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Veelal onzichtbaar voor directe waarneming vindt in de geïndustrialiseerde wereld continu een
grootscheeps transport van allerlei vloeibare stoffen plaats. De leverantie van aardgas tot in alle
uithoeken van ons land is ondenkbaar zonder het leidingennet van 12.000 km met de daarbij behorende
infrastructuur als compressor-, meng- en meet- en regelstations. Ook het transport van ruwe olie en
chemische grondstoffen als nafta en etheen gebeurt sinds eind jaren vijftig grotendeels via een
ondergronds netwerk. Deze kaart geeft een overzicht van de ligging van de ondergrondse
hoofdtransportleidingen voor chemie, olie en gas in 1995.
Bron: Velin, Uitgave van de Nederlandse Gasunie, 1996.
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Ter introductie
Energiedragers en grondstoffen
De cokesovenfabriek

Energiedragers en grondstoffen
In 1919 verscheen het boek De schatten der aarde. Hoe ze worden gewonnen, bewerkt
en gebruikt. De hoofdscheikundige van de Bataafsche Petroleum-Maatschappij, W.C.
de Leeuw, nam daarin het hoofdstuk over petroleum voor zijn rekening. Hij hoopte
dat ‘wetgeevers en industriëlen’ zo verstandig zouden zijn om eerst nuttige
bestanddelen uit de aangevoerde olie te halen alvorens ‘tot energie-verwekking’ over
te gaan. De Leeuw verwees nadrukkelijk naar de situatie in de steenkoolindustrie.
In grote cokesovenfabrieken werden nuttige stikstofverbindingen, bitumen en gas
uit de steenkool gehaald. Het product dat dan overbleef, de cokes, was uitermate
geschikt voor het leveren van energie. De woorden van De Leeuw zouden ter harte
worden genomen.1
In dit boek staan drie basissectoren centraal, die onderling nauw verweven en
maatschappelijk van groot belang zijn. In ‘Delfstoffen’ komt de winning van
grondstoffen in Nederland aan de orde.
Met name voor steenkool, olie en gas gold dat ze - ook in die volgorde - de basis
vormden voor de energiehuishouding van Nederland. Energie en energievoorziening
komen in het deel ‘Energie’ uitgebreid aan bod. Dezelfde grondstoffen vormden
echter ook de basis voor de chemische industrie, die hieruit een scala van producten
kon vervaardigen. In het deel ‘Chemie’ besteden we uitvoerig aandacht aan de
verschuiving van de koolteerchemie naar de petrochemie en de technische processen
die hieraan ten grondslag lagen. De Leeuw merkte terecht op dat winning, bewerking
en gebruik van fossiele brandstoffen zeer nauw samenhingen. In deze inleiding willen
we deze vervlechting illustreren aan de hand van de cokesovenfabriek. Hieruit komt
ook helder naar voren wat de hoofdthema's in dit boek zullen zijn. Om dit voorbeeld
in een goed perspectief te kunnen plaatsen, behandelen we echter eerst enkele
hoofdlijnen in de ontwikkeling van de toepassing van fossiele brandstoffen.
De langetermijnontwikkeling van de energiehuishouding in de westerse wereld
wordt gekenmerkt door een overgang van een economisch systeem dat vooral
gebaseerd was op energievormen als wind-, water- en paardenkracht, naar een
economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. Vaak wordt het beeld geschetst dat dit
transformatieproces eind achttiende eeuw is aangevangen en dat de traditionele
energiebronnen in het laatste kwart van de negentiende eeuw zo goed als geen
betekenis meer hadden voor onze energiehuishouding. In Nederland leverden met
name wind- en paardenkracht echter op dat moment nog een grote bijdrage aan het
totale energieaanbod.2 In 1890 voorzagen ze bijvoorbeeld in meer dan 30% van de
energievraag.3
Dat neemt niet weg dat zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw
belangrijke veranderingen in de structuur van het energieaanbod hebben voorgedaan.
De samenstelling van het energiepakket vertoonde aan het begin van de negentiende
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eeuw nog zeer traditionele trekken (zie ook Delfstoffen grafiek 1.1). Turf vormde
meer dan driekwart van het Nederlandse energieaanbod. In de loop van de negentiende
eeuw werd turf echter meer en meer verdrongen door steenkool. Rond 1913 werd
bijna 95% van de vraag naar fossiele brandstoffen gedekt door kolen, terwijl olie en
turf ieder minder dan 3% van het energieaanbod voor hun rekening namen. Tot 1950
bleef het karakter van het Nederlandse energiesysteem relatief stabiel. Steenkolen
bleven met een aandeel van bijna 80% de belangrijkste energiebron, zij het dat de
positie van deze brandstof al enigszins in het gedrang kwam door de langzame, doch
gestage opkomst van aardolie. Na 1950 kan een wezen-
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lijke verandering in de Nederlandse energiehuishouding worden geconstateerd.
Steenkolen werden toen vrijwel geheel van de energiemarkt weggedrukt door aardgas
en olie.
De veranderingen in de energiehuishouding beperken zich evenwel niet tot de
structuur van het energieaanbod. Ook het groeitempo van het energieverbruik vertoont
in de loop der tijden aanzienlijke veranderingen. Grafiek 1 geeft een overzicht van
het totale verbruik van fossiele brandstoffen in Nederland in huishoudens, industrie
en transport voor de periode 1890-1995. De grafiek laat zien dat het energieverbruik
tot aan de Tweede Wereldoorlog nog geen al te grote vormen aannam.4 In de jaren
twintig kan weliswaar een duidelijke groeiversnelling van de energieconsumptie
worden geconstateerd, maar deze ontwikkeling zette zich in de latere jaren niet door
vanwege de economische depressie van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren vijftig en de eerste helft van de jaren zestig vond een beduidende
versnelling van de toename van het energieverbruik plaats. In deze periode steeg het
energieverbruik tot duizelingwekkende hoogten om tijdens de twee oliecrises van
de jaren zeventig (1973 en 1979) tijdelijk tot stilstand te komen. Met name de tweede
oliecrisis heeft tot een scherpe, zij het kortstondige daling van het energieverbruik
geleid. Vanaf medio jaren tachtig vertoonde de energieconsumptie echter weer een
sterke groei. De ontwikkeling van energiebesparende technologieën bleef in deze
periode achter bij de economische groei. Voorts vertoonden - als gevolg van de
relatief lage energieprijzen - vooral de energie-intensieve bedrijfstakken een sterke
groei. Een complicatie is dat in de statistieken niet altijd een onderscheid tussen
energetische en non-energetische toepassingen kan worden gemaakt.
Met name in de chemische industrie werd, zoals De Leeuw al had voorzien, een
aanzienlijk deel van de aardolie en het aardgas als grondstof gebruikt. Gegevens uit
de chemische industrie begin jaren zeventig laten zien dat ongeveer 15% van het
verbruikte aardgas voor de productie van grondstoffen diende.
De sterke stijging van het energieverbruik in de loop van de twintigste eeuw is
een verschijnsel dat zich in de gehele westerse wereld heeft voltrokken. In bepaalde
opzichten heeft Nederland echter een uitzonderlijke ontwikkeling doorgemaakt.
Grafiek 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de energie-intensiteit van de
productie in de Nederlandse industrie tussen 1921 en 1995.
De energie-intensiteit is de hoeveelheid energie die nodig is voor de vervaardiging
van één eenheid productie. Nederland was aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog een energie-extensieve economie. De ontwikkeling van de
energie-intensiteit week in Nederland in de periode tot 1950 niet sterk af van die in
andere landen (zie ook Delfstoffen Hoofdstuk 6, grafiek 6.1). In de gehele westerse
wereld trad een daling van de energie-intensiteit op.
Gezien het lage beginpunt mag het dan ook geen verwondering wekken dat de
hoeveelheid energie per eenheid product in Nederland rond 1950 nog altijd zeer laag
was.
In de jaren vijftig en zestig trad er evenwel een verandering op.
Terwijl het energieverbruik in de hele westerse wereld sterk toenam, vond er in
de meeste landen desalniettemin een afname van de energie-intensiteit plaats. Door
een vergroting van de efficiëntie van het productieproces, werd er relatief minder
energie verbruikt dan voorheen het geval was. Deze ontwikkeling werd echter meer
dan tenietgedaan door de sterke economische groei, waardoor er per saldo toch een
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sterke toename van het energieverbruik optrad. In Nederland deed zich echter een
opmerkelijke ontwikkeling voor, in de zin dat er niet alleen een sterke groei van het
totale energieverbruik optrad als gevolg van de forse economische groei, maar dat
daarnaast de hoeveelheid energie per eenheid product ook nog eens sterk toenam.
Nederland is het enige land in de westerse wereld waar zich na de Tweede
Wereldoorlog een stijging van

Grafiek 1: Totaal verbruik van energiedragers in Nederland door producenten en consumenten
1890-1995 in Pètajoule (PJ = 1015 Joule)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen voor de negentiende eeuw; het
CBS voor de twintigste eeuw en vanaf 1950 doorgaans het International Energy Agency.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

13
de energie-intensiteit van de productie heeft voorgedaan. In de periode 1921-1960
blijkt de hoeveelheid energie per eenheid product in de industrie continu te zijn
gedaald. In de periode 1960-1973, daarentegen, verdubbelde de hoeveelheid energie
per eenheid product. Deze sterke groei blijkt vooral structureel van aard te zijn
geweest: de energie-intensieve delen van de industrie, de chemie en de metaal,
groeiden beduidend sneller dan bedrijfstakken waarin het energieverbruik lager was.
Ook in de huishoudens nam het energieverbruik na de Tweede Wereldoorlog sterk
toe. Onder invloed van de sterke koopkracht-toename onderging het bestedingspatroon
van de consument belangrijke veranderingen. Het gezinshuishouden raakte
geëlektrificeerd, in de meeste huizen werd centrale verwarming aangelegd en de
mobiliteit in de samenleving nam aanzienlijk toe. Met name in de jaren zestig vond
een sterke uitbouw van de consumptiemaatschappij plaats, gekarakteriseerd door
een groeiend aantal nieuwe (elektrische) apparaten en toepassingen.
Hoewel deze ontwikkelingen een grote invloed hadden op de hele Nederlandse
samenleving, was het effect op de drie basissectoren die in dit boek aan bod komen
bijzonder evident. Nederland veranderde in de afgelopen honderd jaar van een relatief
delfstoffenarm naar een delfstoffenrijk land. Winning van delfstoffen stond aan het
begin van de eeuw nog in de kinderschoenen, maar werd volwassen met de
ontwikkeling van de steenkolenwinning, om na de vondst van olie en aardgas in een
nieuwe fase terecht te komen. Steenkool vormde ook de grondslag van een
voortdurend expanderende elektriciteits- en gasvoorziening in Nederland, die in de
eerste helft van de twintigste eeuw tot ontwikkeling kwam. Ook voor de chemie
vormden steenkolen en later aardolie en aardgas de belangrijkste bron van
grondstoffen en energie.
De cokesfabriek laat zien hoe nauw ontwikkelingen op het gebied van winning,
bewerking en gebruik samenhingen.

Grafiek 2: Energie-intensiteit in de Nederlandse industrie, 1921-1993 (index: 1973 = 100)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen voor de negentiende eeuw; het
CBS voor de twintigste eeuw en vanaf 1950 doorgaans het International Energy Agency.

De cokesovenfabriek
Hoewel er al eeuwenlang op kleine schaal steenkolen werden gedolven in
Zuid-Limburg, kreeg de steenkolenwinning in het eerste decennium van de twintigste
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eeuw een nieuwe impuls door de oprichting van Staatsmijnen en van enkele
particuliere mijnen.
Proefboringen lieten zien dat de aanwezige velden veel vette steenkool bevatten.
Deze steenkool was niet geschikt voor huishoudelijk verbruik. Bij het in productie
nemen van dergelijke steenkoolvelden was het daarom noodzakelijk de vette steenkool
te verwerken tot cokes. Cokes werden vooral gebruikt in de metaalindustrie,
bijvoorbeeld als brandstof voor hoogovens. Een bijkomend voordeel was dat bij de
productie van cokes gas vrijkwam, dat als brandstof in de cokesovenfabrieken gebruikt
kon worden. Het besluit van Staatsmijnen om op het terrein van de eerste vetkoolmijn
Emma in Heerlen een cokesovenfabriek te bouwen, lag voor de hand.
Hoewel de productietechniek in cokesovenfabrieken in grote lijnen dezelfde was
als die welke in gasfabrieken werd toegepast, waren er toch ook enkele belangrijke
verschillen. Het belangrijkste was dat cokesovenfabrieken veel grootschaliger waren
dan de gemiddelde gasfabriek. Kennis voor het ontwerpen en bouwen van dergelijke
grote fabrieken was in Nederland niet aanwezig. De directie van Staatsmijnen bracht
in 1912, toen de mijn Emma haar voltooiing naderde, een oriënterend bezoek aan
enkele Duitse bedrijven die complete cokesovenfabrieken bouwden. De opdracht
werd uiteindelijk gegund aan de firma Gebr. Hinselmann uit Essen.5
Ondanks het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 liep de bouw
van de cokesfabriek nauwelijks vertraging op, maar toen het werk in 1916 zijn
voltooiing naderde, kreeg Staatsmijnen geen toestemming van de regering om de
fabriek in bedrijf te nemen. Op advies van de Mijnraad achtte men het niet
verantwoord om de steenkool voor de fabricage van cokes te
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Reclame-affiche cokesfabriek Staatsmijn Emma, (met overzicht nevenproducten).

gebruiken. Op dat moment werd het tekort aan steenkool door de
oorlogsomstandigheden steeds nijpender. Het zou tot het najaar van 1919 duren
voordat de cokesovens in werking konden worden gesteld.6
De stagnerende in- en uitvoer tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot een grotere
bemoeienis van de overheid met de industrie. De toewijzing van schaarse grondstoffen
kwam tijdelijk onder overheidstoezicht en -regulering. Deze toegenomen rol van de
overheid was een eerste aankondiging van een actiever beleid en een veranderende
perceptie van de rol die de overheid in de industriële ontwikkeling zou dienen te
spelen. Dit zou vooral na 1945 gestalte krijgen in bijvoorbeeld de industrialisatienota's.
De buitengewone omstandigheden in de jaren voor 1920 waren ook de aanleiding
tot een aantal initiatieven om de afhankelijkheid van het buitenland te verminderen.
De oprichting van Hoogovens in IJmuiden - een staatsbedrijf met een eigen
cokesovenfabriek - was hiervan het resultaat, maar ook in de chemische industrie
waren er enkele ambitieuze plannen, zoals de poging om een Nederlandse
kleurstoffenindustrie op te richten, die de concurrentie met de machtige Duitse
industrie zou moeten kunnen aangaan. De normalisering van de verhoudingen
betekende het einde van deze poging, maar de periode rond de Eerste Wereldoorlog
leidde wel tot diepgaande veranderingen in de industriële structuur van Nederland.
De belangrijkste was het toenemend belang van het grootbedrijf. Het Interbellum
was de formatieve periode voor een aantal Nederlandse multinationals die na de
Tweede Wereldoorlog de toon zouden zetten.
Toen de cokesproductie in de jaren twintig op gang kwam, leverde dat ook een
overschot aan gas op. Hoewel het merendeel van het geproduceerde gas in het eigen
bedrijf werd gebruikt, was van begin af aan duidelijk geweest dat het cokesovengas
een interessante inkomstenbron zou kunnen zijn. Door de grootschalige productiewijze
kon dit zogenaamde afstandsgas tegen veel lagere prijzen worden geleverd dan het
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in de stadsgasfabrieken geproduceerde gas. De introductie van het afstandsgas zou
de verhoudingen in de openbare gasvoorziening, die tot dan toe vooral lokaal was
georiënteerd, gaan veranderen, hoewel ook hier de echte doorbraak pas na de Tweede
Wereldoorlog zou plaatsvinden.
De productie van cokes en gas zou ook grote betekenis hebben voor de chemische
industrie in Nederland. Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw waren
de afvalproducten die bij de gasfabricage vrijkwamen, de belangrijkste bron van
organisch-chemische grondstoffen voor de chemische industrie geworden. Op basis
van deze grondstoffen kon een groot aantal stoffen synthetisch worden bereid.
Uitgaande van dit steenkoolteertraject maakte met name de Duitse chemische industrie
een enorme expansie door. In Nederland was er nauwelijks een industrie die hiervan
gebruik maakte. Het geproduceerde koolteer werd naar Duitsland geëxporteerd. De
grootschalige productie van cokes betekende een nieuwe kans. Staatsmijnen gebruikte
het gas (en de andere producten) als grondstof voor de ammoniaksynthese voor de
productie van kunstmest. Dit was het begin van een geleidelijke verschuiving van
de activiteiten in de richting van de chemische industrie. Hoogovens richtte in
december 1928 samen met de Bataafsche Petroleum-Maatschappij de Maatschappij
tot Exploitatie van Kooksovengassen (Mekog) op, die zich eveneens bezig ging
houden met het maken van stikstofmeststoffen.
De cokesovenfabriek illustreert op fraaie wijze hoe de winning van steenkool, de
gasvoorziening en de opkomst van een chemische industrie op basis van steenkool
met elkaar verknoopt raakten.
Dit gebeurde in letterlijke zin door het ontstaan van een industrie-complex in
Zuid-Limburg dat via pijpen en buizen zijn tentakels tot ver in de omgeving uitstrekte.
Het gebeurde echter ook in meer figuurlijke zin doordat de noodzakelijke veredeling
van de vette steenkool aan de basis stond van de expansie van nieuwe industriële
sectoren. Omgekeerd werd de winning van steenkool in toenemende mate afhankelijk
van de opbrengsten van de ‘nevenproducten’. De rentabiliteit van de
steenkolenwinning kwam namelijk
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Terwijl de jaknikkers te Schoonebeek oprukten, was de winning van turf als brandstof voor eigen
gebruik nog nadrukkelijk aanwezig (1951).

in toenemende mate onder druk te staan door de internationale concurrentie van
goedkope Amerikaanse steenkool.
Een andere ontwikkeling die zich al voor 1945 aankondigde, maar pas na de oorlog
werkelijk door zou zetten, was de opkomst van aardolie en de daarop gebaseerde
petrochemie. De vondst van aardolie en - nog belangrijker - de ontdekking van grote
hoeveelheden aardgas bij Slochteren zouden voor Nederland enorme consequenties
hebben. De Nederlandse overheid maakte in de jaren zestig een einde aan de
onrendabele steenkolenwinning. Dit betekende ook het einde van de cokesfabriek
en versnelde de transformatie van Staatsmijnen tot chemisch bedrijf. Shell en andere
oliemaatschappijen bouwden grote petrochemische complexen in de Rijnmond,
daarbij gebruik makend van de gunstige geografische ligging van Nederland.
Goedkoop aardgas maakte een verdere expansie van de chemische industrie mogelijk,
terwijl ook nieuwe metaalverwerkende industrie kon worden aangetrokken. Dit was
de oorzaak van de sterk stijgende energie-intensiteit in de industrie. Tegelijkertijd
steeg mede door de inschakeling van het aardgas in de gasvoorziening het
welvaartsniveau en daarmee het energieverbruik van huishoudens enorm. In
combinatie met de introductie van telkens nieuwe chemische materialen en daarvan
vervaardigde producten leidde dit tot een volledige herstructurering van het
socio-technisch landschap. Veranderende maatschappelijke omstandigheden en
toenemende bewustwording van de milieu- en energieproblematiek zouden in de
jaren zeventig voor een omslag zorgen. Desondanks vormen chemische producten
en een betrouwbare energievoorziening het materiële substraat van de moderne,
technologische samenleving.
G.P.J. Verbong, J.P. Smits, B.P.A. Gales en E. Homburg
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Eindnoten:
1 W.C. de Leeuw, ‘Petroleum’ in D.A. Zoethout ed., De schatten der aarde. Hoe ze worden
gewonnen, bewerkt en gebruikt (Amsterdam 1919) 184-185.
2 Voor een kritische bespreking van deze vraagstukken zie: H.W. Lintsen, ‘Stoom als symbool
van de industriële revolutie’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 5 (1988)
350-362 en H.W. Lintsen, Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en
maatschappelijke verandering in Nederland (Delft 1990).
3 R.M. Albers, Machinery investment and economic growth: The dynamics of Dutch development
1800-1913 (Groningen 1998).
4 Tot aan de Tweede Wereldoorlog nam het energieverbruik in Nederland met gemiddeld 3%
per jaar toe. In de periode 1950-1973 wordt daarentegen een gemiddelde jaarlijkse groei van
meer dan 6% gerealiseerd.
5 Rijksarchief Limburg, Archief DSM, Gasdistributie map 1, correspondentie tussen firma H.
Koppers en directie. Staatsmijnen, div. data feb. 1913
6 H.J. Merx, Chronologisch Overzicht van de geschiedenis van de Cokesfabrieken en het
Gasdistriburiebedrijf 1912-1952 (Heerlen 1955) intern rapport, 2-8.
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De boortorens die de NAM gebruikte, hadden veelal een hoogte van 30 meter, voldoende om een stel
van drie boorpijpen (27 meter in totaal) op te kunnen trekken als de boorbeitel wordt verwisseld.
Boven in de toren is het kroonblok bevestigd, een serie schijven waarover de kabel loopt die het
hijsblok draagt, zoals op deze nachtelijke opname goed te zien is. Onder aan het hijsblok is de spoelkop
bevestigd, waarin een holle, vierkante stang, de zogeheten kelly, vrij kan draaien. Hieraan wordt
weer een boorbeitel bevestigd; het geheel wordt door de draaitafel op de boorvloer aangedreven.
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Een aanzienlijk deel van de delfstoffen wordt op of net onder het maaiveld gevonden. Deze
oppervlaktedelfstoffen waren belangrijke grondstoffen voor bedrijfstakken als de keramische industrie,
de baksteen- en glasnijverheid en de cementfabricage. Oppervlaktedelfstoffen worden al eeuwen lang
gewonnen, maar na 1900 werd meer ‘mergelsteen’ uitgezaagd dan ooit, ontwikkelde zich het afgraven
van kalksteen tot een industrie en ontstonden zilverzandgroeves en grindgaten. Kaarten met een
verfijnde indeling van het Nederlandse oppervlak naar industrieel nut waren een product van de
twintigste eeuw.
Bron: Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Behoort bij: Geologie van
Nederland. Deel 2 (1988).
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1 Delfstoffenwinning in Nederland gedurende de twintigste eeuw
De productie en het gebruik van delfstoffen
Van grondstofarm tot grondstofrijk land

Het mysterie van de Nederlanders was voor buitenlanders eeuwenlang dat zij een
natie van grote welstand waren, terwijl de plek die zij bewoonden zo weinig voordelen
bood. De heraut van de economische rationaliteit van zelfzucht, B. Mandeville,
betitelde Nederlanders in de achttiende eeuw als mensen ‘die zelf niets hadden,
behalve vis’. Helemaal serieus was hij niet; tenslotte was de grond er ‘zo rijk als
Mest’.1 Hollands rijkdom was evenwel oppervlakkig: onder het maaiveld bevond
zich niets nuttigs. Verborgen bodemschatten waren in zo'n drassig land eigenlijk niet
voorstelbaar, ook al zetten natuurverschijnselen goedgelovige mensen wel eens op
het verkeerde been. Napoleons vertegenwoordiger in Holland rapporteerde in 1813
aan Parijs dat aan de kust soms steenkolen werden gevonden. Baron D'Alphonse
hield het erop dat de golven deze in Engeland hadden weggeslagen en dat de zee de
brokken naar de andere kant van de Noordzee had gebracht.
Desondanks speculeerde hij erop dat de ondergrond van Holland misschien toch
wel steenkool en zout bevatte. Maar die konden dan toch niet worden gewonnen en
waren dus verloren voor menselijk gebruik. Kwaadaardig rondde D'Alphonse zijn
beschouwing af met de stelling ‘de natuur doet niets zo maar’.2
Delfstoffen waren een gevoelig punt bij de herindeling van Europa na het
verdwijnen van Napoleon en zijn troepen. De hardnekkigheid van Willem I en van
regionale autoriteiten zorgde ervoor dat de steenkolenmijnen bij Kerkrade aan de
Nederlandse kant van de grens bleven liggen. Het resultaat hiervan was dat de
onderaardse grens in het carboon, dat zijn de steenkoollagen, een heel stuk oostelijker
liep dan de rijksgrens boven de grond. De Kerkraadse mijnen waren dan ook niet
onbelangrijk; ze voorzagen in drie procent van de delving van Napoleons keizerrijk.
Het Verenigd Koninkrijk van Willem I was evenwel vooral een delfstoffenrijk gebied
omdat België deel uitmaakte van de natie. Dat veranderde radicaal bij de afscheiding
van het zuiden in 1830. Nederland had alleen weer zijn grond en vis.
Dit alles gebeurde juist in een tijd waarin de befaamde stelling van W.S. Jevons
uit 1865 - Coal commands this age - the Age of Coal - ook in Nederland algemeen
werd aangehangen. Weliswaar verontschuldigde D. Buddingh, leraar aan de
Koninklijke Academie te Delft, zich bij zijn Nederlandse lezers dat hij zoveel pagina's
aan steenkool besteedde, maar hij deed dit niet omdat deze delfstof in Nederland
geen beslissende invloed op de industrie en de handel zou hebben gekregen. Een
verontschuldiging was op zijn plaats omdat sedert de scheiding met België zo weinig
was te melden over mijnwerken in Nederland.
De mate waarin ingenieurs terugvielen op poëzie, was een signaal dat zij dit meer
en meer ervoeren als een beslissende handicap.
Brandstof, en dan vooral steenkool, was die ‘wonderstof’, het was ‘de pees der
dingen’ ofwel hun levenskracht. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
wilde W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht daarmee zeggen dat grondstoffen
belangrijk en essentieel waren. Want, zo cursiveerde hij, ‘aan deze minerale
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hulpmiddelen heeft Engeland het te danken, dat het zijne wereldpositie behouden
heeft, en daaraan zijn Duitschland, België en de Vereenigde Staten hun tegenwoordige
bloei verschuldigd’.3
Geringe groei én grote afhankelijkheid waren de kwalen van delfstoffenarmoede.
In 1901 hield C. Lely, de liberale minister met Economische Zaken in de portefeuille,
de Tweede Kamer voor: ‘Zonder steenkolen geen spoorwegen, geen stoomschepen,
geen industrie, zooals wij die nu kennen.’ De moeilijkheden voor de ‘maatschappij
tot in hare verste vertakkingen’ waren niet in te denken als er onvoldoende brandstof
zou zijn. Voor de Eerste Kamer
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Mergel is een van de weinige inlandse delfstoffen met een lange traditie van winning. De winplaatsen
lagen voornamelijk in Zuid-Limburg, rond de Sint-Pietersberg en in het Geuldal. De mergelgroeven
leverden in bescheiden mate bouwsteen op en daarnaast mergelzand, los poeder, dat in het begin van
de twintigste eeuw als kalkmeststof toepassing vond. Ook was de mergel grondstof voor de
glasfabricage en werd hij gebruikt voor de bereiding van gebluste en ongebluste kalk. In het verdere
verloop van de eeuw vond de mergel grootschalige toepassing als grondstof voor de cementfabricage
en bij Staatsmijnen, als grondstof voor de kunstmestfabricage.

deed ingenieur Lely een poging de kwetsbaarheid van de samenleving te illustreren
met beelden die juist Nederlanders moesten aanspreken. ‘Vroeger voorzag iedereen
zich in zijn eigen woning van drinkwater, door het regenwater te verzamelen; thans
zijn wij, althans in de grootere plaatsen, afhankelijk van de waterleiding, die
onmiddellijk stilstaat van het ogenblik dat wij niet over steenkolen kunnen
beschikken.... Ook het bestaan van onzen bodem is grotendeels van het bezit van
steenkolen afhankelijk. De windmolens waarmede vroeger de polders droog gehouden
werden, zijn thans voor een groot deel vervangen door stoomgemalen; in de nieuwe
polders zijn al dadelijk stoommachines geplaatst, zoodat wij ons in tijd van nood
daar niet eens met windkracht kunnen behelpen.’4
Als delfstoffen in het algemeen, brandstoffen in het bijzonder en dan vooral
steenkolen de ‘noodzakelijke grondslag eener nationale gemeenschap’ waren, - aldus
prof. ir. I.P. de Vooys in 1920 voor de Sociaal Technische Vereeniging van
Democratische Ingenieurs en Architecten - dan kon een samenleving waarin
sociaaldarwinisme en natuurwetenschappelijk determinisme in de mode waren, niet
anders dan somberen over de dynamiek van de moderne wereld.5 Want was bij nader
inzien de mens van de industriële revolutie niet het slachtoffer van een complot van
de natuur? De moderne techniek maakte fossiele brandstof tot een belangrijke
productiefactor, maar die stof was een plaatsgebonden productiemiddel.
Snelle vooruitgang was daar geconcentreerd waar delfstoffen overvloedig en
goedkoop waren. Kapitaal, ondernemers en arbeiders waren mobiel. Reserves aan
delfstoffen niet. Goederen als steenkool over een grote afstand verplaatsen was duur,
ondanks de transportrevolutie van de negentiende eeuw. De moderne geschiedenis

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

was eenvoudig samen te vatten: ‘De Ruhrgegend was voor weinige jaren arm, nu
heerscht er alom welvaart.’
Pessimisme wordt gewoonlijk niet rondgebazuind. Het was niet toevallig dat
omschrijvingen van brandstof als het ‘dagelijksch voedsel (van) ons moderne
transportwezen en onze geheele mechanische industrie’ zo populair waren rond de
eeuwwisseling. En wel juist omdat de situatie niet hopeloos was en Nederland niet
leek op het energiearme Ierland. Uiteraard, de stand van zaken was dat ‘ons land...
aan natuurlijke hulpbronnen niet rijk (was) gezegend, en wel zeer in het bijzonder
stiefmoederlijk bedeeld met minerale producten uit den bodem’.6 Echter, al enige
decennia verschenen er analyses in technische periodieken onder hoofdjes als ‘een
nationaal belang’. Hierin roerden mensen zoals mijningenieur C. Büttgenbach de
trom over ontdekte rijkdommen die niet onder deden voor die in het buitenland en
over een industriële ontwikkeling die voor het grijpen lag.7 Stiefmoederlijke bedeling
was geen natuurlijk gegeven en dus viel daar iets aan te doen. Als men maar durfde
en visie had.
Praten en schrijven over delfstoffen als iets essentieels was tromgeroffel en
hoorngeschal om de troepen te verzamelen. De muziek werd door heel verschillende
muzikanten gemaakt. Büttgenbach was een Limburgse notabele die in het buitenland
carrière had gemaakt, maar hij was tevens een representant van de groep technici die
ruimte zagen voor een actieve overheid als de markt faalde. De Vooys was de profeet
van een ‘technische economie’ uit te dragen door bedrijfsingenieurs, hij was een
Nederlandse wegbereider van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer ofwel het scientific
management en hij werd mijndirecteur over de grens.8
Lely was de politicus van de grote projecten. Van Waterschoot van der Gracht
was de manager en visionaire wetenschapper, degene die steenkolen vond en ervan
overtuigd was dat de Nederlandse grond olie en gas bevatte toen niemand dat nog
wilde weten, en zout waar niemand dat belangrijk achtte. Ieder van hen - en nog tal
van anderen - droeg ertoe bij dat in Nederland het vinden en winnen van delfstoffen
een van de grote projecten van de twintigste eeuw werd.
Al spoedig kon men de wereld van de ommekeer vertellen. Hoezeer het een
misvatting was dat onder lage landen geen bodemschatten verborgen gingen. Dat
Nederland een schakel was in de keten van
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kolen producerende landen.9 De omslag kreeg nog meer perspectief door deze op
een bijzondere manier in de tijd te plaatsen.
Rond de eeuwwisseling begon Nederland met grote stelligheid zich erop te
beroemen dat de oudste steenkolenmijnbouw in Europa zich binnen zijn grenzen
bevond. Deze zou vanaf 1113 onafgebroken hebben plaatsgehad pal op de grens met
Duitsland bij Kerkrade en dus ouder zijn dan die van Luik, waar de legendarische
smid Hullos de steenkool had ontdekt in 1198 of 1213.
De nationale grenzen van 1913 waren uiteraard niet die van 1830 of van 1795 en
de geografische claim was er dus een van projectie.
Jaartallen en beweringen over de Middeleeuwen waren voorts allesbehalve exact.
Echter, rond 1900 werd men zich ervan bewust hoe lang er al steenkolen werden
gewonnen, hoe bescheiden de productie tot dan toe was geweest en hoe groot de
mogelijkheden waren voor de toekomst.10
De geschiedenis van die toekomst, de ontwikkeling van de delfstoffenwinning,
zal in de volgende pagina's vooral worden besproken als een geschiedenis van grote
projecten. Met name ingenieurs introduceerden het idee dat het exploiteren van
bodemschatten een systematische, grootschalige aanpak vergde. Deels om technische
en mijnbouwkundige redenen, maar vooral ook vanwege de samenhang tussen
techniek, het vergaren van kennis door exploreren, het verwerven van
eigendomsrechten en de afstemming tussen particulier en publiek belang.
Delfstoffenwinning was een basisindustrie, mede door het algemeen belang dat werd
toegedicht aan deze stoffen en de grote rol van de overheid.

