dat bij
eerdere ervaringenwas gegroeid. Keppler, die Kramer bij gelegenheid had uitgemaakt
voor een ‘gevelartist wiens specificaties onbetrouwbaar waren’, werd woedend omdat
zijn advies niet werd gevolgd.76 Om de relatie met Keppler niet verder op de proef
te stellen, koos het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid voor Greiner als architect.
De Dageraad kwam door de economische crisis in de jaren dertig voor een lastig
dilemma te staan. Vasthouden aan de traditie van de Amsterdamse School en
nieuwbouwprojecten op een laag pitje zetten? Of doorbouwen met prijsbewuste
architecten en daarmee de eigen identiteit verloochenen? Het dilemma deed zich
voor omdat architect J. Duiker in deze periode contact zocht met de vereniging.
Duiker behoorde tot de avant-garde van het Nieuwe Bouwen. Als aanhanger van de
beweging die de rationalisering en industrialisering hoog in het vaandel had staan,
zegde hij toe tegen lage kosten te kunnen bouwen in een nieuw uitbreidingsgebied
in Amsterdam-West, Landlust. Zijn ontwerp, dat heel modern oogde met uit beton
opgetrokken ‘scheve’ huizen, werd door het bestuur met ontzetting ontvangen. De
secretaris beweerde met stelligheid dat ‘de bijdetijdse huurder oog had voor
schoonheid’ en hij achtte de appartementen daarom onverhuurbaar.77 Een ander
bestuurslid had bezwaar tegen het zichtbaar gebruik van beton omdat ‘Nederlandse
arbeiders baksteen wilden’. Volgens het bestuur had Duiker het sobere gevelontwerp
opgeofferd aan de plattegrond. Dit laatste commentaar was pikant omdat het een
omkering was van de algemeen bekende kritiek op de Amsterdamse School.
Architecten die in deze traditie werkten, zouden zich te weinig bekommeren om het
ontwerp van doelmatige woningplattegronden.
Duiker probeerde de bezwaren te ontzenuwen door erop te wijzen dat hij zich had

toegelegd op een goede toevoer van licht, lucht en zon. Bovendien beloofde hij dat
de drie- en vierkamerappartementen de prijs van f 3100,- niet te boven zouden gaan.
Dat bracht de huur op een bedrag van f 6,75 per week. Het bestuur bleef twijfelen
of Duiker wel voldoende bekend was met het ontwerpen van arbeiderswoningen en
door deze aarzelingen kwamen de onderhandelingen op dood spoor.

De bejegening van huurders

Bij de oplevering van de eerste woningen in de P.L. Takbuurt besloot het bestuur tot
thuisbezoek van potentiële kandidaten om ‘onbeschaafde’ arbeiders buiten de deur
te houden. Dit besluit was ingegeven door de catastrofale huurpraktijken in een
minder strak
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Sociaal-democraten beschouwden de bewerkelijke expressionistische gevels van de Amsterdamse
School als een hommage aan de arbeidersklasse.

georganiseerde, sociaal-democratische woningbouwvereniging zoals de
Handwerkersvriendenkring. Het bestuur van De Dageraad verwachtte bij de eigen
huurders ‘een volstrekt ander beschavingsniveau’ aan te treffen. Men beschouwde
leden van De Dageraad als een keurbende van de arbeidersklasse die het peil van de
buurt kon verhogen.78

Ondanks de hoge verwachtingen van het bestuur over het bewonersgedrag,
verschilden de moeilijkheden waarmee het bestuur te kampen kreeg nauwelijks van
die van professioneel beheerde woningbouwverenigingen. Het bestuur klaagde met
regelmaat over de vuilheid en het oneigenlijk gebruik van portieken en trappenhuizen.
Bewoners eigenden zich deze plaatsen toe als stalling voor fietsen en kinderwagens
en als speelplaats voor kinderen.79 Ook tegen het gebruik van kamers als werkplaats
en als berging van koopwaar trad het bestuur streng op. Thuiswerk was enkel
toegestaan als huurders een zolder tot hun beschikking hadden. De overbelasting van
badkamervloeren met zware materialen veroorzaakte lekkage in de onderliggende
appartementen.
De houding ten opzichte van huurachterstand in geval van conjuncturele

werkloosheid was milder in vergelijking met eerder genoemde vergrijpen. Terwijl
het toebrengen van schade aan woningbezit na enkele waarschuwingenwerd bestraft
met huuropzegging, bezochten bestuursleden in de jaren dertig persoonlijk iedere
huurder met huurachterstand. Het bestuur spande zich tot het uiterste in om bij de
gemeentelijke autoriteiten voor huurverlaging te pleiten. Alle problematische gevallen
kwamen in de bestuursvergadering ter sprake en voor de nijpendste gevallen werd
een steunfonds opgericht.80 Na een korte periode van economische stabiliteit
ontstonden er nieuwe problemen met huurbetaling kort na het uitbreken van de
TweedeWereldoorlog. Door deDuitse bezetting kwamen de collectieve voorzieningen
onder druk te staan.
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Warm water en verwarming werden eerst gerantsoeneerd en in 1944 geheel aan
huurders onthouden. Na de Tweede Wereldoorlog stond De Dageraad op beperkte
schaal onderhuur toe om aan de woningnood tegemoet te komen.
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Coöperatief wonen

Omongewenste woonpraktijken te voorkomen en verenigingsleden een ‘coöperatieve
stijl van wonen’ bij te brengen, bracht De Dageraad samen met andere verenigingen
een blad uit.81 Ook een gezamenlijke plek voor publieke evenementen bracht een
coöperatievewoonstijl naderbij in appartementsgebouwen die te ver van de binnenstad
lagen. Behalve een bestuur kende De Dageraad als gezegd ook bewonerscomités.
Deze per woningblok gevormde comités organiseerden tuinconcerten,
bloemententoonstellingen, kinderpartijtjes en festiviteiten voor de Dag van de Arbeid.
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Plantkunde kende De Dageraad een
prijs toe voor de aanleg van de gemeenschappelijke tuin in het P.L. Takcomplex.82

De verdeling van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden aan de tuin verliep echter
minder voorspoedig. Lezingen over kunst werden afgelast wegens gebrek aan
belangstelling. De bibliotheek en de collectieve radio-ontvanger bleken daarentegen
een groot succes te zijn. De bibliotheek, een gezamenlijk initiatief van vier
woningbouwverenigingen, leende 8440 boeken per jaar uit. Het radio-ontvangsysteem,
georganiseerd per appartementsgebouw, werd in 1928 in het P.L. Takcomplex
geïnstalleerd.83

Behalve cultuur en ontspanning namen bewonerscomités ook de distributie van
stofzuigers en boilers via een huurkoopsysteem ter hand en stimuleerden ze meer
economische en schonere verwarmingspraktijken door de collectieve inkoop van
brandstof bij een van de nationale mijnen, de Oranje Nassau.84De individuele huurder
profiteerde van de collectieve brandstofinkoop doordat de kortingen in de
gezamenlijke kas werden gestort.

De innovatieve rol van De Dageraad

De Dageraad was een van de paradepaardjes van de sociaal-democratische
woningpolitiek. In de regel hield het bestuur straf de hand aan het huurreglement,
maar bij collectieve nood stond het pal achter zijn bewoners. Behalve met de
hoogwaardige architectuur van de Amsterdamse School-gevels trok De Dageraad
ook de aandacht door haar sociaal beleid en de hoogwaardige woningtoerusting. Als
eerste woningbouwvereniging experimenteerde de verenigingmet centrale faciliteiten
voor verwarming en warm water in de woningcomplexen in de Stadionbuurt.85 De
experimenten trokken de aandacht van andere verenigingen in Amsterdam en
daarbuiten. Hoe aantrekkelijk de vernieuwingen voor de huurders ook waren, soms
veroorzaakten ze ook exploitatieproblemen. Huurders gebruikten voor ieder
wissewasje warm water of lieten het warme water ongebruikt in de gootsteen
verdwijnen. De radiator, die in één kamer was aangebracht, stond op de hoogste
stand om ook de rest van de woning te verwarmen. De geringe toeslag voor deze
faciliteiten bleek onvoldoende te zijn om de kosten te dekken. Desondanks klaagden
huurders over de te lage temperatuur.
Tijdens de wederopbouw stond de overheid uit bezuinigingsoverwegingen geen

centrale verwarming en warmwatervoorzieningen meer toe. Toch nam De Dageraad
aansluitingen op in het ontwerp, die later benut konden worden. Nieuwe
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woningprojecten in Amsterdam-West kregen integraal linoleumvloerbedekking en
uit aanvullende potjes gefinancierde geisers, opnieuw twee innovatieve voorzieningen
in de sociale woningbouw. Wijs geworden, liet het bestuur van De Dageraad
temperatuurmeters plaatsen in nieuwe centraal verwarmde woningprojecten om te
hoge stookkosten te voorkomen.

Wonen onder toezicht

De woonscholen vormen een apart hoofdstuk, zowel wat betreft de in de lay-out van
de woning vastgelegde visie op de bewoner, als wat betreft het beheersysteem. Het
idee van de woonschool was afkomstig van Arie Keppler, die voor de gemeente
uitzocht hoe ‘ontoelaatbaren’ aangepakt moesten worden.86 Onder ‘ontoelaatbaren’
werden ofwel bewoners verstaan die verzaakten hun huur te betalen terwijl ze daar
qua inkomen wel toe in staat werden geacht, ofwel bewoners die woningen niet goed
onderhielden of de buren overlast bezorgden. In de meeste gevallen ging het om
ex-krotbewoners die in een nieuwe woonomgeving uit de toon vielen.
Woningbouwverenigingen achtten dit soort bewoners te riskant voor een sluitende

exploitatie. De woningbouwvereniging De Arbeiderswoning, die speciaal voor de
opvang van krotbewoners was opgezet, ging herhaaldelijk over tot ontruimingwegens
huurschuld en wangedrag. In tegenstelling tot particuliere organisaties mocht de
Gemeentelijke Woningdienst geen woningzoekenden weigeren. Het zonder pardon
op straat zetten van bewoners, zoals in Engeland gebeurde, achtte de kersverse
directeur van de Gemeentelijke Woningdienst uit humanitaire overwegingen
onwenselijk. Daarom opperde Keppler het plan om ontoelaatbare gezinnen onder
streng toezicht te plaatsen. Vernieling, vervuiling en burenruzie achtte Keppler ‘de
vreselijke kinderziekte van de beschaafde mensheid’.87

Het begin van de woonscholen lag in 1917, toen zeven ‘uit het evenwicht geslagen
gezinnen’ in een oude school in de Grote Wittenburgerstraat werden ondergebracht
om onder toezicht van twee gepensioneerde politieagenten ‘te leren wonen volgens
de reglementen van de woningwet’.88 De betreffende gezinnen waren door
woningbouwverenigingen op straat gezet. Vervolgens bouwde de gemeente aan het
Zeeburgerpad twintig houten huisjes, voor gezinnen ‘die een ondraaglijke last voor
de omgeving vormen’, deze keer met een woningopzichteres.
Aan deze noodoplossingen ontleende Keppler het program van eisen voor

permanente complexen waar ‘gezinnen de eerste beginselen van goed wonen worden
bijgebracht’.89 Na veel getouwtrek tussen gemeente en Rijk werden de plannen van
Keppler in de
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jaren twintig verwezenlijkt. De gemeentelijke autoriteiten achtten het raadzaam om
de ‘woonscholen’ Asterdorp en Zeeburgerdorp aan de stadsrand te situeren. Met het
oog op vernielingen en hygiëne hadden de huizen in Zeeburg en Asterdorp platte
daken, geluiddichte wanden, ijzeren ramen en buitendeuren en met klinkers bestrate
voortuinen. Zeeburgerdorp bestond uit twee aaneengesloten complexen van betonnen
eengezinswoningen, aangevuldmet collectieve bad- en wasgelegenheid, bergplaatsen
voor karren, twee clublokalen en een zandbak. De afmetingen van de huizen waren
gering. Het aantal slaapkamers varieerde van één tot vier; bedden werden van
gemeentewege verstrekt. De keuken was aan de straatkant gelegen om de controle
te vergemakkelijken.
Asterdorp was alleen toegankelijk via een poort waarin het kantoor van de

woningopzichteres was ondergebracht. De opvattingen over het lage woonpeil van
bewoners was als het ware in het technisch ontwerp en de toerusting van deze speciale
categorie huizen ingebakken. Bij aanhoudende budgetproblemen beheerde de
woningopzichteres de uitgekeerde steun. Om tot snelle ontruiming te kunnen overgaan,
betaalden bewoners geen huur maar ‘een bijdrage in de kosten’, waardoor de
huurbescherming verviel.90 Over de opzet van beide woonscholen was geregeld
overleg met Den Haag en Utrecht, waar men tot vergelijkbare oplossingen kwam.
Asterdorp en Zeeburgerdorp stonden onder professioneel toezicht van

woningopzichteressen en vielen direct onder het beheer van de Woningdienst.91

Woningopzichteressen bepaalden na huisbezoek of een huishouden ‘ontoelaatbaar’
was. In plaats van een bestuur bepaalde een speciale subcommissie van advies voor
het gemeentelijk woningbeheer het dagelijks beleid. De adviescommissie droeg
tevens zorg voor de selectie van bewoners, waarbij ‘te goede’ gezinnen en te immorele
bewoners, zoals souteneurs, werden geweerd. Tussen 1926 en 1938 stemden 601
van de 1292 geselecteerde huishoudens in met plaatsing.92 De commissie, bestaande
uit onder anderen M.J.A. Moltzer, directeur van de school voor maatschappelijk
werk, Arie Keppler, de directeur van deWoningdienst, A. Querido, een vooraanstaand
psychiater, en Louise Went, woningopzichteres en lid van de Amsterdamse
Gezondheidsraad, begeleidde tevens de woningopzichteressen bij dit experiment.
Louise Went vond dat woninginspectrices het werk in woonscholen vanwege de
zware psychische belasting niet langer dan vijf jaar mochten doen.

De politieke controverse over vrouwelijk woningtoezicht

In de loop der jaren leidden de controversen in de Amsterdamse gemeenteraad over
het woonschoolexperiment tot beschadiging van de reputatie van
woningopzichteressen. Naar aanleiding van bewonersklachten vroegen
communistische raadsleden herhaaldelijk om een onderzoek naar het optreden van
woningopzichteressen bij woningen ‘met een bijzondere bestemming’, dat zij later
uitbreidden tot alle woningen onder vrouwelijk beheer.93 Andere
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De Dageraad bracht in het P.L. Takcomplex een gemeenschappelijke tuin tot stand, die werd
onderscheiden door de Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde.

raadsleden vroegen zich af of woningopzichteressen wel over voldoende tijd
beschikten om voorlichting aan huisvrouwen te geven en of ze het recht hadden om
de woning te betreden.94

Keppler gooide olie op het vuur met de stelling dat de arbeidersklasse het
woningtoezicht ontgroeid was. Vrouwelijk woningbeheer kon zijns inziens worden
beperkt tot moeilijke gevallen, voor het gewone werk waren mannen goed genoeg.
Verschillende raadslieden protesteerden tegen het aanstellen van mannelijke

opzichters en trachtten de reputatie van woningopzichteressen te herstellen. Liede
Tilanus, vrouwelijk gemeenteraadslid voor de Sociaal-democratische Arbeiderspartij
(SDAP), zag in de klachten over woningopzichteressen een rookgordijn waarachter
behalve partijpolitieke verschillen ‘een antipathie voor de vrouw als ambtenares
schuilging’. In aansluiting op de kritiek van Tilanus informeerde een ander
SDAP-raadslid of de op non-actief gestelde hoofdinspectrice van de Woningdienst
was opgevolgd door een man en of de aanvangssalarissen van adjunct-inspectrices
waren verlaagd. Beide dames beschuldigden de critici van het bevoorrechten van
mannen omdat zij uit een oogpunt van mannelijke werkgelegenheid de voorkeur aan
goedkopere mannelijke huurophalers gaven.95 Voor de betere woningen in de
Stadionbuurt had de gemeente al een mannelijke huurophaler aangesteld. Ook
mannelijke raadsleden namen het voor de woningopzichteressen opmet de suggestie
dat er wel eens een rapport kon worden uitgebracht over de uitmuntende kwaliteit
van hun werk, zowel in de gezinnen als bij geschillen tussen gezinnen.
Burgemeester en wethouders verdedigden het principe van woningbetreding als

deze uit hoofde van de functie-uitoefening noodzakelijk was en wezen na onderzoek
klachten over het optreden van woningopzichteressen als ongegrond van de hand.96

Zij achtten de belangen van bewoners gewaarborgd door een permanent toezicht
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van drie van het ambtelijk apparaat onafhankelijke commissies, waarin ook raadsleden
zitting hadden. Volkshuisvestingswethouder M. de Miranda loste het probleem van
de woningbetreding op door restricties aan te brengen in de bevoegdheid van
woningopzichteressen om dewoningen ongevraagd te betreden. In het huurreglement
werd opgenomen dat woningopzichteressen met tact van hun bevoegdheden gebruik
moesten maken en dat huurders bezwaar mochten maken tegen woningtoetreding.97

De Miranda ontkende bovendien dat er sprake was van animositeit tussen bewoners
en opzichteressen. Volgens zijn opgave legden gemeentelijke opzichteressen in 1926
10.267 huisbezoeken af om 1430 woningen te verhuren. Woningtoewijzing vond
plaats op zakelijke criteria als het inkomen en aantal gezinsleden in verhouding tot
de kostprijs en omvang van de nieuwe woning.
Om geen nieuwe voeding te geven aan de publieke commotie over het

woningtoezicht, verdedigde de Vereeniging van Woningopzichteressen zich niet in
het openbaar tegen de aantijgingen in de Amsterdamse gemeenteraad.98

Verenigingsleden waren zich terdege bewust van de weerstanden tegen publieke
functies van vrouwen en van het toenemend rechtsbewustzijn van hun cliëntèle. Met
strikte gedragscodes probeerden zij zich tegen het verwijt van ‘vrouwelijke
bemoeizucht’ en ‘ongeoorloofde inmenging in privézaken’ in te dekken. Uiteindelijk
beaamde de communistische oppositie dat verschillende woningopzichteressen in
gemeentedienst uitstekend werk deden. Desalniettemin hadden de verschillende
interpellaties een weerslag op de reputatie van het vrouwelijk woningtoezicht. Het
blad De Woningbouwvereniging schreef ‘uit ervaring te weten dat de verschijning
van een vrouw op zichzelf bij de vrouw des huizes al de vrees van bemoeizucht
opriep’ en speelde daarmee in op de commotie over het woningopzichteressenwerk.99

Louise Went trad in 1929 naar buiten met het standpunt dat de bovenste lagen van
de arbeidersbevolking heel goed zelf de verantwoordelijkheid voor het woningbeheer
op zich konden nemen, vooral in die verenigingen waar de bewoners een eigen
bijdrage leverden aan de bouwkosten.100 Experimenten met bewonerscommissies
konden uitwijzen in hoeverre dat ook in andere woonprojecten mogelijk was.

Het conflict over het vrouwelijk woningtoezicht lijkt achteraf gezien eerder door
partijpolitieke en seksepolitieke controversen te zijn bepaald dan door laakbaar
optreden van woningopzichteressen. De communistische interpellaties wekken de
indruk dat het optreden van woningopzichteressen werd aangegrepen om de
vernederende procedures en de stigmatiserende effecten van de woonscholen aan de
kaak te stellen.101 Vast staat dat de SDAP-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad
een grote voorstander en de communistische fractie de grootste tegenstander was
van het isoleren van ‘onmaatschappelijke’ gezinnen in aparte wooncomplexen.102De
‘semi-gevangenissen’, zoals de communisten de woonscholen noemden, werkten
met huurkwitanties op nummer in plaats van op naam. Het verblijf in een woonschool
was niet bevorderlijk om behoorlijk werk te vinden. Bovendien leidden woonscholen
in communistische ogen tot een overmaat aan sociale zorg en verspilling van
gemeenschapsgelden: van de 135 tot 140 woningen in Asterdorp waren er slechts
65 bewoond.103 Afgezien van de principiële bezwaren, leende de aanpak van
‘ontoelaatbaren’ zich voor een politieke profilering, die gezien de politieke
verhoudingen goed van pas kwam. Communisten hadden weinig in te brengen tegen
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de zeer succesvolle woningpolitiek van het sociaal-democratische trio dat bestond
uit de wethouders Wibaut (tot 1921) en De Miranda en hun directeur van de
woningdienst Keppler. Zij zagen daarom in de onvrede van bewoners van
woonscholen goede aanknopingspunten voor politieke oppositie. Een pikant detail
in deze geschiedenis is dat de communistische klachten over het optreden van
woningopzichteressen de dochter van dewethouder van volkshuisvesting, DeMiranda,
betrof. Uit de loonlijst van de sociaal-democratische Algemene
Woningbouwvereniging is op te maken dat aan mevr. F.R. de Miranda, eerder
werkzaam inAsterdorp, in een latere periode opnieuw het woningbeheer vanmoeilijke
gevallen en sociaal-zwakken werd toevertrouwd. Kennelijk viel haar geringe
overwicht dus nogal mee.104

De rol van Keppler is in verband met het in opspraak raken van het woningtoezicht
op zijn minst dubbelzinnig te noemen. Voor zelfredzame bewoners mocht zelfbeheer
dan de juiste beheersvorm zijn, maar uit eigen ervaring wist Keppler dat zelfbeheer
zeer moeizaam van de grond kwam en nog maar voor weinigen was weggelegd.
Zoals de geschiedenis van De Dageraad laat zien, had Keppler in de praktijk dan ook
geen grote fiducie in de eigen keuzes van coöperatieve woningbouwverenigingen.

Conclusies

Woningbouwverenigingen als de Bouwonderneming Jordaan en De Dageraad
verkenden de grenzen van wat kwalitatief en qua arbeidsverhoudingen mogelijk was
in de sociale woningbouw. De Jordaanwoningen en de P.L. Takwoningen dankten
respectievelijk hun gebruikskwaliteit en hun architectonische kwaliteit aan de grote
persoonlijke inzet van bestuursleden, architecten en gemeentelijke autoriteiten. Beide
organisaties realiseerden onder zeer moeilijke omstandigheden een kwaliteit die
superieur was in vergelijking met het gebruikelijke. De Bouwonderneming Jordaan
kon in 1896 nog geen aanspraak maken op overheidsfinanciering en De Dageraad
kampte met stagnerende aanvoer van bouwmaterialen en hoge arbeidslonen. Om
zich desondanks van de gewenste kwaliteit te verzekeren, werd in beide gevallen
geprobeerd om betere arbeidsverhoudingen te creëren, in de Jordaan door persoonlijke
supervisie en meer ontplooiingsmogelijkheden te bieden
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aan bouwvakkers, in de P.L. Takbuurt door het werken met bouwcoöperaties.
Ook de aan de bewoners gestelde eisen verschilden niet wezenlijk. In hun

hoedanigheid van beheerder selecteerden beide organisaties bewoners op grond van
inkomen en tijdens huisbezoek opgedane waarnemingen. In de alledaagse praktijk
hield men onverbiddelijk de hand aan het huurreglement. Bij calamiteiten waar
huurders geen invloed op hadden, werd daarentegen naar creatieve oplossingen
gezocht en werd intensief meegeleefd met bewoners. De visie op de competentie
van bewoners en de verhouding tussen beheerder en bewoner liepen echter uiteen.
De Dageraad stoelde haar beleid op bewoners die tot zelfbestuur en zelfdiscipline in
staat waren. De bijzondere architectuur van de Amsterdamse School zou op zichzelf
al een verheffend effect uitoefenen op de bewoners als de kunstzinnige en
monumentale vormgeving op hen inwerkte. Werkzaamheden aangaande het beheer
dienden zoveel mogelijk te worden uitgevoerd door ‘gelijken’: vrijwilligers of
beroepskrachten met een zelfde sociale achtergrond als de bewoners. Van
‘model’bewoners en zelfbesturende bewoners kon echter tot frustratie van het bestuur
nauwelijks worden gesproken. Net als andere coöperatieve verenigingen rekruteerde
De Dageraad bestuursleden uit partij- en vakbondskringen. Hoe tevreden en trots
sociaal-democratischeDageraadbewoners ook waren op hun nieuwe behuizing, toch
gebruikten ook zij de gezamenlijke ruimten naar eigen inzicht en behoefte en waren
ze maar moeilijk te porren voor gezamenlijk onderhoudswerk van trappenhuizen en
gemeenschappelijke tuinen.
De Bouwonderneming Jordaan achtte het niet vanzelfsprekend dat verbeterde

woonomstandigheden vanzelf tot betere bewoning zouden leiden, daar moest een
‘beschaafde’ woningopzichteres persoonlijk op toezien en voorlichting over geven.
Professioneel toezicht was gebaseerd op het idee dat sociale verschillen tussen
bewoners en woningopzichteres zowel in persoonlijk als in zakelijk opzicht tot
wederzijds voordeel zouden strekken. In de omgang konden beiden hun horizon
verruimen, ook al was de aard van de omgang in beginsel strikt zakelijk, met voor
alle partijen duidelijk omschreven rechten en plichten. Of woningopzichteressen
overwicht hadden op bewoners, hing in hogemate af van hun professionele kwaliteiten
en hun expertise in de volkshuisvesting. De benadering van gezinnen en de
aangeboden hulp varieerden naar de mate van zelfredzaamheid. Hoewel
gemeenschappelijke activiteiten werden gestimuleerd, meende de Bouwonderneming
dat deze categorie bewoners niet voor bestuursparticipatie in aanmerking kwam.
Het veronderstelde verschil tussen bewoners en initiatiefnemers verklaart waarom

architect Van der Pek onderzoek deed naar de behoeften en voorkeuren van bewoners
en DeDageraad dat naliet. Het spreken voor bewoners sprak bij De Dageraad vanzelf,
terwijl de Bouwonderneming Jordaan attent was op mogelijke culturele verschillen.
Dat socialisten van geëmancipeerde en progressief-liberalen van niet-geëmancipeerde
bewoners uitgingen, had behalve met ideologische verschillen ook met het
ontwikkelingsniveau van de doelgroep te maken. De Dageraad richtte zich op het
geschoolde, in de moderne vakbeweging georganiseerde deel van de arbeidersklasse.

De Bouwonderneming Jordaan bediende vaker de ongeorganiseerden en kleine
neringdoenden. Bovendien vond de progressieve vleugel van het liberalisme het
coöperatiemodel voor het meer zelfredzame deel van de arbeidersbevolking eveneens
wenselijker. Het volgende ontwerp van Van der Pek was bijvoorbeeld bestemd voor
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de woningbouwvereniging Rochdale, een coöperatieve vereniging van
gemeentewerkers. Ook het initiatief van de progressief-liberale ondernemer J.C. van
Marken om het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA) op te richten, wijst
in coöperatieve richting. Van Marken, die in 1870 voor zijn werknemers van de
Nederlandse Gist en Spiritusfabriek de fabriekskolonie Agnetapark in Delft in het
leven had geroepen, achtte in 1898 de tijd rijp voor arbeiders om zelf tot actie over
te gaan. Het CBSA, dat dateerde uit 1898, stond coöperaties en verenigingen bij en
gaf hun adviezen over de architectenkeuze en opwettelijk, financieel en administratief
terrein. Kopstukken uit de volkshuisvestingswereld stelden zich daarvoor via het
bureau beschikbaar, onder wie de woningopzichteres J. ter Meulen, C.W. Janssen,
onder andere filantroop en financier van de Jordaanwoningen, H.L. Drucker,
medeauteur van de Woningwet, J.W. Tellegen, directeur van Bouw- en
Woningtoezicht, J.W.J. Weijerman, toonaangevend hygiënist. Het CBSAwas tevens
de drijvende kracht achter de oprichting van de Amsterdamse Woningraad, een
krachtenbundeling van allewoningbouwverenigingen inAmsterdam en een invloedrijk
platform voor woningverbetering.
Het concept van de woonschool had in sociaal-democratisch en progressief-liberale

kring brede steun. Het Amsterdamse experiment met de woonscholen als ultieme
poging om het probleem van de ‘onverbeterlijken’ onder de woningzoekenden aan
te pakken, draaide op een fiasco uit. De enige mogelijkheid tot verweer - weigeren
om gebruik te maken van het aanbod om ‘wonen te leren’- konden daklozen zich
niet altijd permitteren. In 1938 concludeerde de Woningdienst dat de resultaten bij
de verwachtingen achterbleven. Van de 50 gezinnen in Zeeburg en de 100 in Asterdorp
konden slechts 31 als ‘blijvend-normaal’ worden uitgeplaatst.
Desondanks vond de woonschool nog lang navolging in andere gemeenten en tot

op heden weten volkshuisvestingsdeskundigen zich geen raad met bewoners die de
minimale eisen van goed wonen niet onder de knie hebben.

E.M.L. Bervoets
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Onder invloed van de stijgende onderhoudskosten kregen huurders na de Tweede Wereldoorlog
geleidelijk meer armslag bij het opknappen en verfraaien van hun woningen. Met tuinhuisjes,
duivenplatjes, schuurtjes en weekendhuisjes brachten deze bewoners hun eigen opvattingen omtrent
‘goed wonen’ in praktijk.
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3 Coproductie: emancipatie van de gebruiker? 1920-1970

In het belang van emancipatie: de woning als vrouwenzaak
Een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van de architectuur
Samenwerking tussen architecten en huisvrouwen
Vrouwenadviescommissies
Doe-het-zelven en zelfwerkzaamheid in het kader van industrialisering,
1945-1985
Nabeschouwing

In de volkshuisvestingsliteratuur is het gebrek aan invloed van bewoners op de
inrichting van dewoonomgeving uitvoerig gedocumenteerd.1Overmatige regelgeving,
ambtelijke procedures, machtige bouwondernemers en eigenzinnige architecten
frustreerden volgens deze literatuur de emancipatie van bewoners en hun
zelfwerkzaamheid ten behoeve van de leefomgeving.
Bouwvoorschriften stelden niet alleen paal en perk aan malafide bouwpraktijken,

maar ook aan de zeggenschap en zelfwerkzaamheid van bewoners. Directe invloed
van individuele bewoners op ontwerp- en uitvoeringskeuzesmag dan een uitzondering
zijn geweest in de sociale woningbouw, de vraag is in hoeverre georganiseerde
pogingen om de stem van gebruikers te laten horen, succes hadden. Ook de ambitie
van doe-het-zelvers om steeds ingrijpender klussen aan te pakken, roept vragen op
over de vermeende belemmering van zelfwerkzaamheid.
Vanuit techniekhistorisch perspectief is de invloed van bewoners niet louter een

politieke kwestie, maar vraagt deze om nader onderzoek naar de samenhang tussen
technische ontwikkeling en bewonersinvloed: hoe ‘open’ is een bepaalde techniek,
welke mogelijkheden tot verandering biedt ze. Tegenstanders van standaardisering
op het Woningcongres vreesden, zoals we in hoofdstuk één hebben gezien, dat een
radicale standaardisering - noodzakelijk voor verdergaande industrialisering - weinig
te kiezen over liet, niet voor woningbouwverenigingen, niet voor bouwvakarbeiders
en zelfs niet voor architecten en bouwondernemers. Ook over de wisselwerking
tussen zelfwerkzaamheid en industrialisering tasten we in het duister. Is er een
samenhang tussen de tendens tot het aanpakken van steeds grotere klussen en de
industrialisering van het bouwen? Welke rol speelde de behoefte van producenten
van geprefabriceerde woningonderdelen en kant en klare producten naar grotere
afzetmarkten? Of stimuleerde de toenemende ambitie van klussende leken de
uitbreiding van kant en klare producten, die in eerste instantie voor de professionele
markt waren bedoeld? En last but not least, in hoeverre wijzen deze tendensen in de
richting van een grotere emancipatie van de gebruiker? De wisselwerking tussen
zelfwerkzaamheid en industrialisering en haar emancipatorische effecten op
adviserende en klussende bewoners vragen om meer inzicht in de manier waarop en
de voorwaarden waaronder adviespraktijken en eenvoudige en meer gedurfde
zelfbouwpraktijken tot ontwikkeling kwamen.

In het belang van emancipatie: de woning als vrouwenzaak
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Het hygiënistische thema van de makkelijk schoon te houden en doelmatig ingerichte
woonomgeving vond in de opkomende vrouwenbeweging een nieuwe voedingsbodem.
De bewerkelijke middenstandswoning en de onhygiënische arbeiderswoning waren
in feministische ogen onvoldoende afgestemd op de eisen van de moderne
samenleving.2 De opkomst van de machine en een betere organisatie van de arbeid
waren grotendeels aan beide typen woningen voorbijgegaan. Tegelijkertijd stelde de
massafabricage van consumptiegoederen andere eisen aan huisvrouwen, ongeacht
hun financiële armslag; de moderne huishouding vereiste competente en
oordeelkundige consumenten.
Voor de zware huishoudelijke arbeid waren aan het begin van de twintigste eeuw

twee alternatieven voorhanden: vermindering en verlichting van het huishoudelijk
werk. Het eerste alternatief was erop gericht om huishoudelijke taken zoveel mogelijk
over te dra-
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De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zag huisvrouwen als ‘belanghebbenden bij het
woningvraagstuk’. De vereniging spande zich daarom vanaf haar oprichting in 1912 in voor
woningverbeteringen die de gebruikskwaliteit van de woning ten goede kwamen.

gen aan gespecialiseerde, professionele organisaties, het tweede leidde naar een
doelmatiger woninginrichting. Voorstanders van professionalisering brachten naar
voren dat de kleinschaligheid van het huishoudenmechanisering en professionalisering
in de weg stond.3 Werkbesparende machines voor het huishouden bestonden nog
nauwelijks. Professionalisering van arbeid eiste specialisering, taakverdeling en
concurrentie, eisen waaraan het eengezinshuishouden nooit kon voldoen. Wegens
het ontbreken van ‘de tucht van de markt’ was zelfs de meest toegewijde en
getalenteerde huisvrouw gedoemd tot het afleveren van amateuristisch broddelwerk.
Bovendien golden voor huishoudelijke arbeid anderemaatstaven dan voor vrouwelijke
beroepsarbeid. Het feministische blad Evolutie laakte linkse politici, die
krokodillentranen om vrouwelijke fabrieksarbeid huilden zonder stil te staan bij het
minstens even zware en langdurige huishoudelijk geploeter.4

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) - voortgekomen uit de
eerste grote feministische manifestatie in Nederland: de Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid - ijverde voor
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Om huisvrouwen te ontlasten, experimenteerde de vrouwenbeweging aan het begin van de twintigste
eeuw met coöperatieve dienstverlening in zogeheten ‘woonhotels’ en coöperatiehuizen. Vrouwen die
niet in coöperatief verband woonden, konden gebruikmaken van de diensten van collectieve keukens,
die door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen lokaal werden opgezet. De architecten J.
Duiker en J.G. Wiebenga, die fervente voorstanders waren van ‘woontorens met een hoog
voorzieningenniveau, realiseerden in Den Haag tussen 1927 en 1929 het eerste woonhotel, de
Nirwana-flat van acht verdiepingen.

beide oplossingen. De belangenbehartiging van de huisvrouwen, ‘als belanghebbende
bij het woningvraagstuk’, was volgens deze in 1912 opgerichte vereniging zowel
gediend met een doelmatiger inrichting van het woonhuis als met collectieve
oplossingen om het huishouden te verlichten.5 Met dat laatste voor ogen sloot de
NVVH zich in 1915 bij de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond aan. Plaatselijke
afdelingen organiseerden coöperatieve keukens, die in Leiden een capaciteit hadden
van tweehonderd maaltijden per dag, in Rotterdam vijfhonderd en in Hilversum een
onbekend aantal.
Naast feministische en sociale motieven vormde het dienstbodentekort een concrete

aanleiding voor verschillende vrouwenorganisaties om zich op de verlichting van
huishoudelijke arbeid toe te leggen. De oprichting van ‘woonhotels’,
appartementsgebouwen met professionele huishoudelijke diensten, bood soelaas
voor welvarende huishoudens die met een gebrek aan huishoudelijk personeel
kampten.6 In Amsterdam (Het Nieuwe Huis), Den Haag (Nirwanaflats), Arnhem en
Haarlem vond de ‘serviceflat’ aftrek.
De Nirwanaflats, een woongebouwmet zeven in plaats van de oorspronkelijke elf

woonlagen, mochten na een onvermoeibare kruistocht door J.G. Wiebenga en J.
Duiker in 1928 worden gebouwd, nadat in Amsterdam eerdere pogingen waren
afgeketst.7 De meest luxueuze flats waren met liften, huismeesters, centrale
verwarming, inpandigewinkels, wasserijen en restaurants uitgerust.8HetAmsterdamse
complex Het Nieuwe Huis was het resultaat van de inspanningen van twee leden van
de NVVH, die de Amsterdamse Woningbouwvereniging Samenwerking bereid
vonden om de bouw en exploitatie op zich te nemen. De villa voor alleenstaande
vrouwen in het Haarlemse Kenaupark was een coproductie van de huishoudelijke
efficiencydeskundige E. van Waveren-Reesink, de architect G. Rietveld en de
binnenhuisarchitecte T. Schröder-Schräder.9 In 1942 slaagden samenwerkende
vrouwenorganisaties erin om aan de Geuzenkade in Amsterdam opnieuw een
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flatgebouw voor ongehuwde vrouwen te realiseren; Oranjehof werd ontworpen door
het architectenechtpaar Pot en Pot-Keegstra.10

Tal van ambitieuze coöperatieplannen zijn echter nooit ten uitvoer gebracht. Twee
van de meest opmerkelijke plannen kunnen hier niet buiten beschouwing blijven. In
1926 ontwierpen de architecten G. Geldmaker en Z. Gulden het Coöperatiehuis voor
de woningbouwvereniging Zomers Buiten.11 Het uit meer verdiepingen bestaande
woongebouw bevatte gezinswoningen, een inkoopcentrale, kinderopvangruimte,
logeerkamers en een restaurant. Het schoonmaakpersoneel dat voor het onderhoud
van de gedeelde ruimten was aangesteld, kon tevens voor het onderhoud van
privé-ruimten worden ingehuurd.
Het Wilhelminahuis, eveneens een onuitgevoerd plan uit 1926, was een initiatief

van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen voor Vrouwen.12 Deze coöperatieve
woongelegenheid had tot doel om alleenstaande vrouwen met minimale kosten een
maximaal wooncomfort te verschaffen. De begane grond verschafte ruimte aan een
restaurant, een vergaderzaal en een garderobe met toiletten.
Vanuit de portiersloge kon toezicht worden gehouden op bezoekers en op de

toegang tot de fietsenstalling in het souterrain. De zes eenkamerappartementen
deelden twee douches, keukens en toiletten. Ook de bergruimten, logeervertrekken
en tuin waren bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik. Beide initiatieven sneuvelden
vanwege gebrek aan kapitaal.
Vereenvoudiging van huishoudelijke arbeid streefde de NVVH na
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door bestaande woningbouwpraktijken tegen het licht te houden en alternatieven te
formuleren. In 1928 stelde de vereniging een Commissie voor Rationeele
Woningbouw in, die gestalte gaf aan de samenwerking tussen architecten en
huisvrouwen. Behalve de NVVH, vertegenwoordigers van het huishoudonderwijs
en de Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond participeerden ook
architectenorganisaties en bouwers in de commissie. De commissie kreeg als opdracht
om enkele ‘rationele normaaltypen’ te ontwikkelen, ‘die de huisvrouwen zooveel
comfort en arbeidsbesparing bieden, als voor de te besteden kosten mogelijk is’.13

Hoewel de aanbevelingen van de NVVH gewoonlijk waren toegesneden op de
woningsituatie en de aspiraties van de middenklasse, werden met dit rapport ook de
lagere inkomensklassen bediend. Het rapport was bedoeld voor woningen in de
huurklassen variërend van vierhonderd tot duizend gulden per jaar. Het werd in de
vereniging slecht ontvangen; zowel op het goedkopere type als op het duurdere type
kwamen veel aanmerkingen.14 De Haagse afdeling van de NVVH stelde in
samenwerking met de gemeente een onderzoeksrapport samen met beter doordachte
plattegronden voor middenklassegezinnen, waarvoor meer waardering was. Het
rapport bevatte ontwerpen voor portiek- en flatwoningen met nieuwe snufjes als
vuilstortkokers, portalen met brievenbussen en een rijwielberging.15 De uitkomsten
van een enquête van de Woningcommissie van dezelfde afdeling over wensen ten
aanzien van onder andere woningontsluiting, vuilafvoer, fietsenberging en het drogen
van de was, waren in de aanbevolen ontwerpen verwerkt. De genoemde thema's
zouden voortdurend terugkomen in de daaropvolgende jaren. Afdelingen schaften
huishoudelijke apparaten, als stofzuigers, strijkijzers en naaimachines aan, die in
bruikleen aan de leden konden worden afgestaan. Blijkbaar waren deze apparaten
voor veel middenklassegezinnen nog te duur om zelf aan te schaffen.
Naast de inspanningen voor doelmatigewoningenmoedigde deNVVHde vertaling

en bewerking van buitenlandse handboeken voor de ‘taylorisatie van het huishouden’
aan.16 Deze handboeken transformeerden het efficiencystreven in de industrie naar
arbeidsbesparende maatregelen in het huishouden.17 De keuken, in de negentiende
eeuw nog in het souterrain weggestopt, kreeg een centrale positie, zo dicht mogelijk
bij de woonkamer. De doelmatige en ergonomisch uitgedokterde keuken werd het
paradepaardje van de efficiencybeweging en de NVVH. De indeling van de keuken
was opgebouwd vanuit de opeenvolgende verrichtingen die voor koken, afwassen
en dergelijke noodzakelijk waren. Uitgekiende looplijnen en een goede lichtinval
konden huisvrouwen honderden overbodige voetstappen besparen. In de Haagse
burelen van de NVVH in Den Haag was de Frankfurter Küche, de door Grete
Schütte-Lihotzky ontworpen modelkeuken van de Duitse Nieuwe
Bouwen-architectuur, voor 25 cent te bezichtigen. De Haagse afdeling van de NVVH
gaf architect J.W. Janzen opdracht om voor de kleinere Nederlandse woning een
toepasselijke keuken te ontwerpen. De uit losse onderdelen bestaandeHollandkeuken,
zoals het ontwerp ging heten, werd in versoberde vorm toegepast in de strokenbouw
van de architecten B. Merkelbach en Ch. Karsten in Landlust (zie hoofdstuk 1).
Mevrouw D.R.E. Oppenheimer-Belinfante, voorzitster van het hoofdbestuur en
drijvende kracht van de NVVH, zorgde ervoor dat het in 1927 opgerichte testinstituut
van de NVVH, het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA), in
1931 de opdracht kreeg om een goedkopere modelkeuken voor de eengezinswoning
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te bouwen, omdat zowel de Duitse als de Hollandkeuken voor de meeste huishoudens
te prijzig was en geen achteruitgang had.18De keuken werd uitgevoerd met granieten
aanrecht, gootsteen en vloer, voor de kastjes was blauw geschilderd, glad afgewerkt
hout gebruikt dat vliegenwerend en onderhoudsarm was. Van het prototype werd
een maquette gemaakt, die lof verwierf op vele tentoonstellingen en de vraag naar
IVHA-keukenadviezen aanwakkerde. In 1932 kreeg de IVHA-keuken een eervolle
vermelding op de Nederlandse bouwtentoonstelling in Den Haag. Duizend
zomerhuisjes in Eindhoven kregen een IVHA-keuken, de Firma Pander benutte de
adviezen van het IVHA bij de inrichting van een modelflat en Vroom & Dreesmann
kopieerde de keuken eenvoudigweg. Geïnspireerd door dit succes, liet de NVVH de
houten onderdelen vervaardigen door de firma Bruynzeel naar tekening van het
IVHA. De IVHA-keuken werd in de TweedeWereldoorlog door de bezetter in beslag
genomen. De na de oorlog opnieuw door Bruynzeel uitgebrachte keuken, grotendeels
gebaseerd op het voorwerk van het IVHA, kreeg in 1952 het keurmerk van de NVVH.
Deze laatste beschouwde de keukengeschiedenis als een geslaagd voorbeeld van
samenwerking tussen NVVH en industrie, die de productverbetering en het
consumentenbelang ten goede kwam.19

Een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van de architectuur

Het rapport van de studiecommissie voor practische woninginrichting uit 1930 was
het eerste publieke geschrift waarin expliciet onder woorden werd gebracht dat de
woning in technisch opzicht was achtergebleven:

De dagelijks terugkomende arbeid in de huishouding heeft van het
schitterende vernuft van de tegenwoordige techniek, in tegenstelling met
de industrie, het transportwezen en het oorlog voeren, nog weinig voordeel
ondervonden [...] Dit tekort bij het bouwen van woningen is als een
vergeten hoofdstuk in het boek der architectuur. [...] Als een vrouw zes
maanden in de winter twee kachels moet stoken en daarvoor vier trappen
omhoog moet klimmen om vier kitten per dag te vullen, beklimt zij in
deze periode de Westertoren 126 maal of bijna vijf maal per week.20
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De studiecommissie was ingesteld door de Amsterdamse gemeenteraad en moest
advies uitbrengen over verbeteringen in de woningbouw. De commissie bestond uit
vertegenwoordigers van politieke partijen en toonaangevende vrouwenorganisaties,
zoals de NVVH en twee vrouwelijke experts op het gebied van woninginspectie en
collectieve wasgelegenheid.21 De gedetailleerde aanwijzingen in het rapport hadden
tot doel om architecten aanwijzingen te geven overmogelijkheden ter vereenvoudiging
van huishoudelijke arbeid. De breed samengestelde commissie was in tweeërlei
opzicht een opmerkelijk fenomeen in de verzuilde wereld van de woninghervorming.
Het rapport verwoordde het van sociaal-democratische vrouwen afkomstige idee dat
demogelijkheden van de techniekmeer toegesnedenmoestenworden op de behoeften
van vrouwen. Vooral de binnenkant van de woning was ‘een vergeten hoofdstuk in
de geschiedenis van de architectuur’, daar architecten meestal geen benul van het
huishouden hadden. ‘De volmaakte onverschilligheid’ van architecten voor ‘het
inwendige’ van de woning was voor de commissie een sprekend bewijs van de
tweederangspositie van vrouwen. Daarnaast stelden de auteurs van het rapport zich
op het (sociaal-)democratische standpunt dat technische innovaties aan alle vrouwen
ten goede moesten komen. Aanvankelijk geagendeerd tot voordeel van de beter
gesitueerde vrouwen, werd het thema van de vereenvoudiging van huishoudelijke
arbeid door de commissie opgepikt om de overbelasting van ‘minvermogende’
huisvrouwen eveneens te verminderen.
Het idee van de studiecommissie was afkomstig van Liede Tilanus, een van de

eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van de Sociaal-democratischeArbeiderspartij
(SDAP). In de gemeenteraad pleitte zij met enige regelmaat voor meer zeggenschap
van vrouwen op woninggebied en voor de verlichting van huishoudelijke arbeid.22

Evenals andere sociaal-democratische vrouwen had zij hoge verwachtingen van
de arbeidsbesparende mogelijkheden van huishoudelijke apparaten en de verbetering
van de woonomgeving. De Proletarische Vrouw, het blad van de
Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, had in een artikelenserie ‘De IJzeren
huisvrouw’ al vanaf 1909 een lans gebroken voor demechanisering van huishoudelijke
arbeid.23De ontoereikendheid van arbeidersbudgetten om de veelal kostbare apparaten
als stofzuigers en wasmachines aan te schaffen, ontlokte De Proletarische Vrouw
de strijdbare eis: ‘Hier met die machines.’
Tussen de lancering van het plan en het besluit van de gemeenteraad om de

studiecommissie te installeren, lag een periode van elf jaar. De instelling van de
studiecommissie was het eerste resultaat van de pogingen van Tilanus en andere
feministen om het volkshuisvestingstij ten gunste van vrouwen te doen keren. De
commissie beval de instelling van een permanente vrouwenadviesraad aan, met als
opdracht ieder bouwplan aan eisen van doelmatigheid en gebruiksgemak te toetsen.
Wethouder van Volkshuisvesting M. de Miranda achtte het wenselijker dat vrouwen
in bestaande adviesorganen werden opgenomen.
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Het huishouden was door de onnadenkendheid van architecten nodeloos omslachtig, volgens het
rapport PraktischeWoning-inrichting. Om dit aanschouwelijk te maken, rekende de Studiecommissie,
de auteur van het rapport, de lezer voor hoe vaak huisvrouwen de Westertoren moesten beklimmen
om de kachel van kolen te voorzien.

Vijfentwintig jaar later, in 1954, kreeg de Studiecommissie voor practische
woninginrichting in Amsterdam een vervolg. Bij haar installatie kreeg de
‘Vrouwenadviescommissie inzake woningbouw’, de VAC, zoals de commissie in
de wandelgangen ging heten, van de wethouder van Volkshuisvesting de opdracht
mee om behalve over de inrichting en uitrusting der woningen, ook over ‘het
aanbrengen van het nodige comfort en het verhogen van het sociaal-culturele
woningpeil’ te adviseren.24

Wat wil de bewoner (M/V)?

Ofschoon vrouwenorganisaties en vrouwelijke woningexperts een doelmatige
woonomgeving hoog in het vaandel hadden staan, twijfelden ze al spoedig aan een
rigide doorvoering van het taylo-
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Met het uit Amerika overgewaaide streven naar vereenvoudiging of rationalisering van het huishouden
werd nogal eens de spot gedreven.

ristische ‘one best way’-principe. Hoe zinvol was de veronderstelling dat een
woningaccommodatie maar op één manier te gebruiken was en taken alleen op de
manier konden worden uitgevoerd zoals de ontwerper ze had bedoeld? In sommige
gevallen had het meer zin om de techniek aan te passen vanwege hardnekkige
gewoonten van gebruikers en in de meeste gevallen ontbrak het de ontwerper aan
kennis over het gebruik. Om bewoners een stem te geven in het bouwproces en
deskundigen over hun woonwensen te informeren, werden verschillende ingangen
beproefd.
Evenals HélèneMercier, opteerde Tilanus voor eenwoningbouwprogrammawaarin

de ervaringen van huisvrouwen uit verschillende lagen van de bevolking en de
expertise van professionele vrouwen waren verwerkt. Tilanus greep het ambitieuze
gemeentelijke bouwprogramma voor 1500woningen in 1926 aan omde betrokkenheid
van vrouwen bij de woningbouw in de Amsterdamse gemeenteraad aan de orde te
stellen.25 Het was volgens haar zinnig om bij een dergelijk groot plan vrouwen te
raadplegen die al in gemeentewoningen waren gehuisvest. Vooral de inrichting van
de keuken gaf volgens haar informanten herhaaldelijk aanleiding tot klachten. Evenals
het fractielid - en architect - Gulden, had Tilanus verschillende keren geconstateerd
dat er nog steeds woningen werden aangeboden met keukens waarin door
ontwerpfouten nauwelijks gekookt kon worden.26 Het plan voor 1500 woningen had
betrekking op woningen met een huurtoeslag, waarvoor ex-krotbewoners in
aanmerking kwamen.27Het verlies op de exploitatie van één gulden veertig per week
op de huur van een woning werd voor de ene helft door de gemeente en voor de
andere helft door het Rijk gefinancierd. Om de huurprijs van de woningen zo laag
mogelijk te houden, had de gemeente de aanleg van elektriciteitsleidingen en de
grondkosten van de tuintjes niet in de kostprijs verwerkt. Wethouder van
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Volkshuisvesting M. de Miranda achtte een aparte raadpleging van huisvrouwen
overbodig, omdat al zoveel mogelijk aan de wensen van bewoners tegemoet was
gekomen. Hoewel hijzelf een verklaard tegenstander was van de woonkeuken, werd
deze nadrukkelijke wens van de bewoners gehonoreerd.28

Anders dan de meeste partijgenoten, beschouwde Tilanus gebrekkige
woningtoestanden ook als een symptoom van sekseongelijkheid. Hoewel de vrouw
in de woorden van Louise van der Pek-Went ‘dagelijks aan de lijve ondervindt wat
goed of slecht wonen betekent’, gaven woningbouwverenigingen in het algemeen
de voorkeur aan mannelijke bestuursleden met bestuurlijke en boekhoudkundige
ervaring.29Doelmatige woninginrichting was daardoor nog nauwelijks een issue voor
woningbouwverenigingen.
Daarnaast strookten de wensen van de vrouwelijke achterban niet altijd met het

sociaal-democratische gedachtegoed. Een enquête onder vrouwelijke partijleden
wees bijvoorbeeld uit dat arbeidersvrouwen, in tegenstelling tot de officiële
partij-ideologie, weinig voelden voor collectivisering van het huishouden.30 Vanuit
het oogpunt van een socialistische levensstijl waren collectieve voorzieningen echter
nastrevenswaardiger dan initiatieven voor de vereenvoudiging van individuele
huishoudens. Uit een interpellatie over de samenstelling van de Commissie Hoogbouw
is op te maken dat Tilanus er vooral op gespitst was om ‘arbeidersvrouwen’ meer
stem te geven in de woningbouw. Naast Louise Went maakte ze zelf deel uit van
deze commissie, die moest onderzoeken in hoeverre dit woningtype geschikt was
voor gezinsbewoning.31

Behalve de weg van de directe vertegenwoordiging in verschillende
volkshuisvestingsfora, bewandelden vrouwelijke woningexperts en
vrouwenorganisaties nog andere paden om de stem van de vrouwelijke consument
tot gelding te brengen. Regelmatig raadpleegden vrouwenorganisaties hun achterban
om de diversiteit van woonbehoeften onder de aandacht te brengen en/of hun eigen
opvattingen over ‘goed wonen’ te toetsen.
Direct na de Tweede Wereldoorlog vond de Nederlandse Vereniging van

Huisvrouwen het noodzakelijk om architecten in de moeilijke periode van
wederopbouw op de hoogte te brengen van dewoonwensen van vrouwen. DeNVVH
kon vanaf de oprichting bogen op een traditie van ledenraadpleging.32 Margaret
Staal-Kropholler, de eerste vrouwelijke architect in Nederland, nam de
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uitvoering van een woonwensenenquête onder de leden van de NVVH op zich.33 De
integrale publicatie van deze enquête in het vakblad Bouw op 8 november 1947 riep
nogal wat reacties op.34 Ter voorbereiding op het onderwerp besteedde de redactie
onder de titel ‘Wonen zonder wenen’ aandacht aan een soortgelijke Engelstalige
publicatie van Priscilla Novy, ‘Housework without tears’. De tendens in dit artikel
was echter om het huishouden met behulp van zoveel mogelijk technische snufjes
te vergemakkelijken, een benadering die haaks stond op die van vrouwenorganisaties.35

De resultaten van de NVVH-enquête werden aangeboden aan de minister van
Volkshuisvesting en Wederopbouw. Bij deze gelegenheid sprak Staal-Kropholler de
wens uit dat de samenwerking tussen huisvrouwen, overheid en architecten tot betere
woningen in de toekomst zou leiden.36 Met ontwapenende eerlijkheid zette de
architecte in de toelichting op de enquête uiteen dat naast informatie-inwinning ook
consumentenopvoeding werd beoogd. De enquête had mede tot doel ‘vele vrouwen
aan het denken te brengen over alles wat aan een woning te pas komt’ en ‘ze te helpen
in de toekomst nuttiger adviezen uit te brengen’.37 Een opvallende continuïteit met
de opzet van de enquête van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs uit
1928, die huisvrouwen eveneens tot nadenken wilde aanzetten!
De huisvrouwenenquête luidde een nieuwe trend in voor Bouw, dat vanaf dit

tijdstip behalve de NVVH ook vertegenwoordigsters van de Nederlandse
Huishoudraad, Vrouwenadviescommissies in de woningbouw, vrouwelijke
deskundigen en zelfs arbeiders aan het woord liet.38

Samenwerking tussen architecten en huisvrouwen

Siegfried Giedion noemde in zijn beroemde boekMechanization takes command
J.J.P. Oud als de eerste architect die zich serieus in het gebruik van de woning had
verdiept.39 Giedion baseerde zijn oordeel op een serie eengezinshuizen die deze
architect van het Nieuwe Bouwen ter gelegenheid van een woningtentoonstelling in
Stuttgart had gemaakt. Oud liet zich bij deze gelegenheid adviseren door ErnaMeyer,
een econome die in Duitsland de vereenvoudiging van het huishouden propageerde.
In Stuttgart werd Oud voor het eerst geconfronteerd met eisen van lokale
huisvrouwen.40Op grond van deze ervaring adviseerde hij Nederlandse vrouwen om
een eind te maken aan het ‘speelse egoïsme der architecten’, maar van architecten
en huisvrouwen in het algemeen had hij geen hoge pet op.41

De architect minacht - het gaat hier om woningbouw - de kleine
geriefelijkheden, die het leven van alle dag gerealiseerd vraagt, wijl hij er
zich er boven verheven waant; de huisvrouw komt er niet op: ze schijnt
vooralsnog liever langmet het lichaam dan kort met de geest te arbeiden!42

Oud en zijn Duitse collega Bruno Taut schilderden vrouwen in hun propaganda voor
doelmatige woninginrichting behalve als potentiële bondgenoten, toch vooral af als
hoedsters van het ornamentele en als belangrijkste obstakels voor een comfortabele
en doelmatige woning. Bruno Taut wijdde een heel boek aan deze kruistocht: Die
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De eerste vrouwelijke architect, Margaret Staal-Kropholler, hechtte aan een zorgvuldige afstemming
tussen plattegrond en gevel. Ook wanneer de opdrachtgever slechts een gevelontwerp verlangde,
leverde ze doordachte plattegronden met eenvoudige, arbeidsbesparende oplossingen aan, zoals
boodschappenliftjes en vuilniskokers.
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De huishoudlerares R. Lotgering-Hillebrand stelde met twee architecten van de Nieuwe Zakelijkheid
de brochure ‘Keukens’ samen. De brochure laat tal van voorbeelden zien van de ‘onbruikbaarheid’
van keukens die door architecten van de Amsterdamse School waren ontworpen. De pijlen geven aan
dat er geen plaats is voor een vuilnisemmer, dat de gootsteen niet in het midden van het aanrecht is
geplaatst en dat de keuken door de plaatsing van het bovenkastje als ‘hoofdstoot-keukentje’
gekwalificeerd diende te worden.

neueWohnung. Die Frau als Schöpferin.43Met de bekeringsijver verflauwde bij Oud
en Taut al snel de belangstelling voor het onderwerp huisvrouw.
ErnaMeyer hoopte daarentegen op een duurzame samenwerking tussen architecten

en huisvrouwen en legitimeerde de ‘inspraak’ van vrouwen kort en krachtig met:
‘De woning is de werkplek van vrouwen.’44 Evenals vrouwelijke woningdeskundigen
en vrouwenorganisaties in Nederland, pleitte ze ervoor elk nieuwbouwplan aan
vrouwen voor te leggen om ten minste de grootste fouten te vermijden.
Anders dan Giedion en Oud suggereerden, was het vrouwen niet ontgaan dat het

huishouden weinig had geprofiteerd van technische inzichten en ‘moderne
geriefelijkheden’. Zoals eerder vermeld, ontwikkelde de NVVH vanaf haar oprichting
een breed scala aan initiatieven op het gebied van woningverbetering, in een aantal
gevallen in samenwerking met architecten.
Het blad van het Nieuwe Bouwen, De 8 en Opbouw, toonde zich dan ook ‘verrast

door de overeenstemming, welke er blijkt te bestaan tusschen de wenschen der
huisvrouwen, zoals door Mevr. Oppenheimer-Belinfante [de voorzitster van de
NVVH; L.B.] zijn geformuleerd, en het streven der architecten van het nieuwe
bouwen’.45De onvrede van vrouwenorganisaties over de stiefmoederlijke behandeling
van de binnenkant van de woning dateerde van vóór de opkomst van het Nieuwe
Bouwen en had betrekking op de woningbouw als geheel. Het Nieuwe Bouwen
spitste de bestaande onvrede over de verwaarlozing van de woningplattegrond toe
op de ‘schortjesarchitectuur’ van de Amsterdamse School. Het oprichtingsmanifest
van het Nieuwe Bouwen, ‘De 8 en Opbouw’, stelde provocerend: ‘De 8 zegt het is
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niet uitgesloten schoon te bouwen, maar het ware voorshands beter leelijk te bouwen
en doelmatig, dan parade architectuur op te trekken voor slechte plattegronden.’
Volgens het pesterige commentaar van architect B. Merkelbach kon van wonen in
Amsterdamse School-huizen geen sprake zijn: ‘Met de gemoedelijkheid den
Amsterdammer eigen, tracht hij te kamperen in deze huizen, zo goed en zo kwaad
als het gaat.’46 De architecten van het Nieuwe Bouwen gebruikten hun ‘ontdekking’
van de gebruikswaarde van de woning om zich te profileren ten opzichte van demeer
gevestigde Amsterdamse School. Anderzijds ondersteunde de polemiek tussen het
Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse School de visie van de woning als ‘een vergeten
hoofdstuk in de geschiedenis van de architectuur’. In het licht van deze polemiek
kan het niet meer verwonderen dat J.G. Wiebenga en J. Duiker, spraakmakende
vertegenwoordigers van het NieuweBouwen, als informanten van de Studiecommissie
inzake praktische woninginrichting optraden. Net terug van een Amerikaanse
studiereis, spoorde Wiebenga Nederlandse huisvrouwen aan om het voorbeeld van
hun overzeese zusters te volgen en dwingende eisen te formuleren voor architecten.47

Met lichtbeelden illustreerde hij de Amerikaanse vorderingen op het gebied van de
industrialisering van de woningbouw.48 Duiker informeerde de commissie over het
onderbrengen van arbeiderswoningen in hoogbouwprojecten, waarvoor hij zich onder
andere had georiënteerd op het in 1923 in uitvoering genomen gemeentelijke plan
voor 25.000 woningen in Wenen.49 Beide modernisten meenden dat een hoog
voorzieningenniveau in arbeiderswoningen alleen in hoogbouw haalbaar was.
Zoals de opstelling van Oud en Taut al liet zien, hadden vrouwenorganisaties en

architecten van het Nieuwe Bouwen eerder een convergerende dan een gelijksoortige
benadering van het gebruik van de woning. Aan de belangstelling van architecten
van het Nieuwe Bouwen voor het gebruik en de gebruiker lag een ander motief ten
grondslag dan bij vrouwenorganisaties. Voor de architecten van het Nieuwe Bouwen
was het systematisch analyseren van het gebruik van de woning slechts een stap op
weg naar de rationalisering van de woningproductie. Het gebruik van de woning
werd opgevat als een ‘geheel van handelingen en bewegingen met
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de woning als instrument om deze zo efficiënt mogelijk af te wikkelen’, met de
‘woonmachine’ als ultieme uitkomst.50 Le Corbusier, de beroemdste architect van
het internationale Nieuwe Bouwen, lanceerde het concept van ‘woonmachine’ om
aan te geven dat de woning een gebruiksartikel was als alle andere. Contact met de
‘echte’ bewoner was voor een ‘zuivere’ gebruiksanalyse allesbehalve noodzakelijk.
Bij het ontleden van de gebruiksfuncties kwam het er juist op aan zoveel mogelijk
van de concrete bewoner te abstraheren en alle woonfuncties in objectieve en
kwantificeerbare grootheden uit te drukken.51Het begrip ‘woonmachine’ impliceerde
echter tevens, zoals J. Wajcman terecht opmerkte, dat in een dergelijke machine van
huishoudelijk werk geen sprake meer zou zijn.52

Op de bres voor woningcomfort en gebruikskwaliteit

Het contact met de gebruiker beperkte zich niet bij alle architecten van het Nieuwe
Bouwen tot een oppervlakkige flirt met ‘de’ huisvrouw. M. Staal-Kropholler
onderhield al sinds 1918 contacten met de NVVH. Dat zij in deze periode woningen
bouwde in de traditie van de Amsterdamse School, belemmerde haar belangstelling
voor het gebruik van de woning blijkbaar niet. Ook toen ze bij het ontwerpen van
woningblokken in Plan-Zuid alleen voor de compositie van de gevel verantwoordelijk
was, probeerde ze de woningplattegronden nog zodanig te veranderen dat ze aansloten
bij het gevelontwerp. Hoewel ze voor een kleine negentig appartementen met vier
verschillende eigenbouwers te maken had, slaagde ze er toch in extra woonruimte
te creëren door twee trappenhuizen samen te voegen en de woningontsluiting te
veranderen. Ook de zorgvuldige detaillering bleef dankzij de steun van de
schoonheidscommissie, die de architectonische kwaliteit van Plan-Zuid bewaakte,
overeind.53

OokW. van Tijen, eveneens een spraakmakende architect van het Nieuwe Bouwen,
onttrok zich aan het beeld van de architect die voornamelijk theoretisch het belang
van de gebruiker beleed.
Hoewel het uitgangspunt ‘DE 8 IS slechts voor feiten’ Van Tijen op het lijf

geschreven was, sloot deze hang naar feiten een differentiatie van de gebruiker niet
uit: ‘doelmatigheid is niet hetzelfde voor een musicus en voor een timmerman’ en
verschilde naar tijd en plaats.54De hang naar ‘vaste waarden’ weerhield hem niet van

aanvulling
en precisering

algemene
oriëntatie

kerngroepen

literatuurstudieraadpleging
huisvrouwen

1e interim-
rapport
(intern)

literatuurstudieraadpleging
huisvrouwen

voorlegging
programma
aan
studieraad

1.
inventarisatie

2.1
voedselbereiding,

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



koken,
eten

2.2
wassen,
drogen,
strijken

2.3 slapen,
kleden,
pers.
hygiëne,
baby- en
ziekenverz.
in huis

2.4
schoonhouden
en
onderhoud
i.v.m.
materiaalkeuze
en
afwerking
van
vloeren,
wanden,
plafonds,
inventaris
en
meubilair

2.5
geestelijke
en
lichamelijke
ontspanning
en
activiteit

3.1
fysisch-technische
en
gezondheidstechnische
eisen

3.2
verticaal
transport

kerngroepen

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



voorlegging
aan
studieraad

behandeling
door
centrale
studiegroep

eindrapport
kerngroep

stadiumspeciale
onderwerpen

raadpleging
deskundigen

2e

interim-
rapport

1.
inventarisatie

2.1
voedselbereiding,
koken,
eten

2.2
wassen,
drogen,
strijken

2.3
slapen,
kleden,
pers.
hygiëne,
baby- en
ziekenverz.
in huis

2.4
schoonhouden
en
onderhoud
i.v.m.
materiaalkeuze
en
afwerking
van
vloeren,
wanden,
plafonds,
inventaris
en
meubilair

2.5
geestelijke
en
lichamelijke
ontspanning
en
activiteit

3.1
fysisch-technische

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



en
gezondheidstechnische
eisen

3.2
verticaal
transport

Naast bouwkundigen hadden ook vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties zitting in de
Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning. De Studiegroep maakte systematisch
gebruik van de bevindingen van huisvrouwen, zoals de volgorde in het werkschema laat zien, en
pakte met succes de draad op van het ergonomisch onderzoek uit de jaren twintig.
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De principes van de wetenschappelijke bedrijfsvoering van de Amerikaanse ingenieur W.F. Taylor
inspireerden vrouwelijke efficiency-experts tot een doelmatiger inrichting van de woning. Ergonomisch
uitgedokterde iooplijnen bepaalden hoe vertrekken ten opzichte van elkaar moesten worden
gerangschikt en hoe de keuken, het zenuwcentrum van het huishouden, diende te worden opgesteld.

intensieve samenwerkingsverbanden met vrouwenorganisaties en vrouwelijke
woningdeskundigen. Evenals de in eerdere hoofdstukken besproken Van der Pek
vóór hem, zocht hij op praktische gronden naar samenwerkingsverbanden en naar
methoden om de kwaliteit van de volkswoningbouw te waarborgen en deze in tijden
van economische crisis en krappe overheidsfinanciën niet naar het onaanvaardbare
te laten afglijden. Zijn pogingen om woonfuncties zoveel mogelijk te ontleden en
vast te leggen in kwantificeerbare en hanteerbare grootheden, moeten in dat kader
worden bezien.55 In eerste instantie zag hij hiervoor een platform in het Nederlands
Instituut voor Efficiency (NIVE), waar hij deelnam aan een grootschalig
woonwaardenonderzoek dat het instituut in 1931 startte.
Van Tijen riep binnen het instituut tevens een bedrijfsstudiegroep voor ‘Efficiency

in woningplan, woningindeling en huishouding’ in het leven. Van deze werkgroep
waren enige vrouwen lid die handboeken voor de taylorisering van het huishouden
bewerkten voor het Nederlandse taalgebied, zoals R. Lotgering-Hillebrand, A.
Wolthers-Arnolli en J. Polak-Kiek. Andere ledenwaren de architecte J.F. Pot-Keegstra
en de reeds besproken architect J.W. Janzen, die voor de NVVH een verbeterde
versie van de Frankfurter Küche ontwierp. De werkgroep raakte echter vleugellam
vanwege de verdeeldheid tussen mannelijke en vrouwelijke deskundigen.56 Als
uitgangspunt voor het werk van de bedrijfsstudiegroep produceerde Van Tijen een
sociologische schets met als titel ‘Analyse van het gezin in zijn samenstelling en
functies’.
Ter gelegenheid van een prijsvraag voor ‘goedkope arbeiderswoningen’ in 1936

onderschreef Van Tijen nog volmondig dat versobering geen verarming hoefde te
betekenen omdat ‘orde goedkoper is als wanorde’ en ‘eenvoud economischer dan
ingewikkeldheid’. Even systematisch als hij zich toelegde op ‘vereenvoudiging’,
wees hij verlaging van het volkshuisvestingspeil van de hand.
Berusten in het economisch onvermijdelijke getuigde van een defaitisme waar

Van Tijen niets van moest hebben:
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Nooit mogen wij denken dat een huisvrouw zich ‘nu eenmaal’ in haar
woning af moet beulen en de natuur voor een stadsmens ‘nu eenmaal’
onbereikbaar was.

Kortom: versobering moest een meerwaarde hebben. Tegen versobering uit
bezuinigingswoede stelde Van Tijen zich principieel te weer en daarbij verzekerde
hij zich van de steun van vrouwenorganisaties. De Nederlandse Huishoudraad (NHR)
en de NVVH lieten in de wederopbouwperiode keer op keer hun stem horen tegen
dewoningnood en de achterstelling van dewoningbouw bij het herstel van de industrie
en de infrastructuur. De aanzienlijke expertise in deze organisaties om in tijden van
schaarste te roeien met de beschikbare riemen, werd dus niet zonder protest
aangewend.57

In de studiegroep ‘Functionele Grondslagen van de Woning’ (1954-1958) kreeg
de samenwerking tussen vrouwenorganisaties en Van Tijen zijn beslag.58 De
studiegroep, geïnitieerd door de NHR en het Bouwcentrum, zette het onderzoek voort
dat in de jaren dertig in het kader van het NIVE vastliep op de tegenstellingen tussen
vrouwelijke efficiency-experts en mannelijke ingenieurs en archi-
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tecten.59 Deze keer verliep de samenwerking naar tevredenheid. In negen rapporten
was ieder onderdeel van het wonen nauwkeurig geanalyseerd en waren de meningen
van tweehonderd huisvrouwen verwerkt.60 Om de nodige flexibiliteit te betrachten,
waren geen vormen voor vertrekken vastgesteld, maar volumen en oppervlakten.
Onder de veelbelovende titel ‘Ieders huis straks’ liet Van Tijen studenten een ontwerp
maken op basis van het onderzoek naar de functionele grondslagen van de woning.61

Onder auspiciën van het Bouwcentrum, de Nationale Woningraad en de NHR werd
het ontwerp in het Rotterdamse Bouwcentrum aan het grote publiek getoond. ‘Twintig
jaar en een miljoen woningen te laat’ slaagde het samenwerkingsverband van
bouwkundig Nederland erin de benepen normen van de overheid ongedaan temaken.62

De aanbevelingen van de studiegroep hadden betrekking op de vergroting van het
woonoppervlak, de verbetering van sanitaire voorzieningen, de inrichting van de
keuken, de kast en bergruimten, de geluidswering, de thermische isolatie en de
afwerking van de woning. De aanbevelingen leidden samen met die uit het rapport
‘Experimentele Woningbouw’ van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) tot
een grondige herziening van deWenken en Voorschriften uit 1951.63Vooral vanwege
de drastische vergroting van het woonoppervlak, waarvoor Van Tijen zich gedurende
twintig jaar had ingezet, kunnen deWenken en Voorschriften uit 1965 worden gezien
als het voorteken van een kwalitatieve omslag in het huisvestingsbeleid.64 In een
waarderende bespreking noteerde een medewerker van de Dienst Volkshuisvesting
Rotterdam in het blad Bouw één raak voorbehoud over de analytische werkwijze van
de studiegroep: het analyseren van handelingen was heel nuttig en noodzakelijk,
maar ‘het “zijn” in de woning stelt eisen die niet met een maatlat, langs
natuurwetenschappelijke weg te achterhalen zijn’.65 In de toelichting op de resultaten
van de studiegroep beleed Van Tijen opnieuw het belang van de samenwerking tussen
deskundigen en huisvrouwen. Voor de probleemdefinitie moest zelfs niet bij
deskundigen en ontwerpers worden begonnen, ‘die wel eens te vaak menen alles
allang te weten en te kunnen’, maar bij ‘de bron waar het wonen werkelijk gekend
en geweten wordt, n.l. bij de huisvrouwen’.

Vrouwenadviescommissies

Direct na de TweedeWereldoorlog kreeg Rotterdam een Vrouwen Adviescommissie
(VAC) in de woningbouw om ‘de huishoudelijke stem te vertolken’ bij de
wederopbouw van de platgebombardeerde stad.66 Het sociaal-democratisch
gemeenteraadslidmevrouwH.D. 's Jacob-Goddard, die de hand had in de oprichting,
werd voorzitster. DeNVVH en deNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen drongen
ook bij andere gemeenten op de instelling van zulke vrouwelijke adviesorganen aan.67

Afhankelijk van de politieke krachtsverhoudingen ontstonden er tal van VAC's, soms
nauw gelieerd aan het gemeentelijk volkshuisvestingsapparaat, soms wat losser van
ambtelijke diensten opererend. Inmiddels bestaan er rond de 365 VAC's verspreid
over heel Nederland.68 De geschiedenis van deze organisaties geeft een bijzondere
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inkijk in de onderhandelingen tussen deskundigen en leken over de gebruikskwaliteit
van de naoorlogse woningvoorraad.
Alle eenvoud van de opdracht om ‘de huishoudelijke stem te vertolken’ ten spijt,

riep deze opdracht voor de VAC's een lastig dilemma op.69 Enerzijds was ‘de
huishoudelijke stem’ een onontbeerlijk tegengif voor de bedrijfsblindheid bij
architecten, bouwondernemers en woningbouwverenigingen, anderzijds vreesden
de VAC's dat die stem in het koor van deskundigen onvoldoende gezag zou hebben.
De lotgevallen van de Amsterdamse commissie zijn illustratief voor demanier waarop
VAC's met dit probleem worstelden.
De Vrouwen Adviescommissie inzake Woningbouw werd op 8 februari 1954 in

Amsterdam geïnstalleerd. De opdracht van de VAC kwam overeen met die van de
Studiecommissie voor PractischeWoninginrichting, namelijk nagaan ‘welke de wijze
van indeling en inrichting van woningen moet zijn om het huishouden en de arbeid
der huisvrouw zoveel mogelijk te vereenvoudigen’. Een nieuw element in de
taakomschrijving was ‘het verhogen van het sociaal-cultureel peil van het wonen’.70

Het initiatief tot instelling kwam van het Centraal Overleg Vrouwenorganisaties
Amsterdam (COVA). Wat precies de verwachtingen waren van het COVA en de
geïnstalleerde VAC-leden ten aanzien van de taak en functie van de VAC, is niet
bekend - de aanloop naar het ontstaan van de VAC is niet gedocumenteerd. Het is
dus ook niet bekend of de taakomschrijving die Burgemeester enWethouders (B&W)
de VAC meegaven door haarzelf werd ingefluisterd of dat de gemeente deze
eigenhandig formuleerde.
De kersverse VAC kreeg van de wethouder van Volkshuisvesting te verstaan dat

naar buiten treden ongewenst was. Commissieleden dienden zich ter plaatse op de
hoogte te stellen van de situatie in de woningbouw, want alleen dan kon ‘praktisch
advies’ aan B&W worden gegeven. Als de belangrijkste aandachtspunten voor de
VAC wees de wethouder een efficiënte plattegrond, de wijze waarop brandstof in
de woning wordt gebracht, de aanwezigheid van centrale voorzieningen, de
droogruimte en de wasruimte aan. Van zijn kant verklaarde hij zich bereid nieuwe
fabrikaten te laten vervaardigen, mocht uit het VAC-advies blijken dat bestaande
producten niet voldeden. De gemeente leek dus niet afwijzend te staan tegenover
een zekere innovatieve inbreng van de kant van de VAC. De directeur van de
Gemeentelijke Woningdienst, die de opdracht had om VAC-vergaderingen te
adviseren, liet zich al snel vervangen door een van de ambtenaren van zijn dienst,
ir. Braun. De Woningdienst stelde vergaderruimte, een notuliste en het gebruik van
kopieerfaciliteiten ter beschikking.
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De woningplattegrond heeft vanaf de negentiende eeuw een opmerkelijke transformatie doorgemaakt.
De toename van 53 m2 in het Interbellum naar 100 m2 in 1970 en de geleidelijke differentiatie van
vertrekken verbeterden de gebruikskwaliteit van de woning.

De commissieleden ontvingen geen presentiegeld, maar kregen alleen hun onkosten
vergoed (net als bij de VAC's van 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht). Na lang
aandringen kreeg de secretaresse van de VAC in 1960 een tegemoetkoming van f
25,- per vergadering.
De samenstelling van de commissie was gebaseerd op een verdeling over de

verschillende zuilen, namelijk personen die ‘zoveel mogelijk alle richtingen
vertegenwoordigen’. Op voorstel van het COVA werden het er ‘2 uit de Prot. Chr.
groepering, 2 R.K. en [5] uit de Algemene groepering’. De laatsten zijn
vertegenwoordigers van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding,
de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de Vrouwenbond N.V.V., de
Vrouwenbond PvdA, de Vereniging van Vrouwenbelangen en de Vereniging van
Vrouwen werkzaam in
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In het onderhandelingsproces over de vormgeving en inrichting van de woning was de gebruiker
vaak indirect en incidenteel vertegenwoordigd. Na de Tweede Wereldoorlog vulden
vrouwenorganisaties en vrouwenadviescommissies voor de woningbouw (VAC's) deze lacune op. In
veel gevallen konden ze overlast voor de gebruiker voorkomen doordat zij architecten tijdig
attendeerden op ontwerpfouten, zoals verkeerd geplaatste of ontbrekende stopcontacten.

Bedrijf en Beroep. Ook drie vrouwelijke gemeenteraadsleden namen zitting in de
commissie.71

Bevoegdheden en invloed

De herhalingsbouw in de westelijke tuinsteden was het eerste onderwerp waarmee
de VAC te maken kreeg. De gemeente had al bepaald dat woningen in de westelijke
tuinstad Slotermeer voor herhaling in aanmerking kwamen in andere tuinsteden, te
beginnen met Slotervaart.
De voorzitster, M.W.B. Rynja-Ensink, vertegenwoordigster van de Katholieke

Vrouwenbeweging en een voorstandster van ‘doen wat gevraagd is’, vreesde dat
bezwaren van commissieleden tegen herhalingsbouw ‘als niet ter zake kundig opzij
geschoven worden, hetgeen van invloed is op verdere beoordeling’. Deze
terughoudendheid deed zich opnieuw voor bij het advies over kastdiepten. Het voorstel
om in het vervolg de gewenste kastdiepte in maten uit te drukken, in plaats van over
‘onvoldoende’ diepte te spreken, sneuvelde binnen de commissie op het argument
dat de commissie binnen de bestaande regels en maten diende te werken.72

De discussies over de herhalingsbouw weerspiegelden de problemen met de
taakafbakening in de eerste jaren. Waarover ‘mocht’ of ‘diende’ de VAC nou precies
van advies te dienen?73

Na verloop van tijd wierpen voorstanders van een brede taakomschrijving
ervaringen van andere VAC's in de strijd: ‘In Rotterdam en Den Haag ontvangen de
soortgelijke Commissies elk bouwplan ter beoordeling. Met het advies van de
Commissies wordt daar wel degelijk rekening gehouden. De Amsterdamse
Vrouwenadviescommissie moet haar bestaansrecht bewijzen.’74
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Ook de bespreking van een Rotterdams rapport over de waskeuken illustreert de
neiging tot zelfcensuur in de commissie. Een commissielid nam bij de bespreking
het standpunt in ‘dat de genoemde eisen te hoog zijn; dergelijke eisen kunnen niet
worden gesteld’.
Gemeenteadviseur ir. Braun spande zich geregeld in om de commissie tot

zelfstandiger oordeelsvorming te bewegen: ‘[Men moet] het zo zien, dat, indien de
huisvrouw noodgedwongen haar was binnenshuis moet doen, de wasgelegenheid
binnenshuis aan de genoemde eisen moet voldoen om de taak van de huisvrouw in
dit opzicht zo veel mogelijk te verlichten.’75

Op het gebied van materiaalgebruik was van voorzichtigheid echter geen sprake
en gooide de VAC haar expertise letterlijk in de strijd. Vooral het veel toegepaste
emailbeton (ook betonemail genoemd), dat ‘ondeugdelijk’ voor de keuken werd
bevonden, deed VAC-vrouwen hun voorzichtigheid overboord gooien. Het door ir.
Braun aangedragen alternatief, beton met een soort dek-
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Plattegrond en elektriciteitsvoorziening in de keuken waren geheel niet berekend op de naoorlogse
opmars van huishoudelijke apparaten.

laag, kon de toets van een nauwgezet praktijkonderzoek niet doorstaan: tegen ‘een
behandeling met heet water en lodaline’ was het in de vorige vergadering uitgereikte
monster niet bestand.76 Als

De VAC Amsterdam signaleerde in 1955 elf onvolkomenheden in het woningontwerp dat voor de
herhalingsbouw in Slotervaart was voorgedragen. Het negatieve advies resulteerde in een nieuwe
ontwerpopdracht. Voor de VAC het bewijs dat haar werk serieus werd genomen. De eerste vrouwelijke
minister, Marga Klompé, buigt zich samen met een VAC-lid over de naar alle waarschijnlijkheid
herontworpen woningmaquette in Slotervaart.

alternatief werden tegels bepleit, al kostten die f12,- per m2 in plaats van de f1,80
voor betonemail.
De uitwisseling tussen de Amsterdamse wethouder van Volkshuisvesting en

VAC-voorzitter Rynja-Ensink op een landelijke bijeenkomst in 1955 getuigde van
een doorbraak naar een stelliger en zelfbewustere toon. De vraag van de wethouder
‘hoe houdt de huisvrouw het aanzicht zo, dat het uit stedebouwkundig oogpunt is
verantwoord?’ schoof Rynja-Ensink resoluut terzijde met de repliek:

Over het algemeen hebben de vrouwen niet zoveel bezwaar tegen buiten
hangend wasgoed als mannen. Spreekster hoopt binnenkort aan B&Ween
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uitgebreid rapport over dit probleem uit te brengen. Op deze vergadering
is het wasprobleem niet aan de orde.77

Ook de bespreking van de wel en niet overgenomen adviezen over de herhalingsbouw
in Slotervaart bevestigt dat de VAC in het voorjaar van 1955 niet meer zo heel
terughoudend was. De toezeggingen om de ramen in de slaapkamers te veranderen
in naar binnen openende ramen, de kasten iets dieper te maken en het aanbrengen
van een tweede stookgat te overwegen, werden als onvoldoende beschouwd, aangezien
de acht andere suggesties niet waren overgenomen, evenals het advies om niet tot
herhaling over te gaan.78 In reactie besloot de VAC dan ook dat zij ‘nogmaals
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders zal terugkomen op de door haar
genoemde bezwaren, welke niet worden weggenomen, zoals de plaats van de kast
in de woonkamer van de huizen sub I,
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het ontbreken van een tegelwand achter het fornuis, het aanbrengen van één
afsluitkraan per vier woningen, de herhaling van type I, enz.’79 B&W baseerden zich
op minimumvoorschriften, zo stelde de VAC, en het moest mogelijk zijn boven het
gestelde minimum uit te gaan.80

Herhaaldelijk werd aangedrongen op inzage van de plattegronden en plannen,
liefst vóór de aanbesteding, om te voorkomen dat fouten werden herhaald. Ir. Braun
adviseerde de VAC om een schriftelijk verzoek bij de directeur van deWoningdienst
in te dienen, omdat noch architecten, noch woningbouwverenigingen van inzage
vooraf gecharmeerd waren. Na enig heen en weer gepraat verzocht de commissie de
directeur van deWoningdienst om de VAC de plannen het eerst ter inzage te geven.81

Ook besloot men tot de instelling van enkele subcommissies, die de verschillende
onderdelen van huizen gingen bekijken en per onderdeel een ‘minimumeisenlijstje’
opstelden.
Op demomenten waarop de meerderheid van de VAC haar werkterrein of netwerk

wilde verbreden, floot de Woningdienst of de wethouder de commissie terug: de
VAC was er enkel en alleen om hen van advies te dienen en werd niet geacht met
anderen in contact te treden. Een besluit omwoningbouwverenigingen in het vervolg
te informeren over de aanmerkingen van de VAC op bepaalde woningen, werd na
een telefonisch onderhoud met de directeur van de Woningdienst teruggedraaid.82

Vooral directeur J.F.A. Alozerij van de Woningdienst hechtte weinig waarde aan
het oordeel van de VAC en probeerde de bewegingsvrijheid van de VAC zoveel
mogelijk te beknotten. Toen de VAC zich in verbinding wilde stellen met de
zusterorganisatie in Rotterdam, liet hij per omgaande aan de VAC weten:

Nog afgezien van de vraag of het inwinnen van zulk een informatie in het
algemeen op de weg ligt van de Vrouwenadviescommissie, meen ik dat
enerzijds mevrouw Ir. A. Kuiper-Struyk over onvoldoende gegevens
beschikt om een waardevolle informatie te geven, omtrent het onderhavige
wel zeer technische en complexe probleem; anderzijds zou het voor uw
commissie naar mijn mening onmogelijk zijn de waarde van het eventueel
verschafte materiaal te beoordelen. Onder deze omstandigheden is de
voorgestelde werkwijze eerder bezwaarlijk en schadelijk.83

Hoewel dit voorval de indrukwekt dat Alozerij vooral weinig ophadmet de inmenging
van ‘ondeskundige’ huisvrouwen, zette hij ook deskundige huisvrouwen de voet
dwars. Als directeur OpenbareWerken in Den Helder verhinderde hij dat een project
van veertig wederopbouwwoningen van Margaret Staal-Kropholler doorgang vond.
Ondanks haar voortdurende inschikkelijkheid op andere onderdelen, hield ze vast
aan een apart washok en voorportaal, ‘aangezien [ik], behalve architect ook huisvrouw
zijnde,
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De VAC hechtte weinig belang aan de kritiek van de Gemeentelijke Woningdienst dat het buiten
drogen van de was het stedenbouwkundig aanzien van woningblokken schaadde.

een enigszins afwijkende kijk heb op de voor- en nadelen van woningen en niet
gaarne meedoe de gebruikelijke nadelen te herhalen’.84Vooral deze laatste toevoeging
deed Staal-Kropholler de das om, de positieve oordelen van andere betrokkenen ten
spijt.
Hoewel de VAC zich de beknotting van Alozerij voorlopig liet aanleunen, werd

spoedig daarop het eerste overtuigende bewijs van de invloed zichtbaar. In november
1956 bleek het ontwerp voor Slotervaart dat door de VAC in september werd
afgekeurd, inderdaad niet te worden uitgevoerd. Architect Hein Salomonson kreeg
opdracht tot het maken van een nieuw ontwerp.85

Na dit succes spitste de VAC haar werkzaamheden toe op planbesprekingen in
plaats van op evaluatie van reeds gerealiseerde woningen. Aangezien andere VAC's
in den lande een dergelijke positie - adviseur in het begin van het bouwproces - nog
niet hadden veroverd, is Amsterdam ondanks de late start toch weer koploper in de
race om de stem van vrouwen in de woningbouw tot gelding te brengen. Het
voornemen van de directeur van de Woningdienst om voortaan nog maar twee
informatiemapjes over nieuwbouwplannen ter beschikking te stellen, werd dan ook
als een koude douche ervaren. De VAC-leden verwierpen het compromis van de
wethouder: vijf mapjes in plaats van de gebruikelijke twaalf. Als niet iedereen zich
grondig kon voorbereiden, achtte de commissie het onmogelijk om haar opdracht
zoals geformuleerd door B&W naar behoren te vervullen. De Woningdienst, die
uiteindelijk bakzeil moest halen, verzocht wel om tien van de twaalf mapjes na
gebruik smetteloos te retourneren en het maken van
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Spotprenten zijn een door de VAC's veel gebruikt middel in de omgang met onwillige gemeentelijke
autoriteiten en volkshuisvestingsgremia.

aantekeningen op de plattegronden zoveel mogelijk te beperken. De nadruk op
planbesprekingen, eind jaren vijftig, ging ten koste van het voornemen een soort
minimumeisenpakket op te stellenwaaraanwoonruimten in elk gevalmoesten voldoen
volgens VAC-maatstaven. Een dergelijk globaal eisenpakket bleek ook bepaald geen
sinecure. In 1956, na een jaar waarin subcommissies eisenlijstjes hadden opgesteld
voor keuken, wasgelegenheid, woonkamer en slaapkamers, stond er weliswaar een
conceptversie van het ‘Rapport betreffende de eisen te stellen aan de verschillende
delen van de woning’ op de agenda van de VAC, maar dit rapport werd als te
onzakelijk en te weinig homogeen terzijde geschoven.86 Toen een commissielid zich
enige tijd later afvroeg ‘of het juist is deze materie vast te leggen en daardoor statisch
te doen worden, terwijl de inzichten zich voortdurend wijzigen en vernieuwen’, bleek
duidelijk waar de schoen wrong. Een definitief minimumeisenrapport zou er van de
kant van de VAC Amsterdam vóór de jaren zeventig in elk geval niet komen.

De ‘praktische’ versus de professionele gebruiker

Hoewel de naoorlogse legitimatie van de VAC: vrouw = huisvrouw = belangrijkste
gebruikster van de woning = goede woningbouwadviseur, niet verschilde van die in
het begin van de eeuw, leverde deze logica in de praktijk van het advieswerk geruime
tijd problemen op.87 Over de hoedanigheid van waaruit de VAC sprak, was dan ook
vanaf het moment van oprichting veel te doen. Er bestond geen twijfel over de vraag
of het predikaat ‘huisvrouw’ wel van toepassing was op de leden. In de jaren vijftig
konden de meeste vrouwen zich wel vinden in deze omschrijving, ook al waren ze
ongehuwd of weduwe of buitenshuis werkzaam. Het waren dan ook niet alleen de
gemeente en de wethouder die de nadruk legden op het ‘huisvrouwelijke’ karakter
van het VAC-advies. Terwijl de wethouder tijdens de instelling van de commissie
naar voren bracht dat het gemeentebestuur hechtte aan het advies van burgers,
benadrukte de commissie zelf, en dan met name de voorzitster, keer op keer de taak
van de VAC om als vrouwen advies uit te brengen. Van geen van de aanvankelijke
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VAC-leden is bekend welke andere expertises ze naast hun ervaring als huisvrouw
meebrachten. De nogal formalistische notulen, opgesteld door een secretaresse van
de Woningdienst, repten niet over zaken als voornamen en achtergronden. Zelfs van
de vertegenwoordigster van de Vereniging van Vrouwen met een Academische
Opleiding (VVAO), De Jong, die toch een bepaalde vakkennis met zich mee moet
hebben gebracht, is niet bekend welke opleiding of werkkring zij had.88 Of de
Amsterdamse VAC-leden om andere redenen dan hun gebruikerschap zo begaan
waren met de ontwikkelingen in de woningbouw, blijft een vraagteken. Wellicht
waren zij medici of maatschappelijk werksters, wellicht waren zij getrouwd met
mannen die werkzaam waren in de woning- of stedenbouw, of waren zij zelf in een
ondersteunende functie bij bouw en architectuur betrokken. Dat zij in elk geval geen
bouwkundige of architecte waren, is wél zeker, zoals verderop zal blijken. Geschoold
en vakkundig op het een of andere terrein of niet, op de vrouwelijke
gemeenteraadsleden na, lieten de VAC-leden zich in algemene zin eerst en vooral
voorstaan op hun praktische expertise als huisvrouw. Dat praktische kennis van zaken
aanwezig was, bleek bijvoorbeeld toen in de tweede vergadering, op 25 februari
1954, werd gesteld dat ‘ten aanzien van constructie en gebruik van materialen [...]
herhaaldelijk dezelfde fouten [worden] gemaakt’. Op het voorstel van een
woningbouwvereniging om een toilet met drukknopdoorspoeling op het wensenlijstje
voor de toekomst te plaatsen, volgde onmiddellijk de reactie: te kwetsbaar en te
kostbaar en te zwaar om door kinderen te worden bediend.
In de geschiedenis van de VAC Amsterdam zijn twee episoden aan te wijzen

waarin zeer expliciet de vraag op tafel kwam over welke deskundigheid de commissie
nu precies diende te beschikken. In 1955, het tweede jaar van haar bestaan, brandde
de discussie over de voors en tegens van opname van deskundigen in de commissie
los. Voorstanders meenden dat de commissie met deskundigen beter beslagen ten
ijs zou komen, tegenstanders zagen de toevoeging van deskundigen als een
belemmering voor een ‘objectieve’ oordeelsvorming en het doorklinken van ‘stemmen
uit de praktijk’. Bovendien leverde de beoordeling ‘van deskundigen door
deskundigen’ geen meerwaarde op. Rotterdam, waar huisvrouwen plaatsmaakten
voor deskundigen, gold als negatief referentiepunt voor tegenstanders van
deskundigen.89
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Op verzoek van Woningbouwvereniging Sittard speuren leden van de VAC te Sittard in 1984 naar
fouten in een in aanbouw zijnde woning. Om de kans op succesvolle advisering te vergroten, streven
VAC's naar inzage in de bouwplannen in een zo vroeg mogelijk stadium. Om inzicht te krijgen in de
uitwerking van hun adviezen, stelt de VAC zich behalve op de bouwplaats, ook na het gereedkomen
van de woning bij bewoners op de hoogte.

De vertegenwoordiger van de Woningdienst wees op het gevaar dat het opnemen
van meer deskundigen zou uitlopen op een discussie tussen deskundigen. Bovendien
achtte hij het onwaarschijnlijk dat het voorstel voor de Woningdienst acceptabel zou
zijn.90 Het uitgangspunt dat de VAC er is om ‘huisvrouwelijk advies’ te geven, werd
in de daaropvolgende jaren keer op keer door buitenstaanders gevoed. Op een van
de landelijke VAC-vergaderingen, op 26 maart 1957, stelde de Zaandamse gastheer
burgemeester W. Thomassen:

Daar de man nu eenmaal niet kan aanvoelen, wat wel wat niet praktisch
is in een huishouding, zal de grootste taak van de commissies gelegen
moeten zijn in een verder detaillering van het woongenot.91

Aan de kundigheid van de commissie om plattegronden te lezen, bestond zowel
intern als extern twijfel. Hoewel de commissie wel tot het bestuderen van
plattegronden overging, volhardde de directeur van de Woningdienst in de onkunde
van de VAC op dit gebied, zo blijkt uit een brief van B&W Amsterdam. De brief,
een fraaie illustratie van de opvattingen van de heer Alozerij over het functioneren
en de expertise van deVAC, was een antwoord op een vraag van B&Wvan Eindhoven
om algemene informatie over de VAC, in verband met een mogelijke oprichting van
een Eindhovense vrouwenadviescommissie. In juli 1962 antwoordde deAmsterdamse
burgemeester:

Het is de Directeur van de Gemeentelijke Woningdienst gebleken, dat
verschillende commissieleden zeer moeilijk de tekeningen kunnen lezen
en dat het zeer lang duurt voordat deze leden enig inzicht krijgen in de
voorgelegde plattegronden. De commissieleden geven echter wel blijk
van een juist inzicht omtrent de bewoningsvraagstukken.92

Ir. E.E. Laddé, enige tijd adviseur van de Woningdienst, bekende bij zijn afscheid
‘veel te hebben geleerd van de V.A.C., juist doordat geen der leden het beroep van
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architect uitoefent en men dus op andere wijze tot conclusies komt. In de V.A.C.
zijn dikwijls manlijke beslissingen genomen, terwijl soms in mannenvergaderingen
vrouwelijk wordt gesproken.’93

Bij de opvolging van mevrouw mr. N.W. Barth-Riemens, de juriste die sinds
oktober 1960 als vertegenwoordigster van de VVAO zitting had in de VAC, kwam
de kwestie van het huisvrouwelijk perspectief versus de deskundige blik opnieuw
ter tafel. De door de VVAO voorgedragen opvolger, mevrouw ir. A. Frater Smid-van
Thiel, bleek ‘geheel tegen de richtlijnen van de VAC in’ een bouwkundig ingenieur
‘en dus een deskundige op bouwgebied’ te zijn.94 De VAC besloot de VVAO te
vragen een andere kandidate aan te wijzen, die juist niet deskundig was op
bouwgebied. De kandidaatstelling van Frater Smid werd aangescherpt doordat de
directeur van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting zich zeer geporteerd voor
de nieuwe kandidaat toonde.95 De VAC, daarentegen, zag weinig in de voordracht
omdat ‘mevrouw Frater Smid zich niet bepaald ingenomen met de VAC's [heeft]
getoond’. De toelichting van de VVAO luidde dat

Mevrouw ir. A. Frater Smid-van Thiel [...] in haar eigenschap van
huisvrouw zou meewerken aan Uw commissie, terwijl zij haar kennis als
bouwkundige ten dienste van U stelt. Daar zij
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Een van de telkens terugkerende kritiekpunten van de VAC's was dat architecten onvoldoende oog
hadden voor onderhouds- en schoonmaakproblemen. Hoewel schuiframen plaatsmaakten voor
openslaande ramen, bemoeilijkte het naar buiten scharnieren in veel gevallen de reiniging van binnen
uit.

Om gehoor te vinden bij architecten, woningbouwverenigingen en gemeentelijke
volkshuisvestingsambtenaren, volgden VAC-leden onder andere cursussen in het lezen van
plattegronden en woningindeling.

zelf niet betrokken is bij het bouwbedrijf, noch door eigen beroep, noch
door huwelijk bv. met een architect, kan er ons inziens geen reden zijn
haar benoeming niet te accepteren.

Het toelaten van deskundigen op bouwgebied in de commissie bracht volgens de
VAC echter het gevaar met zich mee dat de beoordelingen worden gezien als een
‘gedeeltelijke doublure van de deskundige inzichten van de gemeentelijke
bouwkundige dienst’. Kandidaten met een andere deskundigheid (bijvoorbeeld
sociologie) zouden van harte worden toegejuicht. Toen de wethouder de benoeming
doorzette, schakelde de VAC het Landelijk Contactadres van
Vrouwenadviescommissies (LC) in, waarvan het eigen commissielid W.J.
Groenewegen-Theunisse voorzitster was. Geheel in lijn met de verwachtingen
ondersteunde het LC het standpunt van de VACAmsterdam. Naast het LC bemoeide
ook het COVA zich met de kwestie.
Als tegenzet schakelde de VVAO op haar beurt het hoofdbestuur in en liet middels

presidente prof. dr. C.M.J. Velzeboer weten:

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



179

‘Volgens onze mening zouden echter de adviezen van een commissie die kennis van
zaken zorgvuldig weert, aan belang moeten inboeten.’
Ondanks verdeeldheid in eigen kring (bouwdeskundigheid en woondeskundigheid

sluiten elkaar niet uit) gaf de VAC zich nog niet gewonnen:

De ervaring heeft uitgewezen dat een huisvrouw, die tevens deskundig is
op het gebied van de bouw, zich onmogelijk kan beperken tot het geven
van advies van uit huisvrouwelijk standpunt alleen; haar bekendheid met
de techniek van het bouwen sluit de mogelijkheid tot het geven van een
zuiver consumentenoordeel uit. Voor een goed verstaander is onze
stellingname tegen het opnemen van bouwdeskundigen geen onderschatting
van deze deskundigheid, maar een afbakenen van het terrein van de VAC's
die uitsluitend moeten adviseren over de bewoonbaarheid van de woning.

Tegelijkertijd drong de VAC, als verzoenend gebaar, aan op gezamenlijke actie met
de VVAO om vrouwelijke architecten en bouwkundige ingenieurs te benoemen op
‘de meest functionele plaatsen [...] (bv. in de commissie “Oude Stad” of “Nieuwe
Stad” of “Raad voor de Stedebouw” en derg.), waarin haar vrouwelijke inzichten
zeker tot hun recht zouden komen’.
Op advies van het LC haalde de VAC haar oud-adviseur ir. Laddé er nog eens bij,

die zich op het standpunt stelde dat de VAC niet geacht werd bouwtechnisch advies
uit te brengen, maar kritiek te leveren op woningen vanuit het standpunt van de
gebruiker.
Tegelijkertijd wees hij erop dat de VAC zich echter niet op haar reglement kon

beroepen voor een weigering van de voorgestelde kandidate. De beslissing lag bij
de organisatie die haar leden afvaardigde. De VAC hield echter haar poot stijf wat
betreft de huisvrouwelijke deskundigheid. Pas drie jaar later, in mei 1972, benoemden
B&W een nieuwe VVAO-vertegenwoordigster, G.M. van der Laan-Faber geheten.

Samenwerking met andere organisaties

Niet alleen op het gebied van haar status als huisvrouwenadviescommissie was de
VAC Amsterdam in de eerste vijftien jaar van haar bestaan zeer vasthoudend. Ook
ten aanzien van haar één-op-éénrelatie met het gemeentebestuur hield de meerderheid
van de commissie zich in eerste instantie aan de letter van de opdracht. In de eerste
vergadering al werd de vraag naar mogelijke samenwerkingspartners afgehouden
door directeur Alozerij en voorzitter Rynja. De verschillenmet andere steden zouden
te groot zijn, hetgeen samenwerking met andere VAC's zinloos maakte, terwijl
samenwerkingmet algemene organisaties inzake woningbouw niet nuttig was omdat
de VAC vrouwenadvies diende te geven en zich niet moest laten afleiden door andere
kwesties. Hoewel het isolationistische
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De plaats van het handvat voldoet niet aan de normen van gebruiksgemak die de VAC te Castricum
aan het ontwerp van een tuimelraam stelt.

standpunt lange tijd dominant bleef, gingen er binnen de commissie met de regelmaat
van de klok stemmen op om relaties aan te knopen met vrouwencommissies elders
in den lande of met andere organisaties op het gebied van de woningbouw.
Op 5 oktober 1954 besloot de vergadering schoorvoetend om contact op te nemen

met mevrouw Kuiper-Struijk, echtgenote van ir. Kuiper en voorzitter van de VAC
in Rotterdam, omdat er behoefte was aan meer inzicht in de manier waarop een VAC
te werk zou kunnen gaan. Het besluit viel samen met het voorstel uit Rotterdam om
een bijeenkomst te beleggen met de VAC's uit Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage,
Den Helder, Hengelo, Tiel, Utrecht, Wageningen,Weesp en Zaandam, vanwege vele
vragen uit den lande. De bijeenkomst vormde het begin van een lange reeks landelijke
ontmoetingen, alsook van vele discussies in Amsterdam over de bezwaren tegen en
het nut van overleg op landelijk niveau. Ondanks dit voorbehoud nam Amsterdam
het secretariaat op zich van het Landelijk Contact, dat in de daaropvolgende jaren
werd opgericht. Het was met name de deelname en inbreng van ‘niet-VAC's’ op het
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landelijk niveau - om precies te zijn het Bouwcentrum Rotterdam en de
woningbouwadviseurs van de Nederlandse Huishoudraad (NHR) - die de VAC
Amsterdam regelmatig in het verkeerde keelgat schoot en waar zij zich wel
stelselmatig tegen bleef verzetten.
Amsterdam reageerde verbolgen op een uitnodiging voor een bijeenkomst op 26

september 1957 in het BouwcentrumRotterdam voor alle VAC's in Nederland, omdat
deNHRdeze bijeenkomst ‘zomaar’ had geregeld, zonder over de datum te overleggen.
De verontwaardiging kwam voort uit de niet onterechte angst dat de VAC's onder

supervisie van de NHR zouden komen te staan.96 De overheid had na de Tweede
Wereldoorlog op de bundeling van vrouwenorganisaties aangedrongen om een
makkelijk aanspreekpunt te hebben, resulterend in de Nederlandse Huishoudraad.
Hoewel de NHR werkte met vertegenwoordigsters van alle mogelijke

vrouwenorganisaties, domineerden de academisch gevormde, vrouwelijke stafleden
deze koepel. De oprichting van landelijke instituties als de NHR en het Bouwcentrum
contrasteerde met het vooroorlogse volkshuisvestingsbeleid, waarin beleid
voornamelijk op het lokale niveau tot stand kwam. Lokale groepen kwamen meer
en meer buitenspel te staan in de landelijke fora en studiegroepen die over
woningkwaliteit beraadslaagden. Deze tendens wordt duidelijk zichtbaar bij de
samenstelling van de Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning, de
Studiegroep Efficiënte Woningbouw en de werkgroep Experimentele Woningbouw,
waarin de NHR en niet de VAC de honneurs waarnam. Voor zover plaatselijke
VAC-leden participeerden in landelijke organen, deden ze dat op eigen titel. Zo
informeerde Groenewegen (VAC Amsterdam) het thuisfront enthousiast over de
resultaten van de werkgroep Experimentele Woningbouw: tien plannen - onderdeel
van een prijsvraag uitgeschreven door de BNA - waren de revue gepasseerd.97

Initiatieven van deNHRwerdenmet argusogen bekeken enNHR-studiedagenwerden
wel bezocht maar niet of negatief besproken.98Ook het Bouwcentrumwas in de ogen
van de VAC geen gewenste samenwerkingspartner. Vooral J. Meihuizen-ter Braake,
NHR-consulente bij het Bouwcentrum en zeer gewaardeerde ‘sparring partner’ van
architect W. van Tijen in de Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning,
kon de goedkeuring van de VAC Amsterdam niet wegdragen. Haar ideeën, die op
proefopstellingen en laboratoriumonderzoek berustten, sloten qua prijsklasse niet
aan bij de huizen waarover de VAC adviseerde en werden daarom als niet terzake
beschouwd.99

Bij de uitnodiging van de NHR voor een studiedag over keukens in het
Bouwcentrum, gecombineerd met een bezoek aan de expositie Huis voor Twee,
steigerde Amsterdam opnieuw. VAC-leden lieten de NHR schriftelijk weten de
voorlichting ‘niet objectief en derhalve niet interessant’ te vinden. Wel achtte men
een bezoek aan de tentoonstelling relevant vanwege ‘de aperte fouten’ die bij de
voorafgaande tentoonstelling Huis voor Eén waren geconstateerd en ongetwijfeld
ook bij Huis voor Twee zouden zijn gemaakt.100

Het bezoek aan Rotterdam resulteerde in een brief met een opsomming van alle
bezwaren. De bezwaren, die pikant genoeg grotendeels gebaseerd waren op wat
Woningdienst-adviseur Van Beest te berde bracht in een VAC-vergadering, hadden
vooral betrekking opmateriaalgebruik (plastic tegels en andere ‘commerciële’ zaken),
de expositie van ‘wensdromen’ zoals elektrische verwarming op het balkon en de
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opstelling van verschillende keukenen badkameronderdelen. In antwoord op deze
bezwaren bracht het Bouwcentrum naar voren dat de VAC Amsterdam de geëxpo-

De VAC te Amsterdam zag haar deskundigheid als gebruikersorganisatie bedreigd door de
woonvoorlichting van het Bouwcentrum in Rotterdam, opgericht ter bevordering van de samenwerking
en informatie-uitwisseling in de bouwwereld. Om het gebruikersperspectief veilig te stellen, weerde
de Amsterdamse VAC vrouwelijke bouwkundigen, vanwege het risico dat de vakvrouw het in deze
vrouwen van de huisvrouw zou winnen.
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seerde woningen beoordeelde als waren het concrete bouwplannen, in plaats van
prototypen bedoeld om het denken over en de ontwikkeling van een- en
tweepersoonswoonruimten te stimuleren. De competentiestrijd tussen onbezoldigde
huisvrouwen en ‘bezoldigde’ krachten - hetgeen in VAC-termen een ‘gebrek aan
objectiviteit’ inhield - werd gevoed door de opstelling van de NHR. Dat deze
organisatie VAC-leden inderdaad niet als vreselijk capabel beschouwde, valt indirect
op te maken uit de vragenlijst die de VAC's op een NHR-studiedag op 12 april 1962
kregen voorgelegd:

a) Op welke wijze zouden de huisvrouwen het liefst zien, dat voorlichting wordt
gegeven inzake de woningproblemen in de ruimste zin?

b) Op welke wijze ziet de huisvrouw als representant van de bewoner het aandeel
van de bewoner, en daarmede de medeverantwoordelijkheid, in de praktische
samenwerking met anderen, b.v. architecten, sociologen, medici, etc.?

c) Opwelk gebied zouden de huisvrouwen zich in het bijzonder meer georiënteerd
willen weten, m.a.w. waar voelen zij zich het meest onzeker?

d) Bestaat er behoefte om de opleiding tot een waardig representant van de
bewoners te bevorderen, en zo ja, hoe?101

Het is natuurlijk de vraag of andere VAC's net zoveel kanttekeningen hadden bij de
activiteiten van het Bouwcentrum en de NHR als Amsterdam. Voor zover is na te
gaan, leek Amsterdam relatief alleen te staan in haar huiverigheid voor de invloed
van de NHR. De verhouding met de NHR kwam in een wat positiever licht te staan
nadat de NHR in samenwerking met de VAC's in november 1962 de Open brief ter
gelegenheid van het gereedkomen van de miljoenste woning verstuurde aan ‘zijne
excellentie de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid’. VAC Amsterdam
beoordeelde deze brief in eerste instantie ongunstig, maar dat veranderde nadat de
minister van Volkshuisvesting audiëntie verleende aan enige vertegenwoordigsters
van de NHR en de VAC's, te weten mevrouw Vos-Warneke (voorzitster van de
NHR), mevrouw V.d. Bosch-de Jongh (woningcommissie NHR), mevrouw Wijers
(Commissie van Overleg VAC's), mevrouw Groenewegen-Theunisse (VAC
Amsterdam en LC) en mevrouw Meihuizen-ter Braake (Bouwcentrum).102 De
afgevaardigden vatten de audiëntie op als een ministeriële erkenning van ‘de waarde
der adviezen, welke door vrouwen ten aanzien van de woningbouw worden
gegeven’.103

Differentiatie van bewonerscategorieën

Hoewel de VAC's zich in de eerste decennia na hun oprichting vooral druk maakten
om woningen voor het kerngezin, was er in de jaren vijftig en zestig ook aandacht
voor andersoortige woonbehoeften, met name voor de huisvesting van alleenstaande
vrouwen. Mejuffrouw Plasier, die de vraag naar woonruimte voor alleenstaanden
stelselmatig op de agenda zette, liet zich niet afschrikken door het argument dat
zelfstandige woonruimte voor alleenstaanden niet aan de orde was zolang er nog
gezinnen noodgedwongen inwonend waren. Naar haar zeggen waren ‘getrouwde
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vrouwen vaak niet op de hoogte van de nood der alleenstaanden op het gebied van
huisvesting’.104Met name het overgeleverd zijn aan dewillekeur van kamerverhuurders
en de relatief hoge huur bij een lager inkomen en een hogere belastingklasse dan
mannen in vergelijkbare functies, zaten Plasier hoog. Haar stelling dat vrouwen
boven de veertig recht hadden op een zelfstandige woning met minstens één kamer
en een keuken, kreeg ruime bijval. In aansluiting hierop ging een subcommissie
uitzoeken in hoeverre hofjeswoningen geschikt gemaakt konden worden voor
bewoning door alleenstaanden. Deze subcommissie beperkte zich echter geenszins
tot bestudering van hofjeswoningen, zo bleek al gauw. Uit de notulen van een
spoedvergadering van de VAC op dinsdag 26 juli 1955 is op te maken dat de
subcommissie al een brief had verzonden aan de overkoepelende federatie en de
besturen vanwoningbouwverenigingen overwoonruimte voor alleenstaandewerkende
vrouwen. In augustus 1955 kreeg deVAC een brief van de Federatie vanAmsterdamse
Woningbouwverenigingen met de toezegging om in de bouwplannen voor

vierendertighonderd woningen in Slotervaart er tweehonderd te reserveren voor
alleenstaande werkende vrouwen.105

Het verzoek van de Federatie om een rapport over de woonwensen en-behoeften
werd in ijltempo opgesteld.
Om dubbel werk te voorkomen, bracht Wilhelmina Blomberg, directrice van de

VerenigingAmsterdamsBouwfonds enmotor achter de huisvesting voor alleenstaande
vrouwen, de VAC op de hoogte van het bestaan van de Commissie Bevordering
Woongelegenheid Alleenstaanden Amsterdam. De Commissie Bevordering
Woongelegenheid Alleenstaanden was in het leven geroepen om een enquête naar
woontoestand, woonbehoefte en positie van alleenstaande werkende vrouwen te
organiseren. Het onderzoek, opgezet door architecte Jansen uit Rotterdam, resulteerde
in de brochure ‘Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in
Amsterdam’. Soortgelijke onderzoeken vonden plaats in Rotterdam en Den Haag.106

Tegelijkertijd deed Blomberg haar plannen voor een woongebouw voor alleenstaande
vrouwen - het latere Louise Wenthuis - uit de doeken.107 Als eerbetoon aan Louise
Went, met haar echtgenoot Jan van der Pek de drijvende kracht achter de oprichting
van een tehuis voor ongehuwde mannen aan de Marnixstraat, vernoemde Blomberg
‘haar’ project voor de huisvesting van ongehuwde vrouwen naar haar voorgangster.
Margaret Staal-Kropholler, die haar ideeën voor een tehuis voor werkende meisjes
al in 1919 aan Keppler had voorgelegd, tekende voor het ontwerp, dat pas in 1961
gebouwd kon worden.
Vanaf dat moment stond de huisvesting van alleenstaande vrouwen af en aan op

de agenda van de VAC. Zo werd er in de september-vergadering van 1955 gesproken
over een technische innovatie die
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Het bestrijden van de bedrijfsblindheid van bouwkundigen vereiste de nodige deskundigheid van de
VAC's. ‘Uitspraken zonder inzicht’ was wel het laatste wat de VAC's zich meenden te kutinen
permitteren.

handig zou kunnen zijn voor alleenstaanden, een boodschappenkastje dat aan de
voor- en achterkant kon worden geopend.108

In 1958 trad een deel van de VAC opnieuw voortvarend op ten gunste van de
huisvesting voor alleenstaande vrouwen en stuurde een brief aan de leden van de
gemeenteraad, waarin zij bezwaar aantekende tegen de verhuur van te dure en te
kleine flatjes voor alleenstaande werkende vrouwen aan de Jan Huizingalaan.109

Hoewel de flatjes niet voldeden aan de minimale eisen voor bewoonbaarheid,
kwam dit initiatief hen op een reprimande van de directeur van de Woningdienst te
staan: het op persoonlijke titel sturen van adressen aan de raad was misbruik mken
van het lidmaatschap en druiste in tegen de gegeven opdracht. Het tactisch ingrijpen
van Groenewegen luwde deze storm: zij deelde mee dat men ‘door onervarenheid
[onderstreping LB] verzuimd heeft handtekeningen te verzamelen van andere
vrouwen, welke niet lid waren van de VAC. Ze hoopt met deze toelichting de
onaangename indruk bij de Directeur te hebben weggenomen.’110

In de loop van 1959 bleek uit het overleg met de wethouder dat deze niet van zins
was voorrang te verlenen aan de bouw van woningen voor alleenstaanden. In de tijd
van woningnood, zo stelde hij, moest het probleem van aparte huisvesting voor
alleenstaandenmaar wijken; een gebruikelijke opvatting in de wederopbouwperiode.
Vanaf dat moment verflauwde de belangstelling voor het onderwerp, ook al maakte

de VAC inmaart 1966 een excursie naar het inderdaad gerealiseerde LouiseWenthuis
aan de Wibautstraat, dat ‘tehuis voor ongehuwden’ was gedoopt. Ontvangst en
rondleiding werden verzorgd door de architecte Margaret Staal-Kropholler en door
mejuffrouw Blomberg. Het Louise Wenthuis bood plaats aan honderdnegentig
mensen, verspreid over honderdzeventig flats. Er waren ook tweekamerflats die aan
één persoon werden verhuurd, eerder een strijdpunt binnen de VAC (hebben
alleenstaanden nu wel of niet recht op bewoning van twee kamers in plaats van één
kamer?).
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Staat hier de techniek het wonen in de weg? De VAC en de Bijlmer

Vanaf 1965 hield de VAC zich bezig met de plannen voor Buikslotermeer
(Amsterdam-Noord) en de Bijlmermeer. Op 24 oktober 1966 distantieerde zij zich
in een brief aan de heer G. Baas, directeur Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting,
van de plannen voor Bijlmermeer A; de gewijzigde plannen bleken nooit ter
bestudering aan de VAC te zijn voorgelegd. In een onderhoud met de wethouder in
december 1966 stelde de VAC aan de orde dat zij haar taak - B&Wvan advies dienen
bij vraagstukken betreffende de woningbouw - in het kader van plannen zoals die
voor de Bijlmermeer helemaal niet meer kon uitvoeren. ‘De praktijk van heden is,
dat door de systeembouw alle inspraak van de VAC is buitengesloten.’111 Deze
ongebruikelijk confronterende opstelling was mede ingegeven door ruggespraak met
mevrouw ir. J.A. Mulder, hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, over het voor
Nederlandse begrippen ongebruikelijk hoge percentage hoogbouw van 92% in de
Bijlmermeer. De VAC vond de plannen onacceptabel vanwege de onmogelijkheid
van supervisie op buiten spelende kinderen vanaf de hoogste etages. Als een van de
weinige stedenbouwkundigen wees Mulder de plannen voor massale hoogbouw uit
‘louter vorm- of prestigeoverwe-
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gingen’ van de hand.112 Vanuit haar langdurige betrokkenheid en grote ervaring bij
de ontwikkeling van de westelijke tuinsteden, achtte Mulder gelijke percentages van
laag-, middel- en hoogbouw de aangewezen formule voor de Bijlmer. Vanwege haar
aanstaande pensionering en bescheiden persoonlijkheid kreeg het door haar
gepresenteerde alternatief, gebaseerd op haar oude succesformule van ‘wonen naar
menselijkemaat’, weinigweerklank. Uit de archiefstukken kan niet worden opgemaakt
of Mulder de VAC-vrouwen informeerde over haar afwijkende visie op de
Bijlmermeer. De contacten over en weer maken het wel aannemelijk dat men in
VAC-kringen bekend was met het credo van Mulder. Wel is opgetekend dat een van
de medewerkers van Stadsontwikkeling bij de bewuste bijeenkomst op de
aanwezigheid van snelle liften wees om de VAC-bezwaren weg te nemen.
Hoewel het argument dat industriële bouw tot hoogbouw dwong de VAC allerminst

overtuigde, viel er aan dat feit niet meer te tornen en restte het advies over het ontwerp
van de woningen zelf. In het Ruimtelijk Ontwikkelings Laboratorium (ROL), waar
woningen op ware grootte waren opgesteld, kon nog worden gesleuteld aan woningen
voor Gaasperdam, Holendrecht-Oost. Er was niet alleen waardering, ook werden de
nodige verbeteringen uitgesproken, zoals:

Bij de situering van de bouwblokken moet erop gelet worden dat de as
niet precies ‘Noord-Zuid’ komt te staan, omdat in dat geval alle woningen
op het noorden nooit zon krijgen door oostelijke en westelijke slagschaduw.

De belangrijkste kritiek betrof echter de prijs-kwaliteitverhouding.113 Na een bezoek
aan een van de woontorens spitste dit bezwaar zich als volgt toe:

Wij blijven bij onze mening dat de woning zeer bruikbaar is voor een
indeling naar eigen smaak en behoefte door middel van een inbouwpakket,
maar dan zou de huur behoorlijk moeten zakken.114

De Bijlmerkwestie veroorzaakte opnieuw een aanvaring met de Nederlandse
Huishoudraad. Als reactie op een verzoek van de NHR om inzage in de plannen voor
de Bijlmermeer, schreef de VAC op hoge poten een brief dat de NHR zich niet op
haar werkterrein mocht begeven:

Immers, indien de NHR geconsulteerd wordt over een project kan men
nauwelijks van een gemeente of woningbouwvereniging verwachten dat
deze zich over dit project ook nog door een VAC zal laten adviseren. En
daar, waar een VAC nog wèl in de gelegenheid gesteld zou worden het
project te beoordelen en de uitgebrachte adviezen niet gelijkluidend zouden
zijn aan die van de NHR, zal dit ernstige afbreuk doen aan de eenheid die
we wederzijds, ondanks de verschillende werkzaamheden, door
samenwerking willen en kùnnen bereiken.115

Groenewegen, gepokt en gemazeld in de Amsterdamse VAC en vertegenwoordiger
van het LC in de door de minister aangestelde werkcommissie, liet zich door deze
kritiek echter niet weerhouden. De ontwikkeling van grootschalige
woningbouwprojecten, zoals in Amsterdam-Noord en de Bijlmer, ondermijnde het
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bestaansrecht van de VAC. Als lokale organisatie moest de VACAmsterdam optornen
tegen de NHR, een landelijke koepel van vrouwenorganisaties, waarin selfmade
deskundigen geleidelijk plaatsmaakten voor academisch geschoolde woningexperts.
Evenals hun mannelijke collega-bouwkundigen, vertrouwden deze vrouwelijke
deskundigen op een abstraherende benadering van woon- en gebruiksfuncties,

Aantekeningen van de Amsterdamse VAC bij plannen voor woningen in Bijlmer-West.
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Buurtactivisten en krakers speelden op geheel eigen wijze in op de technocratische aanpak van
woningbouw en stadsvernieuwing. Bewoners in de Pijp voeren actie om de afbraak van slooppanden
ten goede te laten komen aan ‘betaalbare woningen’ en ‘speelplaatsen’.

terwijl het denken van VAC-leden gerelateerd was aan de concrete gebruiker. In de
vergadering van 8 februari 1967 meldde Baas dat de plannen voor Bijlmermeer deel
E voorlopig de laatste waren die de VAC onder ogen zou krijgen. En passant drong
hij er bij de VAC op aan om zich op hun taak te bezinnen. Daar hij een opheffing
met het oog op de opgebouwde ervaring in de VAC zou betreuren, zag hij ‘adviseren
op afstand’ als enig realistisch alternatief.
De grootschaligheid van de plannen als zodanig was niet het meest problematische

aspect van de Bijlmer, maar het gaandeweg uit handen geven van de regie over de
bouwplannen aan projectontwikkelaars en betonondernemingen.116Het gemeentelijk
huisvestingsapparaat en bouwondernemers maakten gebruik van het overheidsbeleid,
dat gericht was op het stimuleren van niet-traditionele woningbouw. Minister
P.C.W.M. Bogaers van Volkshuisvesting beloonde gemeenten die innovatief bouwden
met extra contingenten woningen. Bovendien maakten de mede door de NHR
totstandgekomen verruimde ‘Voorschriften en Wenken’ extra woningkwaliteit
mogelijk. Om de woningproductie te versnellen, legden B&W zich overhaast vast
op twee industriële woningbouwbedrijven, te weten Intervam en Indeco-Coignet.117

Met deze, mede op aandrang van de minister genomen beslissing werden de
mogelijkheden in het ontwerpproces al meteen ingeperkt door de maatbepalende
elementen van het bouwsysteem. Niet alleen de VAC, maar ook gemeentelijke
diensten, architecten en woningbouwverenigingen werden door systeembouwers
voor voldongen feiten geplaatst. Met de leveringsgaranties in de achterzak kon
Intervam de prijs bepalen, hetgeen uiteindelijk tot toevoeging van een bouwlaag en
uitkleding van het ontwerp leidde.
De zeer concrete kritiek van de VAC Amsterdam op de gebrekkige woonkwaliteit

van de Bijlmer, ging aanvankelijk ten onder in de door velen gedeelde euforie over
‘de stad van morgen’ en de herlevende reputatie van Amsterdam als ‘het Mekka van
de volkshuisvesting’. De bedenkingen van de VAC kwamen echter door de
onverwachte tegenvallers in het bouwproces en het zelfbewuste optreden van nieuwe
georganiseerde groepen in een ander daglicht te staan. Krakers en buurtactivisten
eisten een aanpak van renovatie en kleinschalig ‘bouwen in open gaten’ die een
andere instelling van systeembouwers en een zorgvuldige gemeentelijke regie
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noodzakelijk maakten. Hoewel systeembouw als technisch systeem invloed van
georganiseerde en ongeorganiseerde bewoners niet noodzakelijk in de weg hoefde
te staan, legden de woonkwaliteit en de leefbaarheid het in het geval van de Bijlmer
af tegen stedelijke prestigeoverwegingen en ‘harde’ efficiencynormen als bouwtempo
en het drukkend effect van schaalvergroting op de bouwkosten.118

De VAC is uiteindelijk nooit gestopt. Nadat de grootse nieuwbouwprojecten in
Amsterdam gereed waren, kwamen begin jaren zeventig de verbetering van de oude
woningbouw en de sanering van buurten als de Spaarndammerbuurt en de
Staatsliedenbuurt op de agenda te staan, en nog weer later de flexibilisering van
woningplattegronden en de ontwikkeling en evaluatie van gedifferentieerde
woningtypen zoals woongroepwoningen en jongeren- en ouderenhuisvesting. Wel
kwam er langzaam verandering in de samenstelling van de commissie. Waren de
vertegenwoordigde organisaties in januari 1967 zo goed als dezelfde als die bij de
oprichting, begin jaren zeventig traden om te beginnen ook leden van de liberale
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VVD en de communistische CPN toe tot de VAC, terwijl nog later het hele idee van
‘verzuilde vertegenwoordiging’ werd losgelaten.119

Doe-het-zelven en zelfwerkzaamheid in het kader van industrialisering,
1945-1985

‘Dat heb ik nog nooit gedaan’, is een veel gebruikt verweer van mannen,
die door hun vrouw verzocht worden een reparatie in huis aan te brengen.
Daar heb je de loodgieter voor, de timmerman, de elektricien. Op ferme
‘ben-elders-druk-geöccupeerd’-toon wijzen zij zulke voorstellen met
verontwaardiging van de hand. Stel je voor! Alsof ik niets anders te doen
heb! En zij rammen hun hoed op hun hoofd, rukken een regenjas aan en
stappenmet harde vertoornde schreden het huis uit. Bij de tram- of bushalte
slaken zij een zucht van verlichting: gelukkig, alweer op het nippertje
ontsnapt! [...]. Daar bij de tramhalte voelt de man zich veilig ontkomen
aan de ontmaskering. Daar is hij weer eens door het oog van een naald
geglipt en heeft zich nog net bijtijds weten te beveiligen tegen de
beschamende onthulling voor het oog van vrouw en nageslacht, dat hij het
niet kán.120

Klaarblijkelijk was klussen in huis nog geen algemeen gebruik, gezien de opening
van het boek Tips voor vader thuis uit 1955. De huisvader uit het citaat had zelfs
geen kaas gegeten van de meest eenvoudige klusjes. Hoewel het boekje de
overdrijving niet schuwde, bevatte het een kern van waarheid. Doe-het-zelven was
in 1955 nog nauwelijks van de grond gekomen en de aanhoudende politiek van
loonmatiging liet weinig ruimte voor het inhuren van vaklieden. Naast doe-het-zelven
werd er in Nederland op beperkte schaal zelf gebouwd. Het eigenhandig door leken
bouwen van huizen en het doe-het-zelven zijn vanuit historisch perspectief twee
verschillende fenomenen. Zelfwerkzaamheid is van alle tijden, terwijl de term
‘doe-het-zelven’ een aan tijd en plaats gebonden verschijnsel betreft. Het laatste
beperkt zich tot mannen die in hun vrije tijd bezigheden verrichten die in een eerder
stadium door de vakman werden gedaan. Activiteiten van huisvrouwen, zoals het
maken en herstellen van kleding, vielen buiten het kader van het doe-het-zelven. Het
begrip ‘doe-het-zelf’ impliceert ook een tegenstellingmet zaken die niet zelf worden
gedaan of met een praktijk waarbij er een keuze is tussen het zelf doen of laten doen.
In de jaren vijftig bracht de Franse socioloog G. Friedmann knutselactiviteiten in
verband met de onvrede over de industriële maatschappij.
Industriële arbeid appelleerde slechts aan een deel van de persoonlijkheid.

Activiteiten in de vrije tijd die verantwoordelijkheid, perfectie en creativiteit vereisten,
konden deze eenzijdigheid compenseren, aldus Friedmann.121

Dat knutselen ook in de lagere inkomensgroepen niet voortkwam
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Kritische kanttekeningen van de VAC in Amsterdam bij de renovatieplannen uit 1978 van de P.L.
Takstraat.

uit economische noodzaak, maar integendeel tijd en geld vereiste, blijkt uit een
enquête over de vrijetijdsbesteding van arbeiders uit 1936:

Wanneer de geldmiddelen het toelaten, gaan ook verschillende arbeiders
gaarne timmeren of verven tot verbetering van hun woning of van de
hokken der dieren. Iedere handarbeider is zoveel mogelijk zijn eigen
timmerman en is dus in zijn ‘vrije tijd’ bezig aan zijn huis te herstellen,
konijnen- en kippenhokken te timmeren enz., voor hemzelf productieve
arbeid dus. Heeft hij de ene dag wat meer loonarbeid, dan slaat hij een dag
over: het hok heeft geen haast.’122

Vergunningenstelsels en wettelijke regels perkten de mogelijkheden van de
zelfbouwers gedurende de twintigste eeuw steeds verder in.123 Dat gold met name in
de steden; op het platteland bleven nog tot diep in de twintigste eeuw mensen zelf
huizen bouwen.124 Het opknappen en verfraaien van woningen uit liefhebberij en
tijdspassering won daarentegen in de loop van de twintigste eeuw aan betekenis. Uit
een enquête uit 1933, over de vrijetijdsbesteding
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Doe-het-zelven werd in de jaren vijftig vooral gepropageerd als vorm van vrijetijdsbesteding voor
beter gesitueerde mannen (en hun zonen). Het stimuleren van de mannelijke creativiteit werd van
grote waarde geacht in een samenleving waarin massaproductie de ambachtelijkheid verdreef.

onder 621 arbeiders, bleek dat een aanzienlijk deel van hen zich bezig hield met
geknutsel in en aan de woning.
In de eerste helft van de twintigste eeuw interpreteerden wetenschappers en

kunstenaars het toenemend hobbyisme in en om de woning in termen van demoderne
samenleving, waarin de techniek de boventoon voerde. Een studie over het ontstaan
van het Amerikaanse Do-It-Yourself zocht de oorsprong van het doe-het-zelven in
de Arts and Crafts-beweging aan het begin van de twintigste eeuw.125 Deze artistieke
beweging streefde naar herwaardering van ambachtelijkheid in een door
massaproducten overspoelde samenleving. De in Europese en Amerikaanse studies
genoemde elementen van zelfexpressie, economie en tijdspassering, zijn ook terug
te vinden in de ontwikkeling van het doe-het-zelven in Nederland.126 Zo valt het
uitgeven van het blad Handig Bekeken, voor het eerst verschenen in 1948, duidelijk
te plaatsen in de traditie van Friedmann. In het blad passeerden talloze
hobbyactiviteiten de revue, van modelbouw van treinen, boten en vliegtuigen tot het
vervaardigen van tuinhuisjes en woonarken. Gezien de behandelde onderwerpen,
richtte het blad zich vooral op een mannelijk en niet geheel onbemiddeld
lezerspubliek. Met enige regelmaat besteedde het blad aandacht aan het vervaardigen
van meubels en aanpassingen in en om het huis. In 1948 kwam onder het kopje
‘Interieurverbetering’ de constructie van een imitatieschouw aan de orde, die samen
met een elektrische of gasgestookte haard een ‘gezellige warme sfeer’ gaf. Het
ontwerp was ook toepasbaar in huurwoningen, omdat het de bestaande schoorsteen
intact liet.127 Naast dit ontwerp waren er in de eerste jaren van het blad nog artikelen
te vinden over het zelf aanleggen van een gasgeiser, verlichting, het maken van een
weekendhuisje voor in de volkstuintjes en een droogkast.128 Ook de inrichting van
een werkplaats of knutselkamer en zelf te bouwen apparaten zoals een met de voet
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aangedreven lintzaagmachine, een cirkelzaag, een boormachine en draaibank, een
soldeerbout, een polijstmachine en een werkbank kregen aandacht.
Een eigen stand op de tentoonstelling ‘Gouden Handen’ laat zien dat Handig

Bekeken in de geest van Friedmann uitingen van creativiteit wilde stimuleren. In een
bespreking van de tentoonstelling, die georganiseerd was door de Stichting Nationale
Actie voor Vrije Tijdsbesteding, stond geschreven:

Dagelijkse mechanismen en sleurarbeid heeft de behoefte niet kunnen
doden in vrije tijd met eigen handen iets moois en nuttigs te produceren
en hieruit blijkt dat wij 'n gezond volk zijn. De vrije tijd geeft de mens de
kans een persoonlijkheid te zijn of te worden, zijn talenten te ontwikkelen
en nog latente kracht te openbaren. Zo wordt de vrije tijdsbesteding een
groot maatschappelijk cultureel belang.129

Ook de woonadviesorganisatie Goed Wonen moedigde actieve vrijetijdsbesteding
vanuit het oogpunt van zelfontplooiing aan.130 Hoewel Goed Wonen aanvankelijk
met goed/fout-voorbeelden werkte, stimuleerde de organisatie consumenten later
meer tot het uitproberen van ideeën over woninginrichting met behulp van
proefopstellingen en maquettemateriaal.
Zelfwerkzaamheid zou een vruchtbare voedingsbodem creëren voor de eigen

voorlichtingsactiviteiten, zo was de gedachte.131

Architecten, meubelfabrikanten en andere huisvestingsdeskundigen werkten in de
Stichting Goed Wonen samen om moderne interieur- en meubelontwerpen bij een
groter publiek ingang te doen vinden. De aanbevolen meubels en interieurstijlen
kenmerkten zich door een strakke belijning en een functionele vormgeving. Goed
Wonen zette zich af tegen de traditioneel burgerlijke wooncultuur van
hooggepolitoerde, krullerige meubels en overdadige aankleding. Door middel van
onder andere toonzalen, modelwoningen, lezingen, tentoonstellingen en een eigen
tijdschrift droeg Goed Wonen haar credo uit. De voorlichtings- en
adviseringspraktijken van Goed Wonen sloten aan bij een lange traditie van
smaakopvoeding, hoewel zij een hogeropgeleid, draagkrachtiger enmondiger publiek
bereikten dan soortgelijke initiatieven in een vroegere periode.132

Hoewel Goed Wonen doe-het-zelfactiviteiten als creatieve uiting ondersteunde,
gaf de organisatie wel een eigen invulling aan doe-
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het-zelven op grond van een inschatting van de competenties van de consumenten.
Wellicht werd deze inschatting mede bepaald door het feit dat Goed Wonen zich
nadrukkelijker op vrouwen richtte. De activiteiten die onder het kopje ‘doe-het-zelf’
in het blad Goed Wonen werden beschreven, betroffen voornamelijk de aankleding
van de woning, zoals schilderen, wandbekleding en redelijk eenvoudige klusjes zoals
het maken van een tochtafdichting aan een deur en het aanbrengen van eenwerkblad.133

In 1959 werd wel uitgebreid aandacht besteed aan systeembouwkasten en
zelfbouwelementen ter bevestiging van boekenplanken aan de muur. Het aanbrengen
van plinten was een karwei dat de redactie voor de meeste lezers te moeilijk achtte.134

Het doel van Goed Wonen, het verhogen van de waardering voor goede, industrieel
vervaardigde, functionele meubelen, sloot het zelf maken van meubels uit.

Zelfbouw met Philips, 1948-1970

Het door het ministerie van Wederopbouw aan Eindhoven toegekende bouwvolume
was in de ogen van de leiding van het Philipsconcern onvoldoende om het toenemend
aantal arbeiders te kunnen huisvesten. Het tekort aan arbeidskrachten en materialen
ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog zette Philips aan tot het experimenteren
met zelfbouw.135Na lang aandringen verkreeg Frits Philips, directeur van het concern,
bij het ministerie het benodigde extra bouwvolume voor ‘zijn’ mensen.136 Op 17
januari 1948 verscheen in de Philips Koerier een oproep aan het personeel met de
titel ‘Bouw uw eigen woning’. Het artikel lichtte de uitvoeringsvormen van de
woningen en de technische ondersteuning door Eindhovense bedrijven toe. Het
enthousiasme onder het personeel was groot, binnen een week waren er 750 reacties
en na een maand meer dan duizend. Veertig procent van de aangemelde personen
wilde belangeloos aan het project meewerken, een zelfde percentage bleek
bouwvakker, onder wie vele elektriciens.
Voortvarend startte Philips nog in hetzelfde jaar met een proefproject van 74

woningen, 64 in Eindhoven en 10 in het naburige Aalst.137 In Aalst koos men voor
conventionele stapelbouw met behulp van mergelstenen, na het faillissement van de
aannemer die de prefab-elementen zou vervaardigen. In Eindhoven viel de keus op
het prefab-bouwsysteem-Klijn, genoemd naar de ontwerper ir. D. Klijn. Het systeem
was opgebouwd uit een permanente bekisting van betonnen platen, opgehangen in
een ijzeren raamwerk, waarin de muren werden gegoten. Klijn voerde ook andere
onderdelen als betonnen prefab-elementen aan, zoals vloeren, kap en dakgoten.138

Philips stelde bouwploegen samen uit vrijwilligers en belanghebbenden.
Belanghebbenden die niet direct in aanmerking kwamen voor een eigen woning,
kregen door mee te werken voorrang bij andere (huur)woningen en werden
prioriteitsmannen genoemd. De bouwploegen bestonden uit vier personen onder
leiding van degene die de woning zou betrekken. De bouw, die op 28 juli 1948 begon,
werd tot 16 augustus stil gelegd omdat de gemeente nog geen vergunning had
afgegeven. Enkele weken later bleek uit de gegevens van twee bouwploegen dat er
grote verschillen in activiteit en aanwezigheid waren tussen de ploegleiders,
prioriteitsmannen en vrijwilligers. Het werk stagneerde als prioriteitsmannen uit de
bouwploeg stapten omdat zij een woning kregen toegewezen.
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Afspraken over werktijden, bescherming van de rechten van hen die vanaf het
begin hebben meegebouwd en een prikklok moesten een eind maken aan de
ongerechtigheden. Hoewel in de media positieve verhalen verschenen over het
zelfbouwproject, liep het project steeds slechter. Philips overwoog nog wel een
tweede project, maar dan vooral om eerder gedane beloften na te komen. Met name
de opkomst van prioriteitsmannen liep eind september sterk terug, mede doordat de
meesten reeds een woning hadden gekregen. Philips besloot hierop een deel van de
werkzaamheden uit te besteden op kosten van de bouwploegen. Het voornemen om
de lonen van de zelfbouwers te verlagen, vormde de inleiding tot een nieuw conflict.
Door deze maatregel zouden de lonen wel erg laag uitpakken, hetgeen de vrijwilligers
als extra zuur en onbillijk ervoeren. Bovendien waren sommige vertragingen te wijten
aan onervarenheid en een gebrekkige organisatie. Philips besloot uiteindelijk de
lonen met rust te laten, maar zag af van verdere zelfbouwactiviteiten. In juni 1949
berekende het bedrijf dat in de Eindhovense woningen, met een grootte van 322 m3,
3100 tot 3300 manuren zaten en in de woningen in Aalst, met een grootte van 325
m3, 2100 manuren.139

Hoewel het zelfbouwproject van Philips als een organisatorisch en financieel fiasco
kan worden beschouwd, werd toch de nodige lering getrokken uit het mislukken van
het project. De ervaringen kwamen te pas bij de planning en begroting van een
zelfbouwproject van een aantal woningen in Culemborg in 1951. Ook dit project
was ingegeven door financieringsmoeilijkheden voor woningen en de bouwstop
waarmee vele gemeenten werden geconfronteerd.
Om aan de eerste reden het hoofd te bieden, beval de gemeente zelfbouw door

bewoners aan. De zelfbouwers konden langs deze weg een woning verkrijgen tegen
de materiaalkosten. Wijs geworden door de ervaringen in Eindhoven, stelde de
gemeente van tevoren regels op over werktijden en boetesystemen. Tevens maakte
men op basis van de Eindhovense ervaring een inschatting van de bouwtijd van
achttien maanden. In het blad Bouw werden de voor- en nadelen van een dergelijke
aanpak uitvoerig bediscussieerd. De crux van de discussie was het verschil van
mening over de aard van dergelijke projecten: moest zelfbouw nu worden gezien als
een vorm van vrijetijdsbesteding of als een verkapte uitbreiding van de
achtenveertigurige werkweek. Ook rees de vraag of dergelijke projecten geen
bedreiging vormden voor de werkgelegenheid van bouwvakkers.140Uiteindelijk bleef
de zelfbouw in Culemborg beperkt tot twintig woningen, die in twee jaar zonder
boeteclau-
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Om het stijgende aantal werknemers in tijden van woningschaarste te kunnen huisvesten,
experimenteerde Philips eind jaren vijftig met zelfbouwwoningen. Om zo snel mogelijk te kunnen
wonen, waren Philipsarbeiders bereid om ook in de avonduren door te werken. Niet iedereen was
echter geschikt voor de zware arbeid.

sules werden gebouwd. Het project kreeg navolging in Roermond, waar op grond
van de Culemborgse aanpak ook twintig woningen werden gebouwd.141

Het geringe succes en de beperkte omvang van zelfbouwprojecten in deze periode
kunnen worden toegeschreven aan het vrijwel ontbreken van een traditie op dit
gebied. In tegenstelling tot Nederland onderzocht Duitsland bijvoorbeeld, in navolging
van Amerika, welke mogelijkheden doe-het-zelven kon bieden voor de Duitse
industrie.142 Wellicht waren de omstandigheden voor doe-het-zelven in Duitsland
gunstiger, omdat een speciale wet zelfwerkzaamheid expliciet bevorderde.
Oorspronkelijk gaf deze wet veteranen uit de Eerste Wereldoorlog de gelegenheid
om in eigen beheer een woning te bouwen. Ook in België en Groot-Brittannië waren
de
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omstandigheden voor de ontwikkeling van doe-het-zelf gunstiger. De
overheidsbemoeiing met de woningbouw was in deze landen veel minder groot en
vooral gericht op eigen woningbezit.143

Ondanks de minder gunstige voorwaarden in Nederland in vergelijking tot de ons
omringende landen, dreef schaarste en loonmatiging steedsmeermensen in de richting
van doe-het-zelfactiviteiten. Daarnaast verbeterde het imago van doe-het-zelf, dankzij
de praktijken uit het voorbeeldland Amerika.144

Doe-het-zelf en de vakman

In ambachtelijke kringen maakte men zich ondertussen steeds meer zorgen over de
ontwikkelingen rondom het doe-het-zelven.145 A.W. Luijkx noemde in een analyse
van de ambachtelijke bouwsector uit 1952 ‘het zelf doen’ nadrukkelijk als een van
de bedreigingen van ambachtelijke arbeid. Betrof het in de meeste gevallen
bedrijfseconomische factoren die de ambachtsmanminder werk bezorgden, ‘het zelf
doen’ vormde een uitzondering omdat ‘het hier de consument zelf is, die de taak van
de ambachtsman overneemt’. Ook het bijklussen van ambachtsgezellen concurreerde
met het reguliere vakbedrijf.146 Hoe snel de veranderingen zich in de wereld van de
ambachtslieden en middenstanders voltrokken, bleek wel uit commentaren in het
blad Installatie naar aanleiding van een rapport van het Centraal Registratiekantoor
Detailhandel-Ambacht.147 Ambachtelijke ondernemingen compenseerden hun
teruglopende activiteitenmet inkomsten uit de detailhandel: ‘Van de ongeveer 120.000
ambachtelijke ondernemers oefenen 80.000 enigerlei vorm van detailhandel uit.’148

Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat het aantal doe-het-zelfondernemingen in
Nederland was gestegen van circa 1600 in 1950 tot 6500 in 1962. De veronderstelling
van Luijkx was dus uitgekomen. Op oude voet doorgaan werd volkomen onrealistisch
geacht, de ambachtsman moest zich aanpassen om te kunnen overleven, zo was de
redenering.
Het rapport Verschuivingen in de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid

uit 1982 bevestigde het beeld van het afkalvende ambacht in de bouw. Het rapport
liet zien welke enorme prijsverschillen er waren ontstaan tussen de bouwsector en
de industrie.
Het prijsverschil maakte doe-het-zelven met industrieel vervaardigde producten

steeds aantrekkelijker.149

De groei van het doe-het-zelven had ook gevolgen voor de relatie tussen de
particuliere doe-het-zelver en professionele vaklieden.
Met name timmerlieden, schilders, behangers en loodgieters kregen steeds meer

concurrentie van de klussende particulieren. Het eerder vermelde boekje Tips voor
vader thuis toonde zich vooral beducht voor de oprukkende beunhazen:

Het is ook niet, dat vaklui verdwenen zijn. Maar door de hoge lonen zijn
zij in een aparte en exclusieve klasse geraakt. De grote markt is door
knoeiers veroverd. Het karweiwerk wordt verricht door prutsers en
nietskunners, die zich voor elke
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werkzaamheid aanbieden, een poosje in het rond klungelen en weer op
iets anders overspringen.150

Niet alleen particuliere huiseigenaren kampten met stijgende prijzen voor onderhoud,
ookwoningbouwverenigingen zagen zich genoodzaakt om het kleine onderhoudswerk
aan de huurder over te laten.
In de discussie over het veranderende functioneren van de vakman kwam de komst

van het doe-het-zelf met enige regelmaat terug.
Vanaf het midden van de jaren zestig maakte het tijdschrift Installatie, het tijdschrift

van de Algemene Vereniging van Ondernemers in het Loodgieters-, Sanitair- en
Gasverwarmingsinstallatiebedrijf (AVOL), een analyse van het verschijnsel
parallellisatie, het combineren van detailhandel met ambachtelijke activiteiten:

Er valt ook een duidelijke overgang te bespeuren naar verkoop van
technische produkten, in plaats van het vroegere maken ervan. En dit heeft
vanzelfsprekend weer geleid tot een uitbreiding van het assortiment.
Vroeger een grote werkplaats en een
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Behangen en witten zijn typische ‘vrouwen’ klussen die bij de grote schoonmaak horen. In de periode
van wederopbouw werd het verfraaien van huisraad en het schilderen van de binnenboel tot het werk
van respectievelijk vrouwelijke en mannelijke amateurs gerekend. Het buitenwerk werd nog grotendeels
aan de vakman overgelaten.

klein winkeltje, nu is het precies andersom en de grote winkels
beconcurreren de kleine winkels.151

In een openingsartikel van het blad vroeg de redactie zich af of de tijd van het ambacht
niet voorbij was, en of de opleidingen niet meer aandacht moesten besteden aan de
nieuwe taken van de vakman in plaats van zich te blijven concentreren op
handvaardigheden:
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Er is welhaast niemand meer die er aan denkt voor het herstellen van een
lichtschakelaar naar de elektricien te gaan of voor een lekkende waterkraan
naar de loodgieter. Het arbeidsloon dat daarvoor in rekening moet worden
gebracht is een zoveelvoud van de prijs van het te vervangen artikel.152

Tevens zag de redactie met lede ogen aan dat de vakarbeid in Amerika door
doe-het-zelven werd verdrongen. Ze vreesde dat ook Nederland niet aan deze
ontwikkeling zou ontsnappen:

De bouwpakketten voor het maken van eigenmeubelen vinden grote aftrek.
Parketvloeren kan een leek zonder veel moeite zelf leggen. Het toezicht
van de overheid bij het installeren van apparaturen in de woningen verslapt.
Het zelf installeren neemt hand over hand toe. Het feit dat het moeilijk is
een installateur te vinden voor kleine klusjes, werkt deze ontwikkeling
uiteraard in de hand. Ook de installateur krijgt steeds meer concurrentie
van ‘doe-het-zelf’-beoefenaars en hij zal een compensatie daarvoor zoeken
in de nieuwbouw, of zich meer gaan toeleggen op de verkoop van
apparaten.153

Het waren echter niet alleen de kosten en de schaarste aan ambachtslieden die het
doe-het-zelven in de hand werkten. Ook nieuwe technieken maakten het voor leken
mogelijk om activiteiten van de professionals over te nemen. Nieuwe materialen en
producten zoals kunststof leidingen hadden hun succes zeker ook te danken aan het
feit dat ze arbeidsbesparend en eenvoudig te monteren waren. De voordelen die
kunststoffen voor de vakman hadden, golden evenzeer voor de doe-het-zelver.
Naarmate de verplaatsing van het ambacht in de richting van handelaar/detaillist

meer werd geaccepteerd, benadrukte de installatiebranche het belang van service.
Door service te verlenen, kon de vakman/detaillist zich onderscheiden van andere
verkooppunten van apparaten, zoals warenhuizen en de opkomende
cash-and-carryzaken. De verschillende redactionele artikelen deden een beroep op
de vakman om het vertrouwen van de consument te
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herstellen. De discussie rondom service en het vertrouwen van de consument sleepte
zich voort tot het einde van de jaren zestig.154

De overgang naar aardgas in 1967 creëerde nieuwe kansen voor installateurs. Na
de sluiting van de steenkoolmijnen in 1965 besloot de Nederlandse regering om op
het aardgas over te gaan dat kort tevoren in Groningen was gevonden. Gastoestellen
voor stads- en afstandsgas moesten massaal worden omgebouwd voor aardgas, dat
een andere druk en een hogere calorische waarde had. Daarnaast nam de verkoop
van gasapparatuur enorm toe. Installateurs hadden werk te over en kregen een kans
hun vakmanschap en service te bewijzen.155 Dat bepaalde activiteiten waren
overgenomen door doe-het-zelvers, was voor Installatie niet langer een bedreiging
en misschien wel een zegen. Vervolgartikelen berichtten nog wel kritisch over de
komst van discountzaken als de Makro.
Ondernemingen die waren overgeschakeld op de verkoop van apparatuur,

materialen en gereedschappen, ontwikkelden zich echter op hun beurt weer op de
golven van de groeiende doe-het-zelfbranche. De omschakelende vakmanmoest nog
even wennen aan de nieuwe rol.

Toen wij dezer dagen een slangenkoppeling voor een geiser nodig hadden,
hebben wij getracht deze bij een installateur te kopen. Bij vier installateurs
vingen wij bot. In de desbetreffende afdeling van een warenhuis bleek
men volledig hierop te zijn ingesteld.Waarom laat de installateur dit terrein
verloren gaan, terwijl met zekerheid kan worden aangenomen, dat het een
aantrekkelijk perspectief biedt.156

De wisselwerking tussen doe-het-zelven en industrialisering

Artikelen in Goed Wonen en Denken en Doen, uitgegeven door de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, besteedden in de jaren vijftig aandacht aan
gereedschappen en het gebruik ervan.157 De NVVH adviseerde om gereedschappen
te betrekken van een ‘betrouwbare handelaar’, waarbij waarschijnlijk werd gedoeld
op een ijzerwarenhandelaar of op een timmerman die er ook een detailhandel op na
hield. Naast uitvoerige aandacht voor het gebruik van gereedschappen, gaf de
artikelenreeks in Denken en Doen ook een overzicht van de gereedschappen die een
huisvrouw nodig had om zelf kleine reparaties te verrichten. Het lijstje bestond uit
een hamer, nijptang, waterpomptang, combinatietang, grote schroevendraaier, kleine
schroevendraaier, priem en een soldeerboutje. Weliswaar konden niet alle
voorkomende reparaties met dit gereedschap worden verricht, maar het waren wel
de meest gebruikelijke, zo voegde de NVVH eraan toe.158Het al eerder gememoreerde
boekje Tips voor vader thuis verwachtte daarnaast nog de volgende gereedschappen
in huis aan te treffen: een zaag, twee beitels, een kleine metaal-handboor met boortjes,
een blokschaaf, een pijpentang, schroevendraaiers, een drevel, een kleine koubeitel,
een ijzerzaag, een ijzervijl en een lijmtang. Het verschil

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



De boormachine, afgeleid van de machine van professionele vaklieden, werd voor de doe-het-zelver
met behulp van hulpstukken geschikt gemaakt voor verschillende toepassingen. Dit in tegenstelling
tot de professionele bouw waar meer met gedifferentieerde machines werd gewerkt.

in het aantal gereedschappen hing samen met het verschil in ambitieniveau van de
klussen in de artikelen en het boekje. Een opmerkelijke overeenkomst is echter wel
dat op beide lijstjes voornamelijk eenvoudige gereedschappen stonden. Elektrische
gereedschappen kwamen niet voor, die werden blijkbaar te duur geacht. Ze stonden
wel ter beschikking van vaklieden, gezien de advertenties in vakbladen.159 Ook het
hobbybladHandig Bekeken toonde advertenties voor elektrische handgereedschappen
en besprak demonstraties van dit gereedschap. Wellicht waren de prijzen in 1955,
variërend van een boormachine voor f 90,- tot een basiseenheid van een
combinatiemachine voor f 275,-, niet zo bezwaarlijk voor de wat rijkere hobbyist.160
Of elektrisch aangedreven gereedschappen in deze groep het eerst ingang vonden en
of de toepassingsmogelijkheden van combinatiemachines volledig werden benut,
kan uit deze gegevens niet worden afgeleid. Een doe-het-zelfencyclopedie uit 1965
bracht elektrische gereedschappen samen onder de term ‘Hobbyset, een naam die de
laatste jaren ingang heeft gevonden voor een elektrisch aangedreven basismachine,
die kan worden gecombineerd met verschillende hulpstukken of toe-
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De amateur blijft via hobbybladen, tentoonstellingen en exposities op de hoogte van de nieuwste
technische snufjes, zoals hier bij de demonstratie van een decoupeerzaag op de expositie ‘Bij de
Hand’ in 1964 te zien is.

behoren, waardoor telkens eenmin of meer speciale bewerkingsmachine of elektrisch
handgereedschap wordt gevormd’.161

In de advertenties van eind jaren zestig laten het gereedschap voor de vakman en dat
voor de doe-het-zelver zich nauwelijks meer van elkaar onderscheiden. De presentatie
van beide liep door elkaar en bijbehorende artikelen verwezen ook regelmatig naar
doe-het-zelfactiviteiten.162

Het aantal vestigingen van ijzerwaren- en gereedschapshandelaren nam in de
periode 1950 tot 1970 niet merkbaar toe door de ontwikkeling van het doe-het-zelven.
In de beschreven periode steeg het aantal vestigingen van 3585 in 1950 naar 3862
in 1970. (Zie tabel 3.1) De groei werd dan ook grotendeels veroorzaakt door de komst
van meerdere filialen van bestaande ondernemingen.163

Naast gereedschappen werden ook materialen steeds toegankelijker voor en
aangepast aan de particuliere doe-het-zelver. In het midden van de jaren zestig waren
met name houthandelaren op zoek naar nieuwe markten. Het opkomende
doe-het-zelven vormde een ideale mogelijkheid om buiten de professionele
bouwwereld afzetmarkten te vinden. Houthandelaren gingen plaatmaterialen van een
merkteken voorzien om de identificatie en de herkenbaarheid voor de doe-het-zelver
te vergroten. Naast merkbinding was ook kwaliteitsgarantie van de fabrikant of
handelaar de achtergrond van deze strategie. In de Verenigde Staten bereikten
triplexproducenten grote successen door het aanbieden van zogenaamde hobby
boards, plaatmaterialen waarvan de afmetingen waren aangepast aan het vervoer per
auto. Ook aan de verpakking van de materialen werd in verband met het transport
bijzondere aandacht besteed.164 Helaas is niet duidelijk in hoeverre dergelijke
aanpassingen ook hier bestonden, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ook in
Nederland werd nagedacht over het transport van de materialen. Met name meubel-
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en spaanplaten veroverden in de tweede helft van de jaren zestig een aanzienlijk deel
van de doe-het-zelfmarkt. Hoe succesvol dit was, blijkt wel uit het feit dat ongeveer
10% van de spaan- en vlasschevenplaten in 1970 werd gedistribueerd via de
doe-het-zelfwinkels.165

De groei van het doe-het-zelven werd ondersteund door een steeds professionelere
omgeving waar de doe-het-zelver zijn materialen en gereedschappen vandaan haalde.
Zeer verschillende sectoren speelden in op de groeiende behoefte aan makkelijk te
hanteren gereedschappen en eenvoudig te verwerken materialen. De uitbreiding van
de doe-het-zelfmarkt bood kansen om de afzet te handhaven wanneer professionele
markten stagneerden, zoals het geval was bij de afzwakking van de bouwproductie
in de jaren zestig en tijdens de crisis in de bouw in de jaren zeventig en tachtig. Ook
het gewijzigde onderhoudsbeleid van woningbouwverenigingen bevorderde de
toename van het klussen in de woning.
De gegevens van het Centraal Registratiekantoor Detailhandel, dat de gegevens

van diverse branches in de doe-het-zelfsector verzamelde, laten zien dat de groei van
demeeste van deze deelsectoren te danken is aan de doorbraak van het doe-het-zelven.
In 1970 waren er 1800 detailzaken met een breed assortiment op doe-het-zelfgebied
en zij vormden ongeveer 14% van de totale doe-het-zelfmarkt. De omzet groeide
van 110 miljoen gulden in 1961 naar 325 miljoen gulden in 1968. Van de zeven
segmenten (hout en houtwaren, verf, behang, gereedschappen en apparatuur,
bouwpakketten, ijzerwaren en overige (plastics en dergelijke)) waaruit de
doe-het-zelfmarkt is opgebouwd, was de sector hout en houtwaren met circa 30%
van het totaal de belangrijkste in 1970. Het aandeel van het doe-het-zelven in de
totale onderhoudsmarkt steeg van 30% in 1960 tot 41% in 1968.166

Rond 1970 kreeg de doe-het-zelfbranche een eigen gezicht. Doe-

Tabel 3.1: Aantal vestigingen in de detailhandel

19731970196819601950
34493862424035523585IJzerwaren

en
Gereedschappen

-1871194418331301Sanitaire
artikelen

168014061276664296Hout en
houtwaren

3414341634872141-Verfwaren
en
vensterglas

1152124113072129488Behangselpapier

(voor
bronvermelding
zie pag. 437)
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Reclamemakers spelen in op de uitstraling die professioneel gereedschap heeft voor de
doe-het-zelfmarkt. Klemmen, geleiders en opzetstukken maken van de boormachine een
vlakschuurmachine voor de kleinere klussen.

het-zelfwinkels rezen als paddestoelen uit de grond. Kleinere winkels breidden
hun assortiment uit of verdwenen.167Het waren ook niet langer exclusief de vaklieden
en middenstanders die overgingen tot de oprichting van doe-het-zelfzaken. Ook
grootwinkelbedrijven zoals Vroom & Dreesmann en de Bijenkorf gingen over tot
de oprichting van zelfstandige doe-het-zelfwinkels zoals Gamma (1971), Wickes
(1974), Karwei (1975) en Praxis (1978).168 Houthandelaren zoals het Amsterdamse
bedrijf William Pont gingen zich in hun streven naar de beheersing van de volledige
keten - van import en verwerking tot afzet - bezig houdenmet doe-het-zelfactiviteiten.
In dat kader nam Pont in 1972 de NV Houthandel Utrecht en haar
zusterondernemingen Uboka en Houtribo over. Onder de naam HUBO, opgericht in
1971, beheerden deze zusterondernemingen een aanzienlijk aantal vestigingen
verspreid over heel Nederland.169

Kennisoverdracht vormde een belangrijk element in de groei van het
doe-het-zelven. Op verschillende niveaus en op initiatief van verschillende partijen
kwam deze kennisoverdracht tot stand. De makkelijkst aanwijsbare vorm van
kennisoverdracht vond plaats via doe-het-zelfboekjes en -tijdschriften, waarin
bouwplannen en instructies over het aanpakken van klussen stonden. Het technisch
regime van de bouw stond hier letterlijk op papier.
Gespecialiseerde methoden, handelingen en gebruiken voor het bouwen waren

vertaald in instructies voor de doe-het-zelver, die op dit gebied nog een onbeschreven
blad was. Met de groeiende populariteit nam ook het aantal middelen en methoden
van kennisoverdracht toe. Naast boeken en tijdschriften kwamen er ook
doe-het-zelfencyclopedieën en instructieblaadjes in de winkels, en er was voorlichting
van de handelende vaklieden. Tijdschriften voor de doe-het-zelver waren er inmiddels
volop. Uit het tijdschrift Vrije Tijd (VT), dat aanvankelijk als bijlage van het Parool
verscheen, is op te maken dat de klussen die de doe-het-zelvers aanpakten steeds
groter en steeds ingrijpender werden. Keukens verbouwen, het plaatsen van nieuwe
kozijnen, het maken van een dakkapel of het installeren van een complete centrale
verwarming, VT draaide er zijn hand niet voor om.170
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Daarnaast moeten ook ‘Piet Knutselaar’, vanaf 1949 op de AVRO-radio, en de
televisieprogramma's uit de jaren tachtig en negentig niet worden vergeten als
belangrijke overdrager van kennis rondom het doe-het-zelven, met als voorlopig
sluitstuk de klusvideo. De Technische Universiteit Delft besteedde in de jaren tachtig
serieuze aandacht aan de mogelijkheden van verschillende vormen van
zelfwerkzaamheid.171Ook vanuit economische onderzoeksinstituten en het ministerie
vanVolkshuisvesting kwam steedsmeer belangstelling voor doe-het-zelven, waardoor
de informatie over doe-het-zelven en de doe-het-zelvers steeds meer toenam.172

Wat deed de doe-het-zelver? Welke klussen pakte hij of zij aan en welke werden
overgelaten aan de vakman? Dat doe-het-zelven vooral een mannenzaak was, zat
gedeeltelijk al in de verzameling van de onder doe-het-zelf vallende werkzaamheden
verscholen.
Aan de andere kant behandelde het vooral op vrouwen gerichte Goed Wonen

eveneens doe-het-zelfactiviteiten, al lag de nadruk in dit blad vooral op aankleding
en verzorging van het huis. Ook de serie Hoe onderhoud ik mijn huis, voor het eerst
uitgegeven in 1961
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Tabel 3.2: Zelf wel eens verrichte doe-het-zelfactiviteit

19791977
VrouwManVrouwMan
42674065Schilderen

binnen

16421539Schilderen
buiten

644744Elektriciteitsleidingen

38523748Behangen

13591261Timmeren

337333Reparatie auto

917Meubels en
speelgoed
maken

528Metselen

323Tegels zetten

33Parket leggen

(voor
bronvermelding
zie pag. 437)

Tabel 3.3: Doe-het-zelfactiviteiten binnen de huishouding in de afgelopen
drie jaar, in 1978 (in procenten)

Waarvan zelf uitgevoerdWerkzaamheden
voorgekomen

5751Schilderwerk buitenshuis

8378Schilderwerk binnenshuis

7681Aanbrengen
wandbekleding

7842Betimmeren van wanden,
deuren etc.

8662Bevestigen, boren etc.

9048Timmeren

7115Stofferen

3611Installeren centrale
verwarming
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4835Loodgieterswerk

6828Metselen

6943Ingrepen met betrekking
tot. elektriciteit

9275Tuinonderhoud

6861Onderhoud
vervoermiddelen

(voor bronvermelding zie
pag. 437)

door het Bouwcentrum, gaf veel aandacht aan de aankleding en verzorging. Klusjes
zoals schilderen en behangen werden in de twee laatstgenoemde bronnen mede aan
vrouwen toebedacht. Ook in de illustraties bij eenvoudige loodgietersklussen, zoals
het schoonhouden van de sifon ter voorkoming van verstoppingen en het vervangen
van het kraanleertje, voerde het Bouwcentrum vrouwen op.173 Zoals te verwachten
viel, bevestigde het eerste onderzoek naar de verschillen tussen het doe-het-zelven
van mannen en dat van vrouwen uit de jaren zeventig de vrouwelijke voorkeur voor
de interieuractiviteiten (zie tabel 3.2). De eerste kwantitatieve gegevens over de
omvang van het doe-het-zelven kwamen uit het door het bladMargriet in 1961
uitgevoerde lezerskringonderzoek.174 Q.J. Munters concludeerde op basis van
lezersonderzoek uit 1967 en 1972 dat er sprake was een ‘zuivere opwaartse
democratisering’. Daarmee wilde hij zeggen dat bij de doe-het-zelfactiviteiten in de
periode 1967-1972 vooral groei te zien was bij de hogere inkomensgroepen, terwijl
de activiteit bij de lagere inkomensgroepen afnam.175Het verband tussen economische
drijfveren en doe-het-zelven was dus nog steeds zwak.
Zeer uiteenlopende activiteiten verzamelden zich onder het kopje ‘doe-het-zelf’.

De bouwmarkt richtte zich op het wat moeilijker deel van de doe-het-zelfactiviteiten,
zoals metselen, loodgieterswerk, elektriciteit en het installeren van een centrale
verwarming. De brede doe-het-zelfzaak besloeg het wat makkelijker maar meer
voorkomende deel van de doe-het-zelfactiviteiten, zoals houtbewerking en
timmerwerk. Ten slotte waren er de verf- en behangspeciaalzaken, die voorzagen in
de populaire binnenhuisverfraaiingsactiviteiten.176

Dat niet alle doe-het-zelfactiviteiten even populair waren, spreekt haast vanzelf.
Het zijn met name de klassieke activiteiten ter verfraaiing van het interieur die de
boventoon voeren, samen met de ver- en bewerking van hout. Grote ingrepen zoals
metselen, tegels zetten en parket leggen zijn aanzienlijk minder populair.
Vergelijkbare resultaten geeft een onderzoek uit 1978, waarbij is uitgezocht welk

deel van de klussen zelf werd gedaan (zie tabel 3.3).

Nabeschouwing

Doe-het-zelf en de bouw groeiden na de TweedeWereldoorlog langzaam naar elkaar
toe. Aanvankelijk bestonden doe-het-zelfactiviteiten vooral in klusjes binnenshuis.
Klussen buiten het huis waren beperkter omdat de meeste mensen niet beschikten
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over een eigen woning of een huurwoningmet buitenruimte. Het eerste contact tussen
doe-het-zelf en de bouwwereld vond dan ook voornamelijk plaats binnen dat deel
van de bouw dat zich bezig hieldmet het interieur. Behangers, schilders, timmerlieden,
loodgieters en installateurs waren de eersten die iets merkten van de klussende
bewoners. Met de toename van het doe-het-zelven, al dan niet veroorzaakt door hoge
lonen en gebrekkige service, transformeerden deze ambachtslieden hun bedrijven
naar speciaalzaken waar doe-het-zelvers hun materialen en gereedschappen kochten.
In de beunhaas ontmoetten de doe-het-zelver en de professional elkaar. Aannemers
tolereerden het in de vrije tijd zelf klussen en ‘bijbeunen’ door medewerkers soms
oogluikend en vaak openlijk. Materialen en professionele gereedschappen stonden
in de vrije tijd en in het weekend ter beschikking van deze klusjesmannen.
Nieuwe materialen en bouwmethoden zorgden niet alleen voor een hogere

arbeidsproductiviteit in de bouw. Vereenvoudiging van handelingen en werkwijzen
drong ook het ambacht steeds verder terug en maakte bouwmethoden geschikt voor
leken. Op die
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Schilderen en behangen zijn de doe-het-zelfactiviteiten die veelvuldig door zowel mannen als vrouwen
worden beoefend. Constructieve verbouwingen aan de woning zoals metselen, timmeren, aanleg van
elektriteits- en waterleidingen worden vooral door mannen uitgevoerd.

manier werkte industrialisering doe-het-zelfactiviteiten in de hand. Zelfbouw kwam
op zeer beperkte schaal van de grond, waarschijnlijk mede vanwege de institutionele
afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer, die tegen de emancipatie
van de zelfbouwer/bewoner indruiste. Daarnaast eisten de toegepaste, gedeeltelijk
traditionele bouwsystemenwaarschijnlijkmeer vaardigheid danwas voorzien, hetgeen
op zichzelf weer verdere vereenvoudiging stimuleerde. Systeembouw- en
bouwmaterialenproducenten bleven zoeken naar nieuwe markten en zagen in het
doe-het-zelven nieuwe afzetmogelijkheden. Zij ondergroeven het vakmanschap nog
verder door aanpassing van hun materialen aan vragen of problemen van de
doe-het-zelvende leek.
Doe-het-zelftijdschriften en boeken over doe-het-zelven hadden een mannelijk

publiek voor ogen. Tijdschriften die zich op een meer vrouwelijk publiek richtten,
gaven een beperkter invulling van de mogelijkheden om dingen zelf te doen en
concentreerden zich op interieurverfraaiing zoals schilderwerk en behangen. Uit
gegevens uit de jaren zeventig bleken dit ook de belangrijkste activiteiten te zijn van
de doe-het-zelfsters. Aan de andere kant bleken juist deze activiteiten het meest zelf
te worden gedaan. Als deze gegevens worden gecombineerd, moet het beeld dat
doe-het-zelf zuiver een mannenaangelegenheid is, worden genuanceerd.

E.M.L. Bervoets, M.Th. Wilmink en F.C.A. Veraart
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Ondanks de opmars van beton en geprefabriceerde onderdelen bleef de ambachtelijke uitstraling van
de woning bestaan door het gebruik van met de hand vervaardigd metselwerk.
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4 Bouwvakkers en de modernisering van het bouwen 1900-1970

Arbeidsdeling en mechanisering
Onenigheid over beton
De economische crisis als katalysator voor de vakopleiding
De aansluiting tussen massabouw en beroepsopleiding in de jaren vijftig
en zestig
Epiloog

De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) liet in de jaren vijftig films
vervaardigen van een aantal bouwnijverheidsberoepen, waaronder die van de
metselaar. De directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)
en de latere hoogleraar Bouweconomie, A. Hendriks, vond die film weliswaar
prachtig, maar hij had er ook kritiek op. De film liet een achterhaald, ambachtelijk
beeld van het vak zien. De moderne metselaar was, in de woorden van Hendriks,
‘een monteur [...] van steenachtige materialen in eenvoudige constructies’ en niet
meer de ambachtelijke vakman, die vanaf een tekening ingewikkelde
metselconstructies kon uitvoeren.1

Hendriks' constatering was echter ook een stellingname. Ambachtelijkheid had
bij Hendriks, zoals bij velen, de connotatie van ‘achterlijkheid’. De commissie
Woningbouw van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel vatte de
stand van zaken in de woningbouw als volgt samen:

Het economisch herstel van Nederland is na de oorlog op voorbeeldige
wijze aangepakt [...]. Op het terrein van de woning is daarentegen de
voorziening [...] ver ten achter gebleven bij de algemene ontwikkeling.

De commissie noemde dit probleem zelfs ‘la misère hollandaise’.2 Een
instituutsvergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) concludeerde
omstreeks dezelfde tijd dat meer bouwactiviteiten van de bouwplaats naar de fabriek
dienden te worden verplaatst.3

Een van de ingangen om de voortschrijding van industrialisering, schaalvergroting
en materiaalinnovatie te achterhalen, is om naar de ontwikkeling van de uitvoerende
beroepen in de bouw te kijken. Hoe manifesteerden bouwtechnische,
materiaaltechnische en organisatorische vernieuwingen zich in de taakuitoefening
en de opleiding van de bouwvakarbeiders en hoe stonden zij tegenover de
verschillende vernieuwingen?4

Arbeidsdeling en mechanisering

Volgens een beroepstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek was in 1900
circa 8,5% van de totale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de woning- en
utiliteitsbouw. Tot deze groep van ruim 126.000 personen, die één vijfde van de
beroepsbevolking in de nijverheid uitmaakte, werden ook architecten gerekend,
evenals aannemers, kantoorpersoneel en arbeiders bij de aanleg van gas- en

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



waterleidingen. Veruit de grootste groep (ruim 85%) behoorde tot de categorieën
‘timmerlieden’, ‘metselaars’, ‘opperlieden’, ‘stukadoors’ en ‘schilders’ (zie tabel
4.1).5 Samen met de ‘grondwerkers’ vormden deze groepen arbeiders de kern van
het bouwbedrijf in de periode 1900-1970. Daarnaast waren er tal van kleinere groepen
van arbeiders (soms goed, somsminder goed afgebakend) die hun brood in dewoning-
en utiliteitsbouw verdienden. De beloning en de autonomie van de ambachtsman in
de bouw- en houtsector staken zeker vóór de Eerste Wereldoorlog gunstig af tegen
andere groepen in de nijverheid. Het feit dat in de bouwsector het kleinbedrijf
overheerste, de bouwarbeider veelal zijn eigen gereedschap bezat en een relatief
goede scholing had genoten, zou hem een meer zelfstandige positie ten opzichte van
zijn werkgever hebben verschaft.6

Onder druk van de explosieve groei van industriële centra, bood de krappe
woningmarkt kansen aan ondeugdelijke speculatiebouw
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Tabel 4.1: Bouwvakarbeiders, aantallen 1899-1970

19401930191919091899
204.000189.090138.023150.871126.459Totaal

bouwvakarbeiders1)

Waarvan:

55.70052.83440.66057.84852.612Timmerlieden

851475w.o.
betontimmerlieden

23.10022.99916.84529.21020.259Metselaars

19.40020.07518.8186.7187.106Opperlieden

6.3006.5383.8985.3474.601Stukadoors

33.70028.68818.53528.83923.585Schilders

31.80027.97119.300Grondwerkers

5.0003.8831.555Betonwerkers

969277w.o.
betonijzervlechters

2.9141.278w.o.
betonwerkers-afwerkers

Uitvoerders

Machinisten

Lagere
technici

Ongeschoolden

175.000162.988119.611127.962108.163Totaal
bovenstaande
categorieën

85,8%86,2%86,7%84,8%85,5%In % van het
totale aantal
bouwvakarbeiders

1969/701961/6219551949
325.175265.000206.800Totaal

bouwvakarbeiders1)

Waarvan:

1) Let op: in 1899 en 1909 exclusief grondwerkers en vanaf 1955 exclusief schilders
(voor bronvermelding zie pag. 438)

1) Let op: in 1899 en 1909 exclusief grondwerkers en vanaf 1955 exclusief schilders
(voor bronvermelding zie pag. 438)
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95.47570.12557.19343.267Timmerlieden

w.o.
betontimmerlieden

45.45039.35031.80322.475Metselaars

20.05017.95020.95320.981Opperlieden

10.8259.6008.068Stukadoors

Schilders

26.00026.87538.59520.963Grondwerkers

14.0259.47511.716Betonwerkers

8.3754.8753.648w.o.
betonijzervlechters

5.7504.6008.068w.o.
betonwerkers-afwerkers

18.15017.0506.214Uitvoerders

12.5758.1503.201Machinisten

10.8505.600Lagere technici

36.75032.600Ongeschoolden

290.150236.775177.743Totaal
bovenstaande
categorieën

89,2%89,3%85,9%In % van het
totale aantal
bouwvakarbeiers

of revolutiebouw. In Amsterdam signaleerde een gemeentelijke
onderzoekscommissie in 1898 belangrijke verschillen in vakbekwaamheid en
arbeidsvoorwaarden onder de bouwvakarbeiders in de zogenaamde eigenbouw en
in de revolutiebouw.7 Het is de vraag of industrialisering en bouwen voor een
anonieme markt ook automatisch tot terugdringing van handarbeid en
kwaliteitsvermindering leidden, zoals de commissie aannam. De revolutiebouw
fungeerde namelijk niet alleen als oorzaak, maar ook als symbool van eerder ingezette
ontwikkelingen in de bouw. Van marktwerking en verplaatsing van werk naar
fabrieken was al lang vóór de revolutiebouw sprake.
Verschillende indelings- en definitieproblemen maken een vergelijking van de

cijfers in de tijd problematisch; zeker een vergelijking tussen 1899 en 1909 enerzijds
en 1920, '30 en '40 anderzijds, alsmede die tussen de voor- en naoorlogse cijfers.
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van grondwerkers bij de ‘woning- en
utiliteitsbouw’ in de beroepstellingen van 1899 en 1909 is bijvoorbeeld de gewoonte
om grondverzetwerkzaamheden (het verplaatsen van grond) grotendeels van maart
tot oktober te verrichten, terwijl de tellingen de situatie op 31 december betroffen.8

Veel grondwerkers werkten ook als landarbeiders en hadden in de wintermaanden
nog ander werk. Zij vormden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de timmerlieden en
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metselaars, dan ook geen goed afgebakende categorie.9 Waarschijnlijk zijn zij in de
beroepstelling tot de landarbeiders of tot andere beroepscategorieën gerekend.
Van alle bouwvakkers stond de timmerman het meest in aanzien op de bouwplaats.

Aannemers en eigenbouwers hadden ook vaak een achtergrond als timmerman.10

Hoe de verhoudingen lagen, bleek bijvoorbeeld in 1917, toen de katholieke categorale
bonden van bouwvakarbeiders tot één bond fuseerden. Het eerste jaarverslagmeldde
over de moeizame totstandkoming van de fusie: ‘Want altijd werd gevreesd, dat de
timmerman de baas zou gaan spelen en de metselaar niets zou hebben te
commandeeren.’ ‘Massabouw’ en de daarmee gepaard gaande arbeidsdeling,
uniformering en mechanisering van werkzaamheden, tastten echter ook de positie
van timmerlieden aan. De Amsterdamse commissie oordeelde bijvoorbeeld dat
timmerlieden in de revolutiebouw een sterke concurrentie ondervonden van de
timmerfabrieken en de zogenaamde sweaterwinkels, een soort van huisindustrie waar
timmerwerk volgens bestek en tegen een tevoren vastgestelde prijs en termijn werd
vervaardigd. In ‘sweaterwinkels’ waren veelal jeugdige timmerlieden tewerkgesteld,
die voor vooral revolutiebouwers timmerwerk als ramen, deuren en trappenmaakten.11

Door arbeidsdeling kon de ‘sweater’, demeewerkende eigenaar van de sweaterwinkel,
zijn meestal ongeschoolde jonge arbeidskrachten sneller en goedkoper werk laten
leveren.12 Dit betekende dat de timmerman in de revo-
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Het grondverzet was een van de werkzaamheden die door machines werden overgenomen. Op deze
foto van schilder en fotograaf Breitner trekken grondwerkers zandkarren over loopplanken aan de
Jacob van Lennepkade in Amsterdam.

lutiebouw louter tot het stellen en afhangen van deze geprefabriceerde elementen
was veroordeeld. De Amsterdamse bouw liep hierin voor op de landelijke
ontwikkelingen. Toen namelijk na de EersteWereldoorlog machinale houtbewerking
in grotere mate toepassing vond, kreeg het beroep van timmerman bij de
timmerfabriek landelijke verspreiding. In het Interbellum maakten timmerlieden die
werkzaam waren bij timmerfabrieken desondanks 4,4% en 5,6% uit van het totaal
aan timmerlieden respectievelijk in de woning- en de utiliteitsbouw.13 In 1944
constateerde het Bureau Documentatie Bouwwezen dat technische veranderingen
nauwelijks van invloedwaren op de eisen van vakbekwaamheid die aan de timmerman
werden gesteld. De ‘echte’ timmermanwerkte nog steeds met hamer, nijptang, beitel,
schaaf, boor, duimstok, schietlood en waterpas.14 Sommige bewerkingen konden
inmiddels echter beter en goedkoper machinaal worden uitgevoerd. De machinale
houtbewerker had een gedeelte van het zaag-, boor- en freeswerk van de ambachtelijke
timmerman overgenomen.
Meer dan de industrialisering vormden het snellere werktempo en de afsplitsing

van verschillende routineuze deeltaken een bedreiging voor de positie en
vakbekwaamheid van de timmerman. In de revolutiebouw legde de allround vakman
het qua werktempo en behendigheid af tegen rachelaars (bevestigers van dunne
houten latten waarop plafonds en behang werden aangebracht), vloerders
(vloerenleggers) en betontimmerlieden. Dergelijke ontwikkelingen tastten de centrale
rol van de timmerman op de werkplaats aan, want nog steeds was die timmerman

de man die het weet: van het oogenblik dat de bouw een aanvang neemt
en de piketten worden uitgezet tot het afgeven van de sleutel aan den
principaal draait alles om hem. Al wordt dat bij den massabouw al veel
minder en dreigt ook de timmerman op te gaan in het groote leger van de
bouwvakarbeiders op het bouwwerk [...].15

Dat het inderdaad minder werd, getuigt een artikel in Het Bouwbedrijf uit 1928. Een
oudere timmerman signaleerde in dit blad dat ‘de timmerman van thans in zijn vak
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vergrijst zonder dat hij ooit een trap, een paneelen deur of een lichtkozijn of een lijst
heeft geschaafd’. Allround vakmensen hadden plaatsgemaakt voor ‘houtmonteurs’
die alleen nog maar steigers en bekistingen maakten, profielen stelden en deuren en
ramen afhingen.16

Wat in de totaalcijfers uiteraard niet tot uiting komt, zijn de verschillen die er
bestonden naar de inhoud van de functies. De ene timmerman of metselaar was de
andere niet. Zo werd de categorie ‘timmerlieden’ bij de beroepstelling van 1909 in
negen subcategorieën verdeeld. Bovendien bestonden er aanzienlijke regionale
verschillen en kan er ten aanzien van een aantal functies een onderscheid worden
gemaakt tussen de uitoefening ervan in de stad en op het platteland. In 1944metselden
timmerlieden op het Friese en Overijsselse platteland ook vaak. Een verschijnsel dat
toen overigens aan het verdwijnenwas.Metselaars op het platteland konden bovendien
vaak tegelzetten, pannen dekken en rapen, plavuizen leggen en straatwerk in en
rondom het huis aanleggen. In de steden, daarentegen, kwamen juist specialisaties
voor, die bovendien vaak typisch waren voor
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Timmerlieden voerden in 1969 dakspanten en zoldervloeren nog steeds in hout uit. De beton- en de
kunststoffenlobby konden niet voorkomen dat hout als bouwmateriaal in trek bleef. Door innovaties
op het gebied van de verduurzaming van hout won dit materiaal in sommige gevallen zelfs terrein
terug.

een bepaalde stad. Zo werkten in 's-Gravenhage gespecialiseerde rachelaars en
vloerders en in Rotterdam deurenafhangers. De specialisatie ‘trappenmaken’ kwam
in meerdere steden voor.17

De metselaar had vóór de Tweede Wereldoorlog veel minder dan de timmerman
de concurrentie te duchten van ‘de machine of jongensexploitatie’.18 Wel ontstonden
uit deze beroepsgroep in de eerste decennia van de twintigste eeuw verscheidene
specialisaties. Voegen en ‘pannenleggen’ werden omstreeks 1900 gespecialiseerde
bezigheden in de grotere steden. Dit gold ook voor het tegelzetten, waartoe specialisten
in met name Amsterdam, Rotterdam en Groningen uit de beroepsgroep van de
metselaars werden opgeleid. Het toenemend gebruik van tegels in de bouw vlak vóór
de Tweede Wereldoorlog deed zelfs een tekort aan vakbekwame tegelzetters
ontstaan.19 In het metselvak vormden de ‘duizendpooters’ een aparte groep. Omstreeks
1910 werd hiermee een groep van ongeveer vijfhonderd metselaars aangeduid uit de
Brabantse dorpen Terheyden en Vught. ‘Beter dan de metselaars der steden, die
gewoon zijn in zeer dunne muren te werken, kunnen de Noordbrabanders zwaardere
metselwerken vlug uitvoeren’, werd geconcludeerd in een rapport over het werk en
het (nomaden)leven van polderjongens.20 Een beperkt aantal metselaars ging zich na
de Eerste Wereldoorlog specialiseren in het stellen en monteren van betonnen
bouwelementen.
In het schilders- en stukadoorsvak constateerde de Amsterdamse

onderzoekscommissie omstreeks 1900 evenals bij de timmerlieden een tweedeling.
Het schilderwerk in de revolutiebouw vereiste een korte inwerktijd, in tegenstelling
tot het werk in de zogenaamde burgerschilderswinkels. Deze winkels, die volgens
de commissie nog steeds goed opgeleide schilders in dienst hadden, leden echter
onder de toenemende fabrieksmatige productie van verf en stopverf. Traditioneel
hield de bereiding van deze materialen het personeel van de burgerwinkels in het
winterseizoen aan het werk. De fabrieksmatige bereiding van verf dreef veel
vakbekwame schilders naar de ‘minderwaardige’ revolutiebouw, waar zij de
‘concurrentie te vreezen [hebben] van werklieden, die zoo even de verfkwast hebben
leeren hanteeren’.21
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Van de stukadoors in de revolutiebouw werden evenmin vaktechnische
hoogstandjes verwacht; geen kunstig gestuukte plafonds of ornamenten. Als er in de
revolutiebouw al geld was voor dergelijke versierselen, dan werden die betrokken
van de fabriek.22 Behalve het glad afpleisteren van plafonds en muren, behoorde ook
het aanbrengen van een hechtgrond van riet, steengaas of gipsplaat tot de
werkzaamheden van de stukadoor. Een van de nieuwe en goedkopere procédés voor
het afpleisteren was het bij huisvrouwen weinig geliefde betonemail, dat vaak ter
vervanging van tegelwerk boven aanrecht en fornuis en later ook in de badkamers
werd aangebracht.23

Steen- en houtgraniet was een apart specialisme van de zogenaamde granitowerkers,
die oorspronkelijk uit Italië afkomstig waren.
Steengraniet werd behalve voor vloeren ook gebruikt voor aanrechten enwastafels.24

Het goedkopere ‘houtgraniet’, vanaf 1900 in opmars en bestaande uit zaagsel,
magnesiet en magnesiumloog, werd voornamelijk voor vloeren benut.
Heiers, die zich concentreerden in grote steden in het westen van het land, gingen

gewoonlijk geen individuele arbeidsovereenkomst aan, maar zij verhuurden zich per
ploeg. Nieuwe ontwikkelingen
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Heiwerkzaamheden werden als eerste gemechaniseerd. Naast de stoommachine, die aan het eind van
de negentiende eeuw de menselijke spierkracht verving, verschenen elektrische en door dieselmotoren
aangedreven hei-installaties.

in het heien waren de opkomst van door stoomkracht, elektro- of dieselmotoren
aangedreven hei-installaties en de introductie van betonnen en ijzeren varianten van
de houten heipaal. Een onderzoek uit 1945 vermeldt dat het handmatig heien met de
zogenaamde trekhei in Amsterdam, Groningen en Friesland nog af en toe voorkwam
bij kleine werken of wanneer de plaatselijke omstandigheden machinaal heien
bemoeilijkten.25

Opperlieden en grondwerkers stonden onderaan in de hiërarchie van de bouwplaats.
Het vak van opperman of bouwvaksjouwer bestond in het transporteren van
bouwmaterialen en het bereiden van de metselspecie. ‘De kwaliteiten voor de
beoefening van dit vak vereischt, komen alleen neer op groote spierkracht.’26 Met de
grondwerkers vormden zij het minst gedisciplineerde volk op de bouwplaats, blijkens
het eerder genoemde jaarverslag van de katholieke bond, ‘want altijd werd gevreesd
[...] dat de grondwerker en de opperman zich zoo onbehoorlijk zouden gedragen op
vergaderingen en bijeenkomsten, dat de schilder en de timmerman zich zouden
schamen’.27 Tot aan 1940 was het bij kleinere bouwprojecten gebruikelijk dat
opperlieden metselstenen in tassen van veertien tot achttien stuks op de schouder
over steigerladders naar boven vervoerden. Het kleedje waarin de stenen werden
geschikt, beschermde de huid van de opperman en gaf stabiliteit aan de gestapelde
stenen. Voor de aanvoer van metselspecie waren kalkmouwen in gebruik, een
gegalvaniseerde plaatijzeren of houten bak met open voorkant. Alleen bij grotere en
hogere bouwwerken (vanaf twee verdiepingen) werden stenen met behulp van een
mechanische hijsinrichting naar boven getakeld en met een kruiwagen naar de
metselaar getransporteerd. De afname van het aantal opperliedenmet 3,5% tegenover
een toename van het totaal percentage bouwvakkers van 9,7% tussen 1930 en 1939,
is een indicatie voor het toenemend gebruik van bouwliften, hijsinstallaties en
speciepompen.28

Bouwliften vereisten een zwaardere uitvoering van de steiger.
Zwaardere en bredere steigers, tot na de Tweede Wereldoorlog nog vaak in hout

uitgevoerd en met touwen aan elkaar gesjord, hadden het voordeel dat de kruiwagen
achter de metselaar om kon worden gereden, zodat deze zijn werk niet telkens hoefde

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



te onderbreken.29 In grotere steden waren tevens bouwvaksjouwers actief, die
verantwoordelijk waren voor het fysieke behendigheid en inzicht vergende sjouwwerk
van natuursteen, balkhout en kaphout.
De mechanisering van het grondverzet bleef tot de Tweede Wereldoorlog beperkt

tot grote bouwprojecten. Het aantal machinistengrondwerkers was tijdens het
Interbellum dan ook nog gering.
Ofschoon ook de precieze omvang van deze beroepsgroep bij de woning- en

utiliteitsbouw niet exact is te bepalen (net zoals dat bij hun collega's ‘met de schop’
het geval was), hebben we wel een indicatie. In totaal waren er volgens de
volkstellingen van 1920 en 1930 respectievelijk een kleine tweehonderd grondwerkers
en ongeveer driehonderdvijftig machinisten en stokers werkzaam bij aannemers,
publieke werken, betonbouw, grond-, dijk- en heibedrijven, stratenmakerbedrijven
en bij de wegenaanleg.30

Werkinhoudelijke en regionale verscheidenheid in de bouwvakberoepen bleek
overigens niet alleen uit de functie-inhoud, ook de beloning en andere
arbeidsvoorwaarden konden sterk verschillen.31Vanaf het Interbellum verdween een
dergelijke grote regionale verscheidenheid geleidelijk aan, na de Tweede
Wereldoorlog zelfs in versneld tempo.32
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Het bereiden van metselspecie kwam traditioneel voor rekening van de opperman. Betonmolens,
bouwkranen en bouwliften maakten het werk van opperlieden overbodig.

Onenigheid over beton

Het vervaardigen en verwerken van gewapend beton was volgens betonspecialisten
nauwgezet werk. ‘An Kleinigkeiten hängt der Beton.’ Aldus citeerde geniekolonel
en specialist in betonbouw P.W. Scharroo een Duitse betonspecialist. Hij benadrukte
dat de kwaliteit van de bekisting en de wapening van groot belang was voor de sterkte
en duurzaamheid van het beton. Het hout moest bijvoorbeeld zo min mogelijk
verspijkerd en verzaagd zijn en het moest geen water aan de specie kunnen onttrekken.
Ook de kwaliteit van de - ‘theoretisch zoo nauwkeurig bepaalde samenstelling van’
- betonspecie was van groot belang. Zo waren er nog wel meer ‘Kleinigkeiten’ die
fout konden gaan en waarvan de degelijkheid van een constructie ernstig te lijden
kon hebben. Scharroo pleitte daarom voor theoretisch en praktisch opgeleide
betonvakarbeiders. Overigens niet zonder de opdrachtgevers een veeg uit de pan te
geven, die bezuinigden op de bouwkosten door betonwerk te gunnen aan aannemers
die niet in betonbouw waren gespecialiseerd.33 De nog relatief jonge betonindustrie,
die haar gezamenlijke belangen sinds 1927 liet behartigen door de Betonvereeniging,
achtte het vakmanschap van betonwerkers volstrekt ontoereikend. In december 1938
schetste Scharroo in een lezing voor die vereniging een treurig beeld van de vakkennis
van bouwvakarbeiders die met beton werkten. In de praktijk maakten opperlieden
de betonspecie klaar, die dit werk vooral in de praktijk hadden geleerd.
Deze gang van zaken was zo ingeburgerd dat ‘een Nederlands handboek over de

bouw’ deze werkzaamheden tot de taak van de opperlieden rekende, tot
verontwaardiging van Scharroo en de zijnen. Ook in de gevallen dat wel een
gespecialiseerde betonarbeider was aangesteld, ontbrak het deze meestal aan de
nodige vakkennis.34 Scharroo verwees naar Polen, waar de cementindustrie cursussen
organiseerde, en naar Duitsland, waar een driejarige gecombineerde theorie- en
praktijkopleiding voor betonarbeiders bestond. Het nadeel van deze opleiding was
volgens hem dat er allround betonvakarbeiders werden gevormd, die bovendien wel
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erg veel theoretische bagage meekregen. Scharroo zag liever dat de opleiding een
onderscheid maakte tussen betontimmerlieden, staalvlechters en betonarbeiders die
de specie bereidden en verwerkten. De aard van die arbeid was immers ‘onderling
zoo verschillend, dat het niet mogelijk zal zijn en het zelfs niet gewenscht of niet
noodig is, dat elke betonarbeider de technische vakvaardigheid van de drie
onderdeelen van de vervaardiging van beton volledig zou moeten beheerschen’.35

Hij was dan ook meer te spreken over de aanpak van de Duitse ambachtsscholen,
waar in het lesprogramma ruimte was ingeruimd voor onderwijs in beton. Ook
verzorgden aldaar enkele grote betonaannemers bijscholingscursussen voor hun
personeel. Betonarbeiders waren verplicht in de avonduren cursussen bij te wonen
bij de aanleg van grote staatswerken, zoals de autowegen. Op deze manier kweekte
Duitsland niet alleen goede betonvakarbeiders, maar bovendien ‘belangstellende
medewerkers, die het groote nationale werk voor een deel ook als hun eigen werk
beschouwen en die er een eer in stellen hun taak in het raam van het geheel zoo goed
mogelijk te volbrengen,’ aldus de genieofficier.36 Overeenkomstig de Duitse aanpak
moesten Nederlandse ambachtsscholen onderwijs gaan geven in de algemene theorie
en de praktijk van het betonvak, zo vond hij. Avondcursussen, georganiseerd door
bijvoorbeeld de Betonvereeniging en grote betonfirma's, zouden daarenboven na-
en bijscholingsmogelijkheden moeten bieden, aangevuld met schriftelijke cursussen
voor oudere betonarbeiders. Naast het theoretisch onderwijs achtte Scharroo een
leertijd onder deskundige leiding van enige weken bij de grote betonwerken van
Rijk, provinciën en gemeenten noodzakelijk.37

Scharroo's pleidooi viel goed bij de belangenvereniging, die besloot om zijn lezing
in een grote oplage te laten drukken en te verspreiden onder besturen van
ambachtsscholen en architectenorganisaties. Het dagelijks bestuur van de vereniging
boog zich intussen over een leerplan ‘vakopleiding betonarbeiders’. Het contact met
de Inspecteur van het Nijverheidsonderwijs in 1939 resulteerde in een cursus voor
betontimmerlieden aan de Amsterdamse ambachtsschool ‘Concordia Inter Nos’.
Ofschoon door de mobilisatie en het uitbreken van de oorlog het aantal deelnemers
beperkt was, bleef de cursus de eerste oorlogsjaren bestaan. Wel bleef de proef door
diezelfde omstandigheden tot deze ene school beperkt.38De Betonvereeniging droeg
haar activiteiten op het gebied van vakscholing van betonarbeiders over aan de
Bedrijfsgroep Bouw-
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Met nijptang en lasapparaat verbinden betonvlechters het betonijzer.

industrie, die diverse besprekingen voerde met betonspecialisten, onderwijskundigen
en werkgevers in de bouw. Begin 1943 werden voorbereidingen getroffen om na de
oorlog de opleiding van betonarbeiders op een grotere schaal aan te pakken. ‘De
taak, die de bouwnijverheid na den oorlog wacht, is zoo omvangrijk, dat aan “skilled
labour”, vooral op het moeilijke gebied der betontechniek, meer dan ooit behoefte
zal bestaan.’39 In de praktijk zou het moeilijk blijken om aan alle arbeiders in de
betonbouw vaktechnisch onderwijs te verstrekken, zo bleek uit de besprekingen. In
tegenstelling tot wat Scharroo had beweerd, achtte de bedrijfsgroep de situatie niet
alarmerend, zolang het toezichthoudend personeel over voldoende vakkennis
beschikte. De bedrijfsgroep baseerde zich daarbij op de ervaringen in
Nederlands-Indië, ‘waar belangrijke betonwerken door in hoofdzaak totaal
ongeschoolde koelies werden uitgevoerd, zonder dat dit op de kwaliteit van het werk
een ongunstige invloed had’. Wel werd erkend dat een aangepaste opleiding voor
ijzervlechters en betontimmerlieden - ‘de specialisten onder de betonarbeiders’ -
nuttig was. Ambachtsscholen hoef-
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den leerlingen slechts de hoofdlijnen van beton en gewapend beton bij te brengen,
om enige liefde voor de betontechniek te kweken.40 Toezichthoudend personeel en
ijzervlechters dienden ongeveer vijftig lesuren betontechniek in de wintermaanden
te krijgen. De opzichters kwamen in aanmerking voor onderwijs in een breed scala
van onderwerpen, variërend van de samenstelling van de grondstoffen tot het
voorkomen van bedrijfsongevallen. Voor betonvlechters was naast enige elementaire
kennis een meer specifieke opleiding aan te bevelen, waarin bijvoorbeeld geleerd
werd omwapeningstekeningen te lezen en buigstaten te maken. Ook het combineren
van ijzerlengten van verschillende staven tot handelsmaten hoorde tot de vereisten,
evenals het ‘in het werk brengen van de staven’ in verband met de vorm van de
constructie.
Voor de betontimmerliedenwas een langduriger opleiding voorzien: een tweejarige

cursus in de periode oktober-maart van vijf lesuren praktijk en twee tot twee en een
half uur vaktekenen per week. In het eerste jaar stonden bekistingen voor vloeren,
wanden en overkragende constructies op het programma, in het tweede jaar
bekistingen voor funderingen, kolommen en trappen.
Een examen zou de cursussen voor opzichter, betonvlechter en betontimmerman

afsluiten. Het diplomamoest op den duur voor het toezichthoudend personeel verplicht
worden. Zolang diploma's echter nog niet vereist waren voor het uitoefenen van een
betrekking als betonvakarbeider, vreesde men voor onvoldoende animo voor de
cursussen. Om deelname toch te stimuleren, werden aannemers opgeroepen bezitters
van het diploma een loonsverhoging in het vooruitzicht te stellen.41

Architecten van het NieuweBouwen voelden zich uitgedaagd door de economische
perspectieven en de constructieve en esthetische mogelijkheden van betonbouw. Zij
zagen in beton ‘de bevrijding’ van de architectuur. Gewapend beton maakte, in de
woorden van J.J.P. Oud, een ‘homogene samenstelling van dragende en gedragen
delen, zowel als uitbreiding van belangrijke afmetingen en zuivere vlak- en
massabegrenzing mogelijk’.42

Timmerlieden en metselaars waren veel minder overtuigd van de zegeningen van
de betonbouw dan ingenieurs enmodernistische architecten. Timmerlieden geloofden
dat het timmeren van bekistingen hun handvaardigheid aantastte: ‘Een gewone
timmerman werkt niet gaarne in de beton, want dit werk is veel grover, de
bekwaamheden zijn anders en het geheel vereischt een ander type mensch. [...] De
gewone timmerman, die voor korter tijd in de beton te werk gesteld wordt en steeds
gewend was zijn werk fijn af te leveren, kan meestal niet meekomen en wordt
overvleugeld door zijn collega, den betontimmerman, die in zeer vlot tempo, zij het
dan ook ruw, een bekisting in elkaar weet te slaan. Wie enige jaren in de beton
gewerkt heeft, is zodoende nadien voor het gewone timmerwerk minder geschikt.’43

Ofschoon de betontimmerman veelal werd gerekruteerd uit gewone timmerlieden,
ontstond er een strikte scheiding tussen beide vaklieden. De betonbouw creëerde
nieuwe specialismen, zoals de betonijzervlechter en de betonwerker-afwerker. Met
reden vreesden vakbonden de verdringing van geschoolde arbeid en de taylorisering
van de arbeid als gevolg van betonbouw. In 1927 voorspelde de Nederlandsche
Roomsch-Katholieke Bouwvakarbeidersbond Sint Joseph dat ‘de
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Het timmeren van betonbekistingen, in de bouw doorgaans aan ongeschoolden opgedragen, vergde
volgens betonspecialisten een opleiding van meerdere jaren. Timmerlieden meenden dat de geschoolde
timmerman door het grove betontimmerwerk zijn specifieke vaardigheden verloor.
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Tabel 4.2: Verhouding arbeidsuren bij verschillende bouwconstructies
omstreeks 1944 (baksteenbouw = 100)

BetonwerkersMetselaarsTimmerlieden
BetonBouwvak

-100-100Baksteenbouw

5 à 670 à 7530 à 3575 à 80Skeletbouw

8 à 1015 à 2055 à 6015 à 20Volledige
betonbouw

(voor
bronvermelding
zie pag. 438)

wijziging van het bouwmateriaal en de veranderde bouwwijze, met name het
monnier- of betonwerk [...] niet zonder invloed kon blijven op het timmervak’.44 Een
paar jaar later berekende een drietal socialistische bouwvakbonden dat het aantal
arbeidsuren voor timmerlieden bij de bouw van een etagewoning te Amsterdam
tussen 1910 en begin jaren dertig was afgenomen van 873 tot minder dan 350
manuren. De daling was het sterkst in de jaren tien.45 Het Bureau Documentatie
Bouwwezen berekende tien jaar later de invloed van het type bouwconstructie op de
werkgelegenheid van (beton)timmerlieden, metselaars en betonwerkers (zie tabel
4.2). Bij volledige betonbouw bleek nog maximaal een vijfde van het aantal
timmerlieden en metselaars in de baksteenbouw nodig.
Slechts voor een deel waren die bouwvakarbeiders vervangen door een groep

betontimmerlieden en betonwerkers. In totaal was het aantal arbeidsuren per woning
ongeveer gehalveerd.46Het bureau onderkende dat betonijzervlechter en betonafwerker
ondanks de goede verdiensten minder aantrekkelijke beroepen waren, vanwege het
vuile werk en het ruwe imago.47 De Inspectie van de Volkshuisvesting becijferde in
1945 dat slechts 2% van de benodigde arbeidsuren voor het bouwen van een
arbeiderswoning voor rekening van betonwerkers kwam.48

De Commissie voor Vakopleiding en Leerlingregeling in het Bouwbedrijf nam in
1939 eveneens het zekere voor het onzekere.
Ook in de toekomst zouden grote groepen timmerlieden en metselaars nodig

blijven, want ‘door welke oorzaak dan ook, [kon] het oude handwerk weer herleven,
of de smaak van het publiek zich weer enigszins wijzigen’. Betonafwerkers,
betonijzervlechters en voegers moesten maar gerekruteerd worden ‘uit het
overcompleet van jongemetselaars en timmerlieden’, wier kansen om een volwaardig
vakman te worden door de economische recessie waren verdwenen.49Met dit gegeven
diende de vakopleiding rekening te houden.

De economische crisis als katalysator voor de vakopleiding
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Met een werkloosheidspercentage van 50% in 1936 sloeg de economische crisis hard
toe onder bouwvakarbeiders. Van de stukadoors en opperlieden zat meer dan de helft
zonder werk (zie tabel 4.3).
De jaarlijkse woningbouwproductie was - in geld uitgedrukt - in 1936 gedaald tot

bijna een derde van het niveau van 1921 en ruimschoots gehalveerd ten opzichte van
1930.50 De werkloosheid had als bijkomend gevolg dat velen na de ambachtsschool
de aanslui-

Tabel 4.3: Werkloosheid onder bouwvakarbeiders, 1928-1940

Volgens het Bureau Documentatie BouwwezenVolgens
het CBS

Jaar

StukadoorsSchildersOpperliedenMetselaarsTimmerliedenTotaalTotaal
10,7%1928

12,2%1929

11,3%1930

13,6%18,6%10,4%12,5%16,7%17,8%1931

26,7%37,6%28,0%28,6%36,2%36,8%1932

27,6%38,9%23,6%26,3%37,1%36,5%1933

31,7%25,7%41,4%24,4%26,3%37,8%35,7%1934

48,8%29,7%49,0%30,6%30,7%43,4%42,2%1935

54,4%33,0%54,2%36,0%34,9%47,8%47,7%1936

44,6%29,6%49,2%30,8%29,3%41,7%41,3%1937

35,0%27,5%45,0%25,2%23,7%36,2%34,8%1938

31,4%25,9%43,7%23,8%19,3%30,3%26,2%1939

25,4%1940

(voor
bronvermelding zie
pag. 438)
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ting met de arbeidsmarkt misten. Talloze volwassen en ervaren bouwvakarbeiders
waren bovendien bereid om voor lagere lonen te werken dan in de collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO) was bepaald. Zij bezetten banen die voor jonge,
onervaren bouwvakkers waren bedoeld. Het tewerkstellen van onervaren
bouwvakarbeiders bij het aantrekken van de economie, betekende een ongewenste
ontwikkeling voor de bedrijfstak.
Scholing in de bouwpraktijk was van meet af aan een belangrijke pijler van het

lager technisch onderwijs. Anno 1900 zagen werknemers en werkgevers meer heil
in de door het particulier initiatief en de vakbond opgezette avondopleidingen dan
in het dagonderwijs.51 Voor leerlingen was het voordeel dat zij overdag konden
werken en geld verdienen. Werkgevers wilden liever personeel met een aanvullende
vakopleiding dan ‘pedante theoretici’ van de fulltime ambachtsschool. Deze laatste
opleiding zou, naar men vreesde, arbeiders aan hun stand onttrekken.52 Instellingen
als de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de Maatschappij tot Bevordering van
Nijverheid bevorderden dit stelsel al vanaf 1880. Uit een enquête van de Vereeniging
tot Bevordering van de Vakopleiding voor Handwerkslieden in 1914 bleek een brede
meerderheid in de bouw voor een wettelijke regeling van het vakonderwijs te zijn.
Bij veel ambachtsscholen bestond bovendien de behoefte aan uitbreiding van het
vakkenpakket. De avondnijverheidsscholen beklaagden zich daarenboven over de
lange werkdag van de leerlingen, waardoor nogal eens wat lessen werden verzuimd.53

De Vereeniging zag de oplossing in het van overheidswege instellen van bureaus die
verspreid over het land de vakopleiding (dag- en avondscholen en leerlingstelsel)
regelden. Voor de bouwvakken moest dan aan elk van die bureaus een afdeling
‘Bouwkunde’ komen, die het gehele bouwvakonderwijs moest coördineren ‘vanaf
de opleiding voor eenvoudig schrijnwerker-timmerman tot die voor architect’.54 Dit
plan uit 1914, dat de rijksoverheid aanspoorde om centra voor vakopleiding in te
richten, zou niet worden gerealiseerd. De (bouw)vakopleiding bleef een zaak voor
particulieren. De Nijverheidsonderwijswet van 1919 regelde dat verenigingen en
instellingen met rechtspersoonlijkheid rijkssubsidie konden krijgen als ze het
leerlingstelsel toepasten. In dat geval moesten de patroon en de (vertegenwoordiger
van de) leerling een leerovereenkomst aangaan. Ook uit de eerste landelijke CAO's
voor de bouw blijkt dat vakopleiding als een zaak van werkgevers en werknemers
werd gezien. Ofschoon afspraken over vakopleiding in de CAO's waren vastgelegd,
bleven de resultaten uit in de jaren twintig en dertig. Weliswaar waren in 1926 en
1932 met dit doel gezamenlijke commissies opgericht, maar die leverden geen
concrete resultaten op.55Het was de economische crisis die een kentering zou brengen.
Het aantal ambachtsscholen met een dagopleiding steeg van 21 in 1900 naar 84

in 1930, terwijl het aantal leerlingen van 2890 tot bijna twintigduizend was
toegenomen. De dagopleidingwas voornamelijk in trek bij de aanstaande timmerman,
die ‘eene vrij lange voorbereiding nodig’ had en bovenal ‘zijn verstand [moest]
ontwikkelen’.56 Metselaars waren daarentegen volgens een ingewijde van een heel
ander slag: ‘Die metselaar willen worden, zijn in den regel van hun 12de tot hun 17de

jaar bij een ander vak geweest en komen dan hun geluk beproeven bij het metselvak.
Somtijds gelukt dat, somtijds niet, naar gelang van de bevattelijkheid van den jongen.
[...] Is hij niet genoeg ontwikkeld, dan bepaalt zich zijne opleiding tot niets.’57 In
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1944 maakten metselaars nog steeds weinig gebruik van een opleiding aan de
ambachtsschool, omdat het metselvak veelal van vader op zoon werd overgedragen.58

Uit een onderzoek uit 1969 bleek dat 70% van de toen werkzame timmerlieden die
waren geboren tussen 1900 en 1919, een of andere vorm van vakopleiding had
genoten. Voor de metselaar was dat percentage circa 30%; voor de stukadoor 21%.59

Metselen werd ook niet altijd als vak aangeboden op de ambachtsschool, aangezien
scholen vrij waren in de samenstelling van hun lespakket. Waar metselen wel op het
programma stond (zoals op deNijmeegse ambachtsschool), trok hetmeestal beduidend
minder leerlingen dan timmeren (zie tabel 4.4). Van de opperlieden en grondwerkers
had slechts een zeer kleine minderheid een verleden aan een ambachtsschool.
Eind jaren twintig werd de duur van de ambachtsschool uit

bezuinigingsoverwegingen teruggebracht tot twee jaar. De ambachtsscholen leverden
dus steeds meer leerlingen af, die echter steeds

Tabel 4.4: Procentuele verdeling van de leerlingen per vak aan de Nijmeegse
ambachtsschool, 1910-1965

1965196019501940193019201910
11,3%11,6%19,6%16,5%33,6%31,0%35,9%Timmeren

5,8%6,5%6,4%3,6%6,0%6,7%6,5%Metselen

6,1%5,8%5,9%4,4%5,5%7,9%11,8%Schilderen

39,9%38,7%29,1%35,7%39,1%40,6%34,7%Smeden/
Metaal
bewerken(*)

10,7%23,6%18,6%17,5%11,9%7,1%4,1%Elektrotechniek

10,3%8,8%15,2%17,1%---Autotechniek

15,9%5%5,2%5,2%3,9%6,7%7%Overig

(voor
bronvermelding
zie pag.
438)

(*) vanaf 1950: machinebankwerken en instrumentmaken
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A.C. Boekee (1931), timmerman

Porren en stellen
Ik ben in 1953 begonnen in de vrije bouw. Het eerste gebouw waar ik aan heb gewerkt, was voor de
luchtmacht. Ik stelde de betongedeeltes van de fundering en maakte de bekisting. In die tijd werd al
het beton nog op de bouwplaats gemaakt, in de betonmolen. Als timmerman werkte ik ook mee met
het storten. Ik stond met een stok in het beton te porren. Als de fundering lag, gingen we het spul
opbouwen. Ik ging dan de kozijnen van de ramen en deuren stellen. De kozijnen kwamen toen al kant
en klaar van de Bruynzeelfabriek. Tegenwoordig worden de kozijnen zelfs compleet, met ramen en
deuren er al in, aangeleverd. Na het metselen en het stellen van de kozijnen hing ik samen met een
maat de deuren en de ramen erin. Voor deuren was een dubbeltje boven en een kwartje beneden de
maat van de hangnaad. Een deur wil namelijk altijd wat uitzakken. Er was een speciale opzichter
van de Rijksgebouwendienst die ons werk controleerde.
Wij werkten toen op militair terrein. Mijn maat moest na vier dagen van het werk af omdat zijn vader
lid was geweest van de communistische vakbond.
De bouw werd langzaamaan moderner. Steeds meer dingen werden kant en klaar uit de fabriek
aangeleverd. Je kreeg betoncentrales, dus beton werd niet meer op de bouwplaats gemaakt. Deuren
afhangen werd op een gegeven moment gedaan door speciale deurenafhangers. Die werden dan
opgetrommeld en die hingen dan in een mum van tijd alle deuren af. Dat was goedkoper. Gemetselde
binnenmuren werden vervangen door gipsplaten wanden. En steeds minder mensen. Ik heb wel
bouwputten meegemaakt waar ik met zestig man in de keet zat te schaften. Daar zouden er nu nog
hooguit tien zitten. De opperlui, maar ook de opzichters zijn er allemaal uit gegaan. Uitzendbureaus
werden ingeschakeld. Als er geveegd moest worden, lieten ze een ploeg schoonmakers komen.
De bouw komt steeds meer onder spanning te staan. Toen de roostervrije dagen werden ingevoerd,
heb ik uitgerekend dat er wel vier man konden worden aangenomen. Maar dat gebeurde niet. We
moesten gewoon harder werken. Daardoor veranderde de sfeer. Mensen waren onderling niet meer
zo amicaal. Iedereen ging meer zijn eigen weg. De laatste jaren had ik niet meer zoveel plezier in
mijn werk.
Het mooiste van dit vak was dat wij vrij waren. Ze keken niet op vijf minuten. Ze keken naar hoe je
werkte. En ik werkte buiten. Daar voel ik mijn eigen ook veel vrijer. Als ik de hele dag binnen zit,
krijg ik koppijn.
Er rijden nu machines rond in plaats van dat er mensen lopen. Ik heb meegemaakt dat de opperman
van de metselaars nog zakken vol stenen naar boven sjouwde en ook de bakken met specie, zo op de
schouder langs smalle ladders. Nu heb je bouwliften. Bij werken boven de vijf verdiepingen is een
lift verplicht. Tijdens mijn laatste klus zat ik op een gegeven moment binnen te plinten. Toen kwam
er een uitvoerder naar me toe en die zei dat ik mijn helm op moest zetten. Kijk, dat was niet leuk
werken. Maar ik liep op mijn laatste maanden voor de vut, dus ik wilde geen heibel.
Vakmensen zijn er haast niet meer. Mijn zoon heeft net een nieuw huis gekocht. Ze hebben de deuren
afgehangen met een dikke naad van wel anderhalve centimeter aan de onderkant. Je kan zo door die
naad door naar buiten kijken. Dat is allemaal knoeiwerk. Dan springen de tranen in mijn ogen.
Treurig. Voor zo'n prijs.
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Een kijkje bij de opleiding tot metselaar in de Lieven de Key-Krelageschool in Haarlem in 1985.
Ondanks de opmars van prefabricage leren aankomende metselaars in de praktijklessen nog steeds
hoe ze een muur moeten optrekken.

Op de bouwplaats moest de deurenmaker uit de eerste decennia van de twintigste eeuw steeds vaker
wijken voor de deurenafhanger. Bruynzeel produceerde in 1951 grote voorraden deuren voor de
wederopbouw.

minder (vak)scholing hadden gehad. De economische crisis blokkeerde echter de
mogelijkheden van een voortgezette scholing in de praktijk. In 1937 trachtten
werkgevers en werknemers opnieuw om gezamenlijk de vakopleiding beter in te
richten.
De Commissie voor Vakopleiding en Leerlingregeling in het Bouwbedrijf bepleitte

een terugkeer naar de driejarige dagambachtsschool.60Dit schooltype moest de basis
vormen van de vakscholing van de bouwvakarbeiders. Aan die wens zou na de
Tweede Wereldoorlog gehoor worden gegeven. Als onderdeel van een herbezinning
op het ambachtsonderwijs werd de opleidingsduur opnieuw op drie jaar gebracht,
met de mogelijkheid om een vierde studiejaar in te richten voor de meer ingewikkelde
vakrichtingen. Bovendien kwam er meer uniformiteit tussen de scholen en werd de
naam veranderd in Lagere Technische School (LTS).
Over de praktische opleiding merkte de commissie al vóór de oorlog op dat bij

het ontbreken van de gelegenheid tot het volgen van de lessen op een
dagambachtsschool, het leerlingstelsel (met theoretisch avondonderwijs) bevorderd
moest worden. Tot het achttiende levensjaar moest er bovendien aandacht (en geld)
zijn voor een verdere scholing in de praktijk. Bij het verwezenlijken hiervan dienden
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de overheid en de bedrijfstak samen te werken, zo werd geoordeeld. Werkgevers-
en werknemersorganisaties dienden een
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goede vakopleiding te propaganderen, betrokken te zijn bij de curriculumontwikkeling
en bij de keuze van de arbeiders de voorkeur te verlenen aan jeugdigen met
vakdiploma's van erkende opleidingsinstituten.61 Nadat in het schooljaar 1949/1950
een zestal ambachtsscholen experimenteerde met een algemeen voorbereidend jaar,
werd de driejarige LTS niet lang daarna weer de norm.62De eigenlijke vaktechnische
opleiding verschoof hierdoor echter nogmeer naar het leerlingstelsel en de opleiding
in het bedrijf.63

De aansluiting tussen massabouw en beroepsopleiding in de jaren vijftig
en zestig

Gedurende de bezettingsjaren werd al wel duidelijk dat Nederland bij terugkeer naar
normale omstandigheden een bouwopdracht wachtte van ongekende omvang. In de
zomer van 1942 kwamen de bouwactiviteiten stil te liggen en werd de aandacht
vooral gericht op het plannen van de toekomstige bouwproductie na de bezetting.64

Hoe men aan voldoende geschoolde bouwvakarbeiders moest komen, was daarbij
een van de gestelde vragen.
Volgens de vooruitzichten in 1946 waren er ongeveer 65.000 extra

bouwvakarbeiders nodig om per jaar gemiddeld 70.000woningen te kunnen bouwen.65

Het trauma van het hoge percentage werkloze bouwvakarbeiders in de jaren dertig,
deed de regering tot 1963 een behoudende koers varen voor wat betreft het propageren
van de bouwnijverheid als werkgever.66 Het volkshuisvestingsbeleid was gericht op
de propaganda en subsidiëring van nieuwe,minder arbeidsproductieve bouwmethoden.
Ofschoon een reeks van bouwsystemen werd beproefd, zou systeembouw echter pas
in 1967 meer dan 20% van de totale woningproductie gaan uitmaken.67

Het achterblijven van de systeembouw bij de verwachtingen betekent geenszins
dat er in de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog inhoudelijk weinig
veranderde in het werk van bouwvakarbeiders. Waar in 1906 nog sprake was van
een ‘deurenmaker’, staat in de beroepeninventarisatie van 1958 ‘deurenafhanger’
vermeld. Het naar timmerfabrieken verplaatste werk was tevens aan sterke
arbeidsdeling onderhevig, blijkens de elf categorieën waarin fabriekstimmerlieden
in 1958 werden verdeeld. Machinale houtbewerkers werden in maar liefst
vierenveertig categorieën onderscheiden, verdeeld over houtzagers, -frezers, -boorders,
-draaiers, -schuurders en -brekers. Bij het metselen en opperen ontbreken functies
als kalkbereider, kalkbewerker, kalkblusser, kalkmaker, kalkmenger en kalkopzichter,
in tegenstelling tot een halve eeuw daarvoor, evenals steenbikker en steenklopper.
Ook al domineerde de baksteenbouw, de bouwmaterialen werden klaarblijkelijk
steedsmeer kant en klaar op de bouwplaats aangeleverd. De beton- en cementwerkers,
daarentegen, die in 1909 nog tot het metselen werden gerekend, waren eind jaren
vijftig onderverdeeld in maar liefst tien subcategorieën.68

Een verdere mechanisering van het grondverzet en sjouwwerk op de bouwplaats
blijkt uit een daling van het aantal opperlieden en grondwerkers tussen 1955 en 1970
(zie tabel 4.1) in combinatie met een verviervoudiging van het aantal machinisten
(van ruim 3000 tot 12.500) in diezelfde periode.69 Ook een vergelijking van
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functiebenamingen wijst in die richting. Zo vervingen omstreeks 1958 de
‘bouwliftbediende’ en de ‘torenkraanmachinist’ op menige bouwplaats de ‘takelaar’
uit 1909.70

Ondanks alle propaganda van de kant van de overheid en het bedrijfsleven nam
de animo voor de bouwvakken aan de ambachtsschool af. Ofschoon het aantal
ambachtsscholen (en leerlingen) ook na de oorlog bleef groeien, kwam die groei
slechts voor een beperkt deel op het conto van de bouwvakken. Het timmervak was
zijn dominante positie op de ambachtsschool kwijtgeraakt.
Uit enquêtes en onderzoeken die vóór de TweedeWereldoorlog waren uitgevoerd,

bleek al dat de aantrekkingskracht van traditionele vakken als timmeren en schilderen
op de ambachtsscholen verminderde. Deze keuzerichtingen moesten het steeds meer
afleggen tegen ‘modernere’ beroepen als machinebankwerker, elektrotechnicus of
motorhersteller. Dit bleek bijvoorbeeld uit een overzicht van de beroepskeuzes van
leerlingen aan Haagse nijverheidsen ambachtsscholen tussen 1873 en 1947. Ofschoon
conjunctuurschommelingen wel enige invloed uitoefenden op de beroepskeuze (na
de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog zorgde de woningnood voor een lichte
stijging van leerling-timmerlieden), was de aantrekkingskracht van het bouwvak
structureel tanende. Uit een onderzoek uit 1939 onder leerlingen van Zaanse
ambachtsscholen bleek dat slechts bij achtendertig van de honderd leerlingen het
vak van timmerman een eigen, eerste keuze was. Bij elektriciens en vooral
automonteurs waren dat er respectievelijk vijfenveertig en achtenvijftig.71

De grote bouwinspanning die Nederland wachtte, leidde al tijdens de bezetting
tot onderzoek naar de scholing van bouwvakarbeiders. Naast de eerdergenoemde
aanbeveling voor de vakopleiding van betonarbeiders, verscheen nog in 1943 een
algemeen rapport van de Commissie voor de Vakopleiding van de Werknemers,
ingesteld door de ‘Bedrijfsgroep Bouwindustrie’.72 In datzelfde jaar zagen de eerste
delen van deMonografieën over het bouwwezen van het Bureau Documentatie
Bouwwezen het licht (clandestien gedrukt bij Korthuis te Den Haag). Nauwgezet
waren hierin gegevens verzameld over bouwmaterialen en (in de tweede serie, die
vanaf 1944 verscheen) over bouwvakarbeiders. Zo kwam er in de jaren 1943-1945
een schat aan informatie beschikbaar over de verschillende bouwvakarbeiders en
hun (gewenste) vakkennis en opleiding. De initiatieven ter verbetering van de
vakkennis van vóór de oorlog, alsmede de meer grootschalige papieren plannen,
kregen met deze studies een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing.73

Voor een deel kon in de behoefte aan bouwvakkers worden voor-
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Fysieke arbeid bleef ondanks een steeds verdergaande mechanisering het stereotypebeeld van de
bouwsector.

zien door omscholing van arbeiders op rijkswerkplaatsen. De directeur van het
Bouwcentrum, J. van Ettinger, drijvende kracht achter deMonografieën over het
bouwwezen en vurig pleitbezorger van een geordende bouwnijverheid, toonde zich
enthousiast over een nieuwe rijksscholingswerkplaats voor volwassenen, die in
Eindhoven was opgericht. De opleiding duurde daar drie tot zes maanden, afhankelijk
van welke specialisatie men koos, en werd afgesloten met een praktijkgedeelte van
een half jaar.74 Ook de Commissie van Samenwerking uit de Bedrijfsraden voor het
Bouwbedrijf zag in 1947 een deel van de oplossing voor het nijpende tekort aan
bouwvakarbeiders in omscholingscursussen aan de circa dertig rijkswerkplaatsen.
Vanuit de bouwwereld waren echter ook andere, kritischer geluiden hoorbaar. De in
1946 opgerichte Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) zag bijvoorbeeld niet
veel in deze omscholingsprojecten. Althans niet op de manier waarop ze waren
opgezet. De stichtingwees deminister erop dat de rijkswerkplaatsen geen volwaardige
bouwvakarbeiders afleverden. Zonder een betere aansluiting bij het arbeidsveld kon
de opleiding bij de rijkswerkplaatsen als weggegooid geld worden beschouwd.
Daarom stelde de SVB voor om aan elke rijkswerkplaats controleurs van de SVB te
plaatsen, die de taak hadden om leerlingen uit de rijkswerkplaatsen over te hevelen
naar het bedrijfsleven en die toezicht hielden op de ontwikkeling van de leerlingen.
Om de bedrijfstak meer invloed te geven op de opleiding, diende de bijscholing
afgesloten te worden met een examen aan de rijkswerkplaats.75 Dit voorstel kwam
voort uit het idee dat de bedrijfstak meer invloed moest krijgen op de omscholing
tot bouwarbeiders. Met het argument dat participatie van de bedrijfstak het project
meer kans van slagen gaf, vroeg de SVB de minister van Sociale Zaken om subsidie
voor de aanstelling van een dertigtal controleurs.76 In 1951 waren er al vijfentwintig
controleurs in dienst aan wie ‘motorrijwielen en [...] fietsen met een hulpmotor of
scooters’ ter beschikking stonden. Naast deze vervoermiddelen verlichtten Plaatselijke
Commissies voor Vakontwikkeling het werk van de controleurs. Hierin hadden niet
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alleen werkgevers en werknemers maar ook afgevaardigden van ambachtsscholen
en arbeidsbureaus zitting. Deze commissies probeerden lokaal en regionaal de
vakopleiding te bevorderen en zij stelden examencommissies samen, die de examens
van het leerlingstelsel afnamen.77

De SVB was door werkgevers en werknemers opgericht met het doel het
leerlingstelsel te propageren en te organiseren. De SVB beperkte zich aanvankelijk
tot een leerlingstelsel voor timmerlieden
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De aanvoer van beton per kruiwagen is anno 1993 vrijwel geheel vervangen door het storten van
beton met behulp van door bouwkranen voortbewogen betontrechters.

en metselaars. Andere organisaties namen het leerlingstelsel in de nevenbedrijven
(het schildersbedrijf, het stukadoorsbedrijf, het stratenmakersbedrijf, het granitobedrijf
en het steenhouwersbedrijf) voor hun rekening. Aanvankelijk was het aantal
deelnemers aan de aangeboden cursussen van de SVB en de andere organisaties
beperkt. De SVB had in 1947 tweehonderd timmerleerlingen, verspreid over drie
plaatsen in Nederland. Vanaf 1948 kwamen daar cursussenmetselen, betontimmeren
en betonvlechten bij. Het aantal leerlingen betontimmerlieden en betonwerkers zou
tot 1970 jaarlijks nooit meer dan enkele tientallen bedragen.78 Aankomend
timmerlieden bleven in de jaren vijftig en zestig echter de grootste groep leerlingen
van de SVB uitmaken. Hun aantal groeide gestaag tot ruim negenduizend in 1965
(zie tabel 4.5). Ook het aantal metselaars in opleiding nam aanvankelijk fors toe: van
121 in 1948 tot 1533 in 1957, waarna het aantal zich stabiliseerde. Vanaf 1958 konden
stukadoors een opleiding bij de SVB volgen. Hun aantal bleef beperkt en schommelde
rond de 350.
Een (doorgaans tweejarige) opleiding volgens het leerlingstelsel omvatte een

praktijk- en een theoriegedeelte. Als onderdeel van de praktijkopleiding moest de
leerling wekelijks in een werkboekje schetsen van het verrichte werk verzamelen en
zijn werkzaamheden opschrijven.79 Om de praktijklessen te mogen volgen, was
aanvullend theoretisch onderwijs verplicht, zoals deWet op het Nijverheidsonderwijs
voorschreef. Dit onderwijs, dat aanvankelijk in de avonduren werd gegeven, sloot
vaak niet goed aan op de praktijk. Bovendien waren veel leerlingen niet altijd bereid
‘vele kilometers per fiets door weer en wind te trappen om op 4 avonden per week
na een vermoeiende werkdag naar school te gaan’.80De SVB ijverde er midden jaren
vijftig dan ook voor om het theoretisch avondonderwijs te verplaatsen naar de dag.
In 1957 gaven al 27 scholen het theoretisch onderwijs in het kader van het
leerlingstelsel geheel of

Tabel 4.5: Aantal leerlingen bij de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf,
1947-1966

Voortgezette opleidingPrimaire opleiding
MetselenTimmerenStukadorenMetselenTimmeren
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----2001947

---12111341948

---24222211949

---34630301950

---42835831951

---45536081952

---83548471953

---84149381954

---102045181955

---139950231956

---153353651957

--388146859541958

--410149762461959

--431139466671960

104456345134369201961

187918346130573601962

2341315327135282361963

2571776330143989111964

2902049323149490541965

2982115274146387701966

(voor bronvermelding zie pag. 438)
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De opmars van systeembouw in de woningbouw verliep in Nederland trager dan elders. Pas in de
jaren zestig begon de systeembouw de zogeheten traditionele bouw te overvleugelen. Experimenten
met houtskeletbouw uit de jaren twintig kregen onder andere een vervolg in de vouwskeletbouw, een
bouwpakket dat op de bouwplaats kan worden uitgeklapt en gemonteerd.

voor een groot deel overdag. In een groot aantal plaatsen werden bovendien
voorbereidingen getroffen om dat te gaan doen.81

In de tweede helft van de jaren vijftig besloot de SVB tevens om te experimenteren
met voortgezette (of gezel-)opleidingen. (De primaire opleidingen werden ook wel
aspirant-opleidingen genoemd.) Deze cursussen waren succesvol, zodat in 1961 de
gezelopleidingen Timmeren en Metselen een feit waren. Het bestuur van de SVB
oriënteerde zich in het buitenland op initiatieven voor bouwvakopleidingen. Dit
resulteerde in het kopiëren van een Zweeds project waarbij complete
leerling-bouwplaatsen waren ingericht. Hier bouwden leerling-bouwvakkers onder
deskundige leiding woningen. Enschede was de eerste gemeente in ons land waar
(in 1964) een leerling-bouwplaats van start ging. Aangezien woningen die in het
kader van een leerling-bouwplaats werden gebouwd niet onder het toegewezen
contingent woningen per gemeente vielen, waren gemeenten vooral geïnteresseerd
om op die wijze woningwetwoningen te laten bouwen. Zo konden immers meer
woningen worden gebouwd dan het aantal dat door de rijksoverheid was vastgesteld.82

Epiloog

Het inzetten van nieuwe bouwmethoden en bouwmaterialen, zoals beton en
systeembouw, stuitte aanvankelijk op nogal wat weerstand bij bouwvakarbeiders en
bouwondernemingen. Samen met de economische recessie in de jaren dertig leidde
dit tot een vertraging van de modernisering van de woningbouw. Veel veranderingen
in de bouwsector die hun wortels hadden vóór de TweedeWereldoorlog, vonden pas
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op grote schaal ingang met de bouwhausse van de jaren vijftig en zestig. Zo wonnen
diverse vormen van systeembouw pas na de Tweede Wereldoorlog landelijk aan
betekenis, maar was het aanleveren van complete (houten) bouwdelen vanuit
timmerfabrieken en sweaterwinkels eind negentiende eeuw al zichtbaar in de
Amsterdamse revolutiebouw. Terecht concludeerde het Economisch Instituut voor
de Bouwnijverheid (EIB) in de jaren zeventig bovendien dat ‘een scherp onderscheid
in bijvoorbeeld traditioneel of industrieel bouwen of traditionele bouw, systeembouw
en montagebouw nooit mogelijk [is] gebleken.
Voorts voltrekken zich technische veranderingen in alle systemen - ook traditionele

- waardoor de grenzen vervagen.’83 De voor de twintigste eeuw zo typerende
controverse over industrieel of ambachtelijk bouwen blijkt met deze constatering
grotendeels te zijn beslecht. De modernisering van de woningbouw voltrok zich
langzaam maar zeker en misschien niet zo radicaal als sommigen wenselijk vonden
(zoals het door onder anderen architect W. van Tijen bepleitte inzetten van metsel-
en stukadoormachines in het midden van de jaren vijftig).84

Hoewel vernieuwingen in de bouwmethoden tot doel hadden om de afhankelijkheid
van geschoolde arbeid te verminderen, nam de scholing van bouwvakkers desondanks
toe. De scholing van bouwvakarbeiders beperkte zich omstreeks 1900 tot hooguit
de ambachtsschool en was verdeeld over avondnijverheidsschool en leerlingstelsel.
Dit voldeed voor een nijverheidssector waarbinnen veel arbeidsfuncties regionaal
waren bepaald en waar nieuwe technieken en materialen langzaam, beperkt en bij
vlagen toepassing vonden. Alleen de timmerman, die de schakel was tussen de
aannemer en de overige arbeiders, had toen vaak enige vorm van formeel
vakonderwijs genoten.
De praktijk op de bouwplaats veranderde echter in het Interbellum. Vooral

kostenbesparende maatregelen als arbeidsdeling, verplaatsing van timmerwerk naar
de fabriek, mechanisering van diverse werkzaamheden op de bouwplaats zelf en het
gebruik van nieuwe materialen zoals beton ontstegen de experimentele fase of de
lokale toepassing. Ofschoon deze geluiden al omstreeks de Eerste Wereldoorlog te
beluisteren waren en een verbreding en uniformering van de bouwvakopleiding
noodzakelijk maakten, zou de vakopleiding pas in de tweede helft van de jaren dertig,
mede onder invloed van de gevolgen van de crisis, serieuze aandacht van werkgevers
en werknemers krijgen. De rol van de overheid
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beperkte zich tot een verbreding van de algemene vorming door de uitbreiding van
het onderwijs aan de ambachtsschool. Ook de gemoderniseerde vakopleiding schoot
dus wortel vóór de Tweede Wereldoorlog, maar werd pas erna realiteit. Om de grote
hoeveelheid benodigde woningen gebouwd te krijgen, was informatie nodig en die
kwam in de jaren veertig beschikbaar. De arbeidsmarkt werd in kaart gebracht en
als onderdeel daarvan de (benodigde) vakkennis van ‘traditionele’ en ‘nieuwe’
beroepen in de bouw. Hiermee kon een nieuwe opzet van de vakopleiding gestalte
krijgen. Dit betekende overigens niet dat iedere bouwvakarbeider nu vaktechnisch
geschoold was of moest zijn. Omstreeks 1970 hadden vooral grond-, sjouw- en
betonwerkers vaak nog geen vakscholing. Uit een enquête van het EIB bleek dat
minstens één op de twee timmermannen én metselaars anno 1969 een formele
opleiding had genoten. Ofschoon het totale aantal nog steeds achterliep bij de
timmerlieden (5,6 op de tien tegen 8,8 op de tien), liepen demetselaars die achterstand
in, zo blijkt uit de leeftijdscijfers.85 Van de jongere metselaars had ruim 70% een
opleiding genoten. Een toename, zij het minder spectaculair, is verder te zien bij de
betonwerkers en de opperlieden. Enerzijds kwam de toegenomen scholingsgraad
voor rekening van de algemene opleidingsstijging van de beroepsbevolking, anderzijds
vroegen technische ontwikkelingen, zoals beton-, systeem- en installatiebouw, om
nieuwe kennis en vaardigheden bij de geschoolde kern van de bouwvakkers.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw verrichten vooral buitenlanders het

ongeschoolde werk. Evenals de Spaanse bouwvakarbeiders in de jaren zestig, zijn
‘de allochtonen vooral sjouwers: de laagsten in rang op de bouwplaats’.86 Ook
vaktechnisch opgeleide bouwvakarbeiders zijn in deze tijd echter schaars. Het slechte
imago van de bouw(vakopleiding) ontlokte een Amsterdamsewethouder de uitspraak
dat Amsterdammers ‘hun kind nu liever naar de mavo dan naar de lts sturen, terwijl
ze met een lts-diploma veel beter af zijn’.87

E.M.L. Bervoets en E.A.M. Berkers
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De ontwrichting van het bouwbedrijf, de gebrekkige arbeidsmoraal van bouwvakkers en het grote
aantal woningzoekenden rechtvaardigden volgens de overheid een centralistische aansturing van de
bouwproductie en woningtoewijzing. Met in grote series geproduceerde montagebouwwoningen
trachtte de overheid het woningtekort weg te werken. Het woningtekort garandeerde een gretige
aftrek.
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5 Bezinning, ordening en afstemming 1940-1970

Vooruitzien en bezinning in oorlogstijd
Geordende wederopbouw
Afstemmingsperikelen: de onzichtbare opmars van kunststof in de woning

Bij het uitbreken van de TweedeWereldoorlogwerden de gebruikelijke democratische
organen buiten werking gesteld. Met een beroep op de dreigende interventie van de
bezetter en de bestuurlijke chaos door het overhaaste vertrek van koningin en regering,
benoemde de opperbevelhebber van het leger, generaal Winkelman, ingenieur J.A.
Ringers tot regeringscommissaris voor de wederopbouw.1 Het voormalig hoofd van
de Rijkswaterstaat kreeg de bevoegdheid tot het herstel van het verkeerswezen, de
drooglegging van onderwaterzettingen en de wederopbouw van steden, dorpen en
gebouwen.Watmet deze opdracht samenhing, zoals de onteigening enwaardebepaling
van de bouwkundige objecten, viel eveneens onder verantwoordelijkheid van Ringers.
Met een vooruitziende blik had Ringers al vóór de oorlog mobiele pompen in
gereedheid gebracht om in geval van dijkbombardementen ‘de vesting Holland’ te
beschermen.2 Ringers spande zich tot het uiterste in om de beschikbare
bouwmaterialen en productiecapaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten, om zo de
bouwnijverheid te vrijwaren van Duitse en Nederlandse nationaal-socialistische
invloed. Het Duitse bewind handhaafde Ringers tot 1943 ondanks zijn openlijk
anti-Duitse gezindheid, omdat zijn beleid aanzienlijk doelmatiger was dan de
omslachtige Duitse bureaucratie. In 1942 zag Ringers zich gedwongen om alle eerder
verstrekte bouwvergunningen in te trekken. Deze ingreep legde de particuliere
woningbouw aan banden en maakte een einde aan lokale woningbouwinitiatieven.
Uiteindelijk zouden er slechts 60.000 woningen worden gebouwd tussen 1940 en
1945, voornamelijk ter vervanging van de weggebombardeerde huizenvoorraad.3

Nog afgezien van de woningen die door de oorlog waren vernietigd of schade hadden
opgelopen, was het woningtekort naar vooroorlogse maatstaven aan het eind van de
oorlog tot 190.000 woningen opgelopen.
Ringers toonde zich in een voordracht voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

(KIvI) oprecht verbaasd over het lokale verzet tegen zijn voortvarende reorganisatie
van de bouwnijverheid, die de grondslag voor de planmatige aanpak van de bedrijfstak
in vredestijd moest leggen.4 De strakke organisatie van de bouwsector sloot aan bij
het streven naarmodernisering en standaardisering in het Interbellum.De slagwoorden
ordening, efficiency, wetenschap en techniek vonden in deze periode weerklank bij
een vooruitstrevende elite, die verkrotting en woningnood, oorlog en economische
crisis beschouwde als uitwassen van imperialisme en kapitalisme die met een
planmatige overheidsaanpak te voorkomen waren. De kiem voor dit streven ontstond
in de Eerste Wereldoorlog, toen loonstijging, materiaalschaarste en de
monopoliepositie van baksteenfabrikanten de bouwkosten omhoog joegen en de
uitvoering van gemeentelijke bouwplannen gevaar liepen.

Vooruitzien en bezinning in oorlogstijd
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Vooruitzien en plannen hadden een bijzondere aantrekkingskracht voormodernistische
architecten en ingenieurs, die zich al enkele decennia opwonden over de achterlijkheid
en de versnippering van het woningbouwbedrijf.5 De opgaven in de waterbouw, de
utiliteitsbouw en de koloniën hadden betrokken ingenieurs en architecten geleerd
‘groot te denken’ en risico's te nemen.
Ter voorbereiding van een wetenschappelijke aanpak van de naoorlogse

bouwopgave werd in 1943 het Bureau Documentatie Bouwwezen opgericht. Onder
supervisie van de statisticus J. van Ettinger bracht het bureau de stand van zaken in
beeld op het gebied van bouwmaterialen en de verschillende bouwvakken, in
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Het Bouwcentrum in Rotterdam, opgericht in 1947, maakte deel uit van het overheidsstreven om tot
een ‘geordende, wetenschappelijke’ aanpak van de naoorlogse woningnood te komen.

een reeks van clandestien uitgegeven monografieën.6 Om het de bezetter niet al te
makkelijk te maken, was het als particuliere organisatie opgezet bureau net als de
Stichting Ratiobouw (1944), een technisch onderzoeksinstituut voor de rationalisering
van het bouwen.7 Het vakblad Bouw, Centraal Weekblad voor het Bouwwezen en
het in 1947 totstandgekomen Bouwcentrum in Rotterdam gaven in de
wederopbouwjaren vorm aan de in oorlogstijd geformuleerde wens tot samenwerking
tussen architecten- en ingenieurs-organisaties, de bouwnijverheid,
bouwmaterialenproducenten, handel, overheid en vakbonden. Naast schriftelijke
voorlichting beoogde het Bouwcentrum ‘breedopgezette, objectieve, aanschouwelijke,
mondelinge voorlichting, zoomede een alles-omvattende wetenschappelijke
documentatie van de geheele bouwnijverheid’.8 Als baken voor het herstel en de
vernieuwing van de bouwwereld aan de rand van de verwoeste binnenstad van
Rotterdam, herbergde het Bouwcentrum een bibliotheek en een documentatiecentrum
en organiseerde het conferenties en tentoonstellingen, opgesplitst naar bouwen en
wonen. Geleidelijk werden vrijwel alle gecoördineerde activiteiten in de bouw,
waaronder de eerder genoemde stichtingen, onder de paraplu van het Bouwcentrum
gebracht.9 In 1952 detacheerde de Nederlandse Huishoudraad (NHR), een koepel
van vrouwenorganisaties, een permanent lid bij het Bouwcentrum. De bereidheid tot
samenwerking van de kant van het bedrijfsleven contrasteerde met de vooroorlogse
protesten tegen de ‘kostenopdrijvende’ bouwnormen en de concurrentievervalsende
werking van de gemeentelijke woningbouw.10 Waarschijnlijk werd deze
inschikkelijkheid mede ingegeven doordat de meest basale voorwaarden om de
productie te hervatten ontbraken in belangrijke delen van de bouwnijverheid en de
zuivering van collaborerende aannemers en bouwmaterialenfabrikanten nog in volle
gang was.11
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In plaats van werkloos toe te zien, trachtten architecten de naoorlogse bouwstromen
in demeest wenselijke richting te leiden. Als voorschot op deze discussie publiceerden
de architectenbureaus Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van de Broek in 1941
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam. Het boek was een poging om de
industrialisering van het bouwen te combineren met woningdifferentiatie, zodat de
eentonigheid van massabouw kon worden voorkomen.
In overleg met Ringers formuleerde de Studiegroep Woningarchitectuur, een

samenwerkingsverband tussen meer behoudende en modernistische architecten, een
omvangrijk programma voor de naoorlogse woningbouw. De studiegroep, die haar
bevindingen baseerde op een uitgebreide opiniepeiling onder ongeveer honderd
architecten, stelde de programmatische en organisatorische uitgangspunten van de
naoorlogse woningbouw vast en verspreidde die in een oplage van zeshonderd stuks
over bouwend Nederland. De aanstichter van deze omvangrijke en ambitieuze
onderneming was wederomVan Tijen. Het programma van de studiegroep betekende
een breuk met het door Van Tijen in de jaren dertig nagestreefde optimale
ruimtegebruik. Het programma propageerde ‘een zekere speling tussen het strikt
noodzakelijke en de beschikbare ruimte’ om de zelfwerkzaamheid van bewoners te
stimuleren.12 De vrije ontplooiing van individuele gezinsleden was in de ogen van
de studiegroep de basis voor een moderne gemeenschap van verantwoordelijke
burgers.13

Het programma ondersteunde de naoorlogse centralistische aanpak van de
woningbouw en fungeerde tegelijkertijd als kritisch referentiepunt voor diegenen
die zich verzetten tegen de uitkleding van de sociale woningbouw. De publicatie van
het program van eisen in 1955 was een van de pogingen om de ondermaatse
volkshuisvestingspolitiek te keren.