De productie en het gebruik van delfstoffen
Grafiek 1.1 plaatst de ommekeer die tijdgenoten rond de eeuwwisseling verwachtten,
in een ruimer perspectief: dat van de evolutie vanaf het begin van de negentiende tot
aan het einde van de twintigste eeuw. Deze grafiek laat louter de binnenlandse
productie van fossiele primaire energiedragers zien, vergelijkbaar gemaakt door
rekening te houden met hun energetische waarde. De verticale as is voorts
logaritmisch. Een dergelijke presentatie geeft een beter beeld van de groei en
veranderingen in die groei, maar ze geeft tevens een vertekend beeld van de aantallen
tonnen of joules en de verschillen in absolute hoeveelheden. Hoe dan ook, de
doorbraak van een eigen steenkoolindustrie was onmiskenbaar een fenomeen van
de late negentiende en eerste drie decennia van de twintigste eeuw. De opkomst van
een nationale olie- en gaswinning was volslagen twintigste-eeuws. Tot 1900 was
Nederland vooral een turf producerende natie.
Als handelsnatie teerde Nederland evenwel ook op de voorraden aan delfstoffen
in andere landen. Grafiek 1.2 geeft daarom de consumptie van energiedragers weer.
Behalve met de winning in eigen land is daarbij rekening gehouden met de in- en
uitvoer. Bewerkte producten zijn ondergebracht bij de primaire energiedragers, cokes
dus bij steenkool. Zo goed en zo kwaad als het kan, is in dit geval ook rekening
gehouden met premoderne vormen van energie, zoals wind en dieren. Ook al was
de binnenlandse winning tot 1900 gering, Nederland was vanaf 1860 een
steenkoolsamenleving. De opkomst van de olie vond vele decennia eerder plaats dan
de winning in eigen land. Grafiek 1.2 laat zien dat de nieuwe energiedragers -
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steenkool, olie en gas - als het ware boven op de bestaande basis kwamen. Door de
logaritmische schaal valt de omvang van dat ‘erbovenop’ weg, maar deze was zo
groot dat, bijvoorbeeld in 1939, het aandeel van paarden in het totale energieverbruik
vijf procent was, van turf twee en van olie inmiddels zeventien.
In combinatie laten beide grafieken zien dat scherp stellen op de binnenlandse
productie een ander beeld oplevert dan wanneer de consumptie in het brandpunt
staat. Evenzo was er vaak een discrepantie tussen datgene wat tijdgenoten bezig hield
en de realiteit achter hun rug. Neem nou turf. Turf vormde het energetisch fundament
van de Gouden Eeuw, maar naarmate het goud afbladderde, kreeg turf een ouderwets
imago. Turf was al in het begin van de negentiende eeuw voor de spraakmakende
gemeente een

Grafiek 1.1: De productie van energiedragers in Nederland (1800-1995)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen voor de negentiende eeuw; het
CBS voor de twintigste eeuw en vanaf 1950 doorgaans het International Energy Agency.
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Grafiek 1.2: De consumptie van de verschillende energiedragers in Nederland (1800-1995)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen voor de negentiende eeuw; het
CBS voor de twintigste eeuw en vanaf 1950 doorgaans het International Energy Agency.

traditioneel, zo niet inferieur product. Toch nam de winning na 1800 nog decennia
lang toe. En terwijl visionairs de doodsklok luidden van de economie van steenkool
en stoom en de komst begroetten van een samenleving met olie als superieure, schone
energiebron, werden op tal van plaatsen mijnen geopend, ook in Nederlands-Limburg.
Het probleem van de verstijving van rijpe economieën speelde bij de winning van
delfstoffen extra sterk op. Althans, velen pijnigden zich met de vraag waarom
‘verouderde’ energiedragers in trek bleven, waarom een samenleving zo leefde met
een oude inboedel en met een tragere economische groei betaalde voor het openhouden
van mijnen, groeven en dergelijke werkplaatsen van een voorbije industriële
revolutie.11
De woorden traditioneel of modern, superieur of inferieur zijn evenwel vaak
misplaatst. De energetische waarde van turf is geringer dan die van een zelfde
hoeveelheid steenkool en die van steenkool is op zijn beurt minder dan die van olie.
Dergelijke verschillen zijn echter vaak niet relevant. In het noorden van Nederland
werd nog na de Eerste Wereldoorlog op grote schaal turf gestookt, ook in meel-,
strokarton-, papier- en andere fabrieken. Daar waren goede redenen voor.
Aanwezigheid in de buurt, infrastructuur en transportkosten konden het gebruik van
ouderwetse brandstoffen rationeel maken. Uitzonderlijke omstandigheden eveneens.
Zo stookte Philips in 1918, een jaar van grote oorlogsschaarste, 1561 wagons hout,
562 wagons bruinkolen, 298 wagons turf en 88 wagons steenkool.12
Voorts impliceerde maatschappelijke vooruitgang niet dat in reeds bestaande
sectoren niets gebeurde of dat bestaande producten niet
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Turf was in de eerste helft van de eeuw niet onbelangrijk als brandstof. Daarnaast nam het aantal
toepassingen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als basisgrondstof voor potgrond en actieve kool,
toe. De winning bleef in hoge mate kleinschalig in de vorm van handmatige afgraving voor eigen
gebruik. Daarnaast bestond het gemechaniseerde grootbedrijf. Hier is een ploeg bezig rond een
machinale turfpers, vermoedelijk te Drenthe omstreeks 1950.
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Grafiek 1.3: De productie van steenkool in Limburg en andere mijnstreken (1790-1998)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen. Energy Statistics van het
International Energy Agency. Historische Statistik en Zahlen zur Kohlenwirtschaft (Duitsland);
Annales des Mines de Belgique en het Statistisch Jaarboek (België); The History of the British Coal
Industry (Verenigd Koninkrijk).

veranderden. Neem nog eens turf. Bij het graven van turf maakten ondernemers tegen
het einde van de eeuw meer en meer gebruik van machines. Zij veredelden hun
product door niet zo geschikt veen samen te persen tot briketten. Een technisch
interessant experiment waarover vooral het Rijkskolenbureau enthousiast was. Maar
dit was dan ook tijdens de Tweede Wereldoorlog en dit bureau was belast met de
distributie. Belangrijker voor normale tijden was dat de nijverheid op zoek ging naar
andere markten en daarvoor de delfstof geschikt probeerde te maken. In de jaren
tachtig van de negentiende eeuw propageerde een onderneming gespecialiseerd in
reformkleding het gebruik van turfwatten in ondergoed en sokken. Veenvezel zou
lang niet zo erg kriebelen als wol. De markt voor zulke natuurlijke garens of turfvilt
was echter uiterst beperkt. De turfindustrie kreeg echt een tweede leven door over
te schakelen op turfstrooisel en door na 1900 ammoniak en het medicinale norit te
vervaardigen met vergassings- of destillatie-technieken. Turfstrooisel werd gebruikt
in stallen als alternatief voor stro en vervolgens als grondverbeteraar, als
verpakkingsmateriaal, als isolatiemateriaal in ijskelders of als kattenbakvulling. Dit
strooisel zorgde ervoor dat Limburgers en Brabanders over turf gingen praten als het
goud van de Peel. De geschiedenis van het turfstrooisel laat nog een andere, bij
delfstoffenwinning belangrijke evolutie zien: vooruitgang gaf kwaliteiten die
minderwaardig werden geacht een kans. Turfstrooisel werd immers gemaakt van de
bovenste veenlagen, die niet geschikt waren als brandstof.
Voor 1880 was het bolsterveen afval, want de verbrandingswaarde was gering en
het zorgde voor veel roet.13

Van grondstofarm tot grondstofrijk land
De reden waarom steenkool en zout aan de orde komen, is niet omdat zij zo modern,
zo typisch twintigste-eeuws zijn. De geschiedenis van hun winning is misschien wel
juist bijzonder interessant omdat zij én twintigste-eeuws én toch zo weinig modern
is.
De negentiende eeuw geldt als het tijdvak par excellence van de op minerale
delfstoffen gebaseerde economieën.14 Als dergelijke delfstoffen reeds ruim voor 1900
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van belang waren en als zij zich in de Nederlandse bodem bevonden, waarom werden
zij niet al in de negentiende eeuw geëxploiteerd?
De internationale context laat daarbij zien of en in welke mate het Nederlandse
patroon van opkomst en ontwikkeling uitzonderlijk is. Grafiek 1.3 vergelijkt de
ontwikkeling van de steenkolenmijnbouw in Limburg met die in een aantal andere
mijnstreken.
Internationaal was een geleidelijke, stabiele ontwikkeling normaal, totdat ergens
in het eerste decennium van de twintigste eeuw een piek in de winning werd bereikt.
De mijnbouw in Limburg bleef tot ver in de negentiende eeuw achter, zelfs bij die
in het Akense mijngebied direct over de grens. Nederlands-Limburg en het bekken
bij Aken waren geologisch en anderszins één geheel. Na de lange stagnatie vormde
een hobbel het tweede element van de levenscyclus: een snelle groei van de Limburgse
mijnindustrie tot de depressie van de jaren dertig en, na een periode waarin de winning
op hetzelfde niveau bleef, de snelle terugval en sluiting.
Alleen de evolutie in Belgisch-Limburg vertoonde een vergelijkbaar patroon.
Vanuit een internationaal perspectief was het begin van de twintigste-eeuwse
steenkolenmijnbouw in Nederland inderdaad bijzonder. Dit betekende niet dat
delfstoffenarmoede een kwestie van leven en dood was en dat de ‘renaissance’ van
de twintigste eeuw een sprekende veroordeling was van de Jan Salie-samenleving
van de negentiende. Het verschil tussen productie en consumptie wees er al op dat
dit een vorm van ergerlijke bijziendheid zou zijn.
Enerzijds konden minder bedeelde naties terugvallen op de wijde wereld en
bijvoorbeeld kaas ruilen voor steenkool. Anderzijds konden zij hun economie
aanpassen en kiezen voor een energieof delfstoffenextensieve structuur: voor
verzekeringsdiensten in plaats van hoogovens. Met een overvloed aan voorbeelden
kan
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Naast steenkool wordt in Zuid-Limburg ook bruinkool gevonden. In tegenstelling tot het zwarte goud
won men bruinkool in dagbouw. Met name de brandstofschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog gaf
een impuls aan deze delfstoffenwinning. Het bruinkoolbedrijf was grootschalig en gemechaniseerd,
zoals deze opname van de groeve Carisborg bij Eijgelshoven rond 1920 laat zien. Nadat een
graafmachine de dekgrond heeft weggenomen, wordt met behulp van een excavateur de 8 tot 10 meter
dikke koollaag machinaal afgegraven en vervolgens direct in smalspoorwagons afgevoerd.

worden aangetoond dat het ontbreken van binnenlandse steenkolenmijnen geen grote
hinderpaal was voor industrialisatie en de modernisering van de samenleving.15
Dat wisten stuurlieden die het roer om wilden ook. Personen als Lely of Van
Waterschoot van der Gracht waren niet wereldvreemd Zij vroegen zich af wat het
beste permanente groeipad was. Zij merkten op dat het achttiende-eeuwse achterland,
zowel het Ruhr gebied als Luik, in snel tempo Nederland voorbijgestreefd was.
Zou de economische groei niet nog sneller zijn geweest met mijnbouw in de buurt
en een delfstoffenintensieve economische structuur, alleen al omdat de technische
vooruitgang een delfstofintensief karakter leek te hebben? Jevons en andere profeten
van de eindigheid van natuurlijke delfstoffen stelden ‘korte, maar ware grootheid’
tegenover ‘langere, voortdurende middelmatigheid’.
Voor dit laatste stond de trage vooruitgang van Nederland model; de ware grootheid
was de groei van 3,5 procent van de economische tijgers van die dagen.
Groeitempo en natuurlijk kapitaal is een thema dat recent weer de aandacht trekt,
nadat het lang vanzelf sprak dat overvloed of schaarste aan delfstoffen in een open
en ontwikkelde economie niet van belang konden zijn. Dit probleem gaat een
beschrijving van de ontwikkeling van delfstoffenwinning verre te buiten.
Hier kan het hoogstens een rol op de achtergrond spelen bij de beschrijving waarom
het Nederlandse patroon in de steenkolenmijnbouw was zoals het was en hoe na
1900 Nederlanders gebruikmaakten van wat de natuur ondergronds te bieden had.
De steenkolenmijnbouw was een activiteit uit meerdere, maar een belangrijke en
in vele opzichten representatieve. Nederland ontwikkelde zich dus in de loop van de
twintigste eeuw van een grondstoffenarm land tot een grondstoffenrijker en vanaf
1960 dankzij zijn aardgasvoorraad tot een uitgesproken grondstoffenrijk land. Op
welke wijze werd deze grondstoffenrijkdom geproduceerd? Wat was de rol van de
techniek? Hoe werd vervolgens gewoekerd met de beschikbare voorraden aan
delfstoffen? Was Nederland productief bij de winning van delfstoffen, maar ook bij
de exploratie ervan, want grondstoffenvoorraden zijn immers eindig?
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Net als overal elders bestond techniek ook bij het vinden en winnen van delfstoffen
uit voorwerpen en machines. Productieprocessen bestonden echter uit meer: machines
en mensen waren ingebed in organisaties. Hier zal vooral worden gekeken naar
techniek als een instrument voor productiviteitsverbetering. Daarbij mag niet over
het hoofd worden gezien dat technische evolutie en productiviteitstoename niet
hetzelfde zijn. De gelijkstelling is een simplificatie met meer na- dan voordelen.
Technische verandering en productiviteit waren evenwel belangrijke, zeer
twintigste-eeuwse verschijnselen met verwantschap.
Techniek vormde de bron van concurrentiekracht van ondernemingen. Echter, als
techniek een ieder vrijelijk ter beschikking stond, dan was het anderzijds moeilijk
een concurrerend voordeel te ontlenen aan een instrument of inzicht hoe men iets
kon doen. Verschillen ontstonden wellicht vooral door de wijze waarop
ondernemingen met techniek en andere productiefactoren omgingen, door hun
organisatorische capaciteiten en vermogen te leren. De reeks van instrumenten en
machines, van de bikkel, de steenkolenhak, tot de volautomatische steenkolenploeg,
was verantwoordelijk voor de toename van welvaart in de loop van de jaren. Maar
toen wereldwijd pneumatische afbouwhamers zonder veel gedoe konden worden
gekocht, hadden verschillen in de efficiëntie
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Ondergrondse steenkoolwinning was alleen mogelijk met een uitgebreid stelsel van horizontale
galerijen, min of meer schuine gangen en op- en neerbraken, verticale verbindingen tussen de
verdiepingen. De voortdurende uitbreiding van deze infrastructuur was de taak van specialisten. Dit
harde en stoffige werk was de eerste ondergrondse activiteit waarbij machines werden gebruikt; in
de Nederlandse mijnen gebeurde dit al snel na 1900. Op deze foto genomen in de Staatsmijn Wilhelmina
tussen Heerlen en Kerkrade in 1909 maakte de boorploeg eerst met een door perslucht gedreven
boorapparaat (waarvan de luchttoevoerleiding goed te zien is) 1 à 2 meter diepe gaten in het gesteente.
Daarin stopte de schietmeester dan de springstof.
De brokstukken steen en het puin werden vervolgens afgevoerd in ijzeren mijnwagens. Let op de
houten stutten, de plassen water en de veiligheidslamp.

van gebruik meer met dergelijke immateriële capaciteiten te maken.16 Specifiek voor
de delfstoffenwinning was dat juist bij de winning aanpassing aan de plaatselijke
omstandigheden een halszaak was. De natuur was hoogst variabel. De sterk
uiteenlopende omstandigheden creëerden uiteenlopende behoeften. Omdat natuurlijke
omstandigheden zo belangrijk waren en sterk verschilden, moest overdracht van
kennis via de markt of openbaarheid wel minder krachtig zijn dan in industrieën die
geen rekening hoefden te houden met zulke weinig beïnvloedbare omstandigheden.
Niet alleen waren verschillen in productiviteit groter en permanenter, maar om een
hoog niveau te bereiken in efficiëntie, moest een onderneming meer op zichzelf
terugvallen. De technische geschiedenis van de delfstoffenwinning was voor elke
marktpartij specifiek.
Desondanks zou het een houdbare veralgemenisering zijn dat Nederland in de
twintigste eeuw een traditie ontwikkelde van een, vergeleken met andere landen,
hoge productiviteit bij de delf-
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Met de oprichting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in 1947 werd het zoeken naar
en de winning van olie op Nederlandse bodem grootschalig en systematischer aangepakt. De zoektocht
zou binnen enkele jaren tot niet direct vermoede vondsten leiden. Nederland bleek over meer
delfstoffenrijkdom te beschikken dan eerder was gedacht. De al in 1944 in productie genomen put te
Schoonebeek bleef aanvankelijk de belangrijkste oliebron. Zij lag echter ver af van de
verwerkingsfaciliteiten, de raffinaderijen te Pernis van Shell en Esso, beide voor de helft deelnemer
in de NAM. Direct na de bevrijding werd een spoorlijn aangelegd die aansloot bij het bestaande net.
Aanvankelijk gebeurde het vervoer van het witte goud nog in oliewagons getrokken door een
stoomlocomotief, vanaf 1953 door dieseltractie. Rond het olietransport ontstond een specifieke
infrastructuur, met als belangrijkste schakel ter plaatse het nu nog aanwezige overlaadstation.
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Deze kaart is een terugblik op de twintigste eeuw vanuit het heden; vandaar de verwaarlozing van
veen of bruinkool. Zo bezien, was het delfstoffenrijker worden van Nederland gedurende de twintigste
eeuw een beweging van het zuiden via de oostelijke rand van Nederland naar het noorden en westen.
En het meest recent, een beweging vanaf de wal de zee in. Het continentaal plat, niet weergegeven
op deze kaart, is aanzienlijk groter dan het vasteland. Deze evolutie betekende tevens winning op
steeds grotere diepte. In de eerste twintigste-eeuwse mijn, de Oranje-Nassau I in Heerlen, ontsloot
een gang op 120 meter diepte de steenkoollagen. Bij Slochteren boorde men op ruim 2600 meter
aardgas aan. Ontginning op steeds grotere diepte van steeds andere delfstoffen ging gepaard met
grote technische veranderingen.
Bron: Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Behoort bij: Geologie van
Nederland, deel 2 (1988).
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stoffenwinning.17 Wat was nu de samenhang tussen machines en productieprocessen
en de organisatorische vaardigheden die hieraan bijdroeg en wat was de wisselwerking
tussen natuur en techniek? Het aantal mensen werkzaam in de delfstoffenwinning
nam toe van nog geen 15.000 in 1889 tot 23.000 in 1909, voornamelijk voor de
winning van turf, om vervolgens scherp op te lopen tot 46.000 in 1920, dan voor
meer dan de helft in de steenkolenmijnbouw.
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog bleef de beroepsbevolking in de groep ‘oeren mijnbouw’ schommelen rond de 50.000. Deze sector werd in de twintigste eeuw
belangrijker, zij het in Nederland op een bescheiden wijze: het aandeel in de
beroepsbevolking klom van één naar twee procent, om na 1945 weer terug te vallen
op één.18 In deze geschiedenis van de delfstoffenwinning in Nederland is ervoor
gekozen vooral de energiedragers steenkolen, olie en gas te behandelen en zout te
zien als een ander type delfstof. Delfstof is een containerbegrip voor zeer
uiteenlopende substanties. Naast de genoemde zijn in Nederland evenwel ook
bruinkool, veen, grind, zand, klei, kalksteen en grondwater gewonnen.
Aan alle delfstoffen in al hun variëteit kan hier geen recht worden gedaan. Zelfs
technisch belangrijke ontwikkelingen zijn hier summier behandeld, omdat keuzes
moesten worden gemaakt. Het winnen van mergel en het ontstaan van een Nederlandse
cementindustrie had hier net zo goed kunnen worden gepresenteerd als een groot
project als de Staatsmijnen. Vergelijkbare elementen speelden een rol, zoals het idee
van ‘een staatsfabriek van staatswege’ om de mergel in eigen land nuttig te maken.19
Summier zijn we ook over iets wat een algemeen kenmerk was voor de technische
ontwikkeling van de twintigste eeuw. Bedrijven transformeerden producten in andere
met een hogere toegevoegde waarde; dit was ook het geval met relatief eenvoudige
en vooral natuurgegeven ‘grondstoffen’. Mijnen veranderden in procesindustrieën.
Een ander belangrijk ‘modern’ aspect is dat de grondstoffenbasis werd verbreed;
afval werd omgezet in nuttig product. Dit is ook een vergroting van de productiviteit,
maar een ‘kwalitatieve’ verbetering van de productiviteit die niet goed is te vatten
in de hier gekozen benadering. Ten slotte wordt slechts in beperkte mate rekening
gehouden met de koloniën van Nederland. Die waren bij deze sector van groot
gewicht. Indonesië leverde in 1900 twee procent van alle in de wereld naar boven
gehaalde olie, in 1930 drie procent en in 1960 twee. Het aandeel van geheel
West-Europa was tot 1960 nihil.20 De Koninklijke/Shell werd een groot bedrijf, een
multinational, door zijn Indische, niet door zijn Nederlandse achtergrond. Dankzij
zijn koloniën nam Nederland in lijstjes van grondstoffenrijkdom van rond 1940 een
hogere positie in dan bijvoorbeeld Frankrijk of China en lag het niet dramatisch ver
achter op Duitsland of Engeland.21
Echter, ook los van zijn koloniën ontwikkelde Nederland zich in de loop van de
twintigste eeuw van een land arm aan grondstoffen tot een grondstoffenrijk land.
Welke rol speelde daarbij de techniek en hoe werd die techniek zo productief mogelijk
ingezet, dat zijn de vragen die in dit deel centraal staan.
B.P.A. Gales en J.P. Smits
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Het maken van een schacht, een loodrechte verbinding tussen de oppervlakte en de ondergrondse
werken, was een kostbare en moeizame aangelegenheid. Hier leden van de boorploeg in de boortoren
van schacht IV van de staatsmijn Emma, in 1953. De uiteindelijke schachtdoorsnede was in dit geval
3,5 meter, de diepte bijna 700 meter. De schacht werd geboord in vijf etappes, waarbij telkens een
grotere diameter boor werd gebruikt. Deze boor is voorzien van rollenboren, op rollen geplaatste
spitse puntstalen beitels, die de harde lagen verbrijzelen.
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2 Een Nederlands scheppingsverhaal
Exploratiegolven en concessiepolitiek
Hernieuwd activisme van de overheid
Een spoorwegverbinding in Zuid-Limburg
Het ontstaan van de Oranje-Nassaumijnen
De oprichting van staatsmijnen
De staatsmijnen als ambitieus project
De Rijksopsporing van Delfstoffen

Hoofdschuddend en met weinig begrip besprak een Belgische mijnbouwjurist in
1903 de recente ontwikkelingen in Nederland.
Aan de ene kant was Nederland een van die zeldzame landen met een nauwelijks
ontwikkelde mijnindustrie. Ook in België was gehoord hoe een minister in Den Haag
verzuchtte: ‘Wij Nederlanders zijn geen mijnbouwend volk, wij weten van mijnbouw
uit ervaring, uit studie zeer weinig, noch theoretisch noch practisch.’1 Aan de andere
kant had juist in Nederland een volslagen omwenteling plaats van de opvattingen
over de rol van de overheid bij het winnen van delfstoffen. ‘Ondeskundigen’ waren
blijkbaar vastbesloten de geschiedenis te trotseren, waarvan bijna iedereen had geleerd
dat de mijnindustrie pas opbloeide toen betutteling van hogerhand plaats maakte
voor economische en industriële vrijheid. In de liberale Belgische optiek was de
oprichting van een staatsmijnbedrijf een tegennatuurlijke terugkeer naar het Ancien
Régime, de tijd van vóór de Franse Revolutie.2
De Staat was altijd al nauw betrokken geweest bij het mijnbedrijf, onder meer
omdat de eigendomsrechten niet vaststonden.
Het boekenplanken vullende debat wie de eigenaar was van de nog niet ontdekte
bodemschatten, was op het eerste gezicht juridische haarkloverij. In het verlengde
ervan lagen echter moeilijke problemen als hoe en onder welke voorwaarden iemand
dan dit eigendom kon verwerven. Het winnen van steenkool en andere delfstoffen
was alleen toegestaan als de overheid concessie had verleend, eigendomsrechten had
gecreëerd. Het zoeken naar onbekende rijkdommen onder het maaiveld was
daarentegen volledig vrij.
Exploratie was het zoeken naar delfstoffen, maar resulteerde pas in
concessieverlening wanneer ontginbaarheid werd bewezen.
Hoe was de overheid nu zover gekomen om in 1901 een staatsmijnbedrijf op te
richten, een ontwikkeling die internationaal verbazing opriep? Pal aan de grens, bij
Kerkrade, werd immers reeds eeuwenlang door particulieren mijnbouw bedreven.
Twee mijnen, de Domaniale en de Neuprick, produceerden in 1900 177.000 ton
steenkolen. Ruim twee derde ervan, 125.000 ton, kwam op de Domaniale naar boven.
In vergelijking met het Ruhrgebied en zelfs met het aangrenzende Akense bekken
was de Nederlandse mijnindustrie echter kleinschalig. Bovendien waren beide mijnen
op het buitenland georiënteerd. Sinds het midden van de negentiende eeuw was een
hele reeks van boorcampagnes uitgevoerd waarbij het bewijs werd geleverd dat het
steenkoolveld zich vanaf Kerkrade verder uitstrekte naar het westen. Op basis van
de boringen waren tevens tientallen concessieaanvragen ingediend, waarvan er in de
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jaren zestig en zeventig vijftien werden gehonoreerd (onder meer Oranje, Avondster,
Voorwaarts, Prins Frederik, Aurora, Crescendo en Noordster). Mijnen waren evenwel
niet aangelegd. Een staatsbedrijf was het laatste antwoord van de overheid in een
reeks van pogingen om in Limburg mijnbouw te stimuleren. Waarom had het systeem
van concessieverlening niet gewerkt? Het beantwoorden van die vraag verschaft een
beter begrip van staatsmijnen als een Nederlandse afwijking van het normale Europese
patroon.

Exploratiegolven en concessiepolitiek
Reeds kort na het midden van de negentiende eeuw had de Bergwerk-Vereeniging
voor Nederland een ambitieus programma uitgevoerd. Naast het drukken van een
tweetal geologische rapporten bij wijze van jaarverslag liet de vereniging een
twintigtal schachtjes aanleggen en zestien boringen uitvoeren. De vereniging liet
zich
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voorstaan op haar onbaatzuchtigheid: ‘dat hare verrigtingen ten minste der wetenschap
mogten dienen, in het onverhoopt geval dat zij niet konden strekken om het belang
der deelgenooten en van het algemeen meer regtstreeks te bevorderen’.3 De activiteiten
van de Bergwerk-Vereeniging vormden inderdaad een merkwaardig project met
grote en semi-wetenschappelijke ambities. Relatief veel Nederlanders hadden in de
maatschappij geïnvesteerd - een kleine helft van de aandeelhouders - en daarbij
hoorden hooggeplaatste persoonlijkheden met een Indische achtergrond.4
De meest vooraanstaande was baron G. Baud, de gouverneur-generaal in Indië
van na 1848. Deze Indische kongsi representeerde de stroming die niet wars was van
activisme door de staat, ook al hadden zij de liberale tijdgeest enigszins tegen zich.
In Indië was Bauds strategie geweest dat de overheid zich behoorde ‘te bedienen van
den particulieren ondernemingsgeest, die in het staatsbelang moest worden opgewekt,
geleid en beschermd in het daarstellen van kolonisaties en mijnontginningen’. Op
zijn suggestie was in Delft een opleiding voor mijningenieurs opgezet om het kader
te leveren voor het Mijnwezen in Indië.5
Volgens de vooraanstaande Belgische geoloog Dumont verloor de
Bergwerk-Vereeniging haar ondernemende karakter toen zij steenkolen ging zoeken
in het gebied waar men tal van rokende schoorstenen van mijnen in het rond kon
zien. Zij viel terug op gemakzuchtige exploratie. Inderdaad ging de onderneming na
de wetenschappelijke inspanning rechten verwerven toen er meer praktische kapers
op de kust verschenen. De Bergwerk-Vereeniging verwierf in 1860 en 1861 de
concessies Willem en Sophia, maar de aanleg van de schachten was vervolgens een
lijdensweg zonder einde.
Voor het aanleggen van schachten bestonden tal van technieken.
Bij haar eerste poging was de Bergwerk-Vereeniging in 1862 teruggevallen op de
traditionele aanpak in de streek, zoals die ook was toegepast bij de Domaniale en
Neuprick: de methode met voorgedreven betimmering. Hierbij werd de toekomstige
wand van de schacht met damplanken bekleed, alvorens de grond uit de schacht te
delven en eventueel een schachtbekleding te metselen. Op die manier kon een sterk
waterhoudende laag worden gepasseerd in het verder niet bijzonder dikke dekterrein.
In 1862 bleek de watertoevloed evenwel te groot. Vijftien jaar later, in 1877, koos
men op een andere plaats voor een moderne variant, de zinkschacht, waarbij een
definitieve, in dit geval ijzeren schachtbekleding in de bodem werd gedreven. Het
materiaal bleek echter niet bestand tegen de spanningen door druk van buiten af. Een
jaar later werd met meer succes de derde poging gedaan. Ditmaal paste men de
zinkschacht met verhoogde waterstand toe. Een zakboor verwijderde de grond van
de bodem, terwijl de schacht met bekleding tot aan het maaiveld met water gevuld
bleef om tegendruk te leveren aan grondbewegingen achter de bekleding.
Schachtaanleg was zo in het dekterrein veranderd van een graaf- in een boortechniek,
waarbij gewoonlijk een serie boren het gat op de gewenste grootte maakte. Weliswaar
kon de Bergwerk-Vereeniging bij de derde poging een ontginbare steenkoollaag
blootleggen, maar het dak, het gesteente boven de laag, was sterk waterdoorlatend.
De Bergwerk-Vereeniging was uiteindelijk geen succes.
De overheid leerde van deze geschiedenis dat het niet vanzelf sprak dat concessies
daadwerkelijk werden gebruikt. De Mijnwet van 1810 droeg de overheid op bij de
keuze van de concessionarissen vast te stellen of zij voldoende kapitaalkrachtig
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waren. Voorts ging de wet uit van exploitatiedwang, maar voorzag niet in sancties.
Een waarborgsom, die moest worden gestort en bij daadwerkelijke winning zou
worden terugbetaald, was het instrument geworden dat het lichtvaardig aanvragen
van een concessie diende te voorkomen. De mogelijkheid voor de overheid een
concessie te laten vervallen, moest verder ervoor zorgen dat deze niet braak lag.
Een probleem was echter dat de concessieverlening steeds meer werd gezien als
het creëren van een eigendomsrecht en in de liberale samenleving kon de overheid
daar niet meer dan normaal inbreuk op maken. En zij kon zeker niet een eenmaal
verleend, onherroepelijk eigendom intrekken. Zij kon daarom uiteindelijk weinig
doen om exploitatie en dus mijnbouw af te dwingen.
De regering overwoog op diverse momenten stappen tegen de
Bergwerk-Vereeniging, maar zag daar ten slotte van af en liet zo uiteindelijk in 1881
het failliet van de vereniging over zich heen komen. Deze ervaring noopte de regering
echter wel tot verder institutioneel experimenteren met concessieverlening. De
regering kreeg die kans tijdens een volgende exploratiegolf.
Tussen 1871 en 1878 werden in Zuid-Limburg ongeveer dertig boringen uitgevoerd.
De eerste boring, op een lokatie bij Eijgelshoven, iets ten oosten van Kerkrade, in
het terrein dat later Laura werd gedoopt, was er één in drie fases: 1859, 1862 en
1872.
In dat laatste jaar lieten de nieuwe eigenaren in het boorgat verder boren van 146
meter tot 177 meter, totdat een steenkolenlaag van 74 cm was aangetoond.6 Niet
alleen konden boringen dus langdurig stil liggen en was hergebruik van eerdere
inspanningen mogelijk, maar tevens waren boringen en concessieaanvragen objecten
die werden gekocht en verkocht, ook al konden daaraan geen mijnrechten worden
ontleend. Succes trok volgende pogingen aan. De dominante richting van de
boorcampagne was noordwestwaarts in de richting van Heerlen en verder. Tussen
1872 en 1878 werden 31 concessies aangevraagd en dertien gehonoreerd.
Concessies werden verleend op basis van door boringen verkregen informatie. Er
bestonden inmiddels nieuwe boortechnieken, met name diamantboren, die het
mogelijk maakten boorkernen naar boven te halen, daarmee zorgden voor meer en
betere informatie en het zelfs mogelijk maakten te bezuinigen op het aantal boringen.
De verkregen informatie uit boringen had echter weinig werkelijke waarde voor een
voorspelling over de ontginbaarheid. Vragen over de helling en richtingen van
steenkoollagen, de feitelijke dikte van
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De boorbeitel wordt gemaakt van een speciale staalsoort en is voorzien van getande rollen - in dit
geval drie stuks - die het gesteente vergruizen. De beitel dient regelmatig te worden vervangen. De
snelheid van de boring hangt af van de hardheid van het gesteente, zoals deze arbeiders van de NAM
kunnen bevestigen (1983).

de lagen, de te verwachten watertoevloed in het carboon of de stevigheid van het
gesteente direct boven de steenkoollagen, bleven grotendeels onbeantwoord. Het
waren dan ook niet de nieuwe, nauwelijks toegepaste boortechnieken die
verantwoordelijk waren voor het ruimhartige concessiebeleid. De relatie ligt wellicht
zelfs andersom. Belangrijk was een gedragsverandering aan de kant van de overheid:
onzekerheid werd meer acceptabel en daardoor werd de ruimte voor boren als techniek
om informatie te vergaren in feite ook vergroot. De overheid hoopte via dit ruimhartige
concessiebeleid, waarin meerdere partijen een gelijkwaardige concessie kregen - dat
wil zeggen een concessie met een standaardomvang -, mijnbouw via de markt te
kunnen stimuleren. Dat paste natuurlijk ook in de liberale regelgevende filosofie van
die periode.

Hernieuwd activisme van de overheid
Rond 1890 omvatte de mijnindustrie nog altijd slechts de twee Kerkraadse mijnen.
De koning machtigde de minister reëel te dreigen met het vervallen verklaren van
de concessies. De regering was niet over één nacht ijs gegaan en was onder meer te
rade gegaan bij de Raad van State. Dit was de opmaat tot een hernieuwd activisme
van hogerhand, dat in combinatie met particulier initiatief de oprichting bewerkte
van de Oranje-Nassaumijnen, de grootste van de particuliere mijnondernemingen in
Limburg.7 Dit hernieuwd activisme bestond vooral hierin dat niet langer met behulp
van een concessiestelsel werd geprobeerd marktverhoudingen te simuleren, maar dat
via een tijdelijk monopolie aan de Oranje-Nassaumijnen een groot bedrijf de
gelegenheid werd gegeven zich te bewijzen.
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De geschiedschrijving legt de verantwoordelijkheid voor de mijnbouwpolitiek van
deze jaren vooral bij ingenieur C. Lely. Vanaf 1891 was Lely tweemaal de vakminister
tijdens een cruciale fase.
Voorts was hij het boegbeeld van de burgerlijke ingenieurs die de maatschappij
in een nieuwe richting stuurden. In de woorden van collega J.L. Cluysenaer, die we
dadelijk zullen terugzien: Lely liet zien dat de ingenieur, na in de eerste jaren moeilijke
technische vraagstukken ernstig onder de ogen te hebben gezien, ‘bij uitstek geschikt
is voor hoogere leiding’. De bemoeienis van ingenieurs was groot, intensiever vooral,
omdat zij meer maatschappelijk leidende posities innamen. Dat in 1889 onder de
kop ‘Een nationaal belang’ in het lijfblad van de beroepsgroep, De Ingenieur, een
opwekking stond aan Staat en provincie om niets onbeproefd te laten ‘tot ontwikkeling
eener bron van nationalen rijkdom tot heden nagenoeg onontsloten’, krijgt in die
context dan ook extra betekenis.8
De omslag kan echter niet alleen aan Lely worden toegeschreven. Zowel op het
ministerie als in het beleid was de continuïteit groot, men was op zoek naar de beste
sturingsvorm. In 1887 hadden ambtenaren voorgesteld bij wijze van voorbeeld een
concessie vervallen te verklaren. Niemand, ook de Staat niet, zou daarvan beter
worden, maar in mijnconcessies werd ‘een soort van handel
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... gedreven, waarvan de regering... eigenlijk de grondstof levert’ en aan dat ‘geknoei’
mocht de overheid niet meewerken.9 De concessie Crescendo verviel dan ook formeel
in 1886. Hoewel de juristen op het ministerie deze concessie in meerdere opzichten
als een model beschouwden, gebeurde er weinig. Er kwamen niet meer activiteiten
in de nog gehandhaafde concessies. De volgende stap was een radicalisering, een
acceptatie van een tijdelijk monopolie voor een particulier Duits-Nederlands initiatief.
Een initiatief dat er, in samenspraak met de overheid, bovendien voor had gezorgd
dat een belangrijk knelpunt voor het realiseren van mijnindustrie, namelijk de
aanwezigheid van een goed spoorwegnet, was weggenomen.

Een spoorwegverbinding in Zuid-Limburg
Sedert de jaren zestig van de negentiende eeuw was het promoten van
spoorwegverbindingen een vluchtig nevenverschijnsel van de hausses in
exploratieactiviteiten en het aanvragen van concessies voor het ontginnen van
steenkool. Nieuw was dat die beweging rond 1890 werd gedragen door kringen met
meer landelijke invloed en dat zij hechter werd ingebed in de nieuwe plannen een
mijnindustrie te vestigen.
De oprichting van de Zuider Spoorwegmaatschappij, die uiteindelijk een spoorlijn
zou realiseren, werd gedragen door drie partijen. In de eerste plaats de ingenieurs H.
Sarolea en J. Cluysenaer.
Zij personifieerden én de spoorwegbelangen én het koloniaal initiatief. Zo was J.
Cluysenaer in 1889 benoemd tot directeur-generaal van het Staatsspoor. Aan het
begin van zijn loopbaan had Cluysenaer onderzocht hoe steenkolen op Sumatra naar
de consumenten konden worden gebracht. Hij had in het bergachtig gebied een lijn
met tandradspoor geadviseerd, dat nog in 1944 doorging als uniek in zijn soort. Hij
had ook de zijde gekozen van de voorstanders van ontginning van staatswege en in
1891 kwamen hier inderdaad staatsmijnen in productie. Critici hadden zich toentertijd
gestoord aan de systematische, theoretische aanpak - ‘meer geleerdheid dan nodig’
- en aan de omvang van de voorziene investeringen. Het maken van ambitieuze
ontwikkelingsplannen was dus niet iets waar Cluysenaer afwijzend tegenover stond.10
Sarolea was via Cluysenaer in Indië terechtgekomen, maakte carrière bij de
Staatsspoorwegen van Java, was in 1886 gerepatrieerd en betrokken geraakt bij
tramprojecten in Limburg.
De tweede groep waren de Honigmanns, een Duitse familie met een traditie van
het bedrijven van mijnbouw als ontwikkelingsprojecten. Ze legden mijnen aan,
verkochten ze en ondernamen een nieuw project. F. Honigmann was een erkend
exploratie-expert. Net zo belangrijk als mijnbouwkundige expertise was, vanuit
Nederlands perspectief, dat de Honigmanns onafhankelijk waren. Zij stonden los
van de twee dominante Duitse ondernemingen in het Akense bekken met belangen
in Limburg. Bij het initiatief was ten slotte nog een derde partij betrokken: de
Financieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen. Deze maatschappij was
in 1883 opgericht als een participatie-onderneming of, zo zouden we tegenwoordig
zeggen, een verstrekker van durfkapitaal in Nederland en Indië. Nogal wat
respectabele schrijvers zien in de oprichting van deze maatschappij het symbool dat
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ook in Nederland de ontwikkeling van het modern kapitalisme was begonnen.11 De
president-directeur van de Amsterdamsche Bank was voorzitter, maar er waren tevens
nauwe banden met de spoorwegwereld. J. de Marez Oyens, secretaris-generaal op
het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, was lid van de raad van beheer
van de maatschappij. Hij had een belangrijke rol gespeeld bij de concentratie van de
spoorwegindustrie en stond symbool voor de continuïteit bij het Mijnwezen op het
departement.
Uit de in 1889 aan H. Sarolea verleende spoorwegconcessie bleek dat men had
gekozen voor een lokaalspoorweg ofwel lichtspoor, en dat duidde op bescheiden
ambities, namelijk iets tussen een volwaardige spoorweg en een tram in. Men durfde
dus nog niet te hopen op veel verkeer (pas in 1920 werd de lijn geëxploiteerd als
hoofdspoorweg). Veelzeggender nog was de loop van de lijn.
Er was besloten geen aansluiting te zoeken bij de in 1872 aangelegde lijn van de
Domaniale Mijn bij Kerkrade, die uitkwam op de spoorlijn van Aken naar Maastricht.
Sarolea had dit wel geprobeerd, maar de onderhandelingen met de directie van de
Domaniale liepen moeizaam, omdat die verwachtte dat de mijnen in het Ruhrgebied
zouden profiteren van een spoorweg naar Heerlen. Daarom was zij voorstander van
een afwijkende spoorbreedte en dus voor een tram.12
Aansluitbaarheid, echter, was misschien wel het meest essentiële ingrediënt van
spoorwegtechniek. Sarolea's Nederlandsche Zuider Spoorwegmaatschappij koos
daarom voor een ander traject: aansluiting op het Nederlandse net bij Sittard en van
daar naar Herzogenrath over Heerlen. Herzogenrath was gekozen omdat het direct
aansloot op een zijtak van de hoofdlijn Aken-Düsseldorf.
Die zijtak kwam in 1891 in bedrijf en gaf Alsdorf en omgeving, het expansiegebied
van het Akense bekken, een rechtstreekse toegang tot de Wormvallei. De eerste mijn
aan die zijtak was de Nordstern van de familie Honigmann en dat was ook de Duitse
mijn die er de meeste baat bij had. Toen er eenmaal in de omgeving van Heerlen een
mijnindustrie was, viel op dat het tracé ‘merkwaardig was’ en achteraf bezien eigenlijk
‘totaal verkeerd’.

Het ontstaan van de Oranje-Nassaumijnen
In januari 1891 trachtte Sarolea vier vervallen concessies te verwerven door het
indienen van wederom vier concessieaanvragen die
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overeenkwamen met de genoemde terreinen. In maart volgde de aanvraag van een
nieuw concessieterrein en begin 1892 poogde hij de vervallen concessie Aurora over
te nemen. Pas op 2 mei 1893 werden de concessies verleend, en wel gezamenlijk
onder de naam Oranje-Nassau. Sarolea fungeerde op het moment dat hij de concessie
ontving als gevolmachtigde van de op 6 mei 1891 opgerichte naamloze vennootschap
Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen. Deze vennootschap
was aangegaan door Sarolea, de gebroeders Honigmann en de Financieele
Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen. Voorzitter van de raad van bestuur
werd Cluysenaer, die ook al betrokken was bij de oprichting van de Zuider
Spoorwegmaatschappij.
De overheid beschouwde, in de woorden van Lely, de Oranje-Nassaumijnen als
‘eene ernstige proef’ in een gebied waar ‘tot dusverre nog geen mijnbouw met ernst
(was) beproefd’.13 Diverse betrokkenen onderstreepten dat de overheid al het mogelijke
moest doen een mijnindustrie van de grond te krijgen. Het experiment bestond erin
met een tijdelijk monopolie een groot bedrijf de kans te geven zich te bewijzen. Twee
elementen waren de kern van deze proef: het verlenen van een groot winningsgebied
en het beproeven van een nieuwe manier van schachtbouw.
Een groot winningsgebied was een voorwaarde vooraf voor participatie van de
Duitse experts en de overheid was bereid een grote concessie te geven. De concessie
viel zo niet meer samen met het technisch winningsgebied van een mijnzetel, maar
was een reservaat dat een exploitant in staat stelde in alle rust zijn eigen beslissingen
te nemen over het aantal mijnen en hun locatie. Met de Oranje-Nassaumijnen werd
afgesproken dat zolang de uitkomst van deze proef onzeker was, de regering geen
nieuwe concessie-aanvragen in behandeling zou nemen.
Al in 1893 werd onder leiding van Friedrich Honigmann gestart met de aanleg
van schacht I van de Oranje-Nassaumijnen te Heerlen. Honigmann maakte bij het
afdiepen van de schacht voor de eerste keer gebruik van een door hem ontwikkelde
methode, waarvoor hij in 1894 patent ontving. Kenmerkend voor het
Akens-Limburgse bekken was, dat op enige afstand van het oude kerngebied langs
de Worm het dekterrein snel dikker werd en dat dit uit losse, modderige, sterk
watervoerende lagen bestond. Het aanleggen van schachten in dergelijke
omstandigheden vergde vaak een grote inspanning, zoals de Bergwerk-Vereeniging
had ondervonden. Reeds bij de exploratieboringen was naval van de slappe wand
een groot probleem geweest en voor het boren van een schacht verwachtte men nog
grotere problemen. Water en lucht konden voor tegendruk zorgen. Voor het eerst in
Duitsland was op de familiemijn van de Honigmanns met perslucht geëxperimenteerd
en in 1877 een groot experiment met schachtaanleg gewaagd. Perslucht maakte
toentertijd langzaam opgang als krachtmiddel voor het bedrijf ondergronds. De
toepassing van deze techniek bij zulke grootschalige projecten als schachtaanleg
stuitte echter op tal van toen nog onoplosbare problemen. Honigmann ontwikkelde
een alternatieve boormethode met dikspoeling. Het was een uitbreiding van de
methode die ontwikkeld was bij exploratieboringen in de buurt, dus bij het maken
van gaten met een kleine diameter. Deskundigen concludeerden dat deze methode
ongetwijfeld toe te passen was bij gaten groter dan twaalf centimeter als er maar
voldoende water was. Honigmann was degene die de schaal aanzienlijk vergrootte.14
In Heerlen werkte hij bij het boren met een mengsel van water en klei, een spoeling
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met een hoog soortelijk gewicht. Door overdruk drong het mengsel door in de wand
van het boorgat, de klei werd afgefiltreerd en vormde een kleilaagje dat het
doordringen van water uit de doorboorde laag verhinderde.
Op een gewenst ogenblik, als waterwerende lagen waren bereikt, werd dan het
boorgat verbuisd of liet men de schachtbekleding zakken. De lichte constructie van
de smeedijzeren bekleding van de eerste schacht bij Heerlen, de ‘cacaobus’, was een
nieuwigheid.
Ook het toepassen van perslucht om losgeboorde aarde naar boven te brengen,
viel op. De dikspoeling was echter de belangrijkste innovatie, de basis van het patent
en de karakteristieke eigenschap van het Honigmann-procédé. Het procédé werd
voor het eerst grootschalig toegepast in Heerlen en dat ging met onzekerheid gepaard.
Tegelijkertijd waren betrokkenen optimistisch.
De Ingenieur der Mijnen, Van der Elst, was ervan overtuigd dat in twee tot drie
jaar de schacht klaar kon zijn: ‘Lukt die dan is de zaak behouden.’15 Uiteindelijk zou
het zes jaar worden. Schachtaanleg met dikspoeling kreeg in Limburg concurrentie
van een andere techniek, het bevriezen, een methode die bij Staatsmijnen zou worden
uitgeprobeerd.
Ondanks tegenslagen zette de equipe van Honigmann door. Eind 1894 begonnen
de werkzaamheden voor het delven van schacht II, op veertig meter afstand van
schacht I, en ook hier maakte Honigmann gebruik van zijn gepatenteerde methode
van schachtafdieping. Verder gebruikte hij nu een zogenaamde mammoet pomp, een
systeem waarbij de boorbrij door het injecteren van lucht onder in de opvoerbuis
naar boven werd gevoerd. De vader van Friedrich had dit systeem al eerder toegepast,
maar zijn zoon verwierf ook hiervoor een patent. In oktober 1897 stuitte men in
schacht I op een steenkoollaag van 98 centimeter, de eerste ontginbare laag die werd
aangetroffen. Op dertig maart van het volgende jaar dolf men uit deze laag het eerste
stuk steenkool. In 1899 kwam een verbinding tot stand tussen beide schachten en
werd een begin gemaakt met de steenkoolwinning. De eerste mijnzetel van de
Oranje-Nassaumijnen, Oranje-Nassau I, was na zes jaar arbeid totstandgekomen.
Dat de overheid geen nieuwe concessies zou verlenen, betekende nog niet dat er geen
boringen konden plaatsvinden. Exploratie was immers volstrekt vrij en een gelukte
boring betekende dat de ondernemer als ‘inventeur’ voldeed aan een van de criteria
voor
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Het vastleggen van de boorresultaten in een tabel, een overzicht van de aangetroffen grondlagen met
een schaalverdeling, was een aloude manier om de gegevens te bewaren. Deze tabel geeft de resultaten
weer van de eerste systematische exploratieboring op Nederlandse bodem door de
Bergwerk-Vereeniging nabij Kerkrade in 1857. Zij is voorzien van een gekleurd overzicht. Het
afgebeelde toestel boven is onvolledig. Het boorapparaat werd in werkelijkheid aangedreven door
menselijke spierkracht.

het verwerven van een concessie. In 1896 meldden zich weer boorondernemers die
rondom de concessie Oranje-Nassau begonnen te boren.
Het ‘snelboren’, het ‘Schnellschlagapparat System Raky’ of de systemen ‘Expreß’
of ‘Rapid’ deden ook in de regio hun intrede.
Tot 1875 hoorden langdurige inspanningen tot de folklore van het boren. In de
Limburgse concessie Laura werd geboord tussen 1859 en 1873, maar dit waren in
feite drie boringen met 783 nominale boordagen in plaats van de gesuggereerde 5359.
Nog altijd een aanzienlijk aantal dagen. De boormeters per dag namen toe van 0,88
in de jaren vijftig naar 1,2 in de jaren zeventig van de negentiende eeuw en sprongen
vervolgens in Limburg naar 3,3 meter tussen 1896 en 1906. Boortechniek ontwikkelde
zich tot een Duitse specialiteit en daarbij was snelheid een belangrijker kenmerk dan
het verkrijgen van superieure geologische informatie. Met snelheid konden
eigendomstitels worden gewonnen. Snelboren was een vorm van klopboren. Bij het
oude vrijevalboren moest de beitel goed op de steen ‘zitten’; bij snelboren tipte de
beitel op de bodem van een boorgat, maar met een frequentie van tweehonderd slagen
per minuut. Op deze wijze kon twee keer zo snel als met het courante alternatief een
diepte van duizend meter worden bereikt.
De selectie op snelheid bleek ook uit het ontwerp van randapparatuur, zoals een
installatie die het mogelijk maakte stangen te laten zakken zonder het klopboren te
onderbreken.16
Snel- of concurrentieboren leek een techniek die zorgde voor een toevloed aan
concessiejagers, maar de mijnbouwpolitiek was een nog belangrijker factor. In 1896
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rapporteerde de Ingenieur der Mijnen dat de Belg Verbunt, als boorder tot dan vooral
bekend door zijn activiteiten in Silezië, langs was geweest en had gevraagd of het
wel zinvol was te boren, gezien het gerucht dat de regering geen concessies meer
verleende. De minister droeg de ambtenaar op uit te leggen dat de wet de regering
vrij liet en dan moesten de boorders zelf maar beoordelen of zij risico liepen.17 Vanaf
1896 ontstond er weer een boorhausse. Misschien stimuleerde de nieuwe techniek
gedragsverandering en waren aannemers bereid meer risico te lopen, maar de golf
kan ook niet los worden gezien van de toenemende ontevredenheid in
overheidskringen over het experiment Oranje-Nassau.
De achilleshiel van de maatschappij waren de Duitse belangen van diverse
betrokkenen. De Duitse mijn Nordstern was het familiebedrijf van de Honigmanns
en die ontwikkelde zich in deze periode tot een belangrijke exporteur; dat riep de
vraag op of zij er zo sterk op waren gebrand deze mijn concurrentie aan te doen.
Vooral de Ingenieur der Mijnen begon met zoveel woorden te zeggen dat de
Oranje-Nassaumijnen slechts voor de schijn bezig leken schachten aan te leggen. De
in 1893 begonnen aanleg had tegenslagen te overwinnen en vergde zes jaar. Niet
uitzonderlijk veel, maar lang genoeg voor een vertrouwenscrisis.
Ingenieur Van der Elst had bij nader inzien de indruk op de ver-
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Grafiek 2.1: De exploratie naar de aanwezigheid van steenkool in Limburg en Brabant (1830-1930)
Bron: Boor- en concessiedossiers, archief van het Staatstoezicht op de Mijnen. W.J. Jongmans, F.H.
van Rummelen, ‘Overzicht van de gegevens der boringen in Zuid-Limburg, het Peelgebied en het
direct aangrenzende gebied’, Geologische Stichting, Mededeelingen behoorende bij het jaarverslag
over 1940 en 1941 (Maastricht 1942); W.J. Jongmans, G.A.F. Kwantes, Overzicht van de gegevens
uit de diepboringen in het Zuid-Limburgsche mijngebied (z.p. 1942). De prijzen zijn die van de
Domaniale Mijn c.q. de Staatsmijnen, exclusief de brutowinst van de nevenbedrijven.

keerde techniek te hebben gewed, zag bij de ‘monopolist’ boosaardige opzet op
technisch gebied en kon zich een crisis veroorloven omdat alternatieven zich
voordeden. Van der Elst wist nu dat de bevriesmethode de beste wijze was om in
Limburg een schacht aan te leggen. De Oranje-Nassaumijnen trokken een waas van
geheimzinnigheid over hun werk, met name over de kosten ervan, en probeerden
tegelijk met geruchten anderen af te schrikken.
‘Is het in 't belang van Limburg, dat men rondbazuint, dat het maken van schachten
millioenen verslindt en ze niet te maken zijn?’ Inmiddels dienden zich weer
belangstellenden aan, vooral uit België en met kennis van vriezen. Het Staatstoezicht
pleitte daarom voor een koerswijziging. ‘Dat er concurrentie kome, dan zal de
zeurende Maatschappij... levendig worden.’18
Dergelijke kritiek kreeg in 1896 en 1897 een echo in het parlement en in de
publieke opinie. De sociaal-democraat Vliegen trof een gevoelige snaar door te
berekenen dat een mijnindustrie met 29.000 arbeiders en direct en indirect een bestaan
voor 200.000 personen van meer belang was dan een ander groot project uit die
dagen, de drooglegging van de Zuiderzee.19 Inpoldering was Lely's geesteskind, die
nog net niet (voor de tweede maal) minister was toen Vliegen dit calculeerde. Vliegen
was voor staatsexploitatie, andere kamerleden pleitten voor een Hollands syndicaat.
Op de Oranje-Nassaumijnen werd enige druk uitgeoefend een deel van het gebied
te verhuren. Een late bijdrage tot de commotie was de befaamde rede die begon met:
‘Een land dat zijne natuurlijke bronnen van rijkdom niet weet te gebruiken, bewijst
dat het deze niet waard is.’ De katholieke parlementariër Nolens betoogde daarin
vooral dat de onherroepbaarheid van een mijnconcessie het grote euvel was.20
De kringen rond de Oranje-Nassaumijnen maakten zich kwaad over het depreciëren
van hun werk door de Ingenieur der Mijnen ‘zowel tegenover regering als een ieder
die het horen wil’. De Honigmanns waren bijzonder gegriefd. ‘Laat anderen maar
een schacht aanleggen, dan ondervindt men wat het is’, was de boodschap naar de
buitenwacht. Intern was de conclusie: ‘De toekomst van ons hangt af van spoedig
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succes.’21 Tijd werd de maatschappij echter niet gegund. De Marez Oyens schreef
Sarolea: ‘...de Regeering,
niet tevreden met den loop der zaken op de onderneming Oranje-Nassau, (is) niet
genegen... aan wien ook maar concessie te verkenen en overweegt of het niet voor
haar zaak is in het vervolg zelf als Concessionaris op te treden en alléén exploitatieof huurcontracten af te sluiten.’
Dat de overheid even niet wilde vertrouwen op particulier initiatief was niet vreemd.
Want wat was de situatie? Een concessie was gereserveerd voor de Domaniale Mijn.
Aanvankelijk was de bedoeling die te gaan ontginnen als de pacht tegen 1940 afliep.
Gevraagd of de mijndirectie iets voelde voor winning op afzienbare termijn, had zij
laten weten daarover niet te piekeren als dat zou moeten gebeuren op dezelfde
voorwaarden als het bestaande contract.
In de concessies Willem en Sophia gebeurde decennia lang niets.
De concessies Laura en Vereeniging uit de jaren zeventig waren niet vervallen,
omdat de waarborg was gestort. Dat bleek geen garantie voor activiteit. Vanwege
fusiebesprekingen bestonden er spanningen tussen beide Duitse eigenaren. In ieder
geval verschilden hun strategische visies. De Vereinigungs-Gesellschaft beschouwde
haar bezit reeds in de jaren tachtig als een reserve en bleef dit ook doen. De Eschweiler
Bergwerks-Verein zei in de jaren negentig concrete plannen te hebben, maar
gebiedsuitbreiding was daarvoor vereist gezien de vele breuken ondergronds.22 Het
grootschalige project Oranje-Nassau leverde ten slotte evenmin op wat men had
verwacht.
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Inmiddels werd er vanaf 1896 druk geboord en zelfs meer dan ooit. Grafiek 2.1 laat
de relatie zien tussen boormeters en de prijsontwikkeling (tot 1930). Naarmate het
aantal boormeters toenam, groeide bij de overheid de twijfel of dit wel geologisch
nuttige meters waren. Moest men dit boren niet zien als een type van speculatie,
waarbij kennisverwerving geen oogmerk was?
Opdrachtgevers van boringen konden elkaar in de haren zitten door dicht bij elkaar
gaten te maken. Booraannemers konden opdrachtgevers klem zetten door in de buurt
voor eigen rekening te beginnen. Dit was speculatie met een kleine s. Speculatie met
een grote S had betrekking op de eigendomsrechten op nieuw mijngebied en vooral
dat baarde de regering zorgen, die meer prioriteit gaf aan nationale belangen. Tal
van kandidaten voor het nog niet vergeven terrein meldden zich aan, maar identificatie
van de ware geïnteresseerden en van de goede was problematisch.
Er was veel belangstelling uit het buitenland. Daar kwamen ook de eerste inventeurs
vandaan en op het eerste gezicht de meest capabele exploitanten in spe. Weliswaar
dienden Nederlanders een claim in, bijvoorbeeld de directeur van de Koninklijke/Shell
of een groep uit de Twentse textielindustrie. En weliswaar beloofden Nederlanders
dat zij alleen Nederlands kapitaal in de mijnindustrie zouden steken. Maar was dit
meer dan een loze toezegging en waren zij serieuze mijnondernemers? En bovenal,
hoe kon van hogerhand worden voorkomen dat bij de nieuwe lichting geïnteresseerden
hetzelfde zou gebeuren als bij de vorige? Het antwoord op die vraag zocht men door
een volgende institutionele innovatie, de oprichting van staatsmijnen.

De oprichting van staatsmijnen
In april 1899 benoemde Lely een staatscommissie die zich over de vraag moest
buigen of een deel van het Limburgse steenkoolbekken van staatswege ontgonnen
zou moeten worden. Op 1 mei 1901 werd door de Tweede Kamer met algemene
stemmen besloten tot de ontginning van steenkolenmijnen in Limburg van staatswege.
Hieraan ging geen principiële meningsvorming en geen heftig debat vooraf.23 De
staatscommissie reduceerde het probleem tot de vraag of de Staat steenkolen kón
ontginnen en die vraag was snel positief te beantwoorden. Een dergelijke reductie
was niet vreemd, omdat de beleidsmakers - de ambtelijke top en de Hoofdingenieur
der Mijnen - het eens waren over het principe voordat de staatscommissie werd
ingesteld: er moest een staatsveld komen.
In feite was er opmerkelijk weinig oppositie, zelfs bij het bedrijfsleven en bij reeds
gevestigde partijen. De directeur-generaal van het Staatsspoor, Cluysenaer, was ook
voor een staatsmijnbedrijf, ondanks zijn innige banden met de Oranje-Nassaumijnen.24
Blijkbaar was men in deze kringen tevreden met de verleende, grote concessie.
Alleen probeerde Cluysenaer de kritiek dat de Oranje-Nassaumijnen zo weinig
krachtig waren begonnen, te pareren met de stelling dat veel mijnen tegelijk aanleggen
onverantwoordelijk zou zijn geweest. Hij verwachtte van de Staat eenzelfde
geleidelijkheid. ‘De regeering mag niet het oor leenen aan hen, die aandringen op
krachtigen aanvang der ontginning.’ Daarenboven was een staatsbedrijf volgens
Cluysenaer nodig, omdat Nederlands kapitaal voor investeringen in Limburg niet te
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vinden was en een ‘werkelijk Nederlandse’ onderneming alleen door staatsinitiatief
te realiseren was.
Zó vanzelf sprak de ontwikkeling echter niet. In België zou men het er rond 1900
mee eens zijn geweest dat in plaats van het ‘manchester-kapitalisme’ iets nieuws in
de maak was, een sociaal regime, maar er volstrekt mee oneens dat dit staatsmijnen
betekende.25 De gedachte kwam in Nederland echter niet uit de lucht vallen, ze is de
vrucht van de zonet beschreven geschiedenis (die valt te beschrijven als een reeks
mislukte experimenten).
In deze periode kwamen daar nog twee elementen bij. Eén was ontleend aan
discussies in Duitsland. Daar ontstond na de grote staking van 1889 in het Ruhrgebied
een ‘Reformdiskussion’, waarbij nationalisatie en staatsbedrijven een instrument
waren voor een standsreorganisatie, een verbetering van de verziekte verhoudingen
tussen kapitaal en arbeid. Nationalisering betekende een ‘Oberleitung’. Ondanks
voorstanders als keizer Willem II was het effect in Duitsland echter nihil. In de
Nederlandse discussie werd van katholieke zijde de behandeling van de arbeid en
arbeidsmarktproblemen voortdurend naar voren gebracht en tot een belangrijke
component gemaakt in de discussie over staatsingrijpen of niet.26
Nationalisme was het tweede, niet volledig nieuwe element.
Ingenieurs speelden bij de discussie over een eigen mijnbouw een grote rol en,
zoals al eerder vermeld, zij benadrukten sterk het nationale belang. Tijdgenoten in
het algemeen kwamen ook telkens weer terug op de afhankelijkheid van vreemden.
Een inspiratiebron, hoewel vaak over het hoofd gezien, waren de kerken, die in
Nederland sterk aan invloed wonnen. Invloedrijke protestantse kringen keerden zich
tegen kosmopolitisme als een gevaar voor nationale waarden; de rechten van de
godsdienst moesten tegen de gevaren van vrijhandel worden verdedigd. De Belgen,
die zich in enigszins vergelijkbare omstandigheden bevonden maar bij wie het liberale
wereldbeeld hechter was verankerd, verbaasden zich erover dat de afhankelijkheid
van vreemden zo sterk werd afgeschilderd als een levensbedreigend gevaar en zo
weinig werd gekeken naar de vraag of met autarkie wel het meeste profijt was te
behalen uit die bedreigde rijkdommen.27
De staatsmijnen kwamen er niet omdat men hoge verwachtingen had over hun
winstgevendheid. Men was in het algemeen sceptisch over de rentabiliteit van de
mijnbouw en accepteerde bij voorbaat dat staatsmijnen minder voordeel zouden
opleveren dan particuliere. De overheid moest risicomijdend opereren en tegelijk
zorgen
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voor ‘modelbedrijven’. Winst kon dan ook niet voor alles komen en men gokte op
‘indirecte voordeelen... niet onder cijfers te brengen’.28 Dit gaf achteraf enige ruimte
voor technisch experimenteren; vooraf was een lage winstverwachting geen reden
om niet in actie te komen. De doorslaggevende reden van de oprichting van
staatsmijnen lag niet in de toekomst, maar in het verleden en de problemen van het
moment.
Net als bij andere grote initiatieven, zoals de bouw van het spoornet door de
overheid, zegevierde in de steenkolenmijnbouw opportuniteit over beginsel. Ofwel
zorgden omstandigheden en niet principiële overwegingen ervoor dat er staatsmijnen
kwamen. Die omstandigheden bestonden in dit geval in de frustrerende ervaringen
met het concessiestelsel en in het probleem hoe een keuze te maken onder de
aanvragers die erbij waren gekomen.
Terwijl de overheid het experiment Oranje-Nassau afwachtte, hadden particulieren
blijk gegeven van ‘grote dadendrang’ en was het probleem van een verantwoorde
keuze zonder mogelijkheden van correctie achteraf alleen maar verergerd. Dit maakte
het ook logisch dan maar het gehele, op dat ogenblik bekende terrein voor de Staat
te reserveren.