Geordende wederopbouw

Ringers, inmiddels minister van Openbare Werken en Wederopbouw, zette in het
openingsnummer van Bouw (oktober 1945) de vrijemarktwerking in de woningbouw
buitenspel.14 Hij kondigde een ‘krachtige centraal geleide en op de behoefte gerichte
bouwactiviteit’ aan, die na een periode van vijf tot tien jaar zou overgaan
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Jonge gezinnen moesten vaak jarenlang ‘inwonen’ voordat zij voor zelfstandige woonruimte in
aanmerking kwamen. Opslagruimten zoals zolders werden voor bewoning geschikt gemaakt. De
Woonruimtewet van 1947 gaf gemeenten de bevoegdheid om ‘overtollige’ woonruimte te vorderen
en de hoofdbewoner tot het afstaan van woonruimte te dwingen.

in een ‘geordende bouwnijverheid’. De ‘“kraan” van de bouwactiviteit zou gebezigd
worden als regulator van de heele landelijke bedrijvigheid [...].’15 Hoewel er een
schreeuwend tekort aan geschoolde arbeidskrachten was, bestond er een grote angst
dat te grote fluctuaties opnieuw tot massale werkloosheid zouden leiden. In de hang
naar ‘economische stabilisatie en conjunctuur-egalisatie’ middels het afremmen en
opvoeren van de bouwproductie, is de traumatische herinnering aan de economische
recessie in de jaren dertig te herkennen. Deze werkgelegenheidspolitiek zou de
komende decennia de volkshuisvestingspolitiek overheersen. Om een maximale
bouwcapaciteit te krijgen, stond de inschakeling van alle bouwvakarbeiders en de
spreiding van het bouwvolume over het land centraal.16 Het streven naar goedkope
massabouw kreeg in de eerste naoorlogse jaren zijn beslag via de VoorlopigeWenken
en Voorschriften (1946), die een aanvulling waren op de lokale bouwvoorschriften
en de normaliseringsnormen van het in 1916 opgerichte Normalisatie Instituut. In
samenspraak met uitvoerende bouwbedrijven en bouwmaterialenproducenten legde
dit instituut nieuwe technische inzichten vast in aanwijzingen en richtlijnen voor de
bouwpraktijk.
In het kader van de Woonruimtewet van 1947 kwam gebruiksrationalisering aan

de orde als het aangewezen middel om de woningnood te lenigen. De wet gaf
gemeenten de bevoegdheid om overtollige woonruimte te vorderen en de toewijzing
van woonruimte afhankelijk te maken van de urgentie van woningzoekenden. Het
bewoonbaar maken van zolderverdiepingen en het samenbrengen van meerdere
huishoudens in één woning, het zogenaamde inwonen, zijn voor de
wederopbouwperiode typerende ‘oplossingen’.17

De in 1945 gelanceerde duplexwoning was gebaseerd op de gedachte dat:

Een goede arbeiderswoning zo te bouwen [is] dat ze tijdelijk als beneden-
en bovenwoning gebruikt kan worden zonder dat de gezinnen elkaar
hinderen. Na opheffing van de woningnood moet op eenvoudige wijze,
door het wegnemen van enige wanden, een goede woning ontstaan.18

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



Net als bij de noodwoningen in de jaren twintig het geval was geweest, vreesden
woningbouwverenigingen bij monde van de Nationale Woningraad (NWR) voor de
aantasting van de woningkwaliteit. Als tegemoetkoming aan de overheid stelde de
NWR zich op het volgende standpunt:

Hoe minder een duplexwoning geschikt is voor permanente bewoning
voor twee gezinnen, des te meer zekerheid hebben wij, dat ze over een
tiental jaren zal worden verbouwd tot eengezinswoning.19

De centrale directie van hetMinisterie vanWederopbouw en Volkshuisvesting richtte
met het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw en met de Kerngroep van
Architecten in februari 1948 een adres aan het ministerie met het verzoek richtlijnen
rond duplexwoningen op te stellen en een ideeënprijsvraag te overwegen. Er werden
diverse typen duplexwoningen ontwikkeld. Tussen
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1945 en 1954 werden 33.000 duplexwooneenheden gerealiseerd.20

In 1950 publiceerde de NWR samen met de Kerngroep voor Woningarchitectuur
van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en vijf gemeenten een aantal
zogenaamde ‘experimentele woningbouwplannen’, waarin een rationele bouwwijze
door ver doorgevoerde normalisatie van bouwonderdelen werd gecombineerd met
een hoge woonkwaliteit. Ook de Studiecommissie Grondslagen Woningwaardering
kan worden gezien als een poging om de te grote verschraling van de woningkwaliteit
tegen te gaan. De neutrale opdracht om de woningkwaliteit in kaart te brengen, had
en passant als gevolg dat de norm voor woonkwaliteit werd gezet. Het wenselijke
oppervlak van diverse ruimten, de aanwezigheid van stopcontacten op ‘logische’
plaatsen, een goede bezonning van het huis, het hebben van een tuin of buitenruimte,
niets ontsnapte aan de aandacht van de commissie.21 Wat niet aan de ‘normen’ van
individuele commissieleden tegemoetkwam, leverde strafpunten op. Zo annoteerde
de commissie de afwezigheid van liften bij woningen op de vierde bouwlaag en de
afwezigheid van een badruimte als basisgebreken. Na een discussie over de vraag
of slechte bezonning wel of niet een basisgebrek was, kreeg een woning met minder
dan twee uur zon tussen acht en vier uur overdag in de woonkamer tussen 19 februari
en 23 oktober strafpunten. In de keuken, daarentegen, leverden meer dan vijf uur
zon strafpunten op. Volkshuisvestingsautoriteiten achtten heldere normen voor
krotopruiming en sanering echter urgenter dan een dergelijk gedetailleerd, kostbaar
en tijdrovend systeem van woningwaardering.22 Zij wensten een minder kritisch
inzichtelijk systeem, terwijl de commissie streefde naar een algeheel normenstelsel
voor goed wonen in plaats van een lijstje technische gebreken voor sanering.
Om tot een beter samenspel van alle betrokkenen te komen, werden regionale

bouwteams in het leven geroepen, waarvoor het Bouwcentrum in opdracht van de
overheid een leidraad maakte. In 1948 kwam de Centrale Directie voor de
Volkshuisvestingmet zogenaamde ‘normaalwoningen’ om kleinere gemeenten zonder
bekwame architecten een handreiking te doen. De uniformering van
bouwvoorschriften (zowel wat betreft het normniveau als de berekeningsmethoden)
moest bijdragen aan een efficiëntere productie, evenals allerlei gestandaardiseerde
bouwonderdelen, zoals trappen, ramen en kasten. De uitwerking werd in 1953
opgedragen aan de Studiegroep Efficiënte Woningbouw (SEW) en de NWR onder
auspiciën van het Bouwcentrum.23

De SEWhad als doel de bouw van doelmatige woningenmet een zo groot mogelijk
wooncomfort te bevorderen. Dit vergde een tweeledige activiteit, gericht op de
verhoging van de gebruikswaarde en de verlaging van de kosten, dat wil zeggen van
de som van rente en afschrijvingslasten en van ‘vaste lasten’ en onderhoudskosten.
Voor de korte termijn kwamen de zogenaamde keurprojecten, al eerder uitgevoerde
woningcomplexen die een ‘redelijk’ woonpeil paarden aan ‘redelijke’ bouwkosten,
in aanmerking. De keurprojecten werden onderzocht op verbeterings- en
standaardiseringsmogelijkheden, om vervolgens weer als verbeterd keurproject in
de roulatie te komen. De woningen die uit de keurprojecten voortkwamen, lagen aan
de benedengrens van de ‘wenken en voorschriften’.
Het blad Bouw publiceerde de door de SEW ontwikkelde standaardplattegronden

voor verschillende woningtypen, die tevens in de vorm van maquettes in het
Bouwcentrum te bezichtigen waren.24
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Tussen 1954 en 1959 bracht de NWR een twintigdelige serie over allerhande
gestandaardiseerde onderdelen uit, zoals houten en betonnen trappen, raamtypen,
hemelwaterafvoeren, hang-en-sluitwerk, sanitaire installaties, kasten en keukens.
Met deze serie probeerde de NWR woningbouwverenigingen en architecten ertoe te
bewegen om dergelijke standaardonderdelen te gebruiken, of zoals een folder over
standaardisatie het stelde, de ‘gevoeligheden van het architectenberoep’ te ontwijken
en de ‘vrije ontwerparbeid’ niet te belemmeren. Vanaf 1954 waren bij het technisch
bureau van de NWR drie tekenaars permanent bezig met het ontwerpen van een serie
standaarddetails. Een artikel in Bouw over de in het Bouwcentrum geëxposeerde
gestandaardiseerde bouwonderdelen toont een meterkast, een bad-wascombinatie,
een optrekbaar droogrek en een standaardtrap.25Door het invullen van een vragenlijstje
konden bezoekers hun oordeel over het geëxposeerde kenbaar maken.
Gemeenten en woningbouwverenigingen kregen de beschikking over een serie

keuzeplannen, die op basis van een volledig pakket van bestek en tekeningen integraal
als bouwplan werden aangeboden.26 De nationale overheid stimuleerde het bouwen
volgens keuzeplannen met extra subsidies. Toen de minister de bijdrageregeling in
1970 stopzette, waren er 40.000 woningen volgens deze keuzeplannen gebouwd.
Voor de langere termijn zocht de SEW naar optimale oplossingen voor alle

woningtypen die op grotere schaal konden worden geproduceerd. Deze woningen
zouden op de bovengrens van de ‘wenken en voorschriften’ geënt moeten zijn. Voor
voorzieningen boven het minimaal geëiste lag het zwaartepunt bij het realiseren van
betere wasgelegenheid (gezinswas), berging, royalere afmetingen van woon- en/of
slaapvertrekken, opvoeren van het aantal vertrekken, verwarming en geluidsisolatie.
De SEW ontwikkelde daarvoor een serie standaardplattegronden voor verschillende
woningtypen, zoals eengezinshuizen, etagewoningen en galerijflats. Bij het ontwerpen
van de plattegronden werd gebruik gemaakt van een modulair maatrooster om het
aantal maatsprongen aan banden te leggen. Ordening van de maatvoering
vergemakkelijkte het gebruik van standaardonderdelen.
Daarnaast wilde de SEW in samenwerking met de chemische industrie nagaan

wat de mogelijkheden waren van de ontwikkeling en toepassing van kunststoffen op
grote schaal in de bouwnijverheid. Niet alleen deed de Studiegroep concrete
voorstellen, ook liet ze haar gedachten gaan over ‘ideaalwoningen’ met ‘een
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Bouwvakkers waren zich terdege bewust van hun marktwaarde in de naoorlogse periode. De geleide
loonpolitiek ten spijt, moedigde het chronisch gebrek aan geschoolde bouwvakkers het zwart uitbetalen
van toeslagen en lonen aan.

thans nog niet realiseerbaar wooncomfort’.
De studiegroep waakte ervoor efficiëntie tot één onderdeel van het bouwproces

te verengen:

Efficiënte woningbouw is niet een zaak van enkele vondsten, maar van
een resultaat, dat slechts bereikt kan worden door een uitgebreid complex
van verbeteringen, die zowel de voorbereiding als het ontwerp, de
uitvoering en het onderhoud van woningen betreffen.27

Ondanks de geringe bereidheid van gemeenten om opnieuw op grote schaal
noodwoningen te bouwen, werden meer dan tienduizend noodwoningen gerealiseerd
met kant en klare, uit het buitenland aangevoerde bouwpakketten.
De standaardisering en industrialisering van het bouwen kwam in een kwaad

daglicht te staan vanwege de beknibbeling van de overheid. In tegenstelling tot wat
modernisten hoopten, kwam de besparing op arbeid en materiaal niet ten goede aan
ruimere en meer comfortabele woningen, maar aan het opvoeren van de
productieaantallen. De woningproductie stond, om met Van Tijen te spreken, meer
in het teken van herstel dan van vernieuwing.28

Bouw lanceerde al in 1947 een serie onder de titel ‘De geordende wederopbouw
in gevaar’, waaruit bleek dat het in de oorlog opgebouwde vertrouwen van de sociale
partners in de sturende rol van de overheid tanende was.29 De belangrijkste
tegenspelers van de overheid aangaande het woningbeleid in de wederopbouw, Het
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, de NWR, de architectenorganisatie
BNA en vrouwenorganisaties, boekten tot halverwege de jaren zestig slechts
bescheiden successen. De enorme naoorlogse opgave om dewoningnood op te lossen,
dwong critici tot bescheidenheid. Behalve op nieuwe bouwmethoden, hadden critici
hun hoop ook gevestigd op nieuwe en goedkopere alternatieven voor traditionele
materialen. Kunststof leek zo'n veelbelovend materiaal.
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Afstemmingsperikelen: de onzichtbare opmars van kunststof in de woning

Populair-wetenschappelijke tijdschriften in de Verenigde Staten droegen al vóór de
Tweede Wereldoorlog bij aan de publieke fascinatie voor plastic. Geheel in de ban
van de onuitputtelijke beloften van kunststof, hield een Amerikaanse
wetenschapsjournalist de in kunststofontwikkeling gespecialiseerde chemicus voor
een ‘agent of applied democracy’.30 De lage kostprijs, de gunstige
materiaaleigenschappen en de schijnbaar onbeperkte voorradigheid brachten tot dan
toe onbetaalbare producten en gebruiksartikelen in kunststof onder handbereik van
de grote massa. Kinderen zouden opgroeien in een huis met kleurrijke en glimmende
oppervlakken, met onbreekbare spullen en afgeronde hoeken, waarin stof en bacteriën
zich niet konden ophopen.
De Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog gaf een enorme impuls

aan het gebruik van kunststoffen. Daar de oorlogvoering een groot beslag legde op
traditionele grondstoffen, scha-
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kelde de woningbouw onder druk van de Amerikaanse overheid versneld over op de
verwerking van kunststof in woningen.31Ook in Nederland leken de omstandigheden
voor de opmars van kunststoffen in de woning gunstig, vanwege de enorme opgave
om de naoorlogse woningnood te lenigen. De bouwwereld stond van 1945 tot 1970
in het teken van de snelle en goedkope productie van woningen. Gezien de gunstige
prijs en materiaaleigenschappen, lagen de mogelijkheden voor kunststofproducenten
voor het oprapen. Toch verliep de opmars van kunststof in het bouwproces anders
dan de euforische uitlatingen over een plastic woonomgeving deden vermoeden. Het
gebruik van kunststof in de woning riep naast enthousiasme ook weerstand op bij
eindgebruikers/bewoners en professionele gebruikers/vaklieden. Kunststof bleek niet
alleen uit esthetisch oogpunt bezwaarlijk te zijn - kunststoffen kregen een warmer
onthaal naarmate de toepassing zich meer aan het oog onttrok - ook de toepassing
stuitte op tal van onverwachte problemen. Juist het eindeloos sleutelen aan en variëren
op toepassingsmogelijkheden, het combineren met meer conventionele
bouwmaterialen en het wegwerken achter muren en onder vloeren leidden uiteindelijk
tot de definitieve doorbraak van kunststof in de woningbouw.

Kunststoffen
Kunststof, of kunsthars, zoals het in het verleden werd genoemd, is een
verzamelnaam voor een breed scala aan materialen, variërend van
polyurethaanschuim (PUR) en polyester tot polyvinylchloride (PVC), die
bovendien in verschijningsvorm sterk van elkaar variëren.
Zoals de naam al aangeeft, worden de materialen ‘kunstmatig’, via
chemische weg, geproduceerd. Het merendeel van de kunststoffen is
opgebouwd uit lange ketens en -netwerken, die meestal uit organische
koolwaterstoffen bestaan en door plastische vervorming hun uiteindelijke
vorm krijgen. Aan deze laatste eigenschap hebben de materialen de
verzamelnaam plastics te danken. Al naar gelang hunmoleculaire structuur
zijn kunststoffen in drie groepen onderverdeeld: thermoharders,
elastomeren en thermoplasten. Door hun net- en roosterstructuur zijn
thermoharders en elastomeren eenmalig vormbaar. Dit in tegenstelling
tot de zogenaamde, uit moleculaire ketens opgebouwde thermoplasten,
die bij herhaalde verwarming opnieuw te vervormen zijn. De
eigenschappen van de kunststoffen worden behalve door de verschillende
configuraties van de koolwaterstoffen, tevens bepaald door de stoffen die
aan de kunststoffen zijn toegevoegd, de zogenaamde vul- en hulpstoffen.
De combinatie van deze stoffen met de verschillende koolwaterstoffen
zorgt voor een haast oneindige variëteit aan mogelijke kunststoffen,
waarmee in de twintigste eeuw uitvoerig is geëxperimenteerd.

Genoegdoening in kunststof

Hoe complex het isoleren van elektrische leidingen vóór de intrede van kunststof
was, leert een handboek uit 1901. Volgens dit elektrotechnische lesboek zorgden
katoen en rubber voor een afdoende isolatie van leidingen en kon het gebruik van
hennep of geïmpregneerde jute de inwerking van vocht en zonlicht voorkomen.
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Leidingen met een mantel van lood of ijzer, de zogenaamde gepantserde leidingen,
gaven extra bescherming tegen beschadigingen en voor wat betreft de loden leidingen
ook tegen de inwerking van zuren.32 Om veilige aftakkingen te maken, waren
verbindingsdozen van metaal noodzakelijk, bekleed met geïmpregneerd papier en
gemonteerd op een porseleinen, in de verbindingsdoos passende schijf. Schakelaars
dienden op een goed geïsoleerde, vuurvaste ebonieten of porseleinen onderlaag te
worden bevestigd.33 Bouwers van de eerste elektrische installaties combineerden
verschillende materialen om goede materiaaleigenschappen te benutten en ‘foute’ te
compenseren. Daarbij golden elektrische installaties als een luxueuze voorziening,
die vooral betrouwbaar moest zijn. De prijs van onderdelen, zoals leidingen en
kleinere details zoals schakelaars, speelde waarschijnlijk nauwelijks een rol. Met
andere woorden: het kon en mocht ook duur zijn.34

Gezien de beperkingen van de beschikbare materialen, is het niet verwonderlijk
dat substituten voor natuurlijke grondstoffen, zoals bakeliet, furore maakten als
isolatiemiddel in de elektrotechnische industrie en als substituut voor schaarse
natuurlijke materialen als hoorn en schildpad.35 In 1923 stichtte Philips in Eindhoven
een eigen bakelietfabriek, waar onderdelen voor radio's werden gefabriceerd.36Bakeliet
kon als ‘het materiaal met de duizend en een gebruiksmogelijkheden’ meeliften met
de expansie van elektrische apparatuur van Philips. De nieuwe producten waren als
het ware verweven met het gebruik van de nieuwe kunststof. Dat de uitvinder van
het bakeliet, de Vlaamse chemicus L.H.A. Baekeland, zelf uit de elektrotechnische
industrie afkomstig was, heeft ongetwijfeld aan de snelle inburgering van de nieuwe
kunststof in deze sector bijgedragen.37

In oorlogvoerende landen als Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
was de ontwikkeling van kunststoftechnologie van strategische betekenis voor de
oorlogsindustrie. Kunststoffen vervingen, al dan niet in combinatie met hout, de voor
de oorlogsindustrie belangrijke metalen. Vanaf 1939 liet de Amerikaanse regering
complete dorpen en wijken bouwen in de omgeving van vitale centra van de
oorlogsindustrie, zoals de scheepsindustrie, de aluminium- en de staalindustrie. Voor
de bouw van de dorpen werd gebruik gemaakt van allerlei vormen van
geprefabriceerde woningbouw, opgetrokken in papieren en houten plaatmateriaal
dat versterkt was met kunsthars. Een stoet van beroemdemodernistische architecten,
onder wie Frank Lloyd Wright en de uitgeweken Duitse Bauhausarchitecten Walter
Gropius en Marcel
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Met de introductie van kunststofleidingen was een veilige oplossing gevonden voor het isoleren van
de elektrische bedrading. Op termijn stelde deze innovatie ondernemende doe-het-zelvers in de
gelegenheid de elektriciteitsleidingen aan de eigen behoeften aan te passen.

Breuer, legde zich toe op het ontwerp van deze woningen.38 ‘Pure’
kunststoftoepassingen, bijvoorbeeld in de vorm van polyvinylideenchloride (PVDC)
voorverpakkingsmateriaal en polyetheen (PE), maakten lichte constructies in de
luchtvaart mogelijk. In de Amerikaanse huishouding nam het gebruik van deze stoffen
in de vorm van flessen, handvatten voor gereedschap, ruiten en leidingen hand over
hand toe.39

Duitsland begonmidden jaren dertig met een ‘Heimstoffe’-politiek, die erop gericht
was om het land zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Het credo van de
zelfvoorziening hield verband met de politiek van werkverschaffing en de door het
nationaal-socialistische regime verheerlijkte ‘Bodenverbundenheit’. Programma's
voor kunststoftoepassingen maakten deel uit van deze nationalistische politiek.40 Al
vanaf 1936 legde Duitsland het gebruik van grondstoffen met een strategisch belang
voor de oorlogvoering aan banden. Bij gebrek aan alternatieven vormden
acetyleenverbindingen een sleuteltechnologie in de Duitse ‘Heimstoffen’-politiek.
IG Farben ontwikkelde verschillende procédés voor het uit cokesovengas gewonnen
acetyleen. Door de sterke Duitse oriëntatie op acetyleen breidden de vinylkunststoffen
zich sterk uit.41 Het Duitse blad Kunststoffe presenteerde in 1937 PVC-buizen onder
de merknaam Mipolan. PVC-buizen waren in eerste instantie bedoeld voor het
transport van zure vloeistoffen en voor leidingen in agressieve omgevingen.42 De
toepassing van PVC in de elektrotechniek volgde later, evenals de verwerking tot
muurpluggen en als afdeklaag tegen slijtage, vocht en zuren in isolatieplaten.43

Met het grootste deel van deze PVC-toepassingen maakte Nederland pas na de
Tweede Wereldoorlog kennis. Nog tijdens de oorlog verscheen de
voorlichtingsbrochure Nieuwe Duitsche Materialen (1941). De brochure weerlegde
de opvatting dat ‘Ersatz’-producten als kunstharsen, kunstrubbers en gelaagde
kunststoffen van inferieure kwaliteit waren.44

Door de oorlog ontwikkelden Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten ieder
hun eigen innovatietraject voor kunststoffen. Zo bereikte Duitsland vooral goede
resultatenmet het gebruik van PVC voor waterleidingen, liepmen in Groot-Brittannië
voorop met PE en werd in de Verenigde Staten veel bereikt met PVDC.45 Het was
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dan ook niet verwonderlijk dat de geallieerden bijzondere belangstelling hadden voor
de resultaten van de Duitse chemische industrie op kunststofgebied. In het kielzog
van de oprukkende legers inventariseerden speciale Amerikaanse eenheden de
innovaties in de Duitse chemische industrie.46 De chemische industrie in Nederland,
die door de Duitse plundering en bezetting nog verder achterop was geraakt,
profiteerde van het Amerikaanse ingrijpen. Op grond van de geleden schade diende
de Nederlandse Staat namens de betrokken chemiebedrijven verschillende claims
tot herstelbetaling in, hetgeen onder andere leidde tot het verlenen van verscheidene
licenties.47Wanneer Nederlandse bedrijven aantoonden dat zij nuttig gebruik konden
maken van de beschikbare licenties, dan werd een licentie verleend. Zo kreeg
Staatsmijnen, het latere DSM, omstreeks 1948 een licentie van de Staat op de IG
Farben-octrooien voor caprolactam (voor nylon), omdat er geen ander Nederlands
bedrijf in staat was die stof te maken.
Het ministerie van Economische Zaken, dat de buitenlandse suc-
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cessen op kunststofgebied nauwlettend had gevolgd, stelde in 1946 een commissie
in om de ontwikkelingsmogelijkheden van kunststoffen in Nederland te onderzoeken.48

De mate waarin Nederland met behulp van eigen grondstoffen zelfvoorzienend was,
vormde een belangrijk uitgangspunt bij de gedachtevorming over de opzet van de
kunststoffenindustrie. Een bijkomend voordeel was dat het gebruik van eigen
delfstoffen de werkgelegenheid en een spoedig herstel van de Nederlandse
betalingsbalans stimuleerde.49De doorlichtingsoperatie van de kunststoffencommissie
bracht aan het licht dat de Nederlandse kunststofindustrie zich voornamelijk beperkte
tot thermohardende kunststoffen en dat daarin slechts geringe lacunes waren. De
productie van thermoplasten stond daarentegen nog vrijwel in de kinderschoenen.50

Volgens een berekening van de commissie was er in Nederland ruimte voor een
PVC-fabriek van tweeduizend ton per jaar. Aan cellulosederivaten was eveneens
behoefte, ook al zou een installatie alleen voor binnenlands gebruik onvoldoende
rendabel zijn. Fabricage van polystyreen, de derde belangrijke thermoplast, werd
door de commissie ontraden, omdat een nieuwe fabriek zou moeten concurreren met
‘tijdens den oorlog geheel afgeschreven, geforceerd stilgelegde fabrieken’.51 De
grondstofprijs van polystyreen zou door de omschakeling van de kunstrubberindustrie
naar styreenfabricage steeds verder zakken, zo voorspelde de commissie.

Vergezichten in plastic

Door de omschakeling van de overwinnaars op civiele productie kwamen er grote
hoeveelheden kunststoffen tegen lage prijzen op de markt. Alleen al in de Verenigde
Staten nam de kunststoffenproductie toe van 27.000 ton in 1934 tot meer dan 450.000
ton in 1946.52

Gezien de veelzijdige toepassingen in Amerika, viel er voor Nederland op dit
gebied nog behoorlijk wat in te halen. Met de oorlogservaringen nog vers in het
geheugen verwezen Nederlandse auteurs over kunststoffen veeleer naar Amerikaanse
ontwikkelingen. Duitse ontdekkingen op kunststofgebied kwamen dan ook vaak via
een omweg over de Atlantische Oceaan in Nederland terecht.
De toekomst was aan de kunststoffen en de Nederlandse consument werd

voorbereid op de komst van de nieuwe overzeese kunststoftoepassingen. HetChemisch
Weekblad signaleerde na de oorlog dat ‘het woord “plastic”, een magische
aantrekkingskracht had’. Vanaf 1948 werd het blad Plastica, een uitgave van de
Nederlandse Vereniging-Federatie voor Kunststoffen naar het voorbeeld van het
Duitse blad Kunststoffe, de spreekbuis van de Nederlandse kunststof- en
kunststofverwerkende industrie. Het blad bracht professionele gebruikers op de
hoogte van productietechnische ontwikkelingen en nieuwe gebruiksmogelijkheden
van kunststoffen. Onder de titel ‘Plastic. Het wonderproduct’ bracht het weekblad
Libelle de zegeningen van kunststof voor het grote publiek over het voetlicht:

En waarvan is de deur van uw woning gemaakt? Pardon, u dacht, dat uw
trap van eikenhout was, maar ik verzeker u, dat ze ook van plastic is en
geheel in één stuk gegoten. Grandioos, deze nieuwe huizen. Synthetische
steenen, synthetische raamsponningen, tafels, stoelen, radio. Wat zegt u
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van de waterleiding? Die zal nooit meer barsten als het hard vriest? O juist,
ik begrijp het al, de plastic buizen zetten namelijk uit en rekken als
rubberslang, wanneer het water bevriest en daarom springen ze niet stuk.
Geweldig mevrouwtje, maar hoe staat het met uw lamp en uw ruiten? O,
ik ben al niet langer verbaasd te hooren, dat dát ook plastic is.’53

Van gebruiker tot producent: een waterleidingbedrijf gaat in zaken

Hoewel kunststof als grondstof in ruime hoeveelheden en verschillende hoedanigheden
beschikbaar was, kostte het nog heel wat tijd voordat de mogelijkheden van het
materiaal op zeer uiteenlopende toepassingsgebieden waren omgezet in bruikbare
en in oudere technische systemen inpasbare producten. Soms ontbraken de
ondernemende producenten die in het ‘gat’ tussen grondstof en bruikbaar en betaalbaar
eindproduct wilden springen. In andere gevallen hadden producenten geen belang
bij de aanpassing van de producten aan nieuwe professionele markten omdat hun
afzet gegarandeerd was. Professionele gebruikers vormden een belangrijke schakel
in het proces van verbreiding, aanpassing en inpassing van kunststof. De voordelen
van oude en nieuwe concurrerende materialen werden tegen elkaar afgewogen en in
de meeste gevallen kreeg kunststof kansen op die plekken waar al langer werd
geworsteld met de beperkingen van oudere technische regimes. In
waterleidingbedrijven was van een dergelijke situatie sprake.
Deze bedrijven kampten sinds hun oprichting met corrosieproblemen door de

inwerking van water en aarde op het leidingnet, dat vóór de oorlog nog grotendeels
uit gietijzer en lood bestond.
Proeven met asbestcement leidden tot de oprichting van de Eternitfabriek in Goor

en tot het corrosiebestendig maken van asbestcement door asfaltering.
De Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), die een belangrijk aandeel had

in deze ontwikkeling, raakte door de inbeslagneming van asbest door de Duitse
bezetter in de problemen. In 1942 kwam ook de vervanging van de gietijzeren
dienstleidingen door de veel duurdere koperen leidingen stil te liggen door toedoen
van de bezetter. Tot de markt in 1949 weer werd opengesteld voor Belgische
eternietbuizen, moest de WMO noodgedwongen terugvallen op gietijzeren buizen.
Het Nederlandse Eternit uit Goor stond nog op rantsoen en was onvoldoende in staat
om aan de vraag van de WMO en andere waterleidingbedrijven te voldoen.
Hierdoor was het noodzakelijk de duurdere Belgische buizen te gebruiken. Om

complexe mengprijzen te voorkomen, berekende de WMO de buizen op basis van
de prijs van de duurdere Belgische

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



223

Vele honderden meters kunststofleidingen van diverse diameters voor verwerking door
waterleidingmaatschappijen en loodgieters liggen te wachten in het magazijn van leidingenfabrikant
Polva.

exemplaren. De boekwinst die hiermeewerd bereikt, kwam ten goede aan de zoektocht
naar goedkope, corrosiebestendige buizen. Een van de proeven die werden betaald
uit dit potje, betrof ‘de mogelijkheid van vervaardiging van waterleidingbuizen uit
asfalt en papier’.54 Een ander onderzoek betrof de mogelijkheden van eigen fabricage
van buizen en leidingen van asbestcement en kunststof.
Het opzetten van een eigen productiesysteem kwam aan de orde toen de WMO

driehonderd ton asbestcementbuizen nodig had voor uitbreidingen in de
Noordoostpolder, terwijl de Eternitfabriek in Goor deze niet kon leveren en
buitenlandse buizen erg duur waren. Waarschijnlijk vanwege de hoge
investeringskosten, legde de asbestcementmachine het uiteindelijk af tegen de betere
vooruitzichten van de productie van kunststofleidingen.55

Zo stierven de asbestcementinitiatieven in de loop van 1952 een zachte dood. Voor
kunststof was binnen de WMO wellicht ook meer enthousiasme omdat de WMO,
behalve dat ze kon experimenteren om de hoofdleidingen met grote diameters uit
kunststoffen te produceren, tevensmogelijkheden kreeg om de kleinere dienstleidingen
in eigen beheer te maken.56 Extrusie(spuit)machines waren juist op dit soort producten
ingericht. Bovendien hadden kunststof dienstleidingen zich al bewezen. De
kunststoffenfabrikanten Polva en Draka brachten al enkele jaren met succes
waterleidingen van respectievelijk PVC en PE op de markt.57

Draka, de NVHollandsche Draad- en Kabelfabriek, werkte als een van de weinige
bedrijven al vóór de oorlog met thermoplastische kunststoffen.58

Voor demonstraties bij fabrikanten van extrusiemachines in Parijs en Luxemburg
nodigde de WMO ook Shell uit, dat al sinds 1950 een eigen PVC-fabriek had en om
die reden geïnteresseerd was in het project. De WMO wilde een goed en goedkoop
product en Shell zag wel brood in de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden
van kunststof. Na tijdrovende en niet direct succesvolle experimenten besloot de
WMO eind 1952 toch tot aanschaf van een extrusiepers, zodat de experimenten in
eigen huis konden worden voortgezet.59

Voor de kleinere diameters bleek de machine naar verwachting te functioneren.
Grotere diameters, de afmeting waarin deWMO geïnteresseerd was, vereisten echter
overleg met de Luxemburgse fabrikant van de extrusiepers. De productiekosten van
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de kunststofbuizen met kleinere diameters van de WMO bedroegen een derde van
de marktprijs voor koperen leidingen en de helft van de marktprijs voor Eternit. De
WMO baseerde haar begrotingen voor dienstleidingen, waarop de overheid subsidie
verleende, echter nog steeds op de traditionele materialen. Evenals bij de vorige
gelegenheid, werd de boekwinst geïnvesteerd in verder onderzoek naar
kunststofleidingen. Om de kostprijs van kunststofbuizen laag te houden, moest de
machinecapaciteit echter wel optimaal worden benut. Daar de WMO slechts
vijfentwintig ton van de productiecapaciteit van tachtig ton per jaar voor eigen gebruik
nodig had, benaderde ze Polva voor de overname van de gehele
kunststofbuizenproductie. De voorwaarde werd gesteld dat de WMO de buizen van
Polva tegen kostprijs kon betrekken. Polva zag niets in het voorstel, wellicht mede
om geen precedent voor andere waterleidingmaatschappijen te scheppen. Om er
financieel toch voordelig uit te springen, besloot de WMO de buizen zelfstandig af
te zetten en zich te oriënteren op de oprichting van een eigen bedrijf.
Inmiddels bestonden er al contacten met AEG, de Allgemeine
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De waterleidingproducent Wavin nam als een van de eersten de productie van elektriciteitsbuizen
van kunststof ter hand (omstreeks 1960).

Elektrizitäts-Gesellschaft, dat geïnteresseerd was in de afzet van door de WMO
geproduceerde elektriciteitsbuizen. Voor de rest van de buizen sloot de WMO begin
1954 een afnamecontract met de handelsmaatschappij R.S. Stokvis en Zonen. Draka
en Polva tekenden bezwaar aan tegen deze vermenging van commerciële en publieke
functies bij het waterleidingbedrijf. De afdeling Industriële Ontwikkeling van het
ministerie van Economische Zaken zag echter geen bezwaren in een bescheiden
verkoop van producten van deWMOaan derden. De afdelingNijverheid van hetzelfde
ministerie oordeelde daarentegen dat de publieke functie van de
waterleidingmaatschappij niet te verenigen was met de commerciële belangen van
de buizenproducent. De WMO besloot na deze uitspraak de plannen voor een
zelfstandig bedrijf versneld uit te voeren. Op 1 januari 1955 was het bedrijf een feit,
met de WMO, Stokvis en Shell als aandeelhouders. Het bedrijf werd vernoemd naar
het product: Wavin - waterleidingen van vinyl.60

Tijdens de hele afwikkeling rondom de stichting van Wavin ging het onderzoek
naar de vervaardiging van buizen met grotere diameters (vanaf 100 mm) voor het
gebruik als hoofdleiding gewoon door. In 1954 besloot het bedrijf tot de aanschaf
van een tweede extrusiepers, die geschikt was voor de productie van grotere buizen.
Na een reeks van proefnemingen was het mogelijk om ook hoofdleidingen van 100
mm uit kunststof te vervaardigen. Bij de kunststofbuizen van grote diameter lagen
de prijsverschillen beduidend anders. De eerste kunststof hoofdleidingen van 100
mm konden maar net concurreren met het equivalent van Eternit, met prijzen van
respectievelijk f 6,02 en f 6,58 per meter. De introductie van de kunststofbuis had
als effect dat eternietfabrikanten een eerder aangekondigde prijsverhoging afbliezen.
Voor deWMOwas de kunststofbuis ondanks het geringe prijsverschil toch interessant,
zeker wanneer de verwachte kostprijsverlaging door verbeteringen in de
productiemethoden kon worden gerealiseerd. De Rijksdienst voor de
Drinkwatervoorziening, die subsidies verstrekte voor de watervoorziening in
onrendabele gebieden, kwam deWMO tegemoet. De dienst steunde de experimenten
die op eigen risico door de WMO werden gedaan, door de buizen te financieren als
waren ze van het door vele andere waterleidingmaatschappijen toegepaste gietijzer
van f 9,90 per meter.61
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Verdeeldheid tussen producenten en professionele gebruikers van plastic

We hebben het gezien en gehoord en wel met gemengde gevoelens, zodat
in onze afdeling de plastic installatie voorlopig nog niet gezien wordt als
een veredeling van ons vak. De buizen mogen goedkoper zijn dan lood of
koper, de fittingen met plastic uitvoering zijn weer veel duurder. [...] Dat
echter al het nieuwe een verbetering betekent, is niet altijd uitgekomen en
wat plastic betreft ook al staat het nog in de kinderschoenen, ik meen dat
het grootste gedeelte der fitters niet staan te juichen om plastic
waterleiding.62

Dit fragment uit een ingezonden brief in het Vakblad voor loodgieters, fitters en
sanitairinstallateurs uit 1952 laat zien dat gebruikers vaker een voorbehoud maakten
over de gebruiksmogelijkheden van kunststof dan producenten. Overstappen op
kunststof bracht voor de professionele gebruiker onbekende risico's met zich mee,
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die afbreuk konden doen aan de reputatie van de vakman. Het vakblad, uitgegeven
door de organisatie van samenwerkende loodgieterspatroons, deed vanaf 1950
geregeld verslag van de noviteiten op kunststofgebied. De meeste artikelen hadden
een algemeen karakter en gaven zo neutraal mogelijk voorlichting over de
gebruiksmogelijkheden van leidingen van PE en PVC.63 Een steeds terugkerend
element in de discussie rondom de kunststofleidingen was de prijs. In 1953 schatte
het vakblad voor de loodgieter dat ‘de materiaalkosten van een installatie met
Polisanite (kunststof) buis, en van een installatie, uitgevoerd met koperen buis elkaar
niet ver zullen ontlopen’.64 Per meter kostte een aanvoerleiding van een ½" loden
buis f 2,35, een ½" koperen buis f 1,55 en een ½" polisanitebuis f 1,64, zonder de
21% korting van Polva die de prijs verder deed dalen tot f 1,30, waarmee de prijs
onder die van koperen leidingen werd gebracht. De kosten voor de T-stukken lagen
daarentegen duidelijk in het voordeel van de koperen leidingen: een 3/8" T-stuk van
koper kostte f 0,75 en een van kunststof f 1,14. Anderen wezen in retrospectief de
prijsstelling als dé doorslaggevende factor voor het succes van kunststoffen aan.65

Hoewel een concurrerende prijs een belangrijke stap was in de doorbraak van
kunststofleidingen, waren er nog andere beren op de weg. Om het vertrouwen in het
nieuwe product te vergroten, moesten nog vele onzekerheden over de betrouwbaarheid
worden weggenomen. In 1949 zocht de firma Polva contact met het Keuringsinstituut
voor Waterleidingartikelen (KIWA). De bemachtiging van het KIWA-keurmerk
moest de gebruikers, zoals waterleidingmaatschappijen en loodgieters, het benodigde
vertrouwen geven om producten toe te passen. Voor de door Polva aangeboden
polisanitebuizen (PVC) bestonden echter nog geen keuringsvoorschriften. Om te
beginnen, stelde de Commissie Niet-Metalen Leidingen van het KIWA een onderzoek
in naar de eigenschappen van de PVC-leidingen van Polva, een onderzoek dat in
september 1950 werd gepresenteerd in het door het KIWA uitgegeven bladWater.66
Vervolgens deed het KIWA een beroep op een aantal waterleidingbedrijven om de
Polva-buizen in de praktijk te testen. Het testprogramma kwam onder druk te staan
door de groeiende belangstelling voor polisanitebuizen ten gevolge van het uitbreken
van de Koreaoorlog in 1952. Veel landen schakelden door de Koreaoorlog weer over
op een oorlogseconomie, waardoor de prijzen van koper, lood en staal begin jaren
vijftig stegen. Het gebruik van kunststofleidingen door waterleidingmaatschappijen,
maar ook door nieuwe groepen zoals aannemers en architecten, nam onder deze
omstandigheden sneller toe dan verwacht.67

Het onderzoek naar de kunststofleidingen bij het KIWA was echter nog in volle
gang en er waren nog geen keuringsrichtlijnen. Het onderzoek concentreerde zich
op drie programmapunten, die ontleend waren aan de gebruikspraktijk. Het eerste
aandachtspunt was het optreden van algengroei in kunststofleidingen, wat zich had
voorgedaan in een doorzichtige kunststofleiding van Draka bij een project met
noodwoningen in Rotterdam. Het bros uiteenspringen van een als binnenleiding in
een woning toegepaste polisaniteleiding vormde het tweede aandachtspunt dat om
een verklaring en een oplossing vroeg. Het laatste programmapunt betrof het opstellen
van keuringseisen, waar in samenwerking met het Kunststoffeninstituut van TNO
hard aan werd gewerkt.68 Door deze onzekerheden en door de onduidelijkheid over
eventuele verouderingsverschijnselen, besloot het KIWA in 1952 het algemeen
gebruik van polisanite voor binnenleidingen te ontraden.69
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In maart 1952 stelden het KIWA en het Kunststoffeninstituut een werkgroep Plastic
Buizen in om zo snel mogelijk tot keuringseisen te komen en aan de rommelige
situatie het hoofd te bieden. In de loop van 1954 kwamen de voorlopige keuringseisen
en keuringsmethoden gereed voor buizen en hulpstukken van zowel PVC als PE.
Om het KIWA-keurmerk in de wacht te slepen, moest Polva de wanddikte van zijn
buizen vergroten. Ook concurrent Wavin had zich inmiddels gemeld en kreeg het
keurmerk in april 1954.
De instelling van een keurmerk voor kunststofleidingen bleek een stap in de goede

richting, gezien de commentaren op het internationale congres voor loodgieters,
fitters en sanitairinstallateurs van september 1953 in het Oostenrijkse Salzburg. De
discussie tijdens het congres leidde tot de stellingname ‘dat men a priori niet
onsympathiek tegenover het nieuwemateriaal staat’ zolang de fabrikant aansprakelijk
kon worden gesteld bij materiaalproblemen.70 Naast de meer algemene voor- en
nadelen, zoals corrosiebestendigheid en een warmtebestendigheid tot slechts 65∞C
voor PVC, kwamen ook de verwerkingsproblemen aan de orde. Het maken van
aftakkingen aan de buizen bleek geen sinecure te zijn en het ontbreken van
hulpstukken belemmerde het gebruik van kunststofleidingen.71 Hoe groot de
onduidelijkheid over het gebruik en de mogelijkheden nog was, bleek wel uit het feit
dat in het eerste deel van hetHandboek voor het Waterleidingvak, in 1956 uitgegeven
door de Vereniging van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN),
kunststofleidingen niet voorkwamen.72 In het lesboekBouwkunde voor het middelbaar
technisch onderwijs van een jaar later, werd daarentegen wel aandacht besteed aan
het gebruik en de verwerking van kunststof (polisanite)buizen.73

Behalve de installateurs, signaleerde ook het blad Bouw nog talloze problemen en
onduidelijkheden over het gebruik van kunststoffen in de bouw.74 Voor de
waterleidingmaatschappijenwaar Polva enWavin voornamelijkmee temaken hadden,
lag dit klaarblijkelijk anders. De fitters van de waterleidingmaatschappijen dachten
zelf verbindingsmethoden en hulpmiddelen uit. Normaal gesproken kwamen
verbindingen tot stand door twee buiseinden te verwarmen en met een zogenaamde
‘doorn’ te verbreden, waarna ze met behulp van PVC-lijm, samengesteld uit een
copolymeer en aceton, in elkaar werden gelijmd. In 1954 nam Wavin proeven met
andersoortige verbindingen en schreef onder het personeel een prijsvraag uit over
alternatieve verbindingstechnieken.75 Op advies van
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Kwaliteitseisen voor kunststofleidingen waren in het midden van de jaren vijftig nog volop in
ontwikkeling. Om de vormvastheid van kunststofleidingen te demonstreren, laat de directeur van
Wavin een auto over een waterleidingbuis van kunststof rijden.

De lange water- en rioleringsleidingen van kunststof werden aanvankelijk op traditionele wijze met
elkaar verbonden. Pas onder invloed van de toepassing van kunststofleidingen in en om het huis
ontstonden hulpstukken van kunststof.

de mede-aandeelhouder Exelcior, een fabrikant van gietijzeren buizen, besteedde
Wavin de vervaardiging van kunststof hulpstukken aanvankelijk uit, om die pas in
1958 zelf ter hand te nemen in het kader van het strategische besluit om het
productenpakket drastisch te verbreden.76 Blijkbaar kwamen loodgieters en
producenten van kunststofleiding uit andere technische tradities. Voor de loodgieters
waren hulpstukken als bochten en T-stukken van wezenlijk belang om
kunststofleidingen te kunnen verwerken. De kunststofproducenten richtten zich echter
op waterleidingmaatschappijen, waaraan ze grote hoeveelheden kunststofleidingen
leverden; hierbij ging het meer om de kilometers dan om de eventuele hulpstukken.
Hulpstukken en andere technische voorzieningen, zoals afsluiters, werden via de
gebruikelijke methode van flenzen in het leidingsysteem ingepast. Het gebruik van
kunststof-
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Waterleidingmaatschappijen dachten bij de verwerking van waterleidingen van kunststof in 1958 in
kilometers.
Hulpstukken speelden voor deze gebruikersgroep een ondergeschikte rol. Voor loodgieters, die met
meters en centimeters werkten, speelde de prijs van de hulpstukken van kunststof daarentegen een
doorslaggevende rol.

leidingen sloot met het nodige passen en meten aan bij het technisch systeem en de
technische traditie van de waterleidingbedrijven en het keurmerk deed de rest.
In 1961 was het gebruik van kunststoffen voor diverse buizen en leidingsoorten

zo algemeen dat de prijzen ervan vanaf het julinummer werden opgenomen in het
blad Bouwmarkt, waarin per maand richtprijzen werden gegeven voor de meest
toegepaste bouwmaterialen. Uit deze richtprijzen kan worden opgemaakt dat
elektriciteitsbuizen, binnenriolering, hemelwaterafvoer en aan- en afvoerleidingen
voor water goedkoper waren in kunststof uitvoering dan in de oorspronkelijke
uitvoering. De enige uitzondering vormden de bochten van de hemelwaterafvoer,
waarvan de zinken uitvoering tot en met 1964 goedkoper bleef dan de kunststof
versie. Duitse producenten schatten het marktaandeel van PVC-buizen op 16 tot 20
procent in de drukleidingsector en ook het marktaandeel van afvoerbuizen was
aanzienlijk.77

Het gebruik van kunststof voor loodgietersdoeleinden kreeg vanaf 1964 opnieuw
een stimulans door de verhoging van de prijzen van de koperen aanvoerleidingen en
de loden afvoerleidingen. Pas na 1974 gingen de prijzen voor de kunststofleidingen
omhoog, door de stijgende prijzen van aardolie, de basisgrondstof van kunststof.78

Afstemming in institutioneel verband: de Vereniging Toepassing Kunststoffen
Bouwwezen

De mogelijkheden voor kunststoffen leken zeker in de ogen van de producenten
onbegrensd en de groeiende Europese kunststofproducerende industrie zocht met
een bijna onuitputtelijke fantasie naar nieuwe gebruiksmogelijkheden en producten.
De variëteit in toepassingen van kunststoffen in de bouw nam aan het einde van de
jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig in razend tempo toe.79 De jaren vijftig
stonden in het teken van de introductie van synthetische lijmen, bindmiddelen,
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beschermingslagen, versieringen, leidingen en buizen.80 Met name de synthetische
lijmen maakten in de jaren zestig nog spectaculaire ontwikkelingen door.
Siliconen werden in 1957 gepresenteerd als waterafstotende laag op baksteen en

van polyester en andere zogenaamde gewapende kunststoffen, die in de scheepsbouw
hun nut hadden bewezen, werden buizen en tanks vervaardigd. In de loop van de
jaren zestig verschenen raamkozijnen, dakkapellen, badkamers en plaatmaterialen
van gewapend plastic op de markt. Niet alleen werden kunststoffen gebruikt als
bouwmateriaal, ook werden ze in de vorm van afdekfolies en beschuttingszeilen
toegepast in het productieproces.81 Kunststof plaatmaterialen leenden zich voor
bekistingen, waardoor gladde oppervlakken of een speciale vormgeving in beton
eenvoudig kon worden verkregen.82De enorme toename van het aantal toepassingen
van kunststoffen in de bouw in de jaren zestig kwam wellicht nog het beste tot
uitdrukking in een overzicht uit 1974, dat maar liefst 359 toepassingen voor
kunststoffen in de bouw noemde.83

Het gemeenschappelijke van de vele voorgestelde kunststoftoepassingen was
echter dat ze nogal een solistisch karakter hadden, in de zin dat bij de oplossing van
bouwkundige vragen en problemen gebruik werd gemaakt van één bepaalde kunststof.
Deze aanpak wijst op een veel voorkomende blikvernauwing onder specialisten: er
werd geen oplossing bij een probleem gezocht, maar een probleem bij een al gegeven
oplossing, in casu een specifieke kunst-
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stof. Voor de definitieve doorbraak van kunststof in de bouw was meer coördinatie,
afstemming en onderhandeling nodig met en tussen de kunststof- en de bouwwereld.
De ontwikkelingen rondom het keurmerk en de aansprakelijkheid lieten al zien hoe
gevoelig de toepassing van het nieuwemateriaal nog lag bij professionele gebruikers.
Achteraf bezien, is die broodnodige afstemming langs twee wegen tot stand gebracht:
de eerste - ongeplande - bundeling van kennis en ervaring vond plaats in het kader
van experimenten met kunststof huizen, de tweede vorm van coördinatie was
doelbewust en verliep via kennis-, keurings- en voorlichtingscentra.
Het geloof in het succes van kunststoffen leidde in de jaren zestig tot experimenten

met volledig uit kunststoffen vervaardigde woningen. Uit deze experimenten kwamen
vele nuttige gegevens met betrekking tot de bruikbaarheid van kunststoffen in de
bouw. De experimenten leidden er onder andere toe dat met het gecombineerd gebruik
van verschillende soorten kunststoffen eigenschappen konden worden samengevoegd
en versterkt. Het denken in combinaties baande de weg voor nieuwe experimenten
aan het einde van de jaren zestig, experimentenwaarin kunststoffen aan conventionele
bouwmaterialen werden toegevoegd.
Fabrikanten van kunststofproducten realiseerden zich dat voorlichting een cruciale

rol speelde in het vertrouwd raken met kunststoffen. Om het vertrouwen in de
informatie te vergroten, riepen ze de hulp in van onderzoeks- en keuringsinstituten.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het nationaal onderzoekslaboratorium, de
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO),
door bemiddeling van de eerdergenoemde kunststoffencommissie uit 1946 een
speciale afdeling om de ontwikkeling van de Nederlandse kunststofindustrie een
steuntje in de rug te geven.84Grote chemische bedrijven, zoals Shell en Staatsmijnen,
beschikten over eigen onderzoekslaboratoria, waarin niet alleen nieuwe materialen
werden onderzocht, maar ook de eigen producten werden getest.85

In januari 1961 werd onder auspiciën van het Bouwcentrum in Rotterdam de
Vereniging Toepassing Kunststoffen Bouwwezen (VTKB) opgericht. De vereniging
had als doel de verantwoorde toepassing van kunststoffen in het bouwwezen te
bevorderen.86 De VTKB bestond vooral uit direct belanghebbenden: leveranciers,
handelaren in en verwerkers van kunststoffen. Met hun lidmaatschap hoopten ze hun
afzet in de bouw te vergroten en voor hun bedrijf relevante zaken op de
overheidsagenda te krijgen. Het ledenbestand liep uiteen van relatief kleine fabriekjes
en ondernemingen tot de grote chemische concerns zoals Shell, Staatsmijnen en
AKU, deze laatste twee vertegenwoordigd door het Verenigd Plastic Verkoopkantoor.
Afgesproken werd dat de grote concerns alleen door hun verkooporganisaties zouden
worden vertegenwoordigd, om geen oververtegenwoordiging van grote bedrijven te
krijgen.
Al snel na de oprichting vonden gesprekken plaats tussen de VTKB en het

Kunststoffeninstituut van TNO over raakvlakken tussen de twee instituten. TNO
bleek bereid om samen te werken op de gebieden van voorlichting en communicatie.
In dezelfde periode vonden ook gesprekken plaats tussen de VTKB en deNederlandse
Vereniging Fabrikanten Kunstharsprodukten (NVFK). Deze vereniging organiseerde
al tweemaal per jaar zogenaamde kunststofdagen, een van de beoogde initiatieven
van de VTKB. De NVFK toonde zich bereid om de VTKB in deze kunststofdagen
te betrekken. Bovendien zag de VTKB mogelijkheden om een internationale
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samenwerking op poten te zetten met behulp van de contacten van de NVFK. Daarbij
werd in eerste instantie gedacht aan de instelling van een werkgroep Brandveiligheid.
De organisatie van de VTKB bestond uit een ledenvergadering die uit haar midden

een bestuur koos. Binnen het bestuur bestonden twee commissies, te weten de
commissie Ontwikkelingswerk en de commissie Opleiding en Voorlichting. Deze
laatste commissie hield zich bezig met tentoonstellingen, lezingen, publicaties,
literatuurdocumentatie, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten. De VTKB
organiseerde een permanente tentoonstelling in het Bouwcentrum. In 1962 richtte
de vereniging een stand in op de kunststofbeurs Macroplastics in de RAI in
Amsterdam.
De commissie Ontwikkelingswerk was onderverdeeld in een wisselend aantal

werkgroepen. De werkgroepen hielden zich bezig met de uitvoering, begeleiding en
uitbesteding van onderzoek. Het praktijkgerichte karakter van het onderzoek werd
zowel ingegeven door de belangen van de leden als door de filosofie van het
Bouwcentrum. Van een duidelijk onderzoeksprogramma was geen sprake en de
onderzoeksthema's werden ad hoc gekozen. Enkele ervan hadden betrekking op brede
thema's, zoals de al eerder genoemde werkgroep Brandveiligheid, die haar onderzoek
opdroeg aan het TNO Brandveiligheidsinstituut. Ook brede thema's als
kunststofmortels en ‘verf op kunststoffen’, in samenwerking met de Stichting
Verftoepassingen, kregen een eigen werkgroep. Overtuigd van het belang van
kunststof voor de voorspoedige ontwikkeling in de bouw, kende het ministerie van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de vereniging een subsidie toe voor een
onderzoek naar de toevoeging van kunststof aan mortels. Met een dergelijk procédé
hoopte het ministerie het vorstverlet terug te dringen en het verlies aan kostbare
manuren te beperken. De financiering kwam boven op het al door het ministerie
beschikbaar gestelde budget en de gelden die door de leden werden opgebracht. De
resterende werkgroepen richtten zich op kleinere, specifiekere thema's, zoals de
werkgroepen Deuren (1968), Binnenwanden (1968), Centrale Leidingwand (1968),
Douchecelvloeren (1968), Kunststof Bekisting en Mallen (1968),
ContactgeluidisolerendeDekvloeren (1968), Kunststoframen (1970), Poedercoatings
in de bouw (1970), Toepassing kunststoffolies in natte ruimten (1971) en Vervanging
bladlood door synthetische materialen (1971). Kleine proeven, zoals het meten van
de vermindering van het door schuifdeuren veroorzaakte lawaai door
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Het belang van het ministerie van Volkshuisvesting bij kunststoffen kwam onder andere tot uiting in
door de Vereniging Toepassing Kunststoffen Bouwwezen uitgevoerde experimenten met de toepassing
van afdekfolies, wat doorwerken bij slechte weersomstandigheden mogelijk maakte.

gebruik te maken van een kunststof rail, werden in eigen beheer uitgevoerd of ze
werden overgeheveld naar de Stichting Ratiobouw, een onderzoeksorganisatie die
vanaf 1944 bestond en research en evaluatiewerk voor de bouw verrichtte. Ook waren
er proeven bij bedrijven van leden, zoals proeven met betonnen leidingwanden bij
de firma Dura Coignet. De resultaten van het onderzoekswerk werden, vaak in
samenwerkingmet andere instituten, uitgegeven in boekjes en uitgebreide brochures.
Ook uit deze lijst bleek de praktijkgerichtheid van de onderzoeken.
Niet alle onderzoeken kwamen voort uit de directe bedrijfsbelangen van de leden,

hoewel het aantal beperkt bleef. In hoeverre het bij deze ongebonden onderzoeken
om verborgen agenda's ging om de markt te beïnvloeden en de vereniging te
profileren, is onduidelijk. In 1962 stelde de vereniging een commissie voor om
keuringseisen van kunststofmaterialen op te stellen. Dit voorstel volgde uit de
keuringsvoorschriften die de Stichting voor Onderzoek, Beoordeling en Keuring van
Materialen en Constructies (KOMO) had vervaardigd. De KOMOwas ingesteld door
de VerenigingNederlandse Gemeenten (VNG)met als doel de keuring te centraliseren
en zodoende te komen tot een keurmerk. De door de KOMO uitgegeven
keuringsvoorschriften zouden later vorm kunnen krijgen in eisen en deze zouden
verder opgenomen kunnen worden in uniforme bouwvoorschriften of
bestekvoorschriften. De VTKB vond dat zij zelf ook betrokken moest worden in het
proces van het opstellen van de keuringseisen, mede om de belangen van haar eigen
achterban te kunnen dienen.87 Uiteindelijk berichtte de KOMO dat zij haar
onafhankelijkheid wilde bewaren en alleen op eigen initiatief of op initiatief van de
leden (de gemeenten) tot keuringseisen overging.88 In 1968 bereikten de VTKB en
de KOMOwel overeenstemming over verwerkingsrichtlijnen van kunststoffen in de
bouw. Samen met de Stichting Ratiobouw zette de VTKB een commissie op met als
doel om tot normen te komen die aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI)
konden worden aangeboden. De commissie pakte als eerste concrete activiteiten het
ontwerp van de verwerkingsrichtlijn voor binnenhuisriolering van PE en een
herziening van de verwerkingsrichtlijn voor binnenhuisriolering van PVC aan. De
VTKB profileerde zich dus niet alleen als voorlichter, maar ook als
belangenvertegenwoordiger van haar leden.
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Luchtkastelen van plastic

Geheel uit kunststof vervaardigde huizen spraken van alle kunststoftoepassingen wel
het meest tot de verbeelding van het grote publiek. Hoewel de eerste plastic huizen
al van vóór de Tweede Wereldoorlog stamden, kregen kunststof huizen in de jaren
vijftig veel meer publiciteit dan hun voorgangers.89 In 1955 bouwde het Franse
kolenconcern Charbonnages de France in samenwerkingmet de architecten I. Schein,
Y. Magnant en R.A. Coulon het zogenaamde ‘Slakkenhuis’. De plattegrond van het
huis had een ronde kern, waaromheen compartimenten kondenworden aangebouwd.
De constructie bestond uit een stalen kern, waaraan het dak en de stalen vloerbalken
waren bevestigd, en was opgetrokken uit glasvezelversterkte polyesterhars en
sandwichpanelenmet een schuimkern. Op tournee door Europa was het onder andere
te bezichtigen op de Damesbeurs in oktober 1956 in Den Haag.90 In Amerika verrees
in datzelfde jaar het Monsanto-huis in Disneyland, ontworpen

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



230

Afgevaardigden van verschillende lokale VAC's (Vrouwen Adviescommissies in de woningbouw)
brengen op 5 maart 1965 een bezoek aan het grotendeels uit kunststof vervaardigde
‘Fokker-instant-home’, dat in de nabijheid van Schiphol bij de Fokkerfabrieken was opgesteld.

door de Amerikaanse architecten R.W. Hamilton en M. Goody. In de periode vanaf
1956 tot het begin van de jaren zeventig werden over de gehele wereld ongeveer
vijftig verschillende typen experimentele kunststof gebouwen geconstrueerd.91

Bij het ontwerpen van de huizen zochten de architecten aansluiting bij de rationele
bouwmethoden van geprefabriceerde onderdelen die op de bouwplaats zelf werden
samengevoegd. Eenvoudige demontage en een zo gering mogelijk gewicht met het
oog op verplaatsbaarheid van de woningen waren andere ontwerpuitgangspunten.
Het tijdelijke karakter van de woningen sloot aan bij de Amerikaanse bouwvormen
van lichte en snel te bouwen huizen, traditioneel uitgevoerd in hout.
De experimentele kunststof woningen bestonden vrijwel zonder uitzondering uit

zogenaamde gewapende kunststoffen. Hiermee werden met glasvezel of anderszins
versterkte polyesters aangeduid. De dragende elementen van de woningen werden
gegoten of met behulp van een wikkelproces gefabriceerd.92 De niet-dragende
binnenwanden van dewoningenwaren veelal uit kunststof plaatmateriaal vervaardigd,
opgevuld met ribben of schuimen, de zogenaamde sandwichplaten. Een groot aantal
van de kunststof huizen had een betonnen of metalen fundament.
Werd het Franse slakkenhuis ongeveer vijftien keer succesvol opgebouwd en

afgebroken, om voor de laatste keer te worden opgebouwd op het terrein van de
Charbonnages de France in Douai, dat gold zeker niet voor de Amerikaanse
soortgenoot.93Nadat hetMonsanto-huis in Disneyland ruim twintig miljoen bezoekers
en twee aardbevingen had weerstaan, besloot Disneyland het huis in 1968 te slopen.
Ondanks het feit dat eenvoudige demontage en verplaatsbaarheid onderdeel hadden
uitgemaakt van het ontwerpproces, bleek de ontmanteling echter een moeilijke klus.
De 1350 kilogram zware slopersbal veerde terug op de constructie van het
Monsanto-huis, kettingzagen braken en de kraan die het huis moest lostrekken, trok
alleen zichzelf van zijn verankering. Pas na twee weken kon het huis met stalen
kabels worden gekraakt.94

Het eerste in Nederland bekende kunststof huis, ontworpen door architect Pijpers,
dateert uit 1960. Frits Bode, de opdrachtgever en uitvoerder van het ‘Frits Bode’-huis,
was tevens medeoprichter van de Vereniging Toepassing Kunststoffen Bouwwezen.
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Het huis bestond uit één bouwlaag en had een oppervlakte van 70 m2. De wanden
bestonden uit sandwichplaten met een kern van een kartonnen honingraatstructuur,
die waren uitgevoerd in zogenaamd damwandprofiel. Het interieur en de
voorzieningen, zoals de badkamer en keuken, waren vanzelfsprekend volledig van
kunststof; alleen voor de kolenkachel en de schoorsteen was geen plastic gebruikt.95

Twee jaar na het Bode-huis bouwde de N.V. Verkoopkantoor Passementerieën
VPI een kunststof bungalow in Maarssen. Deze bungalow, ontworpen door architect
Heydenrijk, had geen opzienbarende constructie. Een geraamte van stalen balken
hield de bungalow van 6 bij 8 meter overeind. Tussen het stalen geraamte waren
kunststofpanelen geplaatst als buiten- en scheidingswanden. In deze modelwoning
ging het de importeur van de kunststofmaterialen duidelijk om de presentatie van
plaatmaterialen die hij kon leveren. Volgens de ontwerper en de importeur van het
huis bood de eenvoudige constructie de kans om de woningnood door zelfbouw te
verminderen. De auteurs van het tijdschrift Plastica
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vonden dat in deze bungalow niet het uiterste uit de materiaaleigenschappen van
kunststoffen was gehaald. Zij twijfelden aan de doe-het-zelfpotentie van de bungalow
in verbandmet de noodzakelijke bouwvergunningen; ook de berekening die aantoonde
dat de bouw goedkoper zou uitvallen als werd gewerkt met conventionele materialen
als matglas en eterniet, overtuigde niet. Aan het uitgangspunt van tijdelijke bouw en
makkelijke verplaatsbaarheid voldeed de woning zeker, want nog binnen een jaar
werd de woning afgebroken om in Ermelo weer te verrijzen.96

Het ‘instant home’ van Fokker uit 1964 kwam, naar het zich laat raden, uit een
heel andere hoek. De N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabrieken Fokker greep
de productie van kunststof woningen aan om haar assortiment te vergroten. Vanwege
het geringe gewicht werden kunststoffen in de vliegtuigbouw veelvuldig toegepast,
dus was Fokker op bekend terrein. Het woonhuis, ontworpen door E. van Emden,
had een oppervlakte van 86 m2. Het stond, net als enkele buitenlandse voorbeelden,
op een stalen steunconstructie op circa twee meter boven het maaiveld. Evenals het
Monsanto-huis, werd het huis van Fokker opgetrokken uit zelfdragende, met glasvezel
gewapende, uit onverzadigd polyester vervaardigde sandwichplaten met een vulling
van PUR-schuim.
Het geheel werd in de fabriek geassembleerd tot twee U-profielen van tien meter

lengte, die op de bouwplaats werden samengevoegd. De constructie was gebaseerd
op het principe van prefabricage in de fabriek, om het werk op de bouwplaats tot een
minimum te beperken. Ter plaatse van de wandopeningen waren extra verstevigingen
aangebracht met polyester U-profielen. Opvallend was echter het gebruik van houten
kozijnen voor ramen en deuren.97 In de vormgevingwas afgezien van de ronde vormen
die in de meeste buitenlandse kunststof huizen zo opviel. Doordat ook de metalen
draagconstructie onder het gebouwwas afgeslotenmet golfplaten van PVC, waardoor
een garageruimte ontstond, leek het huis op een grote doos boven op een kleinere.
Ook in dit huis prevaleerde het experiment met het materiaal boven het experiment
met de vormgeving. Met het overlijden van initiatiefnemer Van Emden in het jaar
van de presentatie, kwamen de ontwikkelingen rondom de woningbouw bij Fokker
voorlopig stil te liggen.98

In 1967 kwam een nieuw experiment tot stand, waarin verschillende
kunststofverwerkende industrieën een aandeel hadden. In Assen werd begonnen met
de bouw van twee proefbungalows voor het personeel van de N.V. Nederlandse
Aardoliemaatschappij (NAM). Het bouwproject zou uiteindelijk moeten resulteren
in de bouw van veertig bungalows voor werknemers van de NAM. In de eerste twee
bungalows werd op uitgebreide schaal geëxperimenteerd met kunststof als
bouwmateriaal. De coördinatie van het project was in handen van het Shell Plastics
Laboratorium uit Delft, de Holland Building Corporation uit Den Haag en de NAM.
Daarnaast werd medewerking verleend door andere Nederlandse fabrikanten zoals
Bruynzeel, Hatéma, Krommenie Linoleum en Vinyl, Philips Nederland, Plastic
Lining, Polynorm, UMS-Pastoe enWavin.99Het project, dat later bekend zou worden
als het Shell Plastic Huis, werd niet geheel uitgevoerd in kunststof, zoals de
bovenstaande samenwerking al deed vermoeden. Een staalconstructie ondersteunde
het stalen ruimtevakwerk dat het dak droeg. Tussen de kolommen pasten de
gevelplaten en tussenwanden. Met behulp van deze constructie werden twee
patiobungalows met een
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De experimenten met kunststofwoningen werden uitgevoerd door fabrikanten en importeurs van
kunststofproducten, maar ook door ondernemers uit branches waar al enige ervaring met kunststoffen
was opgedaan zoals de scheepvaart en vliegtuigindustrie. In Vianen werd in 1972 door een
jachtenbouwer een bungalow vanmet glasvezel gewapend polyester voor eigen bewoning gerealiseerd.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



232

De nieuwe gereedschappen van de bouwvakkers die werken aan de bungalows van de Nederlandse
Aardoliemaatschappij in Assen, bestaan uit steeksleutels en lijm, waarmee de kunststofplaten en de
kunststofstrips worden vastgezet.

gemeenschappelijke carport gerealiseerd. Ook de panelen van de wanden bestonden
niet volledig uit kunststof materialen. Zo waren de buitenwanden vervaardigd uit
een sandwichconstructie met als kern zelfdovend polyurethaanschuim tussen platen
van asbestcement. De buitenkant werd geheel afgewerkt met een laagje gekleurd
zand, dat met behulp van epoxyhars was bevestigd. Aan de binnenzijde was tussen
het schuim en de asbestbetonplaat een dampwerende laag aangebracht, waardoor
condensatie en schimmelvorming konden worden voorkomen. De binnenwanden
waren sandwichconstructies van spaanplaat met als kern polystyreen. Verder
bestonden de plinten, afdichtingsprofielen, glaslatten, plafondplaten,
hemelwaterafvoer, riolering, binnendeuren, gevelpanelen en de badcel volledig uit
kunststof. Het in de bungalows gebruikte systeem was volgens de ontwerpers ook
geschikt voor hoogbouw en utiliteitsbouw. Ervaringen met hoogbouw werden
verkregen in de nieuwbouw van het Koninklijke Shell Plastic Laboratorium (KSPLD)
in Delft.100

In de jaren zestig ontwikkelden de Nederlandse kunststof huizen zich van
experimenten met kunststof naar pragmatische oplossingen in de bouw met behulp
van kunststof. Zelfs de meest uitgesproken voorstanders twijfelden vanaf het begin
aan de haalbaarheid van het streven om volledig in kunststof te bouwen. Het blad
Plastica reageerde in 1956 terughoudend op de eerste buitenlandse voorbeelden en
twijfelde aan de mogelijkheid om de woningnoodmet kunststof huizen te verlichten:

Iedere woning dient een minimum aan comfort te geven en men moet bij
de constructie ervan niet te veel afwijken van het woningtype, dat zich
thans ontwikkeld heeft en dat door het publiek aanvaard is. Een te
afwijkende constructie, hoe fraai technisch ook uitgevoerd, loopt het risico
niet als een normaal gebruiksobject aanvaard te worden. Schrijver dezes
is dan ook van mening, dat deze prototypen meer als interessante
proefnemingen dan als serieuze pogingen om de heersende woningnood
op te lossen gezien moeten worden.101
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Aan het einde van de jaren zestig werd voor woningbouw niet meer gedacht aan
volledig in kunststof uitgevoerde huizen. Wel was er goede hoop op toepassingen
van kunststoffen samen met andere materialen, bijvoorbeeld hout en vooral staal,
zoals ook te zien was in de Shell-bungalows en het Shell Laboratorium. Ook door
Fokker werden begin jaren zeventig nog experimenten ondernomen met kunststof
woningunits in een stalen frame. Door de combinatie van de kunststoffen met andere
bouwstoffen viel het kunststofgebruik steeds minder op. Het plastic decennium in
de bouw was voorbij, althans op uiterlijk gebied.
De gedachten aan volledig uit kunststof opgetrokken woonhuizen verdwenen

langzaam, zelfs bij de grootste enthousiastelingen van kunststoffen in de bouw. Wel
zagen zij nog mogelijkheden in de sfeer van de recreatiewoningen.102 Ook het
Kunststoffeninstituut van TNO temperde het enthousiasme over de
gebruiksmogelijkheden van kunststoffen in de Nederlandse bouw:
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Het zijn nu eens geen luchtkastelen doch meer speciaal plastiekkastelen,
die de pennen van vele fantasierijke schrijvers in beweging hebben gebracht
om hun ideeën uit te dragen over het onderwerp, dat boven dit artikel staat.
Huizen van plastiek! [...] Het zou realiseerbaar zijn... Maar waaròm gebeurt
dit dan niet?103

De TNO-woordvoerder zocht de verklaring in de beperkte productiecapaciteit en in
de bouwkosten, die een veelvoud zouden bedragen van de kosten van huizen die
waren gebouwd met conventionele bouwmaterialen.

De integratie van kunststof

Bij de ontwikkeling van producten die kunststoffen met meer conventionele
bouwmaterialen combineerden, werd van meet af aan nagedacht over
afstemmingsproblemen. Hoewel minder zichtbaar, werden deze toepassingen van
kunststof makkelijker opgenomen in de vertrouwde constructie- en
afwerkingspraktijken en esthetische conventies. Niet ondanks maar dankzij hun
relatieve onzichtbaarheid waren deze producten succesvol. Materiaalschaarste in
beide wereldoorlogen had geleid tot experimenten met uiteenlopende laagwaardige
materialen en afvalstromen. Mengsels van diverse kunststof bindmiddelen met
houtsnippers en -zaagsel waren uitgeprobeerd. Met bindmiddelen zoals lijm, caseïne
en bitumen werden met wisselend succes plaatmaterialen vervaardigd. In enkele
gevallen bleken de platen een aantrekkelijke bron van voedsel voor ratten en insecten.
De aandacht richtte zich ook op het gebruik van thermohardende kunststoffen als
mogelijk bindmiddel. In eerste instantie werden vooral de fenolformaldehydeharsen
(bakeliet) gebruikt, maar twijfels over de beschikbaarheid van de grondstoffen en
de donkere kleur van het plaatmateriaal leidden tot het gebruik van de kleurloze
ureumformaldehydecondensaten. Het impregneren van houtsnippers en -zaagsel met
thermohardende kunststoffen en vervolgens samenpersen ervan leidde tot een
aanvaardbaar product wat betreft sterkte en vochtbestendigheid.104

Een toepassing die zeer dicht hierbij in de buurt lag, was het verlijmen van
houtfineer, wat leidde tot het zogenaamde tri- en multiplex. Hiermee konden relatief
goedkope houtsoortenwat betreft hunmateriaaleigenschappenworden opgewaardeerd
tot hoogwaardige producten.
De kunststoflijmen hadden vooral veel gebruiksvoordelen. De conventionele

plantaardige en dierlijke lijmen bezaten een geringe vochtbestendigheid en een slechte
weerstand tegen bacteriën en schimmels. De prijs van de natuurlijke lijmen was
daarentegen aanmerkelijk lager. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit laatste
echter een veel minder belangrijk argument geworden. Triplex en multiplex konden
in bepaalde toepassingen metalen vervangen.
Productietechnische ontwikkelingen, zoals low-pressure moulding
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De experimentele bungalows in Assen bevatten vele kunststoftoepassingen afkomstig van diverse
bedrijven. In de woningbouw raakten zichtbare toepassingen van kunststof om diverse redenen steeds
meer uit de mode. In de utiliteitsbouw kregen de experimenten daarentegen veelvuldig navolging.

en het door Philips uitgewerkte hoogfrequent verwarmen, maakten het gebruik van
kunststoflijmen noodzakelijk. In Nederland werd het triplex vooral toegepast in de
fabricage van radio-omkastingen en andere elektronische apparatuur. Ook was in
Nederland een traditie ontstaan door gebruik te maken van grote houten
overspanningen voor bijvoorbeeld tribunes en stallen in de Wieringermeer. In eerste
instantie werd gebruik gemaakt van caseïnelijm en later van kunstharsen.105

Vooral ontwikkelaars van synthetische lijmen en harsen dachten in combinaties
met andere materialen, daarbij voortbordurend op de multiplex- en vezelplaten. In
het midden van de jaren zestig kristalliseerden ideeën over de toepassing van harsen
en lijmen in combinatie met beton, als verbindend of beschermend element, zich
uit.106 In het begin van de jaren zeventig specialiseerde de toepassing van
kunststofharsen zich verder in de richting van betonbescherming en -reparatie.
In dezelfde sfeer vanmenging van kunststoffen met conventionele materialen past

ook de ontwikkeling van ocron, gepresenteerd in 1967 door de Nederlandse
Ocrietfabriek. Ocron was een thermo-
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De tentoonstelling ‘Woning 1975’ in 1964 in het Bouwcentrum te Rotterdam presenteerde het
toekomstige bouwen, waarbij speciale aandacht werd besteed aan nieuwe bouwsystemen enmaterialen.

hardende kunststof, gebonden met een minerale toeslagstof. Het geheel kreeg een
steenachtig uiterlijk en het materiaal werd gebruikt voor aanrechtbladen,
douchebakken en kleine baden.107

De gedachte van elkaar versterkende materialen sprak ook uit de experimenten
betreffende de menging van kunststofvezels met beton in plaats van een ijzeren
wapening. Deze experimenten werden voornamelijk uitgevoerd door de grote
leveranciers van kunststoffen, Shell en DSM.108 Een wellicht nog onzichtbaarder
vorm van het gebruik van kunststoffen de toepassing ervan bij de productie van
bouwmaterialen. Bij de vervaardiging van schuimbaksteen maakten aan de klei
toegevoegde polystyreenbolletjes de steen lichter doordat bij het bakken kleine holten
ontstonden.
Verdere gewichtsbesparingenwerden bereikt door holle kanalen in de steen zelf.109

Na het combineren van de verschillende kunststoffen, werd aan het einde van de
jaren zestig ook geëxperimenteerdmet andere gemengdematerialen. Sandwichplaten
met een kunststof kern, al dan niet van schuim, en een toplaag van laminaat werden
toege-
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De futuristische, geheel uit polyester bestaande badkamer op de tentoonstelling ‘Woning 1975’.

past als binnenwanden en deuren, maar ook als dakplaten en andere, voornamelijk
geprefabriceerde plaatmaterialen gebruikt.110

De bezwarende kanten van kunststof

Het gevoel dat met kunststoffen alles kon worden gemaakt, zelfs complete huizen,
regeerde de ontwikkelingslaboratoria van de kunststofproducenten en -verwerkers.
In deze euforie van alles kan en alles moet kunnen, werden nieuwe kunststoffen en
nieuwe producten ontwikkeld. Net als met de computersoftware in de jaren negentig
het geval zou zijn, waren er al nieuwe versies van producten in ontwikkeling terwijl
de oude nog maar net op de markt waren. Op een internationaal symposium over het
gebruik van kunststoffen in het Rotterdamse Bouwcentrum verwoordde professor
H.R.W. Kühne van de ETH in Zürich haarscherp de fricties tussen het technisch
regime van de kunststofchemicus en dat van de civiel-ingenieur:

On one hand the producers, especially the second step producers, submit
their products to continuous changes, on the other hand the engineer calling
for standard type products sees himself opposed by the producers with the
argument that standardisation and typification are enemies of progress and
sound competition.111

Dat inzicht in de technische specificaties en eigenschappen van kunststoffen geen
sinecure was, is begrijpelijk door de enorme toename van nieuwe kunststoffen en
varianten van kunststoffen die werden geïntroduceerd. Van vele bekende kunststoffen
als PVC en PE werden door middel van vulstoffen varianten ontwikkeld die een
speciaal doel dienden en dientengevolge ook andere technische specificaties kenden.
Het was echter niet zo dat door het versterken van één eigenschap de andere
eigenschappen ongewijzigd bleven.
Hierdoor ontstond in de jaren zestig en zeventig eenwaar oerwoud aan kunststoffen,

ieder met eigen productspecificaties en prijzen.
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Aan de ene kant waren deze aanpassingen aantrekkelijk omdat hiermee de
kunststoffen konden worden aangepast aan de wensen van de gebruiker, aan de
andere kant zagen professionele gebruikers en eindgebruikers door de bomen het
bos niet meer. Een obstakel in de discussie over de eigenschappen van de kunststoffen
vormde het feit dat de kunststoffen - of in de populaire benaming ‘plastics’ - als
eenheidwerden beschouwd. Al vanaf de introductie van de kunststofleidingen dachten
fabrikanten daarom na over de vraag hoe onderscheid temaken tussen de verschillende
buizen, elk met hun eigen productspecificaties. Polva voerde de waterleidingbuizen
uit in een oranjebruine kleur die deed denken aan de gemeniede ijzeren leidingen.
De elektriciteitsleidingen waren vanwege het gebruik van giftige weekmakers in
PVC ongeschikt voor het gebruik als waterleiding; daarom koos Wavin voor een
groengrijze kleur voor de waterleidingen binnenshuis.112 Hemelwaterafvoerbuizen
werden uitgevoerd in grijs, wellicht om de kleur van zink, het concurrerendemateriaal,
te imiteren. In de meeste gevallen lagen buizen en leidingen op onzichtbare plaatsen
in gebouwen en was de kleur niet echt wezenlijk. Juist om deze reden konden kleuren
bij buizen dienen om de verschillende toepassingsmogelijkheden te onderscheiden.
Bij zichtbare toepassingen lag dit vanzelfsprekend anders. De mogelijkheid om het
materiaal in verschillende
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kleuruitvoeringen te kiezen, vormde vaak een van de interessante eigenschappen van
kunststoffen.
Een groeiend probleem betrof de duurzaamheid van kunststoffen en de effecten

van het gebruik ervan op de langere termijn in de bouw.113 De talloze keuringen en
experimenten met kunststoffen in de jaren zestig zorgden er mede voor dat steeds
meer bekendwerd over de technische kwalificaties van kunststoffen. De experimenten
met de kunststof huizen lieten zien dat met name dragende constructies uit alleen
kunststoffen moeilijk of alleen tegen hoge kosten realiseerbaar waren. Ook kwam
er steeds meer informatie over het gedrag van kunststoffen bij wisselende belastingen
en temperatuurschommelingen. Met name thermoplastische kunststoffen vereisten
speciale aandacht op het gebied van krimpen en uitzetten bij temperatuurwisselingen.114

Architecten en aannemers die verantwoordelijk waren voor de kwaliteit van hun
bouwwerken, zagen de onzekerheid over kunststoffen als een risico. Met name de
inwerking van licht vormde voor een aantal kunststoffen een zwakke schakel, waar
alleen ervaring en garanties een uitweg konden bieden.115

Voor een aantal kunststoftoepassingen in de bouw gold dat kunststoffen vele malen
goedkoper waren dan de conventionele toepassingen. Een voorbeeld hiervan waren
de al eerder belichte kunststofbuizen en -leidingen. Graag schoof de kunststoffenlobby
deze voorbeelden naar voren om aandacht te krijgen voor kunststoffen. Panelen van
polyester en polymethylmethacrylaat (PMMA) waren echter zeker niet goedkoper
dan conventionele materialen als steen, beton en hout. De experimenten met de
kunststof huizen en plaatmaterialen gingen impliciet ook allemaal uit van
massaproductie. Door een verregaande vorm van industriële productie van deze
huizen en materialen konden grote financiële voordelen worden gehaald, zeker ten
opzichte van de traditionele, arbeidsintensieve bouw. E.K.H. Wulkan wees er in het
blad Bouw op dat in prijsvergelijkingen andere voordelen van kunststof, zoals
geringere transport-, arbeids- en afwerkkosten, niet werden verdisconteerd.116 Een
van de zwakkere kanten van kunststoffen, het gedrag bij brand, kwam prominenter
in beeld door de toepassing en de introductie van kunststoffen in de bouw. Hoewel
de verschillende soorten kunststoffen anders reageerden op brand, werd het probleem
door de deskundigen als geheel behandeld. Minder ter zake kundigen telden de
problemen echter bij elkaar op. Sommige kunststoffen hadden wel degelijk slechtere
materiaaleigenschappen bij brand, zoals polystyreen en PVC, die een enorme
rookontwikkeling bij brand gaven. PVC had verder nog als nadeel dat het langzaam
uit elkaar viel, waarbij giftige gassen vrijkwamen.
Andere thermoplastische materialen, bijvoorbeeld PMMA, smolten en vlogen in

brand en wakkerden daardoor de brand aan.
Om richting te geven aan de informatievoorziening ten aanzien van de

brandgevaarlijkheid van de diverse kunststoffen, richtte de VTKB in 1962 een
werkgroep Brandveiligheid Kunststoffen op. De VTKBwerkte in dit verband samen
met het Kunststoffeninstituut, het Brandveiligheidinstituut (beide van TNO), de
Stichting Ratiobouw, de Vereniging van Fabrikanten van Kunststoffen en
Kunststofproducten, de Centrale Directie voor Volkshuisvesting en de
Bouwnijverheid, de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten, de
Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging en de Rijksinspectie van het Brandweerwezen.
Het doel van de werkgroep was te komen tot keuringseisen ten aanzien van de
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brandveiligheid van kunststoffen.117 Binnen de VTKB was de brandveiligheid een
van de meest precaire onderwerpen. De leden van de VTKB bestonden grotendeels
uit belanghebbenden in de kunststofindustrie en de brandbaarheid van kunststoffen
was de zwakste eigenschap van het materiaal. Hoe gevoelig de kwestie lag, bleek
uit een discussie uit 1964 in de werkgroep Brandveiligheid, die in de vergadering
ontstond naar aanleiding van door TNO ontwikkelde proefmethoden:

De ontwikkeling van een proefmethodiek voor kunststofbuizen heeft tot
resultaten geleid. Een rapport van het Centrum voor Brandveiligheid
T.N.O. dienaangaande zal tijdens de ledenvergadering van 18 december
a.s. worden uitgereikt. De heer Levinson spreekt twijfels uit over de
objectiviteit van het Centrum voor Brandveiligheid T.N.O. bij voorlichting
aan brandweercommandanten over het gedrag van kunststoffen bij brand.
De heer Beek merkt naar aanleiding hiervan op, dat met name de
emotionele benadering door de heer Van Elteren van dit onderwerp deze
indruk in de hand heeft gewerkt. Besloten wordt dat deze kwestie met het
Centrum voor Brandveiligheid zal worden opgenomen.118

Uit vragen over de levering van kunststof plaatmaterialen voor onderzoeken bij TNO
kan worden afgeleid dat de eigen onderzoeken van TNO toch erg verdacht werden
gevonden.
In het najaar van 1964 besteedde de commissie tijdens een aantal

voorlichtingsbijeenkomsten voor brandweercommandanten extra aandacht aan de
voorlichting over de brandveiligheid van kunststoffen en verschenen er verscheidene
artikelen in de bladen Brand, Brandweer en het Technisch Gemeenteblad. De leden
van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) kregen
naast de aspecten van de brandveiligheid ook algemene informatie over de
toepassingsmogelijkheden van kunststoffen in de bouw.
Het blad Plastica besteedde vanaf 1965 met regelmaat aandacht aan het gedrag

van kunststoffen bij brand. Hierbij lag de nadruk op de verschillende gedragingen
van de verschillende kunststoffen, maar ook op de ontwikkeling van goede
meetmethoden in het buitenland om de brandbaarheid en rookontwikkeling van
kunststoffen te meten.119

Uit de beschrijving van twee branden in het blad Plastica bleek dat
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ondanks de voorlichtingsactiviteiten er nog steeds het nodige wantrouwen bestond
en dat alle kunststoffen nog steeds als brandgevaarlijk te boek stonden. ‘Veel mensen
(waaronder ook brandweerlieden) hebben het idee Kunststoffen?... die branden als
de hel’ zo meldde Plastica in 1971.120 De aandacht die een blad als Plastica en de
VTKB aan het onderwerp besteedden, duidt erop dat er nog altijd onduidelijkheid
bestond op het gebied van de brandbaarheid van de diverse kunststoffen.
Op 2 augustus 1973 brandde op het Engelse eiland Man een vermaakscentrum af,

waarbij 51 doden en honderden gewonden vielen. Gevel en dak van het gebouw
waren uitgevoerd in PMMA. Velen brachten het grote aantal slachtoffers, de enorme
rookontwikkeling en de felheid van de brand met elkaar in verband en stelden
vervolgens: de oorzaak was het gebruik van plastic. De brand had grote invloed op
de publieke opinie over de toepassing van kunststoffen in gebouwen.

Bouwplannen waarbij de toepassing van kunststoffen was vastgelegd
werden ter elfder ure gewijzigd en architecten, die sympathiek tegenover
de toepassing van kunststof als bouwmateriaal stonden, herzagen hun
standpunt. En last but not least werd de publieke opinie door de enorme
publiciteit van deze brand doordrongen van het griezelige wanneer men
‘zomaar gebouwen van celluloid’ ging bouwen.121

De brand betekende de genadeklap voor de al tanende belangstelling voor kunststof
gebouwen. Vanaf dat moment werden kunststoftoepassingen aan een meer
conventionele manier van bouwen aangepast en in die zin volgden andere landen de
lijn van de Nederlandse experimenten. Grote omwentelingen in de bouw of het
creëren van een nieuwe bouwrichting gebaseerd op kunststofgebruik waren in de
jaren zestig niet gelukt. Daarvoor was het draagvlak zelfs zonder de brand op Man
te klein.
Het brandweeronderzoek toonde overigens aan dat de brand was ontstaan in het

gebied dat niet met kunststof was bekleed. De belangrijkste oorzaken van de
rampzalige ontwikkelingen waren de paniek en de lay-out van het gebouw. Dat de
kunststof een bijdrage had geleverd aan de brand was duidelijk, maar dat het niet de
belangrijkste oorzaak van de vele slachtoffers was, kon de pijn slechts bij de
voorstanders van de toepassing van kunststoffen verzachten.
Naast al deze technische en praktische kanten speelden ook esthetische

overwegingen een rol, zoals overigens bij vrijwel alle bouwstoffen. Het gebruik van
kunststoffen in zichtbare delen, zoals bij gevelelementen en in het interieur, maakte
deel uit van de mode en stromingen van de jaren zestig en zeventig, waarin veel
kunststoffen werden gebruikt. Vooral het vergelen en het bros worden werden echter
in toenemende mate als probleem ervaren. In de architectuur en woningbouw
ontstonden nieuwe trends waarin veel gebruik werd gemaakt van natuurlijke vormen
en materialen. Een voorbeeld hiervan zijn de biomorfe gebouwen van de architecten
A. Alberts en M. van Huut, ontwerpers van onder andere het NMB-gebouw in
Amsterdam (1979-1986).122

Tezelfdertijd kwamen kunststoffen in het algemeen in een steeds slechter daglicht
te staan en werden ze zelfs door de in de jaren zeventig steeds meer naar voren
tredende milieubeweging verketterd. In de jaren tachtig deden milieuactivisten in
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het kader van hergebruik en recycling nieuwe pogingen om het kunststofgebruik
terug te dringen en combinaties van kunststoffen te voorkomen.
Hieraan gekoppeld waren wederom activiteiten die de herkenning en de mogelijke

scheiding van kunststoffen moesten bevorderen.
Tot op heden zijn de initiatieven op het gebied van recycling nog niet op grote

schaal succesvol en zijn de discussies en ontwikkelingen hieromtrent nog in volle
gang.123 Het maatschappelijke debat werd versterkt door het rapport van de Club van
Rome uit 1971 en de oliecrisis in 1973.124 Kunststoffen werden geassocieerd met
problemen rondom zwerfafval en het gebruik van fossiele brandstoffen. Volgens de
nieuwe normen waren kunststoffen nep, milieuvervuilend en vooral ongewenst. De
eigenschappen van de corrosiebestendige materialen en de lage prijs keerden zich
als een boemerang tegen de kunststoffen. De corrosiebestendigheid betekende vanuit
milieuperspectief een cumulatie van lastig afbreekbare stoffen, de lage prijs maakte
kunststoffen alom tegenwoordig.125 De hype rond de kunststof supermaterialen die
alles konden, was veranderd in een kater, waarvan de vuilstortplaats, waar de
bulldozers haast vastliepen in het plastic verpakkingsmateriaal, de ultieme nachtmerrie
vormde.
Ondanks de schijn van het tegendeel, nam het gebruik van kunststoffen in de bouw

enorm toe. Bij buizen en leidingen was het gebruik van kunststoffen bijvoorbeeld
eerder regel dan uitzondering en ook als afdek- en verpakkingsmateriaal waren
kunststoffen haast niet weg te denken. Weliswaar nam het gebruik van kunststoffen
in de zichtbare delen af, maar andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld het toenemend
gebruik van isolatiematerialen in de bouw, gaven juist een extra impuls aan de
toepassing van kunststoffen.

Conclusies

De vraag die overblijft, is in welke mate kunststoffen doordrongen in de bouw en de
bouwpraktijk. Cijfers die licht werpen op deze vraag, zijn schaars. Een methode om
te bepalen in hoeverre kunststoffen zijn doorgedrongen in de bouw, is om te kijken
naar de beschikbaarheid van bouwmaterialen. Het blad Bouwmarkt besteedde
uitgebreid aandacht aan de richtprijzen van bouwmaterialen. Sinds juli 1961 komen
hierin ook kunststoffen voor, met name bij het bouwbeslag, de elektrotechnische en
de loodgietersmaterialen. In de periode van 1962 tot 1982 nam het aantal categorieën
van producten waarin kunststoffen voorkwamen toe van
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Tabel 5.1: Categorieën waar kunststoffen in voorkomen

19721962
Waarvan met
kunststof

Aantal
producten

Waarvan met kunststofAantal
producten

Hoofdcategorie

%%
14,1139216,01594Plaatmaterialen1)

48,6173548,61735Bouwbeslag

91,9343780,02835Elektrotechnisch
materiaal

33,211033129,890302Loodgietersmaterialen2

16,325153Hout en
houtwaren

Dakelementen
en -platen

Glas- en
steenwolisolatie

Staal/ijzer

Aluminium

Kunststoffen

Bitumineuze
bouwstoffen

Systeemvloeren

(voor bronvermelding zie pag. 438)

1982
Waarvan met kunststofAantal productenHoofdcategorie

%
20,01365Plaatmaterialen1)

0,027Bouwbeslag

80,34961Elektrotechnisch
materiaal

26,693350Loodgietersmaterialen2

25,930116Hout en houtwaren

1) excl. staalplaten
2 excl. sanitaire apparaten
1) excl. staalplaten
2 excl. sanitaire apparaten
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100,03131Dakelementen en
-platen

52,23669Glas- en
steenwolisolatie

3,89234Staal/ijzer

13,41182Aluminium

100,04444Kunststoffen

11,1436Bitumineuze
bouwstoffen

14,317Systeemvloeren

(voor bronvermelding zie pag. 438)

Tabel 5.2: Aantal bouwmaterialen1) met kunststoffen, 1982

Waarvan met kunststofAantal producten
%
201365Plaatmaterialen2)

027Bouwbeslag

804961Elektrotechnisch
materiaal

2793350Loodgietersmaterialen3)

2630116Hout en houtwaren

1003131Dakelementen en
platen

523669Glas- en
steenwolisolatie

49234Staal/ijzer

131182Aluminium

1004444Kunststoffen

11436Bitumineuze
bouwstoffen

1417Systeemvloeren

058Metselsteen/-blokken

066Gebakken
producten

035Natuursteen

1) excl. heipalen, toeslagstoffen, bindmiddelen, beton, stukadoorsmaterialen en bescherming
van materialen.

2) excl. staalplaten
3) excl. sanitaire apparaten
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063Beton- en
cementwaren

031Glas

233211375Totaal

Opmerking: Het betreft hier dus alle bouwmaterialen die in een productvorm kunnen
worden gekocht. Ook varianten van dezelfde producten, zoals verschillende
afmetingen, zijn meegenomen. De categorie ‘met kunststof’ wil zeggen: van kunststof
of waarin kunststoffen zijn verwerkt.
(voor bronvermelding zie pag. 438)

vier naar elf (zie tabel 5.1). In een aantal categorieën, zoals dakplaten en
elektrotechnische materialen, kon de bouw vrijwel niet meer om kunststoffen heen.
In 23% van alle bouwmaterialen, exclusief de bulkgoederen, waren kunststoffen
verwerkt (zie tabel 5.2). De meeste kunststofproducten vallen onder
loodgietersmaterialen, dit zijn vooral buizen. In alle dakplaten zijn kunststofschuimen
verwerkt en ook in de isolatiematerialen zijn kunststoffen veelvuldig aanwezig.126

Het overzicht laat zien dat kunststoffen geenszins buitenbeentjes in de bouw zijn.
Behalve in specifieke functies komen kunststoffen ook vaak voor in combinatie met
de conventionele materialen. Niet kwantificeerbaar, en dus niet in het overzicht
opgenomen, zijn het gebruik van kunststoffen in bouwgereedschappen en -materieel,
bijvoorbeeld emmers, slangen en betonkuipen, en het gebruik van kunststoffen als
verpakkingsmateriaal en afdekmateriaal.
De initiatieven om kunststoffen in de bouw toe te passen, kwamen vooral uit de

hoek van de kunststofproducerende en kunststofverwerkende industrie. Dit blijkt
mede uit de veel vroegere berichtgeving over toepassing van kunststoffen in de bouw
in Plastica in vergelijking met bladen uit de bouwwereld, zoals Bouw en het
loodgietersblad. Ook de leden van de VTKB waren vooral uit de kunststoffensector
afkomstig. De verschillen in technische regimes en organisatiestructuren vormen
een mogelijke verklaring voor de minder snelle opmars van kunststoffen in de bouw.
Bovendien waren zaken als aansprakelijkheid en garantie ten aanzien van kunststoffen
aanvankelijk nauwelijks geregeld. Het is te begrijpen dat met name kleinere
ondernemingen geen risico wensten te lopen.
Het bouwen met kunststoffen en de kunststof huizen sloten goed aan bij de

progressieve opvattingen over de rationalisering van de
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In een folder van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen uit 1990 werden maar liefst 110
toepassingen van kunststoffen in en om het huis genoemd.

bouw. Voor de kunststoffen vormde een fabrieksmatige productie vanaf het begin
al het uitgangspunt. Dat de kunststof huizen het niet hebben gehaald, kan dus worden
verklaard uit de nadelen die er technisch en esthetisch aan kleefden, maar lag ook
aan de beperkte rationalisatie in de bouw als geheel. De kunststof huizen waren
wellicht een stap te ver in het rationalisatieproces, maar de experimenten leidden
uiteindelijk wel in de richting van het gebruik van geprefabriceerde elementen waarin
kunststoffen werden gebruikt, vaak in combinatie met andere materialen.
Ook lijken materiaaleigenschappen in combinatie met de prijs de keuze voor

kunststoffen te versterken. Dit is te zien in de keuze voor de kunststof waterleidingen,
maar ook op gebieden waar een verbetering werd gebracht in combinaties, zoals het
gebruik van kunststoflijmen bij triplex. Daar waar de kunststoffen de traditionele
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materialen niet konden verbeteren, raakten de kunststoffen weer uit de mode en werd
er teruggegrepen op de vertrouwde bouwmaterialen.Materiaaleigenschappen speelden
voor technici wellicht een grotere rol dan voor niet-technici. De focus op
materiaaleigenschappen kan verklaren waarom zichtbare, vaak minder functionele
toepassingen van kunststoffen geen succesvolle ontwikkeling doormaakten, terwijl
het gebruik in nieuwe richtingen zoals isolatiemateriaal zich wel sterk ontwikkelde.

E.M.L. Bervoets en F.C.A. Veraart, met medewerking van M.Th. Wilmink
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Na de TweedeWereldoorlog stimuleerde de overheid het bouwen in grote series om de productiekosten
te drukken en een einde te maken aan de woningnood.
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Epiloog
Van kwantiteit naar kwaliteit

De regering wil door een samenstel van maatregelen de productiviteit en
de totale productie van de bouwnijverheid opvoeren. Eén van de
maatregelen is de bevordering van de continuïteit in deze bedrijfstak. [...]
Alles zal in het werk worden gesteld, boven het in het bouwprogramma
vermelde totaal van 90.000 woningen uit te komen.1

Deze zinsnede uit de Troonrede van 1963 is typerend voor het woningbouwbeleid
in de jaren zestig: grote aantallen, een korte productietijd en zo laag mogelijke
productiekosten. De centralistisch geleide rationalisering zette
woningbouwverenigingen, consumentenorganisaties en individuelewoninghervormers
buitenspel. Gemeenten konden met nieuwe, arbeidsbesparende bouwsystemen -
evenals in de jaren twintig verdeeld in stapel-, montage- en gietbouw - extra
contingenten woningen in de wacht slepen. Zij gaven daarom opdracht tot de bouw
van grote aantallen woningen, die pas na het gereedkomen aan
woningbouwverenigingenwerden overgedragen. Onderhouds- en gebruiksproblemen
werden daardoor niet meer teruggekoppeld naar opdrachtgevers, architecten en
aannemers. Bouwondernemingen waren slechts bereid tot kostbare investeringen in
nieuwe bouwsystemen als de continuïteit gegarandeerd was. In de jaren vijftig dekten
zij hun investeringsrisico's af door continucontracten met gemeenten en in de jaren
zestig door grootschalige bouwprojecten. De uitkomsten van woonwensen- en
woonwaarderingsonderzoek - die een consequente voorkeur voor eengezinswoningen
alsmede laag- en middelhoogbouw lieten zien - vielen weg tegen het geweld van
grootschaligheid en productiecijfers.
Landelijke organisaties als de Nationale Woningraad (NWR) en de Nederlandse

Huishoudraad (NHR), die over professionele medewerkers beschikten, waren beter
toegerust om een partijtje mee te blazen in de talrijke studiecommissies dan lokale
organisaties, die veelal uit vrijwilligers bestonden. Tegen dit licht bezien, getuigden
de aanhoudende pogingen van Vrouwen Adviescommissies (VAC's) om op lokaal
niveau een voet tussen de deur te krijgen, van doorzettingsvermogen en
vasthoudendheid. In tegenstelling tot de landelijke professionals van de NWR en de
NHR waren VAC-leden minder geneigd om mee te gaan in de logica van
rationalisering en planning.
De centralistische wijze van rationalisering resulteerde in een steeds grotere

rigiditeit van het bouwproces en in een saaie woonomgeving, waarin gelijksoortige
rechthoekige blokkendozen overheersten. ‘Ontwerpbeslissingenwerden ondergeschikt
gemaakt aan de optimale randvoorwaarden voor gietbouw en montagebouw: de
verhardingstijd van beton en de lengte van de kraanbaan’, zo luidde een treffende
conclusie over deze episode in de bouwgeschiedenis.2 Verspringingen in de gevel,
openingen in het bouwblok en afwijkende hoekoplossingen, die in de jaren twintig
voor een levendig straatbeeld zorgden, werden nu uit een oogpunt van
productie-efficiëntie en kostenbeheersing vermeden. Geluid- en warmte-isolatie,
klimaatbeheersing en duurzaamheid lieten te wensen over.
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Juist de spelers die in de voorafgaande periode als antenne fungeerden voor
veranderende maatschappelijke aspiraties en ambities op het gebied van
woningkwaliteit, hadden het nakijken als het op het nemen van besluiten aankwam.
Desalniettemin konden VAC-vrouwen zich vinden in het initiatief van de NHR om
de minister te feliciteren bij het gereedkomen van de miljoenste naoorlogse woning
in 1962. Geheel in lijn met de constructief-kritische VAC-traditie meenden NHR en
VAC dat het ‘naast voldoe-
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27 nov. 1954. Op het informatiebord is de toekomstige strokenbouw in de Amsterdamse wijk Slotermeer
zichtbaar, die kenmerkend werd voor de nieuwbouw in de jaren vijftig en zestig.

ning over KWANTITEIT thans op onze weg ligt ons te bezinnen op
WOONKWALITEIT’.
Het Bouwcentrum, toch bedoeld om de verschillende belangen in de bouwwereld

te representeren, miste de signalen dat er een omslag in aantocht was.3 Volgens de
directeur van het Bouwcentrum, J. van Ettinger, ontbraken belangrijke pijlers aan
de brug die rationeel bouwen kon slaan tussen behoefte en capaciteit.4 Het
Bouwcentrum baseerde zijn werkwijze op een extrapolatie van bestaande tendensen
en pikte daardoor initiatieven tot vernieuwing niet of te laat op.5

Vanaf 1959 ventileerde het architectenbladForum, bij monde van jonge architecten
als A. van Eyck, J.B. Bakema en H. Hertzberger, nieuwe denkbeelden over een
kleinschalige, gevarieerde en kleurige woningbouw. Dat het gistte onder architecten,
bleek ook uit het fameuze boek uit 1961 van N.J. Habraken,De dragers en de mensen.
Habraken propageerde een ontwerpsystematiek waarbij het casco, de dragende delen,
werd gescheiden van het inbouwpakket. Het concept maakte het mogelijk om met
behulp van een computerprogramma flexibel in te spelen op woonwensen en
voorkeuren van individuele bewoners. Het casco, het moeilijk veranderbare deel van
de woning, zou dan voor rekening en verantwoording van een beherende
woninginstantie komen. In het voetspoor van Habrakens boek ontstond de Stichting
Architecten Research (SAR), een architectenbeweging, om aan het keurslijf van
overregulering en aan demiddelmatigheid van de bestaandemassabouw te ontkomen.
Een poging van het Bouwcentrum om deze nieuwe ontwikkeling te incorporeren in
hetHandboek van de ontwikkelingscyclus Laagbouw resulteerde evenwel in enorme
controlelijsten en procedureel geharrewar tussen landelijke en regionale deskundigen.
De NWR pikte het vernieuwingssignaal op met het idee voor de ontwikkeling van

de Open Catalogus.6De catalogus was bedoeld als instrument om tegemoet te komen
aan ‘de behoefte aan gedifferentieerde eindproducten bij de steeds zelfstandiger
wordende consument’.7 De NWR pleitte voor gestandaardiseerde, industrieel
vervaardigde onderdelen, waaruit bewoners als het ware vrijelijk konden kiezen. De
Open Catalogus was een ontwerpsysteem dat met een minimumpakket aan
standaardelementen (kolommen, wanden, vloeren, trappen, liften, gevels, etc.) een
optimum aan keuzemogelijkheden bood. DeOpenCataloguswas bedoeld als overzicht
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van alle gestandaardiseerde bouwonderdelen en -constructies. De NWR repte in dit
kader van ‘open in plaats van de naoorlogse gesloten bouwsystemen’. De Open
Catalogus kwam uiteindelijk niet van de grond, ondanks de belangstelling vanmensen
als de architect Van Tijen.8

De ‘vrije geluiden’ in de architecten- en volkshuisvestingswereld waren een
voorbode van het radicale protest van nieuwe groepen die zich manifesteerden aan
het bewonersfront. Krakers en actiegroepen in saneringsbuurten hadden weinig
boodschap aan de stille diplomatie van vrouwenorganisaties en
woningbouwverenigingen. Onder de leuzen ‘Bouwen in open gaten’ en ‘Bouwen
voor de buurt’ demonstreerden zij luid en duidelijk tegen kaalslag en grootschalige
nieuwbouwprojecten, die het kwetsbare sociale weefsel en het gevarieerde
voorzieningenniveau in negentiende-eeuwse renovatiewijken zouden vernietigen.
De SAR-methode en andere vergelijkbare methoden leenden zich aanzienlijk beter
om kleinschalig en gevarieerd te bouwen. Krakers verschaften zich toegang tot
leegstaande bedrijfspanden, scholen en woningen om individu-
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De aandacht voor de kwaliteit van woon- en leefmilieu in de jaren negentig van de twintigste eeuw,
komt tot uitdrukking in de naar het zuiden gekeerde energiebewuste huizen, voorzien van grasdaken
en zonnecollectoren in de wijk Rietlanden in Dordrecht.

ele woonruimte te verkrijgen of wooncollectieven te creëren, die een alternatief boden
voor het wonen in gezinsverband. Een reeks van deze vrijmoedige en creatieve
oplossingen voor de woningnood onder studenten enmeestal jonge woningzoekenden
werd achteraf gelegaliseerd en spoorde gemeenten aan tot het bouwen van woningen
voor jonge alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (de zogeheten
HAT-woningen).
De meer naar buiten tredende consumentengroepen gaven het streven naar de

verbetering van de woningkwaliteit een nieuw elan. Bovendien kreeg kwalitatieve
woningverbetering na 1970 meer kansen door de stijgende welvaart. Evenals in het
verleden, bleek van economische tegenslagen echter eveneens een impuls tot innovatie
uit te kunnen gaan. Geholpen door de energiecrisis van 1972, maaktemilieuvriendelijk
bouwen zijn entree op de woningbouwagenda. De in 1997 uitgebrachte
VAC-kwaliteitswijzer geeft een aardige indicatie voor de verbreding van die agenda
sinds deWoningwet van 1901. Behalve de bekende criteria als bruikbaar, doelmatig,
gezond, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch waren er ook nog
aandachtspunten op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.
Ook het voorzieningenniveau, de flexibiliteit van de woningindeling, de differentiatie
van woningen, compact bouwen en de toenemende geluidhinder in de woonomgeving
kwamen in de kwaliteitswijzer aan de orde. De zelfverzekerde presentatie van een
‘integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving’ had onverkort
tot doel om het ‘perspectief van de (toekomstige) gebruiker niet te laten
ondersneeuwen door financiële, beheer- en ontwerpbelangen’.9

E.M.L. Bervoets
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concept-nota inzake operationalisering ‘Open Catalogus’ (23 juli 1924) 1.

8 In het archief van de NWR, 5.151.4, bevindt zich een brief van het architectenbureau Van Tijen,
Boom, Posno en Van Randen.

9 H.L.C. Hilhorst e.a., VAC-kwaliteitswijzer. Integrale visie op de gebruikskwaliteit van woning
en woonomgeving (Stichting Landelijk Contact van de Vrouwen Advies Commissies voor de
Woningbouw, Utrecht 1997) 8.
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Het industrieel palet van Nederland kende in de loop van de twintigste eeuw vele en wisselende
schakeringen, een echt overheersende bedrijfstak was er niet. Naast bijvoorbeeld de
voedingsmiddelennijverheid en de textiel was de metaalindustrie van belang. Een deel daarvan stond
in nauwe betrekking met de scheepsbouwnijverheid. De Brabantse firma Lips was een van de
toeleveranciers. Zij ontwikkelde zich na de wereldoorlog van een bescheiden producent van kleine
scheepsschroeven tot een op de internationale markt opererend concern. Ten tijde van deze opname,
midden jaren zestig, telde de onderneming circa 1100 werknemers.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



245

3 Industriële Productie
onder redactie van M. Davids

Industriële productie
M. Davids
De industrie in Nederland gedurende de twintigste eeuw
M. Davids, met medewerking van E. Nijhof
Van stoom naar stroom: de veranderingen in aandrijfkracht in de industrie
M. Davids, met medewerking van F.C.A. Veraart en J.L. Schippers
Verwetenschappelijking van productie en organisatie
R. Vermij, E. Nijhof en F.C.A. Veraart
Het gaat vanzelf - of niet? Industriële automatisering in Nederland
R. Vermij
Deelstudie 1: Het grafisch complex
E. Nijhof
Deelstudie 2: Het scheepsbouwcomplex
J.L. Schippers met medewerking van H.W. Lintsen
Deelstudie 3: Het Philipscomplex
M. Davids
Innovativiteit, complexvorming en arbeid
M. Davids
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Nederland kende in de twintigste eeuw een relatief omvangrijke basismetaalindustrie. Na deHoogovens
was het wals- en staalgietbedrijf van de fa. De Muinck Keizer het belangrijkste metaalbedrijf. Op dit
olieverfschilderij van H. Heijenbrock uit circa 1920 is het interieur van de smelterij en vormerij te
zien. Links is men bezig met het gieten van vloeibaar staal uit een zogenaamde bessemerpeer in een
gietpan. Rechts van het midden wordt het vloeibaar staal uit een gietpan in een vorm gegoten.
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1 Industriële productie

Het productieproces nader beschouwd
De maakindustrie afgebakend
Productieprocessen en ‘industrieel complex’
De vraagstelling
Diversiteit binnen de maakindustrie en keuze van de deelstudies

‘Industriële productie’, nader te omschrijven als het geheel vanmiddelen en processen
om op systematische wijze producten voort te brengen in een fabriekscontext, vormt
een niet weg te denken onderdeel van onze samenleving. Het scala aan producten
die wij gebruiken en zelfs nuttigen, is voor een belangrijk deel in een fabrieksmatige
omgeving vervaardigd. De hedendaagse productiewijze verschilt aanzienlijk van de
manier waarop goederen eind negentiende eeuw totstandkwamen. In de loop van de
twintigste eeuw hebben product- en procesinnovaties in veel sectoren geleid tot
veranderingen in het productieproces. Deze veranderingen hadden niet alleen
betrekking op de gebruikte werktuigen en machineaandrijvingen, maar ook op onder
meer de fabriekslay-out en de manier waarop de arbeid werd georganiseerd.
Begin twintigste eeuw bestond zelfs de verwachting dat ‘de onstuitbare wedloop

van industrialisering en volautomatisering, op den duur het merendeel der huidige
en toekomstige menselijke arbeidsverrichtingen zullen uitschakelen’.1 Zover is het
niet gekomen,maar wel is er veel veranderd. Een voorbeeld van een gezichtsbepalende
innovatie in de industrie aan het begin van de twintigste eeuw is de introductie van
de lopende band. Hierbij beweegt het te vervaardigen product letterlijk van de ene
bewerking naar de andere. Het ‘groeit’ onder de handen van de arbeiders, die telkens
dezelfde deelhandelingen verrichten. Voor recentere tijden staan de productierobots
of de volledig geautomatiseerde procestechnologie symbool: de werknemers stellen
de machines in of regelen en controleren de productie met behulp van meet- en
regelinstrumenten. Uit deze voorbeelden blijkt de nauwe samenhang tussen de
technische hardware en de omvang, de aard en de organisatie van de arbeid. Zo
maakte het steeds kapitaalintensiever worden van de productie de opvoering van de
bezettingsgraad van de productiemiddelen noodzakelijk, soms met volcontinudienst
tot gevolg.
Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de consument leidden innovaties

in de industriële productie tot grote veranderingen. Zo werden voorheen onbetaalbare
producten goedkoper en kwamen zij voor het grote publiek beschikbaar.
Ontwikkelingen in de productiesfeer hebben derhalve bijgedragen aan de wording
van de consumptiemaatschappij.
Deze veranderingen in het productieproces kwamen tot stand in een samenspel

van een groot aantal factoren, waarbij verschillende ontwikkelingen op elkaar
inwerkten. Een tekort aan arbeidskrachten of brandstoffen en een toe- of afnemende
marktvraag vormden obstakels die om technische en organisatorische oplossingen
vroegen. Niet alleen in kwantitatief opzicht, maar ook in kwalitatieve zin konden
zich wijzigingen voordoen. Zowijzigden de aan de Nederlandse industriewerknemers
gestelde eisen, maar ook hun kwalificaties. Veranderende eisen konden ook afkomstig

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



zijn van (internationale) overheden. Dit is onder meer zichtbaar in de toename van
productveiligheidseisen enmilieubepalingen. Van belang was tevens de veranderende
betekenis die aan bepaalde aspecten van het productieproces werd toegekend. Zo
ontstond er aandacht voor het welzijn van de werknemer, mede onder invloed van
de arbeidsschaarste in de jaren zestig en aangezwengeld door maatschappelijke
groeperingen op dit terrein. Ook de wens van veel ondernemers om hun bedrijf als
een moderne industriële onderneming te laten functioneren, valt hieronder.
Zoals hieruit reeds blijkt, heeft zich gedurende de twintigste eeuw op het terrein

van de industriële productie een aanzienlijk aantal innovaties voorgedaan. In dit deel
staan dan ook de inrichting van industriële productieprocessen en de totstandkoming
van veranderingen daarin centraal.
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De onveilige arbeidsomstandigheden in de fabrieken leidden eind negentiende eeuw tot aanzienlijke
protesten van de kant van arbeiders en de arbeidersbeweging en kwamen bij de overheid op de agenda.
Naast wetgeving speelde ook voorlichting een belangrijke rol bij de verbetering van de veiligheid op
de werkplek. Het Veiligheidsmuseum was een van de instellingen die zich vanaf 1893 bezig hielden
met voorlichting ter voorkoming van ongelukken op het werk. Vanaf 1922 gaf het museum ook affiches
uit die de arbeiders bewust moesten maken van de gevaren op de werkplek en hen poogden te
doordringen van de te nemen maatregelen met oproepen als Vervang versleten gereedschap! Haal
deskundige hulp bij defecte machines! Zo ook dit affiche uit 1940 van de hand van Jan Lavies.

Het productieproces nader beschouwd

Het productieproces is te omschrijven als het voortbrengen van producten door middel
van bepaalde technieken en een - daarmee samenhangende - organisatievorm. De
kern van het productieproces is het transformeren van materiaal, bijvoorbeeld grond-
en hulpstoffen, halffabrikaten en/of onderdelen, tot producten (en afval). Deze
transformatie geschiedt met behulp van energie, in de vorm van warmte of
aandrijfkracht, waarbij de inzet van mensen en werktuigen en/of machines essentieel
is. Bovendien zijn informatie en kennis daarbij onontbeerlijk. In deze studie ligt de
nadruk voornamelijk op deze kern van het productieproces.2 Er zijn derhalve
verscheidene dimensies van het productieproces die een centrale rol spelen: producten,
daarvoor benodigd materiaal, energie, informatie en kennis, menselijke arbeid,
werktuigen en machines.3 Wanneer we dit concretiseren en verbinden met het palet
aan industriële activiteiten, blijkt al snel dat de diversiteit ten aanzien van de
verschillende productiewijzen aanzienlijk is. Enkele voorbeeldenmaken dit duidelijk.
Zowel een schip als een wasknijper is een industrieel product en de voor kleding
benodigde grondstof is van geheel andere aard dan die voor medicijnen. De in de
verschillende productieprocessen benodigde energie varieert niet alleen qua
hoeveelheid, maar ook qua aard. Zo is warmte belangrijk voor de papierproductie,
terwijl aandrijfkracht vereist is voor het gebruiken van bewerkingsmachines in de
metaalindustrie. Ook de toegepaste gereedschappen en machines en de daarvoor
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benodigde arbeid zijn zeer divers. De bediening van weefgetouwen is onvergelijkbaar
met de controleactiviteiten in bijvoorbeeld een olieraffinaderij. De voor de beheersing
van de productie benodigde informatie kan aanzienlijk verschillen. Logistieke
gegevens zijn van groot belang bij de samenstelling van een televisie uit een groot
aantal onderdelen, terwijl informatie over de walsdruk van eminent belang is bij de
productie van stalen platen. Tevens varieert het type toegepaste kennis. Voor
apparatenbouw is werktuigbouwkundige kennis onontbeerlijk, maar voor de
vervaardiging van kunststofproducten is chemische kennis nodig. Kortom, er is een
enorme variatie in de industriële productieprocessen.
Toch valt er binnen dit brede scala wel een tweedeling te maken in enerzijds de

productie in de procesindustrie en anderzijds de productie van discrete goederen, de
zogenaamde discrete productie.4 In deze studie beperken wij ons tot de industriële
voortbrenging van discrete producten. Dit wordt ook wel met de term ‘maakindustrie’
aangeduid, een term die wij hier tevens zullen hanteren.
Hoewel het gemaakte onderscheid tussen beide productieprocessen niet altijd

eenduidig is en er bovendien binnen beide een grote diversiteit bestaat, zullen we
hier enkele belangrijke verschillen aanstippen. Daarbij komen naast enkele van de
hiervoor vermelde dimensies, zoals de inzet van arbeid, kapitaal en energie, ook
andere aspecten aan bod, zoals de schaal van het productieproces.

De maakindustrie afgebakend

In de procesindustrie, zoals de voedingsmiddelen- en de chemische industrie, worden
gassen, vloeistoffen en vaste stoffen met geometrisch onbestemde vorm in min of
meer continue stromen voortgebracht. Een voorbeeld hiervan is de productie van
bier, zwavelzuur of meel.5 Daarbij is niet de vorm, maar zijn de intrinsieke
eigenschappen, bijvoorbeeld chemische en fysische eigenschappen, van groot belang.
Het merendeel van de producten in de procesindustrie wordt in zeer grote
hoeveelheden vervaardigd, als bulken massagoed. In een aantal sectoren die zich
meer op het grensvlak tussen de maak- en procesindustrie bevinden, zoals de
papierindustrie, is behalve het materiaal ook de vorm van belang. Echter,
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Bij de industriële bedrijven uit de procesindustrie, zoals de chemie en de voedingsmiddelenindustrie,
gaat de grondstof de fabriek in en komt er via een in de loop der tijden steeds meer gesloten procesgang
met een uitgebreid buizenstelsel uiteindelijk als gereed product uit. Hier een foto uit de jaren zeventig
van de bouw en inrichting van de nieuwe fabriek van de Suiker Unie in Groningen.

de aard van het uiteindelijke materiaal is essentieel voor de gebruikstoepassingen.
Kenmerkend voor de discrete productie is daarentegen dat er afzonderlijke goederen

worden voortgebracht. Men gebruikt ook wel de termen discrete goederen of
stukgoederen. Het betreft producten die zijn vervaardigd uit vaste stof, met een
specifieke vorm en functie. Daarbinnen bestaat er een scala aan mogelijkheden: van
eenvoudige en uit éénmateriaal vormgegeven producten tot zeer complexe producten
die zijn opgebouwd uit vele onderdelen, die uit diverse materialen kunnen bestaan.
Enkelvoudige eindproducten zijn vaak compact van vorm, bestaand uit één materiaal,
bijvoorbeeld glas, keramiek of metaal. Tot deze categorie zijn ook de (hulp)onderdelen
ten behoeve van meer complexe stukgoederen te rekenen. Hierbij moeten we denken
aan bouten en moeren of auto-onderdelen zoals bumpers. Zo er binnen deze categorie
al sprake is van meer dan één onderdeel, dan zijn deze onderdelen vaak eenvoudig
samen te brengen. Ook consumentenproducten zoals eenvoudige meubels en textiel
kunnen tot de enkelvoudige producten worden gerekend. Deze worden meestal in
massa of in grote series geproduceerd.
Het merendeel van de discrete goederen bestaat evenwel uit samengestelde

producten. Deze variëren van eenvoudige tot complexe samengestelde goederen. De
complexiteit is afhankelijk van het aantal onderdelen, de omvang en de gebruikte
materialen. Onder de groep van complexe samengestelde producten vallen
omvangrijke kapitaalgoederen, zoals machines, vliegtuigen en schepen, maar ook
veel consumentenproducten. Te denken valt aan transportmiddelen, zoals de fiets en
de auto, en aan vele elektrische en elektronische consumentenproducten, waaronder
de koelkast, wasmachine, radio, televisie en computer. Gereedschappen, kleding,
schoeisel en boeken en tijdschriften zijn voorbeelden van eenvoudiger samengestelde
producten.
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Productieproces

Een belangrijk verschil tussen de maakindustrie en de meer procesgeoriënteerde
industrie ligt in de wijze waarop de eindproducten totstandkomen. In de
procesindustrie worden één of meer grondstoffen omgezet in eindproducten. Zo
wordt melk gepasteuriseerd en olie gekraakt en geraffineerd. De ‘verandering’ van
het materiaal of de substantie neemt hierbij een belangrijke plaats
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in. Bij de verandering van de structuur van grondstoffen door een chemisch of fysisch
proces zijn geleidelijkheid en continuïteit van groot belang. Dit impliceert het optimaal
houden van de productiecondities, bijvoorbeeld een bepaalde temperatuur of druk.
Met name daar waar sprake is van vloeistoffen en gassen, maakte men hierbij al
vroeg gebruik van meetinstrumenten, die steeds geavanceerder werden. Niet alleen
was hierdoor minder personeel nodig, ook veranderde daarmee de aard van de
werkzaamheden. De productie in demeer procesgerichte industrie werdmede hierdoor
arbeidsextensief. Wel is het energieverbruik, bijvoorbeeld in de vorm van warmte,
hoog, evenals de mechanisatiegraad. Veelal vindt de productie plaats op grootschalige
wijze. In de twintigste eeuw concentreerde de procesindustrie zich dan ook steeds
meer in grote industriële bedrijven, zo ook in Nederland.
In de maakindustrie is de functie van de voortgebrachte producten onlosmakelijk

verbonden met de vorm. Daarom neemt de verandering van vorm van het materiaal
(soms ten behoeve van de onderdelenfabricage) een centrale plaats in bij het
productieproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vervaardigingstechnieken als
gieten, verspanend bewerken of spuitgieten. Bij samengestelde producten volgt
daarop het stadium van het samenstellen van een product uit de onderdelen, de
montage en assemblage, met vaak daaraan gekoppeld het verbinden van onderdelen
door bijvoorbeeld lijmen of lassen. In al deze vervaardigingstechnieken hebben zich
in de twintigste eeuw aanzienlijke veranderingen voorgedaan, evenals bij de daarbij
gebruikte gereedschappen en machines.
Uiteraard had dit consequenties voor het in het productieproces ingezette personeel,

maar in vergelijkingmet de procesindustrie was en bleef demaakindustrie betrekkelijk
arbeidsintensief en minder energie- en kapitaalintensief. Anders dan in de
procesindustrie heeft in de Nederlandse maakindustrie, zoals ook in hoofdstuk twee
zal blijken, het industriële grootbedrijf nooit gedomineerd.
Behalve van de hier genoemde processen binnen het productieproces is er ook

sprake van een groot aantal andere deelprocessen. Zo dienen de grondstoffen en/of
onderdelen aangevoerd en de gerede producten afgevoerd te worden. In de
procesindustrie zijn zowel de grondstoffen als de eindproducten relatief homogeen.
De gassen en vloeistoffen zijn via een buizenstelsel of in tanks te vervoeren. Voor
de procesindustrie geldt dat het hele verwerkingstraject van ruwe grondstof tot en
met het eindproduct vaak binnen één bedrijf plaatsvindt, terwijl daar in de
maakindustrie over het algemeen meer bedrijven bij betrokken zijn.6

Wanneer er sprake is van onderdelen, die zeker bij de voortbrenging van complexe
stukgoederen zeer omvangrijk in aantal kunnen zijn, vindt de productie ervan in
diverse deelprocessen plaats. Bij de vervaardiging van discrete samengestelde
producten wordt dan ook vaak een aanzienlijk aantal goederen verplaatst. Bij de
discrete productie valt de aan- en afvoer van onderdelen, halffabrikaten en
eindproducten in het oog - zowel binnen een werkplaats of fabriek, als daarbuiten.
We zullen zien dat vooral in het Interbellum de logistieke beheersing van het
productieproces veel aandacht kreeg als onderdeel van de rationalisatie van dit proces.