De staatsmijnen als ambitieus project
Wat maakte de staatsmijnen nu tot een bijzonder project? Vooral dat het een groot
en technisch georiënteerd project was. Bij de oprichting getroostte iedereen zich veel
moeite de grootsheid van het waagstuk te kleineren. Steenkool was een eenvoudig
product en de winning ervan was reeds sedert onheuglijke tijden nagenoeg hetzelfde.
Van de staatsmijnen was een geringere winstjacht te verwachten en van de arbeiders
zou niet een uiterste krachtsinspanning worden gevraagd. Economisch was er dus
eerder minder dan meer toegevoegde waarde. De meerwaarde van een staatsbedrijf
moest zijn dat zij modelmijnen waren en dat model moest wel een technische invulling
krijgen: een volmaakt bedrijf ingericht naar ‘de nieuwste eischen der techniek’,
winning met ‘de best bevonden methoden’ en goed verzorgd en betaald personeel.
Dat alles in de hoop dat dit in de concurrentiestrijd uitnodigde tot navolging.29
Ook een commissaris van de Oranje-Nassaumijnen meende dat de Staat als
koopman weliswaar geen partij zou zijn voor een privéondernemer, maar technisch
en wetenschappelijk hoefde mijnbouw van staatswege niet onder te doen voor
exploitatie door een particulier en was die waarschijnlijk zelfs superieur, omdat geld
gemakkelijker ter beschikking stond.
De staatsmijnen werden evenwel op de eerste plaats een groot project vanwege
de omvang van het gebied dat gereserveerd was voor de overheid. De Ingenieur der
Mijnen pleitte in 1898 voor een staatsveld van 1400 hectare, iets meer dan een
twintigste van het nog niet vergeven gebied. De staatscommissie van 1899 suggereerde
4515 hectare. Lely stelde vervolgens voor het gehele bekende en vrije terrein tot
staatsgebied te maken: ruim 14.000 hectare; daar kwam dan nog ruim 500 hectare
van het gebied Ernst bij, oorspronkelijk achtergehouden als uitbreiding voor de
Domaniale Mijn. In deze periode hanteerde de staatscommissie voor de Staatsmijnen
nog de oude norm van één mijnzetel per 500 hectare, hoogstens één per 1000 hectare.
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Het staatsmijnproject had dan ook al in de voorstellen van de staatscommissie
betrekking op negen mijnen, en ruim twintig in de opzet waarmee het parlement
akkoord ging. Verder maakten alleen al de investeringen, het grote aantal arbeiders
die moesten worden gevonden en gehuisvest, alsmede de infrastructuur die voor een
gemakkelijke aanvoer van materialen en soepele afvoer van steenkolen en bewerkte
producten moest zorgen, dit tot een mammoetproject.
De schaal en het tempo van de ontwikkelingen waren ongekend.
De bevolking van een kleine plaats als Heerlen zou in dertig jaar vertienvoudigen.
Dit leverde tal van problemen op; men denke slechts aan de drinkwatervoorziening.
Autoriteiten probeerden greep te houden op de ontwikkelingen door én te remmen
én te plannen. De eerste experimenten met regionale planning hadden plaats in de
mijnstreek. Rekening houdend met factoren als arbeidsproductiviteit en arbeidsduur
werd een verwachte steenkoolproductie berekend en daaruit een woningbehoefte
afgeleid.
De spreiding van de arbeiderskoloniën, ‘groene aders’, land-, wateren spoorwegen
alsmede een centraal rioleringsstelsel werden in het landschap geprojecteerd.30
De onzekerheid was groot. In 1916 voorspelden autoriteiten voor Heerlen een
bevolkingsomvang in 1930 die feitelijk reeds in 1920 werd gerealiseerd. De
overkoepelende aanpak stuitte op de autonomie van de diverse overheden en van
integrale planning kwam niet al te veel terecht. Op korte termijn was er meer chaos
dan menigeen lief was. De ambitie om vooruit te kijken en greep te krijgen op de
ontwikkelingen, was er niet minder om. Belangrijk waren vooral een brede visie en
de bereidheid diverse elementen in onderlinge samenhang te zien. Veelzeggend is
de wijze waarop de mijnen, en vooral de staatsmijnen, woningbouw gingen zien als
een bedrijfsbelang. Uiteraard waren goede woningen een belangrijke zaak in de
concurrentiestrijd van diverse mijnstreken voor (ervaren) mijnwerkers.
Staatsmijndirecteur Van Iterson wees echter tevens op de rechtstreekse band met de
kwaliteit van de geleverde prestatie. Stokers die uit Maastricht kwamen of een verre
fietsreis achter de rug hadden, verstookten minder brandstof ‘en wat erger is, (haalden)
een lagere verdamping’, dan de stokers die in ‘onze kolonie in een aangename
woning... in een rustige, gezonde omgeving na hun vermoeiend werk kracht en
arbeidslust herstellen’.31 Er kwamen vier, relatief grote staatsmijnen tot stand. Daarbij
week men al snel af van de eerste opzet door eerst staatsmijn B, de Wilhelmina, en
niet mijn A, de Emma, tot ontwikkeling te brengen. Project A met zijn cokesovens
was ambitieuzer, gebaseerd als het
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De meest gebruikte manier van schachtaanleg in Nederland was de bevriesmethode. Bij deze methode
wordt de omringende grond bevroren terwijl het betreffende deel wordt uitgegraven, geboord of
gehakt. Nadat de schacht is uitgeboord en afgediept, worden in de bevroren grond van onderen af
ringen geplaatst. Deze bestaan uit meerdere gietijzeren en later gietstalen segmenten die stevig tegen
elkaar worden geperst en waarvan de naden worden gedicht. Tot slot wordt achter de ringbanden
die de zogeheten cuvelage vormen, beton gestort om het geheel onbeweeglijk vast te zetten. De
arbeiders op deze opname zijn bezig met het plaatsen van een segment bij de aanleg van schacht IV
van de staatsmijn Hendrik in 1955. De arbeiders zijn ondanks de inspannende werkzaamheden toch
dik gekleed; de temperatuur op de werkvloer ligt dan ook rond het vriespunt.

was op oudere plannen van de firma Cockerill, die bij Hoensbroek een
hoogovencomplex had willen vestigen. Mijn A betekende ook een grotere bijdrage
tot de kennis van het gebied.32 Het veld Ernst, waar de Wilhelmina zou komen, lag
midden tussen de in ontginning zijnde particuliere mijnen, de deklagen waren gering
en over dit gebied was voldoende informatie gemakkelijk te verwerven.
De minister moest evenwel een daad stellen ten opzichte van de kritiek in binnenen buitenland dat de Nederlandse Staat treuzelde. De Ingenieur der Mijnen speelde
een belangrijke rol bij de eerste plannen. Hij stelde tevens voor de schachten niet
aan te leggen met de Honigmann-methode, maar met een nieuw alternatief:
bevriezing.33 Hierbij werd de aan te leggen schacht omgeven door een cirkel van
tussen de vijftien en ruim dertig boorgaten. In deze gaten werden bevriesbuizen
aangebracht en via een kleinere valbuis leidde men de koude gassen of vloeistoffen,
koolzuur, ammoniak of chloormagnesiumloog, tot op de bodem van het gat.
Op deze wijze werd warmte aan de aarde onttrokken en rond de schacht een ijsmuur
aangelegd.
Het maken van een verticale ijsmuur was een in 1883 ontwikkelde techniek, maar
gold nog jarenlang als een curiosum en niet als een praktische optie. Dit procédé
werd voor het eerst populair in het noorden van Frankrijk en vandaar spoedig
overgebracht naar Limburg. In Limburg werd deze techniek het eerst toegepast bij
de aanleg van de mijn Willem-Sophia tussen 1898 en 1900; de negentiende keer in
Europa en de eerste keer in het Rijnland, inclusief het Ruhrgebied. In Aken, waar
dikke drijfzandlagen en een grote watertoevloed even grote problemen vormden,
dateerde de eerste poging van 1899. De diepten waren beperkt, 72 respectievelijk 58
meter. Het was onzeker of de aanpak ook bij diepten van honderd of meer meter zou
werken. Bij de aanleg van de mijn Laura moest in 1900 een dergelijke drempel
worden overschreden. Dat was niet voor het eerst, maar er was internationaal bitter
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weinig ervaring. Op 99 meter had in Eijgelshoven een waterdoorbraak plaats in de
steenkoolrots, waarvan men leerde dat bevriezing tot in die rots nodig was. Ook bleek
het uit het lood staan van de gaten met bevriesbuizen een probleem.34
Het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte derhalve voor een technisch riskante aanpak
door in 1900 voor de eerste staatsmijn A de bevriesmethode voor te stellen. Weliswaar
was er een soortgelijke schacht tot op 235 meter diepte in aanleg, maar dat was slechts
één voorbeeld en de bij Hoensbroek te overwinnen diepte van bijna 200 meter was
nog niet bereikt. Opmerkelijk was ook dat de Ingenieur der Mijnen aanbeval alleen
de eerste schacht te laten aanleggen door een Duitse specialist. Bij de Emma werd
vervolgens de methode in eigen beheer uitgevoerd en dat werd de norm voor de
beginjaren van het staatsmijnbedrijf.
Binnen de steenkolenmijnbouw zijn weinig voorbeelden aan te wijzen van een
techniek die zich zo snel verspreidde als de bevriesmethode bij de aanleg van
schachten en in nog geen twee decennia het etiket superieur verwierf. Limburg, en
in het algemeen het gebied ten westen van de Rijn, gold door zijn los en waterig
dekterrein van 450 meter tot het einde van de negentiende eeuw als bijzonder moeilijk.
In 1910 betitelden mijningenieurs deze problemen als technisch overwonnen. Dat
gold ook voor extra moeilijke omstandigheden, zoals een schacht voor de winning
van steenkool en zout tegelijk. Opmerkelijk was ook hoe snel het bevriezen een
algemene kunde werd. De staatsmijnen werden althans hét voorbeeld dat de
specialistische kennis minder formidabel was dan
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lang gedacht. Wel trok men de les dat investeren in het verwerven van zulke kennis
alleen zinvol was als een reeks van schachten moest worden aangelegd, of als men
een nationale expertise wilde creëren. Werk in eigen beheer uitvoeren en niet
uitbesteden bleef een typerend kenmerk van de cultuur bij Staatsmijnen tot de sluiting
van het mijnbedrijf.
De aanleg van bevriesschachten was en bleef relatief kostbaar.
Op het eerste gezicht goedkopere oplossingen, zoals het creëren van een muur van
cement in plaats van ijs, bleken in de praktijk echter geen reële alternatieven. De
consequentie van de grote investeringen was dat bedrijfsleiders kozen voor schachten
met een grote diameter en installaties van grote capaciteit. In verhouding tot veel
mijnen elders, waren de moderne mijnzetels in Limburg groot, zeker die van
Staatsmijnen.
De productie van de mijnen nam snel en uiterst stabiel toe.
De Eerste Wereldoorlog leverde een groeischok op: toen vergde het nationaal
belang een forceren van de eigen steenkoolontginning.
De Limburgse mijnindustrie is daarom ook door een scherpzinnige analist in zijn
geheel gekarakteriseerd als een ‘oorlogskind’.
‘In het Noorden van ons land (was het) zo gesteld, dat men iedereen, die daar een
mandje kolen brengt, wel om de hals kan vallen, al is hij nog zo zwart als een niet
gewassen mijnwerker.’35 De kloof tussen verwachtingen en realiteit was echter tot
na de Eerste Wereldoorlog niet groot. De verwachtingen van Vliegen uit 1897 bleken
pas na 1920 achterhaald. Prognoses van het Staatstoezicht uit 1910 en van de
mijndirecties uit 1923 waren vrij exact voor de jaren vijftig, het einde van hun horizon.
Achteraf lieten deze prognoses tevens zien dat in de jaren twintig de grote discrepantie
ontstond tussen realiteit en verwachtingen. In een langdurig tegenvallende conjunctuur
werd de productie geforceerd tot een maximum en daardoor werd in 1930 het in 1955
verwachte niveau bereikt. De oorzaken hierachter komen in het volgende hoofdstuk
aan bod.
De intentie was Staatsmijnen te creëren als een vetkolenmijnbedrijf, actief op
industriële markten en met een uitgebreid bovengronds bedrijf rond de cokesovens.
Bij de oprichting golden vooral cokeskolen als van strategisch belang. De winning
van industriesteenkolen was evenwel ook bijzonder conjunctuurgevoelig.
De derde mijn, de Hendrik, stond dan ook vanaf 1923 met enige regelmaat op de
agenda om gesloten of verkocht te worden. De vierde mijn, de Maurits, was nog niet
in productie toen de directie erover twistte of de mijn ooit rendabel zou zijn of na
moeilijke jaren in ieder geval de afschrijvingen kon opbrengen. De huisbrandsector
was de stabiele, ook in ongunstige omstandigheden rendabele sector. De industriële
sector was geen gegarandeerde winstmaker, daarvoor waren nevenbedrijven en een
steeds verder gaande veredeling nodig, alsmede het bijbehorende menselijk kapitaal.
In de woorden van directeur Van Iterson: ‘De beoefening en toepassing van de
ingenieurswetenschappen zullen bij de Staatsmijnen op hooger peil, de geest van
winstbejag op gelijk peil als bij een ondernemend particulier bedrijf gehouden moeten
worden.’36
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De Rijksopsporing van Delfstoffen
Pas na het besluit een aanzienlijk deel van het Limburgse steenkolenterrein te
reserveren voor staatsexploitatie, verzocht de regering de Tweede Kamer ermee in
te stemmen dat ‘het wenschelijk (was) van Staatswege in Nederland delfstoffen op
te sporen’.37
Wel was zoiets al ter sprake gekomen in het debat over de oprichting van een
staatsmijnbedrijf. Minister Lely had zich laten ontvallen te denken over booronderzoek
door de Staat in Overijssel en

De schachttoren te Nieuwenhagen, waarvan de bouw in 1928 werd gestart, kwam in 1933 gereed.
De schacht diende enkel voor de luchtverversing van de staatsmijn Hendrik. De ventilatoren - waarvan
de uitblaastrechters hier zichtbaar zijn - konden 12.500 m3 lucht per minuut verplaatsen. Van verre
kon men het brommen van deze reuzen reeds horen. De toren diende als luchtsluis en bevatte tevens
de kabelschijf voor de inspectie-installatie van de schacht, die 353 meter diep was. Bij het ontwerp
van het complex, geprezen als een schoon architectonisch beeld van gewapend beton, was extra
aandacht besteed aan de vormgeving.
Met name Staatsmijnen kende een traditie om de inzet van moderne materialen en nieuwe technieken
te combineren met zorgvuldige vormgeving.
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Gelderland. Het zou vreemd zijn geweest als over exploratie was gezwegen.
Weliswaar was een gebied gereserveerd voor staatsexploitatie, maar wat zou dan
daarbuiten gebeuren? De meeste politici hadden vooral de gebieden grenzend aan
het gereserveerde gebied op het oog. Lely en sommige anderen zagen dit ‘daarbuiten’
ruim en wilden niet dat de Staat alleen in het zuiden initiatief mocht tonen.
In 1903 ging de Rijksopsporing van start. Het begin van de Rijksopsporing was
frustrerend en wel zodanig dat na enkele jaren het lot van deze dienst aan een zijden
draadje hing. Een forse koerswijziging was nodig. Tot dan toe was de Rijksopsporing
vooral een middel om eigendomsrechten op delfstoffen te verwerven. Dit bleef een
wezenlijk element van de taak, maar de nieuwe directeur, W.A.J.M. van Waterschoot
van der Gracht, wist briljant de missie

De dienst Rijksopsporing van Delfstoffen verrichtte tussen 1919 en 1923 nog aanvullend onderzoek
in de Achterhoek en in Zuid-Limburg, waaronder hier in 1922 nabij Simpelveld. In de kuip op de
voorgrond wordt de spoeling die bij de boring naar boven komt, opgevangen. Deze spoeling is
oorspronkelijk een mengsel van water en klei dat door de boorpijpen en beitel wordt geperst, vervolgens
omhoog komt in de ringvormige ruimte tussen boorgatwand en draaiboorpijpen en daarbij het
boorgruis meeneemt. Van dit gruis neemt men, na uitzeving, monsters die informatie opleveren over
ouderdom en aard van het aangeboorde gesteente. De boorstang heeft een schaalverdeling om de
boorsnelheid vast te stellen.

voor de Rijksopsporing zo te herformuleren dat een afstand ontstond met de
particuliere praktijk en met de politiek. Hij ging uit van de gebruikelijke elementen.
‘Met het geld van den belasting betaler kan men niet speculeeren (de zorgzame
belastingbetaler doet dit veelal liever zelf!).’38 Van Waterschoot van der Gracht
zwaaide eveneens met het rood-wit-blauw. ‘Gezamenlijk moeten wij pal staan om
de voordeelen, die onze kolenvelden gaan afwerpen, voor het eigen land te behouden.’
Echter, Van Waterschoot van der Gracht gaf de Rijksopsporing een uitgesproken
wetenschappelijk imago, waardoor speculatie onzekerheid werd en nationaal belang
een vraag naar kennis. De wetenschappelijke visie overschreed verre de grenzen van
de Rijksopsporing zoals men die aanvankelijk zag.
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Een ander doel ging samen met een andere strategie. Van Waterschoot van der
Gracht benadrukte het belang van het boren tot op grote diepte. Alleen zo konden
lagen goed worden geïdentificeerd, de structuur van het steenkolenterrein bepaald
en de voorraad met enige zekerheid worden geschat. Dergelijke ‘werkelijk systeman
tische’ boringen waren duur; met 60.000 tot 100.000 gulden vijf tot acht keer zoveel
als in de voorgaande fase begroot.
Zulke dure boringen moesten evenwel passen in de bestaande en geenszins ruime
financiële randvoorwaarden, terwijl bovendien nog het te onderzoeken gebied in
1906 aanzienlijk was vergroot.
Van Waterschoot van der Gracht meende evenwel toe te kunnen met aanzienlijk
minder diepboringen. Identificatie van de lagen maakte het mogelijk eigen gegevens
in te passen in kennis uit andere bronnen. Lacunes konden gevuld worden door
geologische opnemingen die voorafgingen aan het bepalen waar diepboringen zouden
plaatshebben en voorts door maximaal gebruik te maken van elders beschikbare
informatie. Geologische kennis was dus een substituut voor informatie die rechtstreeks
te ontlenen was aan boringen.
Het lukte Van Waterschoot van der Gracht een nagenoeg compleet boorarchief
bijeen te brengen, zij het soms onder toezegging van geheimhouding jegens derden.
Ook buitenlandse ondernemingen waren bereid informatie uit te wisselen, waaronder
de vroegere ‘vijand’, Raky's Internationale Bohrgesellschaft. Naar hogerhand toe
benadrukte Van Waterschoot van der Gracht dat deze contacten het aantal boringen
in Nederland beperkten. Enkele maatschappijen wensten hun ervaringen geheim te
houden, maar desondanks kende zijn dienst die spoedig; een uitspraak die nieuwsgierig
maakt.39 De Rijksopsporing zou zelf enige tijd na de ommekeer van 1906 vaak en
uitvoerig verslag doen van haar bevindingen.
Een strategie die zich richtte op minder, maar diepere boringen, was niet
onomstreden. De commissie van de Staatsmijnen had juist enige jaren eerder een
intensieve campagne aanbevolen als correctie op de ‘betrekkelijke waarde... uit een
wetenschappelijk oogpunt’ van de particuliere inspanningen.40 De Peelboringen van
de Rijksopsporing waren door de voorgenomen diepte ‘haast
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alleenstaande’. ‘Nu eerst volgt men ons voorbeeld zoowel in de Kempen als in
Duitschland meer algemeen.’41 Evenmin was een strategie van diepboringen met
grote tussenruimten onomstreden. In de Belgische Kempen ontbrandde hierover een
strijd tussen enerzijds geologen en anderzijds mijningenieurs tezamen met industriëlen.
Was een geologische verkenning ook industrieel adequaat? Was een afstand van drie
tot vier kilometer tussen diepboringen aanvaardbaar? De mensen uit de industrie
wilden meer zekerheid vooraf. De geologen stelden dat de industrie het moest doen
met voorraadschattingen en dat pas nauwkeurige kennis verwacht kon worden bij
de exploitatie.42
Van Waterschoot van der Gracht was flexibel genoeg om te voorkomen dat dit in
de in ontwikkeling zijnde Nederlandse mijnstreek een punt van onenigheid werd.
Integendeel, hij wist anderen ervan te overtuigen dat de brede aanpak waar de
Rijksopsporing voor stond ook van dienst was bij het plannen van de ontginning.
De Rijksopsporing ging zich vanaf 1907 ook bezighouden met het onderzoek van
Zuid-Limburg, met het vrije gedeelte, maar ook met de interpretatie van de bekende
gegevens in het kader van een totaaloverzicht van het carboon.
De Rijksopsporing had ook belangstelling voor de Achterhoek, Twente, het westen
van Brabant en Zeeland, en voor zout naast steenkool. Particulier onderzoek richtte
de belangstelling van de Rijksopsporing naar het oosten; de voorganger van Van
Waterschoot van der Gracht verwachtte zout in het zuiden te vinden.
Cruciaal was een andere geologische interpretatie van de oostelijke ondergrond
door de opvolger. Het nieuwe geologische concept richtte het zoeken en leidde tot
een vondst. De Rijksopsporing boorde bij Winterswijk steenkolen aan. De lagen
bevonden zich hier dicht bij de grens waar ontginning toentertijd vanwege de diepte
als technisch onmogelijk gold. De reserves golden desondanks als interessant, omdat
zij zich bevonden onder ‘onuitputtelijke hoeveelheden zout’ en schachten misschien
goedkoper konden zijn door zout te ontginnen voor sodafabricage. De vraag was of
het zout kalirijk genoeg was. Zo speculeerde Van Waterschoot van der Gracht er
eveneens op - achteraf bezien geniaal - dat in de noordelijke provincies zoutkoepels
zouden zijn opgeperst. Hij leidde dit af uit het zoutgehalte van het grondwater, dat
niet veroorzaakt kon zijn door de Noordzee.
De wetenschappelijke aanpak stelde eisen aan de apparatuur. De particuliere hoorders
wilden met boren andere informatie verwerven dan de Rijksopsporing en dat was te
merken in de boortechnieken. Exploratie was niet het maken van een gat omwille
van het gat. Het gat was een informatiemiddel. Lang moesten verpulverde aardlagen
de gewenste informatie leveren; tegen het eind van de negentiende eeuw waren er
technieken ontwikkeld om de ondergrond als het ware in zijn oorspronkelijke staat
naar boven te halen in kernen via het diamantboren.
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Doorsnede van het ondergrondse en bovengrondse deel van een hydraulische boorinstallatie uit circa
1880. In de boortoren en het zijgebouw bevinden zich de inrichtingen voor het aandrijven van de
stootboor. Een stoompomp in het midden zet het hydraulische systeem, links, in werking. Via een
hefboom brengt dit de boorstang in beweging. Aan de boorstang (die hol kan zijn vanwege de spoeling)
is het eigenlijke boorgestel bevestigd. Dit bestaat uit drie losse delen die op elkaar stoten en de
boorbeitel, onderaan, naar beneden drijven. Dit soort apparatuur vond ook in Nederland toepassing.

De bovengrondse analyse van het stof of de brij was tot ver in de twintigste eeuw
erg simpel. Zij bestond uit zeven, het vaststellen van de zachtheid van een massa
door die tussen de vingers te wrijven, het mengsel op wit papier uitstrijken om de
kleur vast te stellen, speuren naar glinsteringen door zonnestralen, ruiken, in de mond
stoppen en proeven om zouten te constateren of tussen de tanden voorzichtig vermalen
om knarsende steenkorreltjes te vinden. Slechts bij vier van de achttien in 1912
opgesomde observatiemiddelen was een vorm van bewerking als verhitting of
oplossing nodig.43 Aan deze analyse was de interpretatie van de boormeester
voorafgegaan. Hij diende te voelen dat de beitel in een nieuwe laag zat. Het gat moest
dan worden schoongemaakt of schoongespoeld om daarna de aard van de nieuwe
laag te kunnen vaststellen.
Het voelen was een gevolg van de versnelling of vertraging van de voortgang.
Rond 1900 werd in steenkool tien centimeter geboord in één minuut; bij zandsteen
deed men over die afstand vier tot tien minuten. Geluid was ook belangrijk. Het
aanboren van steenkool produceerde een doffe klap; kalkkolen gaven een hard en
vol geluid.44 Tussenlaagjes, verontreiniging door deeltjes uit de wand die naar beneden
waren gevallen of door de spoeling naar boven meegevoerd, het effect van de
stijgsnelheid van de vloeistof op
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Tussen 1903 en 1923 werd in opdracht van de dienst Rijksopsporing van Delfstoffen een groot deel
van de vaderlandse bodem onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van winbare delfstoffen. De
feitelijke boringen werden uitbesteed aan particuliere maatschappijen. Na de opheffing van het
monopolie van het Rijk gingen de exploratieactiviteiten verder, maar nu in particuliere opdracht. Zo
is de Luikse firma S.A. Lemoine hier in 1925 bezig met een boring voor de mijn Willem-Sophie te
Spekholzerheide. Links een stapel boorbuizen van 5 meter lang, waarmee het boorgat wordt bekleed.
De kosten van een boring waren voornamelijk afhankelijk van de bereikte diepte, maar liepen toen
al op tot bijna f 100.000 bij een diepte van 1300 meter.