Productieprocessen en ‘industrieel complex’
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Wanneer we ons voor de bestudering van het productieproces en veranderingen
daarin alleen zouden beperken tot de fabriek of het bedrijf, levert dat een te beperkt
beeld op. Een industriële onderneming functioneert immers niet in een vacuüm en
dient daarom ook in haar context te worden bestudeerd.7

Een belangrijk deel van deze context betreft de toeleveranciers van grond- en
hulpstoffen, halffabrikaten en onderdelen alsook de afnemers van half- en
eindproducten. Deze verticale verbondenheid wordt overigens ook wel aangeduid
met de term bedrijfskolom of productieketen. Dit komt overeen met de invalshoek
die bij het onderwerp Voeding in deel III van deze serie is gekozen. Wij beperken
ons echter niet tot deze verticale relaties. Ook degenen die de materiële hulpbronnen
leveren in de vorm van energie, gereedschappen en machines, spelen een rol bij
veranderingen in het productieproces. Anderen zijn weer verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van arbeidskrachten, informatie en kennis. Naast het arbeidspotentieel
zelf, zijn ook organisaties als onderwijsinstellingen en vakbonden erbij betrokken.
Kennis en informatie zijn niet alleen geïncorporeerd in (half)producten, mens of
machines, maar ook in directere vorm te betrekken of te genereren. Daarmee kunnen
de kennisrelaties zich ook uitstrekken tot kennisinstellingen en branchegenoten. Ook
concurrenten spelen een rol, daar zij soms zeer nauw, bijvoorbeeld bij kartelafspraken,
betrokken zijn bij de afzetmogelijkheden van producten. Hoewel dit zeker geen
uitputtende opsomming betreft, poogt het wel een beeld te schetsen van de diverse
actoren die betrokken zijn bij de inrichting van het productieproces en de
totstandkoming van de innovaties daarbij, alsook van hun onderlinge relaties. Wij
gebruiken hiervoor de term ‘(industrieel) complex’.
Een dergelijk complex functioneert op zijn beurt ook niet in een vacuüm. Zo is er

(inter)nationale wet- en regelgeving en kan de (internationale) economische situatie
veranderen. Deze aspecten worden hier slechts zijdelings genoemd, voor zover zij
van invloed zijn op de speelruimte van de betrokkenen binnen het complex.
Een industrieel complex is echter meer dan alleen een geheel van actoren en hun

relaties, samenhangend met de kern van het productieproces. Er is namelijk ook
sprake van een specifieke productielocatie, waar materiaal-, energie- en
grondstoffenstromen samenkomen. De oorspronkelijke keuze van de productielocatie
kan samenhangen met de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen en
transportfaciliteiten, zoals de aanwezigheid van klei bij baksteenfabricage en van
waterwegen bij scheepsbouw. Tevens
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Mechanisering en automatisering verdrongen in de loop van de twintigste eeuw de handarbeid steeds
meer.
Voor het transport van onderdelen of eindproducten werden in de jaren dertig transportbanden in
gebruik genomen, zoals hier in de koekjesfabriek van Haka te Rotterdam. Op deze foto uit 1934
gebeurt het inpakken nog handmatig, een handeling die na de oorlog geheel door machines werd
overgenomen.

spelen afzetmogelijkheden en aanwezig arbeidspotentieel een rol. Zo zullen het
arbeidspotentieel en het consumptiepatroon in een sterk verstedelijkte omgeving
anders van samenstelling zijn dan die op het platteland. Daarnaast spelen
toevalsfactoren als de woonplaats van een beginnend ondernemer een rol en kunnen
ook tijdgebonden ontwikkelingen en regionale stimuleringsmaatregelen de
locatiekeuze beïnvloeden.
De geografische locatie is vaak ook weer aan verandering onderhevig, in

wisselwerking met de aanwezigheid en ontwikkeling van bepaalde industriële
activiteiten, bijvoorbeeld het culminerend effect van vestiging van toeleverende
bedrijven of kennisinstellingen en de trek van werknemers. Er kan zelfs sprake zijn
van het op één locatie groeperen van een groot aantal fabrieken van verschillende
grond- of hulpstoffen, halffabrikaten, onderdelen en eindproducten. Men spreekt dan
vaak van een zogenaamd ‘fabrieks- complex’, zoals de bij Chemie in deel II van
deze serie besproken DSM- en Rijnmondcomplexen. Het betreft hier dus een engere
definitie van de term ‘complex’ dan wij gebruiken.
In de door ons bestudeerde complexen kan derhalve naast geografische nabijheid

ook geografische afstand voorkomen. Zo kunnen de beschikbare grondstoffen,
halffabrikaten, onderdelen, gereedschappen en machines, kennis en arbeidskrachten
van buiten de regio of de nationale grenzen afkomstig zijn. Ook kan er sprake zijn
van zowel nabije als verre relaties, bijvoorbeeld internationale afzet, terwijl men zich
voor de betrekking van productiemiddelen tot de eigen regio beperkt. Bovendien is
het mogelijk dat in de verschillende patronen in de loop van de tijd verandering komt.
Zo kunnen halffabrikaten eerst van derden worden betrokken, dan zelf worden
vervaardigd en na verloop van tijd weer aan externe toeleveranciers worden
overgelaten.

De vraagstelling
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Productieprocessen en veranderingen daarin zijn onlosmakelijk verbonden met de
door ons geschetste context, het industriële complex. Samenvattend behelst dit dus
de relaties met de actoren op het terrein van de met het productieproces
samenhangende aspecten als grondstoffen, producten, arbeidskrachten, machines en
kennis. Hiernaast kan de geografische locatie een specifieke rol spelen. Deze twee
aspecten, zowel het geheel van actoren en hun relaties als het geografische aspect,
vormen tezamen het geheel dat wij aanduiden met de term ‘industrieel complex’.
Sommige actoren, zoals de overheid, vallen niet binnen een dergelijk complex, hoewel
de maatregelen van verschillende overheden wel van grote invloed kunnen zijn. Wij
zijn in ons onderzoek dan ook uitgegaan van de stelling dat ‘innovaties in industriële
productie begrepen dienen te worden in hun context, te weten in het betreffende
industriële complex’.
De vraagstelling van dit deel is derhalve hoe de productieprocessen waren ingericht

en welke veranderingen zich daarin gedurende de twintigste eeuw hebben voorgedaan.
Onder welke omstandigheden en opwelke wijze zijn innovaties in productieprocessen
totstandgekomen? In hoeverre was de inbedding in een industrieel complex daarbij
richtinggevend? Hoe ver reikten de grenzen van het complex, oftewel: in hoeverre
waren ook buitenlandse ontwik-
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kelingen richtinggevend? Wat is er, ten slotte, te zeggen over de veranderingen die
de innovaties teweegbrachten?
De verschillende deelvragen zullen niet in alle hoofdstukken even uitgebreid aan

bod komen. Er zal sprake zijn van een accentverschil tussen drie meer algemene
hoofdstukken (drie t/m vijf) en drie hoofdstukken met deelstudies (zes t/m acht).
In de algemene hoofdstukken gaan we in op een aantal veranderingen in industriële

productieprocessen die zich gedurende de twintigste eeuw in een groot deel van de
maakindustrie voordeden. Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar de maakindustrie,
zullen echter ook ontwikkelingen binnen de meer procesgerichte industrie aan bod
komen. Het betreft hier industriebrede ontwikkelingen die in verschillende sectoren
plaatsvonden. Zo zien we in het begin van de twintigste eeuw een toenemend gebruik
van elektrische aandrijfkracht in het industrieel produceren, wat ten koste gaat van
de toepassing van stoom en gas (hoofdstuk drie). Ook op het terrein van arbeid en
kennis vonden verschuivingen plaats. In hoofdstuk vier gaan we in op de
verwetenschappelijking in de industriële productie, die zich gedurende de twintigste
eeuw op verschillende terreinen manifesteerde. Het vakmanschap op de werkvloer,
met aandacht voor de kwaliteit van het eindproduct, maakte plaats voor een meer
wetenschappelijke benadering waarbij de aandacht steeds meer verschoof naar de
samenhang binnen het productieproces. Behalve de wijziging in het denken over de
productiefactor arbeid waren hier ook andere veranderingen mee verbonden, zoals
de beschikbaarheid van nieuwe materialen.
In hoofdstuk vijf wordt geschetst hoe in de loop der tijd in vele fabrieken en

werkplaatsen handmatige arbeidmeer enmeerwerd overgenomen doormechanisering
en automatisering. Hierbij komen veranderingen bij de bewerkingen en aanpassingen
van de

De wasmachine is een duidelijk voorbeeld van een discreet product. Op deze foto zien we de
montagewerkplaats in 1951 van de in 1898 in Barendrecht opgerichte wasmachinefabrikant Velo.
De wasmachines met wringers worden in serie geproduceerd. Dit betreft een overgangsperiode,
waarin de wasmachines zowel met houten als met geëmailleerde kuipen werden vervaardigd.
Rechtsvoor wordt een elektromotor op de kuip gemonteerd.

transportbewegingen aan de orde.
In deze algemene hoofdstukken vormt het steeds ingewikkelder worden van de

productieprocessen een belangrijke leidraad.
Afstemming van verschillende deelprocessenwerd steeds belangrijker. Dit betekent

dat verandering van één van de elementen of deelprocessen van het productieproces
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ook altijd gevolgen heeft voor andere aspecten van dit proces. Tegelijkertijd betekent
dit dat monocausale verklaringen voor in de industrie gesignaleerde ontwikkelingen,
zoals het eenzijdig toeschrijven van productiviteitsverhoging aan toenemende
mechanisering en automatisering, geen opgeld doen. Het is juist de wisselwerking
tussen innovatieve ontwikkelingen op diverse terreinen die van belang is en daarom
in deze hoofdstukken aandacht krijgt.
Met name in de deelstudies (hoofdstuk zes t/m acht) ligt de nadruk meer op de

complexvorming en op de vraag hoe de verschillende industriële complexen vorm
kregen. Immers, zoals reeds uit het voorgaande is gebleken en ook in het volgende
hoofdstuk nog uitgebreid aan bod zal komen, verschilt de aard van het complex per
sector. Voorts zullen in de deelstudies meer bedrijfstakspecifieke innovaties aan bod
komen. Bij de keuze van de verschillende deelstudies vormde de wens om de variatie
in de maakindustrie voldoende tot uiting te laten komen, de leidraad.

Diversiteit binnen de maakindustrie en keuze van de deelstudies

Binnen de maakindustrie is sprake van een grote diversiteit. Er worden zowel
kapitaalgoederen als consumentenproducten gemaakt. Sommige worden vervaardigd
als enkelstuks (soms als
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Een belangrijke factor bij de vestiging van industriële ondernemingen vormde de aanwezigheid van
grondstoffen.
Zo ontstonden steenbakkerijen langs de rivieren, waar volop klei aanwezig was. Op deze foto zien
we de steenfabriek De Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede, die van 1920 tot 1991 in bedrijf was
en nu een industrieel monument is.

project opgezet), andere in kleine series, grotere series of in massaproductie. Dit is
afhankelijk van onder meer de complexiteit van het product, de prijs en de
afzetmogelijkheden. De grootte van bedrijven in de maakindustrie varieert van zeer
kleine ondernemingen en bijna ambachtelijke werkplaatsen tot enkele grote
ondernemingen met nationale en internationale productielocaties en alles wat zich
tussen deze uitersten in beweegt.
Om aan de binnen de maakindustrie bestaande diversiteit recht te doen, hebben

we er dan ook voor gekozen om voor de deelstudies te streven naar spreiding over
de volgende dimensies: type product, seriegrootte en bedrijfsgrootte.
Er was nog een vierde dimensie die behulpzaam was bij het kiezen uit de veelheid

van sectoren waaruit de Nederlandse maakindustrie is samengesteld, namelijk de
indeling in innovatiepatronen van Keith Pavitt. Zoals we reeds hebben aangegeven,
besteden we aandacht aan innovaties in het industriële productieproces. We sluiten
aan bij het uitgangspunt dat er sprake is van sectorale verschillen bij de wijze waarop
innovaties totstandkomen. Zo kwam Pavitt medio jaren tachtig tot een indeling in
verschillende categorieën innoverende bedrijven.8 Hierbij legt hij een relatie tussen
de sectorale kenmerken van innoverende bedrijven (bedrijfsomvang en product) en
innovatiepatronen in industriële productieprocessen. Bij dit laatste gaat het om de
herkomst van de benodigde hulpbronnen van technologische innovatie (intern of
extern) en ten slotte de aard van de innovaties (product- of procesinnovaties).
Bij zogenaamde supplier-dominated bedrijven, meestal kleine bedrijven in de

traditionele nijverheidssectoren als textiel en leer, papier en de grafische sector, die
prijsgevoelige producten maken en zwak ontwikkelde interne R&D- en
ingenieursstaven hebben, zijn de innovaties, voornamelijk procesinnovaties en gericht
op zo laag mogelijke productiekosten, vaak afkomstig van andere sectoren in de
vorm van kapitaal- en intermediaire goederen. Ook grootgebruikers en externe,
overheidsgefinancierde onderzoeksinstellingen dragen bij aan de innovaties. De
scale- intensive bedrijven zijn veelal grote producenten van complexe, vaak
prijsgevoelige goederen. Meestal gaat het om massafabricage of
assemblageactiviteiten, waarbij schaalvoordelen van belang zijn. Deze bedrijven,
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zoals producenten van transportmiddelen, consumentenelektronica, metaalproducten
en bouwmaterialen, die vaak veel uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, brengen
een groot deel van de procesen ook productinnovaties zelf voort. Van belang zijn
soms ook extern onderzoek of toeleveranciers, vaak relatief kleine, gespecialiseerde
producenten van werktuigen, machines of instrumenten, die soms onderdeel van het
moederconcern zijn. De zogenaamde specialised suppliers brengen kwalitatief
hoogwaardige producten voort, gespecialiseerde machines, medische en
wetenschappelijke instrumenten. Deze relatief kleine bedrijven richten zich
voornamelijk op productinnovaties, die vervolgens door andere sectoren als
kapitaalgoederen worden gebruikt. Zij maken vaak gebruik van gespecialiseerde
kennis, waarbij in nauw contact met professionele gebruikers wordt geproduceerd.
Ten slotte brengen de science-based ondernemingen, onder meer binnen de
elektronica-industrie en vaak groot van omvang, zowel proces- als productinnovaties
voort, vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden en afkomstig uit eigen
R&D-activiteiten of van onderzoeksinstellingen (universitair of niet). De hier
ontwikkelde innovaties worden veelvuldig in andere sectoren toegepast.
Tot slot verschilt ook het industriële complex van de verschillende
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Tabel 1.1: Schematische weergave van de deelstudies en hun selectiecriteria

Geografisch
aspect
van het
complex

InnovatiepatroonSeriegrootte
van product

Type productBedrijfsgrootte

afnemers in
steden

supplier-dominatedkleine
series/grote
series

consumentenproductmidden- en
kleinbedrijf

Grafisch
complex

locatiegebonden
bedrijvigheid

scale-intensive/specialised
supplier

enkelstuks
(project)/kleine
series

kapitaalgoedenkele grote
en een aantal
kleintjes

Scheepsbouwcomplex

N&Z-Holland
en
Noord-Nederland

aanvankelijk
arbeidspotentieel

scale-intensive/science-basedmassa/grote
series

massaconsumenten
product -

grootbedrijfPhilips-complex

Eindhovenproducent
envan
omgeving/nationaleenkelvoudige

producten en
internationale
verspreiding

(voor bronvermelding zie pag. 438)

bedrijven en sectoren, zowel wat betreft de geografische component als de aard
van en de relaties met de voor het productieproces relevante betrokkenen. De
geografische component vormt vaak een factor van belang bij de vestigingskeuze en
verdere ontwikkeling. Zoals we al hebben gezien, bestaan er grote verschillen in
lokaal beschikbare grondstoffen, beschikbare arbeidskrachten en (kennis)infrastructuur
en in de betekenis daarvan. Zo speelde de geografie bij de op het platteland gelegen
leerindustrie een andere rol dan bij de stedelijke confectie-industrie, tot uiting komend
in de beschikbaarheid van het looimiddel eikenschors in het eerste en de aanwezigheid
van de clientèle in de stad in het laatste geval. De aard van het bij de verschillende
deelstudies te behandelen industriële complex diende dan ook wezenlijk te variëren
wat betreft zaken als soort toeleveranciers, afnemers en arbeidskrachten en de relaties
daarmee.

De grafische industrie, de scheepsbouw en Philips

Er is dus gestreefd naar een keuze van deelstudies die verschillen toonden in
(gemiddelde) bedrijfsgrootte, te vervaardigen product, seriegrootte, innovatiepatroon
en industrieel complex. Dit heeft geleid tot drie deelstudies op de volgende terreinen:
de grafische industrie, de scheepsbouw en Philips.
Hoewel de verschillende aspecten uiteraard niet geheel los van elkaar kunnen

worden gezien, zijn ze in bijgevoegd schema toch separaat aangegeven (zie tabel
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1.1). Van de industriële complexen is in de tabel slechts het geografische aspect
weergegeven. De hoofdlijnen van de aard van de verschillende complexen zijn in de
korte introductie van de drie deelstudies geschetst. Daar onze insteek de
‘complexbenadering’ is, zullen wij spreken van het ‘grafisch complex’, ‘het
scheepsbouwcomplex’ en het ‘Philips-complex’, de respectieve titels van de
hoofdstukken.
Op het eerste gezicht zal de keuze voor het grafisch complex (hoofdstuk 6)

misschien verbazen. Boeken en tijdschriften worden immers niet direct geassocieerd
met industriële producten. Zij zijn dragers van de binnen een samenleving bestaande
geestelijke, culturele en wetenschappelijke waarden. Toch is voor het kunnen lezen
van boeken en tijdschriften evenwel ook het drukken van tekst en het inbinden van
de losse vellen noodzakelijk. Wij zullen ons hier richten op de fysieke productie van
boeken. Uitgeverijen blijven dan ook buiten beschouwing. In de grafische bedrijfstak
is het midden- en kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd. Voorts is drukwerk een
belangrijk consumentenproduct en het is dan ook niet verwonderlijk dat van oudsher
de grafische industrie in een stedelijke omgeving is gevestigd. De stad vormt derhalve
een belangrijke factor van de bedrijfscontext. Een ander kenmerk is de hoge
organisatiegraad in de grafische sector, zowel tussen werkgevers als tussen
werknemers. Ten slotte is de grafische industrie een duidelijke ‘groeier’ binnen de
Nederlandse industrie. Hierdoor vormt zij een goed tegenwicht ten opzichte van de
ontwikkelingen in het scheepsbouwcomplex, waar vanaf de jaren zestig de neergang
inzette. In hoofdstuk zeven gaan wij in op het scheepsbouwcomplex. De
zwaartepunten van de scheepsbouw bevonden zich rond de waterwegen van
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen en in het noorden van Nederland. De bouw
van de kapitaalgoederen, die vaak als enkelstuks, als project of in zeer kleine series
worden gemaakt, vindt plaats in een uitgebreid complex. Al bij het ontstaan van de
eerste grote metaalbedrijven was de nauwe band tussen de scheepsbouw en de
metaalnijverheid te zien. Naast machinefabrieken zijn er ook andere essentiële
toeleveranciers van de scheepsbouw, zoals bouw leveranciers van scheepsschroeven.
Behalve de rederijen vormde ook de Marine een belangrijke afnemer.
Begonnen als producent van gloeilampen, breidde Philips zijn productassortiment

uit naar andere consumentenelektronica. Het
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grootbedrijf Philips was al in een vroege fase van zijn bestaan overgegaan tot
massaproductie en productie in grote series.
Gespecialiseerde machines en medische apparatuur werden evenwel in kleine

series of als enkelstuks vervaardigd. De situering in de provincie Noord-Brabant was
ingegeven door de aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten. In dit industriële
complex fungeerde Philips als duidelijke centrale spil. Het kreeg een regionale
trekkersfunctie en veel bedrijven in de omgeving vonden hun oorsprong als
toeleverancier van Philips. Bovendien kwamen er ook enkele bedrijven uit Philips
zelf voort. Andere toeleverende fabrieken zijn juist weer tot bedrijfsonderdeel
geworden. Omdat Philips voor deze activiteiten in Eindhoven een geheel van
fabrieksgebouwen neerzette, ontstond er een fabriekscomplex in de enge zin van het
woord. Ookmet onderwijs- en kennisinstellingen ontstonden relaties. Philips behield
allerminst slechts een plaatselijke of regionale functie. Al vroeg in zijn geschiedenis
groeide het bedrijf uit tot een multinationale onderneming met veel buitenlandse
productievestigingen en vooral na de Tweede Wereldoorlog verspreidde Philips zijn
activiteiten over Nederland. Het Philips-complex komt aan de orde in hoofdstuk
acht.
Alvorens dieper op de ontwikkelingen in industriële productieprocessen en de drie

industriële complexen in te gaan, zullen wij eerst het bredere kader schetsen. In
hoofdstuk twee geven wij daartoe een beeld van de industriële structuur van
Nederland. Enkele in het voorgaande genoemde elementen worden in hun historische
context geplaatst. Daarbij komt de betekenis van de geografische locaties voor de
vestiging van bepaalde industriële activiteiten naar voren. Ook geven we voorbeelden
van clustering van bedrijven.
Tevens komen in hoofdstuk twee enkele belangrijke economische en politieke

ontwikkelingen in de twintigste eeuw aan bod, waartegen verscheidene veranderingen
in de industriële structuur, zoals de wijzigingen in dominante sectoren alsook de
verdeling tussen het groot- en het kleinbedrijf, moeten worden begrepen.

M. Davids

Eindnoten:
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1 Fred L. Polak, De toekomst is verleden tijd. Cultuur-futuristische verkenningen (Utrecht 1955)
deel 1, 235-238.

2 In dit verband wordt ook gesproken van productiesystemen. Om verwarring te voorkomen met
de in J.W. Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (Zutphen 1998-2003),
in het bijzonder in de delen I, II en VII, gehanteerde benadering van Grote Technische Systemen,
zal hier van deze term geen gebruik worden gemaakt.

3 Afval laten wij hier buiten beschouwing.
4 De discrete productie wordt in het Engels met de term ‘manufacturing’ aangeduid en in het
Duits met ‘Fertigungstechnik’. Procesindustrie heet ‘process industry’ en ‘Verfahrenstechnik’.

5 Wolfgang König, Geschichte der Konsumgesellschaft (Stuttgart 2000) 51.
6 A.H. van der Zwaan, Industriële verhoudingen in Nederland. Een inleiding (Assen enMaastricht
1985) 107.
In de procesindustrie worden ook grondstoffen voor de maakindustrie vervaardigd.

7 Wij gaan hier uit van wat ook wel wordt aangeduid met de term productienetwerk.
8 Keith Pavitt, ‘Sectoral patterns of technical change. Towards a taxonomy and a theory’, Research

Policy vol. 13 (1984) 343-373.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



256

De dagelijkse gang van en naar de fabriek. Hier zien we de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal.
Op het hoogtepunt van de industrialisatie, zo rond 1960, was toch 33% van de Nederlandse
beroepsbevolking werkzaam in de industrie.
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2 De industrie in Nederland gedurende de twintigste eeuw

Het ontstaan van een breed palet aan sectoren
De industrie in vogelvlucht

Voordat wij ingaan op de verschillende ontwikkelingen in de productieprocessen in
de maakindustrie, plaatsen wij in dit hoofdstuk deze sector van de economie in een
breder kader. Wij willen een algemeen beeld van de industriële structuur van
Nederland schetsen, waarbij naast de maakindustrie ook de procesgerichte industrie
aan bod komt. De industriële structuur was aan het begin van de twintigste eeuw
veelzijdig van karakter; zij liet een grote verscheidenheid van industrietakken zien,
verspreid over Nederland. Hoewel gedurende een aanzienlijk deel van de eeuw deze
veelzijdigheid in stand bleef, was dat op het einde van de twintigste eeuw veel minder
het geval. Ook de geografische verspreiding over Nederland was veranderd. Voorts
kwamen in de loop der eeuw enkele grote multinationale ondernemingen tot bloei,
die op het einde van de twintigste eeuw een belangrijke plaats in de Nederlandse
industrie hadden ingenomen. Zij verdrongen echter het midden- en kleinbedrijf niet,
zodat ook deze bleven voortbestaan. Hierbij moeten we wel beseffen dat het belang
van de industrie in Nederland nooit erg omvangrijk is geweest. Op het hoogtepunt
van de industrialisatie in 1960 was slechts 33% van de beroepsbevolking werkzaam
in de industrie (zonder delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven, bouwnijverheid
en installatiebedrijven). Vanaf de jaren zestig nam de betekenis van de industrie voor
de werkgelegenheid alleen maar af, zowel in absolute als in relatieve zin. Steeds
meer mensen vonden een betrekking in de dienstverlening. Ook ten opzichte van het
buitenland was de teruggang in industriële werkgelegenheid opvallend.1

Het was ook in deze periode dat de betrekkelijke eenzijdigheid van de industriële
structuur naar voren kwam.Vooral in demaakindustrie verdwenen veel bedrijfstakken,
terwijl sommige sectoren uit de meer procesgerichte industrie hun positie behielden
en zelfs uitbouwden. Enkele oude sectoren verdwenen bijna geheel uit Nederland,
zoals de textiel-, kleding- en leerindustrie, of werden aanzienlijk gereduceerd, zoals
de baksteen-, strokarton-, aardappelmeel-, metaal- en machine-industrie. Ook in de
scheepsbouw en - in een latere fase - in andere delen van de
transportmiddelenindustrie verdwenen bedrijven. Enkele sectoren, bijvoorbeeld de
grafische industrie, konden zich beter handhaven. Dat gold ook voor de
elektrotechnische industrie, wat voornamelijk was toe te schrijven aan de positie van
het Philips-concern.
Vergelijkenderwijs ging het ook goedmet de chemische industrie, de olieraffinage

en de voedingsmiddelenindustrie en redelijk goed met de basismetaal. Deze energie-
en kapitaalintensieve procesindustrieën waren merendeels geconcentreerd in enkele
grote multinationale ondernemingen als Hoogovens, Koninklijke/Shell, DSM,AKZO
en Unilever. Daarmee was de industrie eveneens meer geografisch geconcentreerd
in een aantal gebieden, met zwaartepunten onder meer rond de haven van Rotterdam
en in Zuid-Limburg en Noord-Brabant.
Rond 1900 zag het palet aan industriële bedrijfstakken er anders uit; de diversiteit

en de verspreiding over Nederland waren groter en van grote multinationale

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



ondernemingen was nog geen sprake. Dit hoofdstuk gaat in op deze veranderingen
in de industriële structuur en geeft aan in welke context dit moet worden begrepen.
Daarvoor zal allereerst worden ingegaan op de wortels van de industriële
bedrijvigheid. Hoe kwam de verspreiding over Nederland van bepaalde
industrietakken tot stand, welke vestigingsfactoren speelden daarbij een rol en waar
lag de oorsprong van het industrieel grootbedrijf? Hierbij komt tevens naar voren
hoe industriële complexvorming zich in Nederland in de loop van de twintigste eeuw
heeft voltrokken. Wij zullen geen uitputtend over-
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zicht geven, maar vooral enkele belangrijke tendensen hierin beschrijven, zoals de
totstandkoming van relaties tussen verschillende bedrijven en industrietakken. Ook
het belang van geografische nabijheid of afstand komt daarbij aan bod. Vervolgens
zal de betekenis van een aantal belangrijke twintigste-eeuwse (inter)nationale
ontwikkelingen op economisch en politiek niveau worden geschetst.

Het ontstaan van een breed palet aan sectoren

Een van de oudste industriële sectoren was de textielindustrie in Twente en het
midden en oosten van Noord-Brabant. Al eeuwenlang waren hier concentraties van
textielnijverheid aanwezig. Zo hadden de overheidsbemoeienissen met en
reglementering van de lakennijverheid in sommige Hollandse steden in de vijftiende
eeuw tot verplaatsing van deze nijverheid naar onder meer Tilburg en Oisterwijk
geleid. Hiermee was de basis gelegd voor de wolindustrie in deze streek.2 Twente
vormde al in de zestiende eeuw, vanwege de gunstige ligging tussen Amsterdam en
Noord-Duitsland, een vestigingsplaats voor Vlaamse ondernemers, die hun linnen
door de plaatselijke bevolking lieten weven. Aangezien dit een nevenwerkzaamheid
van de landarbeiders vormde, konden de lonen hier laag blijven. Voor de toename
van vooral arbeidsintensieve industrieën op de oostelijke en zuidelijke zandgronden
eind negentiende eeuw was behalve de aanwezigheid van een groot aantal goedkope
arbeidskrachten, ook de aanwezigheid van een wijdvertakt spoorwegnet van belang.
Begin negentiende eeuw werd in Twente en Noord-Brabant de linnennijverheid

steeds meer verdrongen door de verwerking van goedkoper wordend katoen, dat in
steeds grotere hoeveelheden beschikbaar kwam. Twente, en dan voornamelijk
Enschede, had zich in de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkeld tot het
centrum van de katoennijverheid.Met uitzondering van één onderneming in Helmond,
waren de grootste bedrijven, met meer dan duizend arbeiders, allemaal in Twente
gevestigd. Deze grote Twentse ondernemingen hadden veelal een katoenspinnerij
en -weverij geïntegreerd.3 Over het algemeen betrof het hier familiebedrijven, zoals
de grootste onderneming, de firma Van Heek & Co te Enschede. Na 1860 had in de
weverijen een grootscheepse mechanisering plaatsgevonden, met name in Twente,
waar zich in 1891 80% van het aantal stoomweefgetouwen bevond. Slechts sporadisch
trof men begin twintigste eeuw nog handwevers aan.4

In sommigeweverijen werd behalve katoen, ook nog halflinnen en linnen verwerkt.
Het aantal fabrieken en weverijen waar men zich uitsluitend op linnen toelegde, was
in de loop van de negentiende eeuw aanzienlijk afgenomen. De linnenindustrie, voor
het merendeel in Noord-Brabant gesitueerd, vond weliswaar grotendeels in meestal
kleine fabrieken plaats, voor een aantal thuiswevers en -weefsters bleef het handwerk,
en een nevenwerkzaamheid naast de landbouwactiviteiten.5

De wolindustrie treffen we eveneens voornamelijk in Noord-Brabant aan, met
name in Tilburg. Hier vonden rond 1910 ongeveer 4500 arbeiders werk in de 45
wolfabrieken, waar meestal zowel het spinnen en weven alsook de veredeling en
versiering van de garens en weefsels plaatsvonden. Vanaf 1890 gingen de meeste
fabrieken over tot het integreren van de voor- en nabewerkingen, zoals het bleken,
verven en drukken. Hoewel ook het drukken van katoen in de loop van de negentiende
eeuw was gemechaniseerd, kon het handdrukken zich lang - zelfs tot in de jaren
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zestig van de twintigste eeuw - handhaven. Zelfstandige bedrijven zien we evenwel
ook voortbestaan. Zo waren er in Tilburg acht zelfstandige ververijen.6

De op landbouw gebaseerde industrie

Een deel van de industriële activiteit vond zijn oorsprong in de landbouw. Met de
modernisering van de landbouw eind negentiende eeuw kwamen verscheidene hieraan
gerelateerde industriële activiteiten op. Het merendeel van deze industrieën bracht
voedingsproducten voort, waar we toch kort bij willen stilstaan.
Hieronder valt de industriële zuivelbereiding, die zich over het gehele land uitstrekte

en voornamelijk voor lokaal gebruik diende. In de oudste zuivelfabrieken in
Noord-Holland ten noorden van het IJ, in Friesland en Overijssel werden bovendien
kaas, boter en gecondenseerde melk voor de export geproduceerd.7 Een ander
voorbeeld is de suikerindustrie. Vanaf 1860 ging men zich vooral in Zeeland,
Noord-Brabant en Zuid-Holland toeleggen op de suikerbietenteelt. Deze teelt vormde
een substituut voor de meekrapteelt toen de uit de meekrapwortel gewonnen
plantaardige rode kleurstof werd verdrongen door een kunstmatig bereide verfstof.
De daling van de graanprijzen na 1880 droeg verder bij aan de uitbreiding van de

bietenproductie. In vergelijking met de omringende landen nam Nederland de
bietsuikerproductie evenwel laat ter hand. Tot ver in de negentiende eeuw was (in
de koloniën verbouwde) rietsuiker nog de belangrijkste grondstof. Vanaf 1860
kwamen er steedsmeer bietsuikerfabrieken, voornamelijk in westelijk Noord-Brabant.
In 1910 waren het er 28, met ongeveer tienduizend arbeiders. Hier werd voornamelijk
ruwe suiker bereid.
Het productievermogen steeg in deze periode sterk.8 Uit een restproduct van de

bietsuikerfabricage,melasse, werd alcohol geproduceerd ten behoeve van de productie
van jenever, brandewijn en likeuren in destilleerderijen.
Niet alleen voedingsmiddelen, ook andere industriële producten hadden wortels

in de landbouw. Zo ontstonden vooral in Oost-Groningen, waar men na de
turfafgraving op aardappelteelt was overgegaan, fabrieken waar men uit aardappelen
zetmeel won, aardappelmeel genoemd. Aardappelmeel diende niet alleen als
bindmiddel bij de voedselbereiding, maar vormde ook een belang-

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



259

rijk hulpproduct, onder meer in de textielindustrie. Het werd gebruikt voor het
appreteren van weefsels (een bewerking om de dichtheid en duurzaamheid van de
stof te vergroten) en als verdikkingsmiddel voor kleurstoffen bij het katoendrukken.
De neergang van de noordelijke scheepsbouw na 1850 als gevolg van de malaise in
de zeilscheepvaart, deed velen het succesvolle voorbeeld van pioniers als de industrieel
W.A. Scholten volgen. Het aantal fabrieken liep op tot 37 in 1912, waarvan 26 in de
provincie Groningen en de overige in Drenthe, Overijssel en Friesland.9

In de Groningse veenkoloniën zorgden ook nieuwe strokartonfabrieken voor
werkgelegenheid. Rond 1910 bood een twintigtal bedrijven aan bijna tweeduizend
mensen werk. Het restproduct stro was afkomstig van het in de nabijgelegen
zeekleigebieden verbouwde graan. Voorts was, evenals bij de aardappelmeelfabricage,
de aanwezigheid van zuiver rivierwater van belang voor het productieproces.10

Locatiegebonden industrie

Bij sommige andere takken van nijverheid werd de vestigingsplaats eveneens bepaald
door de aanwezigheid van grondstoffen. Zo hadden steenbakkerijen zich vooral aan
de rivieren in het midden des lands ontwikkeld tot een belangrijke tak van nijverheid.
Door de ligging aan waterwegen bleef de afzet van een aantal grotere steenfabrieken
niet alleen lokaal. Eind negentiende en begin twintigste eeuw kampte de
baksteenindustrie evenwel met aanzienlijke economische problemen, als gevolg van
de conjunctuuromslag en toenemende buitenlandse concurrentie. Sommige fabrieken
gingen ter ziele, terwijl een groot deel van de overblijvers in toenemende mate
investeerde in productiemiddelen, vormmachines en ovens.11Verspreid over Nederland
vinden we concentraties van leerindustrie, in het bijzonder in gebieden waar het
looimiddel eikenschors en zuiver water voor het looiproces aanwezig waren. In de
tweede helft van de negentiende eeuw was het aantal leerlooierijen aanzienlijk
gereduceerd. Volgens de gemeenteverslagenwaren er 467 leerlooierijen, met ongeveer
2500 arbeiders, merendeels in Noord-Brabant.
Waren er in de negentiende eeuw eveneens nog veel schoenmakerijen, verspreid

over Nederland, in het laatste decennium vond ook hier concentratie plaats. Fabrieken
verdrongen de kleine, ambachtelijke schoenmakerijen. Dit gebeurde voornamelijk
in Noord-Brabant (Langstraat). Ook elders gingen veel bedrijfjes teloor. Door de
prijsverhogingen van het leer maakte deze industrie vooral na 1895 een moeilijke
tijd door, terwijl de onderlinge concurrentie tussen fabrikanten en de druk van
buitenlandse bedrijven het er niet gemakkelijker op maakten. Rond 1910 waren er
ongeveer 95 schoenenfabrieken in Nederland, die aanzienlijk verschilden qua omvang
en mate van invoering van machinale bewerkingen. Tevens bestond er nog een groot
aantal schoenmakerijen waar met de hand werd geproduceerd.
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Een deel van de industrie had haar wortels in de landbouw. Naast de zuivelen suikerfabrieken,
behoorden hiertoe ook de strokarton- en aardappelmeelfabrieken. In Groningen werd eind negentiende
eeuw en begin twintigste eeuw een aanzienlijk aantal aardappelmeelfabrieken opgericht. Hier, in de
jaren vijftig, ligt het schip Stogrie bij de fabriek Eureka klaar ter lossing.
De fabriek staat tegenwoordig bekend als AVEBE locatie Foxhol.

Ook voor de papierfabricage was zuiver water van belang voor het productieproces
en derhalve ligging aan waterwegen essentieel.
Eind negentiende eeuw had de vervaardiging van met de hand geschept papier

steeds meer plaatsgemaakt voor machinaal bereid papier. Een deel van de
papierfabrieken vindt men dan ook op de plaats van de oude papiermolens, aan de
Gelderse rivieren en aan de Zaan. De papierproductie, die in zowel grote als kleine
bedrijven plaatsvond, bood begin twintigste eeuw aan bijna tweeduizend mensen
werk. Het merendeel van het geproduceerde papier, bestaande uit schrijfpapier,
drukpapier, pakpapier en technisch papier, was voor binnenlands gebruik.12

Waterwegen speelden een belangrijke rol bij de aan- en afvoer van grondstoffen,
halffabrikaten en eindproducten, vooral daar waar het om grote volumes ging, zoals
in de scheepsbouw. Bovendien stimuleerde de uitbouw van de waterverbindingen
tot een samenhangend geheel door de overheid na 1880 de binnenvaart. Samen met
de opbloei van de vaart op Nederlands-Indië deed dit het aantal werven in de oude
centra van scheepsbouw in en rond Amsterdam en met name Rotterdam toenemen.
De aanvoer van goedkoopDuits plaatstaal speelde hierbij een rol, evenals de groeiende
Rijnvaart, waarvoor vooral nabij Rotterdam binnenschepen werden gemaakt.
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De kleine en vaak weinig kapitaalkrachtige werven in Groningen, ooit een centrum
van scheepsbouw ten tijde van de houten zeilschepen, konden de overstap naar de
bouw van ijzeren schepen niet maken. Bovendien vormden de nauwe waterwegen
altijd al een belemmering voor de bouw van grotere schepen. Van de 423 werven in
1906 bevonden zich er dan ook 137 en 99 in respectievelijk Zuid- en Noord-Holland
tegenover 40 in Groningen. De groei in de scheepsbouw blijkt ook uit de stijging
van het totaal aantal werknemers: van 8600 in 1899 naar bijna 23.000 in 1909. Hierbij
moeten we wel beseffen dat, omdat veel werven tevens machinefabrieken waren,
niet iedereen bij de scheepsbouw zelf betrokken was.13

Om gebruik te kunnen maken van de transportmogelijkheden die waterwegen
boden, verplaatsten sommige machinefabrieken hun activiteiten naar een locatie aan
het water. Werkspoor verhuisde naar een locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal.14

Ook de ontsluiting van Nederland door een inmiddels wijdvertakt spoorwegnet
stimuleerde het uitoefenen van industriële activiteiten. De bestaande industrie
profiteerde van de overheidsinspanningen op infrastructureel terrein en nieuwe
bedrijven maakten gebruik van de gunstige vestigingsvoorwaarden.

Complexvorming

Zoals voorgaande voorbeelden reeds duidelijk maakten, speelden bij de vestiging
verschillende factoren een rol: de aanwezigheid van grondstoffen, de nabijheid van
een afzetmarkt en goedkoop arbeidspotentieel, alsmede goede infrastructurele
verbindingen.
Ook toevalsfactoren konden meespelen bij de opkomst van een industrietak, zoals

de behoefte aan rendabele vervangingsactiviteiten.Wat betreft de vestigingsfactoren,
valt op dat bij de meer procesmatige industriële activiteiten vooral de aanwezigheid
van zuiver water een rol speelde, zoals bij de productie van aardappelmeel, karton
en papier. Voor de maakindustrie was met name de aanwezigheid van goede
infrastructurele verbindingen vaak van belang. De aanwezigheid en de aanleg van
waterwegen speelden bij de scheepsbouw zowel op een directe als indirecte manier
een rol. Niet alleen de afvoer van vervaardigde schepen en de aanvoer van
noodzakelijk plaatstaal werden erdoor vergemakkelijkt, ook de toename van het
scheepvaartverkeer werd erdoor begunstigd.
Industriële bedrijvigheid had vaak een aanzuigende werking.
Veelal zochten andere bedrijven de nabijheid van reeds gevestigde activiteiten of

maakten hierdoor een groei door. Dewederzijdse afhankelijkheid van de verschillende
bedrijven in de bedrijfskolom, ook wel met de term ‘ketenafhankelijk’ aan te duiden,
stimuleerde geografische concentratie. Toeleveranciers van grond- en hulpstoffen,
halffabrikaten en onderdelen worden dan ook wel aangetroffen in de nabijheid van
hun afnemers. In sommige gevallen zijn zij daar zelfs in geïntegreerd.
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Industriële bedrijven vestigden zich vaak langs rivieren en kanalen om de aan- en afvoer van
grondstoffen en gerede producten te vergemakkelijken. Er ontstonden soms hele industriële complexen.
Het belang van waterwegen wordt duidelijk op deze foto van de machinefabriek Begemann uit
Helmond. Een silo wordt van de constructiehal op een in de Zuid-Willemsvaart gelegen schip geladen
om over het kanaal te worden vervoerd.
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De toeleverende functie zien we onder meer bij de metaal- en machinenijverheid.
Zo had de scheepsbouw behoefte aan stoomketels en stoommachines,
scheepsschroeven en -kettingen. Deze werden grotendeels in aan scheepswerven
verbonden machinefabrieken vervaardigd. Dit was onder meer het geval bij de
Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ in Vlissingen en bij de Maatschappij voor
Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord in Rotterdam, bedrijven met een groot aantal
werknemers.15

Machinefabrieken ontstonden niet alleen als onderdeel van de scheepswerven.
Van de smederijen die - meestal in het buitenland aangeschafte - machinesmonteerden
of repareerden, ontwikkelden sommige zich tot zelfstandige machinefabrieken,
gestimuleerd door de toename van het aantal fabrieken en van het gebruik van
mechanische aandrijfkracht.16 Zo ging de smederij Wissekerke te Anna-Paulowna,
waar in de landbouw en zuivelfabriekjes steedsmeer stoommachines werden gebruikt,
in 1895 stoomketels vervaardigen.17 Andere fabrieken maakten inrichtingen en
machines voor de zuivelverwerking en suikerraffinage en in enkele gevallen voor
de textielindustrie.

Ketenafhankelijkheid en stedelijke industrialisatie

Ketenafhankelijkheid leidde niet altijd tot geografische concentratie, maar vormde
vaak wel een stimulans. Zo waren activiteiten op waterbouwkundig gebied, zoals de
verbetering vanwaterwegen, de aanleg van sluizen en havens alsmede polderbemaling,
van belang voor de ontwikkeling van demachinenijverheid. De overheidsinspanningen
op ander transportgebied, te weten bruggenbouw en de aanleg van spoor- en
tramwegen, vormden eveneens een stimulans, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling
van locomotieven bij Werkspoor. In de periode 1890-1910 valt dan ook een toename
van het aantal bedrijven in de machinebouw te constateren. Tevens vond er bijna
een verdubbeling plaats van het aantal mensen die werkten in de machinenijverheid
en groeide het aandeel van de machinenijverheid in de totale industriële
werkgelegenheid. Was dit halverwege de negentiende eeuw nog 7,0%, in 1909 lag
dit aandeel op 10,4%.18 In de meeste gevallen werden in de machinefabrieken diverse
producten vervaardigd. Zo maakte de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij in
Leiden brug- en kapconstructies, werktuigen voor grondverplaatsing en
scheepsmachines. Anders dan in het buitenland, komen we in Nederland specialisatie
in de machinebouw nauwelijks tegen. De gebr. Stork &Co. in Hengelo enWerkspoor
in Utrecht waren een uitzondering. Ondanks de opkomst van inheemse
machinenijverheid bleef de Nederlandse industrie op grote schaal inrichtingen en
machines uit het buitenland betrekken. Wel waren sommige bedrijfstakken voor hun
kapitaalgoederen meer op buitenlands fabrikaat gericht dan andere.
Textielfabrikanten en grafische ondernemers importeerden hun machines

grotendeels. Steenbakkerijen schaften juist in Nederland vervaardigde machines aan.
De machinenijverheid concentreerde zich voornamelijk in de Hollandse steden,

het meest in Zuid-Holland. Dit hangt niet alleen samen met de ontwikkeling van de
scheepsbouw, maar onder meer ookmet de polderbemaling enmet de mechanisering
van de stedelijke industrie, bijvoorbeeld bij jeneverstokerijen en bierbrouwerijen.
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Evenals de textielfabrieken, waren de stedelijke machinefabrieken vroege kernen
van fabrieksmatige productie. Zo was voor Dordrecht de ontwikkeling van een
grootschalige metaalnijverheid van groot belang voor de economische ontwikkeling
van de negentiende-eeuwse stad.19 De traditie van stedelijke nijverheid in Holland
gaat echter eeuwen terug. Hoewel in de achttiende eeuw met name de textiel zich
verplaatste naar de landelijke gebieden in Overijssel en Noord-Brabant, heeft veel
stedelijke industrie reeds oude wortels. Oude trafieken als de suikerraffinage,
rijstpellerijen en olieslagerijen hadden hun oorsprong in de overslag van koloniale
handelsgoederen.
De toename van de scheepvaart eind negentiende eeuw stimuleerde niet alleen de

scheepsbouw enmachinenijverheid, maar indirect ook andere industriële activiteiten.
Zo konden de westelijke steden zich verder tot handelscentra ontwikkelen.
Immigratiestromen zorgden vervolgens voor groei van de afzetmarkt, hetgeen een
aantal industrietakken ten goede kwam. Het aantal grafische bedrijven nam
bijvoorbeeld aanzienlijk toe. Ook de confectienijverheid was geconcentreerd in de
steden, met name in Amsterdam. Van de 137 door Everwijn in 1912 getelde
kledingfabrieken lagen er 62 in de hoofdstad.20

Nieuwe industriële activiteiten

Naast de industriële activiteiten met een oorsprong in voorgaande eeuwen, kwamen
er eind negentiende, begin twintigste eeuw nieuwe industriële sectoren tot
ontwikkeling, zoals de olieraffinage, de chemie en de elektrotechnische industrie.
Deze kwamen op als gevolg van een aantal doorbraken op technisch terrein, zoals
de opwekking en toepassing van elektriciteit, nieuwe chemische producten als
synthetische kleurstoffen en kunstmeststoffen alsmede de verwerking van ruwe olie.
De ontwikkelingen in de olieraffinage, chemie en voedingsmiddelenindustrie zijn

in respectievelijk deel II en deel III van deze serie aan bod gekomen.We staan daarom
hier uitsluitend stil bij de opkomst van de elektrotechnische industrie. Na de
introductie van elektrisch licht in Nederland rond 1880, ontstonden er producenten
van onder meer dynamo's, elektromotoren en transformatoren (Smit & Co
Transformatorenfabriek en de als Hofstede Crull &Willink opgerichte NVHeemaf).
In sommige gevallen betrof het een verbreding van de activiteiten van reeds bestaande
machinefabrieken. Van de tien rond 1910 bestaande elektrotechnische bedrijven
maakten er vier motoren, dynamo's en generatoren. Naast de zware elektrotechnische
industrie kwam er ook lichte elektrotechnische industrie op. Zo waren er fabrieken
die elektriciteitsbeno-
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De Hollandsche Draad en Kabelfabriek Draka-Amsterdam was een van de bedrijven die verbonden
waren met de opkomst van de elektrotechnische industrie. Deze foto uit 1934 toont de trekkerij, waar
het koperdraad werd getrokken.

digdheden vervaardigden, zoals schakelaars (Hazemeyer) en kabels (De Nederlandse
Kabel Fabriek enDraka).21Voorts hadden verscheidene ondernemingen zich toegelegd
op de vervaardiging van gloeilampen. De eerste was de in 1884 met produceren
begonnen Rotterdamse N.V. Electriciteits-Maatschappij, Systeem ‘De Khotinsky’,
de beroemdste de in 1891 door Gerard Philips met hulp van zijn vader in Eindhoven
opgerichte - vijfde - gloeilampenfabriek. Het Eindhovense bedrijf zou niet alleen in
Nederland maar ook daarbuiten een geduchte concurrent worden. Philips werd later
een van de producenten van elektrische toestellen en apparaten voor technische,
wetenschappelijke en huishoudelijke doeleinden.
Met hooguit enkele duizenden mensen was de elektrotechnische bedrijfstak nog

bescheiden in omvang, zeker in vergelijking met de groei die zij gedurende de rest
van de twintigste eeuw zou doormaken.

Het industrieel grootbedrijf

We stipten in hoofdstuk 1 reeds aan dat er sprake is van een aanzienlijke diversiteit
in industriële bedrijfsgrootte en dat daarbij sprake is van een zekere tweedeling tussen
de maakindustrie en de meer procesgerichte industrie. Begin twintigste eeuw was er
echter veel minder sprake van een duidelijke tweedeling, met enkele hele grote en
een aanzienlijk aantal middelgrote en kleinere bedrijven.
Industriële multinationale ondernemingen moesten nog van de grond komen. Het

ontstaan ervan kan niet los worden gezien van de opkomst en expansie van de nieuwe
industriële sectoren. De optimale benutting van de mogelijkheden van deze
industrietakken, het bestaan van aanzienlijke schaalvoordelen en investeringen op
het gebied van productiemiddelen, distributiekanalen en bestuurlijke organisatie zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kenmerkend is dat deze concerns vaak in veel landen actief zijn, een breed pakket

aan producten voortbrengen en gekenmerkt worden door professionele aansturing
en scheiding van leiding en eigendom. West-Europese en Amerikaanse voorbeelden
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zijn onder meer het Duitse Siemens, het Zwitserse CIBA en DuPont en General
Electric in de Verenigde Staten.22

Ook de meeste Nederlandse grootbedrijven hebben hun wortels in de periode van
1870 tot 1920. Wel was de omvang van de grootste ondernemingen in Nederland
vaak niet vergelijkbaar met die van buitenlandse grootbedrijven, zeker de
Amerikaanse.23 Zo zouden in 1930 uitsluitend de twee grootste ondernemingen,
Koninklijke Petroleum/Shell en Unilever, in de tophonderd van Amerikaanse
grootbedrijven voorkomen. Philips en de Algemeene Kunstzijde Unie (AKU),
respectievelijk derde en vierde in rij en de eerste geheel Nederlandse grootbedrijven,
zouden pas in de Amerikaanse toptweehonderd voorkomen.24

In Nederland kwamen grootbedrijven evenwel niet in alle sectoren van de tweede
industriële revolutie meteen op. Begin twintigste eeuw domineerden hier - in
tegenstelling tot in Duitsland - in de chemische industrie de middelgrote tot zeer
kleine bedrijven, hoewel zich daar wel een verschuiving in voordeed. Het uit het
mijnbedrijf voortgekomen DSM was eind twintigste eeuw niet meer uit de top weg
te denken.
Werd in de Verenigde Staten en Duitsland eind negentiende eeuw de basis gelegd

voor grote ondernemingen in de metaal- en machine-industrie, in Nederland bleef
hier het midden- en kleinbedrijf overheersen. In de scheepsbouwwaren er wel enkele
grotere
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bedrijven, evenals in enkele niches, zoals Van Berkel's Patent. De door Van Berkel
uitgevonden en gepatenteerde snijmachine vormde de basis van het in 1898 opgerichte
bedrijf.Werkspoor en Stork waren eveneens grotere machinefabrieken. Er ontstonden
geen grote kapitaalkrachtige metaalbedrijven zoals in het buitenland. Dit wordt onder
andere toegeschreven aan het ontbreken van een grootschalige basismetaalindustrie,
onder meer als gevolg van een gebrek aan grondstoffen en de late exploitatie van
steenkool. Bovendien was tot aan de Eerste Wereldoorlog aanvoer vanuit Duitsland
geen probleem. Met de stagnatie van buitenlandse grondstoffeninvoer in Nederland
werd het ontbreken van een eigenmijnbouw en basismetaalindustrie evenwel voelbaar.
Industriëlen, voornamelijk scheepsbouwers, drongen dan ook bij de overheid aan

op een eigen hoogovenbedrijf. Dit kwam in 1919 van de grond, maar begon pas vijf
jaar later met de productie.
Daar het slechts een beperkt assortiment produceerde, bleef de Nederlandse

metaalverwerkende industrie toch in belangrijke mate afhankelijk van buitenlands
staal.25

Vanaf de jaren twintig kwamen er nog slechts enkele industriële grootbedrijven
bij, zoals vliegtuigbouwer Fokker. In 1920 begonOcé-van der Grintenmet reproductie
en legde daarmee de basis voor een industrieel grootbedrijf. Verschillende van de
bestaande ondernemingen ontwikkelden zich verder tot grootbedrijf. Eind jaren
twintig was er sprake van eenware (internationale) fusiegolf. Demargarinefabrikanten
Van den Bergh en Jurgens fuseerden in 1927 en de Margarine Unie werd opgericht,
die twee jaar later samenging met de Britse Lever Company tot Unilever.26 In 1929
fuseerden ook de Nederlandsche Kunstzijdefabriek (Enka) uit 1911, de Hollandsche
Kunstzijde Industrie (HKI) en het Duitse bedrijf Glanzstoff (VGF) en ontstond de
Algemeene Kunstzijde Unie (AKU). In de periode tot de jaren vijftig vond er tevens
een aanzienlijke internationale expansie plaats en gingen de ondernemingen steeds
meer tot diversificatie over. Hiernaast bleef in de meeste sectoren van de Nederlandse
maakindustrie een groot aantal middelgrote en kleinere ondernemingen bestaan.

Industriële veranderingen

Sommige grootbedrijven richtten in de eerste decennia van de twintigste eeuw, vaak
uit concurrentieoverwegingen, interne onderzoeksinstellingen op. In de negentiende
eeuw was Nederland vooral aangewezen op buitenlandse - voornamelijk Duitse en
Oostenrijkse - technische kennis. Na De Koninklijke in 1906 en Philips in 1905
(chemisch laboratorium) en 1914 (natuurkundig laboratorium) zetten vooral gedurende
de Eerste Wereldoorlog en mede als gevolg van de in 1912 van kracht geworden
octrooiwet, ook enkele andere ondernemingen een interne kennisverwervingsstructuur
op. In de industrie kwamen steeds meer ingenieurs en vanuit de universiteiten groeide
de belangstelling voor het toegepaste onderzoek. Deze wetenschappers, aangevuld
met industriëlen, pleitten voor de
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Fokker was in het Interbellum de meest succesvolle vliegtuigfabrikant in Nederland. De werkelijke
groei vond vooral in de naoorlogse periode plaats, op basis van de F-27 Friendship en F-28
Fellowship. Hier de productie in serie in de fabriek in Amsterdam in de jaren vijftig.

oprichting van door de overheid gefinancierde onderzoeksinstituten ten behoeve van
de industrie, met de oprichting van enkele onderzoeksinstellingen in de jaren twintig
en de oprichting van TNO, de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek, in 1932 tot gevolg. Niet alleen bij de grootste ondernemingen kwamen
onderzoekslaboratoria tot stand. Ondernemingen zonder eigen
onderzoeksinfrastructuur benutten andere mogelijkheden tot kennisverwerving: via
licentiecontracten, machinefabrikanten, onafhankelijke uitvinders, ingenieursbureaus,
externe onderzoeksinstituten, universitaire laboratoria of via deelname aan
samenwerkingsverbanden op het terrein van kennisverwerving.27

De verwetenschappelijking werkte door op vele terreinen. Op basis van steeds
specifiekere onderzoeksmethoden werd een scala aan veranderingen in het
productieproces doorgevoerd. Deze hadden niet alleen betrekking op de
productietechnische kanten, zoals de inzet van machines en het gebruik van andere
materialen en gereedschappen, maar ook op de manier van werken. Daarbij kon het
gaan om de organisatie van de arbeid, zoals ‘stroomarbeid’ aan de lopende band,
arbeidsdeling, taakafsplitsing en tijdtariefstelsels, alsook om het werken op een
andere, minder ambachtelijke wijze, waarbij gestandaardiseerde productiemethoden
steeds belangrijker werden.
Een andere ontwikkeling, die niet los staat van de mechanisatie, was de snelle

elektrificatie van de industrie die zich in de eerste decennia van de twintigste eeuw
voltrok. Andere aandrijfmogelijk-
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heden, waarvan de elektromotor uiteindelijk de belangrijkste werd, kwamen tegemoet
aan de specifieke eisen voor kleinschalige productie, waaraan stoomkracht niet
voldeed. Zowel voor het voortbestaan van het midden- en kleinbedrijf als voor de
toename van de productiviteit is dit dan ook van betekenis geweest.28

Het was dit samenspel van ontwikkelingen dat het aanzicht van de industriële
bedrijven in de twintigste eeuw aanzienlijk veranderde, maar het kan niet los worden
gezien van een aantal belangrijke, meer algemene ontwikkelingen.

De industrie in vogelvlucht

De verschillende bedrijven en bedrijfstakken kenden vanaf het begin van de twintigste
eeuw jaren van voorspoed enminder florissante periodes. Verscheidene economische
en politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal vlak speelden
daarbij een rol.

De Nederlandse industrie in oorlogs- en crisistijd

Het uitbreken van de EersteWereldoorlog had verschillende effecten. Het wegvallen
van de aanvoer van grondstoffen was nadelig voor onder meer de textiel,
diamantslijperijen, de papierindustrie en een deel van de voedingsmiddelenindustrie.
Het tekort aan metaal uit Duitsland had, zoals we reeds constateerden, de roep om
een hoogovenbedrijf doen weerklinken. Voor een deel van de industrie bood het
wegvallen van de Duitse concurrentie echter juist een mogelijkheid tot vergroting
van de afzet.
Na de mondiale recessie van 1921-1923, waarvan Nederland weinig last had,

begon de industrie te groeien. De toenemende export, overheidsinvesteringen in
grootschalige infrastructurele projecten en in gas- en elektriciteitsvoorzieningen op
lokaal of regionaal niveau en de toename van de consumptieve vraag waren hieraan
debet. Een aanzienlijke winsttoename in de industrie wakkerde de verwachtingen
voor de toekomst aan. Men dacht dan ook dat Nederland niet zou worden
meegetrokken in de met de beurskrach van 1929 ingezette depressie. De eerste twee
jaren leken de negatieve effecten voor de Nederlandse economie inderdaad mee te
vallen. Hoewel de prijsdaling van industrieproducten minder sterk was dan die van
de landbouwproducten, grondstoffen en halffabrikaten, werd de rentabiliteit
ondermijnd door een toename van de reële schuldenlast en stijging van de industriële
lonen in 1930. Wel waren er verschillen per bedrijfstak. Bij een deel van de
consumentengoederensector stegen de prijzen als gevolg van stijging van de reële
lonen en een krachtige opleving van de huizenmarkt. Daarentegen werden
exportafhankelijke sectoren van de consumentengoederenindustrie behoorlijk geraakt,
ondervond de textiel aanzienlijke concurrentie van Japan in Nederlands-Indië en
stagneerde de afzet van de diamantnijverheid naar de Verenigde Staten. De
aanzienlijke prijsdaling van kapitaalgoederen in met name de metaalindustrie is toe
te schrijven aan een dalende uitvoer en investeringen en aan de ineenstorting van de
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vraag naar nieuwe schepen. Als gevolg van de volumevermindering van de
wereldhandel en dalende vrachtprijzen nam de scheepvaart namelijk aanzienlijk af.
Een actieve industriepolitiek ontbrak evenwel. Als een van de redenen hiervoor

wordt wel gewezen op het ontbreken van een lobbygroep met eenduidige eisen als
gevolg van het uiteenlopen van de belangen van de diverse industriële bedrijfstakken.29

Pasmet de invoerquota op Nederlandse producten (1933) ontstond enige bescherming
voor de industrie, vooral voor bedrijfstakken die consumentenproducten vervaardigden
en veel buitenlandse concurrentie hadden te duchten. De toenemende
arbeidsproductiviteit bij consumentengoederenproducenten - hetgeen wel tot
toenemende werkloosheid leidde - droeg eraan bij dat dezen in staat waren een steeds
groter wordend deel van de binnenlandse markt te veroveren. Tevens werd er, zij
het mondjesmaat en dan

De wijze waarop in de industrie werd gewerkt, is in de loop van de twintigste eeuw aanzienlijk
veranderd. Een ambachtelijke productiewijze maakte plaats voor een meer planmatige manier van
werken. Het gebruik van het planbord bij de productieplanning, zoals hier bij Smit Slikkerveer in
Ridderkerk, is daarvan een vroeg voorbeeld (circa 1916).
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In de loop van de jaren dertig leidde de economische malaise in veel industriële sectoren tot
massaontslagen. Zij die geen lid waren van de vakbond, moesten tweemaal per dag gaan stempelen.

Het schilderij ‘De overbodigen’ van Marius Richters uit 1932 toont een lange rij werklozen voor het
arbeidsbureau in Rotterdam.

voornamelijk voor de scheepsbouw, ook financiële steun geboden. In de
kapitaalgoederensector was de depressie sterk voelbaar. De sector kwam niet voor
de invoerquota in aanmerking en ook traden aan de vraagzijde problemen op. Naast
de malaise in de scheepvaart, was er na 1933 de instorting van de bouwnijverheid.
Na het loslaten van de gouden standaard in september 1936 nam de uitvoer van

voornamelijk industrieproducten toe en steeg de productie van kapitaalgoederen,
mede dankzij de opleving van de scheepvaart. Nederland kon eindelijk aansluiten
bij het al in 1933 wereldwijd ingezette herstel, waarbij ook tijdens de internationale
neergang in de jaren 1937 en 1938 de investeringen en consumptieve bestedingen
in Nederland bleven toenemen.30

De bezetting en haar gevolgen

Toen de Duitsers Nederland in 1940 binnenvielen, troffen ze de industrie vrijwel
onbeschadigd aan. Ervan uitgaand dat Nederland zijn neutrale status kon behouden,
waren de Nederlandse oorlogsvoorbereidingen in de jaren dertig niet gericht geweest
op ontmanteling van de voor oorlogsdoeleinden te gebruiken fabrieken. Al snel na
mei 1940 ontvingen de Nederlandse ondernemers nieuwe orders en, na aanvankelijke
reserves, begon de productie voor de Duitse bezetter. Mede door de voor de oorlog
aangelegde grondstoffenvoorraden kon het werk op dezelfde voet worden voortgezet.
De oorlogsjaren, vooral de eerste twee, warenminder nadelig voor een aantal sectoren
dan lange tijd is verondersteld. Vooral de elektrotechnische en de metaalindustrie,
waaronder ook de scheepsbouw, profiteerden van Duitse opdrachten, waarbij ook in
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de vereiste grondstoffen werd voorzien. Dit leidde zelfs tot aanzienlijke winsten,
waarmee belangrijke investeringen in productiemiddelen en in onderzoek en
ontwikkeling werden gedaan. Het blijkt dat tot 1942 de winsten zelfs het vooroorlogse
niveau overstegen.31 Terwijl ook de voedingsmiddelenindustrie tijdens een groot deel
van de oorlog bleef doordraaien, waren er tevens sectoren die hun productie zagen
verminderen, voornamelijk als gevolg van gebrek aan grondstoffen, brandstoffen en
productiemiddelen.
Vanaf 1942 werden steeds meer werkkrachten, goederen en voorraden naar

Duitsland overgebracht, met alle gevolgen van dien. Er verdwenen bedrijven in de
steen-, leer-, schoen-, katoen-, tapijt-, wol-, kleding-, strokarton-, zeep-, suikerwerk-,
cacao-, vleeswarenen tabaksindustrie.32

Vanaf september 1944 - toen er ook voedseltekorten ontstonden - sloten in het
niet bevrijde noordwesten de meeste nog draaiende
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Veel industriële bedrijven kwamen beschadigd en beroofd uit de oorlog; de toestand van het
fabriekscomplex van de Algemene Kunstzijde Unie in Arnhem direct na de bevrijding geeft hiervan
een goed beeld. De omvang van de totale oorlogsschade in Nederland was evenwel minder groot dan
de naoorlogse berichtgeving deed vermoeden. Hierbij speelden politieke overwegingen, zoals het
vergroten van het draagvlak voor onder meer loonmatiging, een belangrijke rol.

fabrieken door brandstof- en grondstoffengebrek. Tevens eigenden de Duitsers zich
onderdelen van het productieapparaat toe. In de naoorlogse jaren werden de Duitse
plunderingen evenwel ruim uitgemetenmet het oog op de te verwachtenMarshallhulp
en de Duitse herstelbetalingen. Ook politieke overwegingen speelden mee, zoals het
creëren van een draagvlak voor de acceptatie van loonmatiging en de geldzuivering
en -sanering. Latere berekeningen wezen uit dat de uiteindelijke oorlogsschade aan
de industrie meeviel. In 1945 was het opgestelde primaire vermogen zelfs groter dan
vóór de oorlog.33

Het naoorlogse industriële Nederland kampte met een gebrek aan brandstof en
grondstoffen en een deels onbruikbaar productieapparaat en dito infrastructuur. Door
het wegvallen van exportmarkten, de stagnering van de toelevering van grondstoffen
en de vermindering van invoer van producten had de oorlogssituatie ook op eenmeer
indirecte wijze bijgedragen aan de achteruitgang van de Nederlandse economie. Zo
was door de oorlog de verbinding met Nederlands-Indië verbroken.
Herstel van de infrastructuur en het weer op gang brengen van de industrie - vooral

de basisindustrieën en de exporterende bedrijven - hadden prioriteit. De voor de
wederopbouw benodigde goederen moesten veelal uit het buitenland worden
betrokken, hetgeen het gebrek aan vreemde valuta voelbaar maakte. Het tekort op
de betalingsbalans liep alsmaar op. De kosten van de pogingen omNederlands-Indië
te behouden droegen tevens hieraan bij, terwijl later met het verlies van
Nederlands-Indië een inkomstenbron verloren ging.
Hoewel al snel na de oorlog de industriële productie weer toenam, bleef de

exportpositie slecht. De overheid initieerde daarop maatregelen om de uitvoer te
stimuleren. Internationaal producerende bedrijven, zoals Philips, kregen bijvoorbeeld
voorrang bij de toewijzing van grondstoffen, arbeidskrachten en gedeblokkeerde
gelden. Gedurende de eerste naoorlogse jaren bleef de invoer de uitvoer echter
overtreffen en knelde vooral het tekort aan dollars.34 De Amerikaanse financiële
Marshallhulp werd dan ook dankbaar benut om het handelstekort te verminderen.
Ook de toename van de export vanaf 1947, zowel van landbouwproducten als van
industriële goederen, en de devaluatie van de gulden ten opzichte van de dollar

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



droegen hieraan bij. De industrie herstelde zich en eind jaren veertig lag de industriële
productie weer ruim boven het vooroorlogse niveau. Demetaal- en de rubberindustrie
hadden zich evenals de olieraffinage snel uitgebreid. De mijnbouw en de
confectie-industrie lagen in 1950 echter nog niet op het vooroorlogse niveau.35

Industrialisatie als panacee?

De snelle toename van de naoorlogse bevolking vergrootte de noodzaak om ook in
de toekomst in voldoende werkgelegenheid te kunnen voorzien, zeker gezien de op
het platteland door de mechanisering te verwachten uitstoot van arbeidskrachten.
Behalve werkloosheid zou ook het tekort op de betalingsbalans de structuur van

de economie op de lange termijn kunnen ontwrichten. De oplossing werd gezien in
een versnelling van de industriële groei.36 Een toekomst als ‘industriële natie’ vormde
bovendien een alternatief voor de met het verlies van Nederlands-Indië verdwijnende
identiteit als koloniale mogendheid.
Het industrialisatiebeleid leverde echter slechts een beperkt aantal concrete

overheidsmaatregelen op. Demaatregelen ter stimulering van deNederlandse industrie
waren deels gericht op macro-economische verbeteringen, zoals aanpassing en
uitbreiding van de
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In de jaren na de oorlog voerden diverse instanties, onder leiding van de rijksoverheid, een actieve
industriepolitiek. De industrie werd gezien als een belangrijke oplossing voor het sterk groeiend
arbeidsaanbod. Er verschenen industrienota's, brochures en affiches, zoals deze uit 1950, om het
belang en de noodzaak ervan te onderstrepen.

infrastructuur. Hoogovens was een van de bedrijven die profiteerden van de financiële
stimuleringsprikkels voor basisindustrieën.
Levering van goedkope energie moedigde de vestiging van een aluminiumindustrie

aan, zowel in het Noorden als in Zeeland. Tevens was er sprake van een regionaal
stimuleringsbeleid met onder meer investeringspremies. De
Economisch-Technologische Instituten, opgericht in de jaren dertig om door middel
van regionale industrialisatie de werkloosheid te kunnen tegengaan, moesten de
provinciale industriële werkgelegenheid stimuleren.
Het stimuleren van kennisontwikkeling werd beschouwd als onontbeerlijk voor

de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Verbetering van voornamelijk het
technisch onderwijs moest bijdragen aan beter gekwalificeerde industriewerknemers
en er werd geïnvesteerd in onderzoeksinstituten als TNO. Deze organisatie zou zich
moeten richten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens kregen onder meer het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het Nederlands Scheepsbouwkundig
Proefstation financiële injecties. Ter stimulering van innovaties in het bedrijfsleven
werd het zogenaamde technisch ontwikkelingskrediet ingesteld, waar voornamelijk
het midden- en kleinbedrijf van profiteerde.
Het verwerven van buitenlandse - voornamelijk Amerikaanse - kennis sloot aan

bij een belangrijke doelstelling van de Marshallhulp. Hoewel Nederland, zeker in
vergelijking met het buitenland, ook een aanzienlijke financiële ondersteuning heeft
gehad, was de
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De neergang in de industrie, met bedrijfssluitingen en massaontslagen, leidde veelvuldig tot acties.
Hier een protestbijeenkomst naar aanleiding van de sluitingsplannen van de Amsterdamse
Drookdokmaatschappij in 1985. Op de meegevoerde borden zijn affiches geplakt die het
overheidsoptreden ten aanzien van de scheepsbouw aan de kaak stellen.

betekenis van deze Technical Assistance verstrekkender. In talloze bedrijven werden
productiviteitscommissies opgericht en er werden studiereizen naar de Verenigde
Staten gemaakt. Vooral het midden- en kleinbedrijf profiteerde hiervan. De grotere
- soms multinationale - ondernemingen beschikten vaak over eigen
onderzoekslaboratoria en hadden hun eigen kanalen waarlangs zij internationale
kennis vergaarden.37

Het belang van de industrialisatieplannen voor de groei van de industrie moet
evenwel niet worden overschat. Naast enkele financiële prikkels was voornamelijk
de mentaliteitsverandering van belang. ‘Nederland industrieland’ werd een reële en
zelfs positief beoordeelde optie. Het waren voornamelijk de gunstige ontwikkeling
van de wereldeconomie en de groeiende binnenlandse vraag die in de jaren vijftig
de industriële groei stimuleerden, zowel wat betreft de productie als de
werkgelegenheid. De oorspronkelijke Nederlandse landbouwprovincies raakten
steeds meer geïndustrialiseerd. Een evenwichtige verdeling over het land ontbrak
evenwel nog. Zo waren demeeste industriële bedrijven geconcentreerd in het westen
des lands en in Noord-Brabant en Twente.
De metaalnijverheid, en dan vooral de scheepsbouw en machineindustrie, de

textielindustrie en de chemische industrie namen, naast de bouwnijverheid, de grootste
groei voor hun rekening.38

Mede door de lage lonen en prijzen was de concurrentiepositie van de Nederlandse
industrie gunstig. De winsten van vooral enkele grote ondernemingen namen
aanzienlijk toe, hetgeen de investeringen stimuleerde. De toename van zowel de
industriële productie als de productiviteit wordt dan ook aan deze kapitaaluitbreiding
toegeschreven.39

Voor het lage niveau van de Nederlandse lonen was vooral de zogenaamde geleide
loonpolitiek van na de oorlog van belang geweest.40 Het vermijden van reële
loonstijgingenmoest de prijs van de industriële producten laag houden en zo bijdragen
aan het herstel van de economie. Al vóór de oorlog was er een aanvang gemaakt met
overleg tussen werkgevers en werknemers op het terrein van de lonen. Nadat tijdens
de oorlog de wens tot samenwerking was versterkt, kreeg dit in 1949 verder gestalte
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met de instelling van de Stichting van de Arbeid. In deze stichting werden de
arbeidsvoorwaarden opgesteld. Hierdoor bleven de lonen in de industrie, zeker in
vergelijking met het buitenland, laag. Voor verschillende sectoren betekenden deze
lage lonen dat hun producten inderdaad goedkoop konden worden afgezet. Bovendien
leidden deze lage lonen tot aanzienlijke investeringen in industriële activiteiten. De
geleide loonpolitiek pakte over het geheel genomen gunstig uit voor de
arbeidsproductiviteit. Door de fixatie van de lonen op een laag peil kostte het na
1950 lange tijd geen moeite om de lonen langzamer te laten stijgen dan de
productiviteit, met gunstige winstmarges tot gevolg. Het waren vooral de kleine en
arbeidsintensieve bedrijven, waarvan een groot aantal zich binnen de maakindustrie
bevond, die hiervan profiteerden.41

Neergang en deïndustrialisatie

Na een periode van aanzienlijke groei kwam de economie in de tweede helft van de
jaren zestig op een keerpunt. Een forse verhoging van de reële lonen was niet tegen
te houden, en zeker niet toen er een groot tekort op de arbeidsmarkt ontstond, hetgeen
meestal door werknemers uit het Middellandse-Zeegebied werd
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opgevuld. De verhoging van de lonen had tevens tot gevolg dat steeds meer
ondernemingen overgingen tot investeringen in arbeidsbesparende kapitaalgoederen.
Het mede als gevolg van de verslechterende wereldeconomie teruglopen van
bedrijfswinsten, gecombineerd met voortgaande investeringen, holde de financiële
positie van de Nederlandse ondernemingen uit. Uit besparingsoverwegingen besloten
vele bedrijven om samen te gaan.
Hoewel de industriële productie in de jaren zestig niet substantieel toenam, steeg

de productiviteit wel. Dit kwam niet alleen door de innovaties in bedrijven in de
chemie, olieraffinage, elektrotechniek en auto- en vliegtuigindustrie, maar ook door
de neergang van de meer arbeidsintensieve industrieën. De positie van sectoren als
de textiel-, kleding- en schoenenindustrie en de scheepsbouw verzwakte met de
stijging van de lonen. Toen ook de concurrentie aanzienlijk toenam, luidde dit de
neergang in van deze oude sectoren. De scheepsbouw was niet opgewassen tegen de
concurrentie uit onder meer Japan en Korea en de wolindustrie in Tilburg kon de
concurrentie met eerst Italië en daarna de lagelonenlanden niet aan. De Twentse
katoenindustrie was al in 1950 als reactie op het wegvallen van de markt in
Nederlands-Indië gerationaliseerd en was zich gaan richten op de massaproductie.
Rond 1970 kwam echter ook deze industrie in dezelfde situatie terecht als de
wolnijverheid. Bedrijfssluitingen, ontslagen en fusies deden zich steeds vaker voor.42

Ook in de baksteenindustrie langs de grote rivieren en in de strokarton- en
aardappelmeelindustrie in de veenkoloniën moesten er steeds meer ondernemingen
sluiten. Een verslechtering van andere afnemende sectoren als de bouw- en de
textielnijverheid speelde daarbij mee.43

De energie- en kapitaalintensieve procesindustrie, zoals de (bulk)chemie, de
olieraffinage, de basismetaal en de papierfabricage, werd daarentegen steeds sterker.
De op export gerichte bedrijven bevonden zich merendeels rond havenfaciliteiten
(Rijnmond en IJmond). De beschikbaarheid van goedkope energiebronnen, na 1960
vooral aardgas, was in hun voordeel, terwijl de stijgende loonkosten deze
kapitaalintensieve bedrijven niet erg raakten. Ook oude bedrijfstakken als de
bierbrouwerijen en jeneverstokerijen ontwikkelden zich gunstig. Philips, de
belangrijkste exponent van de elektrotechnische industrie, was in de jaren vijftig
aanzienlijk gegroeid. Door de verspreiding van zijn productiefaciliteiten over
Nederland, had het voor aanzienlijke werkgelegenheid gezorgd. In de jaren zestig
liep echter zowel het groeitempo als de werkgelegenheidsgroei terug. Een
vergelijkbaar patroon zien we bij de vliegtuig- en auto-industrie (Fokker en Daf).
In de jaren zeventig en tachtig trad een neergang op in de mondiale economie.

Deze werd onder meer gekenmerkt door financiële instabiliteit, afnemende
wereldhandel en hoge inflatie en werd versterkt door de twee oliecrises van 1973 en
1979. Ook op Nederland miste zij haar uitwerking niet.
De malaise raakte de gehele industrie. Zo daalde de industriële werkgelegenheid

aanzienlijk. Wel verschilden de problemen per bedrijfstak. In de reeds verzwakte
industrieën als de textiel-, kleding- en schoenenindustrie moesten vele bedrijven de
deuren sluiten. Vooral voor de energie-intensieve procesindustrie (aardolie en chemie)
waren de gevolgen van de oliecrises sterk voelbaar. Bij de elektrotechnische industrie
viel weliswaar de werkgelegenheid terug, maar was er toch sprake van productiegroei.
Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het relatieve succes van Philips en aan de
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opkomst van de meer op informatica gerichte industrie. Bij Philips en andere
Nederlandse multinationale ondernemingen nam tot eind jaren zeventig het aantal
werknemers in Nederland af, als gevolg van verdere internationalisering en de
verplaatsing van productiefaciliteiten naar landen met meestal lagere lonen.
Als gevolg van de vertraging in de economische groei en achteruitgang van de

investeringen was er een terugval in de kapitaalgoederensector. Met name de
metaalindustrie ondervond hiervan de gevolgen. Daarbij werd Hoogovens tevens
geconfronteerd met overproductie van staal binnen de Europese Gemeenschap. Er
ging dan ook een aanzienlijk aantal scheepswerven, metaal- en machinebedrijven
failliet. De overheid probeerde de werkgelegenheid in de scheepsbouw, die al sinds
eind jaren vijftig met problemen was geconfronteerd, vanaf de jaren zestig te redden
met financiële steun. Ondanks deze overheidssteun heeft de beoogde grootschaligheid
en specialisatie nooit redding gebracht. De slechte ervaringen met de berucht
geworden RSV-zaak (zie ook hoofdstuk 7) maakten een einde aan de helpende hand
van de overheid in geval van nood.
Begin jaren zeventig was het financieel steunen van individuele bedrijven namelijk

een bewuste politiek geworden. Met de in 1971 van kracht geworden Regeling
Bijzondere Financiering kon de Nationale Investeringsbank onder staatsgarantie
kredieten of kredietgaranties afgeven. In 1972 was de Nederlandse
Herstructureringsmaatschappij (Nehem) opgericht om beleidsaanbevelingen te doen
ter verbetering van die bedrijfstakken die in de problemen zaten, waarbij de financiële
steun van Economische Zaken kwam. Het merendeel van de steun werd direct door
Economische Zaken toegekend. Vooral de grotere bedrijven wendden zich direct tot
het departement. Hoewel de steunmaatregelen niet altijd het beoogde effect hadden,
kon van bedrijven zoals Fokker, Volvo Car, Daf, Stork en Hoogovens een
faillissement worden afgewend, al betekende dat soms slechts uitstel.44

Vanaf 1970 nam het aantal werknemers in de industrie aanzienlijk af. De meeste
werkgelegenheid bood de dienstensector. Bovendien kwam een steeds kleiner deel
van de in de industrie vervaardigde producten uit Nederland. De industrie verdween
daarmee meer en meer uit het gezichtsveld van het merendeel der Nederlanders.

M. Davids, met medewerking van E. Nijhof
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Centrale aandrijving van twee rijen zaagmachines in de zaagafdeling van de stoomzagerij Krepel in
Klarenbeek bij Apeldoorn in 1896. Het drijfwerk dat door een stoommachine werd aangedreven
overbrugde een grote afstand, waarbij door lagerwrijving en riemslip en als gevolg van leegloop een
aanzienlijk verlies van het bruto beschikbare aandrijfvermogen (tot wel 30%) optrad. Hoe verder de
zaagmachines van de krachtbron waren verwijderd, hoe lager hun productievermogen. Let op de
montagewijze van de elektrische verlichting.
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3 Van stoom naar stroom: de veranderingen in aandrijfkracht in de
industrie

Stoommachines in de industrie
Alternatieven
De elektromotor komt op
Toepassing in de bedrijven
Nabeschouwing

In de twintigste eeuw voltrokken zich meerdere veranderingen in de bij de industriële
productie toegepaste krachtwerktuigen. Het gebruik van stoomkracht, dat gedurende
de negentiende eeuw dat van wind- en waterkracht had vervangen, nam begin
twintigste eeuw af. In 1904 bedroeg het aantal stoommachines in de nijverheid nog
7300, die tezamen 2,3 miljoen pk leverden. In 1930 was dit aantal gedaald tot 5900.
Dit afgenomen aantal stoominstallaties leverde echter wel bijna tienmaal zoveel pk
(22 miljoen in 1930), hetgeen was toe te schrijven aan rendementsverbetering en
schaalvergroting alsmede aan het op de markt komen van nieuwe typen
stoommachines.1

Eind negentiende eeuwwaren er andere vormen van aandrijfkracht ter beschikking
gekomen, zoals de verbrandingsmotoren, waaronder de gasmotor, en de elektromotor.
Concurreerden de gasmotor en, in mindere mate, de andere verbrandingsmotoren
vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw voornamelijk met de stoominstallatie,
na 1905 werd de elektromotor een geduchte concurrent. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog nam de elektromotor de positie van de gasmotor over. Eind jaren dertig
is het bedrijfsleven met recht ‘geëlektrificeerd’ te noemen.
Vooral aan de elektrificatie van de Nederlandse industrie wordt veel waarde

toegekend. In de eerste plaats was deze aanzienlijk. Zo steeg het in de industrie
opgestelde elektrische vermogen van 10 MW in 1895 naar een kleine 290 MW in
1939. Vooral in de jaren twintig zien we een sterke toename van de elektrificatiegraad
(het aandeel elektrisch vermogen in het totaal opgestelde vermogen).
Rond 1940 is de elektrificatie praktisch voltooid.2 Internationale vergelijking laat

zelfs zien dat de elektrificatie van het productieproces in Nederland sneller verliep
dan in andere Europese landen.3 Bovendien wordt, zoals we reeds in hoofdstuk 2
hebben aangestipt, de verspreiding van de elektromotor als een belangrijke bijdrage
beschouwd in de totstandkoming van een gevarieerde industriële structuur. Stoom
geldt als de krachtbron voor de grootschalige industrie, terwijl elektriciteit de
mechanisering van het midden- en kleinbedrijf mogelijk maakte. De ontwikkeling
van het midden- en kleinbedrijf kreeg hierdoor een belangrijke impuls. Bovendien
wordt de aanzienlijke productiviteitsverhoging van de Nederlandse industrie
grotendeels toegeschreven aan de verspreiding van de elektromotor.
Wel waren er nogal wat verschillen tussen de diverse sectoren. Zo was de

elektrificatiegraad in de elektrotechnische industrie, de metaalnijverheid
(scheepsbouw, plaatverwerkende industrie en machinebouw) en de cacao rond 1920
al aanzienlijk. De elektrificatie stijgt in de jaren twintig vooral in de textiel, terwijl
in de chemie dit juist in de jaren veertig plaatsvindt.4
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In dit hoofdstuk komt de vraag aan bod welke achtergronden en motieven een rol
speelden bij de veranderingen in het gebruik van aandrijfkracht. Hiermee proberen
we inzicht te verkrijgen in niet alleen de bijna volledige elektrificatie die zich in de
eerste helft van de twintigste eeuw voltrok, maar ook meer greep te krijgen op de
tussen de bedrijfstakken bestaande verscheidenheid. Voor een goed begrip van de
betekenis van elektrificatie van de industrie dienen we ook het complexe samenspel
tussen verschillende (innovatieve) ontwikkelingen in de beschouwing te betrekken.

Stoommachines in de industrie

De verspreiding van de stoommachine zette in Nederland door in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Tot 1890 schakelden veel
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Doorsnede van de inrichting van een textielfabriek aan het eind van de negentiende eeuw. Het gebouw
telt drie bouwlagen, waarin de machines centraal worden aangedreven door een stoommachine. De
drijfkracht werd overgebracht door een assenstelsel en riemen. Rechts de machinekamer, het ketelhuis
en de schoorsteen. Een dergelijk type fabrieksbouw was voor de textiel tot in de jaren twintig van de
twintigste eeuw gebruikelijk. Daarna kregen elektromotoren de overhand.

bedrijven over van water-, wind-, paarden- of menskracht op stoom. In het laatste
decennium ging het meer om uitbreiding van het ingezette vermogen. Vooral de
voedingsmiddelenindustrie en, in mindere mate, de textiel-, kleding- en
metaalindustrie maakten veelvuldig gebruik van stoomkracht.5

De in de ketels van een stoominstallatie opgewekte stoom was zowel te gebruiken
voor de bij de productie benodigde warmte als om via een stoommachine de
aandrijving van machines mogelijk te maken of voor een combinatie van beide.
Wanneer in een bedrijf meerdere werktuigmachines in gebruik waren, konden deze
alle op een aparte stoominstallatie worden aangesloten. Zeker toen het aantal kleine
stoommachines toenam, werd decentrale opstelling steeds vaker een optie. Een andere
mogelijkheid was om de stoommachines decentraal op te stellen, terwijl de in het
ketelhuis centraal opgewekte stoom via leidingen werd verspreid. Dit was ook het
geval wanneer zowel warmte als aandrijfkracht nodig was. Zo werden in 1907 in de
suikerfabriek te Halfweg 12 stoomketels opgesteld, die gezamenlijk 36 stoommachines
aandreven.
Het was financieel-economisch gezien vaak gunstig om de door de stoommachine

opgewekte energie als aandrijfkracht voor meerdere werktuigmachines te gebruiken.
Deze energie werd dan meestal verspreid vanuit een centraal punt.6Dit gebeurde met
behulp van een complex systeem van aandrijfriemen, transmissie-assen, banden,
kettingen en kabels. Deze wijze van energietransmissie had logistieke en
organisatorische consequenties en werd nogal eens onoverzichtelijk en bovendien
gevaarlijk gevonden. Door wrijving trad bovendien energieverlies op, zeker indien
grote afstanden overbrugd moesten worden of er gecompliceerde aftakkingen waren.
Zo bleek uit proeven bij Werkspoor begin jaren negentig, dat een derde van het
vermogen van de stoominstallatie verloren ging met het aandrijven van de hoofdas
en de riemen.7

Omvanuit een centraal punt een groot aantal machines aan te drijven, waren tevens
bouwkundige aanpassingen nodig. Sommige textielfabrieken waren bijvoorbeeld uit
meerdere verdiepingen opgebouwd.8 In bepaalde sectoren leverde centrale aandrijving
extra problemen op. Zo impliceerde de uitgestrektheid van scheepswerven dat, wilde
men van stoominstallaties gebruik maken, de werf veel installaties diende aan te
schaffen. Voor rijdende stoomkranen waren bijvoorbeeld afzonderlijke
stoominstallaties noodzakelijk. Uitbreiding van de fabricageruimte en/of het
machinepark bij ondernemingen die gebruik maakten van stoomkracht, was niet
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altijd eenvoudig. Naast ingrijpende bouwkundige eisen of noodzakelijke hoogbouw,
kon vooral centrale aandrijving een belemmering voor uitbreiding vormen.9

Beperkingen van de stoommachine voor toepassing in het kleinbedrijf

Voor toepassing in kleinere bedrijven was de stoommachine met een aanzienlijk
vermogen niet zo geschikt.10 In veel gevallen was deze niet rendabel gezien de geringe
vermogensbehoefte; in het kleinbedrijf bedroeg deze vaak niet meer dan 10 pk. Het
vermogen van de meerderheid van de in de nijverheid ingezette stoominstallaties lag
eind negentiende eeuw rond de 20 pk, het gemiddelde vermogen op 13 pk.11Weliswaar
werden er ook stoommachines met een klein vermogen ontwikkeld, maar andere met
de stoomtechniek samenhangende factoren beperkten de verspreiding binnen het
midden- en kleinbedrijf toch aanzienlijk. Behalve de hoge kosten, speelde ook mee
dat voor het gebruik van een stoommachine de inzet van een werknemer met vaak
een aanzienlijke dosis vakmanschap werd vereist.12 Hieraan kon een onderneming
met maar een gering aantal werkkrachten niet voldoen, of het vereiste een investering
die al snel te hoog was. Dit was zeker het geval wanneer maar weinig gebruik zou
worden gemaakt van mechanische aandrijfkracht. Zeker voor kleinere bedrijven en
werkplaatsen vormde het ruimtebeslag van een stoominstallatie met stoomketel en
kolenopslag ook een obstakel. Voorts kostte het opstoken van de ketel en het op gang
brengen van de machine veel tijd. Voor bedrijven waar de aandrijfkracht steeds
wisselend of slechts enkele uren per dag nodig was, vielen bovendien de
brandstofkosten onevenredig hoog uit en was derhalve de stoommachine als
krachtbron niet erg geschikt. Ook leende de bij de aanschaf van één stoommachine
voor het aandrijven van meerdere machines beno-
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Bij de gasmotor wordt arbeid geleverd door gasvormige brandstoffen te verbranden. De verbranding
van de brandstof vindt plaats in de cilinder van de motor (B). De cilinder is aan twee zijden afgesloten.
Aan de ene kant door een vast deksel en aan de andere kant door een zuiger (A) die in de lengterichting
van de cilinder beweegt. De chemische reactie tussen het gas en de zuurstof uit de buitenlucht, die
op gang wordt gebracht door een vonk of vlam, brengt de zuiger in beweging. Hiermee kan vervolgens
de gewenste aandrijving worden verkregen.

digde centrale opstelling zich niet altijd voor productieprocessen waarbij een
aanzienlijk aantal deelbewerkingen moest worden uitgevoerd. De stoommachine
was niet erg geschikt voor die productieprocessen waarbij flexibiliteit van groot
belang was.

Alternatieven

Verschillende initiatieven werden genomen om een aandrijfmotor te ontwikkelen
die geschikt was voor het kleinbedrijf en tegemoetkwam aan de bezwaren van gebrek
aan flexibiliteit, aanzienlijke omvang en groot vermogen van de stoommachine. Op
de in 1878 te Erfurt gehouden tentoonstelling van aandrijfmachines voor de kleine
nijverheid waren er vele te zien. Zo waren er gasmotoren, een groot aantal
heteluchtmotoren en waterdrukmachines.13

Tevens werden er enkele kleine stoommachines met een gering vermogen
tentoongesteld.
De machines die op basis van water- of luchtdruk functioneerden, vonden in de

industrie geen grootschalige toepassing. De heteluchtmotor, die werkte op het principe
van de uitzetting van hete lucht, was gedurende enige tijd succesvol, maar kon vooral
de concurrentie met de gasmotor niet aan. Dit wordt wel toegeschreven aan een te
laag rendement.14

In 1860 ontwikkelde de Belg J.J.E. Lenoir in Frankrijk de eerste bruikbare
gasmotor. De verwachting dat deze de stoomkracht zou verdringen, werd door een
hoog brandstofverbruik en een grote benodigde hoeveelheid smeermiddel en koelwater
niet ingelost.15

De vervolgens door de Duitser Otto verbeterde gasmotor kwam aan deze bezwaren
tegemoet, maar was wat betreft vermogen aanvankelijk nog beperkt. De viertaktmotor
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uit 1876 had een aanzienlijk groter vermogen en liep bovendien regelmatiger en
zonder veel lawaai.16 De gasmotor als aandrijfkracht won vanaf dat moment dan ook
terrein. De flexibiliteit van de viertaktmotor was aanzienlijk. Hij was in verschillende
afmetingen en vermogens leverbaar, bleek breed toepasbaar en bijna overal plaatsbaar.
Tevens bleken behalve gas ook vloeibare brandstoffen te kunnen worden gebruikt.
Eind negentiende eeuw kwamen er ook andere verbrandingsmotoren als petroleum-,
benzine-, diesel- en spiritusmotoren op de markt.17Anders dan bij de stoommachines
vindt bij de verbrandingsmotoren de aandrijving op directe wijze plaats en wel door
de verbrandingswarmte van de fossiele of vloeibare brandstof. Deels hierdoor lagen
de rendementen dan ook hoger dan bij het merendeel van de stoommachines.18 De
aanschafkosten van de verbrandingsmotoren waren lager en de bediening was
eenvoudiger dan die van de stoommachine. Voorts waren deze motoren (zonder
brandstofverlies) snel op gang te brengen en te stoppen, eenvoudig te monteren en
relatief klein van omvang. De petroleum-, diesel-, benzine- en spiritusmotoren vonden
echter minder toepassing als aandrijfkracht in het bedrijfsleven dan de gasmotoren.
De fluctuaties in prijs en aanbod van de brandstof vormden voor vele bedrijven

een argument om niet voor een petroleummotor te kiezen. Als krachtwerktuig vond
deze meer toepassing in de landbouw en als scheepsmotor, daar de geringe ruimte
die de noodzakelijke brandstof innam een voordeel was.19 De dieselmotoren, die
vanaf de eeuwwisseling op de markt verschenen, waren zware constructies en vooral
geschikt voor grotere vermogens en daarom minder geschikt voor toepassing in
kleine werkplaatsen en bedrijven. In de scheepvaart werd de scheepsdieselmotor
veelvuldig toe-
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gepast, voornamelijk voor grotere schepen. De scheepsdieselmotor en de rol van de
Nederlandse fabrikantWerkspoor zullen nog uitgebreid aan bod komen in hoofdstuk
zeven.
De schatting is dat er in 1904 ongeveer 3300 verbrandingsmotoren in Nederland

in bedrijf waren. Het merendeel van deze verbrandingsmotoren betrof gasmotoren,
waarop wij ons dan ook verder zullen richten.20

Vooral de kleinere gasmotoren die gebruik maakten van het lichtgasnet (lichtgas
is een andere naam voor steenkolengas) van de gasfabrieken, hadden tegen het einde
van de negentiende eeuw een aanzienlijke verspreiding gekregen in het midden- en
kleinbedrijf, bijvoorbeeld bij drukkerijen. Deze lichtgasmotoren kwamen tegemoet
aan de behoefte aan motoren met een vermogen tot maximaal 10 pk.21

De ontwikkeling van gasmotoren met een groter vermogen werd aanvankelijk
geremd door de prijs van het lichtgas, totdat eind negentiende eeuw het door
Emmerson Dowson ontwikkelde systeem op de markt kwam waarbij uit kolen
goedkoop gas werd gemaakt, Dowson- of zuiggas genoemd. Er kwamen zelfstandige
gasinstallaties beschikbaar, meestal grote gasmotoren met een aanzienlijk vermogen,
die werden gevoed door afzonderlijke gasgeneratoren. In Nederland was A. Vis uit
Wormerveer met zijn in 1893 aangeschafte Dowsongasinstallatie met een vermogen
van maar liefst 170 pk voor zijn rijstpelmolen ‘de eerste inrichting in Nederland met
een dergelijk groot vermogen’.22 In iets grotere bedrijven werden zuiggasmotoren
tot 50 pk toegepast, zij het niet alleen voor aandrijfkracht. Zo zorgde de
zuiggasinstallatie bij de firma Van Houten en Zoon voor onder meer het roosteren
van cacao; de installatie bij de firma Goossens, Pope & Co. leverde de bij de
vervaardiging van gloeilampen benodigde aandrijfkracht.23Behalve de mogelijkheid
tot groter vermogen had de eigen gasproductie ook het voordeel van flexibiliteit in
het gebruik.
Het zelf vervaardigen van gas was evenwel een uitzondering, meestal werd het

gas ingekocht. Opslagruimte voor kolen zoals bij de stoommachine of een
zuiggasinstallatie was daarbij niet nodig. Zeker toen in de laatste decennia van de
negentiende eeuw de aanschafprijs daalde, gingen steedsmeer ondernemingen gebruik
maken van een gasmotor. Ookmaakten verschillende bedrijvenmet een stoommachine
de overstap naar een gasmotor.
De lichtgasmotor kende een aanzienlijke verspreiding over Nederland, mede omdat

vanaf 1880 bijna alle belangrijke gemeenten over een gasfabriek beschikten. Voor
de gasfabrikanten vormde de gasmotor een welkom alternatief toen eind negentiende
eeuw op verlichtingsgebied de elektriciteit het gas verdrong. De inspanningen van
de Vereeniging van Gasfabrikanten om het gebruik van het stadsgas (lichtgas) voor
andere doeleinden, zoals koken en aandrijfkracht, te stimuleren, bleek effectief, mede
geholpen door de voortdurende daling van de gasprijs. Lag deze rond 1880 nog rond
de elf, twaalf cent per m3, vóór de eeuwwisseling was hij gehalveerd. Na 1900
kwamen ook in de kleinere plaatsen gasfabrieken van de grond.
De populariteit van de gasmotor in de laatste twee decennia van de negentiende

eeuw en het eerste decennium van de twintigste is dan ook begrijpelijk. Het aantal
in gebruik zijnde gasmotoren nam vanaf 1880 aanzienlijk toe. Uit een in 1895 onder
gasproducenten gehouden enquête bleek dat er in dat jaar 932 lichtgasmo-
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In het begin van de twintigste eeuwwaren zuiggasmotoren een interessant alternatief als aandrijfkracht
voor elektrische opwekking. Zo beschikte de Deventer Katoenmaatschappij v/h Ankersmit & Co. over
een centrale met twee Stockport-gasmotoren van ieder 200 pk. De vliegwielen, uitgevoerd als
snaarschijven, brachten via kabels de kracht over op twee andere schijven (zichtbaar op de
achtergrond). Daarnaast had de firma nog twee stoomketels, met name voor procesverwarming, en
nog een enkele stoommachine van 150 pk.
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De fabricage van verbrandingsmotoren kreeg in Nederland rond de eeuwwisseling een behoorlijke
omvang, mede door het ontbreken van een octrooiwet. Enkele tientallen bedrijven en bedrijfjes hielden
zich hiermee bezig. De omvang van de productie varieerde zeer. Hier een beeld van de stelplaats en
bankwerkerij van een kleinere producent, de firma B.A. Heesen te Ouder-Amstel (1913).

toren in bedrijf waren. In de provincies Zuid- en Noord-Holland, en in het bijzonder
in Amsterdam (145) en Rotterdam (143), bevonden zich de hoogste aantallen en was
ook het totale vermogen het grootst. Vanaf 1895 tot aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog verdrievoudigde het aantal gasmotoren vervolgens ruimschoots.24

Bovendien nam het gemiddeld vermogen met meer dan een factor twee toe.
De stoommachine bleef hierbij in aantal achter, zeker wanneer ook andere

verbrandingsmotoren in de beschouwing worden betrokken. Dit is echter niet in
tegenspraak met het grote aandeel van de stoomkracht in de uitbreiding van het
industriële vermogen in het laatste decennium van de negentiende eeuw. De
stoomkracht verdween niet uit de industrie. Zij bleef een rol spelen voor
warmtetoepassingen, bijvoorbeeld in de papierproductie, en voor de opwekking van
de voor het bedrijf benodigde elektriciteit voor verlichting of aandrijving. (Over deze
zogeheten zelfopwekkers later meer.) Vooral in de grootbedrijven, waar de benodigde
aandrijfkracht aanzienlijk was, werd de stoommachine hiervoor gebruikt. Bovendien
werd zij in vergelijking met de nieuwe gasmotor lange tijd betrouwbaarder,
gebruiksvriendelijker en eenvoudiger snel te repareren gevonden. Ook de
vertrouwdheid met de bestaande stoomtechniek droeg hieraan bij.25

De in 1895 afgenomen enquête onder gasproducenten geeft ook inzicht in de
toepassing van gasmotoren in de verschillende bedrijfstakken. Veruit de meeste
gasmotorenwerden aangetroffen in drukkerijen, hout- enmetaalbewerkingsbedrijven.
Ook bij de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen werd gebruik gemaakt
van gasaandrijving, zoals bij tabakskerverijen, koffiebranderijen en bakkerijen,
sectoren waarin het midden- en kleinbedrijf domineerde. De meeste gasmotoren
beschikten over een vermogen van niet meer dan 5 pk. Motoren met een vermogen
van tussen de 5 en 10 pk werden aangetroffen in de kleding en textiel. Het betrof
ook hier vaak de kleinere bedrijven.26

Het merendeel van de in Nederland gebruikte gasmotoren was van buitenlandse
makelij. Sinds het op de markt brengen van de viertaktgasmotor was de Duitse firma
van Otto en Langen, later omgezet in ‘Deutz’, uitgegroeid tot een belangrijke
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leverancier van gasmotoren. De Belgische firma Fétu & Deliège in Luik bezat de
licentie om de ‘Otto-motoren’ voor Nederland te vervaardigen.
Hier had de boterkleurselfabrikant Océ-van der Grinten een gasmotor van 2 pk

besteld, om deze een nieuwe machine voor de bereiding van het kleursel aan te laten
drijven en daarmee de productprijs te verlagen.27 Men kon verder ook terecht bij
agenten van gasmotoren, zoals bij H.E. Oving voor Engelse motoren en Kiderlen &
Co. voor Dowsongastoestellen.28 Daarnaast waren er ook talrijke binnenlandse
producenten actief. Zo leverde de N.V. Motorenfabriek Thomassen gasmotoren.
Betrof het aanvankelijk in België en Engeland gefabriceerde motoren, vanaf 1896
waren het in de eigen fabriek gemaakte exemplaren. De oudste Nederlandse
gasmotorenfabrikant was de firma D.W. Rennes, die vanaf 1890 ook
petroleummotoren ging vervaardigen. Bij demeeste Nederlandse producenten vormde
de gasmotor een bijzondere specialisatie, naast onder meer stoommachines en -ketels,
andere verbrandingsmotoren en productiemachines. Tevens ontstond er een markt
voor tweedehands gasmotoren.29

De handelsondernemingen, importerende technische bureaus en
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metaalbewerkingsbedrijven introduceerden de gasmotor bij hun klanten, voornamelijk
andere bedrijven. Zij toonden vaak in hun eigen bedrijf de werking van de gasmotor
en droegen bij aan de organisatie van tentoonstellingen. Ook de motorfabrikanten
en gasfabrieken waren vanuit commerciële motieven hierbij betrokken. Zo gaf de
directeur van de Rotterdamse gasfabriek een brochure uit om te wijzen op de
verschillende mogelijkheden om gas te gebruiken.30

De elektromotor komt op

In het eerste decennium van de twintigste eeuw krijgen de gasmotor en de
stoommachine steedsmeer concurrentie van de elektromotor. Diverse karakteristieken
van de gasmotor en de stoommachine werden als nadelig ervaren. Zo was het
brandstofverbruik bij het stationair lopen van de gasmotor, zonder dat er ‘nuttige
arbeid werd geleverd’ (de nullast) onevenredig hoog. Bij bedrijven waar een
aanzienlijk aantal machines op het drijfwerk was aangesloten en deze niet altijd in
gebruik waren, betekende dit een duidelijke verhoging van de kosten.31 Bij kleine
bedrijven ‘met een sterk intermitterend gebruik’ of waar slechts één of tweemachines
moesten worden aangedreven, was dit vaak geen onoverkomelijk probleem. Wel
vond men het (opnieuw) opstarten in veel gevallen omslachtig, daar er vele
handelingen noodzakelijk waren.Wel moest men bij de gasmotor minder handelingen
verrichten dan bij de stoommachine.32

De elektromotor was, bij beschikbaarheid van stroom, direct inzetbaar en na verloop
van tijd ook concurrerend in aanschaf en onderhoud. De elektrische aandrijfkracht
vormde een goed alternatief voor de opwekking van een beperkt vermogen. Tevens
kon ze concurreren met de stoommachine op het terrein van grotere vermogens,
waarbij in tegenstelling tot de gasmotor zelfproductie niet noodzakelijk was. Men
kon extern elektriciteit betrekken.
De vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw ondernomen experimenten om

elektriciteit in mechanische beweegkracht om te zetten, bleven eerst zonder succes.
Dit wordt wel toegeschreven aan de aanvankelijke onvolkomenheden in de constructie
van de motoren, terwijl ook het ontbreken van een betaalbare en betrouwbare
energiebron een belemmerende factor zou hebben gevormd. Met het zogenaamde
ringanker van Pacinotti werd aan deze tekortkomingen tegemoetgekomen. Een goed
en goedkoop werkende generator kwam beschikbaar en de elektromotor verbeterde
aanzienlijk. In 1873 werd de eerste elektromotor commercieel toegepast. Evenals de
verlichting maakt deze motor gebruik van gelijkstroom. De gelijkstroommotor was
goed toepasbaar bij tractie en hef- en hijswerktuigen alsook bij sommige
gereedschapsmachines. Een nadeel van deze motoren is echter dat het toerental niet
constant is en afhankelijk is van de belasting. Bovendien neemt door het vonken van
de borstels van de motor het brandgevaar toe. In sommige industrietakken is de
gelijkstroommotor dan ook minder geschikt als aandrijfkracht voor machines. Eind
jaren tachtig werden eerst in de Verenigde Staten en later ook in Europa
wisselstroommotoren ontwikkeld.33 De wisselstroommotoren - ook wel
draaistroommotoren genoemd - waren goed bruikbaar voor aandrijfkracht.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



De oliefabriek De Vrede te West-Knollendam kwam voort uit het windmolenbedrijf, maar was na
1900 gemoderniseerd. Al vóór de EersteWereldoorlog was het bedrijf overgeschakeld op elektriciteit.
Een stelsel van drijfriemen en raderen hield de machines aan de gang (1924).
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Een ontwikkeling die de toepassing van wisselstroommotoren bevorderde, was de
specialisatie die plaatsvond in de vooral in de metaalverwerkende industrie gebruikte
gereedschapsmachines.
Dezemachines waren aanvankelijk geschikt voor meerdere werkzaamheden, zoals

boren en frezen, waarbij de vereiste aandrijfkracht en -snelheid verschilde. De
gelijkstroommotor, waarvan het toerental eenvoudig was te regelen, voldeed hiervoor
prima. Toen evenwel steedsmeer gereedschapsmachines voor specifieke toepassingen
werden gebruikt, was flexibiliteit steeds minder vereist en kregen
wisselstroommotoren die gelijkmatig en met vaste snelheid liepen de voorkeur.34

Sommige voordelen die de gasmotor al ten opzichte van de stoommachine had,
waren nog duidelijker aanwezig bij de elektromotor: lichter qua gewicht en kleiner
van afmeting (bij een gelijk vermogen), groter bedieningsgemak, minder onderhoud
vergend, veiliger, stiller en minder stank producerend. Deze laatste aspecten droegen
eraan bij dat eerder een hinderwetvergunning werd afgegeven.
De elektromotor was eenvoudig aan en uit te zetten en kon daarom in

ondernemingen met een kortstondige energiebehoefte de voorkeur krijgen boven de
gasmotor. Ten slotte lag ook de aanschafprijs aanzienlijk lager. De totale kosten per
eenheid arbeidsvermogen verschilden in de periode van 1905 tot 1915 echter niet
van elkaar, zeker niet in een continubedrijf. Lagen bij de elektromotor de
energiekosten hoger, waardoor de kosten voor het verkrijgen van hetzelfde vermogen
hoger uitkwamen, bij de gasmotor vormden het onderhoud en de bediening de hoogste
kostenpost.35 Tot slot was er nog een ander belangrijk aspect, te weten de met de
toepassing van elektriciteit verbonden status van moderne fabriek. Zo werd in een
artikel in het technisch weekblad De Ingenieur van 1898 de dynamofabriek van de
firma Kobben & Co. Vysocan-Prag, waar gebruik werd gemaakt van elektrische
krachtoverbrenging, als voorbeeld aangehaald van een moderne machinefabriek.
Vanaf die tijd kwam het in De Ingenieur en andere bladen veelvuldig voor dat
fabrieken die met elektriciteit werkten als ‘modern’ werden omschreven.36 De
betekenis van deze meer psychologische factor moet zeker niet worden onderschat.

De stroomvoorziening

Een probleem met de voor de inwerkingtreding van de elektromotor vereiste
elektriciteit was dat wisselstroom niet eenvoudig was op te slaan.37 De optie die
overbleef, was dan ook om óf de stroom zelf op te wekken óf deze in te kopen bij
een andere onderneming, meestal een openbare elektriciteitscentrale.
Het zelf in de energiebehoefte voorzien, gebeurde vaak door die bedrijven die

voor hun productieproces en de daarbij behorendemachines en apparaten reeds stoom
in warmte en/of beweegkracht omzetten. Het was relatief eenvoudig en goedkoop
aan een reeds bestaande stoommachine een generator te koppelen.38 Ook grotere
gasmotoren waren in principe geschikt voor elektriciteitsopwekking. Bij de meeste
bedrijven was men de stroom in eerste instantie voor verlichtingsdoeleinden gaan
opwekken, om dit vervolgens uit te breiden naar machineaandrijving.
Verschillende van deze zogenaamde zelfopwekkers behoorden tot de eerste

ondernemingen die overgingen tot het gebruik van elektrische aandrijfkracht, zoals
de machinefabriek van de gebroeders Stork in Hengelo. Deze was reeds in het bezit
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van een eigen gelijkstroominstallatie voor verlichting. Bij uitbreiding van het aantal
werktuigen in de fabriek en de inrichting van een nieuwe gieterij in 1901 besloot
men over te gaan op elektrische aandrijving. Deze verdiende de voorkeur gezien de
omvang van het fabrieksterrein. Immers, via elektrische leidingen was de elektriciteit
relatief eenvoudig te verplaatsen over grote afstanden. De uiteindelijk opgestelde
installatie leverde in 1902 stroom voor zowel de verlichting als voor 51
elektromotoren. Hoewel er aanzienlijk meer aandrijfkracht werd verbruikt, hoefde
de stoommachine niet meer energie te leveren dan eerder het geval was. Het rendement
lag aanzienlijk hoger.39 Daar de meeste ondernemingen begin twintigste eeuw te ver
van een elektriciteitscentrale aflagen, vormde zelfvoorziening de enige mogelijkheid
om aan energie te komen. Het aantal zelfopwekkers nam aanzienlijk toe, van ongeveer
430 in 1895, naar 800 vijf jaar later en tot 1360 in 1913.40

Kleinere bedrijven beschiktenmeestal niet over de mogelijkheid tot zelfopwekking
en waren aangewezen op het inkopen van elektriciteit. Fabrieken die voor eigen
gebruik elektriciteit opwekten, verkochten deze zelden aan andere ondernemingen.
Men was dus aangewezen op afname van de elektriciteitscentrales.
De elektriciteitsvoorziening vanuit centrales was niet overal in Nederland

gelijktijdig van de grond gekomen. De eerste elektriciteitscentrales werden door
particulieren vanaf 1880 opgericht. Eind jaren negentig kwamen er steeds meer
centrales bij. Rond de eeuwwisseling besloten ook veel gemeentebesturen tot
oprichting van een eigen elektriciteitsbedrijf. Niet alleen in grote steden, maar ook
in kleinere plaatsen kwamen steeds meer elektriciteitsbedrijven. Het aantal centrales
steeg dan ook van 21 in 1900 tot 38 in 1905 en 60 in 1910. De toenemende vraag
naar elektriciteit, niet alleen van bedrijven, maar ook van particuliere huishoudens
voor verlichting, stimuleerde tegelijkertijd de expansie van de
elektriciteitsvoorziening. Zowerden er onder meer initiatieven genomen tot oprichting
van zogenaamde districtscentrales, waarmee ook kleinere plaatsen in de omgeving
van stroom konden worden voorzien.41

De rijksoverheid en provinciale besturen begonnen zich vervolgens met de
elektriciteitsmarkt te bemoeien en gebruikten daarbij als argument dat zij de
versnippering in het veld van elektriciteitsbedrijven en de kleinschaligheid wilden
tegengaan. Samenwerking en grootschaligheid werden als oplossing gezien voor de
verdere elektrificatie van Nederland, vooral op het platteland.
Grootschaligheid, mogelijk door het gebruik van stoomturbines bij de opwekking,

werd steeds belangrijker voor de elektriciteits-
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In 1895 ging de firma Van Houten over op elektrische verlichting en liet een eigen fabriekscentrale
inrichten, op dat moment de grootste particuliere centrale van het land. Hier het hart van de centrale
met de twee tandemcompoundstoommachines en op de achtergrond het schakelbord. Zes
dynamomachines (ieder van 30.000 watt) waren nodig voor de 285 boog- en 1100 gloeilampen.

centrales vanuit economisch opzicht. Bovendien gaf wisselstroom het voordeel dat
het transport onder hoge spanning over grote afstanden kon geschieden. De uitbreiding
van het aantal wisselstroomcentrales was uiteraard gunstig voor de aanschaf van
wisselstroommotoren.42

Steeds meer provincies gingen over tot het aanvragen van een rijksconcessie voor
een elektriciteitscentrale en provinciale elektriciteitsbedrijven kwamen van de grond.
Tevens vond er concentratie plaats en verdwenen de meeste kleine centrales. In het
Interbellum verspreidde de elektrificatie zich verder over heel Nederland en vóór
1940 was ze nagenoeg voltooid. De elektrificatie van het platteland bood vervolgens
weer mogelijkheden voor toepassing van elektromotoren in de bedrijven aldaar.
Voor de elektriciteitsbedrijven, die naast de opwekking meestal ook de distributie

verzorgden, was afzet buiten de avonduren, waarin de meeste elektriciteit werd
afgezet, gunstig voor de rentabiliteit. Huishoudens werden dan ook gestimuleerd om
zoveel mogelijk elektrische apparaten te gebruiken en ondernemers om elektrische
aandrijfkracht toe te passen. Elektriciteitsbedrijven organiseerden tentoonstellingen
en demonstraties van elektromotoren en huishoudelijke apparatuur. Ook kregen
elektromotoren een plaats in de toonkamers van de elektriciteitsbedrijven, zoals bij
de Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij (PUEM).43

Tevens ontvingen de ondernemers vaak grootverbruikerskortingen. Een belangrijk
verkoopargument was de tijdbesparing die met een elektromotor was te behalen,
zeker in het geval er sprake was van vervanging van menskracht. Zo kostte het
omhoogdraaien van een schip op de reparatie-dwarshelling bij de scheepswerf Boele
in Bolnes aanvankelijk enkele uren werk voor het gehele personeel. Waarvoor de
directie een vat bier als beloning gaf. Met de in 1922 aangeschafte elektromotor was
het karwei echter in een kwartier geklaard.44

Toen het elektriciteitsnetwerk verder uitbreidde, verdrong de elektromotor de
gasmotor steeds meer. Er waren echter ook fabrikanten die gereserveerd stonden
tegenover algehele overschakeling op elektriciteit. Eerdere investeringen en eventuele
verandering van fabrieksopzet vormden daarbij een belemmering. Bedrijfsgrootte,
winstgevendheid en voorspoed in de sector speelden dan ook een rol. Zo kon de
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katoenindustrie door de gunstige financiële resultaten in de jaren twintig investeren
in elektrificatie.45

Tegelijk met de uitbreiding van het elektriciteitsnet gingen ook de zelfopwekkers
over tot afname van centraal opgewekte elektriciteit. Dit ging echter slechts
geleidelijk. Was in 1919 nog maar één derde van het Nederlandse industriële
elektriciteitsverbruik afkomstig uit openbare centrales, terwijl twee derde kwam uit
bedrijfscentrales, in de jaren dertig was de verhouding centraal/decentraal nagenoeg
gelijk. Niet alle zelfopwekkers wensten hun onafhankelijkheid prijs te geven en over
te gaan op inkoop van hun energie.
Aanvankelijk waren onzekerheid over het voortbestaan van de openbare

elektriciteitsbedrijven, de angst voor storingen en de korte looptijd van de contracten
hier debet aan. Voorts speelden financiële overwegingen als kostenvoordelen en
eerder gedane investeringen mee.46

Het hergebruik van afgewerkte stoom voor procesdoeleinden was een belangrijke
reden om lange tijd vast te houden aan eigen opwekking. Dit was onder meer het
geval bij Philips, waar in 1954
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nog 16,7% van de stroom zelf werd opgewekt, onder meer in de papierfabriek. Daar
de prijs van de ingekochte energie echter lager lag, betrok Philips de meeste stroom
van openbare elektriciteitscentrales.47 Ook bij andere papier- en kartonfabrieken in
Nederland en daarbuiten bleef de zelfopwekking in de tweede helft van de twintigste
eeuw aantrekkelijk. Hetzelfde valt op bij een andere energie-intensieve bedrijfstak,
de stikstofbedrijven.48

De elektromotor wint meer terrein

De afhankelijkheid van de aanwezigheid van een elektriciteitscentrale vormde een
aantal jaren een rem op de verspreiding van de elektromotor. Een andere factor van
belang was de toegankelijkheid, ofwel de kWh-prijzen. In de jaren vóór de Eerste
Wereldoorlog werkte de lage gasprijs nog in het voordeel van de gasmotor. De
elektromotor werd pas een geduchte concurrent toen tijdens de oorlog deze situatie
drastisch veranderde.49

Gedurende de oorlogsjaren steeg het gastarief aanzienlijk. De prijs, die jarenlang
rond de zes cent per m3 had geschommeld, verdubbelde of verdrievoudigde zelfs.
Dit werd niet alleen veroorzaakt door de schaarste aan voornamelijk gaskolen, maar
ook door de rantsoenering als gevolg van de Distributiewet van 1916.50 Behalve dat
een deel van de ondernemingenmet een gasmotor hierdoor overging tot zelfproductie
(met een zuiggasinstallatie), werd ook het gebruik van een elektromotor
aantrekkelijker.
De stijging van de kolenprijs had eveneens tot gevolg dat de ondernemingen die

gebruik maakten van stoomkracht hun exploitatiekosten aanzienlijk zagen toenemen.
Dit deed sommige bedrijven besluiten de stoommachine te vervangen door
elektromotoren.
Verscheidene bedrijven die met hun stoominstallaties zelf elektriciteit opwekten,

besloten over te stappen op de inkoop van elektriciteit.51 De
elektriciteitsmaatschappijen bevonden zich in een gunstige positie, daar de overheid
hen bij de distributie van kolen bevoordeelde.
De verandering in de brandstofkosten en de beschikbaarheid van elektriciteit waren

er dan ook mede debet aan dat het aantal in de industrie opgestelde elektromotoren
aanzienlijk steeg. Bedroeg dit aantal in 1904 nog 1900, in 1930 was het gestegen tot
12.000, waarvan de meerderheid in het midden- en kleinbedrijf stond.52

Ook voor de aanschaf van elektromotoren was men in Nederland voornamelijk
afhankelijk van het buitenland. Het aantal Nederlandse fabrikanten van elektromotoren
was beperkt.53 Bekende elektrotechnische bedrijven waren Hazemeyer in Hengelo
(1907) en deNVHengelosche Electrische enMechanischeApparatenfabriek, afgekort
Heemaf, oorspronkelijk (1897) in Borne opgericht als Hofstede Crull & Willink en
in 1908 naar Hengelo verplaatst. Een ander bedrijf was de Electromotorenfabriek
‘Dordt’, die in 1910, evenals de in Nijmegen opgerichte Transformatorenfabriek,
was afgesplitst van de firma Willem Smit & Co te Slikkerveer, die daarvoor ook
elektromotoren leverde.54
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De fabricage van elektromotoren in Nederland was in het Interbellum beperkt tot een handvol
bedrijven.
Deze fabriceerden zowel motoren op specificatie als in serie. De belangrijkste producent was de EMF
te Dordrecht, met in de jaren dertig ruim 13.000 stuks voor de binnenlandse markt. De vermogens
liepen uiteen van een half tot duizend pk.

De meeste fabrikanten richtten zich niet uitsluitend op de productie van
elektromotoren, maar op een scala van elektrotechnische producten. Zo was Willem
Smit & Co begonnen als producent van dynamo's en generatoren. Verschillende
andere producten, bijvoorbeeld tractiemateriaal, werden later aan het assortiment
toegevoegd. Bij sommige fabrikanten, zoals het in 1910 opgerichte Electrostroom,
konmen tevens terecht voor de aankoop van buitenlandse elektrotechnische producten.
Ook hier bestond een markt voor tweedehands motoren.55

Nederlandse bedrijven namen veel elektrotechnische apparatuur af van de Engelse
en Duitse elektrotechnische industrie. Toen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog
de Duitse afzet stagneerde, konden de Nederlandse elektrotechnische ondernemingen
hun productie dan ook opvoeren. Heemaf, oorspronkelijk installateur van elektrische
installaties, bracht haar voornemen om ook elektromotoren en dynamo's te gaan
vervaardigen versneld tot uitvoering. Via tekeningen en modellen werd gebruik
gemaakt van de ervaring en kennis van Sachsenwerk uit Dresden, een dochter van
AEG, waarmee een licentieovereenkomst was gesloten.56
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Toepassing in de bedrijven

De gas- en elektromotoren vonden in het bedrijfsleven in veel gevallen geleidelijk
en op verschillende wijze toepassing. In de eerste plaats waren er tussen
ondernemingen binnen één bedrijfstak nogal wat verschillen in de gebruikte
aandrijfkracht. De bedrijven waren vrij in hun keuzes op dit gebied. Wel waren deze
keuzes vaak verbonden met de bedrijfsgrootte en de financiële situatie.
Ook de ‘state of the art’ op het moment van aanschaf speelde echter een rol. Zo

waren er in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw in Woerden
steenbakkerijen die de steenvormmachine, kleimolen en walsmolen aandreven met
respectievelijk een stoommachine, een grotere gasmotor en elektriciteit. Ook de
drukkerijen lieten een zeer divers beeld zien. Zo beschikten enkele grote drukkerijen
over een stoominstallatie. Gas- en elektromotoren vond men veel in kleinere
drukkerijen.
De stapsgewijze invoering zien we ook binnen de bedrijven. De overgang naar

een andere aandrijfkracht begon meestal bij een aantal specifieke taken. Dit gold
voor zowel handmatige als reeds gemechaniseerde handelingen. In werkplaatsen en
fabrieken kon een combinatie van een stoommachine, diverse elektromotoren of
gasmotoren en handkracht worden aangetroffen. Wanneer we een rondgang maken
op dewerf vanWilton Fijenoord in 1906, zien we de toepassing van zowel handkracht,
stoomkracht als elektrische kracht. Zo werden de hellingen, draaibanken en de pons-
en knipmachine elektrisch aangedreven en de drijvende bok door stoom. Voor de
reparatie van gelijkstroom-lichtinstallaties van schepen dreef een wisselstroommotor
een gelijkstroomdynamo aan. Was gelijkstroom optimaal voor toepassing bij de
kranen, de diversemachines functioneerden het beste opwisselstroom.De draaikranen
voor het lichten van de stukken in de smederij werden met de hand bediend, omdat
elektrische aandrijving niet noodzakelijk en derhalve te kostbaar werd geacht.57

Gas- en elektromotoren konden zowel centraal als decentraal worden geplaatst,
afhankelijk van de toepassing. Reeds eerder kwam het gebruik van grotere gasmotoren
- net als dat van stoommachines - voor de opwekking van elektriciteit ter sprake.
Deze werden in veel gevallen aangewend ommeerdere machines aan te drijven. Een
voorbeeld is de Woerdense aannemer B. Wansink, die een gasmotor aanschafte voor
de aandrijving van zowel een zaagmachine als diverse houtbewerkingsmachines.58

Bij elektromotoren kwam ook vaak een combinatie van groepsaandrijving en
individuele aansturing van machines naast elkaar in één fabriek voor. De zwaardere
machines werden in veel gevallen direct aangedreven. Op één motor liepen vaak
gezamenlijk meerdere kleinere werktuigen en machines, zoals draaibanken en
freesmachines. Deze waren vaak gegroepeerd naar hun snelheid en vermogen, waarbij
de beperktere flexibiliteit van de draaistroommotor een rol speelde. Dit zogenaamde
groepenbedrijf, ‘waarbij een motor een drijfas in beweging brengt, waaraan twee of
meer werktuigen zijn gekoppeld’, werd in de werkplaatsen van Weg en Werken van
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in Utrecht toegepast omdat:
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De elektrische aandrijving van de productieapparatuur betekende vooralsnog in veel gevallen niet
dat drijfwerk en -riemen overbodig werden. In het Interbellum, maar ook nog lang daarna, bleef de
elektriciteit in gebruik voor groepsaandrijving en bleef het drijfwerkstelsel nog lang in zwang. Hier,
bij de Apeldoornse textielonderneming Nedcos, is er wel sprake van individuele aandrijving. Een
enkele elektromotor, door middel van een riemverbinding met het weefgetouw verbonden, vervangt
een deel van het oude drijfwerk, waarvan de plaats van de consoles nog op de muur zichtbaar is.
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‘De verdeeling in groepen heeft nu in een bedrijf als het onze, waar de
werktuigen wisselend nogal lang stilstaan ten behoeve van het stellen der
stukken, dàt voor, dat de motor, die de groep drijft, van beduidend minder
vermogen kan zijn, dan hetgeen de verschillende werktuigen te zamen
eischen.’59

Ook in de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug werden (in 1905) de freesmachines
groepsgewijs aangedreven. Door de toepassing van een zogenaamde klemkoppeling
konden de freesmachines wel afzonderlijk worden afgezet. Tevens was het mogelijk
via de klemkoppeling de machine automatisch te laten stoppen als het werkstuk klaar
was, waardoor één man meerdere freesmachines kon bedienen.60

Wanneer na verloop van tijd het aantal elektromotoren werd uitgebreid, werden
deze meestal bij de bewerkingsmachines geplaatst. Zo werden in 1927 bij de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) drijfriemen overbodig toen
groepsaandrijving werd vervangen door individuele elektromotoren.61

Het elektrotechnische concern Heemaf in Hengelo was in 1914 een voorbeeld van
een bedrijf waarmen optimaal gebruik had gemaakt van demogelijkheid tot decentrale
opstelling. Bijna alle machines werden namelijk individueel aangedreven. Deze in
die periode nog vrij uitzonderlijke situatie laat zich mede verklaren uit het feit dat
Heemaf in de elektrotechnische branche actief was.62

De aanvankelijke keuze voor een centrale opstelling van de elektromotor ontstond
vaak omdat men de reeds aanwezige, centraal opgestelde, stoominstallatie simpelweg
verving. Dat kostenoverwegingen hierbij een rol speelden, zal geen verbazingwekken.
Niet alleen de aanschaf van meerdere elektromotoren, maar ook de noodzakelijke
bouwkundige herinrichting kon de uitgaven opdrijven.
De overgang op een andere aandrijfkracht betekende niet alleen dat de bestaande

inrichting moest worden aangepast. Soms bood dit zelfs de mogelijkheid voor een
geheel nieuwe fabrieksopzet. Zo was in de textielindustrie, waar een aanzienlijk
machinepark werd aangedreven door één stoominstallatie, bij elektrificatie de
hoogbouw niet langer noodzakelijk. De ontwikkelingen in de bouw, zoals ‘shedbouw
met sheddaken, de hallenbouw met schaaldaken en de toepassing van nieuwe
bouwmaterialen, zoals gewapend beton, voorgespannen beton en geprefabriceerde
staalskeletten’, sloten goed aan bij deze ontwikkelingen. De nieuw opgezette
fabriekshallen leenden zich goed voor een efficiëntere lay-out en routing door het
bedrijf.63 Ook voor de bestaande fabrieksgebouwen betekende de vrijheid van
machineopstelling bij decentrale toepassing van elektromotoren dat daarbij de
efficiëntie van de productie voorop kon staan, een aspect dat binnen de
bedrijfsorganisatie steeds meer aandacht had gekregen.
Dat ten slotte de toepassing van elektrische aandrijfkracht ook samenhing met

andere ontwikkelingen binnen de industriële productie, bleek bij het gebruik van het
zogenaamde ‘snelstaal’, een zeer sterk gereedschapsstaal. Voor het gebruik van dit
gehard staal waren bestaande gereedschapsmachines ongeschikt. Ze waren niet zwaar
genoeg en hun snelheden waren te laag. Bovendien waren ze niet bestand tegen de
trillingen en grote krachten. Daarom ontstond een geheel nieuwe generatie werktuigen
die geschikt waren voor de toepassing van snelstaal. Tandwielen van gietijzer werden
vervangen door stalen exemplaren, de smering werd verbeterd en tandwielkasten
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moesten zorgen voor de juiste overbrenging. Omdat directe aandrijving de voorkeur
verdiende, werden de machines vaak toegerust met elektromotoren. Bovendien
verminderde door de toepassing van snelstaal de bewerkingstijd. Hierdoor nam het
belang toe om de tijd dat de motoren niet in werking waren te verkorten. De wens
om de snelheden van de machines snel en exact te kunnen regelen, droeg verder bij
aan het toenemend gebruik van afzonderlijk regelbare gelijkstroommotoren.
Elektrificering, mechanisatie en het gebruik van snelstaal gingen daarom hand in
hand.64 (Zie verder hoofdstuk 4).

Nabeschouwing

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat hoewel er verschillende alternatieve
aandrijfmogelijkheden bestonden, de Nederlandse industrie eind jaren dertig bijna
geheel was geëlektrificeerd. Deze elektrificatie gebeurde in een vrij korte periode
van niet meer dan drie decennia. Daarbij waren enkele op elkaar inspelende factoren
van belang.
Het gebruik van stoomkracht in de productie had gedurende de negentiende eeuw

in sectoren als de voedingsmiddelenindustrie en textiel toepassing gevonden. Enige
hiermee verbonden bezwaren, zoals het grote vermogen en ruimtegebruik, aanzienlijke
aanschafkosten, inflexibiliteit en het vereiste specifieke vakmanschap, vormden
vooral voor middelgrote en kleine bedrijven een rem om tot mechanische
aandrijfkracht over te gaan. Met name de verbrandings- en elektromotoren kwamen
hieraan tegemoet en toen deze steeds betaalbaarder werden, nam de populariteit toe.
Tevens was van belang dat er steeds meer bewerkingsmachines verschenen die
optimaal functioneerden of zelfs speciaal waren ontworpen voor de toepassing van
elektriciteit.
Met uitzondering van de zelfopwekkers waren bedrijven aangewezen op de inkoop

van elektriciteit. Toen door de spreiding van de centrales elektriciteit overal
beschikbaar kwam, gingen steeds meer ondernemingen dan ook over tot de aanschaf
van een elektromotor. Zo had in een eerder stadium de aanwezigheid van gasbedrijven
de aanschaf van gasmotoren mogelijk gemaakt.
Naast de beschikbaarheid speelde ook de prijs van de brandstof een rol. De

petroleummotor was mede om die reden niet erg populair. Door de als gevolg van
de kolenschaarste in de Eerste
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De firma Jaffa te Utrecht beschikte, evenals de meeste grotere machinefabrieken, rond de Eerste
Wereldoorlog over een eigen elektriciteitscentrale. Behalve voor de centrale verlichting zorgde deze
ook voor een deel van de aandrijving. Tevens werd van andere aandrijfmechanismen gebruik gemaakt.
In de stelplaats waar pompen afgewerkt en gemonteerd werden, overheerste nog geheel de
handenarbeid. De enige mechanische aandrijving is voor de beproevingsstand in de verdieping in
het midden. De productieafdelingen maakten met hun uitgebreid drijfwerk een onrustige indruk, zo
blijkt uit een ooggetuigenverslag uit 1918. Deze verslaggever stond versteld van de enorme hoeveelheid
machines en werkbanken, waartussen in zijn beleving de drijfriemen als een trillend mastbos maar
door bleven wentelen. Dit alles zorgde voor een ‘helsch beweeg en een gonzend gedaas’.

Wereldoorlog ingestelde kolendistributie, waarbij de centrale overheid de
elektriciteitsbedrijven bevoordeelde ten opzichte van de gasbedrijven en particuliere
kolengebruikers, werd elektriciteit relatief goedkoop en de aantrekkelijkste optie.
Dit droeg dan ook in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de elektromotoren.
Zowel voor de gasfabrieken als de elektriciteitsmaatschappijen vormde het gebruik
van gas en elektriciteit voor aandrijfkracht in bedrijven een welkome uitbreiding van
de klantenkring bij een verzadigde of afkalvende markt. Vooral het midden- en
kleinbedrijf werd door hen, vaak in samenwerkingmet de aanbieders van demotoren,
benaderd als specifieke doelgroep. De motivatie verschilde evenwel. Voor
elektriciteitsbedrijven was niet zozeer de als gevolg van een concurrerende techniek
verminderde marktpositie van belang, als wel de technische mogelijkheden tot
schaalvergroting en dus marktvergroting in het eerste decennium van de twintigste
eeuw, waarin commerciële voordelen werden gezien. De gevolgen van deze
expansiepolitiek, geholpen door de gunstige elektriciteitsprijs, bleven niet uit voor
de gasbedrijven; het aantal gasmotoren stagneerde.
Voorts was er nog een minder grijpbare, maar niet minder belangrijke factor die

een rol speelde: de met het vooruitgangsdenken verbonden ideeënvorming over
moderniteit. Zoals in de negentiende eeuw het gebruik van stoom in plaats van wind-
of waterkracht een teken van moderniteit was, gold dit later ook voor het gebruik
van gas en in nog sterkere mate elektriciteit.
In welk tempo, via welke route en op welke wijze elektromotoren werden ingezet

in het productieproces, verschilde evenwel per bedrijf en bedrijfstak. Bij grote
bedrijven die reeds over stoominstallaties beschikten, kwam verandering in
aandrijfkracht op de agenda bij grote veranderingen als fabrieksuitbreiding of
vergroting van het machinepark, waarbij de bestaande krachtopwekking tot problemen
leidde. Zeker wanneer deze veranderingen samenvielen met externe ontwikkelingen
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zoals scherpe verhogingen van de brandstofkosten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In veel gevallen schakelde men over op elektromotoren. Niet alleen de geschiktheid
voor grotere vermogens, maar ook het tijdsgewricht was van belang: de groei van
het aantal elektriciteitsbedrijven, hun propaganda samen met de aanbieders van
elektromotoren en het ‘aura’ waarmee elektrificatie was omgeven. Dit moest opwegen
tegen eerdere investeringen, bestaande organisatie en lay-out alsook gewenning.
Vroege elektrificeerders waren vaak de bedrijven die al zelf energie opwekten voor
elektriciteit. De keuze voor zelfopwekking was zeker interessant voor wie de
opgewekte warmte ook nog voor andere bedrijfsactiviteiten gebruikte. In het midden-
en kleinbedrijf, dat vooral behoefte had aan kleinere vermogens, vervingen eerst de
gas- en later de elektromotoren, die betaalbaar waren en weinig ruimte of expertise
vereisten, de handmatige aandrijving.
Zeker hier speelden prijs en aanwezigheid van gas en elektriciteit een belangrijke

rol, daar zelfopwekking geen optie vormde.
Op welke wijze de toepassing van elektrische aandrijfkracht vervolgens werd

ingepast in de bestaande situatie, kon van geval tot geval verschillen. Dit lag niet
alleen aan de aard van het productieproces, maar ook aan de reeds in het bedrijf in
gebruik zijnde aandrijfmiddelen. Ook hierin zijn meerdere patronen aan te geven. In
veel gevallen vond de overgang naar een andere wijze van aandrijfkracht geleidelijk
plaats. Bij bedrijven die reeds mechanische aan-
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Met de elektrificering van de Nederlandse industrie verdween de stoom niet geheel uit de fabrieken.
Vooral in die bedrijven waar men ook proceswarmte nodig had, bleef men gebruik maken van
warmteopwekking door stoomketels. Hier het ketelhuis van de zeepfabriek van Unilever in Vlaardingen
in 1950.

drijfkracht gebruikten, werd vaak eerst bij minder essentiële onderdelen van het
productieproces op een nieuwe aandrijfkracht overgeschakeld; dit gebeurde ook bij
de aanschaf van een nieuwe productiemachine. De reeds bestaande vorm verdween
evenwel niet direct. Zo kon het voorkomen dat binnen één bedrijf gebruik werd
gemaakt van zowel een stoommachine als een elektromotor. Na verloop van tijd
vervingen elektromotoren de eerder aangeschafte installaties. Een uitzondering
vormden de zelfopwekkers, waarbij men geen afstand deed van de stoominstallaties
die voor zowel de opwekking van elektriciteit als de benodigde proceswarmte zorgden,
zoals bij de papierindustrie. Kleinere bedrijven, waarvoor stoomkracht minder
toepasbaar was, hadden vaak óf eerst een verbrandingsmotor óf direct een
elektromotor aangeschaft.
Hoewel de toepassing van verbrandings- of elektromotoren een decentrale

opstelling mogelijk maakte, werd hier niet altijd direct toe overgegaan. Soms werd
de centraal geplaatste stoommachine simpelweg vervangen of werd eerst één
elektromotor centraal opgesteld. In een latere fase ging men dan over tot decentrale
plaatsing, soms eerst bij meerdere machines en dan per machine.

De grote variatie aan keuzepatronen en toepassingsmogelijkheden overziend, blijkt
dat van een directe en eenduidige substitutie van stoom door stroom derhalve geen
sprake is geweest.

M. Davids, met medewerking van F.C.A. Veraart en J.L. Schippers.
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In de twintigste eeuw vond er in de industriële bedrijven een verschuiving plaats van ambachtelijke
naar meer wetenschappelijke werkwijzen. Dat betekende ook de inzet van steeds meer witteboorden-
en soms wittejassenpersoneel. Naarmate de nauwkeurigheidseisen toenamen, onder meer onder
invloed van de seriebouw uit losse onderdelen, moesten leveranciers van productieapparatuur speciale
aandacht geven aan de nauwkeurigheid van het werk en dus van de gebruikte gereedschappen. Voor
het ijken en controleren van de kalibers en het andere meetgereedschap werden speciale meetkamers
ingericht. Hier de meetkamer van machinefabriek Stork in Hengelo in april 1939, met rechts vooraan
een zogeheten stamdoos met een set eindmaten.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



285

4 Verwetenschappelijking van productie en organisatie

Wetenschappelijke productiemethoden en hun gevolgen
Veranderingen in de bedrijfsvoering onder invloed van de
verwetenschappelijking
Kwaliteitsbeheer en opkomst van de statistiek

In het verhaal ‘Rationalisatie’ uit 1934 beschreef Henk van Randwijk de
veranderingen in de industrie in zijn tijd aan de hand van het fictieve voorbeeld van
de N.V. Meyer en Hobbema's Constructiewerkplaatsen. Symbool van de nieuwe
aanpak is de stopwatch. Er komen tijdopnemers in het bedrijf die bepalen hoe lang
elke handeling mag duren en hoe hard de arbeiders werken. Meer nog dan in de
feitelijke gang van zaken wordt de tegenstelling tussen oud en nieuw echter getekend
in de figuren van de twee firmanten.
Hobbema, een van de oprichters, moet erkennen dat de zaak hem inmiddels boven

het hoofd is gegroeid. ‘De arbeiders noemen hem de ouwe baas. Dat is een naam
voor een mens. Meyer is dood. Z'n zoon heeft ir. voor z'n naam. Dat is raadselachtig
en gevaarlijk.’1

Ingenieurs maakten inderdaad in toenemende mate de dienst uit in de industrie.
Nieuwe, rationelewerkmethodenwerden gepropageerd door een nieuw soort manager,
een manager met bij voorkeur wetenschappelijke scholing, die op koele, rationele
manier naar het productieproces keek. Geen paternalistische figuur, maar iemand
die mensen en machines bekeek zoals een horlogemaker een horloge. Voor zover
bedrijfsleiders zelf niet over wetenschappelijke expertise beschikten, konden ze die
inhuren van buiten.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw stelde een groeiend leger van raadgevende

ingenieurs, organisatieadviseurs, psychotechnici en andere deskundigen zijn diensten
aan het bedrijfsleven beschikbaar. Dat hun optreden ook wantrouwen ontmoette,
komt niet alleen in de literatuur tot uiting. Een rapport van een van de nieuwe
adviesbureaus, het adviesbureau Louwerse, over een door hen opgezet onderzoek
naar de organisatie in de revolverdraaierij van de firma Stork te Hengelo in 1937,
geeft een aardige indruk van de houding van het personeel:2

Aanvang opdracht.
Arbeiders mopperen over het
tijdopnemen.

Juli 1937

Is de stemming verbeterd.12 Juli

Het werk wordt neergelegd.31 Aug.

Het werk wordt voortgezet; tijdopnemen
is gestaakt. Organisatiewerk stagneert
zeer. [...]

1 Sept.

Arbeiders weigeren instructiekaarten op
te volgen.

17 Dec.
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Staking. [...]18-22 Dec.

Voorloopig moeten wij ons weinig op de
afd. vertoonen; men moet langzaam aan
ons wennen. [...]

Jan. 1938

De wrijving tussen ingenieurs en arbeiders had vele gronden.
Gedeeltelijk was er een financieel aspect, aangezien tijdopneming werd gebruikt

om de loontarieven te berekenen, maar ook was er de kwestie van macht en
verantwoordelijkheid. Onder de oude, ambachtelijke productiewijzewerd de arbeiders
veel vrijheid gegund bij de uitvoering van hun taak. Hoe tot een goed product te
komen, was niet in expliciete voorschriften of procedures vastgelegd en was vooral
een zaak van ervaring en vakmanschap. De nieuwe organisatie streefde er juist wel
naar om alles onder toezicht te brengen. Het achterliggende idee was dat produceren
slechts optimaal mogelijk was op basis van rationele en wetenschappelijke principes.
Zulke principes waren een zaak van geschoolde experts en niet van traditioneel
denkende ambachtslieden.
Deze teneur past in een veel bredere ontwikkeling, waarbij techniek en wetenschap

in de twintigste eeuw steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. In de internationale
geschiedschrijving wordt de periode 1880-1914, toen deze tendens voor het eerst
duidelijk merkbaar werd, zelfs wel de ‘tweede industriële revolutie’ genoemd.
Voor de industriële productie heeft deze ‘verwetenschappelijking’
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ingrijpende gevolgen gehad. Niet alleen voor de arbeiders, zoals we zagen, maar ook
voor de introductie van nieuwe technieken en (daardoor) voor de aard en kwaliteit
van de producten.
Deze nieuwe ontwikkeling staat centraal in dit hoofdstuk. Daarbij gaat het in de

eerste plaats om nieuwe productiemethoden en -technieken. Produceren is echter een
ingewikkeld proces, waarbij allerlei aspecten in elkaar grijpen. De nieuwe
ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld moeilijk los te zien van de opkomst van de
elektromotor. Hier gaat het vooral om drie zaken: de introductie van nieuwematerialen
voor gereedschappen, het gebruik van meetinstrumenten en nauwkeuriger machines
alsmede het ontwikkelen van een stelsel van passingen en toleranties. In de tweede
plaats staan de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering centraal. De bedrijfsleiding kon
dan wel ijverig plannen maken, maar uiteindelijk werden de producten nog altijd
door arbeiders gemaakt. De wetenschappelijke methoden moesten op een of andere
manier op de werkvloer te verwezenlijken zijn. Middelen die in dat verband ter sprake
komen, zijn het tayloristische bedrijfsbeheer, controlemiddelen als kalibers en het
gebruik van tekeningen. Een derde element waarnaar ten slotte zal worden gekeken,
is de kwaliteit van het product. Waar producten niet meer door een vakman werden
gemaakt en beoordeeld, maar door een anonieme groep arbeiders voor een anonieme
klant, was de kwaliteit niet meer automatisch gegarandeerd. Van dit probleem lijken
de fabrikanten zich pas geleidelijk bewust te zijn geworden. Pas na de Tweede
Wereldoorlog werd het systematisch bestudeerd. De gepresenteerde oplossingen
hadden op hun beurt weer een duidelijke weerslag op het productieproces.

Machinefabriek Begemann in Helmond streefde al vóór de Eerste Wereldoorlog naar specialisatie
in de productie en het standaardiseren van onderdelen. Het bedrijf legde zich vooral toe op de
productie van centrifugaalpompen, die in serie werden gemaakt. De arbeiders houden voor de foto,
bestemd voor een handleiding en catalogus, een doek omhoog achter een serie pompen. In 1915 had
Begemann in totaal 655 pompen vervaardigd, vijftien jaar later 10.000, in 1938 20.000 en in 1940
30.000.

Wetenschappelijke productiemethoden en hun gevolgen

Tot in de negentiende eeuwwas ‘industriële’ productie grotendeels een ambachtelijke
bezigheid. Een werkman of een groep werklieden zette het betreffende product van
begin tot einde in elkaar en was daarmee ook volledig verantwoordelijk voor het
resultaat. Deze werkwijze is gaandeweg vervangen door een seriegewijze productie
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waarbij ieder werkstuk uit geprefabriceerde onderdelen in elkaar wordt gezet. Deze
werkwijze gaat gepaard met arbeidsdeling: iedere arbeider voert nog slechts een
bepaald deel van het proces uit. De verantwoordelijkheid voor het product verschuift
daarmee van de werkman, die alleen nog maar instructies uitvoert, naar de fabrikant,
die het hele productieproces organiseert. Hoewel er natuurlijk al eerder voorbeelden
zijn van massagoed dat in serie werd geproduceerd, kreeg deze ontwikkeling een
duidelijke versnelling in de Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw.
Men sprak wel van het ‘American system’. Het ideaal hierbij was volledige
uitwisselbaarheid van de verschillende onderdelen. In Europa volgde men deze
ontwikkelingen aanvankelijk kritisch, om niet te zeggen sceptisch. De aandacht ging
minder uit naar de rationaliteit van de productie dan naar de kwaliteit van het
eindproduct. Een uit pasklare onderdelen in elkaar gezette bouwdoos werd inferieur
geacht aan een werkwijze waarbij elk product afzonderlijk met zorg en vakmanschap
werd afgewerkt. In Groot-Brittannië bleef men eigenlijk de hele eerste helft van de
twintigste eeuw afkerig van het Amerikaanse systeem.3 De Duitse auto-industrie
bleef haar ambachtelijke tradities getrouw tot ze door de Eerste Wereldoorlog min
of

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



287

meer gedwongen werd ervan af te stappen.4 De Duitse machinebouw, evenwel, zag
hier al vrij vroeg mogelijkheden. Vanaf circa 1890 was het vooral de Duitse industrie
die, naast de Amerikaanse, het voortouw nam in de ontwikkeling van de
productietechniek.
Een dergelijke werkwijze stelt niet alleen voorwaarden aan de organisatie, maar

ook hoge eisen aan de gebruikte techniek. De verschillende onderdelen werden vóór
de Tweede Wereldoorlog in het algemeen vervaardigd via ‘verspanende technieken’
als draaien, schaven en frezen. Om de onderdelen op elkaar te doen aansluiten, ging
men er in het negentiende-eeuwse Amerika toe over om ze te vervaardigen aan de
hand vanmallen, kalibers en sjablonen. In de praktijk, echter, moesten de onderdelen
bij het in elkaar zetten nog worden bijgewerkt: pas na vijlen of andere bewerkingen
sloot alles goed op elkaar aan. De onnauwkeurigheid van de verschillende passingen
verklaart voor een goed deel de aanvankelijke afkeer in Europa van deze benadering.
Een groot deel van de inspanningen van de werktuigbouwkunde rond het begin

van de twintigste eeuwwas erop gericht om het Amerikaanse systeem te vervolmaken
en daardoor enerzijds efficiënter te werken, anderzijds een betere kwaliteit werk af
te leveren. Hierbij dienden tal van aspecten opnieuw te worden bezien. De gebruikte
materialen moesten van een constante en voorspelbare kwaliteit zijn, de instrumenten
moesten voldoende nauwkeurig zijn en de werkman moest er ook nog mee uit de
voeten kunnen.

Gereedschapsstaal

Een van de meest geruchtmakende ontdekkingen in de werktuigbouwkunde was de
uitvinding van het sneldraaistaal door de Amerikaanse ingenieurs Taylor en White
rond 1900. Indien men beitels van dit materiaal gebruikt, kon het verspanen van
metaal op de draaibank met een veel hogere draaisnelheid dan voorheen gebeuren,
waardoor veel sneller en efficiënter kon worden gewerkt. Taylor en White
ontwikkelden hun staal na uitvoerige en zorgvuldige tests, waarbij niet alleen werd
gekeken naar draaisnelheid, maar ook naar zaken als snedediepte en temperatuur,
alles gemeten met behulp van instrumenten. Ze keken niet naar de
materiaaleigenschappen sec, zoals tot dan toe was gebeurd, maar naar het gebruik
in de praktijk. Het centrale begrip daarbij was de standtijd, de tijd dat een beitel
scherp bleef. Om een beitel opnieuw te slijpen, moest hij uit de machine worden
gehaald en na het verwisselen van de beitel moest de machine opnieuw worden
ingesteld. De standtijd was afhankelijk van diverse factoren: de snijsnelheid, de
snedediepte, het materiaal en dergelijke. Door uitvoerige tests wist Taylor de
belangrijke relaties in kaart te brengen. Met het sneldraaistaal deden ook nieuwe test-
en meetmethoden hun intrede. De invoering van het sneldraaistaal was een duidelijke
stap in de verwetenschappelijking van de techniek.5

Daarnaast hing de invoering van het sneldraaistaal samen met veranderingen in
de manier waarop de arbeid en de productie waren georganiseerd. Sneldraaistaal had
zijn optimale werking bij hoge snijsnelheden. Dat vereiste om te beginnen
aanpassingen aan de machines. De introductie van de elektromotor in het bedrijf
hangt voor een deel samen met de behoefte aan een betere aandrijving.
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Gebruik van sneldraaistaal bracht ook een ingrijpende verschuiving in de
kostprijsberekening van het product met zich mee. Vooral machinekosten en
gereedschapskosten hadden een ander gewicht. De tijd- en schaalvoordelen die met
sneldraaistaal waren te behalen, traden vooral op in de serie- en massafabricage.
Daarnaast werd ook het inperken van de ‘dode’ tijd, en daarmee het efficiënter
inrichten van de arbeid, steeds belangrijker. Dit had ook weer zijn weerslag op de
ontwerpen van de machines.6

Een andere ontwikkeling op het gebied van gereedschapsstalen was het stelliet,
een legering uit voornamelijk cobalt, chroom en wolfraam, in 1907 door Elwood
Hayes geïntroduceerd. Stelliet behield zijn hoge hardheid ook bij temperaturen boven
de 600 graden.
Daarentegen was het erg bros en moeilijk te verwerken. Volledige beitels van

stelliet maken was niet mogelijk. In plaats daarvan werden snijplaatjes op bestaande
beitels aangebracht. Stelliet was eigenlijk alleen rendabel bij zeer hoge snijsnelheden
(bij de snelheden waarmee men met normaal snelstaal draaide, had het geen betere
eigenschappen en werd het veeleer sneller bot) en in de seriefabricage, waar geringe
instel- en afsteltijden golden. Het was dus zeker geen wondermiddel, maar alleen in
combinatie met andere maatregelen bruikbaar.7

Nauwkeurigheid

Seriewerk gold aanvankelijk als van slechte kwaliteit, maar al in de negentiende
eeuw was er een streven naar vergroting van de nauwkeurigheid. Een leidende rol
werd vervuld door de Amerikaanse fabriek van Brown & Sharpe. Aanvankelijk
fabriceerde ze naaimachines volgens het ‘American system’. De nieuwe
gereedschappen die de fabriek daarvoor ontwikkelde, werden vervolgens ook in de
handel gebracht en zodoende ontwikkelde het bedrijf zich tot de leidende fabriek
van gereedschappen en gereedschapswerktuigen. Het ontwikkelde onder meer de
schuifmaat (met nonius) en de schroefmaat, meestal micrometer genaamd.8

Vanaf circa 1890 boog vooral de Duitse industrie zich over de vraag hoe ook zij
precisiewerk op zijn Amerikaans kon rationaliseren.
De belangrijkste theoreticus op dit gebied was Georg Schlesinger, die zijn carrière

begon als ingenieur bij de firma Loewe en later hoogleraar werd aan de Technische
Hogeschool van Berlijn.9Hij codificeerde onder meer de regels voor de bepaling van
de nauwkeurigheid van gereedschapswerktuigen in zijn Prüfbuch für
Werkzeugmaschinen, dat in verschillende talen werd vertaald en dat ook in Nederland
veel gezag had. De eerste druk verscheen in 1927 in Berlijn, de derde druk in 1939
in Middelburg. In Duitsland was Schlesinger als jood inmiddels persona non grata.
Van 1934 tot 1939 doceerde hij in Brussel.
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Met preciezer werkende machines alleen was men er niet. De inzet daarvan vereiste
tevens een nieuw stelsel van passingen en toleranties van onderdelen. Passingen wil
in dit verband zeggen dat men zich van tevoren rekenschap moest geven van de mate
waarin de onderdelen op elkaar moesten aansluiten en van de consequenties die dat
moest hebben voor de gekozenmaatvoering. Een as die na in een wiel te zijn gestoken
daarmee een onverbrekelijke eenheid moet vormen, heeft een andere passing dan
een as die vrij in een gat moet kunnen draaien. In het eerste geval zal de diameter
van de as iets groter moeten zijn dan die van het gat, in het tweede geval iets kleiner.
Volledige exactheid van de gekozen maatvoering valt echter niet te verwerkelijken.
Daarom werd de leer der toleranties of grenswaarden ontwikkeld. In plaats van een
exacte waarde aan te geven, wordt een bereik aangegevenwaarbinnen de betreffende
afmeting moet vallen. Hoe smaller dit bereik is, hoe nauwkeuriger de maat. Bij het
ontwerpen van een nieuw apparaat moet men dus in de eerste plaats bedenken hoe
strak de verschillende onderdelen in elkaar moeten passen en in de tweede plaats
hoe groot de vereiste nauwkeurigheid (of kwaliteit) is.
Tolerantie is niet enkel van toepassing op assen en gaten (de zogenaamde ronde

passingen). Zo zijn er nog vlakke passingen, hoekpassingen en schroefdraadpassingen.
Niet al deze onderwerpen werden onmiddellijk even goed uitgewerkt. Uitgewerkte
passingstelsels werden vooral opgesteld voor de ronde passingen en voor schroefdraad.
Voor vlakke passingen en hoekpassingen ontkwammen, als het om zeer nauwkeurig
werk ging, in de praktijk toch niet aan pasmaken. Ook bij de ronde passingen werkte
het systeem niet altijd perfect, in het bijzonder als de diameter van de as groter was
dan die van het gat (‘perspassingen’). Bij het over elkaar heen schuiven kwam het
dan nogal aan op de materiaaleigenschappen en andere bijkomende factoren, zoals
smering. In deze gevallen kon men assen en gaten wel volgens het
grenswaardesysteem maken, ‘maar ten slotte zal door selectie de juiste speelruimte
moeten worden verkregen’.10

Invoering van de nieuwe technieken in Nederland

De Nederlandse machinenijverheid heeft aan de hier beschreven ontwikkelingen
slechts minieme bijdragen geleverd.Wel maakte zij onder invloed van de buitenlandse
ontwikkelingen een ingrijpend proces van modernisering door. Rond 1900 oogde de
Nederlandse machinenijverheid in vergelijking met de buurlanden Duitsland, België
en Groot-Brittannië weinig indrukwekkend. Het ging om een kleine en diverse sector,
deels ontstaan als afgeleide van andere bedrijfstakken als scheepsbouw, rederijen en
spoorwegen. De meeste bedrijven hadden voornamelijk een regionale functie en
kenden weinig specialisatie. Zo leverde de N.V. Werkspoor stoommachines voor
schepen en andere toepassingen, machines voor de suikerindustrie, oorlogsmaterieel
zoals kanonnen, ijs- en koelmachines, locomotieven en rijtuigen voor spoorwegen,
bruggen en draaischijven en andere ijzerconstructies.
Veelbetekenend is ook dat er rond 1900 voor zover bekend geen enkele Nederlandse

fabriek gereedschapswerktuigen maakte.11

Nederlandse fabrikanten konden zich via vakbladen en het bezoeken van
tentoonstellingen van de internationale ontwikkelingen op de hoogte houden. Zo
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wijdde het Nederlandse tijdschrift De Ingenieur in 1901 een uitvoerige bespreking
aan het snelstaal, dat een jaar eerder op de wereldtentoonstelling in Parijs bij de
technische wereld was geïntroduceerd. De Duitse firma Böhler had inmiddels een
dergelijk product op de markt gebracht. Het tijdschrift relativeerde de voorspellingen
van de fabrikanten, maar verwachtte toch dat het nieuwe gereedschapsstaal, met
enkele aanpassingen aan demachines, een verdrievoudiging van het arbeidsvermogen
zou kunnen opleveren.12 In hoeverre het snelstaal vervolgens ook feitelijk ingang
vond bij Nederlandse bedrijven, is moeilijker na te gaan. In 1908 vondDe Ingenieur,
in een beschrijving van de nieuwe werkplaats van de Staatsspoorwegen, het gebruik
nog bijzonder genoeg om afzonderlijk te vermelden.13 In een overzicht uit 1911 van
de belangrijkste verbeteringen in de machinefabricage van de laatste 25 jaar werd
het snelstaal daarentegen uitdrukkelijk genoemd, wat toch duidt op een algemene
verbreiding.14 De aanpassingen aan de machines waar De Ingenieur in 1901 over
sprak, bleken overigens vrij ingrijpend.
Niet alleen moest elke machine afzonderlijk, bij voorkeur met een elektromotor,

worden aangedreven. De gebruikelijke machines bleken ook niet bestand tegen de
hoge snelheden waarmee nu werd gewerkt en waren na een paar weken totaal
versleten.15De invoering van het snelstaal vereiste zodoende ook een nieuwe generatie
gereedschapswerktuigen.
In 1907 organiseerde deMaatschappij van Nijverheid in het Paleis voor Volksvlijt

in Amsterdam een internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen. De opzet
om een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden van buitenlandse
bewerkingsmachines slaagde slechts gedeeltelijk. Aangezien in Nederland geen
octrooiwet en derhalve geen bescherming van buitenlandse uitvindingen bestond,
waren veel firma's huiverig om in Nederland te exposeren. In Duitsland had het
permanente comité voor buitenlandse tentoonstellingen zelfs een officiële
waarschuwing doen uitgaan tegen deelname aan de expositie in Amsterdam. In
Nederland werd niet alleen nagemaakt, maar ook nog eens zo slecht dat het originele
product eronder leed, aldus het comité.16De tentoonstelling had echter niet enkel een
informatief, maar bij uitstek ook een propagandistisch doel. Zij wilde het vooroordeel
wegnemen dat machines en ambachtsnijverheid haaks op elkaar stonden, en aldus
een bijdrage leveren aan de mechanisering van de Nederlandse nijverheid: ‘Te lang
heeft men gemeend, dat de ambachtsnijvere alleen dan aan zijn roeping kon voldoen,
indien hij het werktuig, demachine, verre hield van zijn werkplaats.Want het werktuig
eischt twee dingen: kracht en kapitaal. En over geen van beide beschikte de
ambachtsnijvere. Doch nu is het anders, kan het althans anders
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worden in de kleinsten, den ambachtsman passende hoeveelheden. Gasmotoren,
explosiemotoren, wel het meest nog de elektrischemotor hebben het krachtprobleem
opgelost, brengen kracht binnen ieders bereik.’17 Het is twijfelachtig of de Britse en
Amerikaanse sneldraaibanken en snelboormachines voor de metaalbewerking die
op de tentoonstelling te zien waren, inderdaad geschikt waren voor de
ambachtswerkplaats. De organisatoren wezen echter nadrukkelijk op demogelijkheid
van coöperatief gebruik.
De Eerste Wereldoorlog deed de belangstelling voor gereedschapswerktuigen

opleven. De invoer lag stil, zodat Nederlandse fabrieken ze noodgedwongen zelf
moesten maken. Een belangrijke impuls werd gegeven door de Artillerie-inrichting
Hembrug te Zaandam, die bij diverse Nederlandse machinebouwers vierhonderd
freesmachines bestelde. De helft hiervan werd vervaardigd door de maatschappij
Van Berkel's Patent uit Rotterdam. Van Berkel's Patent was begonnen als een fabriek
van snijmachines en ontwikkelde zich snel tot een van de grootste en modernste
machinefabrieken in Nederland. Tijdens en na de oorlog werd het assortiment
uitgebreid met producten als handgranaten en zelfs vliegtuigen. De maatschappij
maakte ook draaibanken van een ‘Amerikaansch type’. Of het hier om productie
onder licentie dan wel om gewone kopieën ging, is niet duidelijk.18

Nog op een ander punt betekende de Eerste Wereldoorlog een breuk. Als gezegd,
kunnen de nieuwe technieken niet geïsoleerd worden gezien, maar hangen zij samen
met nieuwe productiewijzen, in het bijzonder met de overgang van stuksgewijze
productie naar serie- en massaproductie. Voor stukwerk waren oude machines en
technieken vaak rendabeler. In Nederlandse bedrijven, die vaakweinig gespecialiseerd
waren, bleef men nog lang oude en nieuwe machines door elkaar gebruiken. De
oorlog gaf echter een krachtige impuls aan een overgang op specialisatie en
serieproductie. Vandaar dat de interesse in moderne machines groeide.De Ingenieur
deed na afloop van de oorlog regelmatig verslag van buitenlandse tentoonstellingen
van gereedschapswerktuigen, in het bijzonder die in Londen en Leipzig.19 Voor de
invoer van gereedschapswerktuigen richtten enkele Nederlandse industriëlen en
reders in 1919 de N.V. Higeta op (Handel in gereedschapswerktuigen en technische
artikelen). Higeta trad op als vertegenwoordiger van verschillende buitenlandse
firma's, meest Duitse en Amerikaanse fabrikanten van draaibanken, schaafbanken
enzovoort.

Veranderingen in de bedrijfsvoering onder invloed van de
verwetenschappelijking

Het terugdringen van het belang van het vakmanschap ten gunste van vaste procedures
en objectieve criteria was vooral in de jaren twintig en dertig bewust beleid van
bedrijfskundigen. Het al genoemde adviesbureau Louwerse stelde naar aanleiding
van een
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De Maatschappij Van Berkel's Patent in Rotterdam, opgericht in 1899, was een van de eerste
machinefabrieken die gericht waren op de seriefabricage van enkele specialiteiten. Zij was een
voorloper op het gebied van standaardisatie en etaleerde zichzelf graag als een bedrijf waar de
nieuwste technieken werden toegepast. De aanduiding ‘Amerikaansch type’ in deze advertentie voor
draaibanken uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog past duidelijk in dat bedrijfsimago.

onderzoek bij de draaierij van Stork Hijschapparaten te Haarlem vast dat de ervaring
van het bedrijf onvoldoende was vastgelegd. ‘Dit komt vooral sterk naar voren in de
persoon van baas Koning, die door zijn speciale ervaring met bijv.
diepboorgereedschap een uitzonderlijke positie in het bedrijf inneemt. Dit gaat zelfs
zoo ver, dat de kwalitatieve controle van de werkstukken geheel onder zijn invloed
staat. Controle op baas Koning is dus practisch onmogelijk, terwijl verder deze
geheele afdeeling van hem afhankelijk is. Een toestand, die o.i. geen voortgang mag
vinden.’20 Ook de bekende bedrijfsadviseur ir. Ernst Hijmans meende dat bij de
ambachtelijke wijze van vervaardiging de ervaring een te grote rol speelde.
Knappe vaklui waren daardoor ‘koninkjes in eigen rijk, die hun macht eigenlijk

daar aan ontleenen, dat aan de bedrijfsleiding niet voldoende bekend is welke
speelruimte men moet toepassen’. Hij pleitte voor vaste criteria: ‘Op den duur heeft
men daardoor een zekerheid voor deugdelijke vervaardiging, welke men niet heeft
als men vertrouwt op de gevoelservaring van één werkman.’21

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



290

Een ruimtebesparend opbergsysteem voor gereedschappen bij de machinefabriek Begemann in
Helmond in het begin van de jaren twintig. In het midden hangen verscheidene bekkalibers; daarboven
en op de tafel achteraan enkele penkalibers.

Strakkere controle

Deze concentratie van verantwoordelijkheid was niet enkel een stokpaardje van
bedrijfskundigen. Ze werd ook in de hand gewerkt door de nieuwe materialen en
technieken. Vóór de komst van het sneldraaistaal was iedere werkman zelf
verantwoordelijk voor de conditie van zijn gereedschappen. Het sneldraaistaal vereiste
echter een heel andere benadering, zoals De Ingenieur in 1910 vaststelde: ‘[...] het
is nog een lastige omstandigheid dat deze [behandelingsmethode] zoo radicaal
verschilt van die, welke de “old hands” in een machinefabriek gewend zijn te doen
met het gereedschap, dat een tijd van proefnemen aan het gebruik van snelstaal
voorafgaanmoet voor wie het zelf smeden en verder behandelen willen, een proeftijd,
die echter later veelvoudig beloond zal worden door de te verkrijgen resultaten.’22

Met de komst van duurdere machines en gereedschappen werd de controle strakker
en ontstonden aparte gereedschapsafdelingen, waar gereedschappen werden
uitgegeven, gecontroleerd en onderhouden.
Bij het vervaardigen van losse onderdelen werd ook de controle van de

afzonderlijke werkstukken van belang. In hoeverre viel wat de werkman maakte nog
binnen de voorgeschreven tolerantie? In principe stonden hiervoor micrometers en
ander nauwkeurig meetgereedschap ter beschikking. Voor in grote series gemaakte
standaardonderdelen maakte men in de praktijk liever gebruik van tolerantiekalibers,
dat wil zeggen, kalibers met een goed- en een afkeurzijde. Een kaliber om bijvoorbeeld
de diameter van een gat te controleren, had dan twee uiteinden.Wanneer de ene zijde
van het kaliber in het gat paste, dan was het wijd genoeg. Paste ook de andere zijde,
dan was het te wijd (en moest dus worden afgekeurd).
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De controle van de diameter van een lagerbus met behulp van een bekkaliber. In de gaten bij de
opening van het kaliber zijn achter elkaar twee paar stiften aangebracht. De lagerbus moet, zonder
dat extra kracht wordt gebruikt, tussen het eerste paar stiften kunnen doorgaan, maar moet bij het
tweede paar blijven steken. Goedkeur- en afkeurkalibers zijn hier dus gecombineerd. Door losse
stiften te gebruiken die met behulp van stelschroeven werden ingesteld, was het kaliber bij slijtage
niet meteen onbruikbaar, maar kon het opnieuw worden ingesteld.
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Zo had men ringkalibers of bekkalibers voor assen, penkalibers, maatschollen of
speermaten voor gaten en schroefdraadkalibers voor schroefdraad. Tolerantiekalibers
waren in de negentiende eeuw door Brown & Sharpe ontwikkeld en met het
ontwikkelen van de theorie van passingen en toleranties steeds verder verfijnd.
Kalibers waren eenvoudig op de werkvloer te hanteren en maakten arbeidsdeling
eenvoudiger. Wel vereiste het gebruik van kalibers dat het bedrijf beschikte over een
goed geoutilleerd laboratorium waar zij konden worden gecontroleerd of geijkt.
In een voordracht uit 1918 over zijn ervaringen bij Van Berkel's Patent te Rotterdam

vertelde Hijmans dat de speciale afdeling voor de kwaliteitscontrole, die in navolging
van andere fabrieken aanvankelijk was opgericht, weer was opgeheven wegens
gebrekkig resultaat en hoge kosten. De controle vond nu plaats door de afdelingsbaas,
grotendeels met behulp van speciale kalibers. Hijmans beschrijft hoe tandwielen
worden gekeurd met behulp van een kaliber met twee standaardtandwielen. Het
nieuw gemaakte en te keuren tandwiel werd gezet op de plaats van een van deze
twee, en gekeken werd of het geheel nog goed liep.23

Ook op het gebied van controlemiddelen was de Nederlandse inbreng gering.
Kalibers werden eveneens uit het buitenland betrokken. Zo verkocht de N.V. Higeta
‘kalibers en andere meetwerktuigen volgens het plus enminus systeem’ van de firma
Mikron G.m.b.H. te Berlijn.24 In het boekje Passen en meten voor de werktuigbouw,
dat in Nederland jarenlang in het technisch onderwijs werd gebruikt, wordt maar één
meetinstrument van Nederlandse makelij vermeld, een kegelmeetapparaat voor
conische werkstukken van de Kromhoutmotorenfabriek.25

De tekenzaal van de elektrotechnische onderneming Smit Slikkerveer is hier ingericht voor een
presentatie voor een afnemer, vermoedelijk Hoogovens (1940). Op het grote beweegbare tekenbord
in het midden hangen blauwdrukken van een nieuw ontwerp. Vooraan de ladekasten waarin de
originele tekeningen, de zogeheten calques, en de stuklijsten werden opgeslagen. De toenemende
nauwkeurigheidseisen die men aan de constructies stelde, vertaalden zich ook in een verfijning van
een steeds groter aantal tekeningen, waarvoor uniforme standaarden werden opgesteld.

Tekeningen

Een probleemwas hoemen kon verzekeren dat de verschillende onderdelen op elkaar
aansloten. Aangezien er niet meer één werkmanwas die het hele proces kon overzien,
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moest het werkstuk van tevoren, op de tekentafel, in detail worden ontworpen. De
verschillende onderdelen waaruit het product bestond, moesten dan volgens instructie
worden vervaardigd. Het kwam dus aan op een weldoordacht ontwerp en op
nauwkeurige instructies.
De communicatie van tekenkamer of ontwerpkantoor naar werkplaats verliep

vooral via tekeningen. De technische tekening werd de ‘taal’ van de technicus. Bij
een onderzoek in 1911 onder machinefabrikanten bleek dit proces al ver
voortgeschreden. De Koninklijke NederlandseMachinefabriek te Helmond (een voor
die tijd modern geleid bedrijf) gaf bijvoorbeeld aan dat in dit bedrijf ‘bijna uitsluitend
naar teekening gewerkt wordt’. Vrijwel alle benaderde fabrikanten bleken dan ook
grote waarde te hechten aan tekenonderwijs voor hun arbeiders; velen verzorgden
dit ook zelf. Ir. P.W. Touw van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden
legde uit: ‘Het goed kunnen begrijpen van teekeningen en accuraat daarnaar werken,
is vooral voor bankwerkers, draaiers, modelmakers en constructie-werkers van groot
nut.’26 In het begin van de twintigste eeuw namen veel ambachts- en tekenscholen
constructietekenen op in het curriculum.
Het stijgende belang van tekeningen betekende dat steeds hogere eisen werden

gesteld aan duidelijkheid en eenduidigheid. In de praktijk trad aanvankelijk echter
een ware wildgroei aan conventies op. H.E. van Gelder, een van de belangrijkste
pleitbezorgers voor het middelbaar technisch onderwijs in Nederland,

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



292

Normalisatie gold tijdens het Interbellum als ‘modern’ bij uitstek en dit imago werd bewust
gecultiveerd. Dat was niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van vormgeving. Hier een
advertentie uit 1925 die was ontworpen door de modernistische kunstenaar Piet Zwart, ook bekend
als schepper van de Bruynzeelkeuken.

vertelde in 1917: ‘Thans krijgt men van de eene fabriek dit en van de andere fabriek
dat. Op de teekening van de eene fabriek worden de projecties zóó geplaatst, op de
teekening van de andere fabriek weder anders; op de eene teekening is het staal zoo
gekleurd of gearceerd, op de andere teekening weder anders. Dit is werkelijk een
moeilijk ding en het is vooral voor hen, die de werken moeten uitvoeren van het
allergrootste belang, dat aan dergelijke onbepaaldheid een einde komt.’27

In de industriële productie hebben ambachtelijke vaardigheden zodoende steeds
meer plaatsgemaakt voor een systematische, in formele regels vastgelegde aanpak.
Die regels en voorschriften zijn daarbij niet alleen steeds algemener en abstracter
geworden. De beslissingen worden ook genomen op plaatsen die steeds verder van
de werkvloer verwijderd zijn. In het begin van de twintigste eeuwwas het nog vooral
de eigen bedrijfsleiding die invloed probeerde te winnen en daarvoor een ingenieur
in dienst nam. Maar inmiddels zijn het vaak nationale of internationale instellingen
of overeenkomsten die bepalen hoe er gewerkt moet worden en hebben ook de
afzonderlijke bedrijfsleidingen zich daar maar naar te schikken.
Tien jaar eerder, toen hij directeur was van de Middelbare Technische School

(MTS) te Amsterdam, had Van Gelder al een poging gedaan om tot meer eenheid te
komen. Met de Technische Hogeschool Delft was hij toen tot een gezamenlijke
standaard voor arceringen en kleuren om materialen aan te geven gekomen. Bij
andere MTS'en vond deze standaard echter slechts mondjesmaat ingang en het
ambachtsonderwijs verklaarde zich te moeten houden aan de gewoonten van de
afzonderlijke fabrikanten waar hun leerlingen in hoofdzaak werden geplaatst.28 In
1917 bleek er evenwel meer draagvlak te bestaan. De in 1916 opgerichte
Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland stelde in 1918 een commissie
in voor technische tekeningen (commissie B), die zich terstond splitste in vijf
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subcommissies. Voor het aangeven van de vereiste bewerkingen ontwikkelde men
vaste formules.29

De tekening bevatte in principe alle informatie die nodig was om het werkstuk te
maken: afmetingen, materiaal, afwerking en dergelijke. Het adviesbureau Louwerse
stelde in 1938 in de draaierij van Stork Hijschapparaten te Haarlem vast dat er nogal
eens verliezen optraden puur omdat de opdracht onvolledig of onjuist omschreven
was. Het bureau beval aan dat elk karwei nauwkeurig moest worden omschreven
door middel van toleranties en bewerkingstekens op de tekening. De aldus
gedetailleerde ontwerptekeningenmoesten in de fabriek nog een keer door de afdeling
Werkvoorbereiding worden nagezien op doelmatigheid en bewerkingskosten.30

Onbegrip tussen tekenkamer en werkvloer had overigens niet altijd enkel te maken
met de middelen van communicatie. Bij het voorschrijven van de juiste toleranties
speelden niet alleen technische, maar ook economische en eventueel tactische
overwegingen een rol. Het bereiken van een hogere nauwkeurigheid is alleen met
hogere kosten te verwezenlijken. Het bedrijfsbelang brengt daarom mee dat men de
maximale tolerantie aanhoudt. Niettemin kwam het voor dat men in de tekenkamer
toch een grotere nauwkeurigheid voorschreef vanuit de veronderstelling dat men in
de fabricage minder precies zou werken dan was voorgeschreven. Anderzijds ergerde
men zich in de werkplaats vaak aan de voorgeschreven geringe toleranties, die veel
extra werk meebrachten, maar als puntje bij paaltje kwam niet essentieel bleken.31

Na de Tweede Wereldoorlog bleek overigens dat de gebruikelijke manier om
toleranties te berekenen inderdaad vaak te strikte grenzen opleverde.

Normalisatie

In theorie kon een ontwerper voor elk werkstuk opnieuw bepalen welke toleranties
en welke passingen het beste waren. In de praktijk had men echter geen belang bij
een ongebreidelde wildgroei op dit gebied en probeerde men het aantal gebruikte
passingen te beperken en te werken met een vaste set van kalibers. Daar kalibers
vanwege de hoge eisen die eraan gesteld werden nogal kostbaar waren, leverde dit
ook een besparing op. In de tweede plaats werd uitwisselbaarheid bevorderd wanneer
verschillende fabrikanten van dezelfde voorschriften uitgingen. Het werd dan
eenvoudiger om onderdelen volgens specificatie bij toeleveranciers te bestellen.
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Net als dat bij tekeningen het geval was, streefde men ook bij passingstelsels daarom
al vroeg naar normalisatie.
In Nederland werd door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in 1918 een

commissie voor grenswaarden voor spelingen bij mallen en kalibers ingesteld
(commissie C). Daarbij moesten verschillende praktische problemenworden opgelost.
Een voordracht van Ernst Hijmans over ‘Toepassing van maatgrenzen en
maatgrenskalibers voor cylindrische werkstukken’ in maart 1920 leidde tot een
uitvoerige polemiek inDe Ingenieur over de vraag bij welke temperatuurmen kalibers
diende te ijken.32

Het werk van de commissie leidde in 1920 tot de invoering van een Nederlands
passingstelsel. In de praktijk blijkt dit stelsel maar weinig te zijn gebruikt. De
gebruikte terminologie vormde een drempel. In plaats van een aanduiding in woorden
als ‘glijdende passing’ was een aanduiding in symbolen voorgeschreven, zoals o.p/q.
Dat was onwennig in het gebruik. Een nadeel van het stelsel was bovendien dat het
twee soorten kalibers voorschreef: werkplaatskalibers waarmee de werkman ervoor
kon zorgen dat hij met zijn werkstuk binnen de afmetingen bleef, en controlekalibers
voor de controle van het uiteindelijke werkstuk, bijvoorbeeld door de afnemer. In
verband met de tolerantie van de kalibers zelf moesten de maten van de
controlekalibers iets ruimer worden genomen dan die van de overeenkomende
werkplaatskalibers, wat betekende dat men in de werkplaats nauwkeuriger werkte
dan strikt genomen nodig was. Dat klemde te meer, daar de controlekalibers in de
praktijk nauwelijks gebruikt bleken te worden.
De belangrijkste reden voor de geringe populariteit was echter ongetwijfeld de

concurrentie van buitenlandse stelsels. Het normaliseren van passingen en toleranties
speelde tenslotte niet alleen bij ons. Nederlandse fabrikanten waren sterk van de
internationale markt afhankelijk en moesten met de buitenlandse gewoonten en
verlangens rekening houden. In Nederland werd vooral het ‘DIN-stelsel’ van de
Deutsche Normenausschuss veel gebruikt. In 1928 publiceerde de Hoofdcommissie
een nieuw ontwerp van het stelsel, dat beter aansloot bij de DIN-normen. Het werd
evenwel nooit officieel aangenomen, omdat internationale ontwikkelingen een eigen
Nederlands stelsel overbodig of zelfs onwenselijk maakten.
Het bestaan van verschillende nationale passingstelsels naast elkaar werd alom

onwenselijk geacht. Toen in 1926 de International Standards Association (ISA) werd
opgericht met het doel om overeenstemming te brengen in nationale normen, was
dit een van de eerste gebieden waarop men zich richtte. In 1934 kwam het
ISA-passingstelsel voor ronde passingen gereed. Met slechts minieme aanpassingen
werd dit in 1935 door de Nederlandse Hoofdcommissie overgenomen. Dit stelsel
gaf een reeks voorkeurspassingen en een reeks voorkeurstoleranties, die voor de
meeste toepassingen bruikbaar waren. Zo onderscheidde men perspassingen,
drukpassingen, klempassingen, schuifpassingen, glijdende passingen, lopende
passingen en ruime passingen. Voor toleranties gold een onderscheid tussen ruw
werk, gewoon werk, nauwkeurig werk en zeer nauwkeurig werk. De exacte
grensmaten zijn daarbij afhankelijk van de diameter van het werkstuk. De passing
wordt aangegeven met een letter, de tolerantie met een cijfer. Deze gecodeerde
aanduidingen waren eenvoudig op werktekeningen te plaatsen.33
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Scientific management en de reactie

Arbeiders kregen steeds minder eigen verantwoordelijkheid, ze hadden eenvoudig
een vastgestelde reeks deelhandelingen uit te voeren. In ver doorgevoerde vorm nam
de bedrijfsleiding zelfs de verantwoordelijkheid voor deze deelhandelingen over.
Dit is de kern van het scientific management of wetenschappelijk bedrijfsbeheer, dat
door de Amerikaan Frederick Taylor, dezelfde van het sneldraaistaal, werd
ontwikkeld. Analyse van de arbeid met behulp van tijdopnemingen stond centraal
in zijn benadering.
In Nederland kregen de ideeën van Taylor vooral tijdens de depressie van de jaren

dertig navolging. De Enschedese textielfabrikant Van Heek huurde rond 1932 het
bekende Franse ingenieursbureau Bedaux in om het bedrijf te rationaliseren. Een
medewerker van het bedrijf, Chris Leerkamp, kreeg opdracht de (Duitse) ingenieurs
te assisteren. Hij vertelde daarover later: ‘Ik heb toen enkele jaren met deze mensen
samengewerkt. Ik heb zelf geen scholing in het buitenland gehad. De techniek van
tijdstudies en tariefmetingen leerde ik van de Duitse ingenieurs. Maar dat is ook
helemaal niet zo ingewikkeld. Ook de technische middelen zijn betrekkelijk
eenvoudig: een gewoon stophorloge, zoals je er ook wel eens meeneemt naar een
hardloopwedstrijd. Na verloop van tijd heb ik toen tegen de direktie gezegd: “Stuur
die dure jongens maar weg. Ik zoek zelf wel een paar assistenten en dan knap ik die
zaak zelf wel op.”’34

Aldus werd Leerkamp hoofd van een twaalf man sterk ‘Bureau rationalisatie’.
Het primaire doel van de tijdopnemingen was de bepaling van het (stuk)loon. Voor

de diverse handelingen werden basistijden vastgesteld en aan de hand daarvan werden
standaardtarieven vastgesteld. ‘Die tijdstudies begonnen met funkties die zich daar
het beste voor leenden, zoals de machinefuncties van spinner, wever of afzetter (=
volgesponnen klossen van de spinmachine halen).
Later werden ze uitgebreid naar alle funkties, waar toepassing maar enigszins

mogelijk was. Maar functies als die van getouwsteller (= onderhoudsmonteur van
weefgetouwen) leenden zich daar toch minder goed voor. Voor de functies waar al
studies van gemaakt waren, moesten verder steeds weer nieuwe werkstudies gemaakt
of nieuwe tarieven gesteld worden, wanneer er nieuwemachines kwamen of wanneer
er overgegaan werd op nieuwe produkten. Andere weefsels betekent ander garen en
dat beïnvloedt weer de frekwentie van draadbreuk of het aantal picks (= inslagen)
per minuut; en zo natuurlijk de hoeveelheid werk die wevers moeten verzetten. Zo
hadden we met twaalf man aardig de handen vol.’ Om te bepalen hoe lang een
handeling mocht duren, diende men
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echter ook vast te stellen wat de meest efficiënte manier was om deze uit te voeren.
Ook daarvoor werden de tijdopnemingen gebruikt. Dat gaf dan eventueel aanleiding
tot een verbeterde opstelling van de machines, een andere volgorde van de bewerking
of een andere taakverdeling. Voorheen voerde de wever allerlei neventaken uit:
nieuwe kettingdraden inhangen, garenklossen verwisselen, enzovoort. Deze taken
werden nu aan minder geschoold personeel opgedragen. Door de werkzaamheden
systematisch te vergelijken, kwammen bovendien allerlei fouten in de voorbereiding
op het spoor. ‘Het kon gebeuren dat je merkte dat in de ene sektie van de weverij
veel meer draadbreuk optrad dan in de andere. Dan werd de vraag gesteld: hoe komt
dat?’ Het resultaat was dat een wever veel meer machines tegelijk kon bedienen, in
1932 afhankelijk van het weefsel 48 tot 60.
Van Heek kreeg in Twente al snel navolging. In de rationalisering van de Twentse

textielindustrie speelde het Raadgevend Bureau Berenschot een toonaangevende rol.
In 1951 had dit bureau hier al tweeduizendmensen opgeleid tot trainers, tijdopnemers
en arbeidsanalisten.35 Berenschot ontwikkelde zijn eigen hulpmiddelen, zoals de
drie-horloge-plank, waarmee snel achter elkaar diverse handelingen konden worden
gemeten en geklokt, uitgedrukt in ‘centiminuten’ (honderdste delen van minuten)
om gemakkelijker decimale berekeningen te kunnen maken. Met behulp van
tijdstudies maakte het bureau gedetailleerde voorschriften over hoe bepaalde
werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Zo werd een zeer gedetailleerde studie
gemaakt van de bewegingen van de arbeider die de cops (klossen inslaggaren) op de
priem in de weefspoel moest steken, waarbij een goede, een slechte en een
middelmatige arbeider met elkaar werden vergeleken. De arbeiders werden in
toenemende mate behandeld als een verlengstuk van de machines. Het waren
instrumenten waarvan zelf geen initiatief werd verwacht, maar die door deskundigen
werden geïnstrueerd en afgesteld.

Tegen deze instrumentele houding ten opzichte van de menselijke arbeidskracht
ontstond - vooral na de Tweede Wereldoorlog - verzet. Bij sommige, vooral
confessionele auteurs was duidelijk sprake van een heimwee naar voor-industriële
verhoudingen in het algemeen. Dat behoefde het aanreiken van praktische oplossingen
voor de moderne tijd echter niet in de weg te staan. De jezuïet A.M. Kuylaars beriep
zich op het voorbeeld van het Amerikaanse bedrijf IBM in zijn pleidooien voor
taakverruiming. Door taken te integreren in plaats van op te splitsen, moest de arbeid
zinvoller worden en meer bevrediging schenken.
Ook binnen de wereld van organisatieadviseurs klonken nieuwe geluiden. Het

human resource management streefde naar nieuwe strategieën om arbeid
aantrekkelijker te maken. In Nederland speelde vooral M.G. Ydo een belangrijke
rol. Ydo was in 1947 gepromoveerd op een proefschrift getiteld Plezier in het werk.
Hij richtte een organisatiebureau op dat zich specialiseerde in problemen rond
arbeidsvoldoening. Uiteraard ging het hier niet om pure filantropie. Door werk
aantrekkelijker te maken, kon men hopen arbeiders beter te motiveren, en daarmee
tevens het verloop tegengaan. Deze argumenten waren van belang aangezien na de
Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan arbeidskrachten heerste.
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Het instrumentarium van de tijdopnemer in het Interbellum. Eenvoudige handelingen waren te klokken
met een stopwatch - wel het meest gezichtsbepalende instrument van het ‘scientific management’. De
plank met drie horloges werd gebruikt als de te klokken handelingen elkaar zonder onderbreking
opvolgden. Met één druk op de knop werden steeds drie stopwatches tegelijk bediend - een ging lopen,
de volgende werd stilgezet (en kon dan worden afgelezen), de derde sprong op nul. Het
Michelin-apparaat linksboven werd gebruikt wanneer de aard van het werk de waarnemer geen
gelegenheid liet om op een horloge te kijken. Er werden slechts merktekens gezet op een gelijkmatig
doorlopende strook papier en de aantekeningen werden naderhand uitgewerkt. De filmcamera werd
eigenlijk alleen gebruikt in arbeidstechnische laboratoria. Deze foto, uit het archief van het
organisatieadviesbureau Louwerse, werd waarschijnlijk bij instructies gebruikt.
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Zo bleek de animo om in de Twentse katoenindustrie te gaan werken na de oorlog
drastisch gedaald. Vooral voor mannen waren de metaal en de bouw serieuze
alternatieven. Bij de Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij zorgde de directie op
instigatie van de arbeidsinspectie voor een aantal verbeteringen om de arbeid enigszins
aanvaardbaar te maken. Er kwamen stoelen, betere verlichting en afzuigkappen. Een
interessante verandering was ook de inrichting van schaftketen bij de fabriek.
Ogenschijnlijk hadden deze keten vooral het welzijn van de arbeiders op het oog,
met kennelijk succes, maar ze maakten ook flexibele pauzes mogelijk, waardoor de
tijdelijke afwezigheid van arbeiders viel op te vangen en de machines beter bezet
bleven.
Bij Philips probeerde men aanvankelijk het personeel aan zich te binden met

behoorlijke lonen, pendelbussen en het verzorgen van woonruimte. Het werk zelf
aantrekkelijker maken gebeurde hooguit door muziek te laten klinken. Dat hielp niet
echt om ploegendienst en handarbeid populair te maken. Toen vanaf 1960 de productie
van televisies omhoogschoot en het moeilijk bleek om voldoende personeel te vinden,
werd besloten de arbeidsdeling terug te draaien. De assemblagelijn werd opgedeeld
in vijf aparte eenheden met buffervoorraden ertussen. Bij de ontstane deelgroepen
wilde men een eigen identiteit en groepsgevoel aankweken.
Opmerkelijk is dat deze maatregel weliswaar werd voorgesteld en misschien ook

wel was bedoeld als een manier om de arbeid aantrekkelijker te maken, maar dat de
uitwerking veel verder ging. Het aantal storingen nam met ruim de helft af en er
traden veel minder fouten op in het monteren en solderen. Deze ervaring bracht
Philips ertoe om ook in andere gevallen werkstructurering in te voeren, waarbij
productie-eenheden verantwoordelijk werden gesteld voor een zekere hoeveelheid
deelproducten. De taken rouleerden daarbij en de arbeiders kregen weer complexere
taken te vervullen. Individuele haperingenwerden daardoor veel soepeler opgevangen
dan bij rigide arbeidsdeling. Feitelijk was er dus sprake van een verdergaande
rationalisering, nu alleen langs andere paden dan voorheen. De humanisering van de
arbeid die bijvoorbeeld het bureau vanYdo propageerde, werd uiteindelijk beoordeeld
vanuit het bedrijfsbelang en de doelstellingen van het management.

Kwaliteitsbeheer en opkomst van de statistiek

De overgang op ‘wetenschappelijke’ methoden betekende ook het vastleggen van
de eisen waaraan producten moesten voldoen.
Daar binnen het productieproces altijd fouten werden gemaakt, werden de

gereedgekomen producten gekeurd; wat niet aan de norm voldeed, werd opnieuw
bewerkt of vernietigd. De verzamelterm voor alle eigenschappen die een product
uiteindelijk moet hebben, is ‘kwaliteit’. Bij fabrieksmatige productie is het van belang
een goede en vooral ook gelijkmatige kwaliteit te leveren, zonder
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Begin jaren dertig had, onder leiding van ir. B.W. Berenschot, bij Bendien's Confectiefabrieken in
Almelo een uitvoerig onderzoek plaats naar de meest economische manier van het maken van
knoopsgaten en het aanzetten van knopen bij overhemden. Dit resulteerde in een reeks voorschriften
die de door de arbeidsters te volgen handelingen in detail beschreven. De tekeningen leggen deze
werkwijze vast. Op de foto's wordt volgens de verbeterde methode een knoopsgat afgetekend en wordt
de boord onder de knoopsgatennaaimachine gelegd. Berenschot rapporteerde dat met zijn methode
bij boorden een tijdsbesparing van 42% werd verkregen.

al te veel extra onkosten. Sommige van de gewenste eigenschappen kunnen van
levensbelang zijn, andere zijn meer bijkomstig.
Sommige zijn goed meetbaar, andere vrijwel niet. Van tafelzilver, bijvoorbeeld,

is een van de belangrijkste eigenschappen dat het er in de ogen van de klant fraai
uitziet. De grens tussen wel en niet acceptabel is daarbij amper in exacte normen
vast te leggen.
Een voorbeeld van wat in de jaren dertig als een moderne kwaliteitscontrole kon

gelden, vinden we bij Bendiens confectiebedrijven in Almelo. De controle betrof
voor de hand liggende fouten als

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



296

Een snijmachine bij de Sunlight-fabriek van Lever's Zeep-maatschappij te Vlaardingen om blokken
huishoudzeep in kleinere stukken te snijden, die vervolgens werden gestempeld en verpakt (circa
1940). Voor het snijden gebruikte men ramen met snijdraden, waar de platen zeepmassa doorheen
werden geduwd. De draden waren verstelbaar, maar het was lange tijd schier onmogelijk om ervoor
te zorgen dat alle stukken zeep ruwweg hetzelfde gewicht hadden. Ook de spanning in de snijdraden
bleek van belang. Toen men dat eenmaal had ontdekt, werden ze steeds met behulp van een stemvork
op dezelfde toonhoogte ‘gestemd’.

losse naden, maar ook de gelijke lengte van revers, een goede zitting van de kraag,
en dergelijke. De productie bij Bendien verliep vrijwel geheel met lopende banden.
Dit bood de mogelijkheid om het product niet enkel op het eind te controleren, maar
ook halverwege het proces. Op verschillende punten in de procesgang waren
controleuses opgesteld. Volgens het adviesbureau Louwerse viel er echter nog wel
het een en ander te verbeteren. Zo waren de kwaliteitseisen onvoldoende vastgelegd,
waardoor de eisen die aan de arbeidsters werden gesteld konden wisselen. Het rapport
van het bureau beveelt aan om deze eisen duidelijk te formuleren, dat wil zeggen,
de toegestane afwijking van de norm vast te leggen. Niet enkel: de reverspunten
moeten even lang zijn, maar: het lengteverschil mag hoogstens een centimeter zijn.
De overeenkomst met de toleranties uit de machinebouw is duidelijk. Louwerse beval
ook aan om de controleuses duidelijke instructies en een training te geven, zodat ze
wisten wat er van hen werd verwacht. Een andere aanbeveling was om bij te houden
welke fouten het meeste voorkwamen. Op termijn wilde men de controleuses door
middel van een premiestelsel belonen voor de gevonden fouten.
In de meeste bedrijven bestond kwaliteitsbewaking echter uit niet meer dan een

eenvoudige uitgangscontrole, waarbij de stukken werden goedgekeurd of afgekeurd.
Pas na de Tweede Wereldoorlog ging men de controle ruimer opvatten: niet meer
enkel om foute producten uit de circulatie te halen, maar vooral om afwijkingen in
het proces tijdig op het spoor te komen en aan de hand daarvan het proces bij te
sturen. Daarbij besloot men dat het niet nodig of zelfs onwenselijk was om ieder
product apart te keuren. Men kon volstaan met steekproeven. Dit hing samen met
een toenemende belangstelling voor statistische methoden.36

Een van de eerste bedrijven in Nederland waar men (al in de jaren dertig) een
statistische benadering leerde toepassen, was Lever's Zeep Maatschappij te
Vlaardingen. Bij de vervaardiging van blokken Sunlightzeep werden grote platen
zeepmassa gemaakt, die vervolgens in stukken van het juiste gewicht werden
gesneden. Dat laatste was een probleem. De verantwoordelijke technicus herinnerde
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zich later: ‘Mijn toenmalige directeur had de gewoonte zo nu en dan eens een
gestempeld tablet van de paktafel te nemen en het na te wegen op zijn brievenweger.
Uiteraard was dat ene tablet alleen bij uitzondering van het juiste gewicht, dus meestal
òf te zwaar, òf te licht. Was het te zwaar, dan kreeg ik te horen dat ik de firma
benadeelde. Was het te licht, dan bedroog ik de klanten.’37

De klassiekemethode van een eindcontrole waarbij stukkenmet een onjuist gewicht
werden afgekeurd, was hier niet goed toepasbaar, deels door de grote hoeveelheden
(zeep was toen al een typisch massagoed), maar vooral ook omdat het niet duidelijk
was welke grenzen men in redelijkheid kon aanleggen. Door steekproefsgewijs
monsters te nemen en de resultaten grafisch te verwerken, kreeg men evenwel meer
inzicht in het proces. De zeepblokken zaten gemiddeld wel op een juist gewicht,
maar er traden grote individuele variaties op. Deze spreiding viel met behulp van de
statistiek wiskundig te beschrijven. Door systematisch gegevens te verzamelen, kon
men achterhalen welke factoren deze spreiding gunstig of ongunstig beïnvloedden.
Dat vergde een hele nieuwe benadering. Men controleerde niet meer het gewicht van
individuele stukken zeep, maar (via steekproeven) de variatie over een hele partij.
Doel van de controle was niet het goed- of afkeuren van afwijkende blokken, maar
het terugbrengen (en vervolgens constant houden) van de variatiebreedte.
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Vóór 1940 vond een dergelijke benadering in Nederland amper ingang. Lever was
wat dat betreft een witte raaf. Nu bood een dergelijke werkwijze behalve grote
mogelijkheden voor de procesbeheersing ook specifieke moeilijkheden. In de eerste
plaats op theoretisch niveau. Er moeten criteria zijn om te bepalen hoe representatief
een steekproef is, en voor de bewerking van het aldus verkregen materiaal. In een
fabriek bestaan daarnaast echter praktische problemen. Ten eerste mag het
productieproces niet worden verstoord. Ten tweede moet de controle, en de
verwerking van de resultaten, routinematig plaatsvinden, dus bij voorkeur door
laaggeschoold personeel. Ten derde moet de uitkomst, wil men op basis daarvan het
proces kunnen bijsturen, zo snel mogelijk beschikbaar zijn.
In de negentiende eeuw had men mallen en kalibers en soortgelijke instrumenten

ingevoerd ommet behulp van laaggeschoold personeel controles door te voeren. Dat
werkt alleen wanneer men enkel tussen ‘goed’ en ‘fout’ heeft te onderscheiden. Voor
een statistische verwerking is dat meestal onvoldoende en zijn andere methoden
nodig. Ook deze kwamen uit de Verenigde Staten. Als vader van de statistische
kwaliteitscontrole wordt wel de Amerikaan W.A. Shewart beschouwd, van de
telefoonmaatschappij Bell. In 1931 publiceerde hij zijn gezaghebbende studie
Economic control of quality of manufactured products. Dit werk was niet puur
theoretisch, maar gaf ook aan hoe een en ander op de werkvloer viel te
verwezenlijken.38 Shewart maakte gebruik van controle- of regelkaarten. De te bepalen
eigenschap, bijvoorbeeld het gewicht, werd na bepaling niet uitgeschreven. De kaart
vermeldde een aantal gewichtsklassen, bijvoorbeeld 100-101 gram, 101-102 gram,
enz., en het aantal stuks dat binnen een bepaalde klasse viel werd eenvoudig door
turven bijgehouden. In veel gevallen biedt de verdeling van de turfstreepjes over de
verschillende klassen al een grafisch beeld van de spreiding, dat voldoende is om te
kunnen beoordelen of ingrijpen al dan niet noodzakelijk is.
Men maakte een onderscheid tussen toevallige en systematische fouten. De

toevallige fouten werden veroorzaakt door factoren die men binnen het
productieproces niet in de hand had (of niet de moeite waard vond te beheersen).
Deze veroorzaakten de spreiding binnen de resultaten. Systematische fouten traden
op bij factoren die men wel kon beheersen: een stuk gereedschap dat bot werd, een
reservoir dat te leeg of te vol was, enzovoort. Dit bracht een verschuiving van de
gemiddelde uitkomst met zich mee.
Controlerend personeel moest steekproeven nemen en de uitkomsten noteren. Dit

diende er in eerste instantie voor om vast te stellen dat de gewenste spreidingsbreedte
niet werd overschreden.
Zodra bij de uitkomsten een zekere kritische boven- of ondergrens werd

overschreden, was dit een aanwijzing voor een systematische fout. Een technicus
kon dan aan de hand van de kaarten nagaan waar de fout in het proces was opgetreden
om deze vervolgens te verhelpen.
De belangstelling voor zulke statistische methoden ontstond in de Nederlandse

industrie vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dit was ten dele te danken
aan het voorbeeld van de Verenigde Staten, dat in deze tijd toonaangevend werd. In
de Verenigde Staten was statistische kwaliteitscontrole weliswaar ook nog lang niet
algemeen, maar toch al duidelijk ontwikkeld. Tijdens de oorlog zelf had de geallieerde
oorlogsindustrie bovendien op ruime schaal van statistische methoden gebruik
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gemaakt. Die waren daardoor verder ontwikkeld en in de belangstelling komen te
staan.
Industriële statistiek was na 1945 in Nederland evenwel niet puur een importartikel.

Enkele pioniers hadden zich al in de voorafgaande jaren hierop toegelegd.
Aanvankelijk vonden zij nauwelijks gehoor. Het is tekenend dat H.W. Geiss, een
van deze pioniers, voor zijn werk aanvankelijk meer belangstelling ontmoette bij de
Duitse gloeilampenfabriek Osram dan bij zijn eigen werkgever Philips.39 Na 1945
konden deze lieden echter inspelen op het veranderde klimaat en wierpen zij zich op
als de voormannen van het kwaliteitsbeheer in Nederland. Behalve Geiss valt hier
te noemen A.J. de Jong, die als chemicus bij Unilever het systeem had ontwikkeld
om de blokken Sunlightzeep een zo gelijkmatig mogelijk gewicht te geven. Een
belangrijke pionier is ook J. van Ettinger, die vóór de oorlog werkzaam was als
raadgevend ingenieur en in die hoedanigheid ook statistische methoden propageerde.
Op de efficiencydagen in 1930 sprak hij over ‘de statistiek in de onderneming’, in
1939 over ‘kwaliteitscontrole’. Algemeen gesproken, echter, was kwaliteitszorg vóór
de oorlog een zaak van geïsoleerde individuen. Dit veranderde na de oorlog snel.
Een sleutelrol speelde de in de oorlog vanuit het Centraal Bureau voor de statistiek
(CBS) opgerichte Nederlandsche Stichting voor Statistiek (NSS). Aanvankelijk was
deze stichting vooral opgericht om de naar Nederland gevluchte tekenaar Gerd Arntz,
een pionier van de beeldstatistiek, een mogelijkheid te geven aan het werk te komen.
Vooral door toedoen van Van Ettinger, die sinds 1939 bij het CBS werkte,
ontwikkelde de NSS zich echter tot een broeinest van statistische activiteit.
Hoofdactiviteit werd het geven van schriftelijke cursussen statistiek, waaronder
bedrijfsstatistiek.40

De stichting bleef na de oorlog bestaan, maar de meest enthousiaste leden vonden
al snel elders emplooi. Vervolgens werd een nieuwe, algemene organisatie, de
Vereeniging voor Statistiek, opgericht op 16 augustus 1945. Vanaf 1945 gaf deze
vereniging een eigen tijdschrift, Statistica, uit. (Het blad werd later omgedoopt in
Statistica neerlandica.) Statistiek werd hier zeker niet alleen in zijn theoretische
aspecten besproken, er werd juist voortdurend gezocht naar toepassingen. De
‘bedrijfssectie’ behoorde tot de eerste secties die in 1950 binnen de Vereeniging
werden opgericht. Een achterliggende gedachte was ongetwijfeld om de wetenschap,
in de vorm van statistiek, dienstbaar te maken aan de wederopbouw, dan wel om
haar onder deze vlag aan te prijzen. Met name Van Ettinger hamerde gedurig op dit
aambeeld. Het eerste nummer van Statis-
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Regelkaarten zijn er in diverse soorten, naar gelang van wat er gecontroleerd moet worden. Op deze
kaart uit de jaren vijftig, afkomstig van Philips, wordt de variatie in boogspanning van een serie
TL-lampen geturfd in stappen van 1 volt. Het turven is routinewerk. In de kolommen rechts worden
de resultaten statistisch verwerkt, maar zelfs zonder verdere berekeningen valt uit de verdeling van
de turfstreepjes al een indruk te krijgen van de variatie in de boogspanning.

tica opende met een artikel van zijn hand over ‘De statistische analyse in dienst van
het herstel’, waarin hij in het bijzonder inging op de noodzaak van versterking van
het kwaliteitsbewustzijn in de massa-industrie. In andere artikelen stelde hij dat het
statistische kwaliteitsbeheer een oplossing zou kunnen bieden voor de kwalificatie
van de fabrieksarbeid in de moderne industrie. Dit enthousiasme ging de meeste van
zijn collega's evenwel te ver.
Het werkterrein van deze statistici was uiteraard niet beperkt tot industriële

statistiek, en daarbinnen niet enkel tot de kwaliteitszorg. Er werd gesproken over de
toepassing van de statistiek in de landbouw en in de bouwnijverheid, voor
voorraadbeheer, planning, enzovoort. Ook de theorie van toleranties en passingen
werd met behulp van de statistiek opnieuw geformuleerd. In plaats van rigoureus
enkele grenswaarden op te geven, werd rekening gehouden met de maatverdeling
binnen het tolerantieveld. Uit deze nieuwe berekeningsmethode bleek dat men in
veel gevallen niet zulke nauwe grenzen aan hoefde te houden als men voorheen dacht.
Niettemin vormde kwaliteitszorg een van de voornaamste speerpunten van deze
toepassingen. Een historicus heeft opgemerkt dat ‘kwaliteit’ zelfs bij uitstek het
trefwoord van de Vereeniging voor Statistiek was, meer dan ‘statistiek’ zelf.41

De opname van de Vereeniging voor Statistiek in de academische wereld verliep
voorspoedig, maar ook binnen het bedrijfsleven en bij de overheid bestond groeiende
aandacht. In 1948 was een geheel nummer van het Tijdschrift voor efficiency en
documentatie, het orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency (NIVE),
gewijd aan statistische kwaliteitsbeheersing. Op basis van de Marshallhulp werden
vooraanstaande Amerikaanse kwaliteitsdeskundigen als J. Juran en P.C. Clifford
naar Nederland gehaald om hier cursussen en voordrachten te geven. De statistische
kwaliteitscontrole werd ingevoerd in bedrijven als Van der Heem, Calvé, Philips en
andere, terwijl ook raadgevende ingenieursbureaus en bedrijfsorganisatieadviseurs
zich hierop gingen toeleggen.
Een belangrijk moment was de oprichting van de Stichting Kwaliteitsdienst voor

de Industrie in mei 1953. Deze stichting stelde zich ten doel het kwaliteitsbewustzijn
te verbeteren, zowel door propaganda in algemene zin als door specifiek cursussen
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aan te bieden gericht op het bedrijfsleven. Het ministerie van Economische Zaken
gaf een flinke startsubsidie. De eerste cursus betrof ‘het dimensioneringsvraagstuk
bij verspanende metaalbewerkingen’.
Bij deze ontwikkeling voelde de ‘kwaliteitscontrole-maffia’ allengs behoefte aan

afbakening van het eigen domein.42 In 1955 werd het tijdschrift Sigma opgericht. Dit
blad hield zich vooral bezig met de vraagstukken van kwaliteitsbeheer. Overigens
verschenen ook in Statistica neerlandica nadien nog wel artikelen over industriële
statistiek. Pas in de loop der tijd kreeg dit blad een meer puur wiskundig karakter.

Het nieuwe kwaliteitsdenken na 1970

Vanaf circa 1970 maakte het kwaliteitsbegrip grote opgang in het bedrijfsleven, in
Nederland zowel als daarbuiten. Daarbij werd het begrip echter ook verruimd. Men
sprak nu van total quality of integrale kwaliteitszorg. Het ging niet meer zozeer om
de eigenschappen van het individuele product, maar meer om de kwaliteit van de
voortbrengende organisatie. Kwaliteit werd nu gedefinieerd als ‘fitness for use’
(Juran), het voldoen aan de verwachtingen van de klant, en omvatte daarmee ook
zaken als leveringstijd, leveringsvoorwaarden en nazorg. Ook het ontwerp werd
hierbij betrokken:
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Visuele controle van glaswerk bij de glasfabriek Schiedam, midden jaren zestig. Een dergelijke
kwaliteitscontrole zal in het algemeen slechts resulteren in het goedkeuren of afkeuren van het
onderzochte werkstuk. Doorgaans werd van een partij een monster getrokken.
Als daarin te veel exemplaren werden afgekeurd, was dat een aanwijzing dat er bij de productie iets
was misgegaan en werd de hele partij afgekeurd. De grootte van het monster en het aantal ‘missers’
daarin dat acceptabel was, werden aan de hand van statistische berekeningen bepaald.

men keek niet alleen in hoeverre het product aan gegeven specificaties voldeed, maar
ook naar de kwaliteit van de specificaties zelf. Het gevolg van de nieuwe benadering
was wel dat ‘kwaliteit’ van een vooral technisch begrip veel meer in een
managementconcept (of bedrijfskundig concept) veranderde. Het begrip bleef ook
niet beperkt tot de industrie of de productie. Men ging ook spreken over de kwaliteit
van de gezondheidszorg, de dienstverlening of de overheid.
Bevordering van de kwaliteit in de industrie was onderwerp van doelbewuste

overheidscampagnes. In Nederland ging in 1978 een door de regering geïnitieerd
kwaliteitsplan van start. Dit vloeide voort uit de nota Selectieve Groei (Structuurnota),
waarin onder meer een Voortrollend Produktiviteitsplan werd aangekondigd.
Ook nadien bleef kwaliteit een aandachtspunt in het industriebeleid. Zo kan worden

gewezen op het programma Kwaliteit en Logistiek van het ministerie van
Economische Zaken uit 1988. De opening van de Europese binnengrenzen in 1992
was opnieuw een aanleiding om zich op de Nederlandse concurrentiepositie te
bezinnen. Daarnaast werd actie ondernomen binnen het bedrijfsleven zelf.
Vooraanstaande ondernemers richtten in 1983 de stichting MANS op (Management
en Arbeid Nieuwe Stijl). Deze stichting had de verbreiding van het nieuwe
kwaliteitsmanagement als belangrijkste doelstelling en heeft veel bijgedragen aan
de acceptatie ervan binnen het bedrijfsleven.43

Het kwaliteitsplan uit 1978 kende twee samenhangende componenten. Ten eerste
wilde de overheid bevorderen dat individuele ondernemingen hun kwaliteitszorg
verbeterden. Hiertoewerdenmet geld van Economische Zaken proefprojecten opgezet
in een aantal sectoren (meubelindustrie, schoenenindustrie, grafische industrie,
fijnmechanische industrie, verpakkingsindustrie); in totaal deden circa driehonderd
bedrijven mee. Ten tweede streefde de overheid naar het opzetten of uitbreiden van
certificatiesystemen om de kwaliteit uit te dragen. Voor dat laatste doel zou in
Nederland een centraal orgaan moeten komen. Dit werd de Raad voor de Certificatie,
die zijn werkzaamheden in 1981 aanving.44
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Certificering werd na 1970 een gezichtsbepalend element van kwaliteitsborging,
maar het had een lange voorgeschiedenis, voortvloeiend uit nieuwe ontwikkelingen
in de productietechniek. Bij een voldoende beheersing van het proces was een
eindcontrole in veel gevallen overbodig, of althans oneconomisch. De vraag was
onder welke voorwaarden een afnemer genoegen wilde nemen met een product
waarop geen 100% eindcontrole meer was toegepast. In het algemeen moest de
producent in dat geval kunnen aantonen dat hij zijn proces voldoende beheerste en
dat bij hem de kwaliteitsbewaking naar de eis geschiedde. Bij een te goeder naam
en faam bekend staande fabrikant nam men veelal genoegen met de verzekering van
de fabrikant zelf, de zogenaamde fabrikanteneigenverklaring. Bij de steeds
onoverzichtelijker wordende verhoudingen tussen producenten en toeleveranciers
kon echter de behoefte ontstaan aan een onpartijdige derde instantie die deze
verklaring aflegde.
Dergelijke certificatiesystemen bestonden tot dusverre alleen in speciale

bedrijfstakken. Elektrische apparaten werden sinds jaar en dag gekeurd door de
KEMA (N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen). Deze keuring had
echter alleen betrekking op de veiligheid. Wat gekeurd werd, was bovendien het
eindproduct en niet het productieproces, al kon men vaak alleen steekproefsgewijs
keuren. In de bouwsector werden sinds de jaren zestig certifi-

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



300

Eén van de instanties die kwaliteitscertificaten uitreikt is KEMA. Het eerste kwaliteitssysteemcertificaat
reikte KEMA Quality BV uit in 1984. Sinds de invoering van ISO 9000 in 1987 zijn er meer dan 3000
certificaten uitgereikt aan onder andere industriële en productiebedrijven. Op 1 oktober 2001 werd
door KEMA Quality een ISO 9001-2000 certificaat uitgereikt aan Royal Philips Electronics NV. Op
de foto staan van links naar rechts de heer J. Dat (Quality Manager van Philips Corporate Centre),
de heer H. van Helden (CEO van NV KEMA), de heer G. Kleisterlee (CEO van Royal Philips
Electronics NV), de heer J. Hommen (CFO van Royal Philips Electronics NDV) en de heer B. Alisic
(Consultant van Frits Philips Institute for Quality Management).

caten uitgereikt door de KOMO (Stichting voor onderzoek, beoordeling en keuring
vanmaterialen en constructies; vanaf 1983 Stichting kwaliteitsverklaringen-organisatie
voor materialen en onderdelen voor de bouw). In de grafische sector bestond sinds
1976 de Vereniging Productbewaking Grafische Industrie.
De overtuiging dat kwaliteit een algemeen toepasbaar begrip was, bracht de wens

voort naar eenmeer algemeen, bedrijfstak-overstijgend certificaat. In de jaren zeventig
waren vooral de AQAP's populair. AQAP staat voor Allied Quality Assurance
Publication. De AQAP's werden door de NAVO ontwikkeld met het oog op de
levering van militair materieel. Het ging hier om overeenkomsten tussen producent
en afnemer waarin nauwkeurig werd omschreven tot welke keuringen en andere
maatregelen tot kwaliteitsbeheersing de producent gehouden was, en welke rechten
de afnemer had (bijvoorbeeld inspectie ter plaatse) om te controleren of de producent
zich aan deze eisen hield. De AQAP's werden in Europa en ook in Nederland nogal
populair. Veelal werden zij gebruikt als een soort handleiding voor een
kwaliteitssysteem in een bedrijf.
Een volgende stap was dat in Nederland de AQAP's door het ministerie van

Defensie werden gebruikt als maatstaf om bedrijvenmeer in het algemeen te evalueren
of te certificeren. Een dergelijk certificaat had niet meer rechtstreeks betrekking op
de kwaliteit van de producten die werden vervaardigd, maar moest aangeven dat de
organisatie van het bedrijf, de wijze van produceren, de kwaliteitscontrole en de
toegankelijkheid van het systeem voor inspectie van buiten, daartoe voldoende
garantie boden. Een AQAP-certificaat werd weldra een begeerd bezit, ook voor
bedrijven zonder directe bandmet Defensie. Het certificaat werd in dat geval uitgereikt
door bijvoorbeeld het CIMEI (Certificatie-Instituut voor de Metaal- en
Elektrotechnische Industrie) of andere, nieuwe, op commerciële basis opererende
instellingen. Toezicht houden op de toekenning was een van de hoofdtaken van de
Raad voor de Certificatie.
Er bestond duidelijk behoefte aan een houvast om potentiële leveranciers op

‘objectieve’, formele gronden te beoordelen en om een klimaat te scheppen waarin
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een constante productkwaliteit voldoende aandacht kreeg. Wat dat betreft, waren de
verhoudingen in twintig jaar tijd drastisch gewijzigd. De Vereniging Nederlands
Fabrikaat had eerder, in 1946, geprobeerd een kwaliteitskeurmerk (voor producten)
in te stellen. Dit initiatief werd evenwel binnen een jaar weer ingetrokken na bezwaren
van de Hoofdgroep Industrie, die bang was dat bedrijven die een dergelijk keurmerk
niet konden verwerven hiervan schade zouden lijden.45 In de jaren zeventig gingen
bedrijven zelf actief op zoek naar officiële erkenning. Hierbij werden ze als gezegd
overigens wel gestimuleerd door de overheid.
Uiteindelijk waren het vooral gebeurtenissen van over de grens die beslisten over

de totstandkoming van een stelsel van algemene normen. Ook elders leidde
bezorgdheid over de concurrentiekracht van de nijverheid tot nieuwe aandacht voor
kwaliteit. Dat gold vooral voor Engeland, waar de regering in 1983 een ‘national
quality campaign’ startte. Boegbeeld van deze campagne waren de Britse normen
voor kwaliteitssystemen (BS 5750) die in 1979 waren gepubliceerd. Er werd een
register aangelegd van bedrijven die aan de BS 5750-normen voldeden en de overheid
kocht in principe alleen nog maar bij bedrijven uit dit register.46

Binnen Europa gold echter dat nationale eisen of speciale certificaten niet als
handelsbelemmeringen zouden mogen fungeren.
Anderzijds dienden producten uiteraard wel aan standaardeisen voor veiligheid

en zekerheid te voldoen. De spelregels en begrippen op het gebied van
kwaliteitswaarborg dienden dus te worden geharmoniseerd, zodat een bedrijf dat in
eigen land was gecertificeerd zonder bezwaar zou kunnen exporteren. Vandaar dat
het Britse initiatief al heel snel leidde tot een reeks internationale normen voor
kwaliteitsborging, ISO 9000-9004, die overigens goed-
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deels op de BS 5750 waren gebaseerd. Deze ISO-normen werden in 1987 officieel
gepubliceerd. Later zijn zij nog enkele keren aangepast. Nederland wenste op dit
gebied internationaal niet achter te blijven. In 1978 werd daartoe door het Nederlands
Normalisatie Instituut de commissie ‘Stacek’ ingesteld: Standaardprocedures en
criteria voor evaluatie van kwaliteitsbeheersingssystemen in bedrijven. Vanaf 1980
werden verschillende normen op dit gebied gepubliceerd (NPR 2645, NEN
2646-2648). Deze normen waren vooral gebaseerd op het voorontwerp van de
internationale ISO-normen. Na de publicatie van de ISO-normen in 1987 werden
deze door Nederland, net als door de andere Europese landen, ongewijzigd
overgenomen. Zij gingen snel een belangrijke rol spelen in het bedrijfsleven.
Aangezien grote industrieën als Shell van hun toeleveranciers gingen eisen dat zij
een ISO-certificaat konden overleggen, steeg de vraag naar zulke certificaten
dramatisch. Deze ontwikkeling is op het moment van schrijven nog in volle gang.
Gedurende de twintigste eeuw hebben in de industriële productie ambachtelijke

vaardigheden steeds meer plaatsgemaakt voor een systematische, in formele regels
vastgelegde aanpak. Die regels en voorschriften zijn daarbij niet alleen steeds
algemener en abstracter geworden. De beslissingen worden ook genomen op plaatsen
die steeds verder van de werkvloer verwijderd zijn. In het begin van de twintigste
eeuw was het nog vooral de eigen bedrijfsleiding die invloed probeerde te winnen
en daarvoor een ingenieur in dienst nam. Maar inmiddels zijn het vaak nationale of
internationale instellingen of overeenkomsten die bepalen hoe er gewerkt moet
worden en hebben ook de afzonderlijke bedrijfsleidingen zich daarnaar maar te
schikken.

R. Vermij, E. Nijhof en F.C.A. Veraart
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Het ideaal in de twintigste-eeuwse industrie was een productie waar de mens alleen nog maar hoefde
toe te kijken. Een operator houdt toezicht bij de geautomatiseerde persstraat van Volvo Car in Born
(1985). Achter het hek verricht een robot de handelingen.

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



303

5Het gaat vanzelf - of niet? Industriële automatisering in Nederland

Het Interbellum: lopende band en mechanisering
Meten en regelen na de Tweede Wereldoorlog
Computers en digitale besturing vanaf de jaren zeventig

De futuroloog F.L. Polak had een elegante oplossing voor het probleem van het, in
de termen van A.M. Kuylaars, ‘geestelijk-gedraineerde karakter van de moderne
industriearbeid’: totale automatisering. ‘Vol-automatisering betekent, dat juist in de
grote en middelgrote bedrijven, waar de “geestelijke drainage” het sterkst optreedt,
dit verschijnsel “automatisch” zal verdwijnen [...] omdat en voor zover de arbeiders
zelve uit deze bedrijven zullen gaan verdwijnen.’1

Arbeiders zijn nog steeds niet geheel uit de industrie verdwenen, maar het
toekomstvisioen van Polak was niet helemaal uit de lucht gegrepen. Inderdaad is de
menselijke arbeid steeds meer vervangen door machines. ‘Steeds meer’ slaat hier
niet enkel op de kwantiteit, maar vooral ook op de kwaliteit van de arbeid.
Aanvankelijk werden alleen eenvoudige deeltaken gemechaniseerd. Na de Tweede
Wereldoorlog ontstonden door de opkomst van de meet- en regeltechniek echter
nieuwemogelijkheden, waarbij machines niet meer alleenmechanische handelingen
uitvoerden, maar ‘intelligent’ op de veranderingen in het productieproces konden
reageren. Deze vervanging van mensen door machines is een van de meest
beeldbepalende en ook meest bediscussieerde ontwikkelingen in de industrie, en in
de maatschappij in het algemeen, in de twintigste eeuw. In de jaren vijftig maakte
men zich zelfs ernstig zorgen over de sociale gevolgen die deze ontwikkeling zou
hebben.Wat moesten de mensen doen met de te verwachten overvloed aan vrije tijd?
Schrijvers als Polak zagen beslist niet alleen positieve kanten.
De sociale gevolgen zouden inderdaad ingrijpend zijn, maar een omwenteling

zoals velen vreesden kwam er niet. Ondanks het lonkend toekomstperspectief viel
de arbeid op vele plaatsen niet geheel uit te bannen. Het is ook de vraag of de
toenemende inzet van machines wel altijd bedoeld was om onafhankelijk te worden
van menselijke arbeidskrachten. Soms was ze vooral ingegeven door de wens een
betere of gelijkmatiger kwaliteit te bereiken, om de arbeid veiliger of minder ongezond
te maken (al dan niet vanwege wettelijke voorschriften) of door andere overwegingen.
Het netto resultaat van de inzet van al die machines blijft wel hetzelfde: de productie
werd kapitaalintensiever en dus minder arbeidsintensief.
In dit hoofdstuk gaat het om deze opmars van arbeidsvervangende machines,

apparaten en informatiesystemen in het productieproces. Wij zullen daarvoor vooral
de term ‘automatisering’ gebruiken, zonder ons veel te bekommeren om de afgrenzing
met andere begrippen zoals ‘mechanisering’ of ‘robotisering’. Het probleem is dat
zulke begrippen niet scherp omlijnd zijn. Binnen verschillende bedrijfstakken bedoelde
men met ‘automatisering’ of ‘automaten’ ook niet altijd precies hetzelfde.
Definitiekwesties hoeven ons hier echter niet bezig te houden. In hoeverre men al
vóór de Tweede Wereldoorlog kan spreken van ‘automatisering’, is een beetje een
kwestie van smaak. Wel zal het van belang zijn om vast te stellen in hoeverre het
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niveau van mechanisering of automatisering verband houdt met de kenmerken van
de specifieke bedrijfstak.
Automatisering wordt in het algemeen van boven af opgelegd. Het vereist een

grondig inzicht in het productieproces en een weldoordachte organisatie. Alleen
arbeid die al vergaand gerationaliseerd is, kan men eventueel door machines laten
uitvoeren. Om die reden willen wij eerst enige aandacht schenken aan de manier
waarop fabrieksarbeid, eventueel ook zonder extra machines, een steeds
‘mechanischer’ proces werd. Ook van eenvoudige deeltaken is de automatisering
echter verre van simpel. De machine moet op een of andere manier worden verteld
wat ze wanneer en hoe moet doen; er is een vorm van besturing of programmering
nodig. Het grootste deel van dit hoofdstuk zal daarom worden gewijd aan
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manieren die werden ontwikkeld om die besturing te realiseren.
De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de toepassing van de meet- en

regeltechniek vanaf de Tweede Wereldoorlog en de toepassing van computers vanaf
de jaren zeventig. Het gaat hier om technieken die niet tot de industrie beperkt zijn.
Zij werden elders ontwikkeld en kregen pas naderhand industriële toepassingen.
Hun gebruik kon sterk variëren per industrietak of bewerking.
Om een paar grotere lijnen te trekken, zullen we de ontwikkelingen in de

maakindustrie ook op enkele punten vergelijken met die in de procesindustrie.

Het Interbellum: lopende band en mechanisering

Van de manieren waarop de Nederlandse industrie in de twintigste eeuw probeerde
de productie te rationaliseren, zijn sommige specifiek voor bepaalde bewerkingen
of bedrijfstakken, terwijl andere een meer algemeen toepassingsbereik hebben. Bij
de laatste valt onder meer te denken aan de rationalisatie van het interne transport
binnen de fabriek, hetzij door verbetering van de transportmiddelen, hetzij door een
doelmatiger inrichting van het geheel, of beide. Wat de transportmiddelen betreft,
kan men denken aan sjouwers en karretjes, maar ook aan transportbanden, rolbanen
of glijgoten. Een rationele inrichting impliceert bijvoorbeeld dat de weg die het
product moet afleggen, zo kort mogelijk is. Zulk transport is in de meeste takken van
industrie van belang, en buiten de industrie ook in andere vormen van bedrijf.
De winst die met een rationalisatie van het interne transport valt te behalen, is

tweeledig. Ten eerste is het transport op zichzelf een kostenpost: het kost tijd,
personeel en ruimte. Terugdringen of efficiënter afhandelen kan hierop besparen.
Ten tweede maakt een efficiënter transport een snellere productie mogelijk alsook
kleinere tussenvoorraden. Deze aspecten zijn vooral van belang bij een ver
doorgevoerde arbeidsdeling.Waar een product voortdurend van de ene naar de andere
bewerking wordt gevoerd, is het van belang deze transporttijd zoveel mogelijk te
beperken. Transport en fabriekslay-out zijn dus niet los te zien van de mate van
rationalisatie van het productieproces als geheel.
In zijn meest ideale vorm leidt dit tot wat de Duitsers ‘Fliessarbeit’ noemen. In

het Nederlands spreken we van lijnproductie (vroeger ook wel van ‘kettingarbeid’,
maar die term roept wat ongelukkige associaties op), maar de Duitse term geeft beter
weer waarom het gaat. De productie vindt in een ononderbroken keten plaats. De
ruwe grondstoffen of onderdelen die aan het begin de keten binnengaan, worden
ononderbroken van de ene naar de andere werkman doorgegeven, terwijl ieder er
onderwijl zijn taak aan verricht. Aan het einde van de keten is er sprake van een kant
en klaar product. Bij lijnproductie komt het niet enkel aan op arbeidsdeling en
mechanisering, maar zijn ook de opstelling van de verschillende machines (routing)
en de overige organisatie van het grootste belang.
In het Interbellum stond deze vorm van rationalisering sterk in de aandacht. Vooral

de economische crisis van de jaren dertig zette veel fabrikanten ertoe aan ommanieren
te zoeken om efficiënter te produceren. Bij een inventarisering uit 1932 van de
arbeidsinspectie naar rationaliseringsmaatregelen werd herhaaldelijk verwezen naar
de invoering van rolbanen, transportbanen en gelijksoortige installaties. Het
districtshoofd te Arnhem meldde dat in een tweetal schoenfabrieken
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productieverhoging werd bereikt ‘door rationeele opstelling van groepen machines,
welke ten deele het product aan een loopende band voor verdere afwerking afgeven’.

Op de verpakkingsafdeling van chocoladefabriek Van Houten in Weesp waren rond 1930 diverse
vormen van intern transport in gebruik. De inpaksters vullen bassen en blikken ROVA-cacao aan
lopende banden. De bussen worden in kratten gestopt, die met een karretje naar de rollerbaan vooraan
worden gevoerd. Daar worden ze dichtgeniet en verder afgevoerd.
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Transportbanden voor vervoer tussen bewerkingen waren ook ingevoerd in een
kartonnagefabriek en een metaalwarenfabriek.
Hetzelfde districtshoofd vermeldde verder transportkettingen in een fabriek van

fietszadels en bij de Nederlandse Chamottefabrieken (in plaats van liften), en
transportwagens bij steenfabrieken. Uit dit lijstje blijkt wel dat transport bij een grote
verscheidenheid van bedrijven van belang is.2

Van enkele bedrijven zijnmeer gedetailleerde gegevens bekend. De exportslachterij
Udema & Zn. te Gieten maakte gebruik van een transportinrichting om de karkassen
automatisch de schroei-oven in en uit te brengen. Daarna werden de varkens op
verrijdbare tafels gelegd voor verdere bewerking (opsnijden, keuren, uitsnijden). De
tafels passeerden de verschillende arbeiders, die elk een specifieke bewerking
uitvoerden. Als deze taak gedaan was, duwden zij de tafel verder naar hun opvolger.
Het vervoer van ingewanden, lever, nieren, vet enzovoort naar de verschillende
afdelingen van het bedrijf vond uitsluitend nog plaats langs transportbanden.
Door deze werkwijze was bij een verdubbeling van de arbeidskracht de capaciteit

meer dan verviervoudigd.3

Een heel ander voorbeeld zijn de ijzergieterijen, die in het Interbellum steeds meer
producenten van massagoed werden. De gietvorm werd hier gemaakt met behulp
van een vormmachine, door zand in een vormkast te plaatsen. Aanvankelijk zette de
werkman de op de machine gemaakte vorm weg op de dichtstbijzijnde lege plaats,
naarmate er meer vormen om hem heen kwamen staan dus steeds verder weg.
Vervolgens liep hij naar de plaats waar de lege vormkasten stonden opgestapeld om
een volgend exemplaar mee te nemen naar de machine. De vormen werden later
meegenomen naar de gieterij. Dit was weinig efficiënt, vandaar dat men bij de
ijzergieterij Vulcanus een meer rationele werkwijze invoerde. De vormer plaatste de
voltooide vormen nu op een licht hellende rollenbaan, waar ze onder hun eigen
gewicht afliepen. Aan het einde van deze baan bevond zich een uitslagrooster. De
gietpan hing aan een langs de baan lopende rail en de vormen werden gevuld terwijl
ze op de baan stonden, in volgorde van beneden naar boven.
Nadat het gegotenmetaal was gestold, werden de vormen uitgeslagen: de onderste

vormwerd van de band gehaald en op het uitslagrooster, waarmee een schudinstallatie
was verbonden, geplaatst. Het zand werd uitgeschud en door het rooster opgevangen
op een transportinstallatie, waarna het voor nieuw gebruik gereed werd gemaakt.
Het gietstuk werd op een mechanisch aangedreven transportband geplaatst, die het
achtereenvolgens (via een koeltunnel) naar de poetserij, de zandstraalkamer, langs
de afbramers en langs de slijpers voerde. Hier onderging het zijn verdere bewerking.
De lege vormkasten werden op een parallel aan de eerste rollenbaan lopende
retourbaan geplaatst, waarlangs ze weer naar de vormmachines werden gevoerd. De
vormer was bij deze inrichting geen tijd meer kwijt met heen en weer lopen en kon
zich geheel concentreren op zijn eigenlijke taak, het vormen.4
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De lopende band leende zich bij uitstek voor massafabricage. De Nederlandse
landbouwmachine-industrie kende na 1945 een groot succes door de vervaardiging van
gestandaardiseerde serieapparatuur. Voor de serieproductie van de gietijzeren onderdelen had de
ijzergieterij van Vicon te Nieuw-Vennep midden jaren zestig een productiestraat. Linksonder de twee
helften van een gietkast met daarin de vorm van een aandrijfas.

Lijnproductie en lopende band

Demeest tot de verbeelding sprekende manier van lijnproductie is de lopende band.5

De werkstukken worden hier doorgegeven over een mechanische transportband.
Daardoor heeft de ondernemer niet alleen de wijze van productie volledig vastgelegd,
maar ook het arbeidstempo. De lopende band werd het eerst ingevoerd in de
automobielfabrieken van Ford in Detroit, die zijn volledige productie op deze leest
schoeide. Mede door het grote succes van Ford groeide de lopende band uit tot het
symbool bij uitstek van de grootschalige industriële productie van de twintigste eeuw.
De lopende band was de culminatie van een lange ontwikkeling.
Hij viel alleen zinvol te gebruiken als aan een aantal voorwaarden was voldaan.

Een ouderwets en ambachtelijk bedrijf viel niet met behulp van een lopende band te
moderniseren. Alleen in industrieën waar reeds op grote schaal arbeidsdeling werd
toegepast, was dat het geval. Een lopende band stelde bovendien hoge eisen aan het
organisatorisch vermogen van de ondernemer. Tegenover het voordeel van een
constant tempo bij de productie stonden de gevoeligheid voor verstoringen (in principe
legde een defect bij één productieschakel het hele proces stil) en het probleem om
de handelingen van alle bandarbeiders zodanig op elkaar af te stemmen dat zij alle
even lang duurden (immers, de traagste arbeider,
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Het automatisch verpakken van margarine bij Unilever, circa 1930. Links wordt de margarinemassa
in open transportbakken aangevoerd, rechts worden de pakjes die uit de machine rollen (circa 60
stuks per minuut) met de hand in dozen gestapeld. De personen links houden onder andere de
papiertoevoer in de gaten.

of de bewerking die de meeste tijd nodig had, bepaalde het tempo van de hele band).
Gezien al deze randvoorwaarden, zal het geen verwonderingwekken dat de lopende

band in Nederland slechts in enkele industrietakken ingeburgerd raakte. Internationaal
gezien, geldt vooral de automobielindustrie als toonaangevend, niet alleen vanwege
het voorbeeld van Ford, maar ook vanwege bedrijven als Renault en Fiat. In Nederland
was deze bedrijfstak tijdens het Interbellum echter niet van groot belang. Wat betreft
de invoering van de lopende band, werd hier het voortouw genomen door andere
takken van nijverheid. Een van de meest succesvolle was de productie van elektrische
apparaten door bedrijven als Philips in Eindhoven, NSF in Hilversum, en Van der
Heem in Den Haag. Het ging hier vooral om radiotoestellen, maar ook om stofzuigers
en elektromotoren. Het precieze moment waarop men de productie overschakelde
op bandarbeid, is moeilijk te achterhalen, maar ligt waarschijnlijk op het einde van
de jaren twintig. In 1932 waren de banden in de genoemde bedrijven, volgens
gegevens van de arbeidsinspectie, al enkele jaren in bedrijf. Ook de bedrijven Heemaf
en Stork blijken in 1932 ‘Fliessarbeit’ te gebruiken bij de productie van motoren en
telefoontoestellen. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog bleef de lopende band deze
sector domineren.
Een andere industrietak waar in de jaren dertig met bandarbeid werd

geëxperimenteerd, was de schoenenindustrie. De schoenmakerij was tegen het einde
van de negentiende eeuw nog een ambachtelijk bedrijf dat grotendeels als thuiswerk
werd verricht. Vervolgens kreeg de fabrieksgewijze productie echter in rap tempo
de overhand. De verschillende stappen in het arbeidsproces werden gemechaniseerd
en arbeidsdeling werd steeds verder doorgevoerd. Th. van derWaerden telde in 1911
in een grotere fabriek 44 verschillende machines voor de diverse bewerkingen.6 De
opstelling van deze machines achter elkaar, zodat in ‘Fliessarbeit’ kon worden
gewerkt, was een logische stap. Transport vond veelal plaats door middel van
verrijdbare rekken die van de ene naar de andere arbeider werden gereden. Op elk
rek stonden twaalf of twintig paar schoenen; zij fungeerden tevens als buffervoorraden.
Tegen 1930 experimenteerden veel fabrieken echter met het transport via rolbanen
of transportbanden. Het voordeel was hier vooral ruimtewinst.
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De voorwaarden voor bandarbeid leken hier dus vervuld en inderdaad vinden wij
vanaf circa 1930 verschillende fabrieken waarin aan de lopende band wordt gewerkt.
Dit gebeurde bij het stikken (het in elkaar zetten van het bovenstuk) en het zwikken
(het bevestigen van de zool aan de schacht). In sommige gevallen ging deze vorm
van mechanisatie vrij ver. ‘De Bata-fabrieken te Best heeft vrij ingewikkelde
bandmachines. Het zijn loopende kettingen, waaraan de leesten zijn bevestigd, die
door een gedwongen beweging de stand innemen, die voor elke arbeider noodig is
om zijn deel van den schoen af te maken.’7Anderen waren echter sceptisch gestemd.
Volledige bandarbeid was problematisch, onder meer omdat verschillende
bewerkingen lange tijden voor drogen en dergelijke vereisten. In 1933 werd een
bedrijfskundige studie verricht naar het werk in schoenfabrieken, in het bijzonder
de zwikkerij - mede omdat volgens de onderzoekers ‘veel gesproken [wordt] over
de invoering van den loopenden band in dit deel van de fabriek’.
De conclusie luidde dat de band in veel gevallen meer nadeel dan voordeel

opleverde. Wel gaf men toe dat ‘vooral in gevallen waar de prestatiecontrôle niet
streng is, invoering van den band psychologisch een goed effect kan hebben door
vastlegging en opvoering
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In 1950 werd de verpakkingsafdeling van de margarinefabriek van Van den Bergh & Jurgens te
Rotterdam geheel gemoderniseerd. De aanvoer van de margarinemassa vond plaats door middel van
rijdende hoppers boven op het bordes. Ook de aanvoer van papier voor het inpakken werd nu
automatisch gecontroleerd. Per verpakkingsmachine is slechts nog een enkele bediende nodig.

van het productietempo.’8 Bandarbeid werd binnen de schoenenindustrie nooit
algemeen, maar bleef beperkt tot enkele grotere fabrieken.
De meeste opgang maakte de lopende band in de confectie-industrie, al verliep de

introductie trager. Vóór 1932 hadden slechts één of twee bedrijven een band in
bedrijf. Vanaf dat jaar trad echter een snelle groei in. Steeds meer firma's gingen
over tot bandarbeid, het aantal banden per bedrijf groeide eveneens en de banden
werden steeds langer, met steeds meer arbeidsters. In 1940 bestond de helft van alle
bedrijven in Nederland waar aan de lopende band werd gewerkt, uit confectieateliers.
Niet alleen grote bedrijven, ook kleinere bedrijven ontdekten de voordelen van deze
productiewijze, zelfs voor betrekkelijk kleine series.
De confectie-industrie was, net als de schoenenindustrie, in de voorafgaande jaren

sterk gemoderniseerd. Arbeidsdeling werd op grote schaal toegepast en voor allerlei
deelbewerkingen (knoopsgaten maken, knopen aanzetten, borduursels, persen
enzovoort) waren speciale machines ingevoerd. De stof werd met behulp van
stansmessen voorgesneden en de stukken werden vervolgens door naaisters in elkaar
gezet. Dit laatste gebeurde veelal in lijnproductie. Ieder voerde een bepaalde
bewerking uit en gaf het stuk vervolgens door. Aanvankelijk werd dit werk in stukloon
uitgevoerd. Daar de naaisters voor de productie van elkaar afhankelijk waren, rekende
men erop dat zij elkaar tot hard werken zouden aansporen. In de jaren dertig werd
dit deel van de productie echter steeds meer aan een lopende band verricht. De
naaisters kregen dan doorgaans een vast uurloon, ongeacht de snelheid waarmee de
band liep. Sommige fabrikanten jakkerden hun arbeidsters meedogenloos af. Dit riep
de vraag op of bandarbeid niet schadelijk moest worden geacht voor de gezondheid
van de arbeidsters. Hierover werden zelfs Kamervragen gesteld, maar tot optreden
tegen de lopende band kwam het nooit.

Mechanisering van deeltaken
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De opsplitsing van het productieproces in eenvoudige en sterk repeterende deeltaken
bood de mogelijkheid zulke taken te automatiseren, dat wil zeggen: door machines
te laten uitvoeren zonder menselijke tussenkomst. Ford gaf ook hierin het voorbeeld.
Men sprak daarom (later) wel van ‘Detroit-automation’. Het is zeker niet zo dat

alle lopendebandwerk zo vergaand viel te mechaniseren. De confectie-industrie bleef
bijvoorbeeld nog zeer lang afhankelijk van de handbestuurde naaimachine. Ook in
de radiobouwwasmechanisering niet zonder meer mogelijk. Er was een heel nieuwe
bouwwijze van de apparaten voor nodig voordat men menselijke tussenkomst
grotendeels overbodig wist te maken.
Ook waar het mogelijk was, was mechanisatie niet altijd wenselijk. In tegenstelling

tot een gewone lopende band was een volledig gemechaniseerde productiegang
nauwelijks meer aan te passen of om te zetten naar een nieuw product. De
verschillendemachines waren voor hun speciale taak gebouwd en afgesteld en verder
amper bij te sturen of te regelen. Zij waren dan ook alleen rendabel bij zeer grote
series van een bepaald product, dat wil zeggen in de echte massa-industrie. In
Nederland kwam dat vóór de Tweede Wereldoorlog niet veel voor. Tot de
uitzonderingen behoort de verpakkingsindustrie. Vooral toen men voedingsmiddelen
steeds meer verpakt aan de consument ging verkopen, viel het voor menselijke
arbeidskrachten ampermeer bij te benen. Bij Unilever werd demargarine aanvankelijk
met de hand verpakt, eerst in bulk,
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Een van de bedrijfstakken waarin de lopende band al vroeg doordrong, was de schoenenindustrie.
De arbeiders verrichten elk nog maar een klein en duidelijk omschreven deel van het proces. Hier
het interieur van een grotere Nederlandse schoenenfabriek omstreeks 1950. De arbeider vooraan
stikt de loopzool vast aan de aflaprand.

later in voorverpakte kleine blokjes, wat veel arbeidsintensiever was. In 1910 was
hiervoor 50manuur per ton nodig. Toen rond 1930 pakmachines beschikbaar kwamen,
daalde dat tot 6 manuur per ton. De arbeiders waren toen nog vooral bezig de pakjes
margarinemet de hand in dozen te stapelen. In 1950was ook dit onderdeel grotendeels
gemechaniseerd, evenals de aanvoer van grondstof en van papier voor het inpakken.
Mede door de grotere snelheid van de machines was toen nog maar 0,85 manuur per
ton nodig.9 Ook voor producten als chocolade en bonbons waren er al vroeg allerlei
inwikkelmachines op de markt.

Mechanisering in de textielindustrie

De mate waarin de mechanisering voortschreed, varieerde sterk per bedrijfstak en
product, en zelfs voor de verschillende bewerkingen aan een zelfde product. De
seriegrootte was slechts één van de factoren die een rol speelden. Een voorbeeld van
een dergelijke ongelijkmatige mechanisering biedt de textielindustrie. In de
negentiende eeuw was deze bedrijfstak, vergeleken met andere, al vrij ver
gemechaniseerd. De twintigste eeuw zag wat dat betreft een groot verschil tussen de
deelprocessen spinnen en weven. De spintechniek veranderde in de eerste helft van
de eeuw niet wezenlijk; hier was van voortgaande mechanisering geen sprake. In de
weverijen, daarentegen, leerde men sommige deelbewerkingen mechanisch te
verrichten, in het bijzonder het spoelen van ketting- en inslaggarens. Voor de
Nederlandse industrie waren de desbetreffende machines aanvankelijk echter veel
te duur.
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Belangrijke kostprijsbesparingen of kwaliteitsverbeteringen leverden ze niet op.
Pas het grote gebrek aan arbeidskrachten na de Tweede Wereldoorlog maakte
invoering ervan noodzakelijk. De grote bedrijven gingen er toen snel toe over.
Automatische weefgetouwenwerden daarentegen veel langzamer ingevoerd. Ook

deze bestonden al sinds het einde van de negentiende eeuw. Het gaat om getouwen
waarbij de wever niet meer zelf de spoel of de inslagcop (klos inslaggaren) hoeft te
verwisselen, maar waar dit automatisch gebeurt. Dit levert uiteindelijk amper een
hogere productie per machine op (de tijdwinst gaat grotendeels weer verloren omdat
de machine langzamer draait dan een gewone), maar wel een aanzienlijke besparing
op arbeid. Er waren ook aanbouw-automaten in de handel, waarmee een bestaand
getouw tot automaat kon worden omgebouwd; de resultaten daarvan vielen zeker bij
oudere getouwen overigens vaak tegen.
Het succes van deze apparaten is in Nederland lange tijd zeer bescheiden geweest.

Automatische weefgetouwen waren geschikt voor het produceren van een homogeen
product in grote aantallen. De Nederlandse industrie was gewend een variëteit aan
producten voor een uitgebreide markt te maken en zag aanvankelijk weinig brood
in dezemachines. Pas na de TweedeWereldoorlogwerden demachines in substantiële
mate ingevoerd, zij het geleidelijk. In 1948 stonden op in totaal 47.500 weefgetouwen
5100 automaten opgesteld. In 1957 waren deze cijfers respectievelijk 38.400 en
12.200. In beide jaren was het aantal automaten verhoudingsgewijs duidelijk minder
dan in andere landen. De totale productie bleef in deze jaren ongeveer gelijk. De
afname van het aantal getouwen werd gecompenseerd doordat de automaten, in
tegenstelling tot de eerdere getouwen, in volcontinudienst draaiden.10

Meten en regelen na de Tweede Wereldoorlog

Voor volledige automatisering was het vereist dat men apparaten veel flexibeler kon
inzetten. Deze flexibiliteit wordt vooral gekoppeld aan de computer, maar dit is pas
een latere ontwikkeling. Het debat over automatisering na de Tweede Wereldoorlog
was in eerste instantie in gang gezet door de mogelijkheden van de meet- en
regeltechniek, een nieuw vakgebied dat opkwam binnen de elektrotechniek. Door
regelinstrumenten te koppelen aan meetinstrumenten in het productieproces, zou
men dit proces grotendeels automatisch moeten kunnen bijsturen. De kunst was de
instellin-
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Het sorteren en wassen van ruwe wol bij de Tilburgsche Wolwasserij, circa 1914. Of iets voldoende
schoon was, werd in deze tijd nog vooral op het oog bepaald. Na de Tweede Wereldoorlog werden
hiervoor in toenemende mate meetinstrumenten gebruikt. Andere bezigheden, in het bijzonder het
sorteren van de wol, waren moeilijker te automatiseren.

gen variabel te maken, zodat de opstelling flexibel was en niet slechts een en dezelfde
handeling voortdurend repeteerde.