berekeningen, dat alles en nog meer waren complicaties waarmee men rekening
diende te houden.
Al ver voor 1900 prezen handboeken het ‘oneindig voordeel’ van diamantboringen.
Want ‘slechts met de diamantboorkroon (kunnen) zekere uitkomsten... worden
verworven, welke een zekere beoordeling van de geologische verhoudingen mogelijk
maken’.45
Een stuk van de ondergrond kon intact naar boven worden gehaald, in ieder geval
niet verpulverd. Steenkool en zout waren evenwel moeilijk te kernen. Sterk stromend
spoelwater dreigde brosse boorkernen uiteen te doen vallen en zout op te lossen. Een
mogelijke oplossing, dubbele kernbuizen, verhoogde echter de kosten. Bij overgangen
van lagen braken kernen vaak en door wederzijds afschuren waren naar boven
gehaalde lagen minder dik dan in werkelijkheid. Bij de ontginning van steenkool en
zout was laagdikte echter juist een belangrijke variabele bij het schatten van de
economische levensvatbaarheid.
De langzame verspreiding van diamantboren en het kernen was bovenal te wijten
aan het feit dat de aanpak relatief duur was en de extra informatie weinig waardevol.
Particuliere ondernemers boorden immers om een concessie te verwerven.
Voorstanders van het diamantboren brachten al lang naar voren dat de grotere kosten
van diamantboringen slechts schijn waren. Eén enkele diamantboring was wel duur,
maar betere boorkernen en -profielen kon men beschouwen als een bezuiniging op
grote hoeveelheden naar boven gehaalde brij. Met deze techniek kon men toe met
minder boorgaten. Het probleem was dat meer informatie uit één enkel gat geen extra
eigendomsrechten opleverde. Met het oog op de concessie was het snel aantonen
van de delfstof die in aanmerking kwam voor een concessie belangrijker, en snelheid
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was ook de karakteristiek waarop de selectie van technische mogelijkheden zich
allereerst richtte.46
De Rijksopsporing hoefde niet de meeste prioriteit te geven aan snelheid. Met
nadruk stelde Van Waterschoot van der Gracht: ‘Wij (werkten) alleen met de
diamantboormethode, dus (hadden) een volledige kernensuite te onzer beschikking
van de doorboorde grondlagen.’ Letterlijk moet men dit niet nemen. Bij bekende
lagen maakte ook de Rijksopsporing onder Van Waterschoot van der Gracht gebruik
van de beitel, maar kernen en een maximum aan informatie hadden wel prioriteit.
Kernboringen waren indertijd bij steenkoolexploratie niet gebruikelijk, maar ook
niet nieuw. Wezenlijk was, dat de Rijksopsporing samen met Staatsmijnen een
omgeving creëerde waarin ruimte bestond voor het uitproberen van nieuwe dingen.
De Nederlandse steenkool was relatief zacht en de afhankelijkheid van de
betrouwbaarheid van boormeester en personeel relatief groot. Men ging dan ook over
tot automatische registratie van de boorsnelheid.
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De ‘Holland Stratameter’ werd ontwikkeld om de hellingshoek van lagen beter te
kunnen bepalen. Een laat voorbeeld - en een met Staatsmijnen als actor - was het
huren in 1922 van Seismos voor geofysisch onderzoek. Het werk in Limburg was
een van de eerste commerciële activiteiten van dit Duitse bureau, een belangrijke
pionier bij deze aanpak, en een activiteit waarmee het de aandacht van de
Koninklijke/Shell op zich vestigde.47
Op twee gebieden vielen de prestaties met name op: de ontwikkeling van
paleontologie als geologisch instrument en het boren in modder. Bij de indeling van
het carboon op basis van dierlijke fossielen of stuifmeelkorrels en sporen zou Heerlen
enkele tientallen jaren internationaal een centrale positie innemen. In Limburg
hechtten mijnbouwkundigen aan een goed deklagenprofiel. Het was een belangrijk
onderdeel van het geologische plaatje, maar ook van belang bij de aanleg van diepe
schachten in een moeilijk terrein. De beschikbare kernboren waren ontworpen voor
rotsachtige lagen. Van Waterschoot van der Gracht liet derhalve de Maatschappij
tot het verrichten van mijnbouwkundige werken een boortype ontwerpen, de Hollandof Koster-boor, om ook in slappe lagen kernen te kunnen trekken. Deze dubbele
kernboor werd vervolgens ook in de olie-exploratie in Roemenië en Indië gebruikt.
Dit boortype bleek internationaal van groot belang en volgens sommigen was het
een van de weinige Nederlandse uitvindingen van wereldallure. Ontwikkeld toen
Nederland geen patentbescherming had, maar ook een innovatie die niet gepatenteerd
was in een afzetgebied als Amerika.48
Het einde van de Rijksopsporing was voorzien voor 1923. Vanaf 1911 richtte de
dienst zich op de verfijning van het onderzoek; behalve een schatting van de voorraden
gezochte delfstoffen had de beschrijving van de geologische structuur van Nederlands
ondergrond prioriteit. Het werk liep terug vanaf 1916 en reeds in 1918 werd een
eindverslag gepubliceerd. Van Waterschoot van der Gracht was inmiddels met zijn
internationale carrière bij de Koninklijke begonnen. Om een volledig uiteenvallen
van de groep experts te voorkomen, stichtte de regering in 1918 de Rijks Geologische
Dienst, die niet als taak had te speuren naar delfstoffen, maar Nederland te karteren
en een moderne geologische kaart te vervaardigen. In 1908 was door de dienst al een
Geologisch Bureau te Heerlen gevestigd, dat vooral naam zou maken met het fossiel
onderzoek naar het carboon. De boorcampagne kreeg tussen 1920 en 1923 nog een
vervolg, maar toch viel in 1923 het doek voor de Rijksopsporing. Deze dienst was
een eenmalig en tijdelijk fenomeen.
Langdurig waren de indirecte en dus enigszins onbestemde baten. Buitenlanders
viel op dat de ‘nuchtere Nederlanders’ sedert de Rijksopsporing geïnteresseerd waren
in toegepaste geologie en daaraan wetenschappelijke en economische voordelen
ontleenden.49 Zoals elke innovatie, bracht het kapitaal dat de Koster-boor en de aanpak
van Van Waterschoot van der Gracht representeerden slechts voor een beperkte
periode een extra premie op. Exploratie van delfstoffen werd niet een specialisme
van het Nederlandse bedrijfsleven. Een nationale boorwerktuigenfabriek, voorgesteld
door de Koninklijke, was een van de ‘lost opportunities’ van de ‘verwaarloosde
industrialisatie’ van Nederland rond de Eerste Wereldoorlog. Binnen dat bedrijf een
teken dat de ambities van rond 1900 de generatiewisseling aan de politieke top niet
hadden overleefd. De Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van
mijnbouwkundige werken, in de mijnbouw- en oliewereld tot de Tweede
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Wereldoorlog een geachte onderneming, veranderde geleidelijk in een
beleggingsmaatschappij. De Staat moest na de Tweede Wereldoorlog investeren in
expertise, toen met de toenemende particuliere exploratie het onbreken van een goed
uitgerust economisch-geologisch advieslichaam een manco bleek.50
B.P.A. Gales en J.P. Smits
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De invloed van het aangrenzende Duitse mijnbouwgebied op de ontwikkeling van het mijnbouwbedrijf
in Zuid-Limburg was groot. Veel technische termen, kennis en vaklui kwamen daarvandaan. Ook de
mijnwerkerstaal was met Duitse uitdrukkingen doorspekt, zoals het ‘boeftere’, het boterhammen eten,
afgeleid van Butterbrot. Deze kompel in de Oranje-Nassaumijn III ligt wel erg ongemakkelijk. De
drinkkruik in zijn hand geeft de geringe hoogte van de kolenlaag die hij in bewerking heeft goed aan.
Lagen golden nog als winbaar als de mijnlamp er goed tussen paste.
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3 Steenkolen
Een basisinnovatie: de schudgoot
Het wetenschappelijk bedrijfsbeheer
De productiviteit in het Interbellum
Herstel en lage productiviteit
Mechanisering van de winning
De mijnsluiting

Een Haarlemmer reisde in 1920 met de boemel naar Heerlen.
De eerste blik op ‘hoge schoorstenen en reusachtige ijzeren gevaar ten, blinkend
in het zonnelicht, naast uitgestrekte gebouwen’, kortom op de staatsmijn Emma,
ontlokte hem de kreet: ‘Kolossaal wat een bedrijf!... Wil u wel geloven, dat ik in m'n
hoofd altijd heel iets anders had... een groot gat in de grond en een paar houten keten
er omheen... Je begrijpt niet, hoe je er aan komt.’
Het woud van schoorstenen en koeltorens, het gedreun en gesis zette de verbazing
van bezoekers van klassieke mijngebieden snel om in onbehagen: ‘Eén god kon hier
maar heersen, de Machine.’
Ondergronds zag de wereld er heel anders uit; zeker de plek waar steenkolen
werden gewonnen. ‘Waarom geen machiene... Of zijn mensen goedkoper misschien’,
peinsde de Haarlemmer tijdens zijn eerste dienst.1 Onder het maaiveld was de
samenleving als vanouds Rond 1900 was het populair verhalen te vertellen over een
denkbeeldige mijnwerker van vóór 1790, die afdaalde en in de pijler aan het werk
ging zonder op te vallen. Dat ondergronds in 1900 de moderne tijd nog niet was
gestart, was een mythe. Het was evenwel waar dat verdere vooruitgang leek te stuiten
op de houwer.
Hij was wel de productieve arbeider - alle anderen heetten ‘improductieven’- maar
diende de mijnbouw niet nog productiever te worden door handarbeid te mechaniseren
en zo de kloof tussen onder en boven de grond te dichten?
Wat deed de houwer? Hij sloeg brokken steenkool los nadat hij de laag had gekerfd,
horizontale en verticale sleuven had gemaakt. Het belangrijkste gereedschap was het
pikhouweel ofwel de hak.
‘Bij elke slag stoof een wolk gruis naar alle kanten, kleine stukjes vielen op het
gezicht en het naakte bovenlijf. Stof drong door in de neus, mond en ogen, het was
pikdonker om mij heen, want de lamp drong niet door de nevel heen... de smorende,
onverdraaglijke hitte vleide zich zwaar op het lichaam, de drukkende, door
kolengassen bezwangerde lucht drong in de longen door; in de naakte rug... prikten
steentjes en kolensplinters. Na enkele harde slagen, merkte ik dat kolenstof begon
te stromen... met een dof gedonder en knersen... kwam de kolenmassa neer op de
plek waar ik nog net lag.’2 Houwers lagen uiteraard niet altijd op hun zij op hun
klamme matras. De werkplekken konden hoger zijn, maar ook natter - zuidwesters
en regenpakken waren niet vreemd ondergronds - en soms waren ze steil als een
berghelling.
De hak was niet het enige handwerktuig. De losgemaakte steenkolen moesten
worden vervoerd en aan het begin van die stroom stond de platte schop. In de
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mijnwerkerscultuur had de schop een speciale plaats. ‘Leer hem maar flink scheppen’
was de opdracht voor de ‘mijnvader’ die een nieuweling begeleidde. De oningewijde
kwam met de ‘koelstamp’ in de nieuwe wereld. Hij kreeg de schop tegen zijn achterste
gehouden en dan een ferme slag met de hamer. De schop was verder handig om in
de pijler de behoefte op te doen of vormde het bord waarop een groep met krijt de
onderlinge verdeling van het stukloon uitrekende.3
In dit hoofdstuk zullen we vooral naar de wereld ondergronds kijken als een
organisatie van arbeid onder moeilijke omstandigheden. De steenkolenmijnen waren
hét voorbeeld van grote industriële bedrijven die én kapitaal én grote hoeveelheden
arbeid bijeen brachten en als complementen verbonden, de moderne kathedralen van
de arbeid. Een op de tien en later een op de zeven onder de Nederlandse werknemers
in de grote ondernemingen, bedrijven met 1000 arbeiders of meer, werkte bij de
mijnen in Limburg.4 Het was populair het bedrijf ondergronds te vergelijken met een
stad, ‘ons ondergronds Amsterdam’, met winplaatsen aan de noordelijke rand van
de stad tegenover pijlers aan de zuidelijke en daartussen
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een gangenstelsel van vele tientallen kilometers. Afstanden waren groot en transport-,
afwaterings- en ventilatiesystemen uitgebreid. Met aanleg, onderhoud en hulp hield
zich een leger van andere mensen dan steenkoolhouwers bezig: steenhouwers die
het gangenstelsel vergrootten, stutters verantwoordelijk voor de ondersteuning, slepers
en machinisten, pompmachinisten en mijnmeters enz. Wij zullen ons echter
concentreren op de echte winning.
Het hoofdthema voor dit hoofdstuk is de relatie tussen productiviteit en techniek.
Het is daarbij goed vooraf een indruk te hebben van de ontwikkeling van de
arbeidsproductiviteit. Grafiek 3.1 geeft het verloop weer van 1790 tot 1995. Hierbij
is het aantal gedolven tonnen steenkool gerelateerd aan alle personeelsleden. De
grafiek is adequaat voor een globale indruk. Alleen is het beeld van teruggang na
1960 misleidend, mede doordat bij de krimp van de industrie de dubieuze telling van
de personeelssterkte bovengronds een merkbaar effect had.5 Gedurende een groot
deel van de negentiende eeuw bevond de arbeidsproductiviteit in de Nederlandse
mijnbouw zich op het niveau van België en Frankrijk en lag ze beneden de Duitse
en Britse. Reeds voor de opening van de nieuwe mijnen bij Heerlen was de achterstand
echter grotendeels ingelopen. De aanleg van de nieuwe mijnzetels drukte vervolgens
een tijdlang het gemiddelde. In de jaren tussen 1920 en 1940 kwam de
arbeidsproductiviteit uitzonderlijk hoog te liggen, ook internationaal, terwijl de
mechanisatie slechts partieel was. De jaren van volledige mechanisatie aan het front,
de jaren veertig en vijftig, waren daarentegen een periode van lage en stagnerende
productiviteit. In de jaren zestig nam de mechanisatie toe evenals de productiviteit
per ondergronder. Welke factoren verklaren dit haasje-over van techniek en
arbeidsprestatie?
Alvorens ondergronds te gaan, dient gewezen te worden op een misvatting, namelijk
dat steenkool louter een ‘natuurlijke’ brandstof was, die - eenmaal losgemaakt onder- en bovengronds slechts werd verplaatst en ten slotte door de steenkolenboer
naar de kelder of zolder werd gesjouwd. Steenkool was geenszins van nature
homogeen, net zoals er tal van soorten aardolie waren.
Kenmerkend voor de twintigste eeuw was daarenboven de steeds verder gaande
bewerking van al die natuurlijke delfstoffen. Ruwe steenkolen werden geklasseerd
en gewassen. Uit steenkolen maakte

Grafiek 3.1: De arbeidsproductiviteit (productie/mijnwerkers onder- en bovengronds) (1790-1995)
Bron: Eigen verzameling met statistisch materiaal uit diverse bronnen. Historische Statistik en Zahlen
zur Kohlenwirtschaft (Duitsland); Annales des Mines de Belgique en het Statistisch Jaarboek (België);
The History of the British Coal Industry (Verenigd Koninkrijk) en J. Huske, Die Steinkohlenzechen
im Ruhrrevier. Daten und Fakten vonden Anfängen bis 1997 (Bochum 1998) 23-32.
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Grafiek 3.2: Het energieverbruik van de Limburgse mijnen naar bedrijfsonderdelen (1908-1963)
Bron: Jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Mijnen. In de beginjaren zijn enkele waarden geschat.
De jaarverslagen geven kwu en pku tot na de Tweede Wereldoorlog gescheiden. Hier zijn de pku
omgerekend met de formule: 1 pku = 0,736 kwu.
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men vervolgens briketten en cokes, steeds verfijnder kunstproducten, ontworpen
volgens bedachte specificaties. De productie van cokes leverde gas op en de
grondstoffen voor een chemisch bedrijf. Door zelf steenkolen te verstoken,
ontwikkelden mijnen zich tot leveranciers van elektriciteit.
Staatsmijnen, dat vooral vette steenkolen dolf geschikt voor veredeling in een
chemische industrie, ontwikkelde zich zo tot een onderneming die een aanzienlijk
deel van de naar boven gebrachte steenkolen omvormde in producten met een hogere
toegevoegde waarde. Deze evolutie was in essentie reeds bij de start voorzien.
Wel werd van tijd tot tijd fundamenteel getwijfeld aan onderdelen van de
ontwikkeling. Zo was binnen de directie van Staatsmijnen in het begin van de jaren
twintig te horen dat de gehele vetkoolproductie een molensteen was om de nek van
het bedrijf. Verkoop of het stilleggen van de Maurits toen zou uiteraard grote
consequenties hebben gehad voor het veredelingsbedrijf. De particuliere mijnen
hadden minder mogelijkheden, omdat zij vooral mager en halfvet produceerden. Zij
konden geen cokes en gas maken, wel elektriciteit. Het grote en toenemende belang
van bewerking valt af te lezen uit grafiek 3.2, die de ontwikkeling van het
energiegebruik door de mijnen zelf voor de diverse bedrijfsonderdelen laat zien. Een
aanzienlijk deel van de energie was bedoeld voor bovengrondse veredeling. Toch
komt de veredeling van de steenkool in deze geschiedenis verder hoogstens terloops
aan de orde.
Het accent ligt op de wereld ondergronds omdat zo het verhaal over de relatie
tussen productiviteit en techniek het mooist kan worden verteld.

Een basisinnovatie: de schudgoot
In het begin van de twintigste eeuw dreigde de steenkolenmijnbouw in een
versplinteringscrisis terecht te komen. Een toename van de productie van een mijn
impliceerde een toename van het aantal posten waar mijnwerkers steenkool houwden.
De gewoonte om nieuwe pijlers op grote afstand van de bestaande groepjes aan te
leggen, versterkte de versnippering. De ondergrondse infrastructuur was dus niet
alleen fijnvertakt, maar ook ruim. De kosten van het transport drukten relatief zwaar.
De oplossing werd aanvankelijk gevonden in de schudgoot, een innovatie die
uiteindelijk leidde tot een geheel nieuwe wereld ondergronds.
In 1909 werden in de Oranje-Nassau I de eerste schudgoten in Limburg
geïntroduceerd. Een dergelijke goot was een variant op de halfronde goten die werden
gebruikt in steile lagen om brokken steenkool van de ontginningsplaats te laten glijden
naar een punt waar de delfstof in mijnwagens werd gestort. In minder steile lagen
gingen slepers, de mijnwerkers die wagentjes duwden, in de goot zitten en schoven
met hun voeten de kolen vooruit. Op de Oranje-Nassau I werd toentertijd in minder
steile lagen een variant ontwikkeld. Een mijnwerker maakte het einde van een rij
goten aan de broekriem vast. Zich vastklampend aan de stutten bracht hij de goten
in beweging door naar voren te bewegen en te ontspannen; zo transporteerde hij de
lading schoksgewijs naar beneden. In Limburg zorgden vanaf 1910 motoren voor
het schudden. In 1915 was het grootste deel van de productie afkomstig van
schudgootpijlers.6
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De schudgoten maakten het mogelijk de werkplaatsen te verlengen. Dit ging in
een aantal stappen. Traditionele posten bestonden uit vier man; het schudgotenbedrijf
in eerste instantie uit vijf.
Door een andere ruimtelijke indeling, de ‘langspijler’, kwamen houwers echter
naast elkaar te werken, aanvankelijk tien, twintig, een enkele maal dertig. Naarmate
de lengte van het front toenam van vijftig tot 450 meter of meer, nam het aantal
houwers toe tot zeventig, tachtig op een rij. De eerste grote werkfronten werden bij
Staatsmijnen in 1917 ingevoerd.
De individuele houwer hakte aanvankelijk nog op de vertrouwde manier de
steenkolen los. De introductie van schudgoten betekende niet zonder meer een hogere
productiviteit per houwer.
Dit was echter toch het geval. Door de winning van kolen over een langer front,
steeg de druk van het gesteente op de kolenlaag en werd als het ware de steenkool
uit de laag geperst. Dit vergemakkelijkte de winning. Het verschijnsel werd lange
tijd niet goed begrepen en de grotere productiviteit van de houwer was dan ook een
onbedoeld gevolg van de verandering.
Schudgoten waren belangrijk om twee andere redenen. De productie per
werkeenheid nam uiteraard door de schaalvergroting sterk toe. Grotere werkgroepen
bevorderden de gemiddelde productiviteit door concentratie. Voorheen had elke
groep van vier man als het ware haar eigen aan- en afvoerweg gehad en daarop kon
nu fors worden bezuinigd. Voorts betekende de mechanisatie van de aan- en afvoer
dat minder tijd verloren ging aan het omscheppen van de steenkool tot de plek waar
een wagentje stond en van de vulstenen de andere kant op. Dus nam de tijd voor de
eigenlijke winning toe. De schudgoot was bovenal een basisinnovatie in
psychologische zin. Het veroorzaakte een bevrijding van overgeleverde dogma's.
Een ingrijpende en vooral organisatorische wijziging, een ander ‘design’ van het
ondergronds bedrijf, bleek een verbetering en opende daarmee de deur voor
verdergaande experimenten.
Dat een nieuw ontwerp een verbetering is, hoeft echter niet onmiddellijk zonneklaar
te zijn en dat was ook hier het geval.
De kosten waren direct zichtbaar. Een langer front vereiste veel ondersteuning en
hout was een aanzienlijke kostenpost. Het ondergronds bedrijf was een harde test
voor de bedrijfszekerheid van de motoren en van het energienetwerk. De baten
kwamen pas nadat de gehele bedrijfsorganisatie was aangepast en dat vergde tijd.
Zo herinnerde de ex-bedrijfsleider van de Emma en pionier H.C.L. van Nes de Delftse
intelligentsia eraan dat zelfs de directie van
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De Nederlandse mijnen probeerden al relatief vroeg delen van de winning te mechaniseren. Rond
1915 kwamen zo schudgoten bij de werkposten in gebruik. Twee gangen met mijnspoor zijn daarbij
door een of twee ijzeren goten verbonden, die door een luchtmotor in een schuddende beweging
worden gehouden. De gewonnen kool komt hierbij over een afstand van vaak meer dan honderd meter
in een mijnwagen terecht om verder afgevoerd te worden. Hier houwers in actie op de staatsmijn
Emma. Let op de houten stutten. Het kraken van de houten stutten waarschuwde de mijnwerkers voor
het instorten van de pijler.
Invoering van machines die dit instortingssignaal minder hoorbaar maakten, stuitte dan ook op verzet.
De vrees levend begraven te worden was namelijk reëel. Elke ondergronder maakte het ‘inklappen’
van een pijler ooit mee.

Staatsmijnen lang betwijfelde of met de schudgoot daadwerkelijk een stap voorwaarts
was gezet.7
Door machines aangedreven schudgoten vergden energie en andere energie dan
spierkracht was ondergronds een groot probleem.
Mechanisatie kon niet zonder een krachtbron, maar het werk in een mijn vereiste
verplaatsbare, niet al te zware bronnen of een netwerk dat energie op een flexibele
en veilige wijze mobiel maakte. Tegen het eind van de negentiende eeuw waren er
twee voor Limburg relevante alternatieven: elektriciteit en pers- of druklucht. In de
Verenigde Staten en in Engeland nam het gebruik van elektriciteit snel toe; op het
Europese continent had perslucht de overhand. De autoriteiten hier zagen grotere
veiligheidsrisico's in verband met het gevaar van vonken en daarop volgende
mijngasontploffingen (mijnen in Nederland waren gasrijker dan in de Verenigde
Staten). Elektromotor en kabel waren verder kwetsbare bedrijfsmiddelen voor het
onoverzichtelijke en ruwe mijnbedrijf.
De ingenieurs van het Staatstoezicht letten op de veiligheid, maar deelden tegelijk
in het algemene ‘persluchtdenken’ van de continentale mijningenieurs.
Toezichthouders en bedrijfsingenieurs zagen perslucht lang als een meer volwassen
techniek voor de mijnbouw en kozen voor een pneumatisch traject.
Voorstanders van elektriciteit wezen al voor 1900 op de nadelen van het rigide,
gecentraliseerde pneumatische systeem met zijn starre leidingen en grote verliezen.
Intussen had men echter al de omgeving naar de behoeften van de techniek
gemodelleerd en dat verhoogde de drempel voor het elektrisch alternatief. Als een
bijzonder voordeel van druklucht noemde men dat de leidingen gemakkelijk konden
worden gemonteerd door laaggeschoolde werknemers.
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Belangrijker dan een nogal willekeurige opsomming van voor- en nadelen is hier
een ander verschijnsel, zo karakteristiek voor de mijnbouw: de onbepaaldheid van
wat uiteindelijk goed en slecht was, zelfs bij rijpe technieken. De wereld ondergronds
was in de jaren dertig nog altijd gestoeld op perslucht, hoewel inmiddels volgens
mijnbouwkundige handboeken de kosten van perslucht een factor of tien tot vijftien
boven die van elektriciteit lagen. De auteurs leidden daaruit geen harde uitspraken
over superioriteit of inferioriteit af. Alleen het voorzichtige advies: ‘In elk individueel
geval dient men een nauwkeurige economische berekening te maken, rekening
houdend met alle omstandigheden die zich onttrekken aan een kostencalculatie.’ Bij
Staatsmijnen was ook toen nog de inschatting dat het risico van het doorbranden van
een enkele zekering een groter gevaar ondergronds betekende dan het voordeel door
energiebesparing ten opzichte van persluchtmotoren over een heel jaar.8
De introductie van schudgoten hing dus af van investeringen in compressoren en
een leidingstelsel. Druklucht beloofde vervolgens een verdergaande mechanisatie.
Ze leidde met name tot de introductie van pneumatische handwerktuigen voor de
houwers.
Pneumatische boren waren halverwege de negentiende eeuw ontwikkeld bij de
aanleg van de grote verkeerstunnels onder de Alpen. Boren en pneumatische hamers
- waar perslucht zorgde voor een stotende beweging van een beitel - werden het eerst
gebruikt bij het drijven van steengangen. In Limburg hadden de eerste experimenten
bij de winning nog voor 1914 plaats.
Mechanisatie van het winnen van steenkool betekende tussen de beide
wereldoorlogen partiële mechanisatie: de houwers bewerkten
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Licht, hoe zwak ook, was voor het werk ondergronds essentieel en veiligheidslampen waren
noodzakelijk in mijnen of op die plaatsen ondergronds waar gas vrijkwam. Ooit zorgden mijnwerkers
voor hun eigen lamp, maar de moderne mijn rond 1900 voorzag centraal in deze belangrijke
voorziening. Op weg naar de schacht passeerden de kompels de lampisterie, waar ze elk een eigen
lamp met nummer kregen uitgereikt, die na afloop weer ingeleverd moest worden. In de jaren dertig
drong meer en meer de elektrische verlichting door in het ondergrondse bedrijf. Na 1935 werd op
grote schaal de individuele elektrische lamp ingevoerd, bevestigd op de mijnhelm en gevoed door
een accu aan de broekriem. De traditionele mijnwerkerslamp ofwel veiligheidslamp veranderde in
een speciaal instrument om mijngas te traceren.
Hier de lampisterie van de Staatsmijn Emma.

de steenkool handmatig, maar met pneumatische hamers in plaats van met houwelen.
Ingenieurs klaagden erover dat de oorlogsjaren geen prikkel vormden voor het
vervangen van arbeidskracht door mechanische kracht en dat pas de slechte
conjunctuur van na 1920 daarvoor zorgde. Na de Eerste Wereldoorlog werden
afbouwhamers inderdaad snel algemeen. Voordien had de ontwikkeling evenwel
niet stilgestaan. In bijvoorbeeld de mijn Wilhelmina was de organisatie net voor de
oorlog ingericht voor de massale invoering van schudgoten en in 1914 werd het
aantal afbouwhamers ‘belangrijk’ uitgebreid. Schudgoten werden, zoals we hebben
gezien, algemeen tijdens de oorlog. Het gebruik van mechanische energie voor arbeid
ondergronds nam continu toe tot 1930.
Een belangrijk aspect van de schaalvergroting van het schudgootbedrijf was de
toenemende onderlinge afhankelijkheid. Een gelijkmatig vooruitgaan en gelijkmatig
opvullen werden belangrijk, het arbeidsritme dus strikter en de cyclus van activiteiten
meer op elkaar afgestemd. Omdat het steenkolenfront opschoof, moesten ook
schudgoten opschuiven en wel in hun geheel en diende het leidingennet te worden
verlengd. De oplossing voor dit probleem zocht men in verlenging van de bedrijfstijd
en in arbeidsdeling. De dag werd ingedeeld in drie diensten, een kool-, een omlegen een vul- en roofdienst. Roven was het winnen van de ondersteuningen voor
hergebruik, vooral na de invoering van ijzeren stutten belangrijk om de kosten te
beperken. Niet alleen moesten de activiteiten van een groep van eenzelfde dienst
goed op elkaar zijn afgestemd, maar ook die van groepen die op dezelfde plek tijdens
verschillende diensten werkten.
De onderlinge afhankelijkheid werd sterk bevorderd door een nog niet genoemd
middel om het aandeel van de houwers te vergroten en improductieve arbeid te
verminderen. In de dagelijkse cyclus was slechts één dienst productief. Kon dit niet
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worden verdubbeld? Een mogelijkheid was de ontkoolde ruimte niet op te vullen. In
de loop van de tijd was het gebruik geworden de ontkoolde ruimte volledig met
stenen vol te stoppen. Zo had men enige greep op de verzakkingen in het ondergrondse
bedrijf en aan de oppervlakte.
In breukpijlers lieten mijnwerkers het dak, dat wil zeggen het gesteente boven de
ruimte waar de steenkool was weggehaald, breken en neerstorten door het
gecontroleerd wegnemen van de ondersteuning. In de tijd van houten stijlen gebeurde
dit door de achterste stijlen ‘in de knieën te slaan’, gedeeltelijk door te kappen. Het
dak bij het front, een strook van 3 tot 4 meter, moest uiteraard intact blijven. De
neergestorte stenen vingen de hogere lagen op, waarna het puin geleidelijk werd
samengeperst.
Breukpijlerbouw was een Nederlandse specialiteit. Er waren geen moderne
buitenlandse voorbeelden. Het was voorts een moeilijk beheersbare activiteit en met
vallen en opstaan moest de beste aanpak worden uitgedokterd. Hoe de gewenste
breuklijn te creëren, was een onderdeel van het leerproces, evenals het beheersen
van de gesteentedruk door diverse typen ondersteuning direct achter de schudgoot.
Ondersteuning moest verwijderbaar zijn, stijf én elastisch, maar ook niet zo elastisch
dat zich breuklijnen vormden langs het front of in de nog niet ontkoolde laag. Door
als het ware de natuur te laten vullen, ging het rendement per etmaal sterk omhoog
en werd het voortschrijden van het steenkolenfront verdubbeld. Een snellere
vooruitgang liet op zijn beurt een verdere verlenging van het steenkolenfront toe.
Het proces was vooral zo
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ingewikkeld vanwege terugkoppelingseffecten. Beheersing van de druk vereiste een
grote regelmaat in de vooruitgang en stelde dus hogere eisen aan de organisatie dan
voorheen. In Limburg werden breukpijlers het eerst op de staatsmijn Emma
uitgeprobeerd, in 1925. In 1927 werd deze aanpak daar algemeen toegepast en tevens
geïntroduceerd in de andere staatsmijnen. In 1933 was ongeveer 65 procent van de
productie van alle Nederlandse mijnen afkomstig van breukpijlers of een variant
ervan.
Schudgoten werden vanaf 1930 geleidelijk aan vervangen door transportbanden.
De schudgoot stond aan het begin van de twintigste-eeuwse mijn omdat het de lay-out
van pijler en ondergrondse stad tot een variabele had gemaakt en ruimte had gecreëerd
voor een nieuwe bedrijfsvoering.

Het wetenschappelijk bedrijfsbeheer
In 1929 huurde Staatsmijnen het adviesbureau van Hijmans en Van Gogh in voor
micro-motion studies van de problemen ondergronds met de loop van mijnwagentjes
bij de lift. Met hen daalde de toen nog onbekende filmer Joris Ivens af om opnamen
te maken. Een zwarte en dus onbruikbare film was het resultaat.9 Een film kon
opnieuw worden gedraaid en dat gebeurde, maar was er geen betrouwbaar alternatief?
Ja. Al sedert enkele jaren probeerde men een meer precieze blik te krijgen op het
bedrijf ondergronds door als het ware een camera op papier te ontwerpen: een
bedrijfsmodel.
Aanleiding was de omslag na de Eerste Wereldoorlog. Na 1920 kreeg de industrie
internationaal last van structurele overcapaciteit, terwijl de Limburgse mijnen en
vooral Staatsmijnen zich nog in een fase van expansie bevonden. Staatsmijnen kreeg
bovendien te maken met een overheid die bezuinigen in haar vaandel had geschreven,
maar ook bang was voor sociale onrust, die de buitenlandse mijnindustrie volledig
in zijn greep leek te hebben. In eerste instantie poogden de mijndirecties de
winstgevendheid veilig te stellen door de CAO-lonen, ingevoerd in 1917, met twintig
procent te verlagen. Een stakingsdreiging en een minister die liet weten dat
Staatsmijnen zich niet op een zuiver commercieel standpunt kon stellen, maakten
een dergelijke drastische ingreep onhaalbaar.
Vooral Staatsmijnen zag zich genoodzaakt om te zien naar andere methoden voor
kostenbeheersing.
Om inspiratie op te doen, reisden Van Nes en een andere ingenieur van Staatsmijnen
in 1923 door de Verenigde Staten. Hun opdracht was na te gaan in hoeverre de veel
hogere productiviteit het gevolg was van betere machines, zoals transportbanden of
skips voor het kolentransport in de schachten. In tegenstelling tot andere pelgrims
naar de ‘heilige’ oorden Pittsburgh en Detroit lieten zij weinig merken van
enthousiasme voor de Amerikaanse techniek.
De natuurlijke omstandigheden in het Amerikaanse mijnbedrijf weken te zeer af.
‘In dit land waar overal de 2 tons wagens (ondergronds) rijden, is het moeilijk om
iets te zien te krijgen, waar we profijt van kunnen trekken.’ De ideologie van het
Amerikaanse Tayloristisch denken sprak de mijningenieurs evenmin aan.
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Wel waren zij voor een rationele bedrijfsvoering, maar de subtop van Staatsmijnen
was daarmee al voor de reis bezig en de ambities erachter waren van eigen makelij.10
In 1920 braken de staatsmijningenieurs Van Nes en zijn collega Ch. Groothoff,
‘coming man’ en toekomstig president-directeur van Staatsmijnen, de staf over ‘de
onoverzichtelijkheid van een groot bedrijf’. Zij pleitten voor een meer ‘rationele
bedrijfsvoering’ en ‘gedetailleerde bedrijfsplannen’ als tegenwicht.11 Veel factoren
waren geen onderwerp van planning. Ook de cruciale productiviteit van de houwer
werd in eerste instantie als exogeen opgevat. Het nieuwe bedrijfsbeheer was dan ook
een poging de bedrijfsleiding te prikkelen één jaar vooruit te zien en meer systematisch
informatie over het productieproces te vergaren. Binnen twee jaar waren er
vijfjarenplannen. Dit gebeurde in een tijd waarin organisatieadviseurs bedrijven
adviseerden zes tot acht maanden vooruit te denken; in Rusland werd het eerste
vijfjarenplan vijf jaar later gelanceerd. De veranderlijke omstandigheden ondergronds
zorgden ervoor dat een continue stroom van informatie belangrijk was. Om die vast
te houden, verschenen op de diverse staatsmijnzetels ‘Instituten voor Bedrijfscontrole’.
De directie van Staatsmijnen vermeed overigens spoedig de aanduiding
bedrijfscontrole ‘omdat de arbeider vijandig staat tegenover deze controle’. Zij
gebruikte voortaan de term ‘bedrijfsbureau’.
Bij de winning van steenkolen moest rekening worden gehouden met tal van
variabelen, die op een complexe wijze samenhingen.
Daarom had het geen zin al te grote nauwkeurigheid na te streven. In december
1925 werd door meesteropzichter Hundscheidt en opzichter De Groot het traject
tussen de schacht en een aantal werkpunten ‘proef gelopen’. Beiden waren flinke
lopers met lange benen en ongetwijfeld in goede conditie, aldus een correspondent
van de Christelijke Mijnwerker. Zulke waarnemingen waren het voorspel van wat
mijnwerkers spoedig het ‘minutenstelsel’ noemden. Controleurs en opzichters splitsten
taken in minuten op. In de mijnbouw kon het arbeidstempo niet afhankelijk worden
gemaakt van zoiets als een montageband. De auto-industrie, zo benadrukten
mijningenieurs in de jaren twintig, was voor de mijnen geen relevant voorbeeld. In
de mijn ontbrak één centrale machine.12 De mijningenieurs schiepen evenwel een
organisatie als een virtuele lopende band. In de mijn werd de houwer ingebed in een
zorgvuldig geconstrueerde bedrijfsorganisatie.
De mijningenieurs hoopten daarbij met tijdstudies constanten en variabelen te
identificeren en het productieproces administratief beheersbaar te maken. De eis
gedetailleerd zicht te krijgen op de wereld ondergronds leidde, gegeven de vele en
variabele factoren, tot een informatiestroom van ontzagwekkende proporties die men
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Steenkolenmijnbouw was een bedrijvigheid ondergronds in drie dimensies.
In de loop van de tijd varieerde de design van de winning aanzienlijk. Dit schema laat een lange
pijler zien tussen gronden luchtgallerij. De steenkool werd in één keer langs het front weggehaald.
Het werkfront schoof dus in één keer op van rechts naar links. De ontkoolde ruimte kon worden
opgevuld, zoals hier, maar bij een breukpijler liet men die gecontroleerd instorten. Bij korte pijlers
werd een verbindingsweg tussen grond- en luchtgallerij aangelegd, dan haaks daarop en dus parallel
aan de gallerijen een groot aantal gangen. De steenkool werd zo in een reeks korte stroken weggehaald.

de baas moest blijven.13 Constanten hoefden hoogstens enkele malen te worden
gemeten en men hoopte dat grootheden die op het eerste gezicht variabel waren,
alsnog konden worden herleid tot constanten zodat het aantal variabelen allengs kon
worden geminimaliseerd. In plaats van een centrale machine te ontwerpen, was de
ambitie het productieproces modelmatig te beschrijven.
Dan was het in essentie zichtbaar op het kantoor bovengronds.
Meer dan in andere arbeidsintensieve bedrijfstakken kon vanwege deze immateriële
kern in de mijnindustrie worden gesproken van ‘wetenschappelijk bedrijfsbeheer’.
Het rationalisatiestreven was niet louter een reactie op de dreigende markt en
ongunstige rapporten van de rijksbezuinigingsdienst van na 1920. Evenmin alleen
een uitvloeisel van de ‘afwijkende doelstelling’ van Staatsmijnen en het ‘onbelast
zijn met traditionele ervaring’. De organisatorische veranderingen in de
bedrijfsvoering werden tevens veroorzaakt door de problemen van schaalvergroting
bij de winning. Wetenschappelijk bedrijfsbeheer moest de schudgootpijler redden
door de potentiële voordelen zichtbaar te maken, laten zien dat de dagelijkse productie
van een pijler was te verhogen van 50 naar 300 ton en dat dit een verbetering van de
efficiëntie van het bedrijf in zijn geheel was.14
Het ‘rationeel bedrijfsbeheer’ was voorts een middel om zuinig om te gaan met
een schaarse factor. In de traditionele mijnhiërarchie namen opzichters een centrale
plaats in. Zij onderhandelden met de ploegen in de pijlers over het akkoord, het
stukloon, zij hielden een oog op de veiligheid voor iedereen en beschikten over de
ter plaatse relevante informatie. De opzichter was dan ook de boeman en ‘Herr
Betrieb’. In de jaren van snelle groei was er een groot gebrek aan ervaren opzichters.
Degenen in dienst waren, zo erkenden de mijndirecties, ‘jeugdig, onervaren’, hun
ontbrak het aan ‘de noodige menschenkennis en zelfbeheersching’ en ze hadden bij
ervaren houwers weinig gezag.15 Een oplossing was de informatie en dagelijkse
beslissingen anders te organiseren en tot een taak van de hiërarchie hogerop te maken.
Tegelijk dwong de technische evolutie daartoe. Het ‘scientific management’ was
een instrument om de schudgootpijler te redden.
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De daarmee samenhangende schaalvergroting en concentratie zorgden er vervolgens
voor dat het voor de opzichters steeds moeilijker werd een adequate controle uit te
oefenen. In de periode voor 1920 was het al moeilijk om per dienst meer dan zestig
tot zeventig man te controleren. Het ging hierbij evenwel om ruim tien groepen en
één opzichter kon dus een aantal pijlers vergelijken waar onder min of meer analoge
omstandigheden werd gewerkt. In de nieuwe omstandigheden hadden opzichters
echter veelal één grote pijler met eenzelfde aantal mijnwerkers onder beheer en was
hun ervaring maandenlang beperkt tot één werkpunt in één laag. De waarde van de
opzichter ‘als technicus, die zijn oordeel over het werk, dat geleverd kan worden,
moet baseeren op zijn ervaring’ verminderde.
De eerste eis van het nieuwe regime van het scientific management was ‘dat zoowel
de subjectiviteit van den opzichter als mensch als diens subjectiviteit als technicus
moet worden uitgeschakeld’. Zij werden, aldus een vakbond, ‘boodschaplopers, die
men met een briefje van 't kantoor van de bedrijfsleider naar beneden zendt’.16
Hun aantal nam echter gestadig toe. Schaalvergroting, onderlinge afhankelijkheid
en het toegenomen risico van externe effecten verzwakten het zelfregulerend
vermogen van het oude systeem en vergrootten de behoefte aan hiërarchie en toezicht.
Vandaar dat de opzichters een deel van hun handelingsruimte aan de bedrijfsbureaus
of vergelijkbare instituten verloren, terwijl tegelijk het
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In 1910 stond Zuid-Limburg aan de vooravond van een grootse uitbreiding van de mijnbouwindustrie,
hoewel dit rustiek aandoende beeld van de mijn Willem Sophie (begin van aanleg in 1899,
inbedrijfstelling in 1902) anders doet vermoeden. De totale steenkool-productie van de staats- en
particuliere mijnen was tussen 1899 en 1909 al ruim vervijfvoudigd. De mijnbouw zou met zijn
schachttorens, kolenbergen en andere uiterlijke kenmerken het landschap van de streek de komende
halve eeuw nog veel drastischer veranderen. De Willem-Sophie leverde met name huisbrandstof.
Particulieren konden in de beginperiode, zoals vanouds, de kolen aan de mijn afhalen.

door hen uitgeoefende toezicht in omvang en intensiteit toenam.
Uiteraard verliep de introductie van het rationele bedrijfsbeheer niet zonder slag
of stoot.17 Het maakte een mijnwerker behoorlijk nerveus. ‘Gedurende een geheelen
dienst gaat hij met horloge en notitieboekje bij een werkman zitten, het komt er niet
op aan bij welken... wie wordt niet gejaagd, als iemand uren lang achter zijn rug op
zijn werk zit te turen? En dat noemt men dan normale arbeidsprestatie.’ Dergelijke
klachten kregen in de openbaarheid meer ruimte dan normaal, omdat gedurende het
begin van de jaren twintig de staatsmijnen in brede zin onderwerp waren van een
maatschappelijk debat. Daarom werd ook in het parlement hardop de vraag gesteld
of de instelling van instituten voor bedrijfscontrole nu wel wenselijk was.
Zowel het debat in de Kamer als dat in de regio had vooral te maken met de strijd
tussen de katholieke en socialistische zuil over wie in de mijnstreek de overhand zou
krijgen. Die achtergrond bepaalde tevens de opstelling van de vakbonden. Vooral
de katholieke vakbond en de katholieke elite waren ongemeen kritisch over ‘de
doorzetting van een liberaal-kapitalistische bedrijfsmethode’.
De sociaal-democraten moesten wel hun staatsmijnen in bescherming nemen.
Tenslotte rationaliseerden de mijningenieurs niet anders dan zij zich hadden
voorgenomen bij de verhoopte socialisering. Hoogstens was het gebrek aan inspraak
te beklagen. ‘Het denkende deel van de arbeiders’ had toch de opvoedende taak de
mijnwerkers ‘de juistheid van blik in de arbeidsmethode en de noodzakelijke
wijzigingen hierin’ bij te brengen, al was het alleen om lijdelijk verzet te voorkomen.
‘Wij (aanvaarden) de wetenschappelijke bedrijfsvoering, de modernisering en alles
wat daarbij hoort opdat wij voor onze kinderen het mogelijk maken als vrije mensen
te kunnen leven in een socialistische maatschappij’, aldus de voorzitter van de
socialistische bond, die van zijn achterban een zweep cadeau kreeg.
De publieke weerstand tegen de rationalisering van het mijnbedrijf verdween
halverwege de jaren twintig als sneeuw voor de zon, althans van het
kamervragenstellende en courantenvullende publiek. Andere zaken kregen meer
prioriteit. Het katholieke vakbondskader berustte in de feiten: ‘Helaas, de rusteloze
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techniek werkt verder, ook voor de mijnbouw.’ Katholieken en socialisten zetten
zich beiden af tegen Engelse toestanden. In de Tweede Kamer merkte de katholieke
voorman Hermans in 1924 op dat Engeland ‘een voorbeeld zou kunnen nemen aan
de wijze waarop in ons land de mijnen zijn ingericht’. Daarmee kwam hij op dezelfde
lijn als de sociaal-democratische deskundige ir. Th. van der Waerden, die de
‘achterlijke toestanden’ in de Engelse mijnbouw zag als hét ‘afschrikwekkend
voorbeeld’ van tragisch verzet tegen ‘een verschijnsel van technies moeten, zoals
rationalisatie’.
De instituten van bedrijfscontrole kregen in de loop van de jaren twintig een breder
werkterrein. Zij controleerden materialen, machines en afgeleverde producten. Vooral
door de analyse van bedrijfsstoringen vormden zij de kiem van de researchtraditie
van Staatsmijnen. Dit onderzoek kreeg een eerste institutionele vorm in het Centraal
Proefstation Emma, opgericht in 1929 voor werktuigkundig onderzoek.18 De
experimenten met tijdstudies gingen gewoon door en geleidelijk werden deze
technieken verfijnd.
Instructieploegen bepaalden de juiste werkwijze. Opzichters, later speciale
opnameploegen, namen vervolgens de werkzaamheden ondergronds met de stopwatch
in de hand op. Op deze wijze vergaarde men een schat aan gedetailleerde informatie.
Uiteraard bleef men op problemen stuiten, omdat sommige zaken niet eenvoudig
waren te meten. Maar er was veel te normeren en zo werd
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de basis gelegd voor ‘the finest hour’ van het rationeel bedrijfsbeheer, de jaren dertig.

De productiviteit in het Interbellum
Karakteristiek voor de jaren dertig was hoeveel productiviteitswinst de Limburgse
mijnen konden puren uit een bestaand technisch systeem, dus door vervolmaking
van wat eerder was ontwikkeld en door kleine aanpassingen. De Nederlandse
steenkolenmijnbouw gold in het Interbellum als een schoolvoorbeeld van een
efficiënte bedrijfsvoering. In een rapport van het Internationaal Arbeids Bureau werd
zelfs gesteld dat ‘alle getuigenissen erop wijzen, dat het bestaande productief apparaat
van de Nederlandse mijnen volmaakt is in haar modernisering’.19 De productiviteit
in de Nederlandse mijnen behoorde tot de hoogste in Europa. De hoge arbeidsprestatie
compenseerde de relatief hoge verdiensten. Nederlandse mijnwerkers werkten dermate
efficiënt dat de loonkosten uiteindelijk minder zwaar op de bedrijfsresultaten drukten
dan elders (zie ook tabel 3.1).
De mogelijke samenhang tussen het hoge loonniveau enerzijds en de hoge
productiviteit anderzijds trok veel aandacht. Zo zouden de hoge lonen de rationalisatie
hebben afgedwongen.20 Hier is echter de vraag naar de andere drijvende krachten
achter de productiviteitsverhoging belangrijker. In de jaren twintig ging deze
verhoging samen met een toenemend energieverbruik ondergronds en de hogere
prestatie was deels het gevolg van het gebruik van nieuwe machines. In de jaren
dertig stagneerde evenwel het energieverbruik en toch bleef de productiviteit
toenemen. Als de (partiële) mechanisatie niet de oorzaak was, wat dan wel?
Een groot aantal factoren bepaalde altijd al de productiviteit.
Tijdens de crisisjaren waren op zijn minst twee ervan in het geding. In de eerste
plaats de keuze om eerst de beste lagen te exploiteren. Laagdikte was een geologisch
gegeven, maar ook een keuzevariabele. Tijdens de depressie wonnen de mijnen de
beste lagen het eerst.
Bij een oude mijn als de Domaniale was sedert Napoleon de gemiddelde dikte van
de lagen in ontginning zelden meer geweest dan in de jaren dertig. ‘Negatieve
rationalisatie’ heette deze keuze. De tweede factor was een ‘saneering van de
physieken toestand der bezetting’, kortom selectie. Uiteraard konden ingenieurs niet
aan de biologische basis van de arbeidskrachten sleutelen. In de jaren dertig liet de
arbeidsmarkt echter veel ruimte voor keuze. De mijnen ontsloegen tweemaal zoveel
mensen als er arbeidsplaatsen verloren gingen. Met de regering was afgesproken
buitenlanders te vervangen door jongeren uit de streek. Tegelijk waren de mijnen
echter bijzonder succesvol in het creëren van een personeelsbezetting met gewenste
eigenschappen, bijvoorbeeld met een goed risicoprofiel.
‘In perioden van neergaande conjunctuur... wiedt (men) de minder geschikten uit,
waaronder zulk met veel ziekteverzuim of met geringe prestatie.’ De hoofdingenieur
der Mijnen bedacht voor de ‘uitgewieden’ een nieuwe naam, de ‘praktisch invaliden’.
In tegenstelling tot de medisch invaliden kon ‘geen dokter... (hen) ongeschikt
verklaren voor hun arbeid’. Maar ze verdwenen en wel zonder invaliditeitsrente.21
De belangrijkste factor was de meest ongrijpbare: druk zetten op de organisatie
en het aanwezige reservoir aan efficiëntie exploiteren: de mogelijkheden intern voor
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een hogere productiviteit tot het uiterste benutten. De mijndirecties van alle
ondernemingen grepen ‘naar het redmiddel van verhaaste invoering der
wetenschappelijke bedrijfsleiding en concentratie der bedrijven’. Verhaast betekende
deels meer en betere locomotieven en meer rubberen transportbanden in plaats van
schudgoten, maar toch vooral een intensiever gebruik van wat er was. Dat intensievere
gebruik richtte zich ook op de productiefactor arbeid. Daartoe droegen een strakke
hiërarchie en het ontwerpen van complexe akkoordstelsels bij.
Het stukloon werd systematisch ontdaan van collectieve elementen. De
hoofdingenieur van Laura en Vereeniging stelde dat de mijnwerker in de moderne
pijler ‘van dat z.g. groepsverband... zoo goed als niets (bemerkte), alleen dan dat de
gemeenschappelijke afvoergoot langs hem heen loopt’.22 Omdat ook in een pijler de
omstandigheden onvoorzien veranderden, schoven de houwers op

Tabel 3.1 Lonen, loonkosten en marges in de mijnindustrieën van diverse
landen in guldens
Verdiensten arbeiders
per dienst
Ned.
Dui.
Eng.

Loonkosten per ton
Ned.

Dui.

Eng.

1927

5,22

4,72

6,35

4,72

4,47

6,34

1930

5,61

5,31

5,86

4,29

4,34

5,54

1933

4,86

4,12

3,91

3,05

2,80

3,56

1935

4,71

4,27

3,49

2,60

2,82

3,04

1936

4,71

4,55

4,05

2,58

3,00

3,51

1927

Marge tussen loonkosten en waarde op de mijn (a) exportprijs fob
haven (b) per ton
Ned.
Dui.
Eng.
a
b
a
b
a
b
4,81
6,47
3,96
8,87
2,68
4,25

1930

5,00

8,17

4,47

7,89

2,83

4,34

1933

1,92

5,99

3,38

3,89

1,93

2,95

1935

2,29

4,85

3,28

2,77

1,76

2,78

1936

2,67

5,01

3,57

2,88

2,09

2,99

Bron: International Labour Office, Studies and Reports series B (Economic
Conditions) No 31, The World Coal-Mining Industry, Vol I Economic Conditions
(Genève 1938) 198, 201, 213, 216. Nederland staat in deze bron voor de
Staatsmijnen. De wisselkoersen zijn ontleend aan de Jaarcijfers van het CBS.
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de mijn Julia van Laura en Vereeniging sedert de zomer van 1932 iedere dag een
plaats op.
Achteraf stelden experts van de Internationale Arbeids-Organisatie vast dat vóór
1940 mijningenieurs veel te ver waren gegaan in het willen vaststellen van een in
technische zin accuraat loon.
Essentiëler dan een exact systeem, was een loonstelsel ‘eenvoudig en voor de
mijnwerkers begrijpelijk’.23 Zoals uit deze opmerking eigenlijk blijkt, hing het
verhogen van de inspanning van de mijnwerker samen met het gebrek aan evenwicht
tussen de partijen die tot een akkoord over het stukloon moesten komen, zeker in de
depressiejaren. Voorts had het management een grote greep op de informatie over
de omstandigheden in de pijlers. Die twee elementen, de (individuele) akkoorden en
het toezicht, kwamen centraal te staan in de klachten over jagen en drijven toen de
conjunctuur na 1936 aantrok. ‘Als iemand zijn stuk af had, kwam de meesterhouwer
of de sjuttelbaas (schudgootmeester) de pijler af en dan voelden ze nog eens op je
rug of je hemdje nog wel nat was en dan ging je nog eens met de hamer langs de
kolen op.’
Het Staatstoezicht op de Mijnen meende dat pijleropzichters en schudgootmeesters
nog grotere slachtoffers waren. Zij moesten ‘rusteloos’ de moeilijk begaanbare pijlers
op- en afgaan, verantwoordelijk voor én een maximale productie én maximale
veiligheid. In de jaren dertig ‘heb ik meegemaakt dat er sjuttelbazen waren die
verrekten van den angst als hun ploeg niet het vereiste quantum kolen had gehaald...
Die bleven dan beneden zitten - soms wel twee dagen - die durfden zich niet te laten
zien bij de opzichter.
En als ze dan boven kwamen dan werden ze gepakt hè,... en midden tussen de
arbeiders, in het waslokaal werd die man dan vernederd.’24
Mijningenieurs realiseerden zich de nadelen van het werken als een radertje in
een goed geoliede machine, maar ‘door den drang der tijden (zou) ook het oude
systeem veel van zijn poëzie verloren... hebben’, aldus de bedrijfsleiders over het
ongenoegen. Groothoff klaagde erover dat de eigen kring niet gevoelig was voor zijn
argument dat speling in het bedrijf van belang was. ‘Een storing in den regelmatigen
gang van zaken is voor het bedrijf van veel grooter nadeel, dan het te werk stellen
van zooveel menschen op een post, dat men zoo goed als zeker kan zijn, dat het werk
klaar komt. Dàt is de reden, waarom het tijdaccoord wordt gebaseerd op een iets
lagere prestatie dan de gemiddelde.’25 Echter, de meeste mijningenieurs benaderden
arbeid als een volkomen plastische factor. De organisatie van machines en niet die
van arbeid was de ‘bottle-neck’. In een grote modelmatige en statistische analyse
van het ondergrondse bedrijf concludeerde J. Muller dat een optimum was bereikt
bij de afstemming van winning en vervoer. Steenkool werd over drie of vier
verschillende transporteenheden geleid en vaak op een kilometer van de pijler verladen
in wagentjes. Bij meer vervoermiddelen namen de niet te voorkomen bedrijfsstoringen
steeds sneller toe.26
Omdat het niet beter kon, was dus rond 1939 technisch gezien een perfect bedrijf
geconstrueerd. In het hoofdkantoor van Staatsmijnen was de Ingenieur als Genius
in glas en lood vereeuwigd.
Technische efficiëntie was de hoogste norm, niet winstgevendheid. Het ‘op zich
zelf juiste streven om bij het bedrijfsbeheer de commerciële doelstelling sterk op de

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

voorgrond te plaatsen, bracht... het gevaar mee, dat de bij een grote onderneming zo
gewenste continuïteit in gevaar kwam’. Ook de directies van de particuliere mijnen
argumenteerden dat men ‘bij een onderzoek dient... te letten op de omstandigheid of
de mijnen technisch goed geëxploiteerd worden...’.27 Bij onderzoek door buitenlanders
trok inderdaad ‘het superieure ingenieurs advies’ alle aandacht. Staatsmijnen, aldus
een Britse beschouwing, had blijk gegeven van ‘de hoogste mate van vooruitzien...
een eerste klasse lay-out ondergronds geeft de mijningenieur een kans een eersterangs
mijn te ontwerpen’. De verlichte, witte tunnels van gewapend beton ondergronds
deed de Britten denken aan het ‘automatisme zonder inspanning’ van de Londense
ondergrondse.28
In Limburg realiseerden enkelen zich dat het niet al goud was wat er blonk. Bij
nader inzien was de piek in de productiviteit net zo goed aan omstandigheden te
danken als aan superieur ingenieursinzicht. Groothoff erkende althans dat het
programma van hem en Van Nes was mislukt. ‘Wij dachten... (dat) door een
nauwkeurige tijdstudie... het mogelijk (zou) kunnen worden om vergelijkbare
gegevens (die men normen zou kunnen noemen) over verschillende kolenposten te
krijgen.... Practisch bleek slechts een derde deel van het werk geschikt voor
analyseering en het overige twee derde gedeelte bleek zoo variabel te zijn, dat de
gegevens der tijdstudies van dit werk administratief niet konden verwerkt.’29
En als omstandigheden belangrijk waren, dan waren ook factoren van belang die
tijdens de gouddroom van het eind van de jaren dertig nog eenvoudig waren weg te
wuiven, maar die als klachten over jagen en drijven weer bovengronds kwamen en
een belangrijk probleem vormden tijdens de wederopbouw. ‘Wij waren wat de
prestatieverbetering betreft, vrijwel uitsluitend aangewezen op de goede wil van onze
arbeiders’, zo stelde Groothoff na 1945 vast, inmiddels gepromoveerd tot de hoogste
man in de Limburgse mijnindustrie. Hij vroeg vervolgens: ‘Wat betekent de
vervolmaking van de techniek en van de organisatie van ons bedrijf, indien de
bereidheid der mensen om behoorlijk te werken ontbreekt?’30

Herstel en lage productiviteit
Met de bevrijding kwamen de jaren van kolennood en vervolgens de ‘kolenslagen’.
De hongerwinter had geleerd dat verzwakte mensen kou nog minder verdroegen dan
honger. ‘Sla er uit wat gij kunt. U helpt ons land’ was het devies. In zulke
omstandigheden ging het erom veel te produceren; productiviteit kwam op de
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Grafiek 3.3: Ongevallen en ziekteverzuim in de Limburgse mijnen (1900-1974)
In Limburg waren twee ongevallen met elk dertien doden de grootste rampen en bleven catastrofes
beperkt tot 1928 en een reeks in 1946 en 1947. Het grootste deel van het risico bestond uit persoonlijke
ongevallen. Van het type ‘lak af’ - de term waarmee mijnwerkers blauwe nagels of vleeswonden
beschreven - tot botbreuken en levensgevaarlijke ongevallen. Hoewel mijnbouw niet per definitie de
gevaarlijkste bedrijfstak was, was de kans op een ongeval groot. In de Limburgse mijnen, die
internationaal gezien veilig waren, nam vanaf omstreeks 1910 het ongevallencijfer spectaculair toe,
om in de jaren twintig weer even opmerkelijk te dalen. De hogere veiligheid was deels het gevolg van
verscherpt toezicht. Voorts stelde Staatsmijnen in 1930 het gebruik van extra geharde leren petten
verplicht en vanaf 1936 konden mijnwerkers tegen een gesubsidieerde prijs ‘Veiligheid voor
Alles-schoenen’ kopen. Tegen 1940 was de ongevallenfrequentie van jeugdigen niet meer groter dan
die van ouderen, een effect van de recent ingevoerde bedrijfsopleiding.
Uit de grafiek blijkt voorts dat het aantal ongevallen omlaag ging als de arbeidsproductiviteit toenam
en vice versa. Het aantrekken van onervaren arbeiders was slecht voor de productiviteit en leidde
tot meer ongevallen. De grote invloed van selectie bleek in de jaren dertig: weinig ongevallen en een
laag ziekteverzuim, dat gewoonlijk gelijk op ging met de productiviteit.

tweede plaats. In de loop van 1947 was in Nederland echter de acute schaarste voorbij.
De energievoorziening was geen rem meer op de productie in de meeste
bedrijfstakken.31
Toen weer evenveel tonnen beschikbaar waren als voor de oorlog, begon het
productiviteitsniveau opnieuw de aandacht te trekken.
Een bekende Nederlander, hoogleraar bedrijfskunde ir. J. Goudriaan, spuwde gal.
Hij begreep niet dat de mijnwerkers als redders des vaderlands werden gefêteerd
voor een paar dagen zondagswerk, terwijl zij hadden gezegd niet te piekeren over
een hogere productiviteit dan tachtig procent van het vooroorlogse niveau. Maar ja,
zij deden dan ook wat iedereen deed als hij de kans kreeg: ‘een groter deel van het
nationaal inkomen naar zich toe halen voor een kleiner deel van het nationaal product’.
Dat waren harde woorden. Echter, met meer distantie karakteriseerden ook
gezaghebbende Amerikaanse kringen de Nederlandse prestatie bij de winning van
steenkool gedurende de jaren veertig en vijftig als teleurstellend.32
Vanaf het einde van de jaren dertig daalde de arbeidsproductiviteit dramatisch. In
1947 bedroeg zij, volgens de indicator gebruikt in grafiek 3.1, nog slechts 54 procent
van het niveau dat werd bereikt in 1936. Vervolgens stagneerde de productiviteit
langdurig. Daarentegen bereikten Engeland en Frankrijk het vooroorlogs niveau rond
1950. Dat toen in het Ruhrgebied de normale verhoudingen nog niet waren
weergekeerd, was niet vreemd. De achteruitgang was aanvankelijk relatief. Qua
productie per werktijd ondergronds - een betere indicator - stonden de Limburgse
mijnen in 1950 nog aan de top, samen met Polen. De concurrentie dichtte evenwel
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de kloof en op het inhalen volgde het voorbijstreven. Rond 1960 debatteerden
mijndirecteuren over de vraag of de Nederlandse mijnen in Europa nog wel bij de
betere helft hoorden.
De productiviteitsdaling en -stagnatie is een interessant fenomeen.
Deels kon de terugval worden toegeschreven aan de oorlog.
De mijnwerkers leerden ‘dat luieren een landsbelang was’. De voedselvoorziening
was direct na de bevrijding eind 1944 slechter dan tijdens de oorlog. Bij het
management bestond vervolgens het vermoeden dat tussen ‘leege etalages en de lust
tot werken een zeer nauw verband bestond’. Terwijl in overheidsbrochures als ‘Een
halfjaar vrijheid’ alles draaide om kolen, maakte de mijnleiding zich zorgen over
arbeidsmoeheid, geestelijke nood en zedelijk verval.
Rapporteurs meldden: ‘Kankeren! Niets deugt! Zij werken iedere dag met tegenzin.
Zij vinden dat zij een troosteloos bestaan leiden en zien daarbij geen uitweg.’33 Ervaren
kompels en vooral jongeren, voor 1940 naar de mijn gegaan bij gebrek aan een
alternatief, kozen na de bevrijding voor ‘het avontuurlijke bovengrondse leven van
die tijd’ en verdwenen naar Indië, bewaakten de grens als douanier of zochten emplooi
in Amsterdam. Poolse nieuwelingen die niet naar hun communistisch vaderland terug
wilden, klaagden dat de levensomstandigheden in het leger beter waren geweest en
vertrokken weer.34
Deze factoren verklaren echter niet het jaren aanhoudende lage niveau. De daling
van de productiviteit was bovenal een correctie op het hoge niveau van de jaren dertig
en was om twee redenen een gewild verschijnsel. Op de eerste plaats was de
‘kunstmatig’ hoge productiviteit een gevolg geweest van negatieve rationalisatie,
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op de tweede plaats van grote druk op de mijnwerkers. In beide kwam verandering.
Een strategie gericht op het winnen van gemakkelijke, dikke lagen kon uiteraard
niet onbeperkt worden volgehouden. Dat betekende niet dat de mijnen zich tevreden
moesten stellen met slechtere lagen eenvoudigweg omdat er door uitputting niets
anders overbleef. Zij kozen ervoor af te zien van ‘negatieve’ rationalisatie.
Direct na de oorlog kreeg het ontsluiten van minder goede steenkoollagen in de
jaren voor 1944 het label van verzetsdaad door de leiding. De cijfers bevestigen dit
niet. De gemiddelde (netto) laagdikte bereikte een maximum in 1936 met 119
centimeter, liep vervolgens terug tot 109 in 1942, maar was met 113 centimeter in
1944 weinig minder dan direct voor de oorlog. Het verlengen van de levensduur van
de mijnen was de ratio achter het terugdraaien van de negatieve rationalisatie.
Daarmee ging de Duitse beheerder akkoord en na de bevrijding kreeg deze aanpak
nog een hechter fundament in een (officieuze) dunnelagenpolitiek.35
De leidende gedachte was, dat van de beschikbare voorraad spaarzaam gebruik
moest worden gemaakt, want de kolenrijkdom van Nederland was toch al beperkt.
Voorts gold dat ongereguleerde vrije markten ertoe neigden te royaal om te springen
met reserves; dat zij in ieder geval een premie zetten op winsten op korte termijn.
De staatscommissie-Couvée, die geen enkele reden zag om het particuliere mijnbedrijf
te nationaliseren, pleitte in 1948 wel voor toezicht van hogerhand, opdat er geen
ontginbare lagen verloren gingen.36 De regering negeerde dit advies, omdat zij niet
zag hoe dit te regelen viel. Desondanks stond de ontginning van dunne lagen hoog
op de agenda.
Een ethos van zuinigheid was in het mijnbeleid eigenlijk een constante.
Bescherming van de nationale rijkdommen en de selectie van verantwoordelijke
ondernemers waren in de op Napoleon teruggaande wetgeving belangrijke motieven.
Een moderne uiting van die benadering was de aanval in 1910 van Van Waterschoot
op het ‘Amerikanisme’: concentratie op ‘gemakkelijke’ voorkomens en het daarmee
samenhangende euvel van vernietiging van de resterende reserves door ze
onbereikbaar te maken.37 Deze constante werd door ‘conjuncturele’ factoren versterkt.
Terwijl in de jaren dertig ondernemingen overwogen de mijnzetels Hendrik en
Oranje-Nassau IV te sluiten, ontstond er publieke zorg over de eindigheid van
delfstoffen en de uitputting van de oudste mijnen zoals voorspeld kort na 1940.38 De
lokale Limburgse bezorgdheid paste in een algemene stroming. Onder invloed van
de crisis liepen hervormingsgezinden in Amerika te hoop tegen de verspilling van
steenkool, olie en gas en de echo was ook hier te horen. Het was van strategisch
belang elke kilo steenkool te sparen voor de toekomst. Het achterblijvend aanbod
had na 1945 eenzelfde effect.39
De overheid intervenieerde niet, ze hoefde dat ook niet te doen, omdat de
mijnbedrijven hun best deden. Zij namen zelfs reeds verlaten gedeelten van de mijnen
weer in bedrijf. Het Staatstoezicht vergemakkelijkte van zijn kant het zuinig omgaan
met de voorraden door steenkoolwinning toe te staan waar het tot dan toe verboden
was. Overigens maakte de hogere reële prijs voorheen onaantrekkelijke lagen
economisch winbaar. Het staat dan ook niet zonder meer vast dat de
dunnelagenpolitiek de mijnen prikkelde verder te gaan dan zij toch al door de andere
marktverhoudingen gedaan zouden hebben. De gemiddelde (netto) laagdikte daalde
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van 117 centimeter in 1946 naar ongeveer 97 tegen het eind van de jaren vijftig. Na
1960 nam het iets toe, tot 100 centimeter.
Aan de grootste achteruitgang in laagdikte kan een terugval in de productiviteit
van acht tot negen procent ten opzichte van het vooroorlogse niveau worden
toegeschreven.40
Techniek kreeg in deze context een bijzondere rol. In het verleden was een
efficiënter gebruik van de voorraden een onbedoeld effect geweest. De hoofdingenieur
der Mijnen berekende dat tussen 1911 en 1940 de reserves van de Domaniale Mijn
veertig procent minder afnamen dan op basis van de productiecijfers mocht worden
verwacht.41 In het kader van de dunnelagenpolitiek moest techniek de winning van
erg dunne lagen, minder dan veertig centimeter, mogelijk maken. Een technische
doorbraak was gewenst en werd ook gezocht.
De hoge vooroorlogse productiviteit hing op de tweede plaats samen met de intense
pressie op de bedrijfsorganisatie en de vergaande greep op de externe arbeidsmarkt.
Zulke druk was niet langdurig vol te houden en ontspanning betekende geringere
productiviteit. In 1945 lag de norm van een ‘redelijke prestatie’ op tachtig procent
van die in 1938. Dat was het ijkpunt van de nieuwe groepsakkoorden zoals die door
Groothoff na de bevrijding werden ingevoerd. De functie van de techniek was nu
allereerst de terugval in de productiviteit van pakweg dertig procent, veroorzaakt
door minder druk en minder dikke lagen, goed te maken.
Soms droomden mijningenieurs van een radicale vervanging van arbeid door
kapitaal. In correspondentie met de minister van Economische Zaken noemde
Groothoff vergassing van de steenkoollagen ondergronds in 1946 interessant ‘indien
men denkt aan de geringe arbeidsintensiteit’: ongeveer 85 procent minder
mijnwerkers.42 Een jaar later was het enthousiasme geluwd en het project was dood
toen de Koninklijke/Shell zich terugtrok. De ingenieurs zetten hun kaart op het
samengaan van techniek en ‘arbeidsveredeling’ ondergronds en een beter imago op
de arbeidsmarkt. De ‘veredeling’ had alles te maken met het probleem dat men
centraal stelde. Na de bevrijding bleek het scheppen van steenkool in de pijler meer
en meer problematisch en brachten Nederlandse mijningenieurs dit rechtstreeks in
verband met ‘de antipathie, welke bij de arbeiders gegroeid is tegen het ondergrondse
mijnwerk; de werving van jonge mijnwerkers is een probleem van de eerste orde’.43
Van techniek werd een nieuwe verhouding tussen het winnen van steenkool en
transport in de pijler verwacht.
‘Harde’ techniek had minder status na 1945 dan na 1918. In de jaren
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veertig stond psychotechniek op de eerste plaats. Omdat de bereidheid te werken het
cruciale probleem was, hadden ‘wij technici de hulp en voorlichting nodig van de
psycholoog, paedagoog en de socioloog’, aldus Groothoff, en moesten ‘onze
maatregelen... voor een zeer groot deel van psychologische aard’ zijn.44 De mijnen
liepen voorop in de psychologische hausse. Als een van de eersten in Nederland nam
de bedrijfspsycholoog van de (onder beheer gestelde) Oranje-Nassaumijnen in 1946
maandenlang poolshoogte in de Verenigde Staten. Het psychologisch centrum van
de Nederlandse Steenkolenmijnen gaf als eerste het lijfblad van de stroming, Mens
en Onderneming, uit.45 Techniek als zodanig werd niet minder belangrijk, maar het
perspectief van het management werd meer psychologisch. Dit was meer dan een
modegril. De mijnen investeerden langdurig in de fusie van techniek en ‘zachte’
begeleiding. De ingenieursscholing verloochende zich daarbij niet. Voor een
‘menskundige bedrijfsvoering’ naast een technisch-organisatorische, werkte Groothoff
tijdens de wederopbouw aan de analyse van bereidheidsfactoren en een ‘menskundig
werkplan’. Het schepprobleem werd echter met ‘harde’ techniek opgelost.