Nieuwe instrumenten en theorieën

Industriële toepassingen van de nieuwe meettechnieken behelsden aanvankelijk
zelden directe procesautomatisering. Zij werden vooral gebruikt om meer inzicht te
krijgen in het proces. In 1947 beschreefDe Ingenieur enkele voorbeelden, waaronder
trillingsopnemers die gebruikt werden om de belasting van materialen te meten. Een
ander voorbeeld betrof het uitspoelen van ruwe wol die eerder bij het smouten en
vollen was ingevet. Als vuistregel gold dat men bleef spoelen tot het water weer
zuiver was.
Aanvankelijk beoordeeldemen die zuiverheid op het oog enwegens de onzekerheid

van die bepaling rekende men de spoeltijd vrij ruim, in het beschreven geval vier
uur. De zuiverheid, of liever de verontreiniging, bleek echter te bepalen via een
meting van de elektrische geleidbaarheid van het water. In monsters van het
spoelwater bleek al na twee en een half uur geen verontreiniging meer aanwezig te
zijn, zodat een veel grotere efficiëntie mogelijk was.11 In de katoenspinnerij kwam
een doorbraak tot stand door de uitvinding, na de Tweede Wereldoorlog, van de
elektronische gelijkmatigheidsmetermet integrator voor lonten, voorgarens en garens.
Deze meter gaf een beter zicht op het spinproces. Allerlei fouten in machines en
werkmethoden konden nu worden aangetoond. Dit leidde tot een duidelijke
productiviteitsverhoging, zonder dat er sprake was van verdere mechanisering of
nieuwe procédés.12 Metingen konden de productie dus een duidelijke impuls geven,
maar het meten vond meer plaats in het onderzoek of in het laboratorium dan als
onderdeel van de procesgang.
Nu is het ook niet zo eenvoudig om op basis van meetgegevens een proces

automatisch bij te sturen. Behalve goede instrumenten en werktuigen komt daar ook
theoretisch het nodige bij kijken.
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Een systeem moet worden bijgestuurd al naargelang het product meer of minder
van de standaard afwijkt. Het uitgangssignaal fungeert tegelijk als ingangssignaal;
een verandering van ingangssignaal beïnvloedt niet alleen het uitgangssignaal maar
uiteindelijk ook zichzelf, soms leidend tot complexe relaties. De wiskundige theorie
was voor een deel al vóór de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld, maar pas tijdens de
oorlog werd de praktische toepassing serieus ter hand genomen. Er werden
vuurleidingssystemen voor de luchtmacht en de luchtverdediging ontwikkeld die
gebruik maakten van servosystemen (volgsystemen), waarbij het kanon steeds in de
richting moest wijzen die het vizier aanwees. Zij werden vooral ontwikkeld aan het
Massachusetts Institute of Technology (MIT).13

In Nederland kwam deze techniek in het centrum van de belangstelling te staan
toen in 1949 D.P. Campbell, een van de onderzoekers op het MIT, een cursus
servosystemen kwam geven. De cursus werd gegeven onder auspiciën van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) en financieel mogelijk gemaakt door
Philips en Shell. Campbell bleek goed in staat de centrale betekenis van zijn vakgebied
duidelijk te maken. De enthousiasmerende cursus vormde de aanleiding voor de
oprichting, in 1950, van een nieuwe sectie binnen het KIvI, de sectie voor
regeltechniek. De sectie begon met 83 leden, maar vijf jaar later waren het er al meer
dan 260. De sectie organiseerde een groot aantal activiteiten, zoals cursussen en
bijeenkomsten.14

Veel van de meet- en regeltechniek die werd ontwikkeld, had
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Automatische regelinstallaties werden in Nederland onder andere vervaardigd door de firma Smit
in Slikkerveer. Deze regelkast in aanhouw uit 1959 was bestemd voor een hoofdrioolgemaal.
Linksboven een kring van contacten; de stand van de arm bepaalt welk contact wordt gesloten. Deze
stand werd door het automatisch sluiten van een relais en via een mechanische overbrenging ingesteld.
Uiteindelijk werd hiermee het toerental van een gelijkstroommotor (niet op de foto) geregeld.
Elektromechanische regelingen als deze werden later geheel verdrongen door (vermogens)elektronica,
die veel meer mogelijkheden bood.

betrekking op automatische besturingsinrichtingen voor schepen of vliegtuigen,
stabilisatoren, klimaatbeheersing, elektriciteitsopwekking en dergelijke. De vraag is
in hoeverre deze theorie ook toepasbaar was bij industriële processen. Hoewel men
hier wel degelijk mogelijkheden zag, vielen de praktische resultaten vaak tegen. Voor
zover deze technieken binnen de nijverheid toepassing vonden, ging het in de meeste
gevallen om de procesindustrie. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de
productie hier al tijdens het Interbellum was georganiseerd in continue stromen,
waarbij het er vooral op aankwam parameters als druk, temperatuur, niveau en
stroming constant te houden. Die grootheden werden dan ook voortdurend gemeten.
Aanvankelijk werden demeters afgelezen door een bedieningsvakman, die vervolgens
eventueel het proces bijstuurde. Bij grootschalige installaties als olieraffinaderijen
gebeurde dat in een centrale meld- en regelkamer. Vóór de oorlog waren de hier
gebruikte meetmethoden naar modern inzicht vaak uiterst primitief. Het omzetten
van een fysische grootheid naar een elektrisch signaal, of omgekeerd, was vaak nog
niet goed mogelijk. In plaats van in de hoofdleidingen een of meer meters te plaatsen
en het signaal naar de meldkamer te leiden, werd veelal op de plaatsen waar gemeten
moest worden een aftakking van de leiding gemaakt naar de meldkamer. Niet het
meetsignaal, maar het proces zelf werd dus naar de meldkamer gevoerd. Pas daar
werden de meters geplaatst. Bediening van de regelkleppen en dergelijke vond wel
op afstand plaats, met perslucht. De elektronische signaalverwerking van na de oorlog
bood de mogelijkheid de centrale regeling verder uit te bouwen.
De Nederlandse olie-industrie had door haar internationale karakter voortdurend

voeling met ontwikkelingen buiten de grens, hetzij om gelijk op te blijven met de
concurrentie, hetzij vanwege bijzondere problemen die men daar ontmoette, zoals
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het controleren van aardgasvelden in onherbergzame gebieden. Het bood grote
voordelen zulke putten aan te sluiten op een centraal meet- en regelnet.15 Daarnaast
bood de elektronica de mogelijkheid over te gaan op automatische regeling.
In de maakindustrie speelden heel andere problemen. Hier ging het er niet om een

bepaalde meetwaarde constant te houden, wat redelijk eenvoudig te doen is als het
proces eenmaal loopt. Het probleemwas hier juist om een veelheid van liefst variabele
producten te fabriceren in een proces dat vaak onvoorspelbaar verliep.
Besturingssystemen voor machines in de maakindustrie ontstonden met aanzienlijke
achterstand. Het gebeurde echter wel. Een voorbeeld van een instrument dat al vroeg
werd gebruikt om een proces te bewaken en te automatiseren, is de fotocel. In de
jaren vijftig werden tubes bij het vullen met behulp van fotocellen in de juiste positie
gemanoeuvreerd. In de verpakkingsmachines voor
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margarine werd op een dergelijke manier de papiertoevoersnelheid geregeld.16 Het
is ongetwijfeld geen toeval dat het hier gaat om de vervaardiging van massagoed
waarbij een identieke handeling steeds terugkomt. Flexibele automatisering was nog
een ver ideaal. De meet- en regeltechniek heeft al met al meer bijgedragen tot een
verdere verwetenschappelijking van de productie dan dat ze rechtstreeks arbeid
verving.

Automatisering in de metaalindustrie

Een groot deel van de industriële productie geschiedde van oudsher met ‘verspanende
technieken’ op gereedschapswerktuigen zoals draaibanken en slijpbanken. De
mechanisering en automatisering van dit werk was een belangrijk element in de
industriële ontwikkeling. De mechanisering van gereedschapswerktuigen begon al
in de negentiende eeuw en was in het Interbellum al vrij ver gevorderd. Op
verschillende manieren werd geprobeerd het rendement van bestaande machines te
verhogen. Naast de gewone draaibank ontwikkelde men de revolverdraaibank, waar
verschillende bewerkingen na elkaar konden worden verricht aan een werkstuk, en
de meerspilmachine, die tegelijkertijd verschillende werkstukken onder handen had,
meestal in opeenvolgende stadia van bewerking. Een werkstuk werd dan automatisch
van de ene spil naar de andere gevoerd om zijn opeenvolgende bewerkingen te
ondergaan. Deze machines hoefde men maar één keer in te stellen om vervolgens
een lange serie producten een opeenvolging van bewerkingen te doen ondergaan.
Daarnaast ontstonden ook al vroeg halfautomatische of volautomatischemachines.

Bij halfautomaten werd het werkstuk met de hand ingebracht en vastgezet. Daarna
werd demachine aangezet en bewerkte deze verder automatisch het werkstuk, waarna
ze zichzelf weer uitschakelde. Een volautomaat verzorgde ook de toevoer van het
materiaal. Een stangenautomaat verwerkte een stang of staaf tot korte stukjes
(bijvoorbeeld schroeven). Bij een magazijnautomaat vond een toevoer van stukken
automatisch plaats vanuit een magazijn. De besturing geschiedde bij deze machines
altijd mechanisch.17

In de werkplaats sprak men van ‘automaten’ en inderdaad kwam er bij de
vervaardiging zelf feitelijk geen mensenhand meer aan te pas. Niettemin aarzelde
men tijdens het automatiedebat van de jaren vijftig om hier van automatisering te
spreken. Het systeem was niet zelfregelend en kon enkel mechanisch een bepaald
programma afdraaien - ‘het eenmaal ingestelde programma is net zo star als een
speeldoos’.18 Deze wijze van automatisering loonde dan ook alleen als men
werkstukken in grote series maakte. ‘Bij meerspillige draaiautomaten komen
insteltijden van 10-12 uur voor.
Gezien de hoge produkties per uur moeten de aantallen per serie zeer groot zijn

om de hoge afschrijvingen en instelkosten terug te kunnen verdienen. Bij minder
grote series zal men dikwijls beter op een lagere graad van automatisering terug
kunnen gaan om te ontkomen aan de bedenkelijke keus tussen ongedekte instelkosten
en overmatige tussenvoorraden.’19

De naoorlogse regeltechniek schiep nieuwe mogelijkheden. Zo bleek het in
sommige gevallen handig om gereedschapsmachines uit te rustenmet volgsystemen.
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De machine werd niet meer vast ingesteld, maar de benodigde informatie werd van
buiten toegevoerd in de vorm van een model van het te maken werkstuk. Een taster
volgde het profiel van dit model en deze beweging werd overgebracht op de beitel,
die zodoende de vorm overbracht op het werkstuk. Vooropgesteld dat een model of
prototype beschikbaar was, was de insteltijd van de machine minimaal. Een meer
primitieve vorm van dit systeem was al in de negentiende eeuw toegepast, maar pas
met de elektronische besturing was het mogelijk voldoende nauwkeurig te werken.
Veel algemener toepasbaar was de vanaf circa 1970 ontwikkelde

programmabesturing, waarbij men de bewegingen die de machine moest maken
vastlegde op bijvoorbeeld een ponsband en aan de machine toevoerde. Wanneer een
machine eenmaal geschikt was gemaakt om dergelijke informatie te verwerken, bood
programmabesturing maximale flexibiliteit. Niet alleen was het mogelijk om zeer
snel van het ene naar het andere product te wisselen, ook konden aan een bestaand
model eenvoudig kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Met behulp van deze
machines is dus ook de vervaardiging van kleine series te automatiseren.20

Programmabesturing bleek ook voor andere bedrijvigheden enmachines voordelen
te bieden. Pons- of magneetbanden waren niet de enige mogelijkheid. In de
scheepsbouw kwam in de jaren vijftig een automatische brandsnijmachine in gebruik
die werd aangestuurd door een fotonegatief op schaal 1:100. Dit negatief werd
gemaakt van een werktekening van de onderdelen die uit een plaat moesten worden
gemaakt. Door het negatief viel licht op een fotoelektrische cel, die in evenwicht
was zolang het licht door het midden van de contour viel. Via een elektronische
versterker dreef de cel een zwenkmotor aan, die er zowel voor zorgde dat het negatief
die positie hield alsook dat de branderkoppen precies de contour van de werktekening
volgden. Daarbij werd bovendien geregeld dat de brandsnelheid constant bleef en
de stand van de branderkoppen steeds overeenkwammet de raaklijn van de beschreven
baan. In de scheepsbouw gafmen in deze tijd duidelijk de voorkeur aan fotonegatieven
boven elektronisch vastgelegde informatie, ‘aangezien de scheepsvorm nog steeds
grafisch en niet mathematisch wordt vastgelegd’.21

Computers en digitale besturing vanaf de jaren zeventig

Een belangrijk struikelblok voor automatisering in de maakindustrie was de
noodzakelijke flexibilisering. Uit het voorbeeld van de
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draaibanken bleek dat programmabesturing hier in principe mogelijkheden bood.
Het was vooral de ontwikkeling van de elektronische rekenmachine of computer die
op dit punt hoge verwachtingen wekte. In het deel over het kantoor uit deze serie is
beschreven hoe administratieve werkzaamheden, ondanks belangrijke problemen,
inderdaad in grote mate met behulp van de computer werden geautomatiseerd.22 De
vraag die wij ons hier stellen, is in hoeverre de verwachtingen op dit gebied werden
waargemaakt in de industrie.
Ook de computer werd elders ontwikkeld en pas naderhand in de industrie

ingevoerd. Dat betekent dat een groot deel van de vroege geschiedenis van de
computer hier niet van belang is.
Waarschijnlijk was een analoge computer die werd gebruikt als ‘universeel

analogon’ de eerste industriële computer in Nederland, bij de meet- en regelgroep
van Shell in 1952. Hij werd niet ingezet voor directe procesbesturing, maar om door
middel van simulatie allerlei relevante processen te bestuderen. Dergelijke analogons
werden later ook gebouwd of aangeschaft door de studiedienst van Rijkswaterstaat
en door het Centraal Laboratorium van de Staatsmijnen.23 Tot min of meer
grootschalige toepassing van computers kwam het echter pas in de jaren zestig, en
toen draaide alles al om de digitale computer.
De hooggespannen verwachtingen aangaande computers leidden ertoe dat de

internationale ontwikkelingen op dit gebied in Nederland met aandacht werden
gevolgd. In 1963 waren er volgens een artikel in Sigma wereldwijd 170 bedrijven
of onderdelen van bedrijven uitgerust met een procesbeheersingmet digitale computer
(computers die enkel administratieve gegevens verwerken, vallen hier dus buiten).
Het ging om elektrische centrales (56), chemische industrie (34), olie-industrie (24),
hoogovens en staalfabrieken (18), cement (13), papier (7) en overige (18).24 Kort
daarop kwamen er meer recente cijfers beschikbaar, waaruit bleek dat er wereldwijd
al 340 installaties actief waren. Ook uit dit staatje blijkt het overwicht van de sectoren
energie (117), metaal (55) en oliechemie-papier (92). Opmerkelijk is nog dat de
meeste van deze computers, 237, stonden opgesteld in de Verenigde Staten.
Overigens is het mogelijk dat een aantal computers in andere landen over het hoofd

is gezien, deels door bewuste geheimhouding. Alleen in de metaalsector is het
overwicht van de Verenigde Staten minder aanwezig (27, tegen 28 elders).25 De
verdere groei had bij benadering een logaritmisch verloop. Volgens een telling uit
1966 lag het aantal procescomputers toen al ruim boven de 1300.26

Het valt op dat deze vroege voorbeelden van industrieel computergebruik weer
vrijwel allemaal afkomstig zijn uit de procesindustrie. Deels heeft dit waarschijnlijk
te maken met de grote kapitaalintensiviteit van een groot deel van deze industrie,
waardoor dergelijke kostbare installaties rendabel waren, deels ookmet de voorsprong
die er vanwege de eerder genoemde factoren al langer bestond binnen de
procesindustrie ten opzichte van demaakindustrie op het gebied vanmeten en regelen.
Via de stap van bestaande regelsystemen vielen processen eenvoudiger, zij het niet
probleemloos, te ‘computeriseren’.
Procescomputers werden gebruikt om ofwel alleen het meten, ofwel zowel het

meten als het regelen te automatiseren. In het eerste geval werden alleen de
meetinstrumenten aangesloten op de computer. De computer registreerde de
uitkomsten van de metin-
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Menig werfarbeider in de jaren vijftig zal vreemd hebben opgekeken van de introductie van dit
vliegtuigachtig apparaat op de grotere werven. De grootste scheepswerf in ons land, de Nederlandsche
Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam, nam in 1957 in haar voorbewerkingsafdeling deze
brandsnijmachine in gebruik. Terwijl het apparaat voortbewoog, bewerkten automatisch beweegbare
snijbranders in beide ‘vleugels’ het plaatmateriaal aan de hand van de gegevens die via optische
weg waren opgeslagen.
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Centrale regelkamers deden het eerst hun intrede bij complexe installaties als elektriciteitscentrales,
olieraffinaderijen en de procesindustrie. Mettertijd werden ze steeds geavanceerder. Hier de centrale
meet- en regelkamer van de caprolactamfabriek, onderdeel van het Stikstofbindingsbedrijf van de
Staatsmijnen, in 1956.

gen, verwerkte ze eventueel verder en deed hiervan een melding; aanvankelijk
gebeurde dat laatste meestal door aansluiting op een schrijfmachine. Het resultaat
stond dan ter beschikking van de operators of de bedrijfsleiding, die naar bevind van
zaken konden handelen. De computer zelf regelde verder niets (‘open loop’). In het
tweede geval bestond het uitgangssignaal van de computer niet enkel uit een voor
mensen leesbare mededeling, maar werd een elektronisch signaal teruggestuurd naar
de regelinstrumenten van het proces (‘closed loop’). Om aldus een proces door middel
van een computer te kunnen beheersen, was uiteraard een gedegen inzicht nodig in
het verloop van het proces en de manier waarop dat te beïnvloeden viel.
De eerste procescomputers konden niet rechtstreeks worden aangesloten op de

instrumenten die het proces beheersten. Hiervoor waren verschillende aanvullende
instrumenten nodig, als analoog/digitaalomzetters, ‘transducers’ die een pneumatisch
in een elektrisch signaal omzetten, en ‘setpointpositioners’, waardoor de computer
via elektronische pulsen de regelinstrumenten kon besturen. Direct digital control,
waarbij de regelorganen direct met de computer waren gekoppeld, werd het eerst
toegepast in militaire organisaties, maar werd halverwege de jaren zestig ook
daarbuiten snel algemeen. In 1966 beschouwde P.F. de Maat dit als een normale
manier van computerbesturing: ‘Op basis van de procesmeetgegevens worden de
correcties berekend welke in kleppen en andere verstelmechanismenmoeten worden
aangebracht. Voor zover er nog sprake is van set-points bevinden deze zich nu in
het geheugen van de computer.’27

Pioniers in computergebruik

In deNederlandse industrie waren Shell enHoogovens de pioniers op computergebied.
In de olieraffinage waren, als eerder aangegeven, allerlei vormen van meten en
regelen in de loop der tijd steeds belangrijker geworden. Na de oorlog zette Shell
een onderzoeksgroep voor meten en regelen op. De eerste procescomputer kwam in
1959 in gebruik in de Shell-raffinaderij in Pernis. Dit was een stap in een proces van
decennia, waarbij in de raffinage steeds meer werd gemeten en de bediening steeds
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verder werd geautomatiseerd. De raffinaderij in Pernis was overigens de tweede ter
wereld die met behulp van een computer werd bestuurd, na die in Houston, eveneens
in 1959.28

Hoogovens had al enige ervaring met het gebruik van computers voor
administratieve werkzaamheden. Daarnaast dacht men echter al snel ook aan hun
inzet bij de automatisering van de productie. In een artikel uit 1957 blijken hieromtrent
al verwachtingen te leven. Zowaren op dat moment automatisch gestuurde walstuigen
voor het discontinu walsen in proefbedrijf. Deze werden bestuurd door middel van
ponskaarten, die door een rekenmachine werden geproduceerd. De rekenmachine
werd gevoedmet meetgegevens van het walsproces, zoals de walsdruk, en berekende
op grond daarvan hoe de apparatuur bij de volgende gang moest worden ingesteld.
Het doel was om zo tot een hogere benuttingsgraad van demachines te komen, alsook
tot een meer constante kwaliteit van het eindproduct.29

Vanaf 1960 waren analoge computers in gebruik bij de staalproductie om, bij een
bepaalde gewenste eindverhouding en temperatuur van het proces, de juiste toevoer
van de verschillende grond-
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stoffen te berekenen.30 De eerste digitale procescomputer kwam in 1963 in gebruik
bij de hoogovens. Het was een typische ‘open-loop’-computer, die enkel diende voor
het verzamelen en opslaan van meetgegevens. In 1965 kreeg ook het laboratorium
van de staalfabriek de beschikking over een computer. Monsters die bij de productie
waren genomen, werden in dit laboratorium spectrometrisch onderzocht op hun
samenstelling, om aan de hand daarvan het proces eventueel bij te sturen. De computer
werd gebruikt om sneller dan voorheen uit de gegevens van de spectrometer de
samenstelling van de monsters te berekenen.31 Vanat deze tijd kwamen geleidelijk
aan steeds meer computers in het bedrijf in gebruik.

Rekenmachines, microprocessors en robots

Een volledig overzicht van het tempo en de manier waarop de computer in het
Nederlandse bedrijfsleven doordrong, is moeilijk te geven, maar er zijn wel enkele
aanwijzingen. In 1970 hield de Federatie voor de Metaal- en Electrotechnische
Industrie (FME) een enquête onder haar leden naar computertoepassingen en de
behoefte aan collectieve actie vanuit de FME op dit gebied. Van de meer dan 1200
ondernemingen die werden aangeschreven, reageerden er 291, iets minder dan een
kwart, waarbij de kleinere ondernemingen (minder dan 100 werknemers) duidelijk
ondervertegenwoordigd waren. In de enquête werd onderscheid gemaakt tussen het
administratieve en het technische gebruik van de computer en andere hulpmiddelen.
Administratieve automatisering blijkt nog altijd meer verbreid dan technische. Zie
tabel 5.1.

Tabel 5.1: Aantal bedrijven waar administratief en technisch gebruik werd
gemaakt van de computer en andere apparaten

TechnischAdministratief
53137Computers

7146Conventionele
ponskaartenapparatuur

2343Halfcomputers/bureaucomputers

1158Conventionele boekhoud-
of factureermachines

(voor bronvermelding zie
pag. 438)

Niet alle apparaten waren overigens in het bezit van het bedrijf zelf. Sommige
bedrijven maakten gebruik van een servicebureau, andere gebruikten apparatuur in
onderlinge samenwerking, al dan niet in concernverband. Dit gold voor zowel
administratieve als technische toepassingen. Het administratieve gebruik blijft hier
verder buiten beschouwing. In de technische sfeer blijkt de computer vooral te zijn
gebruikt als rekenmachine, om bijvoorbeeld dimensioneringsvraagstukken op te
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lossen, profielen te berekenen, sterkteberekeningen door te voeren en warmtebalansen
op te stellen. In dit verband gaven 21 bedrijven aan de computer te gebruiken op het
gebied van de wiskunde, 10 op het gebied van de stromingsleer, 14 voor
warmtetechniek en 31 voor mechanica. Twaalf bedrijven maakten gebruik van
‘computer-graphics’. Slechts 18 bedrijven gebruikten een computer voor de eigenlijke
procesbesturing: 14 voor numerieke besturing van machines, 4 voor regeltechniek
en 2 voor procestechniek. (Daarnaast is de groep ‘overige’ vrij groot: 41;
waarschijnlijk gaat het hier vooral om toepassingen op het gebied van de
elektrotechniek.)
Computerisering van de productie liep duidelijk achter bij de invoering van de

computer in de administratie. Zeker de kleinere bedrijven talmden om hiertoe over
te gaan. Het was inmiddels echter wel een serieuze optie. Ook bedrijven die tot
dusverre nog geen computers in de technische sfeer toepasten, zagen daarvoor wel
degelijk kansen. Zo zagen 39 bedrijven mogelijkheden voor numerieke besturing.
Vele respondenten achtten het dan ook zinvol om een stichting op te richten voor
voorlichting en documentatie op computergebied.32Niettemin blijkt in de numerieke
besturing van machines de computer slechts aarzelend te zijn ingezet.
Hoewel programmabesturing, zoals wij zagen, op zich veel voordelen bood,

beroemde Van Tuyl Technics in Roermond zich er in 1979 op dat het voor zover
bekend het eerste bedrijf in Nederland was dat een draaibank bestuurde met een eigen
computer.33

Een vertragende factor was ongetwijfeld dat computers dure en onhandelbare
apparaten waren. De eerste computers waren centraal opgestelde grote gevaartes.
Machines werden centraal aangestuurd, of anders berekende de computer de gegevens,
die vervolgens via ponskaarten of magneetbanden werden aangeleverd. In de jaren
die volgden, werden computers kleiner, sneller en goedkoper. De introductie van de
microprocessor eind jaren zeventig maakte numerieke besturing ookmogelijk zonder
een dure centrale computer. De apparaten werden als het ware voorzien van een
ingebouwde computer via welke zij te besturen waren, of sterker, iedere functie kreeg
een eigen processor. Dit maakte het mogelijk steeds meer functies numeriek te regelen
of te bewaken.34

In het bijzonder kwam de microprocessor goed van pas bij de constructie van
industriële robots of numeriek bestuurde ‘hanteermachines’: apparaten die zelfstandig
gereedschappen of voorwerpen konden vastgrijpen enmanipuleren en aldus bepaalde
deeltaken uitvoeren. De robot was ingevoerd in de auto-industrie en als zodanig een
typisch voorbeeld van Detroit-automation. Vanaf de jaren zestig kwamen robots voor
algemenere toepassingen op de markt, maar hun verspreiding verliep langzaam. In
1982 zouden in Nederland ruim vijftig robots operationeel zijn.35 In dezelfde tijd
ontstond een toenemende discussie over het nut en de inzet van robots. Sommigen
waarschuwden ervoor dat ‘het toepassen van robots voor het bedienen van
gereedschapswerktuigen nog in de kinderschoenen staat’ en wezen op kostbare
mislukkingen.36

Anderen waren het met deze kwalificatie niet eens en wezen juist op de goede
resultaten, hoewel ook zij benadrukten dat een robot pas na zorgvuldige studie van
de te verwachten problematiek zinvol kon worden ingezet.37 Vooral ten aanzien van
het automatise-
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Philips produceerde zelf kunststoffen en kunststof halffabrikaten en eindproducten, zoals met deze
spuitpers (1935). De grondstof werd via de vultrechter boven ingebracht en dan in afgepaste doses
in de matrijs (links) geperst. Door de druk en temperatuur in de matrijs kreeg de kunststof, in dit
geval bakeliet (bij Philips philite genoemd), de gewenste eigenschappen en het product de gewenste
vorm. Hiervoor was een hoge persdruk nodig, wat een robuuste, zware uitvoering van de machine
vereiste. Bij het persen moesten allerlei factoren in de gaten worden gehouden, vandaar het uitgebreide
regelpaneel. De elektronica heeft hier nog niet haar intrede gedaan.

ren van kleinere series bestonden hoge verwachtingen. Voor grote series is flexibiliteit
minder urgent, terwijl bij hele kleine series automatisering niet loont.
Het inzetten van robots bleek echter moeilijker dan gedacht. De robots zelf waren

weliswaar perfect te programmeren, maar ze konden hun taak pas doen als ook allerlei
randapparatuur, zoals positioneringsinstallaties en sensoren, de vereiste flexibiliteit
had.
Anderzijds werden robots vooral ingezet bij werk dat voor mensen te zwaar of te

ongezond was. Rank Xerox te Venray zette een robot in voor het laden en lossen van
zware werkstukken in een draaibank. De productie na installatie van de robot nam
op zich niet toe, maar er waren minder beschadigingen van de werkstukken en de
rugklachten van het personeel namen aanzienlijk af.38

Werkgevers die robots voor zulke toepassingen gebruiken, lijken over het algemeen
tevredener dan bedrijven die vooral proberen te automatiseren. Immers, zoals een
Engelse deskundige het formuleerde: ‘When you really want automation, there is
nothing like people.’39 Robots waren vooral daar succesvol waar mensen minder
goed inzetbaar waren.

Computerisering in de plasticverwerkende industrie

Een voorbeeld dat het deels vrij moeizame karakter van de opmars van numeriek
bestuurde machines laat zien, is de kunststofverwerkende industrie. Na de Tweede
Wereldoorlogwerden plastics als grondstof voor allerlei producten steeds belangrijker.
Kunststof producten werden doorgaans niet verspaand (hoewel dat voorkwam), maar
geperst of gegoten. Daarvoor bestonden verschillende procédés, afhankelijk van het
soort product en de grondstof: spuitgieten, thermovormen, extruderen, enzovoort. In
1977 telde Nederland 256 bedrijven in de kunststofverwerkende industrie met in
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totaal 16.300 werknemers. De meeste bedrijven waren dus vrij klein. Bijna twee
derde van de bedrijven had tussen de tien en de vijftig werknemers. De totale jaarlijkse
omzet bedroeg toen ongeveer 1,8 miljard gulden.40

De hoge productie per hoofd was alleen mogelijk dankzij mechanisering en
massaproductie. Tot de belangrijkste procédés behoorde het spuitgieten. De eerste
spuitgietmachines voor kunststoffen, van Duits fabrikaat, verschenen in 1925 op de
markt. De bediening van zulke machines was toen nog geheel handmatig.
Verschillende pioniers van de kunststofindustrie in Nederland herinnerden zich hoe
in de begintijd van hun bedrijf het persen vooral een karweitje was voor de echtgenote
van de ondernemer. De vrouwen stonden soms hele dagen te persen of te
vacuümvormen.41

Bij het vervaardigen van grote series, waar deze technieken zich uitstekend toe
leenden, lag mechanisering of automatisering echter voor de hand, zeker ook gezien
de schaarste aan arbeid na de Tweede Wereldoorlog. Vrij snel werd de spierkracht
vervangen door pneumatische of hydraulische aandrijving. De eerste min of meer
automatische spuitgietmachine verscheen in 1932 op de markt. Na sluiting van de
matrijs zorgde een contact ervoor dat de inspuiting op gang kwam, een relais regelde
het uitschakelen en schakelklokken regelden de nadruk en de pauzetijd. Ookmachines
voor thermovormen werden met tijdklokken en relais uitgerust.
Kunststofverwerkende machines werden op bescheiden schaal ook in Nederland

vervaardigd. Het bedrijf Stork Plastics Machinery produceerde midden jaren tachtig
per jaar circa 120 spuitgietma-
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Deze spuitgietmachine bij Curver in Brunssum (1982) gaat grotendeels schuil achter allerlei
randapparatuur. Zo worden de producten, plastic manden, automatisch uit het apparaat genomen.
Boven is nog de vultrechter te zien.

chines, waarvan ongeveer tachtig procent werd geëxporteerd.42

In de loop der tijd werden de machines steeds verder gemoderniseerd en
geautomatiseerd. Het proces werd zo continu mogelijk gemaakt. Uiteraard gaat het
hierbij om een vorm van ‘automatisering’ die we ook bij automatische draaibanken
zijn tegengekomen: de machines zijn niet flexibel, maar werken een vast programma
af. Het product zelf ligt vastgelegd in de vorm van de matrijs. De fabrikant streeft
ernaar dat de machine na een zo kort mogelijke aanlooptijd steeds identieke kopieën
van het product maakt. Dat is minder simpel dan het lijkt, want om dit te bereiken
moeten alle procesparameters exact worden gereproduceerd: de inspuitsnelheid, de
holtedruk, de smelttemperatuur en de matrijstemperatuur. De aanpassing van de
machines was vooral gericht op een grotere doorstroomsnelheid, een hogere kwaliteit
van het product, grotere veiligheid en dergelijke. Spuitgietmachines werden omgeven
door steeds meer randapparatuur, zoals voordragers, inkleur- en mengapparatuur,
matrijsverwarmingsapparaten, manipulatoren enzovoort.43

In de jaren zeventig ontwikkelde men systemen om deze procesparameters beter
te beheersen. De elektromechanische besturing werd vervangen door elektronische
geïntegreerde schakelingen.
Tijden, drukken, afstanden en temperaturen waren daarmee van tevoren digitaal

in te stellen. Een stap verder was het gebruik van meet- en regelsystemen waarbij de
gegevens werden teruggekoppeld naar het proces zelf. Daarmee konmen bijvoorbeeld
het inspuiten beëindigen na het bereiken van een bepaalde druk, in plaats van na een
vastgestelde tijd. Zo kon men zonder voortdurende controle een gelijkmatige
sluitkracht verkrijgen, ook bij ongewone en moeilijke producten.
In principe nodigde het gebruik van dergelijke systemen uit tot de toepassing van

numerieke besturing, maar dit gebeurde pas toen de invoering van de microprocessor
een dergelijke besturing meer hanteerbaar had gemaakt. Eind jaren zeventig kwamen
de eerste door microprocessors bestuurde spuitgietmachines op de markt. Zo bracht
Stork in 1978 zijn ST-serie op de markt, die standaard was uitgerust met
microprocessor en beeldscherm. Aanvankelijk bestonden er grote verwachtingen
omtrent dergelijke systemen, maar de invoering verliep aanzienlijk moeizamer dan
voorzien.
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Een artikel in het vakblad Plastica uit 1979 maakte melding van een grote mate
van reserve bij de industrie, en van machineleveranciers die de nieuwe methode
overbodig vonden.44 Sturen of regelen? was de vraag - sturen zonder, of regelen met
terugkoppeling van meetwaarden.45

Deskundigen gaven hoog op van de mogelijkheden van de nieuwe
processorbestuurde machines. Daarbij werd wel eens over het hoofd gezien dat zulke
machines dan wel allerlei huzarenstukjes konden volbrengen, maar dat voor demeeste
producten eenmachinemet eenvoudige elektronische besturing ruimschoots voldeed.
Daarnaast waren er problemen die de computerisering van het spuitgietbedrijf in de
weg stonden, zeker voor kleine bedrijven zoals ze in Nederland domineerden. De
nieuwe technieken waren vaak weinig gebruikersvriendelijk, storingsgevoelig en ze
vereisten specialistische (en dus kostbare) hulp bij reparatie of herziening, terwijl
voor een leek de snelle afwisseling van systemen die op de markt kwamen moeilijk
bij te houden was.46

Een redactioneel commentaar in het vaktijdschrift Plastica concludeerde in 1982
dan ook ‘dat het op dit moment voor de meeste
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produkten niet echt nodig is met behulp van een regelsysteem te spuitgieten. Alleen
indien hoge eisen worden gesteld aan constante kwaliteit kan terugkoppeling een
goed middel zijn.’ Een regelsysteem is echter geen wondermiddel. Nauwkeurige
regeling is weinig zinvol als de kleppen van het hydraulische systeem, dat de
opdrachten moet realiseren, niet goed werken. De introductie van regelsystemen ging
daarom hand in hand met allerlei verbeteringen aan de machines. In een groot aantal
gevallen bleken deze verbeteringen ironisch genoeg zodanig dat de vereiste
productkwaliteit verder ook zonder regeling mogelijk was.47

Een beter onthaal kregen computers en elektronische dataverwerking vanaf begin
jaren tachtig in een ander gebied, dat van ‘computer-aided design’ en ‘computer-aided
engineering’; dus niet in de productie maar in het ontwerpen van producten. Hoewel
ook hier allerlei problemen opdoken, kon juist de kunststofverwerkende industrie
deze technieken goed gebruiken. Kunststofproducten moeten niet alleen voldoen aan
de normale producteisen als sterkte en stijfheid. Er zijn ook speciale eisen die met
de productie samenhangen, bijvoorbeeld wat betreft wanddikte (in verband met
stolling en afkoeling) en aanspuitpunten. Het product moet bovendien snel uit de
matrijs verwijderd kunnen worden. Het gebruik van de computer bij het ontwerp
verkleinde de kans op fouten aanzienlijk. Hoewel het ontwerpen zelf in het algemeen
evenveel tijd vereiste als voorheen, was het kostbare uittesten van het ontwerp in
veel gevallen overbodig.
Uit het voorgaande blijken verscheidene zaken. In de eerste plaats werden

computers en numerieke besturing niet primair ingezet om arbeid te vervangen, maar
om het systeem beter af te regelen en een hogere kwaliteit van het product te
verkrijgen. Hoewel het er op papier prachtig uitzag, stuitte men daarbij toch op enkele
fundamentele problemen. In de eerste plaats de flexibiliteit.
Theoretisch viel via numerieke besturing de apparatuur op allerlei waarden af te

stellen, zodat een hoge flexibiliteit viel te behalen. In de praktijk bleek veranderen
evenwel vaak een kostbare zaak, aangezien de systemen niet op elkaar waren
afgesteld, voortdurend werden gewijzigd en voor de gebruiker moeilijk toegankelijk
waren. En op het moment dat de gegevensverwerking geen probleem meer was,
stuitte men vrijwel meteen op de volgende bottleneck. De computer kon in de jaren
tachtig vrijwel alle gegevens aan, maar het probleem was nu of de apparatuur de
gegevens wel aankon. Om een proces automatisch te kunnen regelen, moet precies
bekend zijn hoe dit proces reageert op een bepaalde invoer.
Daaraan schortte het nog wel eens, zowel vanwege tekortkomingen in de gebruikte

machines als vanwege een gebrekkig inzicht in het proces zelf. De robot en de
computer zijn dan wel de meest gezichtsbepalende elementen van de moderne
industrie, maar zij kunnen hunwerk pas doen dankzij verworvenheden in bijvoorbeeld
de kwaliteitszorg. De twintigste-eeuwse productie is bovenal ‘verwetenschappelijkt’
en pas in tweede instantie geautomatiseerd.

R. Vermij
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Een overzichtsfoto van een kleine drukkerij in het begin van de twintigste eeuw, in dit geval de firma
Heijnis en Schipper te Zaandijk in 1920. Links zien we een cilinderpers die is aangesloten op het
centrale drijfwerk; een leerling zorgt voor de inleg van het papier terwijl de drukker de drukvorm
controleert. Bij het raam staan twee trap-degelpersen voor de kleinere oplagen. Rechts op de voorgrond
is een tafel voor het in de galei slaan van de kolommen zetsel (hoogdruk)tekst, die in de vakken
daaronder worden bewaard.
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6 Deelstudie 1: Het grafisch complex

Uitdagingen en problemen
De verandering van het grafisch complex
De digitale revolutie

In het begin van de jaren tachtig was Londen, het centrum van de grote Britse dag-
en weekbladen, het toneel van een heftig en slepend conflict tussen de grafische
vakorganisaties en de tyconen van de pers. De vakbond van typografen verzette zich
met hand en tand tegen de invoering van een elektronisch systeem van tekstinvoer
bij de grote kranten. Hierdoor werd het werk van de hand- en machinezetters in één
klap overbodig. Uiteindelijk moesten de vakbonden buigen en konden ze slechts
bedingen dat voor een beperkt aantal zetters de mogelijkheid van omscholing tot
typist bij de invoer van kopij werd geboden. Verreweg de meeste typografen werden
ontslagen en vervangen door jongeren van buiten de bedrijfstak, onder wie veel
vrouwen. Daarmee was de kracht van deze bonden ernstig aangetast en stonden de
verhoudingen nog lang op scherp. In dezelfde tijd werd in Nederland, na een
jarenlange voorbereiding, bij de grote dagbladcombinaties een soortgelijk zetsysteem
ingevoerd, maar numet medewerking van de grafische vakbonden enmet beduidend
gunstiger afvloeiingsregelingen.
De vreedzame introductie van een dergelijke ingrijpende innovatie was alleen

mogelijk door het bestaan van hechte institutionele relaties tussen de betrokken
partijen. Deze relaties dateren reeds uit het tweede decennium van de twintigste
eeuw; ze omvatten niet alleen de mensen die betrokken waren bij de vervaardiging
van het grafische product in al zijn stadia, maar ook de toeleveranciers en de afnemers,
de vakorganisaties en de bonden van de diverse categorieën werkgevers. Steeds meer
aspecten van de ontwikkeling van de sector werden onder de invloedssfeer van deze
samenwerking gebracht. Om deze reden spreken we over het ‘grafische complex’.
De verklaring voor het ontstaan van dit complex, dat in reikwijdte en hechtheid
binnen deNederlandse industriële verhoudingen een bijzondere positie innam, kunnen
we vinden in de situatie van de bedrijfstak rond 1900. De centrale problemenwaarmee
de bedrijfstak toen kampte, een overmatige concurrentie door de dominantie van het
midden- en kleinbedrijf en verregaande marktsegmentatie, waren wellicht niet uniek,
het daarop ontwikkelde antwoord was dat zeker wel.

Uitdagingen en problemen

De vraag naar en het aanbod van drukwerk was in Nederland al de hele negentiende
eeuw toegenomen. Dagbladen, geïllustreerde bladen, reclamedrukwerk, educatieve
en ontspanningsliteratuur werden in ongekende hoeveelheden geproduceerd. De
modernisering en de verbreiding van het onderwijs, de opkomst van demiddengroepen
en de verzuilde arbeidersbeweging, de gestage toename van koopkracht en vrije tijd,
het waren even zovele, elkaar versterkende factoren die in de twintigste eeuw de
vraag naar drukwerk verder opjoegen. Al deze maatschappelijk-culturele trends
bevorderden de leescultuur, die voorheen het domein was geweest van een relatief
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kleine elite. Zo steeg het aantal uitleningen per jaar door leesbibliotheken van 0,26
per hoofd van de bevolking in 1920 naar 0,84 in 1950 en 12,47 in 1990.1

De grote uitdagingen die deze trends aan de grafische industrie stelden, vielen in
twee categorieën onder te brengen. Ten eerste was er een vraag naar méér: hogere
oplagen, meer publicaties. Ten tweede bestond er een grote behoefte aan de combinatie
van tekst en beeld, zoals bleek uit de geweldige populariteit van het geïllustreerde
tijdschrift en het commerciële drukwerk. Deze behoefte was al vroeg gestimuleerd
door de uitvinding van de fotografie in
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In de handzetterij van het Handelsblad te Amsterdam in 1949. De zetters - een mannenvak - hebben
hier voor kleinwerk zoals beursberichten de betreffende letterkast op de lessenaar bij de hand, naast
de galei en de te zetten tekst op papier.

1839. Diverse innovaties in de (re)productietechniek maakten het mogelijk dat aan
deze groeiende behoeften tegemoet kon worden gekomen.
Innovaties in de grafische industrie kwamen uit het buitenland, met name uit de

Verenigde Staten. In de negentiende eeuw is er een constante stroom van innovaties
geweest die met name het drukproces aanzienlijk hebben versneld. Nederland speelde
daarbij geen initiërende rol, maar maakte een keuze uit hetgeen elders werd
ontwikkeld: ‘Innovatief ondernemerschap was in Nederland vooral een vorm van
goed koopmanschap: op de hoogte zijn van buitenlandse innovaties en wanneer deze
een kans lijken te hebben op de Nederlandse markt, deze zo snel en zo goedkoop
mogelijk invoeren.’2 Ook in de twintigste eeuw zette dit patroon zich voort. Het
ontbrak in Nederland aan innovaties op het terrein van de productietechniek.3

Bovendien was er sprake van een geringe verspreiding van de producten als gevolg
van het beperkte taalgebied.4Het enige exportartikel waren land- en zeekaarten. Daar
staan echter twee zaken tegenover: deze binnenlandse markt was door de taal
beschermd tegen buitenlandse concurrentie, en het taalgebied, inclusief de koloniën,
was nu ook weer niet zo klein (ruim vijf miljoen in 1900, en zes miljoen in 1914),
waarbij we nog in aanmerking moeten nemen dat het analfabetisme laag was en er
in Nederland een behoorlijke leestraditie was.
Een ander kenmerk is het trage en ongelijke tempo van de toepassing van innovaties

in Nederland. De diverse soorten drukpersen gingen lang mee, werden voortdurend
gereviseerd en vaak doorverkocht aan startende bedrijfjes. In de overwegend kleine
drukkerijen was het kennelijk niet nodig met de modernste persen te werken.
Druktechnieken die dateerden uit de eerste helft van de negentiende eeuw, werden
niet zelden pas rond 1900 op grote schaal toegepast. Zo kwam de snelpers (waarbij
een vlakke drukplaat heen en weer bewoog langs een drukrol met het papier),
uitgevonden rond 1820, pas tegen 1900 op grote schaal in gebruik.5 De rotatiepers
(waarbij het papier tussen twee cilindervormige drukplaten werd geleid en
dubbelzijdig werd bedrukt) werd in 1848 in de Verenigde Staten ontwikkeld en in
1867 gepatenteerd; hij deed in 1878 zijn intrede in Nederland en pas na 1890 werden
de grotere en modernere versies door de dagbladdrukkerijen aangekocht. Dit hing
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samen met de ontwikkelingen in de papierindustrie: in 1892 begon de papierfabriek
Van Gelder in Wormer met de productie van brede en dikke rollen rotatiepapier, ten
behoeve van Het Nieuws van den Dag. Hierna verliep de introductie van de
rotatiepersen zo snel, dat Van Gelder reeds in 1896 ertoe overging om aan het
Noordzeekanaal bij Velsen een nieuwe fabriek voor de productie van rotatiepapier
te bouwen.6 De logistieke problemen die de aanvoer en het intern transport van deze
brede rollen in de oude drukkerijgebouwen veroorzaakten, gaven, samen met de
noodzaak om de zware rotatiepersen een stevig fundament te geven, vervolgens de
stoot tot de bouw van moderne onderkomens, die tevens een monumentaal aanzien
kregen, zoals het hoofdkantoor van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam of dat
van Het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen, beide gebouwd in 1903.7 De
introductie van de eerste mechanische zetmachines na 1890 verliep veel sneller. In
1894 werden twee Amerikaanse linotypes (zie kader) opgesteld bij de drukkerij van
Binger in Amsterdam, die De Nederlandsche Financier drukte en de laatste
beursberichten zo snel mogelijk moest verspreiden. Binger was daarmee de eerste
op het continent van Europa; nog in datzelfde jaar volgde de drukkerij van de
Telegraaf.Het Algemeen Handelsblad schafte in 1899 twee linotypes aan en in 1904
waren er in heel Nederland circa 200 linotypes in gebruik.8Demonotype, uitgevonden
in 1887 en gepatenteerd in 1897, eveneens in de Verenigde Staten, werd in Nederland
voor het eerst toegepast in 1903. De verdere verbreiding van de mechanische
zetmachines verliep echter vrij traag, wat deels samenhing met de gebrekkige
vertegenwoordigingen van de Amerikaansemachinefabrikanten, die de Nederlandse
markt toch te klein schenen te vinden.9 Het gevolg was, dat lange tijd nog allerlei
technieken naast elkaar werden gebruikt. Zo laten foto's van de Staatsdrukkerij uit
1925 naast een rij arbeiders aan de linotype een grote zaal met letterkasten zien.10

Een handelsdrukkerij in Utrecht werkte nog tot 1965 met letterkasten, vanwege de
variatie aan grotere en bijzondere lettertypen en de geringe hoeveelheden platte tekst.
Pas toen werd een tweedehands linotype aangeschaft.11 Het waren vooral de grote
bedrijven die snel meegingen met de modernste technieken, en dit zou nog heel lang
zo blijven. Bij de introductie hiervan speelde vooral de grotere snelheid een
doorslaggevende rol. De Landsdrukkerij (later de Staatsdrukkerij en
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Een opname van de binderij-afdeling van drukkerij Van Boekhoven te Utrecht. Een centraal drijfwerk
zet machines in beweging voor het snijden, vouwen en binden van het drukwerk.

daarna de Sdu) schafte al in 1879 een voorloper van de linotype aan, de ‘Kastenbein’,
omdat dit bedrijf de Kamerverslagen als een aparte uitgave ging verzorgen en de
Kamerleden er zeer op gebrand waren, snel te weten hoe hun interventies en
redevoeringen waren weergegeven. Vlak na 1900 volgden in dit bedrijf de eerste
linotypes.12Ook de landelijke en grote regionale kranten, gevestigd in de grote steden
in het Westen, wilden hun productietijd verkorten, om zo actueel mogelijk nieuws
te kunnen brengen. De overgang naar twee edities per dag werkte in dezelfde richting.

De dominantie van het midden- en kleinbedrijf

In de meeste bedrijfstakken zien we na 1890 de toepassing van nieuwe technieken
en met stoomkracht, gas of elektriciteit aangedreven machines, die grotere
investeringen vergden en de tendens tot schaalvergroting versterkten. In de grafische
industrie bleven deze ontwikkelingen echter beperkt tot een relatief kleine groep
bedrijven, zoals blijkt uit gegevens die afkomstig zijn van de ondernemingsstatistiek
van 1906 van de Rijksverzekeringsbank (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1: Aantallen bedrijven en arbeiders in de grafische sector, 1906

Gemiddeld
aantal

In %Aantal
arbeiders

In %Aantal
bedrijven

Bedrijfsgrootte

arbeiders per
bedrijf
2,35,393036,74031-4 arbeiders

6,610,11.75324,22665-9 arbeiders

20,340,97.12631,935110-49
arbeiders

81,734,25.9656,67350-199
arbeiders
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276,39,51.6580,66200-500
arbeiders

15,910017.4321001099Totaal

(voor bronvermelding zie
pag. 438)

Tabel 6.2: Aantallen bedrijven en arbeiders in de grafische sector, 1982

Gemiddeld
aantal

In %Aantal
arbeiders

In %Aantal
bedrijven

Bedrijfsgrootte

arbeiders per
bedrijf
2,35,92.60745,71.1541-4 arbeiders

6,88,53.72621,65455-9 arbeiders

20,333,713.47326,366310-49
arbeiders

89,327,512.0555,413550-199
arbeiders

460,627,411.9751,026200 en meer
arbeiders

17,410043.8361002.523

(voor bronvermelding zie
pag. 438)
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Het gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen, in
gebruik genomen in 1903, straalt het gewonnen prestige uit van de grotere dagbladen in Nederland
sinds 1890. In de nieuwbouw werd in 1903 een dubbele rotatiepers geplaatst, negen jaar later werd
de drukcapaciteit door het plaatsen van nieuwe persen verdubbeld. In de directiekamer is onlangs
een fraaie muurschildering in Jugendstil teruggevonden achter een later aangebrachte wand, die
weer in oude luister is hersteld.

Ruim 60% van de bedrijven telde minder dan 10 werknemers, maar gaf slechts
aan 15% van de arbeiders werk; voor de 79 bedrijven met 50 of meer arbeiders lagen
deze cijfers respectievelijk op 7% en op 44%. In 1982 bleek het aandeel van de kleine
bedrijven zelfs te zijn gestegen tot 67,3%, goed voor 14,4% van de werkgelegenheid;
de 6,4% aan grote bedrijven gaf toen aan bijna 55% van de arbeiders werk. Dit
verschil werd vrijwel geheel veroorzaakt door de 1% bedrijven met meer dan 200
werknemers, veelal de grote uitgevers van kranten en periodieken, die ruim 27% van
dewerkgelegenheid schiepen. De overige categorieën hadden relatief dezelfde omvang
behouden (zie tabel 6.2).
De verklaring voor dit opmerkelijke verschijnsel kan slechts liggen in de

omstandigheid dat de marktverhoudingen de kleinschalige, veelal ambachtelijke
productie nog lange tijd mogelijk hebben gemaakt, zodat diepte-investeringen in
nieuwe productiemethoden niet nodig werden geacht.

Een drievoudig gesegmenteerde markt

De kleinschaligheid hing samen met de sterk gesegmenteerde markt voor grafische
producten. We kunnen daarbij drie mechanismen onderscheiden die zorgden voor
de opdeling van de markt. Ten eerste was er een productsegmentatie, die uitging van
de aanbieders.
Dagbladen, boeken, handelsdrukwerk en verpakkingsmateriaal waren de

voornaamste producten en elk daarvan werd aangeboden door gespecialiseerde
bedrijven. Daarbij werden deelbewerkingen die een zekere specialisatie vereisten,
uitbesteed aan apart hiervoor toegeruste bedrijven. Dagbladen zetten hun tekst veelal
met linotype zetmachines, maar er waren ook drukkerijen en uitgevers die dit
machinezetten uitbesteedden aan loonbedrijven. Voor het snelste type pers, de
rotatiepers, was het nodig om het vlakke zetsel over te brengen op een cilindervormige
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drukrol, de stereotype; er bestonden aparte bedrijven voor wie dat niet zelf kon of
wilde doen.
Boeken werden gezet op een ander soort zetmachine, de monotype, waarvoor weer

andere loonbedrijven bestonden. Diverse soorten binderijen kregen werk van de grote
boekenuitgeverijen. Er werden vele illustratietechnieken toegepast, zoals de steendruk,
de lichtdruk, de kopergravure en de zincografie (geëtste zinkplaten): voor elk hiervan
waren speciale illustratiebedrijven actief. Voor handelsdrukwerk bleef het handzetten
overheersend, omdat hier veel uiteenlopende lettertypen met specifieke
opmaakprofielen vereist waren, maar deze bedrijven bestelden wel veel clichés voor
afbeeldingen, zoals bedrijfsvignetten. Voor verpakkingsmateriaal werden flexibele
rubberen stereotypen gebruikt. Specialisatie kwam vooral tot ontwikkeling in de
(middel)grote steden, waar zich ook de grootste concentraties van arbeiders bevonden.
De aanwezigheid van grote uitgevers zoals Thieme in Nijmegen en Zutphen, Van
Gorcum in Assen en Brill in Leiden of de uitgave van een krant van regionale of
nationale betekenis speelde hierbij een grote rol. Een andere factor was, dat de omvang
van deze stedelijke markten ook die specialisatie toeliet. Illustratiebedrijvenmet hun
specifieke inrichtingen voor de diverse reproductietechnieken, vervaardigers van
clichés en stereotypen alsook machinale loonzetterijen vestigden zich in de nabijheid
van drukkerijen en uitgeverijen die dit werk uitbesteedden. Tussen deze bedrijven
gingen al deze deelproducten in hoog tempo heen en weer, omdat per publicatie vaak
enkele correctieronden vereist waren. Leerling-zetters die met een bakfiets heen en
weer pendelden tussen al deze locaties, moeten een vertrouwd element in het
stadsbeeld zijn geweest.13
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‘Nu onze Katholieke Illustratie zoo omvangrijk geworden is bij een zoo fraaie uitvoering, verwachten
wij natuurlijk een groote uitbreiding van het getal abonnementen. Als iedere abonné nu eens in zijn
kennissenkring rondkeek en ieder ons één nieuwen abonné aanbracht [...] dan zou de nieuwemachine
met nog meer recht haar zacht zoemend hooglied van den arbeid zingen!’ zo luidde de optimistische
boodschap bij het in bedrijf stellen van een 32-zijdige rotatiepers bij NV Drukkerij ‘de Spaarnestad’
in 1926. De pers was nodig vanwege de zich gestaag uitbreidende lezerskring van dit katholieke blad.

Een tweede type segmentatie was van geografische aard. In de kleinere plaatsen
in het land waren veel all-round drukkerijtjes werkzaam. De geringe omvang van
veel bedrijven hing samen met hun lokaal verzorgende functie: drukkerijen die zich
toelegden op reclame- en handelsdrukwerk in kleine oplagen. Ze werkten met
eenvoudige machines, niet zelden zelfs nog geheel handmatig: ‘Nauwelijks is er
tegenwoordig nog één dorp van eenige beteekenis aan te wijzen, waar althans niet
één kleine drukkerij, al is het maar met een trappersje en een paar zetkasten voorzien,
wordt gevonden’, zo omschreef J.C.A. Everwijn deze situatie in 1912.14 Daarnaast
werden er in tal van kleinere plaatsen lokale nieuwsbladen gedrukt. In 1894 waren
er al 760 kranten, waarvan er 62 dagelijks verschenen.15 Dit hing samen met de
toenmalige staat van de transportmogelijkheden. De redacties kregen het nieuws
binnen per telegraaf of telefoon en moesten de krant vervolgens zo snel mogelijk bij
de lezer krijgen. Hoe dit gebeurde, hing af van de aanwezigheid van bijvoorbeeld
(buurt)spoor- en tramverbindingen.
Elke plaats met een eigen nieuwsblad had zo haar eigen natuurlijke

verspreidingsgebied. Landelijke kranten werden doorgaans later bezorgd dan de
regionale.16

Het derde type segmentatie was van levensbeschouwelijke aard en ontwikkelde
zich aan de vraagzijde, bij het lezerspubliek. Vanaf 1870 begonnen de socialisten
met de opbouw van een netwerk van gelijkgezinde organisaties, vervolgens vanaf
1886 de orthodox-protestanten en na 1910 ook de rooms-katholieken. Dit proces
wordt ook wel aangeduid als de verzuiling. Iedere zuil beschikte over een groot aantal
drukkerijen om eigen publicaties uit te geven. Ook handelsdrukwerk werd vaak
gegund aan gelijkgezinde patroons.
De verzuiling schiep een hoge dichtheid aan organisaties en bevorderde daarmee

de grafische industrie door het uitgeven van velerlei materiaal. Het proces van
verzuiling trok nieuwe grenzen, dwars door de al bestaande, eerder beschreven
segmenten: men drukte niet voor andere gezindten, men las niet elkaars geschriften.
Veel drukwerk was als het ware levensbeschouwelijk gedefinieerd.
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De gevolgen: een versplinterde en chaotische markt

Al deze ontwikkelingen zorgden voor een ambigue situatie in de grafische industrie.
Aan de ene kant zien we sectoren waarin de innovaties bij het zetten en drukken -
met enige vertraging - vanuit het buitenland doordrongen en leidden tot
schaalvergroting en massaproductie, en daadoor tot verhoogde toetredingsbarrières
vanwege de benodigde investeringen. Deze veranderingen bleven echter beperkt tot
sectoren met een marktsegment van een redelijk grote omvang, zoals bij de landelijke
dagbladen en de grote uitgeverijen van boeken en algemene tijdschriften, of bij
kleinere markten waar een gegarandeerde afname bestond voor snel geleverde
informatie, zoals de beursberichten en de Kamerverslagen alsmede de grotere
regionale pers. Aan de andere kant zien we dat buiten deze sectoren innovaties slechts
moeizaam ingang vonden. Dit was het gevolg van een versplinterde markt met vele
aanbieders en duidelijk begrensde lezerskringen, hetgeen innovaties en
schaalvergroting ontmoedigde en prijsbederf in de hand werkte. Dit hing samen met
de omstandigheid dat de basistechnieken van het zetten en drukken hier eenvoudig
waren en relatief geringe investeringen vergden, hetgeen tot lage toetredingsbarrières
leidde. De situatie op de grafische markt werd tot 1914 vooral gekenmerkt door de
problematische aspecten: versplintering, overcapaciteit en prijsbederf. Er bestond
een levendige handel in oude drukpersen
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Een typerend beeld uit 1951 van een kleine drukkerij, zoals die nog vooral op het platteland werd
aangetroffen: een oudere drukker te midden van zijn apparatuur, zoals letterkasten, een degelpers
en allerlei paperassen. Dit alles in een kleine ruimte.

en letterkasten, die technisch gesproken nog lang niet versleten waren en hun weg
vonden naar kleine ondernemingen met een gering startkapitaal.
De lage toetredingsbarrières trokken veel nieuwkomers aan; bij faillissement was

er altijd wel een koper voor de letterkasten en persen, die vrij lang meegingen.17 De
fabrikanten van moderne zetmachines en snelpersen probeerden zoveel mogelijk
afzet te scheppen door de kleine en middelgrote bedrijven tot aanschaf van deze
apparaten te verlokken: ze konden deze op krediet of in huurkoop aanschaffen.
Hierdoor werd de tendens tot overcapaciteit versterkt. De toeleveranciers van andere
benodigdheden, zoals inkt en papier, ontmoetten weinig tegenspel en konden goede
prijzen bedingen door de diverse bedrijven in de grafische industrie tegen elkaar uit
te spelen of voor het blok te zetten. Deze situatie bracht de kleinere drukkerijen ertoe
opdrachten aan te nemen tegen niet-lonende tarieven, teneinde de persen draaiende
te houden. Het gevolg was een moordende concurrentie en prijsbederf, leidend tot
frequente faillissementen. De lonen voor de arbeiders, hoe geschoold ook, moesten
daarom zo laagmogelijk worden gehouden, watmogelijk was omdat er nog voldoende
aanbod van arbeidskrachten was. Ook de grote uitgeverijen en drukkerijen, die veel
geld hadden geïnvesteerd in nieuwe machines, ondervonden hiervan de gevolgen:
de lonen en prijzen stonden ook hier onder druk.18 De wenselijkheid van ordening
van de bedrijfstak werd daarom door de meer scherpzinnige elementen aan zowel
werkgeverszijde als werknemerszijde ingezien, maar de situatie in de bedrijfstak
leek deze verandering te blokkeren. De regulering van de arbeidsvoorwaarden bleek
uiteindelijk de geschikte koevoet waarmee deze blokkade kon worden opengebroken.

De verandering van het grafisch complex

Aan een belangrijke voorwaarde om tot marktordening in de grafische industrie te
komen, was reeds voldaan: er bestond al een landelijke organisatie, die in eigen kring
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en ook daarbuiten werd erkend als representatief en gezaghebbend. In 1866 richtten
Amsterdamse typografen een landelijke vakorganisatie op, de Algemeene
Nederlandsche Typografen Bond (ANTB), die streefde naar landelijke loonafspraken
om daarmee de weg vrij te maken naar een algehele verbetering van het loonpeil.
Daarnaast ontstonden na 1900 een rooms-katholieke en een christelijke vakorganisatie.
Aan werkgeverszijde verliep het proces van aaneensluiting veel moeizamer, juist
door de gesegmenteerde markt en de heftige onderlinge concurrentie. Eveneens in
1866, werd een landelijke organisatie, de Nederlandsche Vereeniging van
Boekdrukkerspatroons, opgericht als tegenhanger van de ANTB; deze ging echter
vrij snel ten onder aan onderlinge verdeeldheid.19 Hetzelfde gold voor de in 1894
gestichte Nederlandsche Drukkersbond, die evenals zijn voorganger voortdurend
stuitte op ‘wederzijds wantrouwen en werkhonger’ van de plaatselijke drukkers.20

Hiermee werd gedoeld op de funeste praktijk onder de drukkers om werk aan te
nemen tegen niet-
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lonende tarieven, soms zelfs onder de kostprijs, zolang de persenmaar bleven draaien.
De grote drukkers wilden een sanering van de bedrijfstak ten koste van de niet
levensvatbare bedrijfjes, maar daarvoor waren machtsvorming en eensgezindheid
noodzakelijk.21 In 1907 kwam de eerste doorbraak: de boekbinders in Amsterdam
en Den Haag sloten plaatselijke cao's af met de arbeidersbonden, waarop in 1909
zowel de patroons bij de drukkerijen als die bij de binderijen een landelijke organisatie
stichtten. De doelstelling van de drukkers luidde onomwonden: sanering van het
bedrijf door het aanvaarden van bindende minimumtarieven en een uniforme en
landelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden.22

Na vier maanden onderhandelen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties
werd op 5 januari 1914 de eerste landelijke cao van kracht. Naast een loonsverhoging
en een regeling voor ontslag bevatte de overeenkomst ook een bepaling die de
getalsverhoudingen van de werknemers in de drukkerijen regelde: op tien
arbeidsplaatsen mochten er zes gezellen, twee jonggezellen en twee leerlingen zijn.
Deze instroom van jonge arbeidskrachten werd gereguleerd via een opleidingsstelsel
dat onder paritair toezicht stond. Alleen arbeiders die door een van de vakscholen
of via de vakopleiding in het bedrijf waren gecertificeerd, mochten worden
aangenomen. Georganiseerde werkgevers mochten geen ongeorganiseerde arbeiders
in dienst nemen; georganiseerde arbeiders mochten niet bij ongeorganiseerde patroons
gaan werken. Ontslag kon alleen plaatsvinden met geldige redenen; als
beroepsinstantie voor geschillen over deze en andere cao-kwesties kwam er een
paritair orgaan met bindende uitspraak.23Hiermee was een solide institutioneel kader
geschapen waarbinnen de organisaties van werkgevers en werknemers langdurig en
hecht zouden blijven samenwerken.24 De contractpartijen kenden de paritair
samengestelde Centrale Commissie feitelijk een bindende bevoegdheid toe bij
interpretatie en dispensatie van cao-bepalingen.25 Een eveneens paritaire
Looncommissie, ingesteld in 1920 naar aanleiding van een loonconflict, kon bij
gewijzigde economische omstandigheden tot een tussentijdse verandering van het
loonpeil besluiten.26

Voor de werkgevers was nu de weg vrij om in eigen kring orde op zaken te stellen.
Allereerst sloot de Bond van Boekdrukkerspatroons een overeenkomst met de Bond
van Handelaren in Grafische Artikelen om de kredietverlening aan drukkerijen aan
banden te leggen: via deze handelaren, immers, werden startende drukkerijtjes steeds
verleid om op krediet machines en ander toebehoren aan te schaffen, met een
structurele overcapaciteit als gevolg. Belangrijk was verder de bepaling dat er alleen
zaken mochten worden gedaan tussen partijen die waren aangesloten bij de centrale
werkgeversorganisaties; hierbij werd ook de Vereniging van Nederlandse
Papiergroothandelaren betrokken.27 Vervolgens werd na veel onderlinge strijd een
bindend tarief voor de drukkers vastgesteld.28 Het belang van een overeenkomst met
de arbeidersbonden was evident: deze hadden al langer een landelijke
organisatiestructuur,
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Het bestuur van de afdeling Rotterdam van de Algemeene Nederlandsche Typografen Bond poseert
hier omstreeks 1910 voor het plaatselijke kantoor. Typografen waren heren, wier sociale status zich
bewoog tussen de plechtstatige bolhoed, de wat gewonere gleufhoed en de frivole zomerhoed met een
enigszins artistieke uitstraling.

waardoor ze de meest geschikte actor waren om uniforme regelingen in een extreem
gesegmenteerde markt door te voeren, op voorwaarde dat ze daarbij werden
ondersteund door de werkgevers. Dezen moesten in ruil daarvoor het verplichte
vakbondslidmaatschap toestaan, dat de arbeidersbonden een zeer sterke positie gaf,
zowel ten opzichte van hun eigen achterban als tegenover de werkgevers.

Nieuwe technieken en nieuwe beroepen: de strijd om de offsetdrukkers

Naarmate het stelsel van institutionele samenwerking hechter en omvattender werd,
kwam ook de invoering van nieuwe technieken vaker op de agenda van de
besprekingen tussen de partijen. Een belangrijke aanleiding was de waardering en
inschaling van nieuwe beroepen. Hierover ontstond niet alleen discussie tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ook tussen de diverse groepen
vakarbeiders: de loonverschillen symboliseerden de hiërarchie van status en
geschooldheid, waarmee verschillen in

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



326

Twee offsetproefpersen bij de Utrechtse drukkerij Van Boekhoven in de jaren zestig van de twintigste
eeuw. Goed zichtbaar zijn het inktwerk met bak en walsen, de rubberdoekcilinder en het fundament
met de drukplaat en het vel papier. Voor het maken van een afdruk wordt het samenstel van vochtwerk,
inktwerk en rubberdoekcilinder over het fundament heen en weer bewogen.

identiteiten werden geconstrueerd. Zo voelden de zetters zich beter dan de drukkers,
die zich weer boven de boekbinders verheven achtten.29 De ANTB, die pretendeerde
de organisatie te zijn voor alle grafische arbeiders, bestond in 1908 nog voor twee
derde uit handzetters; 16% was drukker, 13% boekbinder en slechts 4% behoorde
tot de machinezetters.30 De arbeiders in de diverse illustratiebedrijven voelden zich
daar niet thuis: zij beschouwden hun werk als kunstzinniger, minder routinematig
en van hogere orde dan dat van de zetters en organiseerden zich in aparte
beroepsbonden, die ten slotte in 1912 samengingen in de Nederlandse Litho-, Foto-
en Chemigrafenbond (NLFCB). Hoewel de ANTB en de NLFCB beide waren
aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), streden ze fel
om elkaars leden.
Daarbij was de positie van een nieuwe categorie arbeiders de inzet, namelijk die

van de offsetdrukkers. In 1922 en 1923 ontstonden enige heftige conflicten toen de
NLFCB eiste dat alleen zijn leden aan de offsetpersen mochten werken. Offset was
immers een vlakdrukprocédé, net als de lithografie. Werkloze boekdrukkers van de
ANTB kwamen hiervoor niet in aanmerking.31 Echter, ook in de NLFCB won de
overtuiging veld dat deze politiek op den duur contraproductief was, gezien de te
verwachten ontwikkelingen op technologisch gebied:

Sinds dien heeft de ontwikkeling van de Techniek in onze bedrijven niet
stil gestaan en het is vooral de ontwikkeling van de Offsetmachine geweest
welke de kwestie van de samensmelting van alle Grafische
arbeiders-organisaties in één bond weder opnieuw practisch aan de orde
heeft gesteld. [... ] Trouwens, het is niet alleen de Offset-machine welke
deze kwestie actueel gemaakt heeft, er zijn hier ook andere factoren in het
spel. Ook de diepdruk heeft nog allerlei mogelijkheden, en als de
fotografische zetmachine in de één of andere vorm goed uitgewerkt is,
dan begint de bedrijfsrevolutie pas goed.32

De offsetdrukkers bleven bij de NLFCB, maar het gesprek over de plaats van nieuwe
beroepen en de rol van nieuwe technieken kwamnu op gang. Herhaaldelijk verschenen
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hierover artikelen in de diverse tijdschriften om alle betrokkenen op de hoogte te
houden en een zo soepel mogelijke introductie van innovaties en nieuwe beroepen
te realiseren. De ANTB en de NLFCB verenigden zich uiteindelijk in 1946 in de
Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), die zich expliciet richtte op een
gebalanceerde belangenbehartiging voor alle categorieën arbeiders in de grafische
industrie, ookmet het oog op veranderingen in de arbeidsomstandigheden ten gevolge
van technische innovaties. Deze uitgangspunten zouden vooral in de jaren zeventig
op de proef worden gesteld, bij de invoering van elektronische zetsystemen.33

De vakbonden en vrouwenarbeid

Toch waren er ook groepen waarvan de positie niet werd bevorderd door het grafisch
complex. De grafische industrie was vanouds een mannenbolwerk. Vooral de
kernactiviteiten, het zetten en drukken, werden algemeen getypeerd als geschoolde,
dus mannelijke arbeid. Door het aannemen van jongens als leerling-gezellen werd
dit karakter gecontinueerd. De introductie van zetmachines werd door de werkgevers
echter aangegrepen om vrouwen in dienst te nemen teneinde op de loonkosten te
besparen, een beleid dat ook in andere bedrijfstakken werd gevoerd.34 Zo werden in
oude afbeeldingen van deKastenbeinmachine vrouwen aan het toetsenbord afgebeeld.
Ook aan de linotype kwamen vrouwen te werken,
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Mechanische zetmachines: de linotype en de monotype
Het zetten van teksten geschiedde aanvankelijk met de hand: hierbij werden de juiste letters uit
letterkasten gehaald en in regels geordend tot een pagina zetsel, dat als drukvorm fungeerde. Als
deze drukvorm niet werd bewaard voor een tweede druk, werden de letters uit het zetsel teruggeplaatst
in de kasten. Dit was een bewerkelijk procédé; er zouden liefst 169 pogingen zijn geweest om dit
proces dan ook te mechaniseren. De eerste succesvolle machine was de linotype, in 1884 ontwikkeld
in de Verenigde Staten. Door de letters op een toetsenbord aan te slaan, gleden lettermatrijzen uit
een magazijn erboven naar beneden; deze werden met spaties uitgevuld tot een regel (in het Engels:
‘line of type’). Het letterbeeld was als een holte aan de zijkant van de matrijs aangebracht. Hier werd
vervolgens half gesmolten lood tegenaan gespoten, zodat een loden regel van letters in hoogdruk
ontstond. De lettermatrijzen werden vervolgens via een ingenieus systeem teruggebracht naar hun
plaats in het magazijn. De linotype combineerde via diverse innovaties in één machine alle handelingen
van de vroegere handletterzetter: het uit de kast halen van de letters, het samenvoegen tot regels, het
gieten en het terugzetten in de kast. Het toetsenbord kende een geheel eigen opbouw, waarop een
ervaren typograaf 7200 aanslagen per uur kon halen. Een nadeel was dat door tikfouten meteen een
hele regel moest worden overgedaan. Het letterbeeld van de afdruk was niet volmaakt: vaak waren
er geringe afwijkingen in de letterhoogte en in de afdruk. Bij kranten, met kleine letters en gedrukt
op een mindere soort papier, waren deze onvolkomenheden niet zichtbaar, of althans niet storend,
maar voor echt kwaliteitsdrukwerk was de linotype vooralsnog niet geschikt. Een bijkomend ongemak
was de kwetsbaarheid van de machine. Bij kleinere bedrijven moest de zetter zelf de storingen
verhelpen, grotere hadden eigen technici rondlopen.
De monotype zetmachine (1887) is eveneens een Amerikaanse uitvinding. Hierbij vormden toetsenbord
en gietmachine twee aparte onderdelen. Door de aanslagen op het toetsenbord werd met behulp van
luchtdruk een specifiek gaatjespatroon in een ponsband aangebracht, dat in de gietmachine werd
afgelezen en omgezet tot een afgegoten beeld van hoogdrukletters. Het ontwerp van de monotype was
niet op de functies van de vroegere handzetter gebaseerd, maar combineerde een reeks eerdere
innovaties, deels van buiten de grafische industrie. Het QWERTY-toetsenbord was ontleend aan de
pas ontwikkelde typemachines op de kantoren, de ponsband was al bij het Jacquard weefgetouw en
de pianola toegepast, terwijl de gietmachine een pendant was van soortgelijke machines in de
lettergieterijen. Nieuw waren de toepassing van luchtdruk voor de ponsbanden en het uitvulsysteem.
De monotype had enkele grote voordelen: de snelheid was hoger en varieerde van 8400 tot 9600
letters per uur, afhankelijk van de lettergrootte (hoe groter de letter, hoe langer de stollingstijd van
het lood), en het zetsel had een betere kwaliteit, omdat de regelhoogte regelmatiger was. De monotype
werd dan ook vooral gebruikt door de uitgevers van kwaliteitsdrukwerk zoals boeken. Correcties
waren eenvoudiger aan te brengen, omdat de monotype aparte letters leverde en geen hele regels;
dit gebeurde bij de afdeling handzetterij, zodat de machines konden doordraaien. Een nadeel was,

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



dat de bediener van het toetsenbord geen controle had op de typfouten, zodat grote nauwkeurigheid
en routine vereist waren.
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Schema van het productieproces in de Grafische Industrie
1. AANVOER VAN BENODIGDE MATERIALEN
a. papier
b. inkt
c. lettermatrijzen
d. lood, kunststof en diverse andere metalen voor letters, stypes
e. diverse apparaten en machines
f. films en chemicaliën
2. ZETTEN
Het produceren van een reproduceerbaar letterbeeld:
a. handmatig via letterkasten in lood
b. machinaal als regel (linotype) of met individuele letters (monotype) in
lood
c. fotografisch op filmmateriaal
d. digitaal op een elektronische informatiedrager (floppy, harde schijf,
CD-ROM)
3. ILLUSTRATIES
Het reproduceren van afbeeldingen:
a. houtgravure (hoogdruk)
b. kopergravure (diepdruk)
c. foto's in hoogdrukraster voor kranten
d. foto's in diepdrukraster voor hoogwaardige afbeeldingen (ook in kleur)

e. lithografie (steen, rubber, offset)
f. foto's op film
g. digitaal via scanners
4. TEKST-BEELD-INTEGRATIE
Het combineren van tekst en beeld in een drukvorm:
a. montage in hoogdruk (tekst met houtgravure of hoogdrukrater)
b. montage in diepdruk (tekst met diepdrukraster)
c. lithografie (steendruk met beeld en tekst)
d. fotomontage voor offset
e. digitaal via opmaakcomputers of pc's
5. STEREOTYPE (STYPE)
Het overzetten van het letterbeeld op een cilindrische drukrol
6. DRUKKEN
Het overbrengen van het beïnkte letterbeeld, al of niet via een stype, op
papier:
a. schroefpers
b. degelpers
c. een- of tweetoerenpers
d. rotatiepers: hoogdruk, diepdruk, offset
7. AFWERKEN
Het omzetten van bedrukte materiaal in een eindproduct:
a. snijden tot gewenst formaat
b. vouwen en verzamelen (kranten)
c. bundelen en nieten, lijmen of brocheren (brochures)
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d. binden (boeken)
e. bijzondere bewerkingen (handelsdrukwerk, andere materialen dan
papier)
8. DISTRIBUTIE

Een batterij linotypes bij de loonzetterij Van der Hert in Den Haag in de jaren dertig van de twintigste
eeuw. Goed zichtbaar zijn de schuine lettermagazijnen met daarboven het distributiemechanisme of
de verdeler; de gevormde regels worden aan de linkerzijkant met lood afgegoten. Op de voorgrond
zien we enkele kisten voor het transport van het zetsel en een paar kistjes met matrijzen.

zoals blijkt uit het narrige commentaar van F. van der Wal, toenmalig
hoofdbestuurslid van de ANTB:

De firma Sijthoff te Leiden [...] nam niet alleen zetmachines, doch wist
die op zijn manier ook voordelig te exploiteeren, getuige, dat zij per
advertentie twee meisjes vroeg voor correctie en voor het zetten op de
linotype-machine, in afzonderlijk lokaal, volkomen op de hoogte van de
Nederlandsche taal, en ook vreemde talen kunnende lezen, tegen een salaris
van f300, - per jaar. Werktijd van 's morgens acht tot 's avonds zes uur.
Dat was me nog eens wat; voor zes gulden per week goed ontwikkelde
meisjes te kunnen uitbuiten, onder het mom van een dames-betrekking,
waartoe natuurlijk het afzonderlijk lokaal en de berekening van de loonsom
per jaar dienen moest.35

De ANTB kon noch wilde zich rechtstreeks tegen vrouwenarbeid uitspreken: de
sociaal-democratische arbeidersbeweging eiste gelijk loon voor gelijke arbeid, om
het loondrukkende effect van vrouwenarbeid tegen te gaan.36 Toch is er nog in 1908
in Amsterdam een conflict uitgevochten, toen de firmaVanMunster een socialistisch
gezinde monotypiste ontsloeg, waarop het personeel vier weken in staking ging. Het
afdelingsbestuur van de ANTB steunde de actie, echter vooral omdat deze firma al
eerder oudere mannelijke arbeiders had ontslagen.37

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



329

De machinezetterij van het Rotterdamsch Nieuwsblad eind jaren twintig. Opmerkelijk is dat hier
onder leiding van een mannelijke opzichter in één zaal - weliswaar gescheiden door een looppad in
het midden - zowel door vrouwen als door mannen wordt gewerkt aan de monotype, herkenbaar aan
de toetsenborden en de buizen voor de toevoer van perslucht voor het maken van de ponsgaten.

Met de cao van 1914 kreeg de vakbeweging via het opleidingsstelsel greep op de
instroom van nieuwe arbeidskrachten. De toegelatenen waren vrijwel alleen jongens;
meisjes werden niet opgeleid tot ‘vakarbeider’ en alleen de ongeschoolde,
routinematige arbeid in de binderijen en de verpakkings- en kartonnage-industrie
stond open voor vrouwen. De enige uitzondering op deze uitsluiting van vrouwen
betrof het werk aan demonotype. Dewerkgevers bleven hiervoor vrouwen aannemen,
al probeerden de bonden ook dat verboden te krijgen. De vrouwen verdienden daarbij
zeven achtste van het mannenloon.38 Dat er ten aanzien van vrouwenarbeid een
demarcatielijn ontstond tussen de monotype en de linotype, valt te begrijpen als we
de werking van beide zetmachines bekijken.
De linotype was gedacht vanuit het werk van de handzetter en mechaniseerde alle

zo vertrouwde deelhandelingen in dezelfde volgorde: het zetten van de regel, het
loodgieten en het terugzetten van de letters in het magazijn. Het werk had een
technisch aspect als de zetter ook de machine moest onderhouden. In een
psychotechnische analyse in opdracht van de grafische industrie werd het werk aan
de linotype dan ook als mannelijk gedefinieerd.39

De monotype had het toetsenbord van een schrijfmachine (waaraan al veel vrouwen
op het kantoor werkten) en het werk vereiste naast grote snelheid veel concentratie
en accuratesse, omdat men het resultaat niet meer onder ogen kreeg. Het gieten
geschiedde geheel los van het zetten. In de psychotechnische analyse werd het werk
geschikt geacht voor ‘een jongeman of meisje met M.U.L.O.-opleiding’.40

De demarcatielijnen bleven lang intact, al waren ze niet onomstreden: terwijl de
arbeidersbonden vrouwen aan de monotype wilden weren, probeerden werkgevers
nog in 1946 vrouwenarbeid aan de linotype aanvaard te krijgen, zij het zonder
resultaat.41 Toch hadden de vakbonden het meeste succes: aan de linotype werkten
uitsluitendmannen, en ze waren ook aan demonotype steedsmeer in demeerderheid.42

Een Nederlandse boekdrukkersdelegatie die in 1951 de Verenigde Staten bezocht,
constateerde verwonderd dat veel vrouwen daar, behalve aan de monotype, ook nog
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aan de linotype werkten.43 Pas na 1985 is er vanuit de grafische arbeidersbond sprake
van een doelbewust beleid om de positie van de vrouw te versterken.44

De verdere uitbouw van het grafisch complex

De naoorlogse decennia waren de hoogtijdagen van de institutionele samenwerking
tussen overheid, werkgevers en werknemers. In de grafische industrie trad een verdere
verdichting op van de paritaire samenwerking, die zichtbaar werd in tal van nieuwe
initiatieven, vooral rond het streven naar productiviteitsverhoging in het kader van
de wederopbouw en de Marshallhulp. Delegaties van boekdrukkers, lithografen en
papierfabrikanten bezochten in de jaren vijftig hun Amerikaanse collega's om er
kennis te nemen van de moderne, grootschalige productiemethodes in dat land.45

Hiervanwerd verslag gedaan in een ruim verspreid rapport en in een tweehonderdtal
lezingen door het hele land. Conferenties van specifieke beroepsgroepen, onderling
bedrijfsbezoek en ‘Verbeter Uw Bedrijf’-discussiegroepen hadden als expliciet doel
de organi-
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satie van de productie te verbeteren teneinde tot een hogere productiviteit te komen.46

De centrale werkgeversorganisaties stelden een Productiviteitscentrum en
vaktechnische commissies in om door middel van concreet onderzoek tot praktische
aanbevelingen te kunnen komen ter verhoging van de productiviteit. De
Tijdnormendienst, al tijdens de bezetting opgericht om de berekening van de
prijstarieven te verbeteren, kreeg nu een belangrijke rol bij het adviseren over de
invoering van prestatiebeloning.47 Paritaire commissies vanwerkgevers enwerknemers
gingen zich bezighouden met ‘bedrijfsvergelijkende productiviteitsmetingen’ en met
tarief- en prestatiebeloning. Het Instituut voor Grafische Techniek, een
dochterinstelling van het TNO, kreeg hierbij een duidelijker profiel als
researchinstelling.48

Behalve door deze op productiviteitsverhoging gerichte initiatieve, kreeg de
complexvorming flinke impulsen door de gezamenlijke pogingen de export te
bevorderen door de oprichting van het Grafisch Export Centrum (1946); nog
belangrijker, echter, lijkt in dit verband het georganiseerde streven om het aanbod
van machines aan banden te leggen.

Geïmporteerde innovatie: de machinehandel

Met de regulering van demachinehandel werd een nieuwe stap gezet in de verdichting
van de relaties binnen het grafische complex. Een van de hoofddoelstellingen van
deze samenwerking was van meet af aan geweest om de overmatige concurrentie
door de instroom van slecht toegeruste starters aan banden te leggen. Deze praktijken
leken na de cao van 1914 aanvankelijk met succes te zijn bestreden, maar hadden
weer de kop opgestoken in de jaren dertig, toen nogal wat werkloos geworden
typografen een eigen bedrijfje waren begonnen. De periode 1946-1958 bracht een
sterke stijging van de grafische productie en een groei van het aantal arbeiders van
14.000 tot 25.000. Hoewel het aantal drukkerijen en andere grafische ondernemingen
nagenoeg constant bleef (2300) en dus de gemiddelde bedrijfsgrootte toenam, bestond
toch de vrees dat nieuwkomers in deze groeiende markt zouden stappen en daarmee
deze gunstige ontwikkeling teniet zouden doen. Het machinepark werd niet alleen
gestaag uitgebreid, maar ook vernieuwd, waardoor er veel tweedehands apparatuur
op de markt zou kunnen komen.49 Daarom riepen de federatie van grafische
werkgevers, de machinehandelaren, de chemigrafen en de boekbinders in 1950 de
Stichting Machinefonds voor het Grafisch Bedrijf in het leven, om verouderde
machines boven de schrootwaarde op te kopen en te vernietigen.50 Soms werden de
machines gereviseerd en doorverkocht aan Nederlandse bedrijven, op voorwaarde
dat die hun oude type machines inleverden, of aan derdewereldlanden.51

Machinehandelaren speelden dus een cruciale rol bij de vernieuwing van het
machinepark. De belangrijkste in Nederland waren de Amsterdamse Lettergieterij
voorheen Tetterode (onder de laatste naam bleef dit bedrijf ook als machinehandelaar
bekend) enMAHEZ (Machinehandel van Johan Enschedé en Zonen). Deze bedrijven
hadden het alleenvertegenwoordigingsrecht van bepaalde merken (bijvoorbeeld
Tetterode voor het Duitse Heidelberg) en hun agenten bezochten regelmatig de
bedrijven in hun rayon, waarvan ze precies wisten welke machines ze hadden. Vooral
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de kleine bazen hadden weinig weerwoord: ze hadden meer verstand van drukken
dan van bedrijfsvoering. ‘Als

De integratie van beeld en tekst in hoogdruk vergde omslachtige bewerkingen. De tekstkolommen
werden door zetmachines geproduceerd, de afbeeldingen werden langs chemigrafische weg omgezet
tot op een metalen plaat met een rasterpatroon in hoogdruk. Hier worden de kolommen en de
afbeeldingen volgens het opmaakplan samengevoegd tot een drukpagina door ze met behulp van een
houten hamer en blok gelijkmatig en strak tegen elkaar aan te kloppen binnen een raamwerk, het
zogenaamde “dresseren”.
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Indirecte vlakdruk: de offset
In de geschiedenis van het drukken zijn verschillende technieken ontwikkeld om het beeld van de
beelddrager via een drukvorm op het papier te brengen. De drie voornaamste zijn: hoogdruk, vlakdruk
en offset. Bij hoogdruk is het beeld aanwezig als een reliëf, dat de inkt afgeeft op het papier. De
letterkasten en de zetmachines leveren tekst in hoogdruk. Bij diepdruk is het beeld juist ingeëtst in de
drukvorm: de inkt wordt van het oppervlak geveegd maar blijft wel in het verdiepte beeld achter en
wordt vervolgens door het papier opgenomen. Het betreft hier vooral afbeeldingen.
Vlakdruk is gebaseerd op het principe dat de (vette) inkt niet kan hechten op een vochtige ondergrond:
het beeld is aanwezig in de vorm van de inktgevoelig gemaakte delen van een verder vochtige drukvorm.
Bij vlakdruk is er daarom naast een inktrol ook altijd een bevochtigingsrol. De negentiende-eeuwse
oervorm van deze techniek is de steendruk: een poreuze, gladde steen, waarop het beeld met vetkrijt
wordt aangebracht waarna deze wordt bevochtigd; de inkt pakt alleen op de ingevette delen. Bij de
offset wordt het beeld van een cilindervormige drukvorm afgegeven op een rubberen rol, die vervolgens
het papier bedrukt. Deze indirecte vlakdruk heet offset vanwege dit afgeven (in het Engels: set off)
op de rubberen rol. De drukcilinder bestaat tegenwoordig uit een combinatie van harde, water
opnemendemetalen zoals staal of chroom en waterafstotende, als koper of messing, die als beelddrager
worden aangebracht en de inkt op de rubberen rol overbrengen (“bimetaal”).
De offset kon zich pas doorzetten na diverse innovaties die de inherente nadelen van deze techniek
konden opvangen. Een ervan was de noodzaak ruwere, dus kwalitatief mindere papiersoorten te
gebruiken. De vlakke rubberen rol liet het papier namelijk alleen weer los als er voldoende lucht
tussen de vezels van het papieroppervlak bleef zitten. Daarom werd deze techniek, die rond 1900
werd ontwikkeld, aanvankelijk alleen gebruikt voor de grove verpakkingsmaterialen. Machinaal
gestreken papier onderving dit probleem. Een ander bezwaar waren de fletse kleuren, als gevolg van
het contact met de bevochtigde rol en de vochtige atmosfeer in het algemeen. Dit viel aanvankelijk
alleen te verhelpen door meerdere drukgangen, maar speciaal hiervoor ontwikkelde krachtiger inkten
en de drukrollen van bimetaal, die minder vocht nodig hadden, losten ook dit probleem op. Na 1950
kon de offset zodoende aan een gestage opmars beginnen, waardoor deze de andere druktechnieken
geheel verdrong.
Tegenwoordig bestaat een meerkleuren-offsetpers uit vier gekoppelde eenheden, elk voor een van de
basiskleuren. Deze zijn geel, cyaan (een blauwe tint met een zweem groen), magenta (een karmozijnrode
tint) en zwart. Met een drukrol van bimetaal kunnen wel een miljoen afdrukken worden gemaakt.
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Een fotozetmachine van Berthold bij Drukkerij Mart Spruijt in Amsterdam rond 1970; deze leverde
hoogwaardig zetsel voor offsetpersen. Een beeldscherm ontbreekt nog bij dit type zetmachine en de
besturing geschiedt door middel van een ponsband.

ik binnenkwam, dan wisten ze nog niet dat ze een uur later een nieuwe machine
zouden kopen’, zo vatte een vertegenwoordiger dit treffend samen.52

De sterke positie van de toeleveranciers kan worden verklaard uit de door hen
geboden flankerende faciliteiten: de machine werd compleet geïnstalleerd en
gedemonstreerd, het bedrijf kreeg advies over de juiste ‘routing’ en de fundering, er
kwamen cursussen om de arbeiders op te leiden voor de bediening van de nieuwe
machines, terwijl ook bemiddeld werd bij financiering.53 Ook werd het bezoek aan
grafische beurzen gefaciliteerd, vooral die in Duitsland, om de drukkers te overtuigen
van de voordelen van de nieuwe machines van hun merk. Als een bedrijf eenmaal
voor een bepaald fabrikaat had gekozen, bleef het dan ook trouw aan dit merk. Daarbij
kwam nog dat de nieuwe typen machines vaak een variatie waren op de oude. Voor
de overgang naar de offsetpersen bouwde de toonaangevende Duitse fabriek
‘Heidelberg’ zelfs de bestaande types hoogdrukpersen om zodat die qua bediening
en onderhoud zoveel mogelijk leken op de oude machines.54 Deze nieuwe versie
werd snel populair, ook al omdat die via de vertrouwde kanalen en op de bekende
voorwaarden werd aangeboden. Voor elke offsetpers moesten, op grond van in de
branche gemaakte afspraken, twee oude hoogdrukpersen worden ingeleverd.55 De
machinehandel heeft zodoende een cruciale rol gespeeld bij de overgang van hoogdruk
naar offset. Ze wist de afnemers ervan te overtuigen dat de oude euvels van de offset
- te fletse kleuren en de noodzaak om grof papier te gebruiken - inmiddels waren
opgelost. Desondanks bleef de offsetdrukkerij nog lang het stigma dragen van
kwalitatief laagwaardig massadrukwerk. ‘Als je films leverde voor de offset, dan
deugde je niet’, zo vatte een drukker, die zelf de overstap had gemaakt naar fotozetten
en offsetdrukken, deze houding kernachtig samen.56 In 1970 was deWinschoter
Courant het eerste dagblad dat geheel met een offsetpers werd vervaardigd.57Daarna
volgde snel de ene na de andere krant.

Fotografisch zetten
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De doorbraak van de offset vergrootte echter de al bestaande capaciteitsproblemen
bij het zetten. Zolang voor het zetten van tekst loden hoogdrukletters werden gebruikt,
moest er voor de combinatie van woord en beeld nog steeds een ingewikkelde omweg
worden gemaakt. Deze kon erin bestaan dat voor de tekst een aparte drukgang in
hoogdruk plaatsvond; vervolgens werd de tekst samen met het beeld tot een pagina
gemonteerd, waarvan dan weer een rasterfoto moest worden gemaakt. Een andere
mogelijkheid was, dat het negatief van de gefotografeerde (hoogdruk) tekst samen
met het negatief van het beeld tot een pagina (in negatief) werd gemonteerd; dit alles
in raster. Als men voor het maken van de drukplaat een positief wenste, moest het
moeizaam vervaardigde negatief nogmaals worden gefotografeerd. Het paradoxale
aan deze fase van de offsetdruk was, dat de grotere snelheid van het drukken in steeds
schriller contrast kwam te staan met de uiterst bewerkelijke methode om tot het cliché
voor de drukvorm te komen. Bij de Staatsdrukkerij werd dit probleem treffend
verwoord: ‘De produktiestroom, die van de zetmachines naar de drukkerij vloeide,
moest zich door de nauwe sluisdeuren van de opmakerij persen.’58 Omdat de
hoogdruktekst samen met de afbeeldingen uiteindelijk op een film werd gezet
waarmee de druk-
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rol werd belicht, lag het voor de hand te zoeken naar een rechtstreekse overbrenging
van de tekst op een film, zonder de omweg van de loden letters in hoogdruk.
Het principe van de fotografische zetmachine was al lang voor 1940 bekend en

werd vanaf 1955 ook in Nederland toegepast. Via het toetsenbord werden
letternegatieven opgeroepen, die vervolgens door een camera als regels of apart op
filmmateriaal werden opgenomen. Bij de eerste typen konden vergissingen nog alleen
op het fotografische zetsel worden afgelezen, waardoor bij fouten hele stukken
moesten worden overgemaakt; dit systeem leverde daarom geen hogere zetsnelheid
op. Latere typen konden de aangeslagen letters in code opslaan, zodat de tekst via
een ponsband of een floppy op een beeldscherm konworden afgelezen en gecorrigeerd
alvorens deze op een film werd opgenomen. De snelheid en capaciteit van de
zetmachines werden daarbij steeds verder opgevoerd. De paginaopmaak geschiedde
nog steeds door het knippen en plakken van de negatieven met tekstkolommen en
beelden op grote opmaaktafels.59

Het einde van het loodzetten door fotografische zetsystemen

De invoering van het fotozetten besloeg in Nederland amper tien jaar: waren er in
1971 nog pas 141 fotozetapparaten in gebruik, in 1980 waren dat er al 1900.60 De
jongere machinezetters kregen de gelegenheid zich om te scholen tot ‘teletypist’,
een functie die ze als een degradatie ervoeren. De ouderen vloeiden veelal af en de
resterende machinezetters verdedigden hun bedreigde status door via de bond aan te
dringen op handhaving van de loonverschillen met andere categorieën grafische
arbeiders.61 Het is opmerkelijk dat juist in deze fase een relatief grote instroom van
vrouwen plaatsvond: in 1980 was bij de ‘tekstinvoer’ (voorheen het zetten) ruim
40% vrouw. De bonden wisten echter te bedingen dat ook voor deze functie een
grafisch-technisch vakdiploma officieel verplicht bleef; de niet-gediplomeerde
vrouwen werden als het ware gedoogd.62 Deze veranderingen gingen gepaard met
veel spanningen. Gedwongen ontslagen werden tot een minimum beperkt en de
arbeidsmarkt bleef gesloten. Voor de nieuwe functies konden certificaten worden
behaald bij de grafische opleidingscentra, hetgeen vooral een tegemoetkoming aan
de bonden was omdat de vereiste bekwaamheid ook in de bedrijven kon worden
verworven.63Bij de Nederlandse Dagblad Unie in Rotterdam verdween het loodzetten
in 1969 bij de advertenties, in 1971 bij de week- en maandbladen, in 1974 bij de
niet-actuele pagina's en in 1976 bij de rest.64 Een van de grootste voordelen van het
fotografisch zetten was dat bedrijven werden verlost van de noodzaak enorme
voorraden loden zetsel in het magazijn te bewaren; bij uitgeverij Samsom in Alphen
aan de Rijn bevatte het boekwerkmagazijn ruimte voor 13.000 pagina's A5 en 10.000
pagina's A6, met een totaal gewicht van 120 ton. Verder was bij fotografisch zetten
een traploze vergroting van de lettercorpsen mogelijk en konden de fotografische
originelen schier
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Opslagruimte voor loden zetsel ten behoeve van eventuele herdrukken. De pagina's zijn stuk voor
stuk ingepakt om beschadiging en uiteenvallen te voorkomen. Dergelijke voorzieningen vroegen om
zware funderingen en kostten veel ruimte.

eindeloos worden gereproduceerd.65De periode dat het fotografisch zetten dominant
werd, heeft in feite maar kort geduurd, van 1960 tot ongeveer 1975. Toch is de
betekenis van deze episode voor de grafische industrie immens geweest: deze maakte
een radicaal einde aan de loden letters, die vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst
deze bedrijfstak hadden gekenmerkt.

De digitale revolutie

Met de rond 1970 ontwikkelde zetapparatuur werd het digitale tijdperk betreden. De
letterbeeldenwerden nu vertaald in combinaties vanminuscule blokjes (pixels, enkele
duizenden per cm2) die digitaal werden opgeslagen (‘fonts’). De belichting geschiedde
met een kathodestraalbuis en later met een laser. De productie kon nu exponentieel
toenemen, vooral toenmet de opmars van de computer de klanten hun teksten digitaal
begonnen aan te leveren. Bij de grote kranten leidde de mogelijkheid van tekstinvoer
door journalisten tot het overbodig worden van de grafici bij de tekstvoorbereiding
(zetten, corrigeren, tekstinvoer), waarmee een van de fundamenten van het grafische
complex, het hecht georganiseerde stelsel van arbeidsverhoudingen, onder zware
druk kwam te staan.
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Een thuiswerkster aan een telezetmachine van drukkerij Caspari in Heerhugowaard in de jaren
zeventig. De tewerkstelling van vrouwen voor dit soort zetwerk, waarbij de zorg voor kinderen goed
kon worden gecombineerd met productieve arbeid, verdween na de invoering van computers met
elektronische zetprogramma's.

De strijd om de ‘grafische grensafbakening’

Terwijl de reorganisaties bij de grote uitgeverijen en drukkerijen ten gevolge van de
invoering van het fotozetten nog in volle gang waren, werd bij de Perscombinatie al
gewerkt aan de invoering van elektronische zetsystemen. Al in 1974 was het
principebesluit hiertoe genomen en vervolgens begon een lange tijd van onderhandelen
met de ondernemingsraad en de vakbonden. De Personeelscommissie Techniek
(gevormd uit de ondernemingsraad) stelde zich in 1975 op een klassiek defensief
standpunt: ‘Grafische arbeid is het verrichten van al die werkzaamheden, inhoudende
het al dan niet langs elektronische weg vervaardigen van een beelddrager met als
einddoel een drukvorm, alsmede het drukken.’ Dit leidde in concreto tot de stelling:
‘Het vervaardigen van de kopij is journalistiek werk, het invoeren ervan in de
apparatuur is grafisch werk’, maar tegelijkertijd waren alle partijen het erover eens
dat ‘dubbel werk vermeden moest worden’.66 De arbeidersorganisaties groeven zich
aanvankelijk in bij deze strijd om de ‘grafische grensafbakening’, maar moesten
stukje bij beetje terrein prijsgeven. Het werd steeds duidelijker dat de journalisten
en zij die aan de beeldschermen teksten invoerden of corrigeerden, tevens de opmaak
van de pagina's die naar de drukker gingen konden bepalen zonder dat daarvoor nog
de tussenkomst van grafische arbeiders nodig was. Het bleek immers mogelijk om
bij de tekstinvoer op de computer allerlei redactionele aanwijzingen voor te
programmeren zodat de tekst de vereiste vorm kreeg. Het werk van de
tekstvoorbereiders en de paginaopmakers zou overbodig worden. Het nieuwe systeem
werd in 1982 doorgevoerd; het hele veranderings- en onderhandelingstraject had
acht jaar gekost. In de laatste fase ging het uiteindelijk nog alleen om de sociale
maatregelen, waarbij gedwongen ontslagen zoudenworden vermeden en de overbodig
geworden grafici met vervroegd pensioen zouden gaan of een herscholing kregen.67

In Groot-Brittannië had de grafische vakbond de positie van de zetters keihard
verdedigd en geëist dat deze hun teksten konden blijven invoeren. Het gevolg was
een heftig en langdurig conflict, waarbij de werkgevers overgingen tot massaontslag
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van de stakers en nieuwe arbeiders van buiten de bond aantrokken. De bond bleef
gedecimeerd en gedemoraliseerd achter.

De invoering van het elektronisch zetten had al met al ingrijpende gevolgen voor de
structuur van de werkgelegenheid. Bij de Nederlandse Dagblad Unie verwachtte de
directie in 1982 dat 126 van de 218 functies zouden verdwijnen, bij de Perscombinatie
zouden dat er per saldo 50 op de 152 zijn.68Ook de scholing veranderde: de algemene
basisopleiding kreeg een lagere prioriteit ten faveure van een veel kortere
bedrijfsgerichte opleiding.69 Voor het aandeel van de vrouwelijke werkgelegenheid
pakte deze ontwikkeling zeer ongunstig uit. De overbodig geworden typisten konden
voor herscholing voor een andere grafische functie in aanmerking komen, voor zover
ze beschikten over een grafisch-technisch certificaat, en zoals we zagen waren het
juist de ingestroomde vrouwen die hiervan verstoken waren. Het aandeel van de
vrouwen liep hier dan ook drastisch terug.70 De ANGB zag zich op zijn beurt door
deze innovaties geconfronteerd met de kwetsbaarheid van een positie die was
gebaseerd op de strak vastgelegde definities van vakarbeid, gekoppeld aan specifieke
grafische technieken. Toch bestond er bij deze bond geen aarzeling over de gevolgde
politiek: deze was in overeenstemming met een reeds lang bestaande koers.
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Ietse Stokroos (1944), typograaf

Letters voelen
Ik was bijna vijftien toen ik als handzetter begon te werken bij een kleine drukkerij. Ik moest
handgeschreven tekst omzetten in loden letters. Die letters zaten in een letterkast, dat was een grote
lade met vakjes. Sommige lettertypes hadden wel vijftien verschillende kasten, allemaal verschillend
van grootte. De losse letters verzamelde je in spiegelbeeld in een zethaak. Dat deed ik op gevoel. De
letter i is maar een dun lettertje en als ik iets uit het i-vakje haalde dat dik aanvoelde, dan wist ik
gelijk dat het geen i was. Elke letter is voorzien van een kerfje om te zorgen dat je de letter goed
neerzette. Dat kerfje voelde je met je wijsvinger, daar keek je niet eens naar, dat ging automatisch.
Het gebeurde wel eens dat je alles had gezet en dan niet goed had vastgemaakt en dat dan alle letters
uit het zetsel vielen. Ik was dan meer tijd kwijt met opruimen dan met het hele zetten zelf. Ik moest
dan eerst de lettergrootten uitzoeken, daarna pas de lettertypen en vervolgens kon ik het pas
terugleggen in de betreffende letterkasten.
Een oud gezegde bij ons was: als je geen handzetter of drukker kon worden, dan kon je altijd nog
boekbinder worden. Een boekbinder was het allerlaagste. In de cao verdiende een drukker meer dan
een handzetter omdat een drukker aan een dure machine stond te werken en daar verantwoordelijk
voor was. Later ben ik op de gieterij gekomen. Daar had ik interesse voor en ik verdiende er meer.
Een monotype bestaat uit twee machines. Een toetsenbord en een gietmachine. Als gieter stelde ik de
machine zo zuiver mogelijk af zodat de gegoten loden letters er zo mooi mogelijk uit kwamen. Ze
mochten bijvoorbeeld niet poreus zijn. Ik kende die machine op mijn duimpje. Ik stelde hem af en
deed ook het onderhoudswerk. De ene tikker was nauwkeuriger dan de andere, dat wist ik precies.
En als er geen handschrift bij het zetsel stond, dan wist ik, aan hoe vaak mijn machine afsloeg, nog
wie het was geweest. Als de tikker iets verkeerd deed, dan kon je daar bij de gietmachine niks aan
doen. Ik gooide dan alles weg en liet de zaak opnieuw zetten. Het lood werd gewoon weer omgesmolten.
De gietmachine was erg lawaaiig. Dat was bij het handzetten natuurlijk niet het geval. Eerder
omgekeerd, het handzetten was heel geconcentreerd werk. Ik heb nog nooit een zetterij meegemaakt
waar de radio mocht spelen. Dat was taboe.
Rond 1975 kwam het fotografisch zetten. De hele monotype ging eruit. Met grote heftrucks kwamen
ze het bedrijf binnenrijden. Zo'n hele gietmachine werd opgepakt en zo de container ingereden. Ik
ben toen een poosje werkeloos geweest.
Je had de christelijke, de katholieke en de algemene bond. Als je als werknemer niet lid was van een
bond, dan mocht een werkgever jou niet aannemen. En als de werkgever niet lid was van een
werkgeversbond, dan kreeg hij ook geen papier of een machine op een normale manier toegeleverd.
De grote toeleveringsbedrijven leverden niet aan niet-georganiseerde werkgevers.
In Nederland was er een bureau werkgelegenheid grafische industrie en die verzamelde alle vacatures.
Je kreeg iedere maand een overzicht van hen. Zo ben ik bij Wolters Noordhoff aangenomen als tikker.
Daar zat ik de hele dag achter een toetsenbordje met een leeskrantje. Via de computer kwam mijn
tekst bij de fotozetter. Ik vond het geen prettig werk. Het was erg monotoon, alle lettertypes waren
standaard. Ik zag niet wat ik maakte. Toen er een plek als kopijvoorbereider vrij kwam, ben ik daar
meteen op ingesprongen. Dat was beter werk.
Als kopijvoorbereider had ik nooit geen vieze handen meer, maar was ik vaak geestelijk moe. Ik ben
liever lichamelijk moe. Met fotografisch werk zag je de problemen pas als het werd uitgedraaid terwijl
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je met zetten dichter bij het resultaat stond. Vooral met formules en tabellen was het fotografisch
werk erg ingewikkeld, want je werkt met procenten en zodoende wist je van tevoren nooit precies hoe
het zou uitpakken. Ik heb er 's nachts wel vaak van wakker gelegen. Dan zat ik na te denken over hoe
ik de computer de juiste instructies moest geven.
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Een vroeg type scanner bij het lithografisch bedrijf Drommel in Zandvoort rond 1980. Deze tast de
foto af en belicht tegelijk gerasterde films voor de verschillende drukkleuren. Bewerkingen als
vergrotingen, verkleiningen en kleurcorrectie kunnen apart worden ingesteld. Bij latere types worden
de beelden digitaal opgeslagen en kunnen deze bewerkingen via een toetsenbord of een muis worden
doorgevoerd en op het beeldscherm afgelezen.

De vakbeweging en technische innovaties

Bij de invoering van nieuwe technieken heeft de vakbeweging in het algemeen een
pragmatische houding aangenomen. Reeds in 1890 werd op het Nationaal
Typografencongres van de ANTB in een motie gesteld ‘dat de invoering der
zetmachines veel geestdodend werk overbodig maakt’.71 De institutionele
samenwerking die met de cao van 1914 gestalte had gekregen, had als grondslag een
positieve houding tegenover technische innovaties zolang constructief gepraat kon
worden over het opvangen van de sociale gevolgen.72 In de jaren zeventig leek de
koers offensiever te worden, omdat inspraak werd geëist bij de invoering van de
fotozetmachines. In 1974 organiseerde de ANGB in Utrecht voor elfhonderd leden
een ‘Bij-de-tijd dag’ om hen voor te lichten over de implicaties van deze innovaties.
Ondanks de strijdbare taal, kenmerkend voor die tijd, bleef de bond opereren binnen
de sinds 1914 gekozen politiek. In de cao van 1975 werd weliswaar een clausule
opgenomen waarbij de werkgevers zich verplichtten wijzigingen in de
productieapparatuur te bespreken in de ondernemingsraad en deze te melden aan de
betreffende vakbondsbestuurders, waarop een paritair samengesteld orgaan (het
Centraal Bureau) pas toestemming zou mogen geven voor ontslag als de nodige
sociale maatregelen waren getroffen.73 Hier werd echter geen medezeggenschap
geëist bij de beslissing over de introductie van innovaties, slechts bij die over
afvloeiingsmaatregelen. De ANGB zag in dat de introductie van elektronische
zetsystemen de beroepskwalificaties, de binnengrenzen in de grafische industrie,
drastisch zou veranderen en koos ervoor via herscholing zoveel mogelijk
werkgelegenheid veilig te stellen. Wat betreft zijn eigen organisatie ging de bond
zelfs nog veel verder: in de jaren negentig is deze (na de fusie met de katholieke
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vakorganisatie als Druk en Papier FNV) steeds nauwer gaan samenwerken met de
Kunstenbond en delen van de Dienstenbond onder de naam Kunsten, Informatie en
Media (KIEM), die zichzelf definieerde als een ‘bond van informatiemakers’.74Deze
verregaande stap was, geheel in lijn met de eerder gekozen politiek, een antwoord
op nieuwe en zeer ingrijpende technische ontwikkelingen, die nu ook de buitengrenzen
van de grafische industrie deden vervagen.

De integratie van beeld en tekst

Een nieuwe fase in de grafische techniek werd ingeluid door de mogelijkheid van
digitale beeldopslag, waardoor de geïntegreerde verwerking van tekst en beeld ineens
een reële optie werd. Zowel beeld als tekst kon nu worden vertaald in pixels: de tekst
via elektronische zetsystemen, het beeld door middel van scanners.
Hiermee werd de grafische industrie opnieuw met een grote verandering

geconfronteerd. Illustraties hadden altijd hun eigen specifieke techniek gekend. In
de negentiende eeuw waren er handmatige en artistieke procédés als de houtsnede
(hoogdruk), de kopergravure (diepdruk) en de lithografie (vlakdruk). Daarnaast
kwamen er methoden om foto's op lichtgevoelige platen te reproduceren, zoals de
rasterhoogdruk, de rasterdiepdruk en de lichtdruk (een soort vlakdruk). De
rastertechniek was bij de eerste twee van groot belang: hierbij werd de afbeelding
ontleed in een fijn patroon van kleine en grotere punten, die gezamenlijk de optische
illusie van een regelmatig tintenverloop konden wekken, hetzij in zwart-wit, hetzij
in kleur. De illustraties werden op aparte bladen ingevoegd, zoals in boeken, of op
film op een montagetafel samen met de tekst tot een pagina samengevoegd en
vervolgens op een drukplaat overgebracht, zoals bij kranten.75 De digitalisering van
de paginaopmaak bij de krant had tot dusver slechts de tekst betroffen; de ruimte
voor de foto's werd opengelaten en deze werden via een film erin gemonteerd. Bij
de bewerking van de foto's waren vele specialisten werkzaam, zoals graveurs,
reprografen, retoucheurs en na-etsers. Al deze mensen werden nu overbodig.76

De eerste computers met een geïntegreerd opmaaksysteem voor ingescande beelden
en teksten kwamen in 1982 op demarkt.77Het waren grote en dure apparaten, waarvan
slechts grotere en kapitaalkrachtige ondernemingen gebruik gingen maken. Deze
bedrijven specialiseerden zich in digitale bewerking van tekst en beeld ten behoeve
van reclamecampagnes, die hierdoor een steeds geperfectioneerder en professioneler
karakter kregen. De nieuwe apparaten
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waren nogmaar nauwelijks in gebruik, of er diende zich in 1984 al weer een alternatief
aan: de AppleMacintosh. Op een ‘gewone’ personal computer van enkele duizenden
guldens kon nu precies hetzelfde werk worden gedaan als op al die dure en grote
machines. De machinehandel had geen greep op de aanschaf van deze computers.
‘Desk top publishing’ (DTP) veroverde stormenderhand de grafische wereld. Er
kwam een golf van bedrijfjes die zich op deze nieuwe markt stortten, en de starters
waren meestal afkomstig van buiten de grafische industrie. Door dit alles vervaagden
ook de buitengrenzen van de grafische industrie: zo ontstondenmet het kopieerbedrijf,
de multimediasector en de reclamebranche tal van overlappingen. Veel van de
nieuwkomers konden echter niet de vereiste kwaliteit leveren of beschikten over te
weinig kapitaal om het lang genoeg uit te zingen voordat een dragend netwerk van
opdrachtgevers was gevormd. Uiteindelijk werd dit terrein toch gedomineerd door
de wat grotere bedrijven op het gebied van de drukvoorbereiding (‘pre-press’).78Deze
werkten met de computers met de grootste capaciteit en de uitgebreidste
mogelijkheden voor tekst-beeld-manipulatie, waarvoor ook nieuwe lettertypes werden
ontworpen, en met de modernste scanners. De machinehandel behield overigens haar
positie in dit segment doordat zij de leverancier bleef van geïntegreerde systemen
voor de pre-press-sector.

Kanalisering van veranderingen door het grafische complex

De wederzijdse organisatieplicht viel door het vervagen van de ‘grafische
grensafbakening’ niet meer zo strikt te handhaven, maar de partijen die samen het
grafisch complex vormden gaven er de voorkeur aan toch de institutionele
samenwerking voort te zetten, als beste garantie voor een zo soepel mogelijk
veranderingsproces, waarvan het verloop moeilijk voorspelbaar was.79 In de jaren
zeventig, toen de storm van veranderingen opstak en alom de vrees heerste dat de
nieuwe technologieën de verhoudingen in de bedrijfstak volledig op hun kop zouden
zetten, is een hele serie - veelal paritair geleide - onderzoeksprojecten gestart, die
erop gericht waren de problemen in de bedrijfstak in kaart te brengen. Het eerste
project betrof de opstelling van een achttal structuurrapporten, op basis van
grootscheeps onderzoek in de jaren 1972-1975. Deze structuuronderzoeken hadden
ten doel langetermijnontwikkelingen te traceren op bedrijfseconomisch en
technologisch gebied en het formuleren van een serie beleidsvoorstellen ‘die de
grafische industrie in staat zou moeten stellen op harmonische wijze de opgespoorde
ontwikkelingen op te vangen’.80 Deze ontwikkelingen hielden in dat het goedkope
en massale druk- en bindwerk zou verdwijnen naar de lagelonenlanden; de productie
van kranten en tijdschriften zou moeten geschieden op grote persen met een optimale
bezettingsgraad, waarvoor horizontale en verticale integratie van de grote uitgeverijen
nodig zou zijn. Het overige drukwerk zou zich moeten richten op een hoge kwaliteit
met een grote toegevoegde waarde. De werkgevers richtten hiertoe in 1976 een
vereniging op die zich speciaal ging toeleggen op kwaliteitsbewaking en certificering.81

De grafische opleiding kreeg veel aandacht van de partijen: uiteindelijk ontwikkelde
men brede beroepsprofielen om beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen.82
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Al deze organiserende en structurerende maatregelen hebben de institutionele
samenwerking tussen de partijen sterk uitgebreid en verdiept. Ze hebben ertoe geleid
dat de diep ingrijpende technische innovaties werden ingebed in een beheersbare
stroom. Deze samenwerking werd aanvankelijk sterk bepaald door de chaotische
situatie in de bedrijfstak rond 1900, waarin vooral door de organisatorische kracht
van de ANTB verandering kon worden gebracht. De ordening die met de cao van
1914 totstandkwam, was in de eerste plaats een ordening van de arbeidsverhoudingen
en van de tarieven. Bij de regie die nodig was om deze samenwerking te consolideren,
speelden de arbeidersorganisaties daarom een prominentere rol dan in enige andere
bedrijfstak. In de volgende decennia werden steeds meer terreinen onder de werking
van deze institutionele samenwerking gebracht. Eerst was het opleidingsstelsel aan
de beurt, dat de toetreding van nieuwe arbeidskrachten reguleerde en het vereiste
kwalificatieniveau vastlegde. Een volgend terrein was dat van de
productiviteitsverhoging, die de meest efficiënte inzet van de bestaande techniek op
de agenda zette en de stoot gaf tot productietechnisch onderzoek. Het streven naar
exportvergroting leidde vervolgens tot verhoogde aandacht voor de productkwaliteit.
Op al deze terreinen werkten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
samen in organisatorische netwerken die zich steeds verder uitbreidden en verdichtten,
waarmee het grafisch complex tot een hecht geheel werd. Er was immers sprake van
een sterke verticale integratie, doordat de onderdelen van de productiekolom steeds
beter op elkaar werden afgestemd. Ook de horizontale integratie nam sterk toe, zoals
bleek uit de strakkere regulatie van de machinehandel. De rode draad bij al deze
paritair geregisseerde interventies was het streven de technische veranderingen op
een soepele wijze in te bedden. Het lijdt weinig twijfel dat deze interventies over het
geheel genomen als succesvol kunnenworden aangemerkt.Welmoet daarbij worden
aangetekend dat dit ten koste is gegaan van nieuwkomers en vrouwen, diemeestentijds
door de verregaande regulering in de bedrijfstak van de betere posities werden
buitengesloten. Al met al heeft het grafische complex in Nederland een uniek
antwoord gegeven op de problemen en uitdagingen waarmee de grafische industrie
in de twintigste eeuw is geconfronteerd.

E. Nijhof
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In de jaren vijftig van de twintigste eeuw beleefde de Nederlandse scheepsbouw zijn hoogtijdagen.
Op de wereldranglijst van scheepsbouwnaties stond Nederland op de zesde plaats. Een van de vele
prestaties van formaat vormde de bouw door de RDM van het passagiersschip de Rotterdam (38.643
brt) voor de Holland-Amerika Lijn. In 1958 werd het door koningin Juliana te water gelaten.
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7 Deelstudie 2: Het scheepsbouwcomplex

Technische vernieuwingen en de stormen in de scheepsbouw
Het schip verandert (1900-1940)
De bouw verandert (1900-1940)
Sectie- en seriebouw: een verandering te ver (1940-1980)
Heroriëntatie en herstel in de jaren tachtig en negentig

Een van de grootste industriële drama's van de twintigste eeuw vond plaats in de
scheepsbouw, namelijk bij Rijn-Schelde-Verolme (RSV). De belangrijkste plaatsen
van handeling: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Vlissingen. De belangrijkste
actoren: scheepswerven, vakbonden en de rijksoverheid. Het thema: een omvangrijke
herstructurering van de scheepsbouw. Het decor: de internationale scheepsbouw. De
periode: 1965-1985.

In 1965 had de regering de Commissie Nederlandse Scheepsbouw ingesteld, ook
wel de commissie-Keyzer genoemd, naar haar voorzitter, de voormalige
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De scheepsnieuwbouw in Nederland
bleek zwaar verliesgevend, terwijl de reparatiewerven nauwelijks of geen winst
maakten. Grote Nederlandse rederijen plaatsten hun orders in het buitenland. De
concurrentie, met name van Japan, was moordend.
De commissie-Keyzer kwam tot de conclusie dat de situatie ernstig was, maar dat

er nog mogelijkheden voor de bedrijfstak waren.
Haar belangrijkste aanbeveling was om ‘met de meeste spoed over te gaan tot een

samenwerking tussen alle werven, die schepen groter dan ca. 9.000 ton dw. bouwen’.
Daarmee startte een operatie met voortdurendwisselende coalities, harde confrontaties
en miljoenen guldens overheidssubsidie.
Zo kreeg Verolme in 1968 een kredietgarantie van f 70 miljoen voor een nieuw

dok voor de bouw van mammoettankers en f 35 miljoen voor de overname van de
NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij) te Amsterdam. Het
bedrijf redde het niet. Een nieuwe combinatie kwam in 1971 tot stand. Onder druk
fuseerde Verolmemet Rijn-Schelde, een conglomeraat van scheepsbouw-, reparatie-
en machinebouwbedrijven dat in 1966 was gevormd. RSV bleek een reus op lemen
voeten, gekenmerkt door cultuurverschillen, koninkrijkjes, een chaotische structuur
en een onduidelijke strategie.1

RSV raakte na 1974 in ernstige problemen toen de markt voor mammoettankers
door de eerste oliecrisis instortte. Het kon zich slechts staande houdenmet staatssteun.
Hiermee verwierf men orders voor een boorplatform, een hefschip bestemd voor de
Rijkswaterstaat en eenwandelend baggerplatform. Door gebrek aan technische kennis
en demotivatie van het personeel werd vooral dit laatste een debacle, waarbij ten
slotte ruim f 400 miljoen verlies werd geleden.2 Zonder grote scheepsbouw maakte
RSV na 1979 een nieuwe start met een overheidssubsidie van f 250 miljoen. Zware
verliezen op onder andere de bouw van kolengraafmachines en installaties voor de
winning van gas en olie leidden begin 1983 tot een nieuw verzoek om financiële
steun. Toen dit werd afgewezen, moest RSV in februari van dat jaar surseance van
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betaling aanvragen. Sommige onderdelen gingen dicht. De meeste werden
verzelfstandigd. Hierin werkten nog ongeveer 12.000 werknemers. Bij de start van
RSV waren dat er 28.000.
Een maand na de surseance besloot de Tweede Kamer een parlementaire

enquêtecommissie in te stellen, die vooral onderzoek moest doen naar de falende
controle van het parlement op de financiële steunverlening aan RSV. In 1985
publiceerde de commissie een verslag met een uitvoerige analyse van de problemen
in de scheepsbouw en de gang van zaken bij RSV. Veel was te wijten geweest aan
botsende ego's, arrogant optreden, dwangmatig geloof in succes, het onvermogen
om risico's juist in te schatten en andere menselijke tekortkomingen. Een troostrijke
gedachte was dat de omstandigheden een grote invloed hadden gehad op de
uiteindelijke ondergang van het bedrijf. Een deel van de factoren was niet uniek voor
Nederland. Ook in andere Europese landen hadden
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zich vergelijkbare problemen voorgedaan en gelijksoortige drama's voltrokken. Een
deel van de factoren was bovendien niet uniek voor de periode. De Nederlandse
scheepsbouw kende een aantal karakteristieken die gedurende de gehele twintigste
eeuw een rol hadden gespeeld.