Mechanisering van de winning
Voor 1940 had de mechanisatie van de steenkoolwinning zich in de Verenigde Staten,
Engeland en op het Europese continent volledig anders ontwikkeld. Op het Europese
continent was partiële mechanisatie dominant: met pneumatische hamers maakten
de houwers steenkool los. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië betekende
mechanisatie aan het front vooral de introductie van snijmachines. Ook in Nederland
was met elektrische snijmachines geëxperimenteerd rond de Eerste Wereldoorlog,
maar deze ontwikkeling was opgegeven.46 De Nederlandse steenkool was te zacht
en de lagen te onregelmatig.
De uitwisselbaarheid van de technische evolutie werd verminderd door de
ruimtelijke vormgeving van een mijn. De Amerikaanse mechanisering was geënt op
korte fronten van de winplaatsen en die pasten op hun beurt in een dambordachtig
kamer-en-pilaarsysteem. Net zoals steden niet worden afgebroken voor een nieuw
transportmiddel, was het niet rationeel bestaande mijnen in één klap volledig nieuw
in te richten.47 Zeker als geenszins vaststond dat een Amerikaanse aanpak een
superieure aanpassing was aan de Europese verhoudingen onder- en bovengronds.
Zo stond tegenover de grote snelheid van de Amerikaanse winning een hoog
vermijdbaar verlies aan natuurlijke voorraden. Het verlies aan winbare kolen werd
in 1910 geschat op vijftig procent en in 1937 bleef daar nog altijd ongeveer twintig
procent van de winbare reserves in de mijn achter.48 De in 1946 vier keer zo
productieve Amerikaanse wintechniek zou, als zij overgenomen had kunnen worden,
geleid hebben tot een negatieve rationalisering van ongekende omvang en dat was
iets wat volledig haaks stond op de dunnelagenpolitiek. Evenals na 1918, vonden
Europese bezoekers het in de jaren veertig moeilijk mijnbouwtechnisch iets van
Amerika op te steken, behalve dan dat van het overnemen van Amerikaanse machines
geen sprake kon zijn.49
Nederlandse mijningenieurs kwamen in 1944, tijdens herstelwerkzaamheden in
de Duitse mijnen, op de hoogte van geheime experimenten daar. Niet veel later
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maakten zij studiereizen naar Groot-Brittannië. De reizen maakten duidelijk dat ook
in Limburg mechanisatie mogelijk was. Van de twee modellen nodigde het Britse
het minst uit tot navolging, ook al waren in Engeland lange fronten gebruikelijk. De
evolutie daar richtte zich op zaag- of freesmachines, die een diepe inham in de
steenkolenwand maakten en de steenkool als het ware in één keer een tot twee meter
diep losmaakten en verwijderden. De eerste experimenten in Duitsland gingen ook
in die richting, maar op het continent koos men al snel voor een andere ontwikkeling.
Schraap- of schaafinstallaties pelden de steenkool van een lange wand af in schillen
van hoogstens enkele tientallen centimeters dik. De Britse ontwikkeling was minder
geschikt omdat die een goed ‘natuurlijk’ dak veronderstelde. In dat land was de door
mensen aan te brengen ondersteuning niet het grootste probleem; in Nederland was
het een knelpunt door de slechte kwaliteit van het dakgesteente.50
Drukbeheersing was iets dat, volgens een ingenieur van Staatsmijnen in 1940,
‘meer op helderziendheid (leek) dan op een wetenschappelijk gefundeerde prognose’.51
De ondersteuning van de pijlers door stutten of stijlen moest de zwaartekracht
opvangen, maar diende tegelijk drukcondities te scheppen die de winning
vergemakkelijkten en moest hergebruik van de stijlen mogelijk maken. De laatste
eis hing samen met de invoering van dure ijzeren stutten in plaats van de houten
gedurende de jaren dertig. Ook al liet men de uitgewerkte laag instorten, een pijler
van 150 meter lang werd vaak door duizend stutten en (horizontale) kappen gedragen.
De inschuifbare jakobsstijl was de eerste ijzeren stut van eigen makelij die op
grote schaal werd toegepast. De inschuifbare wrijvingsstijlen gaven bij druk mee,
ontwikkelden geleidelijk maximale tegendruk en bogen niet zo snel krom als starre
ijzeren stempels. Bij plaatselijke druk knalde het gesteente door de houten
drukplankjes van een slot heen. ‘Soms leek het machinegeweervuur.’52 Ondergronds
moest men de zenuwen kunnen beheersen.
Aan de tekentafels bovengronds worstelde men met het gegeven dat de tweede
eis, de druk zo manipuleren dat het de winning vergemakkelijkte, in 1940 nog voor
tachtig procent een onopgelost probleem was.
Het gebruik van machines stelde andere eisen aan de ondersteuning. Experts
verzuchtten dat zij theoretisch van voren af aan konden beginnen. ‘De mijningenieur
staat voor grote moeilijkheden....
Geen algemeen erkende theorie, noch exacte berekeningen omtrent de optredende
krachten, staan hem ten dienste.’53 Machines vergden
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een ‘stijlenvrij front’. Tussen de laatste rij stutten en de nog vastzittende steenkolen
moest een ruimte open blijven voor de machine, die langs het front op en neer bewoog
en ruim baan nodig had.
In Nederland was het dak echter verhoudingsgewijs slecht. Het begon zonder
ondersteuning onmiddellijk te zakken. Bovenal was het een probleem hoe te voldoen
aan de eis dat de ondersteuning de machinale winning gemakkelijk volgde. ‘Wat de
stutten betreft, hebben het Centraal Proefstation en het Constructie-bureau reeds
meermalen gedacht een definitief bruikbaren uitvoeringsvorm gevonden te hebben,
maar bij beproeving in het bedrijf zijn telkens weer bezwaren naar voren gekomen.’54
De eerste mechanisatiegolf had plaats tussen 1946 en het midden van de jaren
vijftig. De mijnen probeerden diverse systemen uit, maar bewandelden twee wegen
tegelijk: halfmechanisering en mechanisering.55 Halfmechanisering door de
zogenaamde schuifpijler was eigenlijk helemaal geen mechanisering van de
steenkoolwinning. Ook kwam er geen einde aan het scheppen van de gewonnen
steenkolen op het vervoermiddel. Halfmechanisering was een andere organisatie van
het transport van het transportsysteem in de pijler. In de schuifpijler schoof men het
transportmiddel - vaak een kettingtransporteur met meenemers - met behulp van
drukcilinders naar de wand van kool. Een dienst alleen voor het omleggen van goten
en banden was niet meer nodig en er kon dus tijdens drie diensten worden ontkoold.
Dat gebeurde nog door houwers met hun afbouwhamer. De transporteur bleef in
principe gedurende het leven van een pijler intact, ongeveer driekwart jaar.
Schuifpijlers vergden niet per se een stijlenvrij front, maar het kwam voor en in ieder
geval maakte het opschuiven ondersteuning tot een gevoelige kwestie.
De halfmechanische winning bleef tot 1955 net belangrijker dan de mechanische,
waarbij het losbreken van de steenkool wel veranderde: toen won men bij alle mijnen
31 procent van de productie halfmechanisch, 29 procent mechanisch en nog altijd
40 procent in handpijlers.56 Schuifpijlers vergden minder investeringen, maar waren
vooral flexibel en minder gevoelig voor storingen. Dit type was goed toepasbaar
waar het traditionele handbedrijf mogelijk was. In de dikkere lagen was het rendement
tot ver in de jaren vijftig superieur aan dat van de geheel gemechaniseerde pijlers.
Bij dunne lagen en vooral bij een slecht dak was de ondersteuning een probleem:
de houwers werkten in de zone die het moeilijkst te ondersteunen was omdat daar
de kolentransporteur liep.
De schuifpijler werd tijdens de tweede mechanisatiegolf - die van na 1959 - snel
een randverschijnsel en droeg halverwege de jaren zestig nog minder bij aan de
productie dan de ‘traditionele’ handmatige winning.
Het blijvend belang van deze ‘tussenoplossing’ was, dat bij de halfmechanische
pijler zetsystemen voor het plaatsen van stutten en kappen waren ontwikkeld. De
ondersteuning diende volgens een vast patroon te geschieden en het tijdstip van
plaatsing van de stutten was gedetermineerd door het opschuiven van het
transportsysteem. Ontginnen, opschuiven, plaatsen en roven van de stutten waren
niet meer gespreid over verschillende diensten, maar hadden als het ware continu
plaats binnen één dienst. Het schema voor de ondersteuning was nu tot op de
centimeter nauwkeurig van tevoren ontworpen.
In 1947, een jaar na de eerste experimenten met de schuifpijler, werd een vorm
van mechanisering beproefd waarbij een machine de steenkolen losmaakte, laadde
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en voor het eerste transport zorgde. Schraapbakken en kolenschaven waren in
Nederland de belangrijkste apparaten voor het lospellen van een laagje steenkool.
Schraapbakken waren in Duitsland ontwikkeld. Getrouw aan zowel de traditie van
zelfdoen als die van voorrang verlenen aan

Niet alleen in de steenkoolwinning, maar ook in andere onderdelen van het ondergrondse bedrijf
deed de mechanisatie zich na 1935 steeds sterker gelden. Hier is een arbeider bezig bij het opscheppen
van steen met behulp van de Eimco 30, op de staatsmijn Maurits, in 1958. Zoals veel ondergrondse
apparatuur, werkte deze laadwagen op perslucht. De grote buis aan de linkerzijde dient voor de
aanvoer van lucht. Een stofmasker was bij deze werkzaamheden geen overbodige luxe. In de regel,
vooral bij zwaar werk, waren de mijnwerkers echter weinig geneigd om deze op te zetten. De door
de mechanisatie bevorderde stofontwikkeling maakte silicose tot een gevreesde beroepsziekte. Het
sproeien en injecteren van water moest de stofontwikkeling tegengaan.
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Vanaf omstreeks 1935 werden diverse manieren beproefd om het losmaken van de kool te mechaniseren.
Naast onder meer de kolenschraper kwam de kolenschaafin zwang. Dit is een soort ploeg met vrijwel
verticale messen die door middel van kabels of kettingen wordt voortgetrokken terwijl de
snij-apparatuur tegen het kolenfront wordt aangedrukt. Deze steekt 25 tot 30 centimeter kool af, die
zijdelings in een kettingtransporteur wordt geschoven en afgevoerd.
Bij Staatsmijnen ontwikkelde men een eigen multischaaf, waarvan de eerste typen in 1951 in bedrijf
werden genomen. Hier snijdt een kolenschaaf in de koolwand van een pijler in laag 13 van de
staatsmijn Wilhelmina, 1950.

Nederlandse leveranciers, liet Staatsmijnen - na eerst in 1946 zelf een machine te
hebben geconstrueerd en in de Maurits beproefd - een dergelijke schraapinstallatie
vervaardigen door de scheeps- en apparatenbouwer Gusto uit Schiedam. Dat was in
1947 het begin van de vestiging van Gusto Mijnbouw in Geleen. Later zou dit bedrijf
complete installaties van allerlei types op de markt brengen. Bij de proef bleek dat
kennis moeizaam overdraagbaar was. ‘De kennis en ervaring, medegebracht uit
Duitsland, was gering en vele gapingen vertonend’, aldus het interim-verslag van de
proef.
Typerend was ook de mate waarin rekening werd gehouden met de gebruiker. ‘Na
een oorspronkelijk te overwinnen wantrouwen veel enthousiasme bij arbeiders en
toezicht.... bij een enquête onder de arbeiders van de pijler tijdens een der laatste
weken, toen de omstandigheden, vergeleken bij die daarvoor, haast ideaal te noemen
waren, bleek, dat men zich eenstemmig voor de schraperbakmethode uitsprak.’57 De
arbeidsonrust over rationalisatie hoorde nog tot een vers verleden.
Schraapbakken verenigden het losbreken en het transport van steenkool in één
apparaat. Daardoor was ondersteuning minder problematisch. Zij bleven vooral in
de noordelijke mijnen in gebruik, waar het dak het slechtst was. Zij waren tevens
geschikt in kolenlagen van minder dan vijftig centimeter, waarin volwassenen zich
niet konden bewegen en geen stutten konden plaatsen. In 1949 nam Staatsmijnen
een modelproef en in 1953 volgde in de staatsmijn Maurits een test in een lage pijler
zonder ondersteuning. Vanaf 1956 nam het aantal schraapbakken echter af en in
1961 verdwenen ze. Hun vervoerscapaciteit was beperkt en in de nieuwe
marktomstandigheden kwam meer een premie te staan op een ononderbroken transport
van kolen.
Al eerder was gekeken of de voordelen van de schraapbak overgebracht konden
worden op een alternatief, de schaafploeg (of kolenschaaf). Kolenploeginstallaties
bestonden uit twee onderdelen, een schaafinstallatie en een transporteur die de kolen
opving en verwijderde. De eerste kolenploeginstallatie was door de
Oranje-Nassaumijnen ontdekt in Tsjecho-Slowakije en gekocht. Dadelijk viel op dat
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het hoge energieverbruik van de persluchtmotoren elektrificatie onvermijdelijk
maakte. Staatsmijnen beproefde in 1946 uiteraard een zelfgebouwde schaaf en gaf
in de schuilkelder van de Hendrik aanschouwelijk onderwijs over mijnmachines.
De zuidelijke mijnen gaven de voorkeur aan dit type, omdat het de hardere magere
kolen minder vergruisde. De eerste generatie was alleen geschikt voor dikke lagen;
de schaaf was 1,50 meter hoog. Met de snelschaaf kwam een type beschikbaar dat
geschikt was voor dunne lagen en bruikbaar als dak en vloer niet perfect waren. De
eerste werd in 1950 in de mijn Julia gebruikt. Staatsmijnen ontwikkelde vervolgens
samen met Gusto een smal type schaaf, toegesneden op de Nederlandse
omstandigheden. De multischaaf vergde een bijna even smalle stijlenvrije ruimte als
de schraapbak, maar zijn transporteur had een afvoercapaciteit als die van de andere
soorten schaven.
Niet alleen Staatsmijnen, maar ook onder andere Laura en Vereeniging paste
machines aan door ze bijvoorbeeld geschikt te maken voor pijlers waar een lang front
onmogelijk was.
Vervolgens werden de verbeterde typen door gespecialiseerde constructiebedrijven
op de markt gebracht. Na 1960 werkten de mijnen aan vermindering van de
wrijvingskrachten zodat meer energie vrijkwam voor het daadwerkelijke schaven,
of aan automatische controles waarbij de druk op de schaaf automatisch werd
aangepast aan de ondervonden weerstand. Kortom, aan de stroom van kleine
verbeteringen die ervoor zorgden dat de belofte van meer productiviteit werd
gerealiseerd.58
De introductie van schaven en andere machines viel samen met
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een hernieuwde toename van het elektriciteitsgebruik door het ondergronds bedrijf.
In deze periode kozen de mijnen principieel voor elektriciteit als krachtmiddel.
Ondanks de elektrificatie was perslucht echter nog lange tijd belangrijk; voor het
eigenlijke bedrijf ondergronds ongeveer van even groot belang. De opmars van
elektriciteit zou nog verder doorzetten, maar tegelijk calculeerden ingenieurs dat een
elektrificatiegraad forceren tot boven de tachtig procent onzinnig was, gegeven een
persluchtnet in goede conditie.59
Mechanisering in combinatie met de winning van ongunstige lagen had als
consequentie een toenemende kloof tussen de in tonnen gemeten bruto- en
nettoproductiviteit. Steeds meer steen werd bovengronds gebracht; in 1940 twintig
procent van de massa, 37 procent in 1955. Terwijl de nettoproductiviteit terugviel
van 1,6 ton in 1946 tot 1,5 in 1955, nam de brutoproductiviteit toe van 2,1 naar 2,4.
In 1965 was het nettocijfer 2,2 en het brutocijfer 3,6.
De techniek ondergronds werd zo ook steeds intiemer verbonden met installaties
bovengronds, met name de wasserijen, die steenkool en stenen moesten scheiden.
De door de inzet van machines versterkte vergruizing had hetzelfde effect.60
De volmechanische winning van steenkolen leek rond 1955 een plafond te bereiken.
Volgens Staatsmijnendirecteur Hellemans was maximaal dertig tot veertig procent
van de koolwinning te mechaniseren, het percentage van dat ogenblik. Alleen al door
de begrensde toepassing was het effect van de machines op de gemiddelde
productiviteit beperkt. Het aandeel van de gemechaniseerde winning lag bij de
particuliere mijnen hoger dan bij de staatsmijnen. Laura en Vereeniging liep voorop.
Alleen bij de Domaniale was het percentage nul. Mechanisering was in haar eerste
fase gebonden aan natuurlijke omstandigheden. Daarnaast was het enthousiasme van
de bedrijfsleiding van individuele mijnzetels deels de oorzaak van de relatief lage
mechanisatiegraad bij de staatsmijn Maurits en vooral bij de Hendrik.
Tegen het eind van de jaren vijftig nam de (volledige) mechanisatiegraad opeens
snel toe. Van dertig procent in 1957 naar 49 in 1960 tot 79 in 1965. Ook de
productiviteit begon met enige vertraging toe te nemen. De externe druk steeg, terwijl
intern belemmerende factoren aan kracht verloren. In 1957-1958 werd de
dunnelagenpolitiek opgegeven. Oplossingen van het ondersteuningsprobleem maakten
de doorbraak mogelijk. De opgave was een instrument te bedenken dat goed plaatsbaar
was en vanaf het moment van plaatsing een constante draagkracht leverde. Tevens
werkte men aan een alternatief voor het veel tijd kostende roven en weer plaatsen
van de ondersteuningen door het bedenken van vaste constructies ter ondersteuning
van het gebergte, die mechanisch verplaatst konden worden en de voortschrijdende
ontginning direct konden volgen. ‘Op deze wijze is de ideale, z.g. manloze pijler
gerealiseerd’, aldus A.H.W. Martens, bedrijfsingenieur bij de mijn Julia.61
Hydraulische stutten waren het eerste onderdeel van de oplossing en de opmaat
voor een tweede mechanisatiegolf. De eerste proeven gingen terug tot 1949, maar
tot 1957 waren hydraulische stutten experimenteel. Ze hadden een drukkamer die
met water werd gevuld. Ze werden zo geconstrueerd dat ze na enkele millimeters
zakking een maximaal draagvermogen bereikten. Met een manometer konden alle
stutten zo worden ingesteld dat ze evenveel tegendruk uitoefenden. Eerder hadden
houwers de aanwijzing gekregen de bouten van alle schuifstutten op het gevoel gelijk
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vast te draaien, in de hoop dat zo de samenhang van het dak in de pijler bewaard
bleef. De eerste mijn waar hydraulische stutten terechtkwamen, was de Julia, in 1958.
Het volgende stadium was dergelijke hydraulische stutten (of stijlen) te laten
wandelen. Twee maal twee achter elkaar staande stutten werden onderling verbonden
en konden als paar ten opzichte van elkaar bewegen. Een helft werd drukloos gemaakt
en naar voren gebracht, daarna kon de schaaf ontkolen en als het stijlenvrije front te
breed werd, drukten cilinders de andere helft naar voren. Tegelijk kon de transporteur
van de schaafinstallatie worden doorgedrukt. Wandelondersteuningen waren
imponerende machines, zwaargewichten die passen van ruim een meter konden
maken.
Het beheersen van het lopen was evenwel geen sinecure. Staatsmijnen besteedde
veel aandacht aan het ontwikkelen van typen waarbij de stap zo groot mogelijk was,
maar de voortbeweging rechtlijnig en loodrecht op het kolenfront. In een eigen
onderzoeksprogramma ontwikkelde men een automatische richtingscorrectie. Men
probeerde zo ook een grote stuttendichtheid mogelijk te maken. In 1957 was een
eerste experimentele wandelondersteuning getest. Tegen het midden van de jaren
zestig waren voldoende typen beschikbaar voor niet al te ongunstige omstandigheden.
De kosten waren evenwel hoog, de bediening was niet ongevaarlijk en de installatie
niet flexibel genoeg voor lagen met geologische breuken. Totdat de beslissing viel
de mijnen te sluiten, waren dan ook niet wandelondersteuningen het meest toegepaste
type ondergronds, maar losse, handmatig geplaatste hydraulische stutten. Bij de
staatsmijnen nam het aandeel in de delving van pijlers met wandelondersteuningen
toe van tien procent in 1961 tot 31 procent tien jaar later.62
Met kolenschaven en wandelondersteuning was het werk van de ondergronders
onherkenbaar veranderd. In plaats van de houwer die met zijn hak zwaaide, werd de
pijler bevolkt door personen die de voortgang van grote machines in de gaten dienden
te houden. Iedere ondergronder, zo was al tijdens de eerste mechanisatiegolf van
begin jaren vijftig vastgesteld, moest ‘machine-minded’ worden gemaakt. Het aantal
technische specialisten nam sterk toe, van nog geen vijf procent in de jaren vijftig
naar vijftien een decennium later. Aan de mijnbouwkundige kwaliteiten was echter
nog lang behoefte. In een rapport van de ‘werkgroep ondergrondse mechanisatie’
uit 1951 stond: ‘De verscheidenheid van machines in en nabij gemechaniseerde
pijlers wees aanvankelijk in de richting van het inschakelen van bankwerkers en een
enkele elektricien op elke
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pijlerdienst. Het plaatsen van een verantwoorde ondersteuning, het vastzetten van
schoorstutten en hoekstations, de bediening en het seinwezen vereisen daarentegen
de ervaring en de teamgeest van de volbloed mijnwerker.’63 Van de oude
houwerskwaliteiten bleef het zicht houden op de veranderlijkheid van de natuurlijke
omstandigheden dus waardevol.
De verschuiving naar bediening en toezicht maakte het werk in de pijler minder
fysiek. De steenkolen hoefden niet meer met kracht te worden losgebroken en met
de schop vervoerd. Kolen scheppen werd een mannelijke activiteit voor thuis.64 Het
kijken op de manometer verving het met enig geweld plaatsen van stutten.
De evolutie was echter geenszins rechtlijnig. De invoering van ijzeren stutten deed
aanvankelijk een groter beroep op tilkracht.
Het volgen van de schaaf, vaak kruipend, betekende voor de man aan het front
een belasting waarvan ergonomen soms betwijfelden of die minder was dan die in
de handpijler, waar de houwer op zijn vaste plek zware lasten verplaatste.65 Terwijl
in Engeland onderzoekers van de ‘human relations’-stroming in het mijnbedrijf
relatief autonome groepen ontdekten, waren zij verbaasd over de mate waarin de
Nederlandse arbeidsorganisatie was gebaseerd op autoritaire discipline.66 Bij de top
van Staatsmijnen, die een pionier was bij de ‘human relations’-benadering, moet
deze constatering pijn hebben gedaan. De Engelse machines en omstandigheden
stimuleerden evenwel een ander soort groepsvorming dan in Limburg, waar
bijvoorbeeld het zetsysteem de autonome handelingsmogelijkheden beperkte.
Het eindpunt, de manloze pijler, werd niet bereikt. Onder gunstige geologische
omstandigheden werden in Engeland de eerste ontwerpen realiteit gedurende 1966.
In Limburg was de beheersing van het dak nog niet adequaat en de kosten maakten
een manloze pijler oneconomisch. Volstrekt gemechaniseerde winning van steenkool
was een wenkend perspectief in een periode waarin het ‘onmenselijke’ karakter van
arbeid ondergronds voor sommigen een drijfveer was te pleiten voor het sluiten van
de Limburgse mijnen. Noch machines noch technisch vernuft waren genoeg om de
Limburgse mijnindustrie te redden van sluiting.

De mijnsluiting
Op 14 december 1965 kondigde de minister van Economische Zaken, J. den Uyl, de
sluiting van alle Limburgse mijnen aan.
Een mijnsluiting maakte van schachtwielen kunstvoorwerpen, van mijnwagentjes
toeristische objecten, van onderaardse gangen waterreservoirs en van steenbergen
winplaatsen voor steenkoolresten. Mijnsluitingen veroorzaakten specifieke problemen.
In oude mijngebieden, zoals de directe omgeving van Kerkrade, zorgen verzakkingen
tot op heden soms voor onaangename verrassingen. Bij het opgeven van de moderne
schachten moesten diverse strategische beslissingen worden genomen en uit diverse
technieken worden gekozen: afsluiting van de schachtmond met opleg- of met
kleefproppen van beton.67
De mijnsluitingen in Limburg waren evenwel uniek, omdat zij én vroeg kwamen
én redelijk soepel verliepen. In 1992 kwam een einde aan de mijnbouw in beide
zusterbekkens: Belgisch-Limburg en Aken. In het laatste gebied eigenlijk nog later,
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1997, als we de mijn Sophia-Jacoba bij Hückelhoven, niet ver over de grens tussen
Sittard en Roermond, ook een Akense mijn noemen.
De omslag in het denken over de toekomst van de mijnen kwam onverwacht snel.
In 1957 en 1958 overviel een kolencrisis Europa.