Technische vernieuwingen en de stormen in de scheepsbouw

De techniek was een zwaarwegende factor geweest in het RSV-drama. Sectie- en
seriebouw in combinatie met lastechniek hadden na de Tweede Wereldoorlog voor
een doorbraak gezorgd in de scheepsbouw. Grote delen van een schip, secties zoals
een achterstuk of een dekhuis, werden afzonderlijk gemaakt en naar de bouwplaats
gebracht. Daar werden schepen in series uit dergelijke secties opgebouwd. De aanpak
betekende een totale transformatie van de scheepsbouw: nieuwe organisatievormen,
nieuwe technieken, nieuwe arbeidsprocessen. Amerika had de innovatie tijdens de
Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Japan paste deze in de jaren vijftig op grote
schaal toe. In combinatie met lage lonen slaagde het land erin de productiekosten
aanzienlijk te verlagen en stond het in korte tijd op de eerste plaats van
scheepsbouwnaties.3

Nederland was het antwoord hierop schuldig gebleven.4

Nu was het niet de eerste keer dat de Nederlandse scheepsbouw voor dergelijke
uitdagingen had gestaan. Deze had zich met het ingaan van de twintigste eeuw een
prima startpositie verworven, nadat hij erin was geslaagd om de ingrijpende overgang
van wind en hout naar stoom en ijzer te maken.5 Vervolgens kreeg hij te maken met
belangrijke veranderingen, zoals nieuwe voortstuwingstechnieken, schaalvergroting,
elektrificatie, de introductie van staal en de overgang van klinken naar lassen. Van
oudsher vervulde het buitenland de pioniersfunctie en bleek Nederland een volger
in de scheepsbouwtechnologie te zijn. Dat zou in de twintigste eeuw niet anders zijn.
Een uitzondering was de innovatieve rol van de machinefabriek Werkspoor bij de
ontwikkeling van de dieselmotor voor de scheepvaart.
Twee aspecten die van belang blijken te zijn voor het innovatieproces in de

scheepsbouw, zijn: de verscheidenheid binnen de scheepsbouw en de aard van het
scheepsbouwcomplex.

Verscheidenheid en het scheepsbouwcomplex

Bij RSV draaide alles om grote schepen. De scheepsbouw omvatte echter aanzienlijk
meer. Het is mogelijk de bedrijfstak op verschillende wijzen in te delen.6 In de eerste
plaats naar product: marineschepen, grote zeeschepen voor intercontinentaal transport,
schepen voor de kustvaart, binnenvaartschepen en kleinere schepen voor bijvoorbeeld
visserij, maritieme dienstverlening, baggervaartuigen en offshoreactiviteiten. Dan
waren er bedrijven die zich vooral richtten op de scheepsreparatie, terwijl andere
bedrijven onderdelen van schepen leverden of zich specialiseerden in de bewerking
van materialen als hout, kunststof, aluminium of roestvrij staal.
Een andere indeling is die naar de omvang van het bedrijf. Kleine werven of

scheepsbouwbedrijven telden minder dan 50 werknemers. Zij leverden kleinere
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schepen of delen van schepen. Zij hadden meestal geen eigen ontwerpafdeling, maar
voerden opdrachten uit. De middelgrote bedrijven (tussen de 50 en 500 werknemers)
konden doorgaans eigen ontwerpen maken voor kleinere vaartuigen, maar werkten
meestal samen met het ontwerpbureau van de opdrachtgever of met een zelfstandig
ontwerpbureau. De grote werven (tussen de 500 en 1000 werknemers) en de zeer
grote bedrijven (metmeer dan 1000werknemers) waren in staat zelfstandig ontwerpen
te maken. Zij maakten grotere zeeschepen of waren actief in de marine- en de
offshoresector. In het laatste geval maakten zij vaartuigen en installaties voor de gas-
en oliewinning op zee. De zeer grote bedrijven waren industriële complexen op zich.
Zij hadden vaak een eigen machinefabriek, gieterij en elektrotechnische afdeling en
voerden soms tevens constructiewerk uit.
Ook is een indeling mogelijk naar de relatie tussen scheepswerf en opdrachtgevers.

Die relatie kon in principe een onafhankelijke en gelijkwaardige zijn. Scheepswerf
en rederij kenden geen formele of financiële banden, in veel gevallen wel een
vertrouwensrelatie. De rederij oriënteerde zich bij de aanschaf van een nieuw schip
bij de Nederlandse werven en eventueel in het buitenland en deed een keuze, waarbij
eerdere ervaringen met werven een belangrijke rol speelden. Gedurende de bouw
was de samenwerking intensief.
Eenzijdig was de relatie wanneer de werf in belangrijkemate door de opdrachtgever

werd aangestuurd. Dat kon zijn in het geval van grote rederijen, die gemakkelijk
kapitaal en specialistische kennis konden mobiliseren. Een zelfde eenzijdige relatie
bestond bij de bouw voor de marine. In andere gevallen hadden rederijen een
financieel belang in een scheepswerf. Beide waren in grote mate van elkaar
afhankelijk. De rederij liet in principe haar schepen bij die werf bouwen, onderhouden
en repareren.
In de scheepsbouw speelden naast werf en rederij nog andere actoren een rol,

waaronder de rijksoverheid, de scheepvaartinspectie, onderzoeksinstituten,
ontwerpbureaus, hypotheekverstrekkers, onderaannemers, toeleveranciers en
classificatiebureaus. Zo waren veel werven afhankelijk van gespecialiseerde
toeleveranciers voor ijzer- en staalplaten, machines en motoren, en voor speciale
onderdelen zoals de schroef. Alleen de grote werven produceerden een deel van deze
producten in eigen beheer.
Een voorbeeld van een gespecialiseerde toeleverancier was de firma Lips in Den

Bosch. Deze maakte aanvankelijk scheepsschroeven voor de binnenvaart. Later
volgden schroeven voor de visserij en de kustvaart en ten slotte ook voor de grote
vaart. In 1939 vestigde Lips zich in Drunen. De firma groeide na de Tweede
Wereldoorlog
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sterk. Medio jaren vijftig had Lips, met filialen in Italië, Frankrijk, Spanje en België,
een zesde van de wereldproductie van scheepsschroeven in handen en produceerde
het ook schroeven van kunststof en verstelbare schroeven. Er was verder een reparatie-
en een eigen zwaartransportafdeling.7 In Nederland had het bedrijf op het gebied van
grote schroeven vrijwel een monopoliepositie.
Een ander voorbeeld van een belangrijke actor was het classificatiebureau (ofwel

het scheepsverzekeringsbureau of klassebureau). De classificatie ontstond in Engeland,
en wel uit het verzekeringswezen voor de schepen en hun vaak kostbare lading. In
1760 verscheen een eerste Lloyd's Register of Shipping, een overzicht van door het
bureau geclassificeerde en verzekerde schepen. Classificatie gebeurde naar de
afmetingen, de gebruikte bouwmaterialen en de uitrusting, maar bijvoorbeeld ook
naar het soort verzekering dat erop was afgesloten.8

Het Engelse Lloyd's, dat vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw actief was
in Nederland, stelde in 1868 drie surveyors (inspecteurs) aan en opende een kantoor
in Rotterdam, het eerste op het continent. Net als elders trachtte het bedrijf te worden
betrokken bij de bouw van technisch geavanceerde schepen.
Lloyd's was niet het enige classificatiebureau dat in Nederland actief was. Ook

het Franse Bureau Veritas en Duitse, Amerikaanse, Noorse en Italiaanse bureaus
waren hier vertegenwoordigd. De classificatiebureaus vervulden ook een taak bij het
onderhoud.
Om de vermelding in het register te houden, moest een schip bijvoorbeeld ieder

jaar worden gekeurd.9

De classificatiebureaus waren aanvankelijk vooral actief in de middelste en de
hogere segmenten van de scheepvaartmarkt. In de onderste regionen, met vooral
oudere vaartuigen, bestonden lange tijd ernstige misstanden.10 Zo lieten in de visserij
reders niet-zeewaardige, maar hoog verzekerde schepen uitvaren. Mede daardoor
verdronken in Nederland 440 vissers bij rampen in de periode 1885 tot 1900. Deze
problematiek stond centraal in het Herman Heijermans' toneelstuk Op hoop van
zegen uit 1900. Het stuk sloeg in als een bom. In 1903 drong de Tweede Kamer met
een motie aan op staatstoezicht op de visserij. Zij keek daarbij sterk naar de gang
van zaken in Engeland. Twee jaar later kondigde de regering wettelijke maatregelen
aan en in 1906 werd een Inspecteur voor de Scheepvaart benoemd. Hij controleerde
op vrijwillige basis vissersvaartuigen en later ook passagiersschepen en gaf bij
goedkeuring een certificaat af. Omdat deze methode niet bleek te voldoen, drongen
reders aan op vaststelling van een wettelijke regeling, zoals inmiddels ook in onze
buurlanden was gebeurd. In 1909 aanvaardde het parlement deze Schepenwet11

Dewet had als uitdrukkelijke doelstelling het voorkomen van scheepsrampen. Om
dat te bereiken, moest ieder schip voor elke reis beschikken over enkele certificaten,
en wel die van deugdelijkheid, uitwatering en veiligheid. In het uitwateringscertificaat
werden de diverse beladingssymbolen omschreven. De certificaten werden
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De scheepsbouw langs de grote Zuid-Hollandse rivieren kent een lange traditie. In de loop van de
twintigste eeuw ondergingen de werven wel een belangrijke gedaanteverwisseling en ook nam de
schaalgrootte toe. Deze luchtfoto uit 1938 van de werf De Merwede in Hardinxveld-Giessendam laat
zien dat de grootte van de in aanbouw zijnde schepen aanzienlijk varieerde. Naast zeeschepen en
coasters werd hier een grote variëteit aan schepen gebouwd, van bakken en onderlossers tot
motortankbootjes en sleepboten.

afgegeven door een eveneens ingestelde Scheepvaartinspectie.12

Haar werkzaamheden vertoonden grote overeenkomsten met die van de
classificatiebureaus. Er ontstond dan ook een samenwerking, die ten slotte als resultaat
had dat bijvoorbeeld bij vrachtschepen de rapporten van de bureaus door de Inspectie
zonder verdere controle werden overgenomen. Bij passagiersschepen voerde de
dienst wel altijd zelf onderzoek uit.13

Scheepswerven, rederijen, marine, toeleveranciers, classificatiebureaus,
scheepvaartinspectie en andere actoren vormden een industrieel complex van
onderlinge dienstverlening, uitwisseling van kennis, voortbrenging van goederen,
toezicht op veiligheid, etc. Onderzocht zal worden in hoeverre dit complex van belang
was voor de ontwikkelingen bij met name de innovaties binnen de scheepsbouw.

Het schip verandert (1900-1940)

Rond 1900 had de Nederlandse scheepsbouw de overstap van hout en wind naar ijzer
en stoom gemaakt. Tevens begon de scheepsbouw aan een periode van bloei. Een
krachtige stimulans ging hierbij uit van de toename van de wereldhandel en de
industriële productie. Ook de grote productiestijging in Nederlands-Indië van in
Europa verhandelbare landbouwproducten was belangrijk. Het aantal schepen onder
Nederlandse vlag steeg van 79 in 1890 via 193
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De scheepsbouw in Nederland was vrijwel geheel geconcentreerd in de kustprovincies en langs de
grote rivieren. In Groningen lagen de scheepswerven voornamelijk aan het Winschoterdiep. Hier
werden tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw vooral kustvaarders vervaardigd, later ging men
er ook middelgrote schepen bouwen. Zo rond 1950, uit welke periode ook deze foto afkomstig is,
waren er nog rond de dertig scheepswerven. Eind twintigste eeuw was dit aantal geslonken tot minder
dan tien. De werven waren toen gemiddeld echter wel groter.

in 1900 tot 347 in 1909. Weergegeven in bruto registerton (brt) betekende dit een
toename van 200%. De groei van de op Indië varende rederijen, nog altijd de basis
van de Nederlandse koopvaardij, was met 350% in de periode 1890-1909 duidelijk
groter.
Ruim de helft van die nieuwe schepen was gebouwd in Nederland. Naast de drie

bestaande grote werven - Fijenoord in Rotterdam, De Schelde in Vlissingen en de
Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM) in Amsterdam - ontstonden er
rond de eeuwwisseling andere grote werven. Bij de totstandkoming en financiering
ervan speelden rederijen vaak een belangrijke rol. Voorbeelden zijn Gusto, de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), Wilton, Van der Giessen en Piet
Smit Jr.14

De nieuwe scheepswerven, vaak ook voorzien van een machinefabriek, lagen in
hoofdzaak in (de buurt van) Rotterdam en inminderemate Amsterdam. In Groningen,
eveneens een traditioneel scheepsbouwgebied, was de groei minder. De bedrijven
in het Noordenwaren vaak te klein en beschikten over te weinig kapitaal om succesvol
over te schakelen op de bouw van ijzeren schepen.
Anders was de situatie langs de Zuid-Hollandse rivieren onder Rotterdam. Hier

beleefde de bouw van binnenvaartschepen na 1885 een zeer sterke groei. De vaart
op Duitsland vervijfvoudigde tussen 1895 en 1910. De tonnage van de gebouwde
binnenschepen nam tussen 1890 en 1910 met de helft toe. De financiering van de
nieuwbouw vond vooral plaats via scheepshypotheekbanken, waarvan de eerste rond
1900 waren opgericht.15

Door dit alles vertoonde het aantal werknemers van scheepswerven een sterke
stijging. Telde de scheepsbouw in 1899 nog 8600 werknemers, tien jaar later waren
het er bijna drie keer zoveel. Anders dan wellicht verwacht, had het uitbreken van
de EersteWereldoorlog in 1914 voor de Nederlandse scheepsbouw geen echt nadelige
gevolgen. De werven die voor de zeescheepvaart werkten, konden hun activiteiten
grotendeels voortzetten. Mijnen, de onderzeebootoorlog en inbeslagneming van
schepen door de oorlogvoerenden zorgden voor de nodige verliezen onder de
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Nederlandse vloot. De reders konden die slechts compenseren door orders bij werven
in eigen land.16

Na de oorlog volgde een internationale inhaalslag om de verloren scheepsruimte
te vervangen. Voor Nederland waren de omstandigheden hierbij gunstig. Reders die
voeren op Noord- en Zuid-Amerika en op Oost-Azië, konden profiteren van het feit
dat een groot deel van de Duitse vloot als herstelbetaling in beslag was genomen.
Zij konden zo een aantal lijnen overnemen, hetgeen orders voor nieuwe schepen
opleverde. Andere gunstige factoren voor de Nederlandse scheepsbouw in de jaren
twintig waren de lage staalprijs, de lage lonen, de over het algemeen goede
vakbekwaamheid van het werfpersoneel en de geografische concentratie rond
Rotterdam van grote en kleine bedrijven. Deze bedrijven konden elkaar aanvullen
om een zo goed en goedkoop mogelijk product te bereiken.17 Er waren in 1930 meer
dan 220 scheepsbouw- en reparatiebedrijven, waar 41.000mensenwerkten. Nederland
was na Groot-Brittannië en Duitsland de derde scheepsbouwnatie.18 De gunstige
situatie voor de Nederlandse scheepsbouw, met een beperkte inzinking in de periode
1921-1924, duurde tot de economische wereldcrisis in het begin van de jaren dertig.
Het teruglopen van de industriële productie en de inkrimping van de internationale
handel leidden tot een teruggang van de Nederlandse handelsvloot.19 Enkele grotere
werven moesten de poorten sluiten. Het aantal werknemers in de scheepsbouw nam
af tot circa 12.000

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



343

Vanaf eind negentiende eeuw werd de stoommachine verdrongen door de verbrandingsmotor voor
de voortstuwing. Na circa 1910 kwam daarbij de turbine als alternatief. De eerste turbineschepen
die in Nederlandse opdracht werden gebouwd, waren nog van buitenlandse makelij, maar al snel
begaven enkele grote Nederlandse werven zich ook op dit terrein. Zo had De Schelde al in 1904 een
licentie voor de Parsons Turbine verworven, maar zij leverde haar eerste turbineschip pas in 1919
af. De RDM bouwde in 1915 het eerste Nederlandse turbineschip, het koopvaardijschip de Turbinia.
De bouw van turbineschepen bij De Schelde vloeide met name voort uit opdrachten voor torpedoboten
en kruisers van de Marine. Hier hangt de rotor van de turbine-installatie voor de kruiser Java in de
machinehal van De Schelde (1922).

in 1933. Steden met een omvangrijke wervensector als Schiedam en Rotterdam
kregen te maken met een massale werkloosheid. Pas aan het eind van de jaren dertig
trad er een verbetering in.20

Het schip veranderde in de periode 1900-1940 vooral onder invloed van drie
innovaties: de toepassing van staal, de introductie van nieuwe voortstuwingstechnieken
en het onderzoek naar de vormgeving. Ieder van deze innovaties verliep op een andere
manier.

Van ijzer naar staal

Staal, en dan in het bijzonder het in de scheepsbouw toegepaste zachte staal, heeft
een aantal voordelen boven smeedijzer. Van groot belang is, dat voor een schip van
gelijke omvang de staalplaten een vijfde minder dik hoeven te zijn. Een stalen schip
zal daarom 10 tot 15% minder eigen gewicht hebben dan een ijzeren. Als gevolg
daarvan is de waterverplaatsing kleiner en heeft een stalen schip een geringere
diepgang. Meer draagvermogen en een hogere snelheid werden dan ook mogelijk.
Staal is bovendien gemakkelijker te bewerken. Zo is het veel taaier en buigzamer
dan ijzer. Een bewerking als het buigen van de platen kan zonder verhitting gebeuren,
een vereenvoudiging van het bouwproces. Ook uit het oogpunt van veiligheid biedt
staal voordelen, omdat het beter kan worden ingedrukt. Dit voorkomt het lek raken
van het schip bij aanvaring of aan de grond lopen. Classificatiebureaus stimuleerden
daarom het bouwen met staal.
De overgang van ijzer naar staal als bouwmateriaal voor schepen verliep gefaseerd.

De prijs van staal was daarbij de belangrijkste factor. Staal werd eerst gebruikt voor
machines en pas later voor de huid. Voor het samenvoegen van het schip pasten de
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werven nog lange tijd het goedkopere hoek- en staafijzer toe.21 De staalplaat kwam
meestal uit Duitsland. De Nederlandse werven profiteerden met name van het beleid
van de Duitse hoogovenbedrijven, dat erop gericht was het staal tegen hoge prijzen
op de binnenlandsemarkt te verkopen. De in de branche onvermijdelijke overschotten
zetten zij tegen dumpprijzen af in de omringende landen.22

De introductie van staal betekende geen breuk met het bouwen in ijzer. Veel van
de vaardigheden, gereedschappen en bewerkingsmachines konden zonder veel
problemen worden overgenomen.
Bovendien hadden de werven die over een machinefabriek beschikten, al langer

ervaring met staal in de ketelbouw. Dit lag anders bij de introductie van nieuwe
voortstuwingstechnieken.

Nieuwe voortstuwingstechnieken

De stoommachine was tot aan de twintigste eeuw dé aandrijfkracht van het moderne
schip. Zij bestond in allerlei soorten en maten en was voortdurend in ontwikkeling
geweest. De komst van de triple-expansiemachines (machines met drie cilinders)
aan het eind van de negentiende eeuw betekende een voorlopig eindpunt in de
productie van lichtere, kleinere en snellere machines in combinatie met een hoger
vermogen, een hoger rendement en een reductie van het brandstofgebruik.23 Wel
kregen veel stoominstallaties een tweede leven met de vervanging van kolen door
stookolie als brandstof. Dit leverde belangrijke ruimtebesparing op, terwijl ook de
kolentremmers niet meer nodig waren.24 Pogingen in de jaren twintig om de
stoommachines verder te ontwikkelen, waren weinig succesvol, vooral omdat zich
inmiddels enkele alternatieven hadden aangediend.
Het eerste alternatief was de stoomturbine, die in de jaren tachtig van de

negentiende eeuw was geïntroduceerd voor het opwekken
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Evenals andere verbrandingsmotoren, had de dieselmotor voor tankschepen het grote voordeel dat
er - in tegenstelling tot hij de stoommachine - geen vonken vrijkwamen, die een explosie of brand
konden veroorzaken. De Vulcanus, die werd gebouwd in opdracht van de Nederlandsch-Indische
Tank Stoomboot Maatschappij, een dochterbedrijf van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, was
het eerste zeegaande schip ter wereld met een dieselmotor voor de voortstuwing. De Vulcanus had
een motor met een vermogen van 500 pk, die direct was gekoppeld met de schroefas. Het schip had
een waterverplaatsing van 1900 brt en een snelheid van 8 Engelse mijl. Dat de rederij niet geheel
zeker was van de nieuwe voortstuwingstechniek, blijkt uit de aanwezigheid van twee masten, waarmee
bezeiling mogelijk was.

van elektriciteit. Hierbij brengt de opgewekte stoom een schoepenrad in een snelle
ronddraaiende beweging. De Britse technicus Charles Parsons was de eerste die erin
slaagde een scheepsturbine te maken, en wel in 1894. De Britse marine realiseerde
zich direct dat met stoomturbines snellere schepen konden worden gebouwd; in 1898
gaf zij de opdracht voor een met een turbine aangedreven torpedobootjager. Spoedig
volgde de Engelse koopvaardij, waarbij vooral goede resultaten werden geboekt met
de grotere typen passagiersschepen die lijndiensten onderhielden op de Atlantische
Oceaan. De stoomturbineschepen waren snel en betrouwbaar en hadden een lager
brandstofverbruik dan vergelijkbare stoomschepen. In Nederland nam de marine
eveneens het voortouw. Een in 1910 ingestelde studiecommissie adviseerde in 1914
positief over de stoomturbine.25 Een jaar later volgde een eerste opdracht voor de
bouw van vier torpedoboten met stoomturbines. De Schelde kreeg samen met de
machinefabriek Werkspoor de opdracht. Vanaf 1920 volgden orders voor de
Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) en de Java-China-Japanlijn. In de jaren
twintig en dertig maakte de Amsterdamse machinefabriek nog scheepsturbines met
een groot vermogen voor onder meer de kruiser Sumatra, torpedobootjagers en de
lichte kruisers Tromp en Heemskerck.26

Van groter belang dan de introductie van de stoomturbine was de opkomst van de
dieselmotor als voortstuwingswerktuig in de scheepvaart. Bij de ontwikkeling ervan
speelde Werkspoor opnieuw een belangrijke rol. De Duitse technicus dr. Rudolf
Diesel was rond 1890 op grond van theoretische overwegingen tot de conclusie
gekomen dat een explosiemotor volgens een nieuw, door hem gevonden principe
grote besparingen aan brandstof kon opleveren. De Maschinefabrik
Augsburg-Neurenberg (MAN) slaagde er kort voor 1900 in om met dit idee kleine
motoren met een vermogen van 30 en 50 pk te produceren.
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Technisch directeur C. Kloos vanWerkspoor zag snel de betekenis van dit nieuwe
type motor voor de scheepvaart. Hij was overigens niet de enige. In Rusland en
Duitsland maakten binnenvaartschepen al van dieselmotoren gebruik.27 Kloos mikte
echter op de grote vaart en daarin was hij een pionier. In 1902 sloot hij een
licentieovereenkomst met de MAN en ging hij samen met directeur J. Fenenga van
de reparatiewerf ADM werken aan een scheepsmotor voor de koopvaardij. Het
probleem hierbij was de omkeerbare beweging van de motor, die zowel voor- als
achteruit varen mogelijk moest maken. De bekende Zwitserse machinefabriek Sulzer
realiseerde in 1905 een kleine omkeerbare dieselmotor, maar een grote scheepsmotor
leverde extra complicaties op.
Na de nodige ervaring te hebben opgedaan met stationaire dieselmachines voor

gemalen en elektrische verlichting, lukte het Kloos en Fenenga in 1907 om een
scheepsdieselmotor van 500 pk te construeren. De motor werd geplaatst in de bij
NSM gebouwde tanker Vulcanus, die eigendom was van een dochterbedrijf van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). Dit schip, met een waterverplaatsing
van 1900 brt, kwam in 1910 in de vaart. Op proefvaarten voldeed het goed, mede
door het lage brandstofverbruik. Bij latere reizen deden zich enkele ernstige storingen
voor.
Een verbeterde motor werd toegepast in grotere schepen als het vrachtschip

Sembilan van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) en de tanker Juno
(4300 brt).
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Kloos was hierbij zo inventief datWerkspoor er dankzij hem in slaagde in ‘opvallend
korte tijd een zo buitengewoon goede naam’ te verwerven ‘dat met een achttal
buitenlandse ondernemingen (Amerika, Engeland, Duitsland, Frankrijk) contracten
konden worden afgesloten, waardoor zij de (Werkspoor)motoren in licentie gingen
bouwen.’28

Toen eenmaal de bedrijfszekerheid vaststond, zette de dieselmotor in de jaren
twintig zijn opmars voort. Van groot belang hierbij was de besparing op
brandstofkosten.29

Van de negentien grootste Nederlandse koopvaardijschepen werden er in 1933
acht, over het algemeen de nieuwste, aangedreven door een dieselmotor, zeven door
een turbine en vier, de oudste, door een stoommachine.30De overgang van stoomkracht
op motoren komt ook goed tot uiting in de volgende cijfers. In 1915 telde de
Nederlandse koopvaardij nog slechts 15 motorschepen tegen 345 stoomschepen.
Eind 1938 was de verhouding als volgt: 488 motorschepen en 319 stoomschepen
(inclusief turbineschepen). De tonnage van de stoomschepen lag nog wel iets hoger
dan die van de motorschepen, omdat voornamelijk kleinere kustvaarders waren
overgegaan op motoren.31

De scheepsbouw pionierde volop met voortstuwingstechnieken.
Stimulansen kwamen van de opdrachtgevers, zoals van de marine bij de

stoomturbine en van de toeleveranciers (in het bijzonder van de machinebouw) bij
de dieselmotor. In het laatste geval behoorde Nederland met Werkspoor zelfs tot de
koplopers van de wereld. Toch reageerde ons land niet altijd zo alert, zoals blijkt uit
de oprichting van het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation.

Het zoeken naar de ideale vorm

De efficiëntie van een schip wordt behalve door materiaal en voortstuwingstechniek
mede bepaald door de vorm van schip en schroef. Traditie en praktijkervaring waren
eeuwenlang de kennisbronnen hiervoor geweest. Het was de Brit William Froude
die omstreeks 1870 als een van de eersten dit thema tot onderwerp van systematisch
onderzoek maakte. Hij gebruikte daarvoor een sleeptank, een groot waterbassin, met
daarboven een installatie om scheepsmodellen met een wisselende snelheid voort te
slepen. De waterweerstand, de ideale vorm en het benodigde voortstuwingsvermogen
van schepen trachtte hij op deze wijze te bepalen. Hij stelde hiervoor een zogeheten
vergelijkingswet op, waarmee het mogelijk was de resultaten van de proeven om te
rekenen naar een schip op ware grootte.32

Twee jaar na de ingebruikneming van Froude's Torquay Tank bouwde de
marine-ingenieur Bruno Tideman op de Amsterdamse Rijkswerf een eigen sleeptank.
Hier voerde hij talloze proeven uit met schaalmodellen van zowel marine- als
koopvaardijschepen.
Tideman wist hierbij Froude's bevindingen verder uit te werken en
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Voor de grote zeeschepen werden steeds krachtiger motoren ontwikkeld. Zo werd het vrachtschip
Woltersum (10.500 ton) uitgerust met een dieselmotor van 6650 pk, die hier in de werkplaats van
Verolme IJsselmonde in opbouw is (1958).

te verbeteren. Zijn opdrachtgevers kwamen uit binnen- en buitenland.33 De in de
buitenlucht gelegen sleeptank raakte na Tidemans dood in 1883 in verval en werd
kort na 1900 afgebroken.34

Op de afdeling Scheepsbouwkunde van de Delftse technische hogeschool zag men
het verdwijnen van onderzoeksmogelijkheden aanvankelijk met lede ogen aan. De
in 1864 gestarte opleiding had een bescheiden karakter met een beperkt aantal
studenten. Tot 1900 studeerden gemiddeld per jaar twee scheepsbouwkundige
ingenieurs, meestal zoons van reders, af. Later liep dit op tot acht in het tijdvak
1920-1940. Pas in 1905 werd H.C. Cop tot eerste full-time hoogleraar benoemd. Hij
kreeg een jaar later versterking van de Duitse ingenieur E.J. Vossnack, die hoogleraar
in de praktische scheepsbouwkunde werd.35Het nieuwe elan van de opleiding kwam
tot uiting in de activiteiten van de studievereniging William Froude. Drie jaar na
haar oprichting in 1903 ging deze vereniging actie voeren voor de bouw van een
sleeptank bij de hogeschool, echter zonder resultaat.
In 1916 slaagde A. van Driel, een medewerker van de Scheepvaartinspectie, erin

zijn directeur ervan te overtuigen dat een modern onderzoeksinstituut voor de
scheepsbouw onmisbaar was. Twee jaar later kwam een regeringscommissie tot
stand, die een rapport uitbracht met de mededeling dat een dergelijk instituut met
daar-
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bij een sleeptank f 1.800.000 zou kosten. De regering vond dit bedrag te hoog en de
plannen verdwenen in een bureaula.36 Van Driel gaf de moed echter niet op. Hij
organiseerde samen met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) in 1927 een
lezing van dr. F. Gebers, de directeur van het Oostenrijkse scheepsbouwkundig
proefstation en een internationaal erkende autoriteit. Naar aanleiding hiervan ging
opnieuw een commissie van start, die een eenvoudiger en minder kostbaar plan (f
700.000) voor een sleeptank opstelde. Het Nederlandse laboratorium moest zich
beperken tot testen met standaardmodellen. Experimenten met torpedo's,
watervliegtuigen en grote scheepsmodellen zouden bij buitenlandse proefstations
worden uitgevoerd.37Dit plan had wel succes, vooral omdat het kon worden ingepast
in een wet voor het bevorderen van toegepast wetenschappelijk onderzoek uit 1930.
Een inmiddels opgerichte stichting, de StichtingNederlandsch Scheepsbouwkundig

Proefstation (NSP), met als voorzitter mr. M.C. Koning, directeur van de rederij
SMN, slaagde erin f 350.000 bij relaties in scheepvaartkringen te verwerven. De
regering stelde een zelfde bedrag ter beschikking. Er kwam een vijf man sterk bestuur,
dat bestond uit vertegenwoordigers van enkele grote rederijen, de regering, het KIvI
en de sectie Scheepsbouwkunde van de TH-Delft, in de persoon van prof. Vossnack.
Daarnaast bestond er een dertig leden tellende Raad van Advies.
Hierin zaten vertegenwoordigers van de regering, wetenschap en bedrijfsleven.

Het proefstation verrees overigens inWageningen, waar de gemeente de grond gratis
ter beschikking stelde en waar bovendien geen onderheiing voor het gebouw nodig
was. Het NSP opende officieel in mei 1932 de deuren. Directeur van het proefstation
werd de voordien bij de marine werkzame ir. L. Troost.38

Het NSP voerde van meet af aan hydrodynamisch onderzoek voor rederijen en
marine uit op schaalmodellen van te bouwen schepen. Daarnaast begon men met een
reeks systematische proeven naar de beste schroefaandrijving voor bepaalde typen
schepen. De resultaten, samengevat onder de naam ‘Wageningen B-screw series’,
stonden in 1939 en 1940 op de agenda van in Engeland gehouden conferenties over
schroefaandrijving. Het NSP, begonnen met 10 medewerkers, telde er in 1940 al
42.39

Het inzetten van wetenschappelijke methoden bij de scheepsbouw was in Nederland
laat op gang gekomen, terwijl Nederland aan het eind van de negentiende eeuw wel
tot de pioniers had behoord, in de persoon van Tideman. Voortzetting van zijn
initiatieven vond niet plaats, ondanks de gunstige economische omstandigheden en
een zekere innovatieve houding bij betrokkenen binnen het scheepsbouwcomplex.
Was dit een probleem? Traditie en praktijkervaring voldeden blijkbaar tot op zekere
hoogte. Bovendien kon men voor onderzoek terecht in het buitenland. In de jaren
twintig ontstond er echter een voedingsbodem voor de oprichting van een
laboratorium, mede door de algemene propaganda voor het
technisch-wetenschappelijk onderzoek en de talloze pleidooien voor de oprichting
van laboratoria. Dit bracht tevens met zich mee, dat de verwetenschappelijking in
de scheepsbouw zich niet alleen beperkte tot het NSP en het daar verrichte onderzoek
naar scheepsmodellen en -schroeven. Ook het systematisch onderzoek naar andere
verschijnselen kwam in die tijd op gang, bijvoorbeeld naar corrosie aan de technische
hogeschool in Delft.
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In het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation in Wageningen werd vanaf de start in 1932
op wetenschappelijke wijze aan de hand van modelproeven de weerstand van de scheepsvorm, de
schroef en de voortstuwing bepaald om te komen tot de meest ideale vorm en voortstuwingswijze. De
proeven gebeurden in een zogenaamde sleeptank. Het varende scheepsmodel wordt begeleid door
een over een rails voortbewogen brug, waarin zich meet- en registreerapparaten bevinden. Zo zijn
de gedragingen van het model in het water tot in detail te volgen.
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De bouw verandert (1900-1940)

Niet alleen het schip, ook het bouwproces veranderde in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Dat had reeds betrekking op de eerste fase van de bouw, namelijk
het ontwerpen. Lange tijd was het gangbaar dat de werf een scheepsontwerp maakte
nadat de reder zijn eisen en wensen kenbaar had gemaakt en de opdracht had geplaatst.
Vanaf circa 1900 nam de rol van scheepvaartmaatschappijen in het ontwerpproces
geleidelijk toe. Dit leidde in de jaren twintig en dertig onder andere tot de oprichting
van ontwerpbureaus bij grote reders, die sterk betrokken raakten bij de bouw van het
schip. Kleinere reders lieten het ontwerpen over aan het bureau van de werf of,
wanneer dit ontbrak, aan een zelfstandig ingenieursbureau. Het ontwerpen was een
complexer proces geworden, mede door de schaalvergroting, de eisen van de
wetgeving en het verzekeringswezen, de betrokkenheid van een groot aantal actoren
en de technische vernieuwingen.
Het resultaat van het ontwerpbureau was onder andere een stapel van vele

honderden detailtekeningen, die de werf verder uitwerkte. Mede op basis hiervan
werd een houten model gemaakt van - meestal - de stuurboordzijde van de romp. Op
dit halfmodel, de zogeheten huiduitslag, werden alle spanten, schotten en
patrijspoorten en vervolgens ook de huidplaten getekend. Aan de hand van de
tekeningen en de huiduitslag stelde de inkoopafdeling bestellijsten op. Het
bedrijfsbureau maakte hierna een gedetailleerde personeelsplanning voor de bouw,
waarbij verschillende ploegen elkaar konden aflossen. Het ontwerpbureau was een
teken van de toenemende schaalvergroting, complexiteit en arbeidsverdeling binnen
de scheepsbouw, en dat gold ook voor de inkoopafdeling en het bedrijfsbureau. Veel,
vooral grote scheepswerven waren voortdurend bezig hun organisatie bij te stellen.
Daarbij stonden zij onder invloed van het scientific management.
In de volgende fase van de bouw werd op de houten vloer van de spantenloods de

vorm van ieder spant op ware grootte aangegeven. Hiervanmaakte men dunne ijzeren
mallen die dienden om de in de spantenoven verhitte stalen spanten de juiste vorm
te geven.
De spanten kregen eerst via een zweimachine het gewenste profiel. Op dezelfde

wijze verliep het ‘afschrijven’ van de huidplaten. Hierbij werden aan de hand van
tekeningen dematen en de ponsgaten aangegeven, demallen opware grootte gesneden
en in de juiste vorm gebogen.40

Ook in deze fase hadden zich diverse veranderingen voorgedaan. De met
handgereedschap werkende ponser, bijvoorbeeld, maakte plaats voor een
ponsmachine. Hiermee was het mogelijk in een ‘afgeschreven plaat’ 3500 gaten per
dag te ponsen. Het smeedwerk was eveneens veranderd: ‘Moest vroeger de smid zijn
werkstuk kunnen smeden uit een vormloozen klomp ijzer - waarna dit werkstuk
nauwkeurigmoest voldoen aan de op teekeningen aangegevenmaten - tegenwoordig
is veel van het mooiste en moeilijkste werk den smid uit
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Een ponser zat “als een drummer in een jazzorkest” voor zijn machine. Een toenemend aantal
handmatige bewerkingen werd echter begin twintigste eeuw gemechaniseerd. Zo ook het ponsen van
gaten in de scheepsplaat. Deze ponsmachine staat opgesteld in de machinefabriek van de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). (circa 1925)

handen genomen door den brander of snijder.’41 Deze veranderingen leidden tot een
verlies aan ambachtelijke kennis.
De echte bouwfase vond plaats op de helling. Het begin bestond in het leggen van

de kiel, door het plaatsen van de zware bodemplaten op stapels houtblokken,
kielblokken geheten. Klinkploegen verbonden de platen aan elkaar door middel van
nagels. Hieraan werden de spanten en vervolgens de dekplaten vastgemaakt, zodat
een scheepsgeraamte ontstond. Terwijl ploegen constructieschilders het
schoongemaakte staal van de huid in de menie zetten, begonnen timmerlieden aan
de aanleg van het houten scheepsdek. Zeer grote nauwkeurigheid vergde het plaatsen
van de schroefas, de verbinding tussen machine en schroef. De as mocht geen
millimeter afwijken, omdat anders ernstige schade aan de machine zou kunnen
ontstaan. Nog op de helling kreeg het onderwaterdeel twee grondige verfbeurten:
één tegen corrosie en één tegen aangroei van schelpen en dergelijke. Voor de verdere
afbouw werd het schip te water gelaten. Monteurs en machinebouwers legden
elektrische bedrading en pijpleidingen aan en monteerden de machines. Schilders en
timmerlieden begonnen met de afwerking van het interieur.
Afhankelijk van de omvang van het schip duurde de afbouwfase, inclusief

proefvaarten, enkele maanden tot een jaar.42
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De scheepswerf onderging vóór de Tweede Wereldoorlog een metamorfose: langere
hellingen, elektriciteitsvoorzieningen voor elektromotoren, water(later
perslucht)leidingen als krachtbron voor klinkmachines, uitgebreide stelsels van intern
vervoer, kranen in verschillende soorten, droogdokken van verschillende grootten
en een groot aantal nieuwe werktuigen.
Elektriciteit verdrong aan het begin van de twintigste eeuw op grote werven de

stoomkracht, die vanaf circa 1860 als energiebron had gefunctioneerd.43

Elektromotoren hadden grote voordelen boven stoommachines. Zo kon het
transmissiesysteem,met zijn assen en drijfriemen, ruimtebeslag enwrijvingsverliezen,
grotendeels vervallen. Bij scheepswerven, waarvan de werkzaamheden vaak
plaatsvonden op een groot terrein en in aantal gebouwen, moesten bovendien veel
stoominstallaties worden gebruikt. De scheepswerf De Schelde, bijvoorbeeld, telde
in 1884 tien stoommachines en veertien ketels voor energie-opwekking. Deze
installaties waren vaak continu in gebruik, wat voor de bedrijfsvoering lang niet altijd
nodig was. Elektromotoren konden daarentegen worden aan- of afgezet wanneer dit
nodig was. De invoering van

Het verbinden van de platen, spanten en profielen van schepen gebeurde aanvankelijk door het maken
van klinkverbindingen. Het klinken maakte vanaf de jaren twintig geleidelijk plaats voor het lassen
van de verbindingen. Op deze foto zien we een klinker aan het werk, eind jaren dertig.

de elektromotor verliep vaak stapsgewijs en werd indien mogelijk gecombineerd
met nieuwbouw of een verbouwing.
De grote, moderne werf kwam vooral tot stand door een samenspel tussen

scheepswerven en rederijen. De nieuwe werf van de Amsterdamse NSM uit 1916
was mede gefinancierd door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de
Java-China-Japanlijn. Tot de eigenaars van de NSM behoorden ook de Koninklijke
Pakketvaart Maatschappij en de Koninklijke West-Indische Maildienst.
Amsterdam kende meer voorbeelden van een dergelijke belangenverstrengeling.

Ook in Rotterdam was dat het geval. Zo was de oprichting van de RDM in 1902
langs de Nieuwe Waterweg het initiatief van een consortium van grote Rotterdamse
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rederijen die behoefte hadden aan eenmoderne en grote reparatiewerf. De Schiedamse
nieuwbouw van de NV Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf in 1921 kwam tot
stand op aandringen en met financiële steun van de Holland-Amerika Lijn (HAL).

Klinken en lassen

Innovaties in het scheepsbouwproces hadden vaak een lange weg te gaan voordat zij
gemeengoed werden. Dit was onder andere het geval met de overgang van klinken
naar lassen. De lastechniek was reeds aan het begin van de twintigste eeuw in de
scheepsbouw geïntroduceerd, maar zou pas na de Tweede Wereldoorlog het klinken
volledig verdrijven en mede aan de basis staan van een revolutie in de scheepsbouw.
Tot 1900 gebeurde het klinken van platen, spanten en profielen op de meeste

werven met de hand. Twee klinkers sloegen om de beurt met lange klinkhamers de
- in een vuurtje verhitte - klinknagel tot deze de ruimte tussen twee platen volledig
opvulde. Aan de andere zijde van de plaat hield een ‘tegenhouder’ of ‘aanhouder’
met een zwaar stuk ijzer - de dolly - de nagel tegen. Omdat de afkoelende nagel
kromp, werden de platen nog eens tegen elkaar getrokken. Aan het einde van de
negentiende eeuw kwamen in het buitenland ontwikkelde hydraulische klinkpersen
op de Nederlandsemarkt.44De hydraulische hamer werd in de jaren twintig vervangen
door met perslucht aangedreven werktuigen. Het principe van het klinken veranderde
hierdoor echter nauwelijks.
Om de ruimte tussen de platen volledig waterdicht te maken, was nog een

bewerking nodig en wel het koken, een term afgeleid van het Engelse werkwoord
‘to caulk’ (breeuwen). Met een in een hydraulische hamer geplaatste beitel sloeg ‘de
koker’ hierbij de bovenste rand van de plaat tegen de onderste aan. Ook de koppen
van nagels kregen vaak nog een dergelijke nabewerking.45

Een alternatief voor het klinken was het lassen. De eerste bruikbare lasapparaten
werden in het buitenland aan het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld. Het ging
hier om het elektrisch (boog)lassen en het autogeen lassen.46 Bij het elektrisch lassen
is zowel de lasstaaf als het te lassen werkstuk verbonden met een stroombron.
Wanneer de lasser de twee met elkaar in verbinding
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M.J. Hacquebard (1930), lasser

Lassen stapelen
Ik ben in 1955 naar de NDSM (Nederlandse Droogdok en ScheepsbouwMaatschappij) gegaan omdat
ik wilde leren lassen. Ik vond lassen mooi werk, toen al. Als je in je gedachtes ziet, dan denk je bij je
eigen: twee van die elementen bij elkaar en dat blijft tegen elkaar, dat is zo sterk, dat vind ik prachtig.
Ik moest eerst klinken. Nadat ik dat een tijdje had gedaan, zei ik: ‘Ik heb me hier aangemeld als lasser,
dus ik wil lassen.’ Dat klinken was vreselijk werk, daar ben ik doof van geworden, dat gaf zoveel
leven en oorbeschermers kregen we niet. Knettergek werd je ervan. Stapelen vond ik het mooiste
werk, dat is naar boven lassen, een heel precies werkje.
In 1955 lasten we met elektroden. Naderhand begonnen ze met het eenzijdig lassen, dan zat je aan
de binnenkant te lassen maar dan nam je de buitenkant vanzelf mee. Daarna kwam het CO2-lassen
en dat was een enorme vooruitgang. De draad liep door je lastang waardoor je spiegelglad kon
lassen. Dat was voortreffelijk mooi werk. Met elektrisch lassen had je hele lange kabels. Sommige
mensen liepen de hele tijd achtentwintig meter naar boven en naar beneden om de spanning in de
machine te regelen. Met CO2-lassen had je een kastje naast je staan waar die met elektriciteit gevoede
draad doorheen liep. CO2-lassen is horen. Je hebt een apparaat dat het gas regelt. Bij binnenwerk
kan je met weinig gas toe, maar als je buiten zit, dan doe je de gasdruk wat omhoog zodat je goed
kan luisteren of je het bijtje hoort; als het een bij is... zzzzz... dan is het goed. Als het gas begint te
stotteren, dan kan je wel ophouden want dan is het niet goed. Dan is je gasdruk te weinig.
Voor extra katje heb ik 's avonds nog wel bij een jachtenbouwer gewerkt. Dat was maar heel dun
staal, dat was hartstikke makkelijk. Bij de NDSM was dat staal wel 3,5 centimeter dik. Dat is andere
koek. Een lasser moet altijd steun hebben, want je hart gaat tekeer en zodoende beweegt je lichaam
een beetje. Ik steunde altijd tegen mijn kap. Met lassen is het zo: zodra je een klein beetje te veel
beweegt... een beetje hoerenkast... dan krijg je een schuiver en dat is niet de bedoeling.
Rond 1965 kwam Shell met een order voor een supertanker van driehonderd meter lang. Wij hebben
dat schip in twee helften gebouwd. Iemand bij de NDSM heeft toen een plan uitgedokterd waarbij die
twee helften met een tunnel onder water aan elkaar gelast konden worden. Ik ben als eerste die tunnel
ingegaan. Ik heb eerst de naad gegutst. Aan het eind van de tunnel stonden ventilatoren om de rook
van het gutsen eruit te zuigen, anders zou je stikken. Toen het gutsen klaar was, ging ik samen met
een collega opnieuw naar beneden. Door het lassen werd het warm en vochtig in de tunnel. We
droegen een dik pak met nog een extra leren vest ter bescherming. Het was er enorm benauwd.
Voordat we afdaalden, kregen we een kaart mee zodat ze boven wisten dat wij in de tunnel zaten.
Voor het geval er iets zou gebeuren. Maar ik was niet bang. Er kan toch niks gebeuren, tenminste
dat dacht ik. Als er een stuk rubber tussenuit was gevallen, dan zou de tunnel meteen zijn volgelopen
en dan had niemand ons hulpgeroep gehoord, want we zaten wel 2,5 meter onder water te lassen.
Ik was ook de enige lasser die in een oliesmeertank ging zitten lassen. Dan had ik twee asbestdekens
om me heen om dat ding van binnenuit dicht te lassen. Ik heb ook bij de marine gelast. Daar zat ik
in zo'n kleine ruimte dat ik niet eens met mijn laskap op kon werken. Dan laste ik met enkel een glaasje
voor mijn ogen. Dan was mijn hele gezicht verbrand. Dat zijn wel de rotste klussen die ik heb gehad.
Maar je kreeg er wel extra katje voor. Ik had een gezin te onderhouden.
Toch vond ik de marine het leukste, omdat je honderd procent werk moest leveren. Absoluut honderd
procent. Alle lassen die je maakte, werden gefotografeerd. Daar mocht geen gas en geen slakje in
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zitten. Dat was altijd ontzettend goed opletten, altijd goed kijken. Ik heb een keer 72 lassen gemaakt
en daar zijn 72 foto's van gemaakt. Ik had één vuile las, daar zat een slak in. Dat was gewoon goed
werken.
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Het lassen won allengs meer terrein, waarbij in Nederland vooral de Marine een belangrijke rol
speelde. Op deze foto uit 1953 zien we een speciale lashal van de werf Van der Giessen, waar de
scheepssecties werden gelast.

brengt, sluit de stroomkring. Door de lasstaaf enkele millimeters terug te trekken,
ontstaat een vlamboogmet een temperatuur van 3700°C. Hierdoor smelt het materiaal
aan beide uiteinden van de boog. Van de lasstaaf druppelt gesmolten ijzer op de te
maken verbinding en na verplaatsing van de lasstaaf kan de verbinding totstandkomen.
In 1915 werd in de Verenigde Staten de eerste elektrisch gelaste sleepboot gebouwd.
Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan volgden kort daarnamet eveneens kleine schepen.
In 1918 stelde het Zweedse Lloyd's Register de eerste regels op ten aanzien van
reparaties bij schepen doormiddel van booglassen. Hierbij kwam echter de vermelding
‘experimenteel’.47

Autogeen lassen werkt met een brandbaar mengsel van acetyleen en zuurstof. Het
metaal van de te verbinden delen wordt vloeibaar gemaakt door de hoge temperatuur
van de zuurstof/acetyleenvlam. Door een lasstaafje hierin te laten oplossen, komt
een verbinding tot stand. Autogeen lassen vond lange tijd op werven vooral zijn
toepassing bij reparaties en kleinere klusjes.48

In de scheepsbouw had lassen ten opzichte van klinken een aantal grote voordelen.
Dit was in de eerste plaats de gewichtsbesparing, die bij grote schepen 12 tot 15%
kon bedragen en bij kleinere schepen zelfs 25 tot 30%. Van belang waren verder de
grotere water- en oliedichtheid van de gelaste verbinding, de geringere waterweerstand
door de verbeterde stroomlijning van de huid, de niet langer noodzakelijke trillingvrije
opstelling van de machines en besparing van brandstof. Klinken en koken waren
bovendien arbeidsintensieve bewerkingen. Volgens een Amerikaanse berekening uit
1929 leverden lasverbindingen in de scheepsbouw een besparing op van 18% op de
arbeidslonen en 21% op de materiaalkosten.49

Buitenlandse werven pasten autogeen en elektrisch lassen in de jaren twintig en
het begin van de jaren dertig op bescheiden schaal toe bij de bouw. Tot een doorbraak
kwam het echter niet, waarschijnlijk vooral vanwege technische en
veiligheidsproblemen.
Zowel bij het autogeen als bij het elektrisch lassen ontstonden door de hoge

temperaturen spanningen in het materiaal, wat later breuken en vervormingen kon
veroorzaken. Bij het elektrisch lassen kwam daar nog bij dat geen goede
kwaliteitscontrole mogelijk was. In de jaren dertig ontstond de mogelijkheid door
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middel van röntgendoorlichting de lassen te controleren, maar dit was aanvankelijk
zeer kostbaar.50

Bij kleinere gelaste schepen loste men de problemen aanvankelijk op door het
aanbrengen van versterkingen op kwetsbare punten en het invoeren van aangepaste
constructietechnieken. Naar aanleiding van scheurvorming en breuk bij grotere
schepen namen werven, rederijen en classificatiebureaus de nodige voorzichtigheid
in acht. Lassen had ook op de werkvloer nogal eens een slecht imago, namelijk ‘dat
gelaste schepen toch eigenlijk maar niets waren, die braken’.51 Internationaal
onderzoek in de jaren vijftig wees uit dat een lage omgevingstemperatuur, de aard
van de belasting, onvolkomenheden in het staal en lasfouten de voornaamste oorzaken
van de problemen vormden. In overleg met de classificatiebureaus werden in 1960
regels opgesteld over het verplichte gebruik van vijf hoogwaardige staalsoorten - de
‘grades A, B, C, D, en E’ - in alle schepen. Deze vijf grades kwamen in de plaats
van de voordien gebruikte 22 soorten. Bij kleinere schepen konden werven de soorten
A en B gebruiken. Voor schepen langer dan 200meter en wanneer de voorgeschreven
platen van de hoofddelen een bepaalde dikte overschreden, moesten zij C of D
toepassen. Bovendien moesten dan ‘een of meerdere klinkverbindingen in de
lengterich-
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ting over het middengedeelte van het schip worden aangebracht’.
In plaats daarvan konden ook speciale stroken van het speciale en dure ‘grade

E-staal’ in de constructie worden opgenomen.52

De marine en het lassen

In Nederland vinden wij de eerste vermeldingen van acetyleenlassen in de
scheepsbouw aan het begin van de twintigste eeuw bij De Schelde en Wilton. De in
1902 opgerichte Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, de modernste werf in die
periode, gebruikte elektrische lasapparatuur vanaf 1912. Tot aan het begin van de
jaren dertig werd er echter op de Nederlandse werven weinig gelast. Wel schonk
bijvoorbeeld het blad Schip en Werf regelmatig aandacht aan de mogelijkheden van
het lassen. Zowel autogeen als elektrisch lassen pasten de werven toe bij reparaties;
elektrisch lassen ook bij de bouw van kleine vaartuigen en objecten als boeien.53 De
Nederlandse marine bleek zich echter te ontpoppen als een trekker van de nieuwe
techniek. Haar belangstelling werd met name gewekt door ontwikkelingen bij de
Duitse marine. Na de Eerste Wereldoorlog mocht Duitsland geen slagschepen groter
dan 10.000 brt bouwen. De Kriegsmarine hoopte door het toepassen van elektrisch
lassen zoveel gewicht te besparen dat toch zwaar bewapende en snelle schepen
kondenworden gebouwd. De vooral in de jaren dertig gebouwde ‘vestzakslagschepen’
als de Deutschland en de Admiral Graf Spee voldeden aan deze criteria.54 Bij de
bouw van de in 1935 te water gelaten Nederlandse kruiser De Ruyter werd voor het
eerst in ‘vrij belangrijke hoeveelheid’ elektrisch lassen toegepast. Het overgrote deel
van de verbindingen op de kruiser was echter nog geklonken.55

Het was met name hoofdingenieur ir. G. de Rooij die als grote propagandist voor
het lassen bij de marine optrad. In samenwerking met het bedrijf Willem Smit wist
hij laselektroden voor het lassen van hoogwaardige staalsoorten te ontwikkelen. Bij
de door hem in de jaren dertig ontworpen duikboten in de O-klasse, maar ook bij
bijvoorbeeld de lichte kruiser Tromp, werd elektrisch gelast.56Omdat de marine over
ruime financiële middelen beschikte, was zij in staat een voorhoederol te spelen. Ze
gebruikte al in 1937 röntgentechnologie om lassen te controleren. Via de opdrachten
van de marine wist de lastechniek ook in andere sectoren voortgang te boeken. Dit
gebeurde vooral bij de werven RDM, Wilton-Feijenoord, De Schelde en NSM en
bij Werkspoor, die zich in het samenwerkingsverband van de Nederlandsche
Vereenigde ScheepsbouwBureaux (Nevesbu) vanaf 1935 bezig hieldenmet de bouw
van grotere marineschepen.57Hierbij stuitte men nogal eens op praktische problemen,
bijvoorbeeld omdat er een tekort was aan vakbekwame lassers.
De geleidelijke acceptatie van het lassen bleek onder andere ook uit het feit dat

de directeur van de Rotterdamse Lloyd bij de officiële kiellegging van het nieuwe
vlaggenschip van de maatschappij het slaan van een eerste klinknagel verving door
het neersmelten van een lasstaaf.58 Deze acceptatie bleek ook uit de oprichting op
initiatief van enkele Rotterdamse scheepvaartondernemers van de Röntgen Technische
Dienst in 1937. Dit in Overschie bij Rotterdam gevestigde instituut hield zich
voornamelijk bezig met het controleren van lasverbindingen.
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De scheepsbouw kon bij de toepassing van de lastechniek terugvallen op ervaringen
en activiteiten elders in Nederland. Vanaf 1911 verschenen er bladen op dit terrein,
meestal gericht op smederijen en reparatie-inrichtingen. In 1922 kwam de
Nederlandsche Acetyleen Vereeniging (NAV) tot stand, in 1933 voortgezet als de
Nederlandsche Vereeniging Voor Laschtechniek.59 Verschillende Nederlandse
industrieën als Heemaf, Willem Smit&Co Transformatoren uit Nijmegen en later
ook Philips brachten halverwege het Interbellum dynamo's, lastransformatoren en
-gelijkrichters alsook laselektroden (lasstaven) op de markt. Daarnaast werd er veel
materiaal geïmporteerd. Op ambachtsscholen werden, meestal in de avonduren,
lascursussen gegeven die werden afgesloten met examens voor A- of E-lasser. In
vergelijkingmet het buitenland bleef Nederland op het terrein van lasonderwijs echter
achter.

Innovaties en het scheepsbouwcomplex (1900-1940)

Was de Nederlandse scheepsbouw vóór 1940 een innovatieve bedrijfstak? Daarop
is geen eensluidend antwoord te geven, omdat het beeld van de scheepsbouw te divers
is. Er bestonden moderne scheepswerven, die in staat waren de meest geavanceerde
scheepstypen te bouwen. Daarnaast waren er nog tal van eenvoudig ingerichte, kleine
werven, die een eigen markt bedienden. Innovatief was Nederland wel als het erom
ging buitenlandse vernieuwingen te adopteren, maar het opereerde zeker niet aan het
front van de technologische ontwikkeling. De moeizame totstandkoming van het
Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation was daarvoor illustratief. Bij
uitzondering was voor Nederland een pioniersrol weggelegd, zoals in het geval van
de voortstuwingstechnieken. Het innovatieve vermogen van de scheepsbouw was
niet zozeer een eigenschap van afzonderlijke scheepswerven als wel van het
scheepsbouwcomplex. Zo was de samenwerking tussen rederijen en werven een
belangrijk gegeven. In andere gevallen vormde de marine als opdrachtgever een
stimulans. In sommige gevallen speelden machinefabrieken als toeleveranciers een
hoofdrol. Steeds waren de eisen van verzekeringsmaatschappijen en overheid pregnant
aanwezig.
Het ging om het samenspel van de verschillende actoren, die afhankelijk van de

innovatie een wisselend beeld vertoonden.

Sectie- en seriebouw: een verandering te ver (1940-1980)

Kort na de bezetting door het Duitse leger in mei 1940 werden de directies van de
werven geconfronteerd met de vraag of zij een bij-
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drage aan de vijandelijke oorlogsinspanningen wilden leveren.
Onder druk deden vrijwel alle bedrijven dit ten slotte, hoewel niet altijd in gelijke

mate.60 Materiaalgebrek, tewerkstelling van arbeiders in Duitsland en vooral het na
medio 1943 toenemend besef dat Duitsland de oorlog niet zou winnen, deden de
productie op de werven in de laatste oorlogsjaren teruglopen.61

Evenals na de Eerste Wereldoorlog trad na 1945 een inhaaleffect op in de
scheepsbouw. De Nederlandse koopvaardijvloot was verminderd van circa 1100 tot
850 schepen. Er was dan ook volop werk voor de werven, die de eerste tijd echter
werden gehinderd door oorlogsschade, gebrek aanmateriaal en de financieel zwakke
positie van de Nederlandse rederijen. Pas rond 1950 zou de koopvaardijvloot wat
betreft aantal en tonnage op het vooroorlogse niveau komen.
In de jaren vijftig wist de Nederlandse scheepsbouw echter in hoog tempo de sterke

positie van de jaren twintig te heroveren. Van belang hierbij waren de Amerikaanse
steun in de vorm van de Marshallhulp, de opleving van de vrachtvaart in verband
met de Korea-oorlog (1950-1953) en de snelle groei van de tankvaart. Rond 1958
stond Nederland op de vijfde plaats wat betreft gebouwde tonnage. Er werkten toen
circa 56.000 mensen op de werven.62De kiem van de teloorgang van de Nederlandse
scheepsbouw was toen echter al aanwezig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had
zich in Amerika een revolutie in de scheepsbouw voltrokken, namelijk de sectie- en
seriebouw gekoppeld aan de verbeterde lastechniek. Na de oorlog veroverde Japan
een sterke concurrentiepositie op basis van deze nieuwe productietechnieken in
combinatie met lage lonen.
In 1941 hadden Britse en Amerikaanse deskundigen vanwege de grote behoefte

aan scheepsruimte een plan opgesteld voor het zo snel mogelijk en in grote series
bouwen van een standaardvrachtschip, het zogenaamde Libertyschip van 7200 brt.63

Tot het eind van de oorlog produceerden Amerikaanse werven, waarvan enkele
speciaal voor dit programma waren opgericht, ongeveer 2700 Libertyschepen. De
maaktijd bedroeg gemiddeld een tweetal maanden, maar sommige schepen werden
binnen een week voltooid. Een essentieel onderdeel hierbij was het toepassen van
het elektrisch lassen.64 Het overgrote deel van de schepen voldeed goed, hoewel er
ongelukken gebeurden die te wijten waren aan de gelaste constructies.65

De werven pasten de lastechniek toe om delen van het schip te prefabriceren,
zogenaamde secties. Deze werden later tot een schip samengevoegd. Secties werden
ook gelast op constructiewerkplaatsen en van daaruit naar de werf getransporteerd.
Essentieel voor de bouwsnelheid was dat de toeleveranciers erin slaagden om een
constante stroom gestandaardiseerde onderdelen naar de werven te leiden.66

Sectiebouw in Nederland

De combinatie van sectiebouw en seriebouw vormde de basis van het succes van het
Libertyschip. Sectiebouw kan echter ook los van seriebouw worden toegepast en dat
gebeurde in Nederland op enkele plaatsen na de Tweede Wereldoorlog
Wat komt er allemaal kijken bij sectiebouw? Bij de voorbewerking krijgen alle

onderdelen van secties, zoals platen, profielen, dekbalken en spanten, de juiste maten
en vormen. Deze onderdelen worden per te bouwen sectie gesorteerd en naar de
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bouwplaats gebracht. De secties worden zo compleet mogelijk opgebouwd, dus
inclusief kabelbanen, hulpwerktuigen, pijpen enzovoorts.
Het voordeel is dat veel mensen tegelijk aan een schip kunnen werken. Ook de

tijdrovende opbouw van bouwsteigers kan beperkt blijven. De omvang van de secties
wordt bepaald door het hefvermogen van de aanwezige kranen, het soort schip en
de ruimte op de werkplaats. Bij sectiebouw zijn verschillende soorten scheepsbouwers
actief. De metaalbewerkers bouwen de secties op, plaatsen onder meer de fundaties,
deuren, mangaten, trappen en olie- en watertanks en vervaardigen ook een deel van
die zaken.67De lassers moeten alle onderdelen binnen de secties met elkaar verbinden.
Dit is gezien de verschillende soorten en afmetingen van het materiaal een

gecompliceerde zaak. Het lassen gebeurt meestal elektrisch, soms ook met
lasautomaten. Het monteren van de verschillende leidingen in de secties nemen de
pijpfitters voor hun rekening. De machinebankwerkers plaatsen de verschillende
hulpwerktuigen in de secties.68

Wanneer de secties zijn voltooid, worden ze door kranen naar de bouwhelling of
het bouwdok getransporteerd en samengevoegd.
Van groot belang daarbij is dat de secties zich zeer nauwkeurig tegenover elkaar

bevinden. Dit gebeurt door middel van hydraulische vijzels en -trekkers alsmede
lasbruggen. Hierna brengen lassers de verbinding tussen de verschillende secties tot
stand. Deze verbindingen worden meestal met behulp van röntgenonderzoek
gecontroleerd.
Vervolgens brengen metaalbewerkers railingen, trappen en schoorstenen aan.

Pijpfitters sluiten de verschillende leidingsystemen (voor onder meer zout- en
zoetwater, brandstof, sanitair, perslucht) binnen de secties op elkaar aan. In het casco
is nu ook plaats voor de hulp- en hoofdmotoren, schroefassen, pompen, lieren en
dergelijke; hiermee houden vooral machinebankwerkers zich bezig.69

In Nederland werd sectiebouw het eerst toegepast door Cornelis Verolme, een
nieuwkomer op het terrein van de grotere scheepsbouw. Hij nam in het begin van de
jaren vijftig twee middelgrote werven in Alblasserdam (J. Smit) en Heusden (De
Haan en Oerlemans) over, die hij moderniseerde en inrichtte voor sectiebouw.
Verolme bouwde hier voornamelijk kleinere koopvaardijschepen.
Rond 1960 volgden andere wervenmet sectiebouw en al spoedig was dezemethode

van werken algemeen aanvaard. Zo bouwde Wilton-Fijenoord in 1960 de tanker
Caltex Naples met een draagvermogen van 32.000 ton in sectiebouw.Wilton bouwde
de tanker
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in een bouwdok dat voor die gelegenheid diende te worden aangepast. Onder meer
moest de deuropening van het dok worden vergroot. Het schip bestond in totaal uit
389 gemonteerde secties, met een gemiddeld gewicht van ongeveer 17 ton.70

Na de totstandkoming van het Rijn-Scheldeconcern in 1966, later uitgebreid tot
Rijn-Schelde-Verolmeconcern (RSV), ontstond binnen dit bedrijf zelfs een zekere
specialisatie. RDM, de in technisch opzicht minder goed geoutilleerde werf, bouwde
hierbij scheepsdelen voor de andere werven.71

Seriebouw in Nederland

Sectiebouw is het meest effectief wanneer hij kan worden toegepast in de bouw van
grotere series. Dan ontstaan voordelen van schaal en ervaring, die voor zowel de
werf als de rederij het meeste profijt bieden. De werf De Schelde begon aan het eind
van de jaren vijftig met de combinatie van serie- en sectiebouw, toen een order werd
verworven voor de bouw van tien vrachtschepen voor de wilde vaart van de Griekse,
onder Panamese vlag varende rederij van John Carras. De constructeurs van De
Schelde ontwierpen een functioneel schip, dat onder allerlei omstandigheden inzetbaar
was.
Door de boeg, bovenbouw en achtersteven tegelijk naast het casco op de helling

te bouwen, kon de werf de schepen tegen een aantrekkelijke prijs en goede
leveringsvoorwaarden aanbieden. Op basis van het standaardontwerp was iedere
door de klant gewenste wijziging mogelijk. In het begin van de jaren zestig volgde
een tiental vervolgorders van onder meer Nigeriaanse en Belgische rederijen.72 Ook
Verolme bouwde in het begin van de jaren zestig op zijn werven in Nederland en
het buitenland vrachtschepen en tankschepen in serie. Van groot belang was daarbij
volgens hem demethode van optische afschrijving. In het kort gezegd, werden hierbij
de op een bijzonderemanier gemaakte werktekeningen gefotografeerd en vastgelegd
op een beeldplaat. Via een in een toren geplaatste projector was het vervolgens
mogelijk de lijnen van de tekeningen nauwkeurig op een scheepsplaat weer te geven.
Hierna konden branders de platen precies op maat snijden. Alle bouwtekeningen
waren in de vorm van beeldplaten in een koffertje op te bergen.
Op elke willekeurige werf met een projectietoren konden ze vervolgens worden

gebruikt.
Bij het concern werkte men voorts met de nieuwste apparatuur.
Magnetische kranen losten en transporteerden de aangevoerde platen. Voor

bewerking gingen alle platen door een vlakwals, waarna ze werden afgeschreven en
naar de lashal getransporteerd. Hier werden de stukken op maat gebrand, met
automaten gelast en samengevoegd tot secties. De bouw van een schip op de helling
kon volgens Verolme beter worden omschreven met de term montage. De
scheepsbouw kreeg zodoende meer en meer een industrieel karakter.73

Het staat buiten kijf dat Verolme met zijn vooral op mechanisatie gerichte manier
van werken in Nederland een voorloper was, maar
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Een belangrijke innovatie betrof de optische afschrijfmethode die in de jaren vijftig op de grotere
werven zijn intrede deed. Het aftekenen van het beloop en de afmetingen van het werkstuk om het op
de juiste maat te kunnen maken, gebeurde tot dan toe met behulp van houten of stalen mallen, evenals
het aangeven van de lijnen van de aansluitende onderdelen en de plaats van de nagelgaten. Met de
nieuwe methode werden door middel van fotografische overdracht de uitslagen van de tekeningen
rechtstreeks op de juiste schaal op de daaronder gelegen platen overgebracht. Met name Verolme
maakte op zijn scheepswerven van deze nieuwe techniek gebruik. De optische torens, van waaruit de
projectie plaatsvond, waren een soort handelskenmerk voor zijn ondernemingen.

ook hij werd - evenals De Schelde - in de eerste helft van de jaren zestig
geconfronteerd met de Japanse scheepsbouw, die dezelfde schepen van dezelfde
kwaliteit kon bouwen, maar dan tegen veel lagere prijzen. Hoe was deze situatie
ontstaan?

Vernieuwing in Japan

Japan bestaat uit een aantal grotere en kleinere eilanden. Scheepsbouw was hier
traditioneel belangrijk. De bedrijfstak bleef echter lange tijd ‘middeleeuws’. Pas na
de Meiji-restauratie van 1868 begon, net als in andere delen van de industrie, een
periode van vernieu-
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wing die ertoe zou leiden dat Japan in de jaren twintig van de twintigste eeuw ging
behoren tot de grote scheepsbouwnaties van de wereld. Van belang is dat de overheid
traditioneel een belangrijke rol speelde bij de scheepsbouw.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Japan circa 80% van zijn

koopvaardijvloot. Van de werfcapaciteit werd echter slechts 20% uitgeschakeld. De
eerste jaren na de Japanse capitulatie stond de scheepsbouw volledig onder controle
van de geallieerden. Slechts de bouw van kleinere vaartuigen was toegestaan. De
Japanse scheepvaart moest beperkt blijven tot de directe omgeving van de
hoofdeilanden. De oplopende politieke spanningen tussen Oost en West zorgden er
echter voor dat deze politiek werd verruild voor een meer liberale opstelling.74

Bij de naoorlogse wederopbouw van de Japanse vloot en de herstructurering van
de werven speelde de regering opnieuw een leidende rol. Er kwam een officieel
scheepsbouwprogramma alsook een subsidieregeling voor rentelasten. De
Korea-oorlog betekende hierbij een doorbraak. De productie van de Japanse werven
nam sterk toe en voor het eerst ook kwamen er buitenlandse opdrachten.
Studiegroepen die bestonden uit vertegenwoordigers van industrie, regering en
technische opleidingen bespraken vernieuwingen en stimuleerden het lassen en
daarmee verbonden zaken als betere kwaliteit staal en sectiebouw en
arbeidsbesparende methoden als het gebruik van automatische snijbranders.
Een cruciale rol bij deze ontwikkelingen speelde de Kure-werf bij Hiroshima. Het

Amerikaanse scheepvaartbedrijf National Bulk Carriers (NBC) huurde deze vroegere
marinewerf in 1951 voor tien jaar. Het bedrijf introduceerde er alle in de Tweede
Wereldoorlog in de Verenigde Staten ontwikkelde vernieuwingen op het terrein van
lastechniek en sectiebouw. Als zodanig vervulde de Kure-werf, die volgens het
huurcontract vrij mocht worden bezocht door technici van andere werven, een
voorbeeldfunctie.
Japanse ingenieurs ontwikkelden de Amerikaanse bouwmethoden als serie- en

sectiebouw in de loop van de jaren vijftig verder, waarbij zij vooral de fase van de
voorbewerking en de planning verbeterden.Werk werd ook op grote schaal uitbesteed
aan toeleveranciers. Op deze wijze slaagden zij erin de scheepsbouw tot een continu
industrieel proces te maken. Door deze aanpassingen verminderen de toch al lage
productiekosten met bijna 40%. De modernisering financierden de Japanse werven
voornamelijk door de in de Korea-oorlog gemaakte winsten. Door de sluiting van
het Suezkanaal in 1956 kon Japan direct profiteren van de sterk stijgende vraag naar
scheepsruimte en tankercapaciteit.
Binnen enkele jaren stond Japan op de eerste plaats van scheepsbouwnaties. Dat

dit ook voor de Nederlandse werven consequenties zou hebben, bleek toen in 1964
voor het eerst een Nederlandse rederij, de Koninklijke Java-China Pakketvaartlijnen,
twee schepen in Japan bestelde.75

De basis van het Japanse succes lag behalve in de techniek en methodiek in een
optimale afstemming van alle onderdelen van het scheepsbouwcomplex: werven,
toeleveranciers, rederijen, overheid, financiers, classificatiebureaus en opleidingen.
In Nederland lukte dat niet, hoewel het voor alle partijen duidelijk was dat dit moest
gebeuren. De adviezen van een in 1965 ingestelde regeringscommissie, de eerder
genoemde commissie-Keyzer, gingen in die richting en werden positief ontvangen.76
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De commissie stelde voor om op korte termijn te beginnen met een groep van drie
productiebedrijven, waarvan één zich specialiseerde in de seriebouw van schepen
van 50.000 tot 200.000 ton, een ander zich richtte op de seriebouw van tankers,
bulkcarriers en vrachtschepen kleiner dan 40.000 ton, en een derde het maatwerk
verzorgde. Elke groep zou vijf- tot zesduizend werknemers moeten tellen. Hieraan
moesten dan nog een reparatiebedrijf en een aantal diversificatie-activiteiten, beide
onder een aparte leiding, worden toegevoegd om de bestaansbasis te verbreden. De
Nederlandsewervenmoesten verder speciale aandacht besteden aan de ontwikkelingen
van schepen groter dan 200.000 ton.
De middelgrote werven konden het beste een samenwerkingsverband aangaan,

maar over de vorm waarin dit kon gebeuren - samenwerken met de grote werven of
samengaan en later fusie binnen de eigen groep - had de commissie geen uitgesproken
mening. Seriebouw was hoe dan ook noodzakelijk om de kosten te verlagen en
standaardisatie en normalisatie door te voeren.77

Wat betreft fiscale maatregelen en leverancierskredieten, wees de commissie erop
dat de Nederlandse scheepsbouw ten aanzien van veel buitenlandse concurrenten in
een nadelige positie verkeerde; zoveel mogelijk gelijkstelling werd dan ook
aanbevolen.
Enkele van de vele andere adviezen hadden betrekking op de instelling van een

College van de Scheepsbouw, dat vooral als intern en extern overlegorgaan moest
functioneren, het voeren van een goed public-relationsbeleid en het opnemen van
economie en bedrijfskunde in het studiepakket van scheepsbouwkundige ingenieurs.78

Kortom, een Japans model in een Nederlandse context. Dat bleek echter niet
haalbaar.
Hierbij speelden diverse factoren een rol. In de eerste plaats bestonden tussen de

verschillende betrokken werven grote, vaak historisch bepaalde verschillen in
bedrijfscultuur. In dit verband is vaak de omschrijving ‘koninkrijkjes’ gevallen en
dit maakte samenwerkingmoeilijk, zeker in een situatie waarbij sanering noodzakelijk
was. Iedere werf had verder contacten met specifieke afnemers en toeleveranciers,
wat evenmin bevorderlijk was voor een coöperatieve opstelling. In het
scheepsbouwcomplex ontbrak het ten slotte op crucialemomenten aan een dominante,
sturende persoonlijkheid. Verolme had die rol wellicht kunnen spelen, maar in de
behoudende cultuur van de Nederlandse scheepsbouwwereld werd hij als zodanig
niet aanvaard.
In tegenstelling tot de Japanse regering had de Nederlandse zich altijd verre

gehouden van directe bemoeienis met de scheepsbouw.
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Toen zij hierin een meer actieve rol ging spelen, had de neergang al ingezet. Het
sturende werk van de verschillende regeringscommissies werd ook bemoeilijkt door
de gecompliceerde structuur van de scheepvaart- en scheepsbouwmarkt, waar zich
onder invloed van externe factoren als de oliecrisis van 1973 sterke wisselingen in
vraag en aanbod voordeden.
Binnen het scheepsbouwcomplex deden zich in hetzelfde tijdvak tevens ingrijpende

wijzigingen voor onder invloed van de zich wijzigende vervoersverhoudingen,
bijvoorbeeld de doorbraak van het intercontinentale vliegverkeer. Orders voor
passagiersschepen vielenweg en de band tussen een aantal grote Nederlandse rederijen
en werven werd veel losser. Dit leidde tot een groeiend aantal scheepsaankopen in
lagelonenlanden.

Heroriëntatie en herstel in de jaren tachtig en negentig

De Nederlandse scheepsbouw had dus geen toekomst in de ‘grote scheepsbouw’.
Niet alle takken van scheepsbouw verdwenen echter uit het Nederlandse industriële
landschap. In de tweede helft van de jaren tachtig en negentig was er een langzaam
herstel. De bedrijfstak zag in dat de concurrentiestrijd met landen als Japan en
nieuwkomers als Zuid-Korea en de beide China's op de markt van grote, relatief
eenvoudig in serie te bouwen schepen niet te winnen was. Met specialisatie en
voortdurende innovatie zouden de werven zich staande moeten houden.79 Opvallend
hierbij is dat enkele aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Keyzer, zoals
de totstandkoming van geografische concentratie van scheepsbouwbedrijven, het
bouwen in series en een nauwere samenwerking, alsnog zijn gerealiseerd. Wel is het
zo dat men zich binnen deze samenwerkingsverbanden niet meer bezig houdt met
de bouw van grote schepen, maar dat de aandacht uitgaat naar middelgrote en kleinere,
vooral speciale schepen.
De werf Van der Giessen-De Noord (GN) in Krimpen aan de IJssel is van deze

ontwikkeling een goed voorbeeld.80 GN, al bestaande uit diverse afdelingen, maakte
in de jaren tachtig en negentig deel uit van het uit vijf werven bestaande
samenwerkingsverband N-5. Het gaat hierbij om werven in de omgeving van
Rotterdam die in staat zijn grotere koopvaardijschepen te bouwen. Ze maken hierbij
vooral gebruik van elkaars faciliteiten; GN is bijvoorbeeld goed in pijpenfabricage.
Ook is er voortdurend overleg over technische problemen. Samenwerking is er op
het terrein van computergebruik bij het maken van ontwerpen.
Een voorbeeld van een geheel andere aard is het scheepsbouwbedrijf Damen

Shipyards uit Gorinchem, dat in de jaren tachtig en negentig een sterke opkomst
doormaakte. In 1969 begon deze kleine werf met de bouw van sleepboten, werkboten
en andere kleine vaartuigen volgens een standaardontwerp met een beperkt
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Damen Shipyards in Gorinchem, ontstaan in 1927, behoort anno 2002 tot de scheepsbouwbedrijven
die zich in de concurrentie met nieuwe scheepsbouwnaties als Japan en Zuid-Korea staande hebben
kunnen houden. Een combinatie van serieproductie en specialisatie lag hieraan ten grondslag. Op
deze foto zien we de productiehal van Damen, met enkele van de in serie gebouwde schepen. De
uitwisselbare componenten zijn uit voorraad leverbaar.

aantal variaties. De casco's en onderdelen voor deze schepen liet eigenaar Kommer
Damen in de jaren zeventig en tachtig bouwen op een reeks andere kleine werven,
die hij deels overnam. Hij was de eerste die secties en casco's in Oost-Europa
bestelde.81Na de overname van enkele grotere werven ging Damen in de jaren tachtig
ook kleine en middelgrote vrachtschepen in serie en op voorraad bouwen.
Tegelijkertijd bouwde hij een internationale verkooporganisatie op, die zijn snel te
bouwen standaardschepen met variaties over de gehele wereld aan de man bracht.
Vanwege risicospreiding ging Damen ook reparatie-activiteiten aanbieden en breidde
hij zijn activiteiten uit naar grote jachten. Damen Shipyards is uitgegroeid tot een
concern van 24 werven in zeven landen. De hoofdvestiging in Gorinchem fungeert
vooral als ontwerp- en distributiecentrum van assemblagepakketten.82

In het noorden van het land is een andere samenwerkingscombinatie actief, namelijk
de Conoship-groep, bestaande uit 10 werven en vele dochterbedrijven. De groep
maakte in de jaren tachtig en negentig naam met computerprogramma's en
bouwpakketten voormet name zogehetenmulti-purposeschepenmet een laadcapaciteit
van 3000 tot 15.000 ton, alsmede chemicaliëntankers, ferry's, kleine baggervaartuigen
en car-carriers.83 Een sterk punt van Conoship is de grote verwevenheid met de
voornamelijk regionale toeleveranciers. Deze gespecialiseerde bedrijven werken niet
alleen voor de scheepsbouw, maar ook voor andere grote noordelijke werkgevers als
de Gasunie. Door deze diversificatie worden de risico's gespreid. In het Noorden is
zo een duidelijke concentratie van op de scheepsbouw georiënteerde bedrijven
ontstaan.

J.L. Schippers, met medewerking van H.W. Lintsen
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Philips werd in 1891 in Eindhoven opgericht als gloeilampenfabriek. Verlichting is altijd een belangrijk
product gebleven, ook toen vanaf de jaren twintig het assortiment toenam. Deze poster stamt ongeveer
uit 1950.
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8 Deelstudie 3: Het Philipscomplex

Philips als gloeilampenproducent
Philips als radioproducent
Nabeschouwing

In 1891 kocht Gerard Philips met financiële steun van zijn vader een fabriekspand
in Eindhoven voor een gloeilampenfabriek. Deze is in de twintigste eeuw uitgegroeid
tot een sterk gediversifieerde onderneming met een wereldwijd netwerk van
dochterondernemingen. De innovaties in de productieprocessen die bij Philips in de
twintigste eeuw plaatsvonden, zijn niet los te zien van deze diversificatie en
internationalisering.
Als gloeilampenproducent ging Philips al vroeg over tot massaproductie en

mechanisering. Een groot deel van de montage- en assemblagewerkzaamheden bij
de radiotoestellen werd tot na de Tweede Wereldoorlog echter nog voornamelijk
handmatig verricht. Deze constatering roept een aantal vragen op. Waaraan kan de
grote discrepantie in mechaniseringsgraad tussen diverse productieprocessen binnen
één onderneming worden toegeschreven? Op welke manier hielden
productveranderingen verband met innovaties in het productieproces?
Om hier inzicht in te krijgen, worden de productie van de gloeilamp en die van

de radio nader geanalyseerd. Voor deze keuze zijn meerdere argumenten te geven.
Zo verschilde de bestaande marktsituatie. Speelde bij de gloeilamp de kartelsituatie
een rol, bij de radio moest veel meer met de markt rekening worden gehouden.
Bovendien beïnvloedde Philips als toeleverancier van componenten de
radiotoestellenmarkt. De innovaties beperkten zich bovendien niet alleen tot de
vervaardiging van deze twee producten, maar hadden een ruimere doorwerking. Zo
waren de vervaardiging van gloeilampen en die van elektronenbuizen nagenoeg
gelijkvormig en werden principes van de radioassemblage ook in andere
consumentenproducten, zoals de televisie, toegepast.
Wij gaan eerst in op de innovaties in het productieproces van de gloeilamp, waarbij

de overgang naar de metaaldraadlamp en de toenemende mechanisering aan bod
komen. Vervolgens zoomen we in op een verandering bij de radioproductie in de
jaren vijftig, te weten een andere wijze van bedraden. Een reden hiervoor is de
betekenis die dat heeft gehad voor de verdere mechanisering, alsmede voor de
toepassing van de transistor en verdere miniaturisering. Het vormt daarmee een
belangrijke stap op weg naar de zogenaamde geïntegreerde schakelingen, de chips,
tegenwoordig uit geen enkel elektronicaproduct weg te denken.1Bovendienmarkeerde
deze andere bedradingswijze het begin van een fase waarin reparaties steedsmoeilijker
zijn uit te voeren. In dit opzicht droeg het bij aan een ontwikkeling waarbij men
goederen eerder verving dan repareerde en derhalve aan de groei van de
consumptiesamenleving.
Deze deelstudie toont tevens dat de toepassing van lopende band en vroege

eliminatie van handwerk niet automatisch in elkaars verlengde liggen, hetgeen gezien
moet worden tegen de achtergrond van het spanningsveld tussen mechanisering en
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automatisering, behoud van flexibiliteit in het productieproces en tegelijk van kwaliteit
van het eindproduct.

Philips als gloeilampenproducent

In de eerste jaren richtte Gerard Philips zich op het zich eigen maken van de
vervaardiging van een technisch perfecte gloeilamp en op het opzetten van een proces
van massafabricage.
De productie van de gloeilamp omvatte het binnenwerk, de ballon en de lampvoet.

Met name bij het binnenwerk werden in de loop der tijd belangrijke innovaties
doorgevoerd. Het binnenwerk bestond aanvankelijk uit geleiders, steundraden en
een gloei-ele-
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ment. De gloeidraden van de eerste gloeilampen, de zogenaamde kooldraadlampen,
werden gemaakt uit gecarboniseerd papier, katoen of bamboe. Rond 1895 werden
bij Philips koolstofdraden gemaakt uit schietkatoen (nitrocellulose) door de katoen
op te lossen in ijsazijn en door een glazen buizenstelsel tot draden te persen. Na
droging zorgde een bad van zwavelammonium voor het reduceren van de draad tot
cellulose. Hierna volgde het tot op honderdsten van millimeters nauwkeurig meten
van de draden, een exact werkje dat langdurige training en ervaring vereiste. Voor
de juiste vormwerd de draad rond koolblokken gewonden en in een oven tot ongeveer
1700°C verhit, waarbij tegelijk de katoendraad werd verkoold (gecarboniseerd). Om
de weerstand van de draden gelijk te krijgen, werd de draad onder een glazen klok
en in een atmosfeer van koolwaterstofgas door elektrische stroom tot gloeien gebracht
(het prepareren). Na het afsnijden van de uiteinden waren de draden klaar. Voor elk
van deze deelactiviteiten was steeds een aparte groep - merendeels vrouwelijke -
arbeiders verantwoordelijk. Voor het spuiten van de draden en het carboniseren werd
een man ingezet.
Vervolgens moesten de kooldraden worden bevestigd aan de stroomtoevoerdraden

en worden ingesmolten in de ballon. Dit was alleen mogelijk door aan de kooldraden
een stukje platina te bevestigen. Om het kostbare platina te kunnen verkleinen, kwam
er eerst nikkeldraad tussen en werd later de platinasnipper omhuld met een glazen
bolletje, dat aan de ballon werd vastgesmolten. De draadmontage veranderde met
een Amerikaanse methode, waarbij zowel de stroomtoevoerdraden als het platina in
een glazen buisje waar een voetje aan werd gevormd (roefel geheten), werden
gesmolten tot een zogenaamd brugje. Het vastsmelten van het binnenwerk aan de
glasballon was een ingewikkeld proces. De ballon en het binnenwerk moest men
onder voortdurende draaiing in een gasvlam houden, waarbij oplettendheid met
betrekking tot de vloeibaarheid van het glas was vereist. Ten slotte werd de lamp
machinaal vacuüm gepompt en handmatig dichtgesmolten.2

De werkzaamheden waren niet altijd even aangenaam. Zo was in De Lamp, het
Orgaan van het R.K. Vereenigde Personeel der Electrische Gloeilampenfabrieken,
verontrusting geuit over de gezondheid van de arbeidsters bij het leegpompen van
de lampen, waarbij grote hitte vrijkwam en de pompkamers onvoldoende werden
geventileerd. Hoewel ook de arbeidsinspectie aanmerkingen had, beoordeelde zij
Philips over het algemeen echter toch als een bedrijf met betere
arbeidsomstandigheden.3

Na het controleren van het vacuüm en het meten van de lichtsterkte met elektrische
meettoestellen gingen de lampen naar het magazijn. De gewenste fitting werd bij de
bestelling vastgekit, het zogenaamde gipsen. Vervolgens werden de geleidedraden
aan de fitting gesoldeerd en sommige lampen nog gekleurd of gematteerd. Na het
inrollen in karton en het verpakken in dozen of kisten konden de lampen naar de
gebruiker.4

Het produceren van de afzonderlijke onderdelen en deze tot een eindproduct
samenvoegen vormde de basis voor de fabrieksmatige massaproductie van de
gloeilamp. Het aantal geproduceerde lampen steeg van 75.000 in 1894 naar 3.000.000
in 1900. Bij het samenstellen was uitwisselbaarheid van de onderdelen van belang.
Standaardisatie was de remedie tegen het tijdrovende sorteren van onderdelen op
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geringe maatafwijkingen en het vervolgens pasmaken. Het steeds verder
perfectioneren van de deelprocessen en de

In de pomperij werden de gloeilampen vacuüm gepompt, waarbij vaak grote hitte vrijkwam. Ook in
deze pompkamer van Philips anno 1913 is te zien dat mannelijke controleurs toezicht houden.
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hierbij gebruikte gereedschappen en machines moest een grotere nauwkeurigheid en
constante kwaliteit garanderen.5

Coördinatie tussen de verschillende afdelingen en deelprocessen was noodzakelijk,
zeker toen de productie toenam. Men breidde het personeel en de bedrijfsruimte uit,
de outillage verbeterde en de productiecapaciteit nam toe. In de fabrieken kwam een
strakkere werkorganisatie en het toezichthoudend personeel werd uitgebreid. ‘Er
kwam hiermee bij Philips & Co. een einde aan het tijdperk waarin de karakteristieke
figuur van de werkmeester op zijn manier de dagelijkse gang van zaken op de
werkvloer bestierde.’6 Hoewel bij het productieproces merendeels vrouwen werden
ingezet, was het toezicht in handen van mannen.7

Door de combinatie van mechanisering, rationalisering en bedrijfsdiscipline nam
de productie toe bij een relatieve daling van het grondstoffenverbruik. Behalve de
eerdergenoemde productietechnische aanpassingen, droeg ook extra controle op
verspilling hieraan bij. Met de in 1901 tot fabrieksbaas bevorderde P.N.L. Staal kwam
er speciale aandacht voor verdere productiviteitsverhoging door productietechnische
verbeteringen. Het aantal benodigdemeisjes voor het prepareren van de koolstofdraad
nam daarmee af, onder meer door de constructie van een automaat die bij de gewenste
weerstand stopte.8

Philips veroverde als relatieve laatkomer een plaats op de gloeilampenmarkt door
zich toe te leggen op massafabricage van uitsluitend kwalitatief goede
kooldraadlampen. Aandacht voor organisatie en bedrijfsvoering bleek onmisbaar
voor succesvolle massaproductie, maar mechanisering werd ook van steeds groter
belang.

Mechanisering van de deelprocessen

Productiviteitsverhoging om kosten te drukken werd zeker vanaf 1903 belangrijk.
Felle concurrentie tussen de vele Europese gloeilampenfabrikanten leidde toen tot
de vorming van een Europees kartel van fabrikanten van kooldraadlampen, de
Verkaufsstelle Vereinigter Glühlampenfabriken (VVG). Ook Philips trad toe,
waardoor diens expansie aan strikte banden werd gelegd. Voor verbetering van het
bedrijfsresultaat was productiviteitsopvoering onontbeerlijk. Werden er in 1902 nog
6200 lampen per jaar per arbeidskracht vervaardigd, in 1906 was dit opgelopen tot
14.000.
Behalve door een verbeterde organisatie, strenger toezicht en betere afstemming

was dit voor een belangrijk deel toe te schrijven aan mechanisering van diverse
deelprocessen.
Verschillende machines namen deelbewerkingen over die eerst handmatig

geschiedden, zoals de vervaardiging van de glazen buisjes tot roefels en het insmelten
van de draden tot brugjes. Ook het insmelten van het binnenwerk in de glasballon
werd gemechaniseerd. Bij de insmeltmachine werden de ballon en het binnenwerk
in houders geplaatst, samengevoegd en vervolgens in drie fases door branders
samengesmolten. Handwerk was alleen nodig voor het verwijderen van de lampen.
Het snijden van de glazen buisjes werd in 1909 ook nog handmatig gedaan, omdat
dit machinaal langzamer ging. Investeren in productiemachines was derhalve niet
lonend.9
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Het merendeel van de machines was afkomstig van een Amerikaanse
machinefabriek, de York Electric and Machine Company. In 1908 richtte Philips
echter een eigen machinefabriek op. In veel gevallen werden eerst buitenlandse
machines - na 1919 vooral van General Electric, zoals de pompmolen - verbeterd en
aangepast aan de situatie bij Philips. In 1911 kwam werktuigbouwkundig ingenieur
H. Reufel in dienst voor het ontwerpen van speciale machines en in 1912 leidde dit
tot de oprichting van de afdeling Bedrijfsmechanisatie. Deze speelde een belangrijke
rol bij de ontwikkeling van nieuwe machines en de verbetering van de
lampenassemblage.10 Het zelf ontwikkelen van productiemiddelen moest ertoe
bijdragen de concurrentie op het gebied van kwaliteit, productiviteit en kostprijs de
baas te blijven.
Het kooldraadlampenkartel had duidelijk twee kanten. Het zorgde voor stabiliteit

met een verzekerde afzet. Financiële middelen voor mechanisatie waren dan ook
volop beschikbaar. Tegelijkertijd was productiviteitsverhoging door onder meer de
inzet van arbeidsbesparende machines noodzakelijk om binnen de grenzen van de
kartelbepalingen optimaal te kunnen functioneren. Echter, ook buiten het terrein van
de kooldraadlampen vonden ontwikkelingen plaats, met name op dat van de
metaaldraadlampen.

De metaaldraadlamp

Voornamelijk in Duitsland verrichte experimenten om gloeidraden van een ander
materiaal te vervaardigen, hadden geleid tot een aantal metaaldraadlampen. Het meest
succesvol was de wolfraamlamp, die door het hoge smeltpunt (3380°C) van de
grondstof, die bovendien goed verkrijgbaar was, een grote lichtsterkte had. Gerard
Philips startte in 1905 met eigen onderzoek naar de metaaldraadlamp, en ook nu
begon hij met een bijna ambachtelijke productiewijze alvorens de organisatie en de
bouw van een fabriek te starten. Door het ontbreken van een octrooiwetgeving in
Nederland, had Philips meer bewegingsruimte dan buitenlandse ondernemingen, die
elke vinding met octrooien beschermden. In oktober 1907 werd de NV Philips'
Metaaldraadlampenfabriek opgericht, als zelfstandige onderneming naast de firma
Philips & Co.11

De draadproductie veranderde aanzienlijk. Voor het spuiten van de wolfraamdraad
werd het ammoniumwolframaat via chemische weg tot een fijn poeder gemaakt, met
een plantaardige kleefstof vermengd en tot een taaie massa gekneed. Dit mengsel
spoot men onder zeer hoge druk door een doorboorde diamant tot fijne gloeidraden,
die werden opgevangen en doorgeknipt. Hierna volgde het ‘sinterproces’, waarbij
de wolfraamdeeltjes ‘aaneen klonterden’ tot een sterke draad en het bindmiddel
verdween.12
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Met de introductie van de zogenaamde hamermachines werd het vervaardigen van gloeidraad voor
de gloeilampen vereenvoudigd. Nadat het wolfraampoeder onder een hydraulische pers in stalen
matrijzen tot vierkante staven was geperst en vervolgens in gasovens samengebakken, ‘gesinterd’,
plaatste men de staven in hamermachines. Daarin werden de staven bij een verhoogde temperatuur
in een aantal stappen tot een langere, dunnere en homogenere draad gehamerd, tot één millimeter
doorsnede. Op deze foto uit 1946 wordt de witgloeiende draad uit de hamermachines getrokken.

Daar de lagere weerstand een langere draad noodzakelijk maakte, werd demontage
van de metaaldraad uitgebreider. Om de draad in de ballon te krijgen, werd in het
brugje een extra glazen staafje (de stengel) gesmolten met aan weerszijden een
verdikking.
Hieraan werden stersgewijs zogenaamde steundraden gesmolten (het stel), waar

de metaaldraad om werd gewikkeld. Hiervoor kwamen nieuwe groepen arbeiders in
aparte afdelingen in dienst. Het bevestigen van de onderste ster aan de geleidedraden
gebeurde vervolgens door de zogenaamde kitsters.13

Met uitzondering van de productie van de draad en het binnenwerk, was de verdere
samenstelling van de metaaldraadlamp gelijk aan die van de kooldraadlamp. De
eerder genoemde machines werden ook bij de wolfraamlampen ingezet. Uit het in
1911 verschenen dissertatieonderzoek Geschooldheid en techniek van Th. van der
Waerden blijkt dat door de inzet van machines de productie van gloeilampen
aanzienlijk was vereenvoudigd enminder arbeidsintensief was. Hij concludeerde dat
de machines steeds meer handelingen overnamen en de benodigde training voor de
werkzaamheden steeds korter werd. Enkele weken training volstonden om de
handelingen onder de knie te krijgen. Leerde een meisje aanvankelijk alle facetten
van de lampenfabricage kennen, nu gold dat zij ‘niets anders leert en van wat zij doet
geen begrip heeft’.14

Voor de vervaardiging van gespoten metaaldraad waren vijfmaal zoveel arbeiders
nodig als bij de productie van koolstofdraad. Dit droeg dan ook bij aan het vanaf
1907 stijgend aantal werknemers, meest jonge vrouwen en meisjes.
De afzet vanmetaaldraadlampen van Philips verliep voorspoedig. De productiviteit

steeg en de prijs van de metaaldraadlamp daalde. De kooldraadlamp kon de
concurrentie met de metaaldraadlamp, die bovendien een veel lager stroomgebruik
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en een langere levensduur had, niet aan. Daar de verkoop van dezemetaaldraadlampen
niet aan de kartelbepalingen was gebonden, droeg dit aanzienlijk bij aan de expansie
van het bedrijf. Het aantal verkooppunten breidde zich alsmaar uit en in 1909 en
1910 vergrootte Philips zijn bedrijfscapaciteit verder. In 1909 vervaardigden 2000
arbeidskrachten per dag per persoon 12.000 metaaldraadlampen. De productie van
kooldraadlampen was toen al op zijn retour.15

De getrokken metaaldraadlamp

Daar de gespoten wolfraamdraad bestond uit min of meer samenhangende
afzonderlijke metaaldeeltjes, was de draad broos. Dit werd ondervangen toen General
Electric (GE) in 1910 een getrokken wolfraamdraad kon vervaardigen. Voldeed bij
het spuiten van gloeidraden de chemische expertise, het trekken van draden was
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In een trekbank werden deze draden vervolgens tot een draad van één honderdste millimeter doorsnede
getrokken. Hiervoor werden enkele diamanten waarin steeds kleiner wordende, conisch toelopende
openingen waren geboord, achter elkaar geplaatst en daar werd de draad vervolgens doorheen
getrokken.

een mechanisch proces waarvoor werktuigbouwkundige kennis om de hoek kwam
kijken. Gezien de Amerikaanse voorsprong op mechanisch gebied, was het volgens
Gerard Philips dan ook niet verwonderlijk dat het trekken van wolfraamdraad met
behulp van zogenaamde hamermachines als eerste daar was gerealiseerd.
Anton Philips vertrok al in oktober 1911 naar Amerika voor een bezoek aan

verschillende fabrikanten van hamermachines en trekbanken om informatie over het
procédé te bemachtigen. Hij bestelde enkele hamermachines en een trekbank bij de
leverancier van GE, de Eddy Machinery Company, die er tevens voor zou zorgen
dat Philips de beschikking kreeg over de noodzakelijke kennis om te produceren. De
afspraak was dat zelfstandig ingenieur J.A. Yunck, die door GE naar Berlijn zou
worden gezonden om de Duitse leden van de Patentgemeinschaft het trekprocédé te
leren, - in het geheim - ook Eindhoven zou bezoeken.Met de hamermachines konden
grote staven worden gebruikt om draad van te trekken. Dit leverde veel draad op,
waardoor de productie van wolfraamdraadlampen was op te voeren. Eind 1911 werd
in de metaaldraadlampenfabriek van Philips reeds overgegaan op de getrokken
metaaldraad.16

Door de overschakeling naar getrokken metaaldraadlampen nam het aantal voor
de draadproductie benodigde werkkrachten af, terwijl de productie steeg. Tevens
kwam voor het eerst een aanzienlijk aantal mannelijke werknemers in de
gloeilampenproductie te werken. Voor de bediening van de hamermachines werden
mannen ingezet omdat dit werk als verwant aan dat in de technische werkplaatsen
werd beschouwd.17 In dit verband dient ook dewilde staking onder demetaalbewerkers
te worden genoemd, die uitbrak net na de komst van de Amerikaanse hamermachines.
Het betrof een protest tegen het in stukwerk moeten vervaardigen van bepaalde
onderdelen van apparaten. De Algemene Nederlandsche Metaalbewerkersbond
(ANMB) had zich in eerdere besprekingen met de Philipsdirectie wel achter stukloon
geschaard, onder voorwaarde dat het in een collectief contract werd opgenomen. Een
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poging van de voorzitter W.F. Dekkers om het Philipspersoneel ervan te overtuigen
dat het ‘op den duur geen gezonde eis was stukwerk zonder meer te weigeren’ kwam
te laat en de staking werd doorgezet. Behalve tot het ontslag van de helft van de 120
metaalarbeiders leidde dit ook tot de afscheiding van de Eindhovense afdeling van
de ANMB.18 Hierbij speelde mee dat door de aanschaf van de hamermachines de
metaalarbeiders, die eerst alle gereedschappen en machines voor de lampenfabricage
bij Philips maakten, niet langer onmisbaar waren en hun onderhandelingspositie was
verzwakt.19

De productie van de getrokken wolfraamdraad verdrong die van de gespoten draad
snel en in juli 1912 werd de productie van lam-
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penmet gespotenwolfraamdraad zelfs gestaakt. Hoewel General Electric aanvankelijk
Philips aanklaagde wegens octrooibreuk, kwamen beiden tot een overeenkomst
waarbij in ruil voor een kenniscontract, Philips zijn lampen niet in de Verenigde
Staten zou afzetten. De Duitse ondernemingen van de Patentgemeinschaft gingen
agressiever te werk. Daar Philips, inmiddels N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
zijn dagproductie van inmiddels 40.000 metaaldraadlampen niet in gevaar wilde
brengen, tekende het in april 1913 een licentieovereenkomst, waarbij de maximale
lampenverkoop wereldwijd (uitgezonderd Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en
Canada) en de licentievergoeding vastlagen. Hoewel kennisuitwisseling erbuiten
viel, kon Philips wel vrijelijk beschikken over de Duitse octrooien en die van GE.20

De metaaldraadlamp werd nog verder geperfectioneerd. Om de snelle verstuiving
van de gloeidraad te voorkomen, waardoor deze sneller doorbrandde en fijne neerslag
op de ballon afzette, werd de ballon met een mengsel van stikstof en argon gevuld.
Om sterke afkoeling van de metaaldraad te voorkomen waardoor te veel energie in
warmte en te weinig in licht werd omgezet, werd deze gespiraliseerd. Dit leidde tot
nieuwe elementen in het productieproces; daarentegen verviel het maken van de
stervormige ophangdraden in de ballon.21

De belangrijkste productveranderingen aan de gloeilamp hadden voornamelijk
betrekking op de draadproductie en de samenstelling van het binnenwerk. Daarbij
valt op dat deelprocessen eenvoudiger werden, processen vervielen, de
controleerbaarheid toenam en steedsmeer onderdelen van het productieproces geschikt
werden voor de toepassing van machines.22

Verdere mechanisering en verandering van de productieorganisatie

De bij de gloeilampenproductie ingezette machines werden steeds talrijker en - vanaf
1915 - ook steeds ‘mensonafhankelijker’. Alleen het inzetten en uitnemen van
onderdelen bleef lange tijd handmatig gebeuren. Zoals van het begin af het geval
was geweest, bleven de diverse processen voor de productie, zoals het maken van
het binnenwerk, het monteren van de gloeidraad, het insmelten in de ballon, het
leegpompen en eventueel vullen van gas, in aparte afdelingen ondergebracht. Het
werken met verschillende afdelingen leidde tot aanzienlijke logistieke problemen,
omdat de productiegroei toenam,waardoor ook tussenvoorraden groeiden. Het vervoer
van tussenproducten zorgde voor oponthoud en soms beschadiging, de eindcontrole
bij de afdelingen werkte vertragend. De aanvankelijke overzichtelijkheid en
mogelijkheden tot tussentijdse controle wogen niet langer op tegen de nadelen. Dit
leidde ertoe dat begin jaren twintig werd geëxperimenteerd met het groepsgewijs
opstellen van de verschillende machines voor de deelprocessen in een zogenaamde
volggroep. Vanaf toen maakte het afdelingssysteem (procesgeoriënteerd produceren)
langzaam aan plaats voor een systeem van lijnproductie (productgeoriënteerd
produceren).
Voor de ontwikkeling van combinaties van machines binnen de afdeling

Bedrijfsmechanisatie werd aangesloten bij de pompinsmeltmachines van GE, tot
wiens kennis men toegang had.
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Aanvankelijk was door Reufel gepoogd een gecombineerde insmelt- en
pompinstallatie van de firmaOsram (opgericht in 1920 door het Duitse AEG, Siemens
& Halske en Auergesellschaft om hun activiteiten op het terrein van gloeilampen in
onder te brengen) na te bouwen. De in 1916 bij de afdeling Bedrijfsmechanisatie in
dienst gekomen werktuigbouwkundige W. Koning had echter een voorkeur voor de
ontwikkelingen bij GE. Hij had de ontwikkeling van machines voor de deelprocessen
smelten, pompen, gipsen en branden onder zijn hoede, terwijl Reufel verantwoordelijk
was voor de mechanisatie van de draadproductie. De competentie van Koning en de
goede relatie die hij onderhield met het hoofd van de machinefabriek, W. de Vries,
waren ook niet onbelangrijk.
Dat men aanvankelijk slechts de machines voor het smelten, pompen, gipsen en

branden in een productielijn bijeenbracht, kwam niet alleen doordat Koning deze
deelprocessen onder zijn hoede had. Zo bleek het maken van de stersgewijze
steundraden, dat onder de verantwoordelijkheid van een ander (H. de Jong) viel,
moeilijk te mechaniseren. Voorts bestond er nóg een bezwaar tegen het uitbreiden
van het volggroepensysteem en zeker tegen de verdere stroomlijning hiervan door
tussentijdse controles te elimineren. Fouten zouden dan pas door de consument
worden opgemerkt en dus niet tijdens het productieproces. De verkooporganisatie
hamerde, met succes, op het belang van kwaliteitsbehoud.
Opvoering van de productiesnelheid woog daar niet tegen op.
Algehele toepassing van een nieuw productiesysteem was dan ook pas acceptabel

als de kwaliteit gegarandeerd zou zijn. De geleidelijkheid waarmee het
volggroepensysteem bij de verschillende lamptypen werd ingevoerd, is dan ook
hierop terug te voeren.23

De overgang naar lijnproductie betekende dat met veel mindermeisjesmeer lampen
waren te vervaardigen. Bezorgd maakte een Volkskrant-journalist daar in 1929
melding van: ‘Welke zenuwachtige gejaagdheidmoet dit worden en dat voor meisjes
op een leeftijd, dat zij aan de andere lichaams- en zielsinvloeden sterk onderhevig
zijn.’ De meisjes werden veel afhankelijker van hun collega's. Het langzame tempo
of een fout van een van de arbeidsters was meteen bij de rest merkbaar.24

Meer dan alleen gloeilampenproductie

Philips breidde ook op andere bedrijfsterreinen zijn activiteiten uit. Rond 1920 werd
binnen de reeds vermelde machinefabriek een gereedschapsmakerij opgericht. Dit
om te kunnen voorzien in
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De verschillende handelingen om de gloeilamp samen te stellen, werden in de loop van de twintigste
eeuw onderdeel van een steeds productievere mechanisering. Het samenstellen van het binnenwerk,
het insmelten in de ballen en het vacuümpompen en vullen met gas vonden rond 1930 plaats in één
enkele machine.

gereedschappen voor de vervaardiging van metalen onderdelen die, zeker toen men
rond 1927 overging tot het in serie vervaardigen van de radiosets, steeds meer nodig
waren. Evenals bij de oprichting van de machinefabriek, was er een tekort aan
vaklieden en deed Philips een beroep op gereedschapsmakers uit Duitsland, Oostenrijk
en Tsjecho-Slowakije. Omdat de bestaande opleidingen onvoldoende aansloten op
de behoeften van Philips, richtte het in 1928 de Jongens Nijverheids Opleiding (JNO)
op. Zo moesten aan vaklieden toegevoegde leerjongens vanaf 1920 weliswaar de
Gemeentelijke Avond Tekenschool in Eindhoven bezoeken, maar deze school was
meer gericht op smeden-bankwerkers dan op fijnbankwerkers; een categorie waar
Philips juist behoefte aan had. Bij het vaststellen van het curriculum van de JNO
hadden deMachinefabriek en het Natuurkundig Laboratorium een belangrijke stem.25

Voor de gloeilampenproductie betrok Philips aanvankelijk alle benodigde
hulpstoffen en halffabrikaten, zoals de lampvoeten, glasballons en chemicaliën, van
externe leveranciers. Een aantal van deze activiteiten nam Philips in de loop der tijd
zelf ter hand. Hier lagen verschillende redenen aan ten grondslag, al speelde de
garantie van een constante kwaliteit altijd wel mee.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Philips bijvoorbeeld geconfronteerd met

problemen bij de toevoer van grondstoffen en halffabrikaten. Vooral de aanvoer van
glasballons en argon uit Duitsland en Oostenrijk leverde problemen op. Toen
samenwerkingmet deGlasfabriek ‘Leerdam’ voor de oprichting van een ballonblazerij
niet het gewenste resultaat opleverde, werd in 1916 een eigen glasfabriek opgericht.
Men trok glasblazers uit Nederland, maar ook België en Duitsland aan. Een jaar later
kwam er een tweede glasfabriek. De uitbreidingen van de fabriekscapaciteit, eind
negentiende eeuw al ingezet, namen in deze periode van het aangaan van nieuwe
activiteiten nog verder toe. Hiertoe werden in aanliggende percelen bedrijfsruimten
aangekocht en gebouwd. De glasfabrieken werden geplaatst op het zogeheten
complex-Strijp, waar later ook de andere toeleveringsbedrijven kwamen.
In de keuze voor een eigen glasfabriek speeldenmee dat interne productie zekerheid

verschafte over de samenstelling van het glas en dat een dagelijks contact was
gewaarborgd. De kwaliteit van de gloeilamp verbeterde. De ervaring op het terrein
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van glastechniek betaalde zich uit toen Philips ook radio-, röntgen- en neonbuizen
ging produceren.
Voor het sinds de introductie van de gasgevulde gloeilamp noodzakelijke gas werd

de edelgasfabriek opgericht, toen door speurwerk van de scheikundige H. Filippo
bleek dat het mogelijk was om zelf argon te produceren. Philips ging ook extern
argon leveren.26

Naast het handhaven van de kwaliteit en de verminderde afhankelijkheid van
derden was een eenvoudiger beheersing van de goederenstroom een additioneel
voordeel van interne toelevering op een geografisch beperkte ruimte. Voor de
groeiende productie waren bovendien steeds meer hulpproducten nodig, die in
sommige gevallen nog niet bij externe leveranciers waren te verkrijgen, daar het om
nieuwe producten of technieken ging. Zo ging Philips zelf golfkarton en de daarvoor
benodigde grondstof grijs papier vervaardigen, ook op het Strijpcomplex.27 Tevens
nam Philips voor de helft deel in het kapitaal van een Middelburgse fabrikant van
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lampvoeten, The Vitrite Works. In 1929 werd een kunststoffenfabriek ingericht, de
Philitefabriek, genoemd naar het onder de merknaam Philite vervaardigde bakeliet.28

Bij de ontwikkelingen op het gebied van de metaaldraadlampen bleek reeds het
belang van chemische en fysische kennis. Waren rond de eeuwwisseling de
initiatiefnemers nog voornamelijk buiten de industrie actief, al snel begonnen steeds
meer gloeilampenfabrieken aandacht te besteden aan onderzoek en ontwikkeling.
Chemici en fysici kwamen in dienst. Soms kwam er zelfs een apart laboratorium

van de grond. Nadat bij Philips in 1908 de eerste chemisch ingenieur J.C. Lokker in
dienst was gekomen, kon hij al snel een chemisch laboratorium inrichten. Met de
komst van de fysicus dr. G. Holst in 1914 werd de basis gelegd voor het Natlab, het
Natuurkundig Laboratorium. Na aanvankelijk vooral probleemoplossend en
verbeterend werkzaam te zijn, werd het laboratorium zelfstandiger en kon zich meer
gaan richten op fundamenteel onderzoek op het terrein van de halfwattlamp en nieuwe
lichtbronnen.
Vanaf de Eerste Wereldoorlog zette Philips behalve een groot aantal eigen

verkoopmaatschappijen ook steeds meer productieorganisaties in het buitenland op.
Dit om protectionistische maatregelen te omzeilen en de dominante positie van
concurrenten te kunnen aanvallen. Bij de importrestricties in de jaren dertig bleek
het nut van deze opzet. Naast de gloeilampen- en buizenfabrieken werden ook
productiefaciliteiten voor radiotoestellen opgezet.
Nadat in de Tweede Wereldoorlog de banden tussen Eindhoven en de

buitenfabrieken was verbroken, hetgeen bijdroeg aan de onafhankelijkheid van de
buitenlandse fabrieken, groeide het aantal buitenlandse productievestigingen na de
oorlog verder.29

Behalve de investeringen in buitenlandse productiefaciliteiten vergrootte Philips
in de loop van de tijd ook zijn productenscala.
Diversificatie bood nieuwe mogelijkheden buiten de gestabiliseerde

gloeilampenmarkt. Technische en commerciële capaciteiten waren in te zetten op
nieuwe gebieden omdat zij niet langer voor de productie van lampen nodig waren
en Philips kon demet de gloeilampenverkoop behaalde winsten investeren in nieuwe
producten. Dit in tegenstelling tot een aantal belangrijke concurrenten voor wie de
zware elektrotechnische producten de belangrijkste activiteit vormden, waaraan de
winst uit gloeilampen ten goede moest komen. Verdere uitbreiding van het
productenpakket van de gloeilampenfabrieken van deze reeds gediversifieerde
ondernemingen kon hen bovendien op het terrein van andere concernonderdelen
doen begeven.30

In 1918 begaf Philips zich met de elektronenbuizen op het radioveld en werd
toeleverancier van menig radiofabrikant. De bij de gloeilampenproductie opgedane
ervaring kon hier worden toegepast. Vervolgens werd de productie van röntgenbuizen
ter hand genomen en in 1925 breidde Philips zijn toeleveranciersfunctie in het
radioveld verder uit met onder meer luidsprekers, gelijkrichters en elektronische
componenten zoals weerstanden en spoelen. Anton Philips had als commercieel
directeur een goed gevoel voor nieuwe producten. Ook de in 1927 gestartte productie
van radio's liep voorspoedig. Was Philips eerst een toeleverancier op de radiomarkt,
vanaf dat moment werd het een concurrent van degenen aan wie het toeleverde.31
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In 1912 begon Philips met het zelf vervaardigen van zogenaamde trekstenen, omdat de toeleveranciers
niet aan de vereiste hoeveelheid geboorde diamanten met de juiste diameter konden voldoen. Dit
waren de voor het trekken van de wolfraamdraad benodigde diamanten, waarin een steeds kleinere
opening was geboord. De hiervoor benodigde kennis werd uit Frankrijk gehaald, omdat men in
Nederland geen ervaring had met diamantboren. Voor het snijden en boren van de diamant was
nauwkeurigheid en een behoorlijke dosis vakmanschap vereist. De voor de draadproductie essentiële
trekstenen maakte Philips - zij het op kleine schaal - ook voor andere fabrieken.
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Philips als radioproducent

De radio is, als zovele van de later binnen Philips vervaardigde
consumentenproducten, een complex samengesteld product. Voor de werking ervan
is een aanzienlijk aantal elektrische onderdelen vereist, zoals radiobuizen,
condensatoren, weerstanden, spoelen, transformatoren, luidsprekers en schakelaars.
De zogenaamde mechanische onderdelen, zoals de onderplaat, de bedrading en de
radiokast, zorgen ervoor dat er één geheel ontstaat.32

De diverse onderdelen waren afkomstig van verschillende, merendeels binnen
Philips geconcentreerde afdelingen. Zeker toen de productie van radio's toenam,
vormde de wederzijdse afstemming van de diverse productieafdelingen om het juiste
aantal onderdelen exact op tijd beschikbaar te hebben, een terugkerende uitdaging.
Dit was des te problematischer aangezien het aantal verschillende types snel wisselde
en dus het aantal onderdelen nooit hetzelfde was. Voorts leverden de afdelingen ook
onderdelen aan de Philipsfabrieken in het buitenland of verkochten ze aan derden.
Ten slotte waren de onderdelenfabrieken door een aanzienlijke mechanisatiegraad
tot een hoge productie in staat. Een gespecialiseerde afdeling binnen de
apparatenfabriek, het zogenaamde productiebureau, werd belast met de stroomlijning.33

In de loop der tijd traden er veranderingen op in het aantal, de vorm en soms ook
de werking van diverse radio-onderdelen. Zo werden de aanvankelijk houten
radiokasten door kunststofproducten vervangen. Een ander voorbeeld is de radiobuis,
die zorgde voor de versterking van radiosignalen. Deze maakte vanaf de jaren vijftig
geleidelijk plaats voor de transistor, een zogenaamde halfgeleider van kristallen van
de elementen germanium en silicium. Een van de voordelen van transistors boven
de elektronenbuis was, naast de directe opstartmogelijkheid zonder opwarmen, het
lage energieverbruik en de grotere betrouwbaarheid, de geringe omvang. De transistor
paste daarmee in een ontwikkeling waarbij steeds naar een verkleining van de
afzonderlijke elektrische radio-onderdelen werd gestreefd. Miniaturisering en
innovaties in het productieproces konden evenwel niet los van elkaar voortgang
vinden.

Expansie op de radiomarkt

Philips verwierf zich al snel een plaats op de radiotoestellenmarkt. Om de concurrentie
van goedkopere, zij het kwalitatief mindere toestellen het hoofd te kunnen bieden,
verlaagde Philips de prijs van de radio's en kwam het met andere types. Door de
prijsdaling, alsook door demogelijkheid tot koop op afbetaling en huurkoopcontracten,
gingen veel huishoudens over tot de aanschaf van een radio, die amusement voor de
hele familie bood. Er was zelfs in de crisisjaren sprake van een aanzienlijke toename
van de afzet, zowel nationaal als internationaal, zeker vanaf 1932. In 1933 steeg de
afzet met ongeveer 28% en het jaar erna zelfs met meer dan 50%.34

De benodigde productiestijging vond plaats in een periode dat ook de
apparatenfabriek er niet aan ontkwam te bezuinigen en een deel van haar personeel
te ontslaan. De apparatenproductie was, om de ongunstige verhoudingen op
valutagebied en toenemende handelsbelemmeringen te ondervangen, weliswaar deels
naar het buitenland verplaatst, maar in de fabriek in Eindhoven had geen
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productievermindering plaatsgevonden. Met succes was namelijk de
fabrieksorganisatie verbeterd, door vereenvoudiging van de constructie van nieuwe
radioapparaten en toenemende geoefendheid van het personeel.35

Gedwongen tempo

De toenemende vraag naar Philipsradio's in de jaren dertig vereiste verdere opvoering
van de productiviteit. Dit was evenwel alleen nog met inzet van meer personeel te
bewerkstelligen.
Hoewel tezelfdertijd de mechanisering in de productie van gloeilampen en

elektronenbuizen ver was doorgevoerd, nam het handwerk in de radioproductie
namelijk nog een zeer grote plaats in.
Dit blijkt wel wanneer we een bezoek brengen aan de radiofabriek eind jaren

dertig.
Bij binnenkomst van de fabriek in Eindhoven zien we een lange band van 65

meter.36 Aan het begin wordt een kale stalen chassisplaat op de montageband gezet,
die er aan het eind van de band als radiotoestel van afkomt. Hoewel de naam anders
doet vermoeden, vindt de montage niet op deze band plaats. De band dient uitsluitend
voor het transport van de chassisplaat om zo ‘een gedwongen tempo aan het personeel
op te leggen’.37 Na iedere bewerking of controle diende het chassis van de werk- of
controletafel te worden teruggeplaatst op de band en wel op de daarvoor aangegeven
plaats. Om het tempo te kunnen bepalen en eventueel te verhogen of verlagen, stonden
merktekens op de band. Bij een nieuw type toestel moest het personeel de
veranderingen eerst inleren. Hierna werd het tempo volgens een van tevoren opgesteld
plan, dat in de fabriek werd opgehangen, opgevoerd.
Het werktempo was bepalend voor het toe te kennen loontarief.
Evenals in andere industriële bedrijvenwas in de jaren dertig in sommige afdelingen

van Philips het zogenaamde ‘eenhedensysteem’ ingevoerd. Dit was een van de
geavanceerde beloningssystemen die, nadat ir. J. Goudriaan in 1928 als hoofd van
de bedrijfsorganisatie was aangesteld, werden doorgevoerd om op ‘wetenschappelijke
wijze’ de arbeidsproductiviteit op te voeren.38 Bij dit systeem werd de beloning
afhankelijk gemaakt van de inschatting van het arbeidstempo. We zullen kort laten
zien hoe het ingeschatte werktempo totstandkwam.
Het Apparaten Laboratorium - belast met de ontwikkeling van de radio's

voorafgaand aan de productie - maakte voor ieder nieuw type een schema, een
specificatie en eenmodel. Hierbij vond afstemming plaats met zowel de commerciële
afdeling als de afdeling Fabricagevoorbereiding. Fabricagevoorbereiding was verant-
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Dat de Philipsarbeiders ook na de oorlog bevreesd waren voor de terugkeer van de vooroorlogse
situatie, waarbij het tempo hoog was opgeschroefd, was niet verwonderlijk gezien het ‘motto van de
maand’ en het controlerend oog van de onderbaas.

woordelijk voor de wijze waarop het radiotoestel werd vervaardigd: keuze van
handelingen, volgorde van gereedschap, etc. Deze gegevens kwamen op zogenaamde
fabricagekaarten te staan. Met de informatie van het Apparaten Laboratorium stelde
de fabricagevoorbereiding, op basis van ervaringenmet een proefserie, een draaiboek
op. Aan de hand daarvan berekende het zogenaamde loonbureau vervolgens hoeveel
bewerkingstijd nodig was voor alle handelingen en verdeelde de totale bewerkingstijd
over het aantal plaatsen op de band. Deze bewerkingstijd vormde de basis voor het
geschatte werktempo, uitgedrukt in Bedauxeenheden, waarvan het aantal weer
bepalend was voor het basisloon. In de fabriek werd vervolgens het aantal te halen
eenheden opgehangen. Voor het bepalen van de lonen was behalve het tempo in
eenheden ook de behaalde kwaliteit van belang. Afhankelijk van het aantal fouten
kon het basisloon met een bepaalde factor worden vermenigvuldigd.39

In een op verzoek van de Philipsdirectie in 1946 door het organisatiebureau Ydo
gehouden onderzoek onder 540 fabrieksarbeiders van onder meer de apparatenfabriek
was over dit eenhedensysteem een reeks klachten opgetekend.40 Dit betrof vooral de
angst voor opdrijving van het tempo zoals dat had gegolden vóór de Tweede
Wereldoorlog - dus in de tijd dat wij een kijkje namen in de fabriek. Zo vertelden
geïnterviewden na de oorlog:

Ik heb het gevoel dat het met de eenheden weer de verkeerde kant opgaat,
net als het vroeger was: slavenwerk, als je de fabriek uitkwam, leek je wel
dronken van vermoeidheid en zo wordt het weer.

Een (mannelijke) werknemer van de radioapparatenfabriek vertelde:
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[...] er zijn er krankzinnig van geworden. Ik heb drie gevallenmeegemaakt;
één zwaaide brullend met een radiochassis boven z'n hoofd, een tweede
wilde uit het raam springen, de derde ging in het gangpad naast de band
zitten bidden.

Ook na de oorlog was niet iedereen gelukkig met het eenhedensysteem. Zo leefde
de angst voor inkomensverlaging als het aantal eenheden niet werd gehaald of als
na nieuwe metingen het tempo zou worden versneld. Vooral de calculators moesten
het ontgelden.Wel was veel afhankelijk van de instelling en werkwijze van de directe
baas:

Een onderbaas is óf voor de arbeiders, óf voor de calculator. De onze is
voor de arbeiders en daarom verdien ik f 45,-, terwijl iemand die veel
harder werkt dan ik en een andere onderbaas heeft, veel minder verdient.

Het moge duidelijk zijn dat op elkaar inwerkende technisch-organisatorische
maatregelen ten aanzien van de productie, zoals lopende band, loonsystemen en
toezicht enerzijds en de arbeidssatisfactie op de werkvloer anderzijds, zich in een
continu spanningsveld bevonden.41

De chassismontage

Langs de montageband werken vijf hoofdgroepen, ieder voor telkens een andere
bewerking; de chassismontage, de mechanische controle, de elektrische controle, het
trimmen en inkasten alsook de gevoeligheidscontrole. Hier zoomen we in op de
montage van het chassis.42

De chassismontage vond in de jaren dertig plaats aan meestal evenwijdig aan de
montageband opgestelde werktafels, met daarop de benodigde onderdelen. Waren
hiervoor aanvankelijk voornamelijk vrouwen aangesteld, de snelle personeelstoename
van 10.000 in 1927 tot meer dan 22.000 in 1929 bracht een grens aan het aantal
beschikbare vrouwelijke arbeidskrachten, waardoor ook mannelijke werknemers in
dienst kwamen.43 Uitgaande van ongeveer 2½ tot 3½ minuut per montageplaats,
waren er, afhankelijk van het totale aantal minuten werktijd en de seriegrootte, 24
of 48
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De centrale hal van de fabriek voor radio-ontvangtoestellen in 1939. Op de meest linkse lopende
band worden de onderdelen op het in het raamwerk gehangen chassis gemonteerd. Op de middelste
band is men bezig de kwetsbare radio-onderdelen, zoals weerstanden en condensatoren, eerst tot
units samen te stellen en uiterst rechts is men aan het inkasten.

personen naast elkaar werkzaam. Gezamenlijk vormden zij een zogenaamde
chassiscombinatie. Het was mogelijk om aan beide zijden van de band een ander
type toestel te laten assembleren.
Het eigenlijke monteren van de chassis bestond uit vier verschillende

hoofdbewerkingen: het klinken, het felsen, het vastdraaien van de schroeven en
moeren en het solderen. Bij het klinken werden met behulp van een hamer, klinkpen
en eenvoudige klinkmallen onder andere de zogenaamde soldeerklippen voor de
aardingspunten en stekerbusplaatjes voor de luidspreker aan de plaat vastgeklonken.
Het goed bevestigen vergde nogal wat ervaring.
Na het vastklinken van het eerste onderdeel werd de chassisplaat, ter voorkoming

van beschadiging, in een zogenaamd montageraam gehangen en daar pas bij het
inkasten weer uit gehaald. Het montageraam kwam vervolgens weer op de band en
ging naar de volgende tafel. Voor of na de klinkbewerkingen volgden de
felsbewerkingen, waarbij de bevestiging van de buishouders op de chassisplaat
plaatsvond. Vervolgens plaatste men de verschillende componenten in de houders
en klemmen. Hierna volgde het vastdraaien van de diverse schroeven en moeren met
eenvoudig gereedschap, zoals handmatige of halfautomatische schroevendraaiers.
De kwetsbare radio-onderdelen, zoals weerstanden en condensatoren, werden eerst
tot units samengesteld alvorens ze op de chassisplaat te monteren.
Een van de belangrijkste bewerkingen bij de montage van de radioapparaten was

het solderen van de verbindingen. Het aantal soldeerplaatsen varieerde van 250 tot
400 en één foute soldeerverbinding kon al fataal zijn. Bij het solderen moest het
personeel letten op de temperatuur van de soldeerbout en op eventuele
verontreinigingen en daarbij zeer voorzichtig te werk gaan. Voor het solderen waren
diverse soorten tin. Deze verschilden niet alleen in prijs maar vereisten ook een
verschillende routine.44

Ook het onderhoud van de soldeerbout vergde nogal wat aandacht. Zo moest men
eind jaren dertig driemaal per dag de soldeerboutpunten bijvijlen en vertinnen en na
ongeveer twee dagen de punt zelfs verwisselen. Dit was kostbaar en veroorzaakte
oponthoud bij de fabricage. Gezien het belang dat aan stroomlijning van het
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fabricageproces werd gehecht, kregen verbetering van de soldeerbout en de punten
daarvan in de gereedschapsmakerij van de machinefabriek dan ook veel aandacht.
Aan het montagegedeelte van de lopende band werden van plaats tot plaats

onderdelen gemonteerd en gesoldeerd totdat het chassis klaar was. De verschillende
bewerkingen waren in een zo logisch mogelijke volgorde op de door de afdeling
Fabricagevoorbereiding opgestelde fabricagekaarten aangegeven. Deze kaarten
legden vast welke bewerking, met welke materialen en gereedschappen, op welke
plaats aan de band moest worden uitgevoerd. Vervolgens stond ook per werktafel
aangegeven welke bewerkingen de arbeider moest verrichten en in welke volgorde.
De chassismontage maakt duidelijk hoeveel verschillende kleine aandachtspunten
van belang waren voor de fabricagekosten, maar ook hoe het werk aan de band binnen
een vast stramien lag.
Na de chassismontage volgden de mechanische en elektrische controle alsook het

trimmen. Bij het inkasten werd vervolgens het chassis uit het montageraam gehaald
en in de kasten gemonteerd, waarna de luidsprekers en de schaalvensters werden
toegevoegd.
Na een gevoeligheidscontrole, om onder meer het stroomverbruik
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te kunnen meten, en een muziekcontrole, beide op basis van steekproeven, werd de
radio ingepakt en voor verdere verzending gereed gemaakt.45

Het grote aantal verschillende typen radio-ontvangsttoestellen die Philips in de
jaren dertig in kleine series maakte, betekende tussentijdse overschakeling op de
productie van andere toestellen.
Hierbij moest men de gebruikte onderdelen, halffabrikaten, gereedschappen en

materialen veranderen. Aandacht voor de organisatorische afstemming was erop
gericht deze zogenaamde omsteltijden zo gering mogelijk te doen zijn.
De vele verschillende typen en kleine series enerzijds en de standaardisering

vereisende assemblageactiviteiten anderzijds zouden zich altijd op gespannen voet
met elkaar verhouden. Dit gold des te meer wanneer er tot verdergaandemechanisatie
werd overgegaan. Dit spanningsveld zullen we in het hiernavolgende dan ook nog
verschillende malen tegenkomen.

Het productieplafond en het mechanisch bedraden

In vergelijking met de gloeilampen en elektronenbuizen was er bij de fabricage van
radio's amper sprake van mechanisering. Slechts bij enkele voorbereidende
handelingenmaaktemen gebruik van eenmachine. Zo werden de verbindingsstukken
van vertind koperdraad automatisch op lengte geknipt, waarbij één man twee tot drie
machines tegelijk bediende.46

Er was echter nog steeds een aanzienlijk aantal handmatige handelingen nodig,
zoals voor het bedraden, het plaatsen van de componenten en het solderen van de
verbindingen. Deze vereisten vaak veel vakkennis, of in ieder geval routine, een
probleem bij nieuwe werkkrachten. Gezien de lage mechanisatiegraad moesten bij
productie-uitbreiding veel nieuwewerknemers worden aangetrokken. De toenemende
vraag naar radiotoestellen in de jaren dertig stimuleerde dan ook het streven naar
mogelijkheden voor opvoering van de arbeidsproductiviteit.
Men spande zich in om het handmatig bevestigen van de onderdelen, het leggen

van de bedrading en het solderen van de verbindingen te veranderen en liefst
machinaal te laten geschieden. Zo was eind jaren dertig geëxperimenteerd met
toepassing van een andere verbindingstechniek om het klinken te vervangen, te weten
het puntlassen. Dit puntlassen ‘vereischt zoo goed als geen vakkennis, doch slechts
een weinig routine, die een ieder in een korte tijd kan aanleren. Het proces leent zich
in hoge mate voor “automatie”, zoodat het individuele element van de bedienende
man ruimschoots ondervangen en een zeer gelijkmatige kwaliteit van het product
verkregen kan worden.’ Ook mechanisch, zo hadden proeven uitgewezen, zou een
‘goed uitgevoerde puntlasch niet onder hoeven te doen voor een klinkverbinding’.
Omdat het een dure oplossing was, vormde het echter geen goed bedrijfsmatig
alternatief voor het klinken.47

Tevens waren er experimenten met een andere bedradingswijze, waarbij men
tegelijk hoopte de grootte van het radiotoestel te kunnen terugbrengen. Bij het
conventionele bedradenwas namelijk eenminimale omvang van de radio noodzakelijk
om met de schroevendraaier en soldeerbout overal bij te kunnen. Pogingen uit de
jaren dertig binnen Philips om panelen met gespoten bedrading te maken, waren
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blijven steken in een experimenteel stadium, onder meer als gevolg van de
oorlogsomstandigheden en omdat de onderdelen niet waren aangepast aan het nieuwe
bedradingsprincipe.48 Een ander experiment betrof een procédé waarbij platen met
koperfolie waren beplakt waarop met een beschermende verf het bedradingspatroon
was gedrukt en vervolgens het niet bedekte koper werd weggeëtst. De naam ‘gedrukte
bedrading’ is afkomstig van dit drukprocédé. Ondanks dat na de oorlog ook andere
procédés werden ontwikkeld, handhaafde men deze term ter aanduiding van de
verschillende methodes van gemechaniseerde bedrading.49

Het principe van de gedrukte bedrading kwam erop neer dat de verbindingen in
zijn geheel - via bijvoorbeeld spuiten of drukken - op een paneel werden aangebracht.
Dit had voor- en nadelen.
De bedrading was tijdens het productieproces niet tussentijds te veranderen,

waardoor geen fouten konden ontstaan, maar als de matrijzen voor de platen reeds
waren vervaardigd, was het moeilijk om bijvoorbeeld een verbetering in het schema
aan te brengen. Ook hadden de onderdelen een vaste plaats, die niet eenvoudig was
te veranderen. De samenwerking met de productieafdeling in de ontwerpfase was
dus van groot belang. Een verbetering werd verwacht op het moment dat de diverse
onderdelen aan de spuittechniek zouden zijn aangepast en minder ruimte zouden
innemen. De miniaturisering van onderdelen en de verdere ontwikkeling op het
terrein van de gedrukte bedrading waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De gedrukte bedrading

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was vooral in de Verenigde Staten veel
geëxperimenteerd met gemechaniseerd bedraden.
Stijgende lonen en een tekort aan arbeiders gaven aanleiding om het handwerk

sterk terug te dringen, terwijl de noodzaak bestond om op snelle wijze verschillende
- gecompliceerde - toestellen voor militair gebruik te kunnen leveren. M. Lopes
Cardozo, die in 1935 zijn loopbaan bij Philips was begonnen bij het
ontwikkelingslaboratorium van de apparatenfabriek en inmiddels de leiding had over
het in 1945 opgerichte Centraal Ontwikkelings Bureau (COB), adviseerde echter om
vooralsnog niet op grote schaal in gedrukte bedrading te investeren, maar wel op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen die zich in de Verenigde Staten voordeden.50

Inmiddels waren er binnen Philips wel enkele experimenten op het gebied van
gedrukte bedrading gestart. Deze bevonden zich nog voornamelijk in het
laboratoriumstadium. Zo experimenteerde de hoofdindustriegroep Industriële
Componenten en
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Het maken van gedrukte bedrading kende aanvankelijk nog ambachtelijke trekken. Zo dienen de delen
van de plaat waar geen bedrading moest komen, handmatig met een zogeheten silk-screen laag worden
afgedekt (1957).

Gedrukte bedrading
Bij het principe van gedrukte bedrading, waar begin jaren vijftig mee werd geëxperimenteerd, wordt
isolatiemateriaal dat beschikt over goede elektrische eigenschappen, voorzien van metalen ‘strips’
als vervanging van de bedrading. Er zijn velerlei manieren waarop het bedradingspatroon is aan te
brengen.
Binnen deze diversiteit is echter wel een drietal basismethoden aan te geven, waarbinnen weer een
variatie aan bewerkingen bestaat. De diverse deelbewerkingen werden vaak weer op verschillende
manieren gecombineerd.
Bij de eerste groep wordt direct op het basismateriaal, vaak een grondplaat van pertinax, het
geleidende patroon aangebracht. Met behulp van een sjabloon wordt het patroon opgebracht met
bijvoorbeeld geleidende verf of gesmolten metaal. Andere mogelijkheden zijn het op een chemische
wijze afzetten van een metaallaag (bijvoorbeeld door ammoniakzilvernitraat op te lossen met
reduceermiddel) of bestuiving met metaalpoeder nadat met lijm het patroon is aangebracht. De bij
Philips gebruikte zilverpoedermethode valt in deze groep bewerkingen. Bij de tweede categorie
bewerkingen (zogenaamde etsprocédés) gebruikte men met metaalfolie - meestal koperfolie - bedekte
basisplaten en ontstaat het patroon door het overtollige metaalfolie weg te etsen. Het aanbrengen
van het patroon kan op verschillende manieren gebeuren. Bij de silk screen methode wordt een ‘silk
screen’ met het gewenste patroon op het metaalfolie gespannen. Op de opengelaten plaatsten wordt
een goed hechtende lak op de folie aangebracht. Hierna kunnen de niet met lak bedekte gedeelten
worden weggeëtst. Bij de foto-ets-methode wordt het metaalfolie bedekt met een dunne lichtgevoelige
film, die na belichting verhardt. Het niet-belichte gedeelte wordt opgelost (in alcohol), waardoor na
het wegetsen van hierdoor vrijgekomen koper een patroon ontstaat.
Ten slotte is er het derde basisprincipe, waarbij allereerst een patroon wordt gemaakt op meestal
een metalen plaat (hulpdrager), die vervolgens in het basismateriaal wordt geperst. Het patroon op
de hulpdrager - dat op een van de hiervoor vermelde manieren kan zijn verkregen - wordt op een
dikke laag geïmpregneerd papier (fenolpapier), dat met lijm is besmeerd, onder hoge druk en
temperatuur geperst totdat het papier is uitgehard. Uiteindelijk blijft het patroon achter in het
uitgeharde papier en vormt zo een glad oppervlak. De transfermethode is in deze groep te plaatsen.
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Plattegrond van een montageafdeling van radiotoestellen met gedrukte bedrading in 1956. Een deel
van het toestel werd met gedrukte bedrading vervaardigd en een deel gewoon met de hand bedraad.
Op de plattegrond is duidelijk te zien dat de vervaardiging van het gedeelte met gedrukte bedrading
(1-10) gescheiden plaatsvond van de vervaardiging van het gedeelte met de conventionele bedrading
(aan een lopende band) (11-18). 1. schoonmaken van de isolatieplaten; 2. drogen; 3. bespuiting met
soldeerflux; 4. voorbereiding van kleine onderdelen; 5. knip-buigmachines; 6. montage van de
buishouders; 7. montage van de middenfrequentiebandfilters en de elektrolytische condensator; 8.
dompelsolderen; 9. inzetten van de buizen; 10. controle; 11. montage van het hoogfrequentiegedeelte
(metalen montageplaat, conventionele bedrading) aan een lopende band; 12. samenvoeging van het
hoogfrequentiechassis en het paneel met gedrukte bedrading; 13. trimmen; 14. storingen zoeken en
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controle; 15. in de kast monteren; 16. hoogspanningsproef; 17. muziekcontrole in geluiddichte cabine;
18. inpakken. Op de bovenste foto is te zien hoe met een verfspuit soldeerflux op de gedrukte bedrading
wordt gespoten. De Philipswerkneemster op de middelste foto bereidt de 50 of 100 kleine onderdelen
met aansluitdraden voor. Alle aansluitdraden worden tegelijkertijd omgebogen zodat ze in de gaten
van de montageplaat passen. De onderdelen die op de montageplaat zijn gestoken, worden vervolgens
in de knip-buigmachine geplaatst, waarin het afknippen en ombuigen van de aansluitdradenmechanisch
gebeurt.
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Materialen (Icoma) met de zogenaamde zilverpoedermethode.
Het was een eenvoudige methode, waarvoor het materiaal in Eindhoven aanwezig

was en waarvan de investeringskosten laag waren. Het bleek vooral goed bruikbaar
om kleine apparaten met gedrukte bedrading te vervaardigen, zoals het gehoortoestel.
Voor toepassing in de radioproductie bleken de kosten echter te hoog en bleek ook
de plaatsing van componenten niet altijd even goed mogelijk.51

De Hoofdindustriegroep Apparaten had zich voor de toepassing in radio's gericht
op het ontwikkelen van het etsprocédé van met koper beklede platen. Het verkrijgen
van het benodigde koper vormde hierbij het grootste obstakel, onder meer als gevolg
van de naoorlogse grondstoffenschaarste. Binnen de apparatengroep besloot men
dan ook een geheel nieuwemethode te ontwikkelen om de printplaten te vervaardigen.
Een speciaal voor dit doel ingestelde werkgroep ‘Printed Wiring’ had een voorkeur
voor de zogenaamde transfermethode. Deze methode, waarbij geïmpregneerd papier
werd gebruikt, was in het eigen Apparaten Laboratorium ontwikkeld.52 Daar er
hierover geen publicaties bekend waren, zou men met dit procédé bovendien een
goede octrooipositie kunnen innemen.53

Er waren nog andere experimenten, zoals de foto-etsmethode, waarbij gebruik
werd gemaakt van het in Eindhoven beschikbare met koper beklede plaatmateriaal.
Dit gebeurde in het zogenaamde ABCD-laboratorium.54 De Algemeen Bedrijfs
Chemische Dienst (ondergebracht bij de Lichtgroep) verleende service en gaf advies
aan alle Hoofdindustriegroepen op niet op chemische toepassing gerichte terreinen
van de chemie.
De procédés verschilden niet alleen in complexiteit, maar ook in termen van

benodigde grondstoffen, octrooisituatie, kostprijs en fase van vervolmaking. Zo
waren bij de transfermethode grote investeringen nodig, voor de benodigde installaties
en de vereiste fabrieksoppervlakte. Dit zou dan ook pas bij een aanzienlijke
seriegrootte rendabel zijn. De grondstoffensituatie maakte de transfermethode medio
jaren vijftig echter financieel gunstig. Na een experimentele periode werd in 1955
een zelfstandige productie-eenheid gestart. Hier werden radiotoestellen (eerst alleen
de B1X67U, later ook de B2X67U) met gedrukte bedrading gefabriceerd, waarbij
met een serie van rond de 100.000 toestellen werd gewerkt.
In Eindhoven waren de series dan wel groot, maar bij de fabrieken in het buitenland

was de seriegrootte vaak veel kleiner en de transfermethode dan ookminder bruikbaar.
Daarom was ook met de andere, minder kapitaalintensieve methodes
geëxperimenteerd, waarvan uiteindelijk het etsprocédé als beste uit de bus kwam.55

De productie van toestellen met gedrukte bedrading

Met het gebruik van platen met gedrukte bedrading in radiotoestellen veranderde het
bestaande productieproces aanzienlijk, vooral in de fase van de chassismontage.
Hiervoor werden naast nieuwe werkmethoden ook machines en gereedschappen
ontwikkeld.56

Desondanks bleef een groot aantal werkzaamheden handarbeid.
Eerst werden de panelen met gedrukte bedrading zorgvuldig gereinigd, gedroogd

en met soldeerflux bespoten. Met behulp van een zogenaamde knip-buigmachine
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werden de onderdelen vervolgens op het paneel bevestigd. De onderdelen zijn eerst
door een monteuse in een rij van 50 of 100 stuks gelegd, waarna de aansluitdraden
met eenvoudig gereedschap om een mal werden gebogen. De onderdelen werden op
rekjes gemonteerd en doorgegeven aan de monteuse die bij de knip- en buigmachine
zat. Zij stak de draden van de onderdelen in de daarvoor bestemde gaatjes van het
paneel (over deze gaten later meer), dat met de gedrukte bedrading naar onderen in
demachine was gelegd. Eerst bevestigde zij de onderdelenmet lange aansluitdraden,
zoals de keramische en papiercondensatoren en weerstanden, en de brugdraden,
gevolgd door de buishouders en ten slotte de onderdelen met tordeerklippen.
Wanneer alle onderdelen op hun plaats zaten, legde demonteuse een aandrukkussen

boven op het paneel met de onderdelen en schoof ze het deksel eroverheen. Het op
de juiste lengte afknippen en ombuigen van de draden gebeurde geheel mechanisch,
door de knip-buigmachine. De monteuse schoof vervolgens het deksel open en nam
het drukkussen en het paneel uit de machine.
Er was echter zowel een technische als een menselijke beperking aan het maximaal

aantal te plaatsen onderdelen. Het knip- en buigmechanisme was berekend op het
tegelijk behandelen vanmaximaal dertig onderdelen. Een groter aantal verschillende
onderdelen zou bovendien moeilijk binnen het bereik van de monteuse zijn op te
stellen. Voor sommige onderdelen bleef het noodzakelijk deze met de hand te
bevestigen, omdat bijvoorbeeld met handgereedschap een krul moest worden
aangebracht. Zo was de luidspreker niet op de knip-buigmachine te bevestigen.
Hierna volgde het in één keer vastsolderen van alle onderdelen aan het paneel.

Daarvoor werd het paneel handmatig (met de gedrukte bedrading naar beneden) op
een mal gelegd, die de plaatsen waar geen soldeer mocht komen, afdekte. Vervolgens
werd het paneel ondergedompeld in een bad met gesmolten soldeer. Dit
dompelsolderen verving het grote aantal handmatige soldeerhandelingen. Het voordeel
van de panelen met gedrukte bedrading was dat al de te solderen punten in een plat
vlak lagen. Na het solderen van de verbindingen werden de buizen in houders gezet
en werd het paneel gecontroleerd.
Deze vervaardigingswijze werd evenwel niet meteen voor het gehele toestel

doorgevoerd. Een reden was dat er bij radiotoestellen sprake was van een groot aantal
varianten. Bovendien kwamen er vaak in korte tijd vele nieuwe typen bij. Al jaren
was duidelijk dat het tegemoetkomen aan demarktvraagmet verschillende radiotypes
en de vereenvoudiging van het productieproces conflicteerden.
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De B1×67U, het eerste met gedrukte bedrading vervaardigde radiotoestel (1955) is aanmerkelijk
kleiner dan zijn één jaar oude voorganger, het op de oude wijze gemonteerde model B×643A.

Typelimitering was dan ook al vanaf begin jaren dertig een terugkerend discussiepunt
bij Philips.57 Om toch het aantal verschillende toestellen te kunnen aanhouden, werd
aanvankelijk alleen het deel dat voor alle varianten hetzelfde was, uitgevoerd met
gedrukte bedrading.
Na het samenvoegen van het conventioneel gemonteerde chassis met het paneel

tot één radio, volgde het doormeten (trimmen).
Door het gebruik van de gedrukte bedrading was dit aanzienlijk vereenvoudigd

omdat de positie van de meetpunten nauwkeuriger vastlag. Het in de radiokast
monteren, de muziekcontrole en het verpakken waren niet veranderd.

Verdere ontwikkelingen

Sinds 1956 werd in toenemendemate gebruik gemaakt van gedrukte bedrading. Zoals
we hebben gezien, nam het handwerk nog een grote plaats in bij de chassisproductie.
Wel werd er binnen Philips gewerkt aan machines die een verdere mechanisering
van de componentenplaatsing mogelijk maakten. Het zou echter vanwege een
moeilijke interne afstemming met de componentendivisie tot de jaren tachtig duren
voor er een zelf ontwikkelde machine werd ingezet; de zogenaamde Modular Chips
Mounting-machine. Deze was totstandgekomen door samenwerking van het Centrum
voor Fabricage Technieken (CFT) en de Hoofdindustriegroepen voor audio, video
en elektronische componenten en materialen.58 Medio jaren vijftig werden
verschillende reizen naar de Verenigde Staten ondernomen om van de daar
beschikbare machines kennis te nemen.59 De machine die uiteindelijk werd
aangeschaft, in de vorm van een montagestraat, sloot goed aan bij de bestaande
traditie van de lopende band bij de radioproductie. Beter dan een montagemolen of
carrousel. De straat was eenvoudig aan te passen aan voor typeverandering
noodzakelijke wijzigingen of uitbreidingen. Begin jaren zestig werd steeds meer
gebruik gemaakt
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van deze plaatsingsmachines. Daar een deel van de onderdelen zich evenwel nog
niet leende voor het mechanisch monteren (zoals de weerstanden), moesten deze
aanvankelijk nog met de hand worden geplaatst. Dit nam in de loop der jaren zestig
steeds meer af als gevolg van de toenemende eenvormigheid van de componenten
en geschiktheid voor mechanische montage. Hiermee verdween de functie van
monteuse steeds meer; daar kwam een bedienende functie voor in de plaats. De
vrouwen werden verantwoordelijk voor de toevoer van de te monteren onderdelen,
de aan de machine te verstrekken informatie, het van tijd tot tijd verstellen van de
machine, het toevoeren van lege en het afvoeren van volgemonteerde panelen en het
opheffen van storingen.60

Gedrukte bedrading en de toeleveranciers

Door de toepassing van gedrukte bedrading konden ook sommige interne
toeleveranciers hun activiteiten uitbreiden. Zo had de Philitefabriek zich, toen zij
vanaf najaar 1956 eenvoudiger over koperfolie kon beschikken, gericht op de
ontwikkeling van het met koper bedekte materiaal. Hardpapier diende hierbij als
basismateriaal. Reeds na enkele maanden leverde de fabriek aanzienlijke voorraden.
Voorts werd in 1959 in de metaalwarenfabriek een nieuwe afdeling opgericht voor
de verwerking van platen met gedrukte bedrading.61

De toepassing van gedrukte bedrading hadwel tot gevolg dat een goede afstemming
tussen verschillende afdelingen in belang toenam. In de eerste plaats betrof dit de
ontwerpafdeling. De lay-out van de onderdelen zou zo moeten zijn ontworpen dat
deze niet eenvoudig omwisselbaar zijn en op de verkeerde plaats terechtkomen, om
‘installatiefouten’ tijdens de productie te voorkomen en noodzakelijke correcties te
minimaliseren. Daarnaast was het belangrijk dat een eenmaal in productie genomen
ontwerp niet meer werd gewijzigd.
Voordat we ingaan op de toeleverancier(s) van componenten, staan we stil bij de

‘gaatjes’ in het paneel met gedrukte bedrading. Deze gaatjes (voor de onderdelen)
werden met een stempel in het
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De innovaties op het terrein van gedrukte bedrading en de verdere ontwikkelingen op dit terrein
waren ook belangrijk voor de andere door Philips geproduceerde consumentenproducten. Dat dit
tot aanzienlijke veranderingen bij het productieproces leidde, zien we ook bij de geautomatiseerde
productielijn voor het monteren en testen van gedrukte schakelingen op printplaten in de
televisiefabriek van Philips Consumer Electronics in Brugge in 1989.

paneel gestampt. Daar een te groot aantal stempels nodig zou zijn om voor ieder type
toestel een ander patroon in de plaat te stampen, had men gestreefd naar een raster
waarbij een universeel stempel zou voldoen. Internationaal waren er afspraken
gemaakt over de bij het raster te gebruiken standaarden. Philips gebruikte het door
het International Electrotechnical Committee (IEC) gestandaardiseerde Amerikaanse
raster, met gaten van 1,3 mm middellijn en een onderlinge afstand van 2,54 mm (1
inch). Het gebruik van een dergelijk raster betekende dat er eisen van eenvormigheid
werden gesteld aan de aansluitingen van de te gebruiken onderdelen. Dit maakte een
nauwe samenwerking tussen de Hoofdindustriegroep Apparaten en de
Hoofdindustriegroep Icoma, die de onderdelen aanleverde, noodzakelijk.62

Een complicerende factor was dat enerzijds de onderdelen geschikt moestenworden
gemaakt voor de productie met gedrukte bedrading, maar anderzijds op het terrein
van die onderdelen zich tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen voordeden. Dit was
van des te groter belang daar Philips ook als zelfstandig toeleverancier van onderdelen
voor andere radiofabrikanten fungeerde.
Hoewel in die periode tevens de transistor werd ontwikkeld, werden nog lange

tijd radiobuizen in de radio geplaatst. Daar de bestaande buishouders niet in het raster
pasten, waren er nieuwe buishouders met lipjes ontwikkeld. Om te voorkomen dat
tijdens het vervoer de lipjes eenvoudig konden worden verbogen, werden de
buishouders met hun lipjes vast in schuimplastic gedrukt.
Naarmate onderdelen kleiner en fijner werden, werd bescherming tijdens het

vervoer steeds belangrijker.
De noodzaak om met meer gestandaardiseerde onderdelen te werken, betekende

ook dat de Philipsfabrieken in het buitenland met problemen werden geconfronteerd
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wanneer zij van plaatselijke toeleveranciers onderdelen afnamen die van een
afwijkende omvang waren.
De innovatie van de gedrukte bedrading reikte derhalve veel verder dan alleen de

chassismontage. Zowel binnen als buiten Philips moest men met de veranderende
productiemethodes rekening houden. Niet voor niets werd deze periode wel gezien
als een ‘new era in the design and manufacture of radio and television sets’.63
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Nabeschouwing

In dit hoofdstuk bleek dat bij de innovatieprocessen in de gloeilampen- en de
radioproductie er diverse verschillen zijn te constateren. Werd bij de
gloeilampenproductie begin twintigste eeuw reeds veel handmatige arbeid door
machines verdrongen, bij de productie van radio's nam het handwerk tot in de jaren
vijftig nog een belangrijke plaats in. Voorts vond de overgang naar het principe van
gedrukte bedrading enkele decennia na de productie van het eerste radiotoestel plaats,
terwijl de beeldbepalende innovaties bij de gloeilamp voornamelijk in de beginperiode
plaatsvonden.
Zoals we hebben gezien, zijn deze verschillen in ‘innovatiepaden’ onlosmakelijk

verbonden met een groot aantal nauw met elkaar samenhangende aspecten, die we
hier nogmaals de revue zullen laten passeren.

Productkenmerken

Een belangrijk verschil tussen beide producten is het aantal componenten waaruit
zij zijn opgebouwd. Bij de radio en veel andere consumentenelektronicaproducten
zijn dit er aanzienlijk meer dan bij de gloeilamp. Dit heeft niet alleen een materiële,
maar ook een organisatorische dimensie. Hoe groter het aantal componenten, hoe
groter uiteraard het aantal (interne) toeleveranciers die bij het productieproces
betrokken zijn.
Aan het vereiste samenspel tussen de verschillende betrokkenen worden in een

periode van innovatieve veranderingen, zoals de introductie van de gedrukte
bedrading, extra eisen gesteld.
Afstemming en vroegtijdige informatie-uitwisseling, ook met andere betrokkenen,

zoals de ontwerpafdeling, worden nog belangrijker. Een complicerende factor was
dat Philips over verscheidene buitenlandse fabrieken voor radiotoestellen beschikte,
die verschilden in aantal typen geproduceerde radiotoestellen, grootte van de series,
etc. Hiermee diende Philips Eindhoven bij zijn keuze rekening te houden.
In het verlengde ligt een ander verschil tussen de gloeilamp en de radio: de

ontwikkelingen van de diverse onderdelen. Bij de gloeilamp waren deze na de eerste
jaren slechts gering en betekenden zij geen grootschalige wijziging van het ontwerp
en de samenstelling van het eindproduct. Bij de radio hadden de veranderingen die
zich in de loop van de tijd in de onderdelen voordeden, vergaande consequenties
voor de uiteindelijke vormgeving van het ontvangtoestel. Hier diende bij innovaties
in het productieproces rekening mee te worden gehouden.
Ten slotte was een belangrijk verschil de positie die de toeleveranciers innamen.

Waren de glas- en gasfabriek allereerst als interne leverancier actief, de productie
en levering van radiobuizen was aanvankelijk voor een externe markt. Pas toen
Philips met de radioproductie begon, werd dit een interne toeleverancier.
Hierdoor speelde Philips een dubbelrol in de radiomarkt, niet alleen als concurrent,

maar tevens als aanbieder. Dit betekende dat er rekening gehouden moest worden
met de behoeften van zowel de externe afnemers als de eigen apparatenfabriek.
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Productdifferentiatie en de markt

Hoewel er in de loop der tijd wel nieuwe lampen, zoals de TL-buis en de
gasontladingslampen, aan het assortiment werden toegevoegd, gebeurde er ten aanzien
van de gloeilamp zelf niet veel. Het was het binnenwerk, en dan voornamelijk de
draadproductie, die aanzienlijk was veranderd; de gloeilamp had qua uiterlijk en
vorm geen grote wijzigingen ondergaan. De radio varieerde qua vorm en ontwerp
door de tijd heen echter aanzienlijk. De markt werd met steeds nieuwe producten
overspoeld en productaanpassingen moesten aan de wensen van de consument
tegemoetkomen. De verschillende typen volgden elkaar in snel tempo op. Nieuwe
ontwerpen betekenden vaak het gebruik van nieuwe of een ander aantal componenten
en soms zelfs veranderingen in het productieproces. Beslissingen van de commerciële
afdelingmoesten dan ook door de ontwerp- en productieafdelingen op de voet worden
gevolgd. Het behoud van flexibiliteit was bij de radioproductie dan ook van groot
belang. Meerdere malen bleek dat flexibiliteit en innovatieve veranderingen in het
productieproces op gespannen voet met elkaar konden staan.

Het productieproces

Zowel bij de gloeilamp als bij de radio werd gestreefd naar opvoering van de
productiviteit. Bij de gloeilamp vormde, tot de komst van de getrokken metaaldraad,
de draadproductie de bottleneck tot productiviteitsopvoering. Bij de radio vormde
de bestaande productiewijze, in het bijzonder op het terrein van de
componentenplaatsing en bedrading, een steeds grotere belemmering om de productie
op te voeren. Er zat een grens aan het aantal soldeerbewerkingen die handmatig
konden worden uitgevoerd, en ook het tempo was aan een grens gebonden. Bij
plotselinge toename van de vraag, was het moeilijk om aan voldoende geoefend
personeel te komen. De bedrijfsleiding besefte bovendien dat zij zeer afhankelijk
was van de ervaringskennis van haarmedewerkers voor het leveren van een kwalitatief
goed eindproduct. De wens om deze afhankelijkheid te verminderen, was een streven
bij het innoveren van het productieproces. Mechanisch verbinden moest wel aan met
het handwerk vergelijkbare hoge nauwkeurigheidseisen kunnen voldoen, eerder was
het niet te overwegen.
Deze innovaties in de radioproductie waren ook van belang voor een groot aantal

andere consumentenproducten, zoals de televisie. Een deel van de in de jaren zestig
toegenomen productieomvang en arbeidsproductiviteit in de industrie moet dan ook
in het licht van de hier besproken ontwikkelingen worden beschouwd. Het betrof
hier echter niet een productietoename door inzet van grotere en snellere
productiemachines, zoals in vroeg gemechani-
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seerde takken van industrie, maar een mechanisering die mogelijk werd op plaatsen
waar daarvoor handwerk was vereist.

Herkomst van innovaties

Ondanks deze verschillen zijn bij zowel de gloeilampenproductie als de radioproductie
ook enkele gelijksoortige ontwikkelingen te constateren. De verandering van het
productieproces was zeer nauw verbonden met de productverandering, zij het dat
het bij de gloeilamp voornamelijk het binnenwerk betrof. Zowel op het vlak van het
product als op dat van de productietechnische kennis ging Philips vaak te rade bij
ontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Daarbij werden de ontwikkelingen niet altijd zonder meer overhevelbaar geacht

naar de Europese context. Vaak speelde daarbij mee dat Philips eraan hechtte om
een op een eigen octrooi gestoelde methode te kunnen gebruiken. De beschikbare
capaciteit op het terrein van onderzoek en ontwikkeling werd daartoe ingezet.

M. Davids
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Drie werknemers van tapijtfabrikant Rinos in Genemuiden in 1987. Zij zitten achter een zogenaamde
tuftmachine, die wordt gebruikt voor de productie van de bovenkant van kamerbreed tapijt en
entreematten. Per dag werd ongeveer een kilometer tapijt vervaardigd.
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9 Innovativiteit, complexvorming en arbeid

De aan het begin van de twintigste eeuw bestaande verwachting dat ‘de onstuitbare
wedloop van industrialisering en volautomatisering, op den duur het merendeel der
huidige en toekomstige menselijke arbeidsverrichtingen zal uitschakelen’ is niet
bewaarheid geworden.1 Nog steeds is de mens onmisbaar bij industriële
productieprocessen. Wel heeft zich gedurende de twintigste eeuw een groot aantal
veranderingen voorgedaan. Dit ging geleidelijk.
Zo werd niet ineens het héle schip in staal in plaats van in ijzer uitgevoerd of

geheel gelast in plaats van geklonken. In één bedrijf konden dan ook technieken van
zowel een eerdere als een latere datum worden aangetroffen. Voorbeelden zijn de
verschillende technieken en machines die in de plasticverwerkende industrie naast
elkaar werden gebruikt en de diverse vormen van aandrijfkracht naast elkaar in één
bedrijf werden aangetroffen. Ook binnen één bedrijfstak konden aanzienlijke
verschillen bestaan. De grafische industrie vormde een sector waar kleine, startende
bedrijfjes met door de grotere bedrijven afgedankte drukpersen functioneerden.
Hoewel ontwikkelingen tussen bedrijfstakken niet altijd vergelijkbaar zijn, is er

bij alle sectoren wel duidelijk een verschil tussen grotere en kleinere bedrijven te
constateren. Ondernemingenmet een aanzienlijk productievolume zullen vaak eerder
in nieuwe kapitaalintensieve innovaties investeren, daar zij deze eerder rendabel
kunnen maken. Dure klinkmachines werden in de jaren dertig dan ook voornamelijk
voor de bouw van grote schepen toegepast en de met de toepassing van snelstaal en
stelliet te verkrijgen hogere snelheid was alleen zinnig bij grote series of
massafabricage. Dezelfde afwegingen zagen we bij de mechanisatie van de
radiofabricage. Sommige technische toepassingen voldeden in de bestaande vorm
niet voor het midden- en kleinbedrijf. Dit was duidelijk het geval bij de eerste
generaties stoommachines, hetgeen leidde tot allerlei initiatieven om andere motoren
te ontwikkelen. Hoe ook hier weer specifieke, bedrijfstakgebonden kenmerken de
toepassing bepaalden, blijkt uit het voorbeeld van de dieselmotor, die met name
geschikt was voor tankschepen, niet alleen omdat de brandstof weinig ruimte innam,
maar meer nog omdat de dieselmotor ten opzichte van de stoomturbine het voordeel
had dat er geen brandbare vonken vrijkwamen.
Zoals in voorgaande hoofdstukken reeds bleek, was er altijd een heel scala aan

verklaringen die een rol speelden bij veranderingen die zich in het productieproces
voltrokken. Wel was er vaak sprake van het bestaan van bepaalde knelpunten. Het
zoeken naar oplossingen kon de toepassing van innovatieve veranderingen doen
versnellen. Soms liepen snelheden van deelprocessen te veel uiteen en was het zonder
aanpassing van een bepaald deelproces, dat bijvoorbeeld arbeidsintensief was,
onmogelijk om de productie op te voeren. Dit gold bijvoorbeeld voor de
draadproductie tot aan het moment van toepassing van de getrokken metaaldraad en
voor de vervaardiging van radio's tot de introductie van de gedrukte bedrading. Deze
samenhang bleek ook bij de offsetdruk, waarbij het maken van het cliché bewerkelijk
en langzaam was, terwijl het drukken zeer snel ging. Met de geavanceerde
fotografische zetmachines van na 1960 werd het ‘stuwmeer’ in de productie opgelost.
Hierbij dient te worden vermeld dat slechts een klein deel van de maakindustrie
gestandaardiseerde massaproducten vervaardigde. Behoud van flexibiliteit in de
productie was dus vaak een belangrijke vereiste bij mechanisatie. Gedurende een
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groot deel van de twintigste eeuw werd een deel van de producten weliswaar aan de
lopende band vervaardigd, maar geschiedde een groot deel van de handelingen
handmatig. Pas bij een meer flexibele wijze van auto-
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Daar toepassing van stoomminder geschikt was voor het midden- en kleinbedrijf, leidde de introductie
van verbrandingsmotoren en elektromotoren ertoe dat ook in kleinere bedrijven handkracht steeds
vaker werd vervangen. Hier zien we in de werkplaats van Smit Slikkerveer in Ridderkerk een draaibank
die via een riem door een elektromotor wordt aangedreven. De toepassing van de elektromotor was
nauw verbonden met andere procesinnovaties, zoals het gebruik van snelstaal bij draaibanken.

matiseren verdween het handwerk steeds meer. Lange tijd was mechanisering in de
metaalindustrie niet goed mogelijk daar niet aan de voor kleine series benodigde
flexibiliteit werd voldaan. Dit kon pas met de komst van volgsystemen en, later,
programmabesturing. Andere voorbeelden komen uit de consumentenelektronica en
de confectie.
Naast specifiek met het bedrijf of de bedrijfstak verbonden afwegingen speelde

in veel gevallen vaak ook de wens om ‘de modernste technieken’ toe te passen en
met een volgens de nieuwste methoden vervaardigd product naar buiten te treden.

Innovaties en complexen

Om te begrijpen waarom sommige innovaties zich verder verspreidden terwijl andere
uiteindelijk niet werden toegepast of uitsluitend in een beperkt gebied, zijn
bedrijfsinterne factoren en specifieke technische voordelen alleen ontoereikend. Ook
de context waarbinnen de onderneming of bedrijfstak functioneert, bepaalt de
bereidheid en/of het vermogen om te innoveren. We hebben in deze studie voor een
specifieke contextafbakening gekozen, te weten de ‘complexbenadering’. In het
bijzonder in de deelstudies is aandacht besteed aan de verschillende actoren binnen
het complex en de onderlinge verhoudingen. Daarbij bleek dat het belang van de
diverse actoren per complex verschilde, maar ook in de tijd aan verandering
onderhevig was.
Binnen de grafische industrie was er sprake van een nauwe institutionele

samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, die streefden naar
een ordening van de op dat moment sterk versplinterde markt. Die marktordening
beperkte zich niet alleen tot een regulering van de arbeidsmarkt, maar strekte zich
uiteindelijk uit tot vrijwel alle aspecten van de grafische sector: regulering van de
concurrentie door tarieven en kwaliteit te normeren en regulering en inperking van
de macht van de toeleveranciers van papier en machines. Met de oprichting van het
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Machinefonds voor het Grafisch Bedrijf werd het doorverkopen van oude machines
aan banden gelegd. De vakbonden keerden zich niet tegen veranderingen in het
grafisch bedrijf, als maar rekening werd gehouden met de sociale gevolgen. De
invoering van innovaties geschiedde hierdoor geleidelijk. Hoewel er bij de grafische
industrie geen sprake was van een bewust samenspel tussen toeleveranciers en
drukkerijen, waren innovatieve ingrepen soms wel afhankelijk van wederzijdse
ontwikkelingen. Drukkerijen gingen pas over tot de aanschaf van een rotatiepers
wanneer de vereiste brede en dikke papierrollen beschikbaar waren. Papierbedrijf
Van Gelder, bijvoorbeeld, speelde direct hierop in.
Binnen het scheepsbouwcomplex was de samenwerking veel minder

geïnstitutionaliseerd en bestonden er vooral nauwe banden tussen de scheepswerven
en de belangrijke afnemers van deze kapitaalgoederen. Zo was de rol van de Marine
zowel bij de toepassing van de stoomturbine als bij het lassen van de staalverbindingen
van groot belang en waren rederijen vaak direct betrokken bij de modernisering van
de werven. Het samenspel tussen werven en toeleveranciers, die soms zelfs waren
geïntegreerd, was vergaand in het voorbeeld van de ontwikkeling van de dieselmotor
bij Werkspoor. Bepalingen van organisaties als classificatiebureaus en
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De expeditieafdeling van de papierfabriek Van Gelder en Zonen te Velsen in de jaren vijftig. Deze
fabriek werd in 1896 speciaal vanuit de hoofdvestiging in Wormerveer opgericht voor de productie
van rollen papier voor de rotatiepersen van de grote dagbladen.

de scheepvaartinspectie konden vaak een verstrekkende invloed hebben. Het lassen
kreeg bijvoorbeeld een stimulans toen classificatiebureaus dit verplicht stelden.
Bij Philips valt de integratie van de toeleveranciers op. Vooral de

kwaliteitsbeheersing vormde daarbij een belangrijk argument.
Daarnaast was de positie ten opzichte van de directe concurrenten vaak bepalend.

Hierbij moeten we niet alleen denken aan de kartelsituatie op de gloeilampenmarkt,
waardoor werd ingezet op innovaties op de buiten het kartel vallende gebieden, maar
ook aan de dubbelpositie van Philips op de markt van radio-apparatuur als
onderdelenleverancier en als radioproducent.
Voorts zijn er nog enkele algemene ontwikkelingen aan te geven.
De aanwezigheid van initiatiefnemers en pleitbezorgers is niet voldoende. Vaak

is het van groot belang dat initiatieven aansluiten bij andere ontwikkelingen in de
samenleving. Dit bleek wel bij het scheepsbouwkundig proefstation. Ondanks eerdere
initiatieven kwam dit pas van de grond toen in de jaren twintigmeer aandacht ontstond
voor technisch-wetenschappelijk onderzoek en de oprichting van laboratoria.
In de loop der tijd was er in de besproken complexen sprake van zowel een

verdichting als van een uitbreiding. De verschillende actoren binnen de complexen
raakten steeds meer op elkaar betrokken. Vooral binnen het grafisch complex nam
het aantal terreinen waarop werd samengewerkt na de Tweede Wereldoorlog steeds
meer toe. Uitbreiding vond niet alleen plaats binnen de bedrijven, met steeds meer
aparte afdelingen voor ontwerp en gereedschappen, maar ook kwamen nieuwe
ondernemingen en organisaties op. Bij de verspreiding van innovatieve veranderingen
in het productieproces speelden deze vaak een belangrijke rol. Een voorbeeld zijn
de adviesbureaus, die nieuwe manieren van werken propageerden. Tevens speelden
zij, evenals publicaties over toepassingen van innovaties, een belangrijke rol bij de
vorming en verspreiding van ideeën over wat als ‘modern’ werd beschouwd. Ook
tentoontstellingen en bijvoorbeeld de door de beroepsvereniging van ingenieurs, het
KIvI, georganiseerde bezoeken aan ‘moderne’ bedrijven, waar de ‘nieuwste
toepassingen’ werden getoond, waren vaak richtinggevend.
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Alle veranderingen die zich binnen een complex voltrokken, vonden plaats tegen
de achtergrond van een aantal algemene economische en politieke ontwikkelingen,
waarvan de invloed niet kan worden onderschat. Meer internationaal georiënteerde
bedrijven, zoals Philips en die in de scheepsbouw, waren uiteraard gevoeliger voor
wereldwijde ontwikkelingen dan demeer plaatsgebonden industrie. Zo was demarkt
voor drukwerk door de taalgebondenheid beperkt tot Nederland. De Eerste
Wereldoorlog laat zien dat de oorlogsomstandigheden en de verdere verspreiding
van de elektromotor niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het feit dat in deze
tijd van kolenschaarste de overheid de elektriciteitsmaatschappijen bevoordeelde bij
de kolendistributie, deed de prijs van elektriciteit dalen ten opzichte van de gasprijs
en die van voor de stoommachine benodigde kolen. Ook kregen Nederlandse
machinebouwers een stimulans toen zij als gevolg van invoerproblemen bestellingen
kregen van industriële bedrijven.
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Innovatie en kennis alsmede hun oorsprong

De in de negentiende eeuw bestaande oriëntatie op buitenlandse innovaties bleef ook
gedurende de twintigste eeuw voortduren.
Wel werd naast Duitsland de Verenigde Staten steeds belangrijker als bron van

innovatieve kennis, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij speelden de in het
kader van de Marshallhulp georganiseerde transatlantische reizen een niet
onbelangrijke rol. Op veel verschillende manieren werd de buitenlandse kennis eigen
gemaakt. In veel gevallen vormde het aanpassen van de buitenlandse machine of
dito werktuig aan de specifieke omstandigheden in de betreffende werkplaats of
fabriek een bron van kennis, van waaruit tot eigen ontwerpen of oplossingen werd
gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de door Philips bij General Electric
aangeschafte pompmolen. Door buitenlandse reizen en stages en via de vakliteratuur
bleef men op de hoogte. Ook de door het KIvI georganiseerde lezingen en cursussen
maakten de kennis voor deNederlandse industrie toegankelijk. Hieraan is bijvoorbeeld
de verdere institutionalisering van het nieuwe vakgebied van demeet- en regeltechniek
te danken.
Hoewel de meeste van de in de Nederlandse maakindustrie toegepaste machines

van buitenlandse makelij waren, was de Nederlandse machine-industrie toch in staat
op een aantal terreinen een exportpositie in te nemen. Voorbeelden zijn Werkspoor
met zijn dieselmotoren en Stork Plastics Machinery met zijn spuitgietmachines.
Philips, dat wel de productie van zijn gloeilampenmachines zelf ter hand had genomen,
maakte niet alles zelf. Zo werden voor demechanisatie van de consumentenproducten
ook veel machines uit het buitenland betrokken. Hoewel Philips bij de toepassing
van gedrukte bedrading ook van een aantal buitenlandse ontwikkelingen gebruik kon
maken, hechtte het er echter toch aan om met een eigen procédé een goede
octrooipositie in te kunnen nemen. Dit behoorde ook tot de mogelijkheden, gezien
de bij Philips bestaande interne onderzoekscapaciteit.
Voor bedrijven die niet over interne onderzoeksafdelingen beschikten, voorzagen

externe instituten zoals het scheepsbouwkundig proefstation in deze leemte. Het
aangaan van licentie-overeenkomsten met bedrijven uit het buitenland vormde een
andere mogelijkheid tot kennisverwerving. Heemaf deed dit met een dochterbedrijf
van het Duitse AEG, Sachsenwerk uit Dresden, voor elektromotoren en dynamo's
en Werkspoor met de eveneens Duitse firma MAN voor dieselmotoren.

Innovatie en arbeid

De diverse veranderingen die zich in de verschillende productieprocessen voltrokken,
gingen niet ongemerkt aan de fabriekswerknemers voorbij. Kennis over het totale
vervaardigingsproces van een product werd als gevolg van arbeidsdeling steeds meer
opgesplitst en verspreid over meerdere medewerkers. De ‘draadjesmaaksters’ en
‘bruggetjesmaaksters’, bijvoorbeeld, hadden slechts kennis over een deel van het
lampen maken, terwijl de smid in de scheepsbouw steeds meer activiteiten aan de
brander en snijder moest overlaten. Behalve dat over het geheel genomen de
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handmatigheid gedurende de eeuw afnam, verdween in de loop van de eeuw tevens
een groot aantal werkzaamheden en daarmee een

Begin twintigste eeuw zetten verscheidene grotere ondernemingen, waaronder Philips, eigen
onderzoeksafdelingen op om met eigen expertise te kunnen concurreren. In 1908 werd, om meer
inzicht in het trekken van metaaldraad te verwerven, het Chemisch Laboratorium opgericht. Het in
1914 opgerichte Natuurkundig Laboratorium (NatLab) richtte zich aanvankelijk vooral op de fysische
eigenschappen van de gloeilamp. Hier het laboratorium in 1929.
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Arbeidsdeling en verwetenschappelijking komt ook tot uiting in het toenemend gebruik van tekeningen.
In de tekenkamer of het ontwerpbureau gaf de technicus op tekeningen aan hoe het werk in de
werkplaats uitgevoerd diende te worden. Hier zien we de tekenkamer van de scheepswerf en
machinefabriek Fijenoord te Rotterdam rond 1915.

groot aantal beroepen. Tevens zagen echter nieuwe beroepen het licht. In de
scheepsbouw kwamen de lassers in plaats van de klinkers en kokers (degenen die de
ruimte tussen de platen waterdicht moesten maken). Uit de grafische industrie
verdween het loodzetten met de introductie van het elektronisch zetten. Het was toe
te schrijven aan de nauwe institutionele samenwerking binnen het grafisch complex
dat herscholing het massale verlies aan arbeidsplaatsen daarbij opving. Er waren
echter ook verliezers: de vrouwen waren in het verleden door de vakbonden
systematisch uitgesloten van ‘vakarbeid’ aan de zetmachines en niet in het bezit van
het voor omscholing vereiste grafisch-technisch certificaat. Het verdwijnen van een
groot aantal deelhandelingen bij de overgang van gloeilampen met gespoten naar
getrokken metaaldraad had minder gevolgen, doordat in dezelfde tijd de behoefte
aan arbeidskrachten groeide door de productiegroei.
De nieuwe vaardigheden of beroepen die als gevolg van veranderingen in

productieprocessen nodig waren, maakten doorgaans aanpassing of uitbreiding van
het bestaande technisch onderwijs noodzakelijk. Zo werd begin twintigste eeuw
constructietekenen in het curriculum van de ambachtsschool opgenomen. In sommige
gevallen konden nieuwe productietechnieken nog niet worden toegepast daar er nog
onvoldoende daarin geschoolde werknemers beschikbaar waren. Zo werden in de
jaren dertig sommige schepen nog deels geklonken als gevolg van een tekort aan
lassers. Grotere bedrijven konden bij een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten
zelf besluiten tot de oprichting van een opleiding, hetgeen we bij Philips hebben
gezien. Vaak ook waren buitenlandse vaklieden in Nederland werkzaam, wier
vakkennis soms ook als nuttige bron werd gebruikt. De aanwezigheid van voldoende
en vaak ook specifiek geschoolde arbeidskrachten was veelal een van de weinige
punten waarbij de geografische locatie van de betreffende industrie nog een rol van
betekenis speelde.
Niet alleen veranderde de inhoud van bepaalde taken, ook verminderde in de loop

der eeuw de vrijheid bij de taakuitvoering aanzienlijk en kreeg de controle een steeds
onpersoonlijker karakter. Situaties als bij de draaierij van Stork Hijsapparaten, waar
de baas de kwaliteit op basis van zijn ervaring controleerde, maakten plaats voor
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controle-instrumentenmet tolerantiekalibers. Hiermee verschenen tevens steeds meer
ingenieurs binnen de industriële bedrijven.
Voor de werkzaamheden in de industrie wordt vaak traditioneel ofwel van

mannelijke ofwel van vrouwelijke arbeid gebruik gemaakt. Zo was het in de
gloeilampenproductie gebruikelijk om, voornamelijk uit kostenoverwegingen, voor
het eenvoudige handwerk (vaak jonge) vrouwelijke arbeidskrachten in te zetten. De
meer chemische werkzaamheden en het toezicht werden door mannen gedaan. Soms
wijzigde dit bij veranderingen van het productieproces, zoals bij de toepassing van
hamermachines, toen mannen werden ingezet. Ook bleek bij uit het buitenland
overgenomen productietechnieken vaak de sekseverdeling van de in het buitenland
bestaande situatie te worden overgenomen. Opvallend bij de grafische industrie was
dat de bonden zich verzetten toen werkgevers uit kostenoverwegingen bij de
introductie van de zetmachines vrouwen wilden inzetten om zo het loonpeil te kunnen
verlagen. Dit verzet was deels succesvol; de linotype bleef het domein van demannen,
terwijl vrouwen aan de monotype werden geduld.
De productiviteit in de industrie liet als gevolg van de twintigsteeeuwse

veranderingen in de productietechniek een aanzienlijke
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stijging zien. Dit was niet alleen toe te schrijven aan de toenemende mechanisatie
en automatisering. Het was vaak een combinatie van verschillende maatregelen die
tot productiviteitsverhoging leidde. In de textielindustrie was dit als gevolg van de
inzet van automatische weefgetouwen, volcontinudienst en nieuwe meetmethoden
bij het weven. Andere belangrijke innovaties bij de opvoering van de
productiesnelheid waren onder meer de standaardisering van onderdelen, verandering
van de productie-lay-out en aanpassing van de fabricageruimte. Innovatieve
veranderingen betekenden soms dat bestaande gebouwen niet langer voldeden of
juist nieuwe mogelijkheden boden. Zo zorgden de voor de zware rotatiepersen
benodigde stevige fundamenten er vaak voor dat drukkerijen hun oudere panden
verlieten voor nieuwbouw en werd in de textielfabricage laagbouw mogelijk door
toepassing van elektromotoren. Hier kan dan ook worden gesproken van een
innovatieknooppunt; innovaties op of aanpassing van de locatie was noodzakelijk
als gevolg van een veelheid van technieken die bovendien aan veranderingen
onderhevig waren.

De vele veranderingen in het industrieel produceren maakten dat het werk in de
fabriek op het eind van de twintigste eeuw in weinig meer leek op dat op het einde
van de negentiende eeuw.

M. Davids

Eindnoten:

1 Fred L. Polak, De toekomst is verleden tijd. Cultuur-futuristische verkenningen (Utrecht 1955)
deel 1, 235-238.
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Lijst van afkortingen

Algemeen Bedrijfs Chemische DienstABCD

Allgemeine Elektrizitäts GesellschaftAEG

Algemeene Kunstzijde UnieAKU

Algemene Nederlandse Grafische BondANGB

Algemene Nederlandsche
Metaalbewerkersbond

ANMB

Algemeene Nederlandsche Typografen
Bond

ANTB

AlgemeneNederlandseWielrijders BondANWB

Amsterdamse Omnibus MaatschappijAOM

Allied Quality Assurance PublicationAQAP

Algemene Vereniging van Ondernemers
in het Loodgieters-, Sanitair- en
Gasverwarmings- installatiebedrijf

AVOL

Burgemeester en WethoudersB&W

Bond van Nederlandse ArchitectenBNA

Bataafsche Petroleum MaatschappijBPM

bruto registertonbrt

collectieve arbeidsovereenkomstcao

Centraal Bureau voor de StatistiekCBS

Centraal Bureau voor Sociale AdviezenCBSA

Centrum voor Fabricage TechniekenCFT

Congrès Internationaux d'Architecture
Moderne

CIAM

Certificatie-Instituut voor de Metaal- en
Elektrotechnische Industrie

CIMEI

Centraal Ontwikkelings BureauCOB

Centraal Overleg Vrouwenorganisaties
Amsterdam

COVA

Communistische Partij NederlandCPN

NVHollandsche Draad- en KabelfabriekDraka

Desk top publishingDTP

Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid

EIB

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



Nederlandsche KunstzijdefabriekEnka

Federatie voor de Metaal- en
Electrotechnische Industrie

FME

General ElectricGE

Van der Giessen-De NoordGN

Holland-Amerika LijnHAL

Huisvesting van Alleenstaanden en
Tweepersoonshuishoudens

HAT

NV Hengelosche Electrische en
Mechanische Apparatenfabriek

Heemaf

Vereniging van Handelaren in
Bouwmaterialen in Nederland

HIBIN

Handel in gereedschapswerktuigen en
technische artikelen

Higeta

Hollandsche Kunstzijde IndustrieHKI

Haagsche Tramweg MaatschappijHTM

Houthandel Utrecht + Uboka + HoutriboHUBO

Industriële Componenten en MaterialenIcoma

International Electrotechnical CommitteeIEC

N.V. Internationale Gewapendbeton
Bouw

IGB

International Standards AssociationISA

Instituut tot Voorlichting bij
Huishoudelijke Arbeid

IVHA

Jongens Nijverheid SchoolJNO

N.V. tot Keuring van Electrotechnische
Materialen

KEMA

Kunsten, Informatie en MediaKIEM

Koninklijk Instituut van IngenieursKIvI

Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen

KIWA

Stichting
Kwaliteitsverklaringen-Organisatie voor
Materialen en Onderdelen voor de bouw

KOMO

Koninklijke Pakketvaart MaatschappijKPM

Koninklijke Shell Plastics Laboratorium
Delft

KSPLD
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Landelijk Contactadres van
Vrouwenadviescommissies

LC

Lagere Technische SchoolLTS

Machinehandel van Johan Enschedé en
Zonen

MAHEZ

Maschinefabrik Augsburg-NeurenbergMAN

Management en Arbeid Nieuwe StijlMANS

Massachusetts Institute of TechnologyMIT

Middelbare Technische SchoolMTS

Middelbaar Uitgebreid Lager OnderwijsMULO

Nederlandse Aardolie MaatschappijNAM

Nederlandsche Acetyleen VereenigingNAV

Noord-Atlantische Verdrags OrganisatieNAVO

National Bulk CarriersNBC

Nederlandsche Dok en Scheepsbouw
Maatschappij

NDSM

Nederlandsche
Herstructureringsmaatschappij

Nehem

NederlandscheVereenigde Scheepsbouw
Bureaux

Nevesbu

Nederlandse HuishoudraadNHR
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Nederlands Instituut voor Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting

NIROV

Nederlands Instituut voor EfficiencyNIVE

Nederlands Instituut voor
Volkshuisvesting en Stedebouw

NIVS

Nederlandse Litho-, Foto- en
Chemigrafenbond

NLFCB

Nederlands Normalisatie InstituutNNI

Nederlandse SpoorwegenNS

Nederlandse Seintoestellen FabriekNSF

Nederlandsche Scheepsbouw
Maatschappij

NSM

Stichting Nederlandsch
Scheepsbouwkundig Proefstation

NSP

Nederlandsche Stichting voor StatistiekNSS

Nederlandse Vrouwen Electriciteits
Vereniging

NVEV

Nederlandse Vereniging Fabrikanten
Kunstharsprodukten

NVFK

Nederlands Verbond van
Vakverenigingen

NVV

Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen

NVVH

(organisatie ter bevordering van het)
Nederlandse Wetenschappelijke
Onderzoek

NWO

Nationale WoningraadNWR

polyetheenPE

polymethyimethacrylaatPMMA

Provinciale Utrechtse Elektriciteits
Maatschappij

PUEM

polyurethaanschuimPUR

polyvinylchloridePVC

Partij van de ArbeidPvdA

polyvinylideenchloridePVDC

Publieke WerkenPW
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research and developmentR&D

Rotterdamsche Droogdok MaatschappijRDM

Ruimtelijk Ontwikkelings LaboratoriumROL

Rijn-Schelde-VerolmeRSV

Stichting Architecten ResearchSAR

Sociaal-democratische ArbeiderspartijSDAP
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Stoomvaart Maatschappij NederlandSMN
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Stichting Vakopleiding BouwbedrijfSVB

Nederlandse Organisatie voor Toegepast
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TNO

Vrouwen AdviescommissieVAC

Vereniging van Exploitanten van
Electriciteitsbedrijven Nederland

VEEN

Vereniging van Exploitanten van
Waterbedrijven in Nederland

VEWIN

Vereniging Nederlandse GemeentenVNG

Vrije TijdVT

Vereniging Toepassing Kunststoffen
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Vereniging van Vrouwen met een
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VVAO
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‘waterleidingen van vinyl’Wavin

Waterleidingsmaatschappij OverijsselWMO
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ADM (Amsterdamse Droogdokmaatschappij), 268, 344
adviesbureau Louwerse, 285, 289, 292, 294, 296
adviseurs, 53, 379
AEG, 223-224, 279, 380, 383
afstemming, 215-239
afval,

scheiding van -, 71
verwijdering van -, 31, 108

-water, 20

agendabouw, 103, 107
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artsen, 32, 115, 119, 120, 123, 124, 126, 129, 130, 140, 141
Arts and Craftsbeweging, 116, 186
asbestcement, 222, 223, 232
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aantal -, 66, 78, 78, 82, 86
-verkeer, 77, 78, 80
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automatisering, 316
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badgelegenheid, 148-149
bakeliet, 220, 233
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-grootte, 254, 321, 330, 377
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-leven, 298, 299
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Berkel's Patent, Van -, 263, 289, 289, 291
beroepen, nieuwe -, 325-326, 381
beroeps-

-keuze, 209
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-telling, 197, 198, 199
-verenigingen, 55, 96, 189, 225, 235, 274, 324, 325, 359
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besturingssystemen, 310
beton (gewapend-), 88, 135, 154, 202, 202-205, 211, 212

-afwerker, 204, 205
-arbeiders, 202, 209

opleiding van -, 202, 203, 209

-blokken, 136, 136
-bouw, 134-137, 138
-bouwmaatschappij, 134, 137
-experimenten, 135, 136, 137, 138
-platen als fundering, 134
-specie, 202, 202
-systemen, 136, 136
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-timmerman, zie timmerman
-vereeniging, 202
-(ijzer)vlechters, 198, 203, 204, 205
-werkers, 198, 205, 205, 209, 211
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-dichtheid, 19, 20, 26, 70, 73, 103
-groei, 19, 36, 37, 48, 51, 75
-omvang, 19, 19, 20, 20, 22, 25

bewoners, 150, 157, 158, 159, 165-167
-categorieën, 181-182
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86, 87, 87, 93, 94, 95
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Bond van Nederlandse Architecten (BNA), 171, 180, 218, 219
Bond van Woningopzichteressen, 148, 149, 150, 158
bouw, zie woningbouw
Bouw, 135, 138, 149, 167, 171, 187, 216, 218, 219, 225, 236, 238
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gesloten -, 137-140

Bouwcentrum, 170, 171, 180, 180, 181, 194, 209, 216, 216, 218, 228, 234, 235,
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industrialisering van het -, 216
modernisering van het -, 197-213
zelf-, 185, 187-189, 195, 231

bouw- en woningtoezicht, 125
dienst voor -, 126, 126, 127, 128, 129, 129

bouwers, zelf-, 185, 187
bouwgilde, 152-154, 153
bouwkunde, opleiding -, 57, 130, 141
Bouwkundig Weekblad, 28, 30, 35, 55, 62
bouw-

-maatschappij, 55
-markt, 194
-materialen, 124, 153, 158, 209, 220, 227, 231, 233, 238

-handel, 153
nieuwe -, 212

-methoden, nieuwe -, 212
-nijverheid, reorganisatie van de -, 215
-onderdelen, gestandaardiseerde -, 218, 242
-ondernemers, zie ook aannemers, 143, 152

Bouwonderneming Jordaan, 128, 142, 144, 144-151, 158, 159
bouw-

-opzichter, 153, 154
-ploegen, 187
-productie, 153, 209, 217, 219
-systemen, 116, 136, 241

prefab-, zie prefabricage

-toezicht, 124, 126, 129
-vakkers, 147, 152, 153, 154, 159, 197-213, 219

aantal -, 198
scholing van -, 212
werkloosheid onder -, 205

-vergunning, 185, 215
-verordening, 28, 53, 55, 125, 126, 127, 128, 139, 140

normalisering van de -, 132

-voorschriften, 28, 161, 229
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-prijs, 279, 281, 282
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bruggen, 14, 78, 91, 93
ligger-, 14
verlagen van -, 47, 48

Bruynzeel, fa. -, 164, 207, 208
BS-norm (BS 5750), 300
Bureau Documentatie Bouwwezen, 205, 205, 209, 215
burgers, 103, 104, 106, 108

cao, 206, 325, 329, 336, 337, 383
Centraal Overleg Vrouwenorganisaties
Amsterdam (COVA), 171, 178
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA), 159, 297
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 197, 205
Centrale Bouwmaterialenvoorziening NV, 153
centrumfunctie, 86, 87
centrumvorming, 26
certificaten, 300, 341
certificatiesysteem, 299
certificering, 299, 300, 300, 337
Charbonnages de France, 229, 230
chassiscombinatie, 366-367
chassismontage, 366-368, 367, 371, 372, 373
chemische industrie, 218, 221, 261, 262, 268
cholera, 31-32, 34, 38

-commissie, 32

CIAM, 56, 130, 383
cilinderpers, 318
cityvorming, 15, 16, 42, 50, 55, 58, 65, 87, 106, 109
civiel-ingenieur, zie ingenieurs
civitas, 101-105
classificatie, 341
classificatiebureau, 341, 343, 350, 378
Club van Rome, rapport van de -, 237
co-evolutie, 101-105
commissie, 132, 157, 164
Commissie voor den Hoogen Bouw, 139-140, 166
Commissie voor Vakopleiding en
Leerlingregeling in het Bouwbedrijf, 205, 206
Commissie Woongelegenheid Alleenstaanden
Amsterdam, 181
Commissie-Zuid, 59-60
communistische partij, 157, 158
complex

grafisch -, zie grafisch complex
industrieel -, 250-251, 252, 253-254, 255, 257
Philips-, zie Philips
scheepsbouw-, zie scheepsbouw
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computer, 308, 311-317, 333, 337
industriële -, 312
proces-, 312, 313, 314
-toepassingen, 314

concessie, 43
-aanvraag, 42, 44
-verlening, 42, 43

concurrentie,
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225, 264, 269, 324, 330, 339, 355, 359, 365, 379
-positie, 268, 365, 374

confectie-industrie, 295-296, 307
congres, 54, 55, 62, 72, 120, 124, 126, 133, 225, 235, 336
consument, zie ook woon-, 189, 190, 191, 222, 247
consumenten-

-elektronica, 254, 373
-goederen, 264
-organisatie, 116, 241, 243

controle, 289, 290-291, 290, 295, 296, 297, 358, 359, 366, 367-368, 370, 371,
381

eind-, 296, 299
kwaliteits-, zie kwaliteitscontrole
röntgen-, 350, 351, 352

controlemiddelen, 286
coöperatie, 151, 159
coöperatief wonen, 156, 163
coproductie, 114-116, 161-195
corrosiebestendigheid, 222, 223, 237
crisis, economische -, 140, 205-209, 264-265, 269, 342

dagbladen, 319, 320, 322, 322, 323, 332, 333, 362
Dageraad, de-, 151-156, 157, 158, 159
Damen Shipyards, 355, 355
deelprocessen, 250, 252, 322, 359, 362
deeltaken, mechanisering van -, 307-308
deïndustrialisatie, 268-269
Delfland, zie Hoogheemraadschap van Delfland
demografie, 19-22
desk top publishing (DTP), 337
deskundigen, vrouwelijke -, 165, 166, 168
deskundigheid, 53, 103, 119-141

bouwkundige -, 116, 150

detailhandel, 189, 192, 192
Detroit-automation, 307, 314
diepdruk, 331, 336
dieselmotor, 273-274, 344, 344, 345, 345, 377, 380
DIN-stelsel, 293
direct digital control, 313
diversiteit, 252-255
doe-het-zelfwinkels, 189, 192-193, 194, 195

aantal -, 189
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doe-het-zelven, 185-194, 194, 195, 195
Dowsongasinstallatie, zie zuiggasmotor
draaibanken, 311, 378
Draka, 223, 224, 225, 262, 262, 383
drekstoep, 32
drinkwater, 31, 34

-leiding, zie waterleiding
-stelsel, 25

centraal -, 34, 35, 49

drukkers, 324, 326, 335
drukkerij(en), 318, 320, 321, 323, 324, 330, 332, 333, 378

-Binger, 320

druk-
-persen, 318, 323
-voorbereiding (pre-press), 337
-werk, 254, 319

handels-, 322

DSM, 221, 234, 251, 257, 262
‘duizendpooters’, 200
duplexwoning, zie woningen
dwarsprofiel, zie ook wegen, 54
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), 197, 212, 213
Economisch-Technologische Instituten (ETI), 267
eengezinswoningen, zie woningen
eenhedensysteem, 365, 366
Eerste Wereldoorlog, 53, 130, 133, 134, 152, 153, 264-265, 289, 363, 379
efficiencybeweging, 133, 164, 170
eigenbouwers, 114, 124, 140
elastomeren, 220
Electromotorenfabriek ‘Dordt’, 279, 279
elektriciteit, 105, 271-283, 348
elektriciteitsbedrijven, 278, 279, 282

provinciale -, 278

elektriciteitscentrale, 277-278, 278, 279, 281, 282
aantal -, 277
gemeentelijke -, 44, 46
openbare -, 278, 279

elektrificatie, 277, 281
-graad, 271
-van de industrie, 263, 271, 283
-van het platteland, 278
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elektrische apparaten, 306
elektrisch vermogen, opgesteld -, 271
elektromotor(en), 44, 271, 276-279, 280, 280, 281, 282, 287, 348, 378, 379

aantal -, 279
fabrikanten van -, 279
opstelling van de - (centraal, decentraal), 280, 281, 283
verspreiding van de -, 271, 279, 282

elektrotechnische industrie, 261, 265, 269
Empeo, NV Maatschappij voor
Projectontwikkeling -, 86, 87, 96
energieverbruik, 248, 250
enquête, 149, 164, 166, 167, 181, 185-186, 206, 209, 213, 275, 314, 339
erfpacht(stelsel), 30, 53, 56, 58, 85
esthetiek, 59, 72, 237
Eternit, 222, 223, 224
experimenten, 89, 113, 116, 123, 133, 135, 141, 152-154, 156, 157, 158, 187,
223, 224, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 239, 368
export, 264, 266, 269
exportslachterij (Udema & Zn.), 305
extrusiemachine, 223, 224

fabricagekaarten, 366, 367
fabricagevoorbereiding, 365-366, 367
fabriek, 247, 250, 277
fabriekscomplex, 251, 255, 281
fabrieksopzet, 281
fecaliën, 32-34

afvoer van -, 32, 37
inzamelen van -, 32, 3, 33, 45

fietsen, 65, 65, 66, 79, 80, 88
aantal -, 66

fietsverkeer, 80
Fina Nederland NV, 85
flatgebouwen, 16, 28, 54, 59, 97, 107, 139
flexibiliteit, 308, 311, 317, 377
Fliessarbeit, zie lijnproductie
fly-overs, 81, 82, 82
Fokker, NV Koninklijke Nederlandse
Vliegtuigenfabriek -, 231, 263, 263, 269

instant home van -, 230, 231, 232

Ford, 305, 306, 307
fotocel, 310-311
foto-etsmethode, 317
Frankfurter Küchen, 164, 170
functiescheiding, 120, 127
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fusie van bedrijven, 263, 269
Fijenoord, Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw-, 261, 342, 381

gasfabriek, 274, 276, 374
edel-, 363

gasgenerator, 70
gasmotor, 271, 273, 273-276, 277, 278, 279, 280, 281, 282

aantal -, 274-275
fabrikant van -, 275

gebruiker, zie woningen
gebruiksgemak, zie woning
gebruiksrationalisering, zie rationalisatie
Gelder papier, Van -, 320, 378, 379
geluidsoverlast, 53, 124
gelijkmatigheidsmeter, elektronische -, 309
gelijkstroom, 280

-motor, 276, 277

gemeente, 17, 27, 28, 36, 43, 46, 55, 60, 63, 68, 69, 75, 81, 83, 84, 85, 87, 92,
93, 103, 106, 125, 126, 127, 128, 133, 140, 154, 156, 157, 164, 166, 171, 173,
176, 184, 187, 217, 218, 219, 241, 243

rol van de -, 25, 28, 51-53, 55, 72, 75
technisch deskundige -, 104

gemeentebestuur, 23, 26, 27, 34, 35, 42, 43, 62, 77, 78, 82, 88, 89, 93, 103, 108,
127, 129, 179, 277
gemeentelijk apparaat, 27, 51, 76, 102, 104, 127
gemeentelijke diensten, 19, 25, 48, 81, 104, 106
gemeenteraad, 16, 30, 37, 39, 40, 44, 56, 73, 86, 98, 106, 125, 136, 137, 139,
140, 157, 158, 182
gemeentereiniging, dienst -, 13, 33, 34, 45, 49, 67
Gemeentetelephoon, 15, 16
gemeentewerken, dienst -, 27, 46, 52, 62, 70, 71, 77, 85, 91, 92, 104, 106, 107

directeur van de -, 27, 29, 30, 34, 55, 56, 57, 66, 96

Gemeentewet, 26, 27, 41
General Electric (GE), 262, 359, 360, 361, 362, 380
generator, 70, 276, 277
genieofficier, 27, 33
geografische locatie, 254, 255, 342, 381
geografische verspreiding, 254, 257, 323, 355
gereedschappen, 191, 192, 192, 193, 194, 248, 287, 290, 363

elektrische -, 191, 191, 192
hand-, 191, 347

gereedschapsmachine, 276, 277
gereedschapswerktuigen, 287, 288, 289, 311
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gezondheid, 31-32, 102, 127
gezondheidscommissie, 32, 103, 121, 125, 126, 127, 128

lokale -, 125, 128, 140
stedelijke -, 127, 128-129

gezondheidsraad, 121, 129
Gezondheidswet, 30, 103, 125, 128, 129, 130
Giesen, Van der - / Giesen-De Noord, Van der- (GN), 342, 350, 355
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gietmachine, 327, 335
glasfabriek, 299, 363, 374
gloeidraden, 358, 374

maken van -, 358, 360, 374

gloeilampen, 254, 262, 363, 374, 379, 380
-fabriek, 262, 356, 364,
-producent, 357-364
productie van -, 357-364, 374, 375, 380, 381

Goed Wonen, Stichting -, 186-187, 191, 193
grachten, 36-41, 102, 104

dempen van -, 32, 35-36, 37, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 47, 49,
57, 69, 86, 98, 102, 105, 107

protesten tegen het -, 47, 57

doorspoelen van -, 36, 102

grafisch complex, 254, 319-337, 379
uitbouw van het -, 329-330
veranderingen in het -, 324-333, 334, 337

grafische industrie, 254, 328, 334, 377, 378, 381
grafische sector, 321, 378

aantal arbeiders in de -, 321
aantal bedrijven in de -, 321

granitowerkers, 200
groepenbedrijf, 280, 281
Grofsmederij, Koninklijke Nederlandsche -, 261, 291
grondbedrijf, gemeentelijk -, 55
grondspeculatie, 128, 150
grondstoffen, 259, 260, 263, 265

-gebrek, 264, 266

grondverzet, 199
mechanisering van het -, 201, 209

grondwerker, 198, 198, 201, 206, 209
grootbedrijf, 255, 262-263
grootschaligheid, 135, 184, 241, 277
grootwinkelbedrijf, 193

Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM), 44, 68, 69
halfautomaten, 311
halfmodel, zie huiduitslag
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hamermachine, 360, 361
Handig Bekeken, 186, 191
handwerk, 111, 113, 251, 280, 307-308, 320, 327, 335, 357, 359, 365, 368, 371,
372, 374, 375, 377, 380
hanteermachine, zie robot
havens, 26, 38
Hazemeyer, 262, 279
Heek & Co, fa. -, 258, 293, 294
Heem, Van der -, 298, 306
Heemaf, N.V., 261, 279, 281, 306, 351, 380, 383
Heidelberg machinefabr., 330, 332
heiers, 145, 200
hei-installaties, 201, 201
Heimstoffen-politiek, 221
heteluchtmotor, 273
Higeta NV, 289, 291, 383
hobbyblad, 186, 191, 193
Hofstede Crull & Willink, 261, 279
Hollandkeuken, 164
Hoofdcommissie voor de Normalisatie, zie Normalisatie
hoogbouw, 17, 54, 88, 108, 139, 140, 168, 182, 183, 232
hoogdruk, 331, 336
Hoogheemraadschap van Delfland, 37, 102
Hoogovens, 257, 263, 267, 269, 313-314
hout, 113, 200, 202, 231, 232

-bestrating, 47, 67, 71
-bewerkers, machinale -, 209
-handel, 192, 192, 193

huiduitslag, 347
huisvesting voor alleenstaanden, zie woningen
huisvrouwen, 166, 167, 169, 175, 176, 179, 181, 185, 187, 194
huurachterstand, 155
huurders, 154-155, 156
huurprijzen, 119, 137, 166, 183
huurreglement, 148, 150, 156, 158, 159
hygiëne, 32, 105, 123-124

sociale -, 120, 124, 130
stedelijke -, 32

hygiënisme, 120-121, 122, 124-128, 129, 130, 137, 141, 161
hygiënisten, 32, 57, 106, 122

medische -, 34, 128-130
technische -, 128-130

I.G. Farben, 221
illustratie(s) 336

-bedrijven, 322, 326
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-technieken, 322

industrialisatie, 22, 22, 26, 36, 48, 52, 54, 185-194, 266-268
-politiek, 187, 266
stedelijke -, 261

industrie
-beleid, 299
op landbouw gebaseerde -, 258-259
locatiegebonden -, 259-260
-politiek, 264, 267
sectoren in de -, 258-264
-stad, 20, 30, 30, 31
-terrein, 21, 40
vestigingsfactoren voor de -, 260

industriële-
-activiteit, 261-262
-productie, zie productie
-werkgelegenheid, zie werkgelegenheid

infrastructuur, stedelijke -, 26, 103, 104
Ingenieur, De -, 28, 35, 44, 85, 135, 138, 277, 288, 289, 290, 293, 309
ingenieurs, 23, 27, 35, 53, 72, 100, 104, 105, 116, 119, 124, 126, 129, 130, 134,
135, 140, 141, 143, 147, 148, 204, 285-286, 345, 354, 359, 361, 381

bouwkundig -, zie ook architect, 62, 140
civiel-, 35, 62
gemeente-, 25, 35, 77, 81, 96, 104
raadgevende -, 285, 297
stedelijk -, 27, 28

innovatie(s), 150-151, 156, 221, 243, 247, 251, 252, 254, 267, 319, 320, 323,
348, 355, 357, 375, 377-382

proces-, 253, 357
product-, 253
technische -, 112, 114-116, 319, 336

innovatiepatronen, 253
Installatie, 189-190, 191
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, 217, 219
Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA), 164, 383
integratie van beeld en tekst, 336-337
Interbellum, 16, 62, 71, 72, 116, 133, 143, 199, 201, 212, 304-308, 310
interferentie, 14-15, 18
Internationale Gewapendbeton Bouw (IGB), NV -, 137
International Garden Cities and Town Planning Association, 54
invoerquota, 264, 265
ISA-stelsel, 293
isoleren van elektrische leidingen, 220
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ISO-norm, 300, 300-301
IVHA-keuken, 164

Java-China-Japanlijn, Koninklijke -, 344, 348, 354

kaliber(s), 290, 290-291, 292, 293
controle-, 290, 291, 293
werkplaats-, 293

kapitaalgoederenindustrie, 254, 265
kartel, 360, 379

kooldraadlampen-, 359

Kastenbein-machine, 321, 326
katoenindustrie, 258, 269, 274, 295, 309
Kelderrapport, 128
kelderwoningen, zie woningen
KEMA, 299, 300, 383
kennis, 48, 53, 96, 150, 209, 228, 263, 267, 364, 380

buitenlandse -, 48, 133, 137, 164, 267, 380, 381
-centrum / instituut, 228, 267
stedenbouwkundige -, 96
technische -, 18, 97, 114, 141
toegepaste -, 248, 364
uitwisseling van -, 48, 124, 193, 263
wetenschappelijke -, 285

ketenafhankelijkheid, 260, 261
keuken, zie ook Frankfurter-, Holland-, 117, 164, 166, 170, 174, 180
keuringseisen, 225, 229, 236
keurmerk, 225, 228, 229
KIWA, 225, 383
kleinbedrijf, 197, 272-273
klinken, 348, 348-351, 367, 368, 377, 381
klinkploegen, 347, 348
klussen, 194
knutselen, 185, 186
koken, 348, 350
kolenmijnen, sluiting van de -, 17
KOMO, 229, 300, 383
Koninklijke, De-, zie Shell
Koninklijke Militaire Academie Breda, 104, 135
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM), 344, 348
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI), 104, 197, 215, 309, 346, 379, 380

-rapport, 120, 121, 124

kool(stof) draad
lampen, 358, 360
montage van -, 358
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productie van -, 358, 360

koopvaardij, 344, 345, 348, 352
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-schepen, 344, 345, 352, 354

Kossel, fa.-, 137
krachtwerktuig, 271
krakers, 242
krotopruiming, 127, 128, 218
kruispunten, 89
kunstharsen, 233
kunststof(fen), 190, 218, 219-239, 220, 364

-in de bouw, 218, 227, 229, 231, 232, 236, 237, 238, 238
brandveiligheid van -, 236, 237
-buizen, 223, 224
gebruik van -, 220, 227, 232, 235, 237
gebruiker van -, 222-227
-huizen, 228, 229-233, 238, 239
integratie van -, 233-235
-leidingen, 221, 223, 225, 226, 226, 227, 235

gebruik van -, 226-227

nadelen van -, 235-237
producent van -, 222-227, 228, 235
-technologie, 220
toepassing van -, 227, 229, 232, 233, 235
voordelen van -, 236
-in de woning, 219-239

kunststoffen-
-commissie, 222, 228
-industrie, 222, 223, 238
-instituut, zie TNO
-productie, 222, 315, 364

kunststoflijmen, zie lijmen
kunststofverwerkende industrie, 222, 231, 238

computerisering in de -, 315-317

Kure-werf, 354
kwaliteit, 117, 241-243, 286, 295, 299, 317, 363

esthetische -, 28, 40
-van de sociale woningbouw, 114
woning-, zie woning

kwaliteits-
-beheer, 295-301
-bewaking, 147, 337, 379
-controle, 291, 295-296, 298, 299, 300, 309, 350, 351

statistische -, 297, 298

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



-denken, 298-301
-dienst voor de Industrie, Stchting -, 298
-eisen, 105, 226, 296
-normen, zie normen
-plan, 299
-zorg, integrale -, 298-299

laboratorium, zie ook onderzoekslaboratorium, 235, 364, 368
Landelijk Contactadres van Vrouwenadviescommissies (LC), 178, 179, 181,
183
lassen, 348-351, 378, 379

autogeen -, 350, 351
CO2 -, 349
elektrisch -, 348, 349, 350, 351, 352
punt-, 368

lasser, 349, 350, 352, 381
lastechniek, 340, 348, 351
leefbaarheid, 94, 95, 98, 108
leerling-bouwplaats, 212
leerlingstelsel, 206, 208-209, 210-212
leerlooierijen, 259
Leerplichtwet, 60
leidingen, 13, 54, 66

elektriciteits-, 44, 69, 220
bovengrondse -, 44, 54, 69
ondergrondse -, 44

telefoon-, 15, 16

letterkast, 324, 328
lettermatrijs, 327
Lever's Zeep Maatschappij, 296, 296-297
liberalen, progressief-, 143, 144, 159
Libertyschepen, 352
licentie, 221, 275

-overeenkomst, 279, 362, 380

lichtgas, zie stadsgas
-motor, zie gasmotor

lichtinval, 122, 124, 137-138
Liernurstelsel, 33-34, 35, 35, 36
linnenindustrie, 258
linotype, 320, 321, 322, 326, 327, 328, 329
Lips, fa. -, 340-341
Lloyd's (Register), 341, 350
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lonen, 154, 158, 268, 324, 330
loodgieters, 224, 225, 226
loodzetten, zie zetten
loonpolitiek, 268
loontarief, 365
lopende band, 247, 304-308, 308, 357, 370, 377
LTS (Lagere Technische School), 208, 209
luchtverversing, 122, 124, 137
lijmen

kunststof-, 233
synthetische -, 227, 233

lijndiensten, 344, 348
lijnproductie, 304, 305-307, 362

maakindustrie, 248-250, 252-255, 257, 310, 380
automatisering in de -, 311-312

Maatschappij van Nijverheid, 132, 288
Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst, 125, 141
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 54, 206
machine(s), 248, 286, 296

arbeidsvervangende -, 303
halfautomatische -, zie halfautomaat
volautomatische -, zie automaten

machine-
-bouw, 261, 288
-fabriek(en), 260, 261, 263, 268, 282, 288, 289, 291, 320, 332, 342,
344, 351, 359, 362, 363, 379, 380
-fonds voor het Grafisch Bedrijf, Stichting -, 330, 378
-handel, 330-332, 337
-handelaren, 330

machinist, 198, 201, 209
margarinefabriek, 263, 307
Margarine Unie, 263
marine, 340, 344, 345, 351, 378
marktsegmentatie, 322-323
Marshallhulp, 266, 267-268, 298, 329, 352, 380
massa-

-bouw, 114, 130-132, 135, 199, 209-212, 217
-fabricage, 161, 287, 377
-productie, 236, 255, 289, 315, 323, 357, 358, 359

materiaal-
-eigenschappen, 219, 220, 233, 235, 236, 237, 239
-gebruik, 150, 173, 180
-schaarste, 70, 134, 135, 152, 233
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materialen, 192, 194
nieuwe -, 190, 194, 212, 286

mechanisering, 197-201, 212, 250, 258, 263, 303, 304-308, 311, 315, 359, 362,
365, 368, 375
medici, zie artsen
meet- en regeltechniek, 303, 304, 308-311, 380
meetinstrumenten, 284, 286, 291, 309-311, 312, 316
meld- en regelkamer, centrale -, 310
mentaliteitsverandering, 268
mestverkoop, 32, 33, 34, 35
metaal-

-bedrijven, 254, 265, 312
-draad,

gespoten -, 360, 361-362
getrokken -, 360-362, 364, 374, 377
montage van -, 360
productie van -, 359, 360, 361, 364, 374, 377

-draadlamp, 359-362, 364
samenstelling van de -, 360

-industrie, 246, 265, 268, 269, 373
automatisering in de -, 311

metro, 91-94, 97, 108
-aanleg, 91, 92, 94, 95
-lijn, 84, 93

metselaars, 111, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 205, 206, 208, 209, 211,
213
miasmatheorie, 31-32, 122
microprocessor, 314-315, 316
midden- en kleinbedrijf, 254, 282, 321-322
middenklasse, 164
migratie, 19
milieubeweging, 237
minister(ie)s, 210, 300
minister(ie) van Economische Zaken, 221, 224, 269, 298, 299
minister(ie) van Verkeer en Waterstaat, 36, 339
minister(ie) van Openbare Werken en Wederopbouw, 72, 187, 216
minister(ie) van Volkshuisvesting (en Bouwnijverheid), 181, 184, 193, 228
minister(ie) van Volkshuisvesting en Wederopbouw, 167, 217
modelwoningen, zie woningen
moderniteit, 282
monotype, 322, 327, 329, 329, 335, 381
Monsanto-huis, 229, 230, 231
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montageband, 229, 365, 366, 367, 370, 373
monteuse, 370, 371, 373
motorenfabriek, 275, 275, 291
MTS (middelbare technische school), 131, 292
multiplex, 233
NAM (NV. Nederlandse Aardoliemaatschappij), 231, 232
Nationaal Woningcongres, zie Woningcongres
Nationale Woningraad (NWR), zie ook Woningraad, 218, 219, 241, 242
nauwkeurigheid, 286, 287-288, 292
NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij), 312, 339, 349
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Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM), 342, 344, 348, 351
Nederlandsche Seintoestellen Farbiek (NSF), 281, 306
Nederlandsche Stichting voor Statistiek (NSS), 297
Nederlandsche Vereeniging van Boekdrukkerspatroons, 324
Nederlandsche Vereeniging voor Lastechniek, 351
Nederlandsch Instituut voor Efficiency (NIVE), 170, 298

bedrijfsstudiegroep van het -, 170

Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP), 267, 345, 346, 351, 379,
380
Nederlandsch Wegencongres, Vereeniging Het- (NWC), 64, 66
Nederlandse Coöperatieve Vrouwenbond, 163, 164
Nederlandse Dagblad Unie, 333, 334
Nederlandse Huishoudraad (NHR), 170, 171, 180, 181, 183, 184, 216, 241
Nederlandse Litho-, Foto-, en Chemigrafenbond (NLFCB), 326
Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 37, 197
Nederlandse Vereniging Fabrikanten Kunstharsprodukten (NVFK), 228
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), 162, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 191
Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS), 54, 55, 62,
63, 69, 73, 137
Nederlands Normalisatie Instituut, commissie Stacek van het -, 301, 384
Nieuwe Bouwen, 55, 116, 117, 130, 135, 137, 140, 141, 154, 164, 168, 168,
169, 204
Nieuwe Huis, Het -, 163
Nieuwmarktrellen, 94, 98, 108
Nirwanaflats, 163, 163
noodwoning, zie woningen
normaalwoningen, zie woningen
normalisatie, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 217, 292, 292-293
Normalisatie, Hoofdcommissie voor de -, 292, 293

subcommissies van de -, 292, 293

normen voor kwaliteit, 126, 127, 300
internationale -, 300

nutsvoorzieningen, zie voorzieningen

Océ-van der Grinten, 263, 275
ocron, 233-234
octrooi, 263, 359, 362, 371, 375, 380
octrooiwetgeving, 288, 359
oeververbindingen, 91
offset, 326, 331, 332, 377

-drukkers, 325-326
-machines, 326, 326, 331, 332
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offshoresector, 340
olie-industrie, 261, 310
omnibus, 41-43, 65

-diensten, 42

omscholing, 209-210
onbewoonbaar verklaren van woningen, zie woningen
onderdelen, 365, 374

gestandaardiseerde -, 373, 374

onderneming, multinationale -, 255, 262, 269
onderwijs, technisch -, 363, 381
onderzoek, 32, 34, 194, 228, 229, 236, 237, 337, 345, 346, 350, 359, 360, 379

fundamenteel -, 364
geneeskundig -, 32
woning-, 121, 145, 146, 159

onderzoeks-
-commissie, 198, 200
-instituut, 216, 263, 345
-laboratorium, zie ook laboratorium, 228, 263, 268, 364, 379, 380

ontoelaatbaren, 156, 157, 158
ontwerp-

-afdeling, 340, 373
-bureau, 347
-eisen, 57, 131

ontwerpen, 63-65, 242, 340, 347, 374
-per computer, 317

opdrachtgevers, 113
openbare werken, dienst -, 25, 27-28, 35, 38, 44
Open Catalogus, 242
opleiding, 148, 150, 190, 211, 334, 351, 360, 363

avond-, 206
beroeps-, 209-212
dag-, 206
vak-, 202, 203, 204, 205-209, 210, 211, 212, 213, 325, 329, 333,
337

opmaaksysteem, geïntegreerd -, 336-337
opmaken, 330
opperlieden, 198, 201, 202, 205, 205, 206, 207, 209
oppervlaktewater, 36

lozing op het -, 32, 34
vervuiling van het -, 32, 33, 36, 37

optische afschrijving, 353, 353
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opzetters, betonnen -, 134
opzichters, 204
organisatie-

-adviseurs, 285, 289, 294
-bureau, 294, 295, 379

-Ydo, 294, 366

-graad, 254
-plicht, wederzijdse -, 325, 337

overheid, zie ook gemeente, provincie, regering, 52, 55, 115, 125, 128, 130,
131, 132, 143, 180, 184, 206, 212, 218, 228, 251, 266, 269, 282, 298, 299, 300,
379

Rijks-, 79, 81, 99, 103, 106, 107, 128, 136, 156, 218

overheids-
-bemoeienis, 31, 53, 189, 258
-financiering, 23, 143, 144, 153, 158
-interventies, 116, 127
-steun, 151, 269
-subsidie, 223, 339

paardenkracht, 70
paardentram, zie tram
paginaopmaak, digitalisering van de -, 336
papierindustrie, 259, 320
parkeer-

-automaten, 95
-garages, 83, 84-85, 85, 86, 87, 94, 97

ondergrondse -, 83, 85, 95

-gelegenheid, 82-85, 86, 108
-meter, 83, 84, 95
-schijf, 83, 95
-terrein, 82, 97

-voor kortparkeren, 83
-voor langparkeren, 83, 84, 95

parkomatic, 84
passingen, 288, 293, 298

stelsel van -, 286, 288, 293

PE (polyetheen), 221, 223, 225, 235
Perscombinatie, 334
Philips, 21-22, 187-189, 220, 231, 233, 254, 257, 262, 263, 266, 269, 278, 279,
295, 297, 298, 298, 300, 306, 309, 315, 351, 356, 357-375, 379, 380, 381

afdeling Bedrijfsmechanisatie van -, 359, 362
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Apparaten Laboratorium van -, 365-366, 371
Centrum voor Fabricage Technieken (CFT) van -, 373
-complex, 254, 357-375
complex-Strijp van -, 363
hoofdindustriegroepen van -, 368, 371, 372
Natuurkundig Laboratorium van -, 363, 364, 380
-vestigingen in het buitenland, 364, 365, 374

Philitefabriek, 364, 373
plan

regionaal -, 54
stedenbouwkundig -, 30, 58

planbesprekingen, 175-176
planologie, 63, 72, 76, 96
Plan-Zuid, 21, 58-59, 60, 63, 106, 152, 169
planning, 23, 30, 72, 73, 75, 106, 107, 264, 286

professionalisering van de -, 62-63
stedenbouwkundige -, 55, 107

Plastica, 222, 230, 232, 236, 237, 238, 316-317
plastics, zie kunstoffen
platteland, 19, 119-120, 121, 122, 127, 185, 199
PMMA (polymethylmethacryl), 236, 237
polisanite, 225
Polva, 223, 223, 224, 225, 235
polyester, 220, 227, 231, 231, 236
polystyreen, 232, 234, 236
ponsmachine, 347, 347
praktijklessen/-opleiding, 210, 211
prefab(ricage), 114, 212, 231

-bouwsysteem Klijn, 187

pre-press, zie drukvoorbereiding
printplaten, 371
procescomputers, zie computers
procesindustrie, 248, 249, 249, 250, 252, 257, 269, 310, 312
producten, 254

enkelvoudige -, 249
samengestelde -, 249, 250

complex-, 249

productie
automatisering van de -, 314
grootschalige -, 250
industriële -, 245-382
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-keten, 250
-locatie, 250, 251
lijn-, zie lijnproductie
serie-, zie serieproductie
stuksgewijze -, 289

productie-
-methoden, 263, 362, 373

nieuwe -, 286, 289
wetenschappelijke -, 286-289

-organisatie, mechanisering van de -, 362
-proces, 247, 248, 249, 250-252, 255, 257, 328, 374-375

veranderingen in het -, 247, 250, 251

-robots, zie robots
-wijze, 248, 305

productiviteits-
-opvoering, 359, 365, 374
-stijging, 269, 329-330, 337, 382

product-
-differentiatie, 374
-kenmerken, 374
-segmentatie, 322

professionalisering, 48, 55, 162
programmabesturing, 311, 314
projectgroep, 76
projectontwikkelaars, 16, 85
projectontwikkelingsbedrijf, 76, 97
protestactie, 92, 94, 98
provincie, 36, 62, 63, 75, 79, 95, 99, 107
prijsdaling, 264
prijsvraag, 135, 170, 180, 225
publicaties, 63-65, 122, 123, 144, 210
Publieke Werken (PW), dienst -, 27, 28, 29, 49, 60, 93
PUR (polyurethaanschuim), 220, 231, 232
PVC (polyvinylchloride), 220, 221, 225, 235, 236

-buizen, 221, 223, 225, 229

PVDC (polyvinyldeenchloride), 221

Raad voor de Certificatie, 299, 300
radio, 364, 374

-buizen, 373, 374
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-onderdelen, 365
-producent, 365-374, 379
-productie, 357, 363, 364, 365-374, 375, 377
-programma, 193

Rank Xerox, 315
raster, 373
rationalisatie, 166, 238, 285, 304

gebruiks-, 217

reclame, 43
reders, 342, 347
rederij, 340, 342, 346, 348, 351, 353, 378
regelgeving, 124-128, 269
regelinstrumenten, 310, 313, 313
regeltechniek, 309, 311, 314
regering, zie ook overheid, 41, 346, 354, 355
rekenmachine, 314-315
revolutiebouw, 121, 125, 141, 198, 199, 200, 212
revolutiebouwer, 121, 126, 140, 143
ringwegen, zie wegen
riolering, 23, 31, 34-36, 37, 38, 54, 72

capaciteit van de -, 38

rioolstelsel, 25, 35, 36, 37, 39, 39
geïntegreerd -, 24, 35, 36, 38, 40, 41, 49, 102

rioolwaterzuivering, 36
rioolzuiveringsinstallatie
robots, 247, 302, 314-315

inzetten van -, 314-315

röntgencontrole, zie controle
Röntgen Technische Dienst, 351
rotatiepers, 320, 322, 322, 323, 379
rotonde, 80, 81, 89
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), 342, 343, 347, 348, 351, 353
RSV (Rijn-Schelde-Verolme), 339-341, 345, 353, 353
RSV-zaak, 269, 339
ruimte, stedelijke -, 55
ruimtelijke ordening, 23, 41

Nota's op de -, 76, 99, 107

Ruit om Rotterdam, 81, 91
Rijksdienst voor het Nationale Plan, 23, 72, 76
Rijkswaterstaat, 69, 81, 107, 312
rijkswegenplan, 69, 76, 79, 80, 81
rijkswerkplaatsen, 210
Rijn-Scheldeconcern, zie RSV
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samenwerking, 167, 228
-tussen architecten, 216
-tussen architecten en huisvrouwen, 164, 167-171
-tussen rederijen en werven, 351
-tussen werkgevers en werknemers, 325, 337, 378
-tussen werven, 355

Samsom, uitgeverij -, 333
sandwichplaten, 232, 234-235
sanering, 16, 32, 86, 218
sanitaire voorzieningen, zie voorzieningen
scanner, 336
schaalvergroting, 114, 323
scheepsbouw, 254, 259, 260, 261, 262-263, 265, 268, 269, 311, 339-355, 379,
381
scheepsbouw-

-complex, 254, 339-355, 378
innovaties in het -, 351
verscheidenheid in het -, 340-341

-kunde, 345

scheeps-
-helling, 347
-motor, 273-274
-ontwerp, 347, 352
-reparatie, 340
-schroeven, 340-341
-turbine, zie stoomturbine

scheepswerf (-werven), 278, 312, 340, 341, 342, 342, 343, 345, 347, 348, 350,
351, 353, 354, 355, 378

aantal werknemers van -, 342
grote -, 340, 342, 348
middelgrote -, 340, 342
moderne -, 348
omvang van de -, 340

Scheepvaartinspectie, 341, 345, 379
Schelde', Koninklijke Maatschappij ‘De -, 261, 342, 343, 344, 348, 351, 353
schepen

aantal -, 341-342
binnenvaart-, 342, 344
koopvaardij-, zie koopvaardij
passagiers-, 341
stalen -, 343
ijzeren -, 343
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Schepenwet, 341
schilders, 137, 190, 198, 200, 205
schoenmakerijen (schoenindustrie), 259, 306-307, 308
scholen, 60, 61

bouwen van -, 61, 62
stichten van -, 60-62

schuilloopgraaf, 70
Schuttevaer, 38
scientific management, 293-295, 295 347, 365
SDAP, zie ook sociaal-democraten, 46, 106, 157, 158, 165
sectiebouw, 340, 351-355
segmentatie, 322-323
segregatie, sociale -, 58, 73
self-help, 144-151
seriegrootte, 254
serieproductie, 114, 286, 286, 287, 289, 289, 305, 340, 351-355
service, 190, 191
Shell, Koninklijke/-, 223, 224, 228, 234, 257, 262, 263, 301, 309, 312, 313,
313, 349

-Plastic Huis, 231, 232
-Plastics Laboratorium (KSPLD), 231, 232

Siemens (& Halske), 15, 16, 262
Sigma, 298, 312
silk screen, 369, 369
Slakkenhuis, 229, 230
sleeptank, 345, 346
smederijen, 261
Smit Slikkerveer, 264, 291, 310, 378
Smit & Co Transformatoren, fa. Willem -, 261, 279, 351
snelpers, 320
snel(draai)staal, 281, 287, 288, 290, 377
sociaal-democraten, zie ook SDAP, 51, 143, 151, 152, 156, 159, 166
Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (SDVC), 165, 167
Sociaal-technische Vereeniging van

Democratische Ingenieurs en Architecten, 129, 130, 135, 152

sociale hygiëne, zie hygiëne
sociografie, 64, 96
solderen, 367, 370, 371, 374
speciaalzaken, 194
specialisatie, 53, 162, 322, 355
speculatiebouw, 119
spoelstelsel, 34-36, 38
spoorwegen, 42, 96
spoorwegstations, 26, 26, 41, 58, 65, 69, 72, 84, 84, 85, 92, 93, 96, 97
spuitgieten, 315, 317
spuitgietmachine, 315, 316, 316, 380
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staal, 232
-constructie, 139, 229, 230, 231, 232
gereedschaps-, 287, 288
-productie, 313-314
-soorten, 350

Staatsdrukkerij, 320-321, 332
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Staatsmijnen, 134, 228, 312
Staatsspoorwegen, 280-281, 288
stad, 11-109, 122, 199, 254, 261

aangesloten -, 79-82
geplande -, 51-73
groei van de -, 21
grote -, 19, 19, 20, 20, 91, 125, 134, 135
hygiënische -, 31-36
industrie-, zie industrie-
-als knooppunt, 75
nieuwe -, 30
utopische -, 54

stads-
-centrum, 25-26, 41
-gas, 23, 274
-ontwerp, integraal -, 58-60
-ontwikkeling, 62, 72, 75, 76, 88, 91, 96, 184

afd. (dienst) -, 51, 52, 53, 60, 62, 64, 69, 78, 85, 93, 96,
182, 183

-planning, 51, 100
-uitbreiding, 19, 20-21, 21, 22, 23, 25-26, 28, 29, 41, 51, 53, 55, 58,
59, 69, 71, 86, 119, 121, 128, 154

-splannen, 21, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 54, 55, 56, 56, 58,
59, 60, 62, 63, 63, 64, 66-67, 72, 105, 106, 126, 140
-swijken, 34, 52, 55, 58, 60, 64, 154

-verwarming, 16-18

Stadsverwarming, NV-, 17, 18
staking, zie arbeidsconflict
standaardisatie, standaardisering, 68, 112, 114, 131, 132, 292, 358, 368, 382

- van de woningbouw, zie woningbouw

standaardontwerp, 353, 355
standtijd, 287
stankoverlast, 31-32, 33, 37
stations, zie spoorwegstation
Statistica, 297-298
statistiek, 62

industriële -, 295-301
ondernemings-, 321-322

stedelijk(e)
-landschap, 13, 87, 102
-ontwikkeling, 30, 51-53
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-techniek, 14, 15, 18, 19-22, 23, 72, 78, 101-103, 109

stedenbouw, 23, 28-30, 53, 55-60, 62, 64, 70, 72, 76, 96, 106
verwetenschappelijking van de -, zie verwetenschappelijking

stedenbouwkunde, 62, 64, 65, 106
stedenbouwkundige, 30, 53, 55, 96, 100
steekproeven, 296, 297
steendruk, 331
steenfabrieken, 253, 259
steigers, 201
stelliet, 287, 377
Stichting van de Arbeid, 268
Stichting Architecten Research (SAR), 242
Stichting Ratiobouw, 216, 229
Stichting Vakopleiding Bouwnijverheid (SVB), 197, 210, 211, 212

aantal leerlingen bij -, 211

Stokvis en Zonen, R.S.-, 224
stoomkracht, 270, 271-283, 348
stoommachine(s), 271-272, 275, 276, 279, 280, 343, 348, 377

aantal -, 271
beperkingen van de -, 272-273
opstelling van de - (centraal, decentraal), 272

stoomturbine, 343, 343-344, 345, 378
-schepen, 344

Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), 344, 348
stopwatch, 285, 294
Stork & Co., gebr. -, 261, 263, 269, 277, 284, 285, 306
Stork Hijschapparaten, 289, 292, 381
Stork Plastics Machinery, 315, 316, 380
straatbreedte, 57-58
straten

configuratie van -, 57-58
-plan, 29-30, 55, 56, 56, 57, 58

streekplan, 63, 75, 99, 107
strokartonfabriek, 259
strokenbouw, 52, 63, 137, 138, 139, 140, 164, 242
stroomvoorziening, 277-279
structuurplannen, 75, 86, 95, 96, 337
Studiecommissie Grondslagen Woningwaardering, 218
Studiecommissie inzake praktische woninginrichting, 164-167, 168, 171
studiedagen NHR-, 180, 181
Studiegroep Efficiënte Woningbouw (SEW), 180, 218-219
Studiegroep Functionele Grondslagen van de Woning, 169, 170, 171, 180
Studiegroep Woningarchitectuur, 216
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studiereizen, 44, 46, 67, 135, 168, 373, 380
stukadoors, 198, 200, 205, 205, 211
stukgoederen, 249
suikerindustrie (biet-), 249, 258
sweaterwinkels, 198, 212
synergie, 15-16
systeembouw, 184, 187, 195, 209, 212, 212

taylorisme, 165-166, 170, 204, 286
technieken, nieuwe -, 78, 190, 288, 325-326
Technische Hogeschool Delft (Technische Universiteit Delft), 28, 55, 57, 58,
62, 64, 68, 69, 72, 104, 129, 135, 141, 193, 292, 345, 346
technische ontwikkeling, 14, 51
Technisch Gemeenteblad, 62, 72
technocratisch vertrouwen, 98
tegelzetters, 200
tekeningen, technische -, 291-292, 293
tekenkamer, 291, 291, 292, 381
telefoon, 15-16
televisieprogramma, 193
tentoonstelling, 55, 99, 122, 123, 133, 133, 137, 150, 164, 167, 180, 186, 192,
228, 273, 276, 278, 288, 289
textielindustrie, 20, 30, 256, 258, 259, 261, 268, 272, 281, 293, 294, 295, 308,
382
thermoharders, 220, 222, 233
thermoplasten, 220, 222, 223, 236
thermovormen, 315
timmerfabriek, 114, 115, 140, 199, 209, 212
timmerman, 115, 198, 198, 199, 200, 204, 204, 205, 205, 206, 207, 209, 210,
211, 212, 213

beton-, 198, 204, 204, 205, 205, 211

Tips voor Vader thuis, 185, 189, 191
TNO, 263, 267, 330, 384

Kunstoffeninstituut van -, 225, 228, 232-233, 236

toeleverancier, 255, 260, 261, 324, 332, 340, 345, 354, 363, 364, 373, 374, 379
toeleveringsindustrie, 114, 363
toetsenbord, 327, 329
toezicht tijdens de bouw, zie bouwtoezicht
toezichthouder, 28, 55
tolerantie(s), 286, 288, 292, 293, 296, 298

-kaliber, 290-291, 381

tonnen, 32-34, 45
tonnenstelsel, 32, 33, 45
tram, 13, 43, 46, 57, 65, 68-70, 72, 88, 89-90, 91, 92, 93, 97

elektische -, 23, 44, 46, 47, 48, 55, 68, 69, 103
gas-, 44, 46
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paarden-, 41-43, 43, 44, 46, 47, 68, 103
-passagiers, aantal -, 47, 66
stoom-, 43, 44, 68
-tarief, 46

tram-
-banen, 69, 90, 92
-bedrijf, gemeentelijk -, 59, 89-90
-lijn, 42-43, 65
-maatschappij, 42, 43, 44, 46, 69, 89
-net, 25, 26, 42, 44, 46, 92-93

electrificatie van het -, 44, 46, 69

transfermethode, 369, 371
transistor, 365, 373
transport, 55, 192

-band, 251
intern -, 304, 305, 362

rationalisatie van het -, 304

stedelijk -, 105
-over water, 38, 38, 69, 259

transportmogelijkheden, 259, 260
transportvoorzieningen, 105, 306
trekbanken, 361, 361
triplex, 233
trolleybus, 69, 71, 89, 90
trottoirs, 47, 66
tuberculose, 121, 122
tuindorp, 134, 134, 136, 154
tuinstad, 54, 107, 152, 173, 183
tunnel(s), 91, 92, 93, 107
Tweede Kamer, 130, 339, 341
Tweede Wereldoorlog, 23, 70-72, 215-216, 219, 233, 265-266, 340, 352, 354,
368
tijdopneming, 285, 293, 294, 294
tijdschriften, 55, 135, 186, 191, 193, 194, 195, 219, 221, 222, 236, 358

geïllustreerde -, 319

tijdstudies, 293
typografen, 319, 324, 325, 330, 335

vakbond van -, 319, 324-325

uitgevers, 322, 323
Unilever, 257, 262, 263, 283, 297, 306, 307-308
universiteit / hogeschool, 64, 235, 287

H.W. Lintsen en J.W. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 6. Stad, bouw, industriële productie



urbs, 101-105

vaarwegen, 38, 39, 40
VAC (Vrouwenadviescommissie) inzake
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woningbouw), 117, 165, 171-185, 230, 241, 243
bevoegdheden van de -, 173-176
samenstelling van de -, 172, 175, 184-185
samenwerking tussen -, 179-181

vakbekwaamheid, 199, 202
vakbladen, 199, 224-225, 351, 380
vakbond(en), 204-205, 206, 319, 324-325, 326-329, 333, 334, 335, 336, 337,
361, 381
vakbondslidmaatschap, verplicht -, 325
vakmensen, 189-191, 192, 193
Vascomij, 16, 17
Vechtcommissie, 36
veiligheid, 248, 343
verbrandingsmotor, 271, 273, 281

aantal -, 274

Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, 28, 104
Vereeniging van woningopzichteressen, zie Bond van woningopzichteressen
Vereeniging voor Statistiek, 297, 298
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 153, 229
Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO), 176, 177,
178, 179
Vereniging Toepassing Kunststoffen Bouwwezen (VTKB), 227-229, 230, 236,
237, 238

commissie Ontwikkelingswerk van de -, 228
commissie Opleiding en Voorlichting van de -, 228
werkgroep Brandveiligheid Kunststoffen, 236

verhuurbeleid, 150
verkaveling, 52, 139
verkeer, 52, 62, 65, 65, 97, 98-99

stedelijk -, 79, 80, 108

verkeers-
-agent, 15-16, 67-68
-analyses, 64
-circulatieplan Groningen, 94-96, 97, 98
-deelnemers, 65-66
-deskundigen, 76, 86, 88
-kundige, 96
-lichten, 15, 15-16, 67-68
-plan(ning), 66, 72, 78, 94
-plein, 79, 81, 81, 82, 82, 89, 90, 90, 108
-problematiek, 23, 54, 73
-regeling, 15, 15, 67-68, 89

handmatige -, 15
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-structuur, 46-47, 48
-tellingen, 64, 81, 86, 92
-veiligheid, 42-43
-verbindingen, 41-43, 49, 57, 260

Verklaring van La Sarraz, 56
vermogen

gemiddeld -, 272
opgesteld -, 272, 275

Verolme, zie RSV
verordeningen, stedelijke -, 28, 32
verpakking(smateriaal), 307, 322
verpakkings(middelen)industrie, 307
verstedelijking, 19, 20
verversingskanaal, 37, 39
vervlechtingen, 16-18, 37, 49, 93, 97, 99, 102, 106
vervoer, 23

openbaar -, 65, 68-70, 77, 87, 88-94, 97, 99
stedelijk -, 41-48, 77-79
stedelijk openbaar -, 25, 42
-over water, 41, 69

vervoersbedrijf
gemeentelijk -, 106
openbaar-, 106

vervoersvoorzieningen, 25-49
vervuiling, 31, 32, 36, 105
verwarming,

centrale -, 16, 156
stads-, zie stadsverwarming
wijk-, 16, 17

verwetenschappelijking, 263
-in de industriële productie, 252, 263
-van de organisatie, 285-301
-van de productie, 285-301
-in de scheepsbouw, 246
-van de stedenbouw, 63-65

verzorgingsstad, 25, 26-27, 28, 31, 48, 55, 103
verzuiling, 323
viertaktmotor, 273, 275
visserij, 341
vlakdruk, 331, 336
voedingsmiddelen, 258

-industrie, 261, 265
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voetgangers, 41, 65, 80, 87
volggroepen, -systeem, 362
volksgezondheid, 26, 32, 38, 40, 123

inspecteurs van de -, 34

volkshuisvesting, 123, 124, 125, 129, 140, 143, 209, 242
volkswoning, zie woning
Volkswoningbouw Rotterdam, NV -, 139
Volvo Car, 269, 302
voorbeelden, buitenlandse -, 20, 35, 123, 133, 381
voorlichting, 186, 216, 221, 228, 236, 237
voorspellen, 63-65, 72

-volgens methode-Halle, 64

voortstuwingstechnieken, 343-346, 351
voorzieningen, 65

collectieve -, 27
nuts-, 27, 65, 103, 106
sanitaire -, 23, 25-49, 125
stedelijke -, 48, 59, 93
technische -, 29

voorzieningenniveau, 18, 106
vormgeving, 231, 292, 374
Vroom & Dreesmann, 164, 193
vrouwenarbeid, 326-329
vrouwenbeweging, 147, 161, 173
vrouwenorganisatie, 117, 117, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 180, 183,
219, 242
vrije sector bouw, zie ook eigenbouwers, 114, 115
vrijetijdsbesteding, 185-186, 186, 193
vuilverwijdering, 31, 71-72
warmte, -toepassingen, 272, 275
wasmachinefabriek, 252
water-

-closet (wc), 35
-kwaliteit, 36, 37
-leiding, 14, 14, 23, 34, 34
-leidingbedrijf, 222-224, 225, 226, 227, 227
-leidingbuizen, 222, 223, 227, 235

Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO), 222-223, 224
water-

-schappen, 49
-toren, 34, 34
-verbruik, 34, 105
-voorziening, warm -, 156
-wegen, 259, 260, 260, 261
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Wavin, 224, 224, 225, 226, 235
wederopbouw, 70, 71, 76, 88, 156, 170, 171, 215, 216-219, 266, 329
weefgetouwen, automatische -, 308
wegdek, zie ook wegverharding, 47-48, 66-67
wegen, 65, 79

auto-, 108
stedelijke -, 94

autosnel-, 74, 80, 80-82
dwarsprofiel van -, 64, 66, 7266-67,
hoofd-, 67
provinciale -, 79
ring-, 62-63, 76, 80, 84, 94
rijks-, 79-80, 81, 82
verbindings-, 56-57

wegennet
provinciaal -, 78
rijks-, 78, 99
stedelijk -, 27

wegverharding, 42, 49, 67, 107
Wenken en Voorschriften (1951, 1956), 171, 184, 218

Voorlopige - (1946), 217

werkgelegenheid, 137, 222, 257, 261, 266, 267, 268, 269, 322
-spolitiek, 216-217

werkgevers(organisaties), 210, 212, 314, 324-325
Werkgroep Experimentele Woningbouw, 180
werklozen, 137, 265
werknemers, 210, 212
werknemersorganisatie, zie vakbond
Werkspoor, 260, 261, 263, 272, 274, 288, 340, 344, 345, 351, 378, 380
werkstructurering, 295
werktempo, zie arbeidstempo
werktuigbouwkunde, 287
werven, zie scheepswerf
wet- en regelgeving, 28, 36, 49, 188, 250
weverijen, 256, 308
Wet op het Nijverheidsonderwijs, 206, 211
Wet op de Ruimtelijke Ordening, 23, 75, 98, 99
Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf NV, 348, 351
Wilton Fijenoord, zie ook Fijenoord, 280, 342, 351, 352-353
winkelcentrum, overdekt -, 88, 93
wiskundige theorieën, 309-311
wisselstroommotor, 276-277, 278, 280
wolindustrie, 258, 269, 309
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woning(en), 214
-voor alleenstaanden, 181, 182, 243
-voor alleenstaande vrouwen, 181-182

arbeiders-, 119-141, 144, 146, 147, 148, 154, 168, 187
betaalbare -, 124, 184
duplex-, 217
eengezins-, 134, 146, 241
eenkamer-, 151
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esthetische -, 116-117
gebruik van de -, 168-169
gebruiker(s) van -, 117, 148, 220

emancipatie van de -, 161-195
praktische -, 176-179
professionele -, 176-179
profiel van de -, 117

gebruiksgemak van de -, 117
gebruikskwaliteit van de -, 117, 158, 169-171, 172
gebruiksvriendelijke -, 116-117
genormaliseerde -, 137
kelder-, 121, 127, 128
minimum-, 139
modernisering van -, 149
model-, 123, 151, 230
nood-, 133-134, 134, 219
normaal-, 218
onbewoonbaar verklaren van -, 125, 127, 128
onderhoud aan de -, 149, 150, 154, 156, 189, 192

-onderzoek, zie onderzoek

rug-aan-rug-,, 119, 120, 122
semi-permanente -, 133-134

-verbetering, 148

volks-, 114, 116, 119-141, 147
-als vrouwenzaak, 161-164

woningbeheer, 156, 159
vrouwelijk -, 147-148, 150

woningbetreding, 157, 158
woningbouw, 111-243

centralisatie van de -, 216, 241
industrialisatie van de -, 119, 133-140, 141, 154, 161, 219
modernisering van de -, 113-117, 140, 143-159
particuliere -, 133, 144, 215
rationalisering van de -, 131, 154, 238-239, 241
sociale -, 23, 113-114, 115, 117, 119-141, 150, 153, 153, 154, 158,
161, 170
standaardisatie van de -, 119, 136, 141, 161, 219

woningbouwbedrijf, industrieel -, 184
woningbouwbouwbeleid, 241
woningbouwvereniging, 115, 116, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 135, 140,
143-159, 163, 166, 175, 176, 177, 181, 189, 192, 218, 241, 242
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-De Arbeiderswoning, 156
coöperatieve -, zie ook De Dageraad, 151, 158
gemeentelijke -, 115-116
particuliere -, 115-116, 123

Woningcongres, 130, 131, 132, 133, 135, 140, 153, 161
woning-

-dienst, gemeentelijke -, 60, 61, 115, 138, 141, 154, 156, 157, 159,
171, 175, 177, 180, 182
-differentiatie, 169, 216
-experts, zie deskundigen
-inrichting, 164-167, 171, 173, 186
-kwaliteit, 115, 116, 117, 128, 140, 183, 217, 218, 243
-markt, 119, 143
-nood, 120, 121, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 153, 155, 170,
217, 219, 231, 243

Woningnoodwet (1918), 134
woning-

-onderdelen, standaardisatie van -, 130, 132
-ontwerp, 124, 146-147, 174
-opzichteresse, 116, 117, 128, 144, 148, 149, 149, 150, 156, 157-158,
159
-plattegrond, 139, 140, 147, 154, 167, 168, 169, 171, 172, 175, 177,
184, 218

Woningraad, 121, 122, 124, 133, 159, 171, 217, 218, 219, 241
woning-

-sanering, zie sanering
-schaarste, 119-123, 153, 188, 214, 215

Woningtoestanden in Nederland, 129-130
woning-

-toezicht, zie ook woningopzichteresse, 124, 129, 144, 148
-typen, 132, 218

standaardisering van -, 114, 132

-voorraad, 119, 120, 133
-vraagstuk, 123, 125, 128, 129, 140, 141, 147, 148
-waardering, 218

Woningwet 1901, 23, 27, 29, 30, 49, 52, 53, 55, 56, 56, 57, 60, 63, 64, 72, 106,
115, 124, 125, 127, 128, 129, 130-131, 140, 141, 143, 145, 146, 148, 159, 243
woon-

-comfort, 117, 149, 169-171, 218
-consument, 116, 147, 186, 189
-gebouw Bergpolder, 139
-hotel, 163, 163
-machine, 169
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-omgeving, kwaliteit van de -, 120
-oppervlak, 124, 128, 137, 218

Woonruimtewet, 217, 217
woonschool, 156-158, 159

-experiment, 157, 159

woonwensen, 146, 181
wijken, 65, 96

ijken, 291, 293
ijzergieterij, 305, 305
ijzervlechter, zie betonvlechter

zelfbeheer, 158, 159
zelfbouw, zie bouwen
zelfopwekkers, 277, 278, 279, 281, 282, 283

aantal -, 277

zelfwerkzaamheid, 161, 185-194
zetmachine, 322, 326, 333, 334

digitale -, 333-337
fotografische -, 332, 333, 336, 377
mechanische -, 320, 327

zetsystemen
elektronische -, 334
fotografische -, 333

zetten
capaciteitsproblemen bij het -, 332
fotografisch -, 332-333, 334, 335
lood-, 333

zetters, 320, 326, 327, 328, 329, 335
zeugstuk, 14, 14-15
zonnecommissie, 137, 138
zuiggas, 274

-motor, 274

zuivelfabrieken, 258
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