‘De kolenboer!’, het was tientallen jaren een vertrouwde roep bij een groot deel van de Nederlandse
particuliere brandstofgebruikers. De nootjes, eierkolen en wat dies meer zij, werden voor de
kleinverbruiker afgeleverd in zakken van 35 kilo. De Heerlense kolenboer H. Snijders en zijn knecht
hebben het midden maart 1951 nog druk. Grootafnemers kregen de kolen veelal los gestort geleverd.
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Achteraf is die crisis uitgeroepen tot het breukpunt. De onzekerheid over de betekenis
van een toen stokkende afzet was evenwel groot en het was geenszins op het tijdstip
zelf evident dat men een ommekeer beleefde. In Limburg was van de crisis zelfs
relatief weinig te merken. In een verbeelding van de bijdrage van de wetenschap aan
de moderne mens voor de Brusselse wereldtentoonstelling figureerden nog in 1958
lachende mijnwerkers naast een ernstige atoomingenieur.68
Een buitenstaander moest de Europese steenkolenmijnbouw rond 1955 wel zien
als een industrie in volle ontwikkeling. Na de bevrijding had de regering in het kader
van de industrialisatiepolitiek het verbreden van de steenkolenbasis van ons land tot
een prioriteit verheven. De Koreacrisis leidde ertoe langetermijnprojecten, waar het
tot dan toe telkens niet van was gekomen, te forceren. In 1952 besloot de regering
dat bij Vlodrop de staatsmijn Beatrix zou worden aangelegd. Tevens kwam het
ontsluiten van de mijnvelden in de Peel op de agenda te staan.
De directie van Staatsmijnen voelde zich niet geroepen op eigen initiatief een
nieuw mijnveld te ontsluiten, omdat het bedrijf druk doende was de bestaande
mijnzetels een moderner aanzien te geven. In 1960 kon de tussen 1909 en 1918
aangelegde Hendrik als ‘fonkelnieuw’ worden gepresenteerd. Een nieuwe schacht
was aangelegd en afgediept tot onder de duizend meter, een magische grens. De
massieve betonnen bok domineerde het terrein en was een specimen van moderne
industriële architectuur.
De meeste mijnzetels ondergingen verjongingskuren. Bestaande beperkingen
werden radicaal aangepakt. De schachten die waren aangelegd gedurende de eerste
decennia van de eeuw, belemmerden de capaciteitsuitbreiding en vooral de verdieping
van de mijnzetels en dus werden diverse nieuwe schachten aangelegd. Daarbij
probeerde men een reeks van eigentijdse innovaties uit, variërend van het toepassen
van beton tot moderne informatietechniek en elektronische besturing.
Het eerste advies van de Peelcommissie, in 1956 in concept gereed en nog met de
aanbeveling mijnen in de Peel aan te leggen, verdween door de omslag in de
energieconjunctuur in de lade en kreeg in 1962 een volstrekt andere conclusie.69
Omdat de spanning op de arbeidsmarkt snel opliep, stelde de directie van Staatsmijnen
in 1959 voor af te zien van verdere aanleg van de mijn Beatrix, maar de tot in het
carboon afgediepte schachten te conserveren.
In Limburg ging de nieuwe schacht Schinnen van de Staatsmijn Emma in 1963
in de mottenballen, drie jaar nadat zij gereed was.
In alle mijnbouwgebieden daalden de investeringen sterk. De betekenis van die
terugval was evenwel niet overal hetzelfde. In een internationaal overzicht van de
belangrijkste geologische, technische en economische veranderingen tussen 1956 en
1960 liet alleen de Nederlandse delegatie de woorden ‘structurele factoren’ noteren.70
Alleen in Nederland was het staken van investeringen het begin van het einde.
De traditionele markten van de steenkolenmijnen stonden reeds lang onder druk.
Toenemende efficiëntie in het gebruik van grondstoffen was een langdurige trend
en deed zich in de gehele industrie voor. Reeds vanaf de Eerste Wereldoorlog nam
het industrieel verbruik van steenkool en cokes slechts met 2,7 procent toe, terwijl
de productie groeide met vier procent. De ontwikkelingen bij Hoogovens hadden
evenwel een bijzondere betekenis. Niet omdat de ijzer- en staalindustrie een grote
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klant was - voor Staatsmijnen rond 1960 dertig procent van de binnenlandse afzet maar omdat deze markt was gevrijwaard van de concurrentie van olie en gas.
In de hoogovens was cokes een reductiemiddel voor het erts.
Welnu, in deze beschermde markt veranderde op korte termijn de efficiëntie van
het verbruik revolutionair.
Zo drong het sinterprocédé het verbruik van cokes terug van 1000 kilo per ton
staal in 1951 naar 550 in 1965. Voorts was in deze sector de liberalisering van de
internationale markt goed te merken. Al voordat ze in bedrijf kwam, zorgde
Hoogovens in IJmuiden voor ‘kolenrugdekking’. In 1919 sloot ze met Staatsmijnen
een contract voor het leveren van vette fijnkool voor vijfentwintig jaar.
Staatsmijnen zei in 1940 het contract op en tijdens de schaarste van na 1945 leek
de rugdekking daadwerkelijk bedreigd door de ambitie van het mijnbedrijf alle
geschikte kolen zelf om te zetten in cokes. Enerzijds kwam een informele
verstandhouding tot stand over ieders belangen. Anderzijds nam het aandeel van de
Nederlandse steenkolen in het verbruik van Hoogovens af, terwijl het Amerikaanse
al vóór de steenkolencrisis binnen twee, drie jaar klom van nul naar zestig.71 De
percentages wisselden, maar goedkope aanvoer van steenkolen uit de Verenigde
Staten was een mogelijkheid waar rond 1960 permanent rekening mee was te houden;
de klantentrouw bij de grote afnemers was dan ook onzeker. Ten slotte was er een
verschuiving van de structuur in de cokesindustrie. Een voor Limburg belangrijk
afzetgebied als Frankrijk investeerde in deze sector zwaar. Hoogovens en haar
Europese concurrenten breidden hun capaciteit om cokes te maken uit.
Eerst bleven de cokesfabrieken bij de mijnen achter; omstreeks 1960 zette een
echte krimp in.72
De concurrentie van andere energiedragers was evenmin een nieuw fenomeen,
maar de verdringing van steenkolen door olie versnelde tegen het eind van de jaren
vijftig. Olie was in Nederland sterker dan elders in opmars, omdat de olieprijs relatief
laag was.73 Bij de grote bedrijven ging de helft van het marktaandeel verloren.
Stookolie penetreerde voorts de markt van verwarming voor gezinnen. Een in
opdracht van de gezamenlijke mijnen opgesteld rapport sloeg een alarmerende toon
aan over de perspectieven voor de afzet van huisbrandkolen. De mijnen als groep
waren juist na 1945 veranderd in huisbrandleveranciers. Veertig procent van de
delving vond zijn weg naar de gezinnen of de kleinindustrie.
Grafiek 3.3 laat die toenemende specialisatie op huisbrand zien.
Het was rond 1960 evenwel niet evident dat vanwege het gebruiks-
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Nadat eenmaal het kabinetsbesluit tot sluiting van de Nederlandse mijnen was gevallen, werd in hoog
tempo het Limburgse mijnlandschap veranderd. Vrijwel alle bovengrondse getuigenissen van de
mijnbouwactiviteiten uit het verleden zijn afgebroken. De sloopbedrijven hadden er jaren goed werk
aan, zoals hier bij het opblazen van het schachtgebouw van schacht III van de staatsmijn Emma te
Hoensbroek, in 1983.

ongemak op korte termijn de kolenkit en het kolenhok uit huis zouden verdwijnen.
De kachelverkoop leek erop te wijzen dat in deze belangrijke markt de opmars van
olie rond 1960 was gestuit. De meningen liepen uiteen of dit een kort respijt was of
niet.
Hij was in ieder geval niet de enige wereldvreemde optimist, de minister van
Economische Zaken die tot in 1965 stelde dat het aardgas de markt voor steenkolen
‘niet direct moeilijker’ zou maken.74
De ontdekking van de bel van Slochteren op 22 juli 1959 was ongetwijfeld een
dramatisch moment. Achteraf bezien. De belangrijke afdeling statistiek van
Staatsmijnen voerde in de lente en vervolgens nog eens in de zomer van 1961 een
uitvoerige studie naar de verwachte benutting van de aardgasvondsten uit.75 De
centrale bevinding was dat de afzet van kolen vóór 1975 weinig van het aardgas te
duchten had. De afdeling berekende dat zonder aardgas het aandeel van steenkool
in het energieverbruik zou teruglopen van 50 procent in 1960 naar 32 in 1975 en mét
aardgas naar 29 tot 28 procent. De introductie zou uiteraard allerlei verschuivingen
tot gevolg hebben, ook voor de mijnen, maar het staken van de productie van stadsgas
uit cokes en dit intern opvangen leek alleszins doenlijk.
De indruk dat Staatsmijnen het belang van de aardgasvondst voor het bedrijf
grotelijks onderschatte, zou verkeerd zijn. De slotzin van het onderzoek was, dat als
‘grootleverancier van gas, maar nog meer als grootleverancier van vaste brandstoffen’,
Staatsmijnen ten zeerste geïnteresseerd zou zijn ‘bij een qua economie en qua
energiepolitiek verantwoorde introductie van het nieuwe aardgas’. Staatsmijnen was
dus juist in hoge mate geïnteresseerd en de directie had de minister vroeg - eind 1960
- gevraagd Staatsmijnen tot een partner te maken bij de voorbereidingen van het
aardgasbeleid.
De minister ging daarop in, zich achteraf rechtvaardigend met: ‘De Staatsmijnen,
dat is het beste wat de Staat in huis had, dát kon in de slag met de oliejongens.’ Dit
was het begin voor een internationaal unieke constructie, waarbij Staatsmijnen mede
als vertegenwoordiger van de overheid participeerde in de Nederlandse Aardolie
Maatschappij en in de Gasunie.76
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De levensvatbaarheid van het mijnbedrijf kwam binnen Staatsmijnen echt ter
discussie te staan toen deze sector inderdaad in 1962 in de rode cijfers belandde.
Binnen Staatsmijnen werd ten slotte in de zomer van 1964 een werkgroep ingesteld
die opnieuw moest nagaan of het mijnbedrijf nog toekomst had.77 Er stonden twee
opties ter discussie. Een ervan kwam erop neer de mijnen open te houden, inclusief
de Maurits, hoewel duidelijk was dat het onwaarschijnlijk was dat die uit de rode
cijfers zou komen.
De andere optie was om als eerste de cokesfabriek Maurits stil te leggen, vervolgens
tussen 1967 en 1970 de mijn Maurits te sluiten, in 1972 de Wilhelmina en op een
ongespecificeerd tijdstip na 1975 de inmiddels geïntegreerde mijnen Emma en
Hendrik.
De mijnbouwkundige leden van de werkgroep waren voor de eerste optie, alle
anderen voor de tweede. Voerden de mijningenieurs een achterhoedegevecht? Achteraf
gezien wel, maar de discussie maakte weer eens het belang van visies in een onzekere
omgeving duidelijk. Immers, volgens de berekeningen kwam sluiting, de tweede
optie, duurder uit dan het alternatief. Echter, het debat ging au fond niet over een
modeluitkomst, maar over fundamentelere, intuïtieve noties.
De mijnbouwkundigen plaatsten de problematiek in een Europese context. De
aanhangers van de sluiting benadrukten de Nederlandse energievoorziening. De
visies over de te verwachten prijs van steenkolen en energie en het belang van
kolenvoorziening in geval van internationale conflicten, verschilden al naar gelang
de keuze voor het ene geografische kader of het andere. De behoefte aan energie
nam in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal sterk toe. Het verwachte
aanbod van Nederlands aardgas zou
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Grafiek 3.4: De steenkoolwinning in Limburg verdeeld naar soorten (1890-1964)
Bron: Jaarverslagen van het Staatstoezicht op de Mijnen en de statistieken van de Gezamenlijke
Steenkolenmijnen in Limburg. De winning van vette steenkolen is in tweeën gedeeld, met de aanname
dat de vette steenkolen verwerkt in de eigen cokesfabrieken het enige eigen verbruik van deze soort
was.

slechts een klein deel dekken. De Nederlandse energie-markt was daarentegen klein
en de verschuivingen door het aanbod van olie en vooral aardgas groot.
De internationale context was ook anderszins belangrijk.
Mijnbouwkundigen zagen de Limburgse mijnen als de betere in Europa. Daar viel
iets voor te zeggen. Hoewel de productiviteit niet meer de hoogste was, hadden de
Nederlandse mijnen zich goed gehandhaafd op de gemeenschappelijke markt, beter
dan wie ook. De binnenlandse afzet daalde tussen 1952 en 1961 van 100 naar 64
procent, maar die naar de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal
verviervoudigde.78 De tegenpartij betwijfelde of Limburg nog wel tot de betere helft
hoorde en een Europese niche reëel was. Zij wees vooral op de beperkte reserves en
geringere mogelijkheden voor negatieve rationalisatie en concentratie. De Limburgse
mijnen konden alleen nog maar verder op achterstand worden gezet.79 Daarbovenop
kwam het nationaal egoïsme bij belangrijke bedrijfstakken in verval. Verkapte steun
was een realiteit. Mijningenieurs geloofden in een internationaal gecoördineerd
energiebeleid. De voorstanders van sluiting zagen vooral een soort concurrentiestrijd.
Als niet snel het initiatief werd genomen, dan verloor Limburg de race met België
en Duitsland, waar ongetwijfeld ook sluitingen zouden worden aangekondigd.80 En
als binnen Limburg de particuliere ondernemingen het eerst de moed verloren en de
brui eraan gaven, raakte Staatsmijnen in een lastig parket.
Snelheid was geboden.
Techniek en technische mogelijkheden speelden in deze discussie een rol op de
achtergrond. De voorstanders van sluiting benadrukten dat de Limburgse productiviteit
internationaal tegenviel. Deze was voorts reeds enige tijd stabiel en dat was een
indicatie dat de technische mogelijkheden waren uitgeput. Alleen omwille van de
argumentatie waren zij bereid uit te gaan van een groei volgens het landelijk
gemiddelde. De mijnbouwkundigen zagen daarentegen ruimte voor een aanzienlijke
productiviteitsstijging. De geringe toename tot 1960 was immers een politiek
fenomeen.
Ingenieur A. Hellemans, de man van het rationalisatie- en mechanisatieproces dat
was ingezet in de jaren vijftig, zag een oogstseizoen voor zich. ‘(Wij) beginnen...
het vak van de mechanisatie - na een moeizaam begin - langzamerhand te kennen.’
Geen principiële nieuwigheden, maar een snellere vooruitgang van het front en een
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daarop afgestelde organisatie konden de productiviteit met een kwart of meer
vergroten.
Tijdens het interne debat was het een zwak punt dat juist in het begin van de jaren
zestig het effect stagneerde. De voorspelde toename van de arbeidsproductiviteit met
vijf procent was evenwel geen grootspraak en is te gemakkelijk de geschiedenis
ingegaan als ‘een redenering van Jan Kalebas’. Over het hele decennium nam de
productiviteit inderdaad toe met bijna vijf procent.
Grafiek 3.1 laat daarom tevens de evolutie van de algemene productiviteit in
Limburg zien alsof die zich parallel had ontwikkeld aan de productiviteit ondergronds.
Zo bezien, deed de toename niet onder voor die in de omringende landen. De
voorstanders van mijnsluiting waren te pessimistisch over de mogelijkheden het
niveau van de arbeidsproductiviteit te vergroten. Het was ironisch dat in 1974, het
laatste jaar, de productie per dienst ondergronds in Limburg gelijk was aan die in
het Ruhrgebied.81
Arbeidsproductiviteit en technische mogelijkheden waren echter niet bijzonder
relevant in de discussie, net zoals rond 1980 een mogelijke hoge productiviteit anderhalf tot drie keer het niveau van rond 1960 - geen reden was mijnen te openen.82
Het debat was er een tussen twee wereldbeelden.
De mijningenieurs hadden oog voor economische aspecten, maar de mijnindustrie
onttrok zich in hun ogen grotendeels aan de economische logica van de handboeken.
De energiemarkten konden nauwelijks worden beschouwd als normale markten. Dat
was vooral het gevolg van structurele overcapaciteit en de moeizame aanpassing van
vraag en aanbod, die mijningenieurs zagen zover
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65
als zij maar terugkeken. Dat waren nu eenmaal de (technische) eigenaardigheden
van het bedrijf. De voorstanders van mijnsluiting redeneerden, heel economisch, dat
het voor Nederland een onbegrijpelijke paradox zou zijn geweest de goedkoopste
energie, aardgas, te exporteren en de voortgezette productie van de duurste vorm van
energie, staatsmijnenkolen, onmisbaar te noemen.
Binnen het bedrijf was het onverantwoord een verliesgevende kolenproductie te
laten financieren door een chemisch bedrijf, dat middelen goed kon gebruiken en uit
was op een grote, nationale fusie met de Algemene Kunstzijde Unie en de Koninklijke
Zout-Ketjen, de voorlopers van AKZO.
W. Bogers probeerde later de mentaliteiten achter deze wereldbeelden te
karakteriseren. Bogers, later president-directeur, was rond 1960 de man van de
afdeling Statistiek, die hij had doen uitgroeien tot een centraal planbureau voor
Staatsmijnen; hij personifieerde de economische stroming. Bogers kwam in 1950
binnen in een huis vol ingenieurs, ‘waarbij de bruikbaarheid van een econoom al
vechtend moest worden aangetoond’. Mijningenieurs waren romantisch, patriarchaal
en enigszins naïef. De toegevoegde waarde van economen lag niet in hun
econometrische modellen. Bogers was bijna net zo sceptisch als de mijningenieurs,
die de problemen deels weten aan de te optimistische prognoses uit de jaren vijftig
en de te pessimistische nadien. De toegevoegde waarde van de economen was volgens
Bogers dat zij geen scheppers waren.
Bij Staatsmijnen dwong een beperkt aantal mensen ‘van het type
econoom/ondernemer’ sluiting van de mijnen af, omdat ‘het... niet hun mijnen (waren),
zij voelden zich niet de scheppers ervan, zij waren niet de ongekroonde koningen
van grote en complexe bedrijven...’83
Er waren meer groepen - de chemisch ingenieurs stelden zich anders op dan de
mijningenieurs - en de laatsten benadrukten sterk andere aspecten, met name de
sociale. De opvolging van een mijningenieur door een econoom als president-directeur
was relevant. De objectieve omstandigheden en de variëteit aan visies dwongen
Staatsmijnen tot de beslissing de banden van verticale integratie door te snijden en
niet omwille van historisch/strategische redenen in een bedrijfstak in verval te
blijven.84 De definitieve beslissing van de hoofddirectie van Staatsmijnen was unaniem
en kwam snel na de zojuist weergegeven discussie. Weliswaar liepen bij de sluiting
van de mijnen niet mijningenieurs maar anderen voorop, maar ook zij conformeerden
zich.
Het vervolg was een complexe geschiedenis. De regering diende over de streep
te worden getrokken en dat was geen gemakkelijke zaak. De doorbraak kwam toen
J. den Uyl minister van Economische Zaken werd. ‘We herkenden elkaar duidelijk,
allebei economen’, aldus A. Rottier, president-directeur van Staatsmijnen vanaf eind
1962. ‘Eerst de Maurits weg... o.k., maar daar moet dan wel een spectaculaire andere
vestiging tegenover staan.’ Den Uyl was reeds sedert zijn eerste bezoek aan de
mijnstreek, kort na de Tweede Wereldoorlog, ervan overtuigd dat mijnwerk
mensonwaardig was. Andere vooraanstaande personen, variërend van de Commissaris
van de Koningin tot de voorzitter van de grootste mijnwerkersbond, deden hun duit
in het zakje met uitspraken als: zou ‘men deze industrie uit het oogpunt van
arbeidsvreugde in stand... moeten houden?’ of het ‘ik sluit de mijn’ van de
vakbondsman in 1963.85
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De directies van de particuliere mijnen, die in andere omstandigheden verkeerden
en nog winst maakten, gingen uiteindelijk ook om. Dat was belangrijk vanwege de
overschakeling op aardgas.
Ongetwijfeld zou de mijnsluiting in elk geval zijn opgezet als een alomvattend
proces, waarbij een alomvattende regie snelheid moest garanderen. De plannen voor
het gasgebruik, opgesteld volgens de lijn van het Esso-rapport, gingen uit van een
snelle en diepe penetratie van de huishoudelijke markt, het domein van de particuliere
mijnen. De ijsbloemen in de slaapkamers dienden te verdwijnen en Nederlands grote
achterstand in centrale verwarming ten opzichte van andere Europese landen
weggewerkt. Dit kon des te sneller als de ondergronder snel en definitief bovengronds
kwam. In de regio hadden mijnwerkers hun best gedaan om hun kinderen uit de mijn
te houden. Voor individuen was het einde van hun ‘koel’ denkbaar en bij de vaders
die ondergronds bleven gaan, droeg dit bij tot een vertrouwen in de goede afloop
van de herstructurering, een vertrouwen dat, in de woorden van vakbondsbaas
Dohmen, ‘grenzenloos, ja, huiveringwekkend’ was.86
De veranderingen die schuilgaan achter de woorden afvloeiing van mijnpersoneel
en omschakeling, waren immens. In 1960 werkten bijna 60.000 mensen bij de mijnen
en was zeventig procent van de bevolking in de mijnstreek direct en indirect
afhankelijk van deze bedrijfstak. Het proces dat volgde, verliep in veel opzichten
anders dan verwacht en gehoopt. Uiteindelijk sloot de laatste staatsmijn, de
Emma-Hendrik, in 1973. De Oranje-Nassau I, de eerste moderne mijn in de streek,
ging een jaar later als laatste dicht. De elektriciteitscentrale van de Laura en
Vereeniging bleef tot halverwege de jaren tachtig in bedrijf. De maatschappelijke
gevolgen waren nog lang nadien merkbaar. Staatsmijnen begon een nieuw, ander
leven als het chemisch bedrijf DSM. Begin jaren tachtig verwierf DSM een participatie
in een Amerikaanse mijn, die de steenkool vooral op de Nederlandse markt zou
afzetten. De rechtsopvolger van de Oranje-Nassaumijnen, met belangen in de olieen gassector sedert 1968, intensiveerde zijn activiteiten bij deze energiedragers rond
1980, onder andere door exploratieboringen en het verschaffen van kapitaal en
management. De Nederlandse steenkolenmijnindustrie was echter sedert 1974
geschiedenis.
B.P.A. Gales, J.P. Smits en R. Bisscheroux
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Pas na zeer uitgebreid seismisch vooronderzoek komt het tot boringen. Deze boorinstallatie bevindt
zich in Zuid-Holland, waar in 1953 het eerste aardolieveld werd gevonden. In 1957 kreeg de NAM
een concessie voor vrijwel geheel Zuid-Holland en de kustwateren. In tegenstelling tot Schoonebeek,
dat één groot winveld bevatte, waren er in Zuid-Holland verschillende velden met uiteenlopende
diepten. Deze zorgden rond 1960 voor een even grote opbrengst als het Drentse veld.
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4 Olie en gas
De activiteiten van de Koninklijke in Nederlands-Indië
Technologische innovaties
Organisatorische veranderingen
Activiteiten van Shell in de Verenigde Staten
De speurtocht naar aardolie tussen beide wereldoorlogen
De aardolie-exploratie in Nederland in de jaren veertig en vijftig
Oliewinning
Gaswinning
Conclusie

Al vele eeuwen werd op tal van plaatsen olie gewonnen aan de oppervlakte of door
het graven van putjes of schachten. Zo liet in Indonesië de bevolking bundeltjes
rijststro naar beneden zakken en kneep die vervolgens uit boven een bakje. Volgens
een bericht uit 1795 voorzagen vijfhonderd handgegraven schachtjes op Borneo in
de behoefte aan licht en brand van zeven miljoen mensen.1 De geschiedenis van de
oliewinning begon evenwel pas echt in 1861, toen men in de Verenigde Staten aardolie
op een grootschalige wijze ging winnen. De kern van de doorbraak was de methode
om bij de delfstof te komen, een techniek ontleend aan de winning van steenzout,
namelijk boren en het maken van boorgaten.
In de eerste jaren na deze vondst werd er lukraak naar olie geboord, maar al snel
kwamen twee Amerikaanse geologen, onafhankelijk van elkaar, tot theorieën op
basis waarvan er meer gericht naar olie kon worden gezocht. Aardolie bleek vooral
voor te komen in poreuze gesteenten zoals zand, kalksteen en dolomiet. Tussen de
zandkorrels waren poriën die met olie, water en gas waren gevuld. Als het
aanvankelijk homogene mengsel van deze drie stoffen zich in een hellende, of
anticlinaal geplooide laag bevond, kon zich onder invloed van de zwaartekracht een
scheiding voltrekken. Het water kwam dan in de diepere delen van de zandlaag
terecht, terwijl hierboven een opeenhoping van olie en gas optrad. Op grond van
deze anticlinaal-theorie kon gericht naar aardolie worden gezocht.2
In het laatste kwart van de negentiende eeuw breidde de oliewinning zich over de
verschillende continenten uit. Vooral in Oost-Azië en Oost-Europa werden olievelden
tot ontwikkeling gebracht. Het Nederlandse bedrijf de N.V. Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij (hierna genoemd de Koninklijke) speelde
daarbij een vooraanstaande rol. Reeds in het laatste kwart van de vorige eeuw was
de Koninklijke actief in Nederlands-Indië. In de jaren 1890-1913 breidde het bedrijf
zijn werkzaamheden sterk uit en begon het activiteiten te ontplooien in Mexico,
Egypte, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Rusland en Venezuela. Vooral na de
alliantie met The Shell Transport and Trading Company, in 1907, groeide de
Koninklijke/Shell uit tot een ware multinational.

De activiteiten van de Koninklijke in Nederlands-Indië
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Reeds in een vroeg stadium was het bekend dat er zich aardolie in de
Nederlands-Indische bodem bevond. Jan Huygen van Linschoten maakte in een van
zijn zestiende-eeuwse reisverslagen al melding van de aanwezigheid van aardolie
op Sumatra.3 Het duurde evenwel tot halverwege de negentiende eeuw voordat er
enige commerciële belangstelling voor aardolie ontstond. Von Baumhauer - een
persoon die zich intensief bezighield met vraagstukken op het gebied van
volkshuishoudkunde en statistiek - achtte het raadzaam de Indische bodem op de
aanwezigheid van olie te onderzoeken.4 Mede met het oog hierop werd in 1846 in
Delft een opleiding voor mijningenieurs ingesteld. In 1850 werden de eerste
aspirant-ingenieurs naar Indië gestuurd om enkele grondboringen te verrichten.
Het Indisch Mijnwezen verzamelde reeds in 1865 alle bekende informatie over
olie en somde bijna alle later belangrijke oliegebieden op. Het voorstel van rijkswege
olieboringen te ondernemen, wimpelde het koloniaal bestuur af, mede omdat de
regeringsadviseur veronderstelde dat zelfs op Java de zware inheemse olie niet de
concurrentie aankon met de lichte uit Rusland.
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Perifere markten, zoals die van het Verre Oosten, waren in deze fase belangrijk
vanwege de massamarkt voor lampolie. Daarom werden in Indië reeds vroeg diverse
pogingen ondernomen door particulieren om door plaatselijke winning in de behoefte
te voorzien. Na een tournee langs de belangrijkste oliegebieden van de wereld, liet
J. Reerink tussen 1871 en 1876 een aantal boringen uitvoeren. De Pennsylvanische
boor, aangedreven door een tredmolen voor buffels, bleek niet geschikt, evenals de
vervolgens geïmporteerde Canadese boorinstallatie met stoommachine.
In het modderig dekterrein stortten de boorgaten gemakkelijk in. De apparaten en
aanpak moesten worden aangepast. Voordien draaide de Nederlandsche
Handel-Maatschappij echter de kredietkraan dicht.
In 1880 merkte A.J. Zijlker, een Groningse boerenzoon die zich als tabaksplanter
op Sumatra had gevestigd, dat bij Telaga Said de inheemse bevolking fakkels met
een aparte gloed brandde. Deze fakkels bleken met een speciaal soort ‘was’ te zijn
bestreken. Toen hem de vindplaats van deze ‘was’ werd getoond, besefte Zijlker
onmiddellijk dat het hier aardolie betrof en zag hij in dat de ontginning van dit
oliereservoir economisch rendabel kon zijn. Voor een habbekrats kocht hij de
omringende gebieden van de tabaksplanters op en vervolgens ging hij tot de exploitatie
van de olievoorraad over.5 Al snel moest de ingenieur van het Mijnwezen, R. Fennema,
de technische leiding op zich nemen, aangezien het kampement van waaruit de
oliewinning werd geregeld in een staat van grote chaos verkeerde.6 Deze
mijnbouwkundig ingenieur stelde tevens een geologisch rapport op waaruit bleek
dat de olievondst van Zijlker op een plooirug gelegen was.7 Hiermee was aangetoond
dat de anticlinale structuren die in de Verenigde Staten veelvuldig voorkwamen en
die als een voorname vindplaats van aardolie golden, ook in Indië aanwezig waren.
In 1890 nam de Koninklijke de concessie van Zijlker over. In de eerste jaren
beperkte het bedrijf zich tot boringen in de directe nabijheid van de eerste oliebron.
Deze boringen leverden niets op omdat - naar achteraf bleek - te ver op de vleugels
van de plooirug werd geboord.8 Het uitblijven van nieuwe vondsten wekte
aanvankelijk geen onrust. Het veld op Telaga Said produceerde immers zoveel olie,
dat de Amerikaanse boormeesters die hier hun werk voor de Koninklijke uitvoerden,
meenden dat de olievoorraad vrijwel onuitputtelijk was. In het voorjaar van 1898
begonnen zich echter ernstige problemen bij de oliewinning voor te doen.
De productie liep in snel tempo terug, terwijl de putten in toenemende mate water
in plaats van olie gingen produceren. Deze noodlottige ontwikkeling kwam voor de
boormeesters als een donderslag bij heldere hemel.
Dat de boortechnici zo overrompeld werden door deze ontwikkeling, moet worden
verklaard door het plaatselijk karakter van hun geologische kennis. De Amerikaanse
boormeesters baseerden zich op praktijkervaring. Die hadden zij echter meegebracht
uit de Verenigde Staten en aan Indische ervaring ontbrak het hen juist.
Zij waren weliswaar goed op de hoogte van de ‘ins en outs’ van de Amerikaanse
oliewinning, maar zij hadden geen notie van de bodemstructuur van Sumatra. Zij
wisten minder goed dan in Amerika dat de boorbeitel dicht bij de olielaag was en
boorders werden bijvoorbeeld eerder verrast door oliefonteinen. Daarom was de
bewering dat de olievoorraad onuitputtelijk was dan ook goedkope retoriek. Gerretson
laat evenwel na te vermelden dat dit een geruststelling was die de Nederlandse
ondernemers bij voorbaat met een korrel zout hadden moeten nemen. Anders gezegd,
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het is opmerkelijk dat zij wel moeite deden inzicht te krijgen in de Amerikaanse
praktijk, bijvoorbeeld door Delftse ingenieurs incognito als ‘studiosi’, onbaatzuchtige
belangstellenden, naar Pennsylvania te sturen, Amerikaans materiaal te verwerven
en personeel te rekruteren, maar dat het zoveel moeilijker bleek de ervaring over te
nemen hoe vergankelijk een enkel olieterrein was.9 In de periode tussen september
1898 en december 1899 ondernam de Koninklijke een grootscheepse campagne van
110 olieboringen. De onderzoekers waren ervan overtuigd dat zich te Boekit Mas
gigantische voorraden olie in de bodem zouden bevinden. Niets was minder waar.
Er werd tijdens deze langdurige en kostbare boorcampagne geen druppel olie
aangetroffen. Gerretson verklaart het falen van deze exploratieonderzoekingen uit
het niet-wetenschappelijke karakter ervan.10 Zo werd er geen gebruik gemaakt van
moderne wetenschappelijke inzichten die in die tijd algemeen bekend waren. Dit feit
is juist zo opmerkelijk, aangezien Fennema in zijn rapport harde bewijzen had
geleverd dat de locatie van het olieveld te Telaga Said geheel in overeenstemming
was met hetgeen volgens moderne geologische theorieën mocht worden verwacht.
De voor de Koninklijke werkzame Amerikaanse boordeskundigen hielden daarentegen
vast aan de praktijk uit het ‘pre-geologische’ tijdperk, waarbij nieuwe boringen
uitsluitend in de nabijheid van bestaande oliebronnen werden verricht.
Op zichzelf is het niet zo merkwaardig dat Amerikanen aan een dergelijke strategie
vasthielden, daar deze manier van werken (de zogenaamde empirische methode) in
de Verenigde Staten in de praktijk succesvol was gebleken. Deze werkwijze ontbeerde
weliswaar een wetenschappelijke onderbouwing, maar was desalniettemin effectief.
Dit succes werd echter in belangrijke mate in de hand gewerkt door de relatief
gelijkmatige structuur van de bodem in Pennsylvania. Doordat de aardkorst in Indië
veel zachter was, kenden de plooiruggen en -dalen hier een veel grilliger verloop,
waardoor de olie minder gelijkmatig verdeeld was en zich op onverwachte plaatsen
kon ophopen. De empirische methode was in Nederlands-Indië daarom niet goed
toepasbaar.
De Koninklijke moest in deze fase wel een beroep doen op andere buitenlandse,
meer geologische expertise om het exploratieproces nieuw leven in te blazen. Enkele
uitzonderingen daargelaten, bleken Nederlandse boortechnici weinig vertrouwd te
zijn met
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Bij de opsporing van gas en olie deden regelmatig nieuwe technieken hun intrede. Hier is een ploeg
van de NAM op het strand van Scheveningen bezig met seismisch onderzoek met behulp van een
vibraseis (1983). Gevoelige instrumenten aan de oppervlakte, seismometers, registreren de trillingen.
Hun gegevens worden in de meetwagen in een seismogram vastgelegd. Aan de hand van een reeks
opeenvolgende metingen die in elkaars verlengde liggen, kan het verloop van de gesteentelagen tot
een diepte van wel 3000 meter worden gereconstrueerd.
Geofysische exploratietechnieken
Geofysische exploratietechnieken maken gebruik van de uiteenlopende eigenschappen van gesteenten
en stoffen. Door contrasten in kaart te brengen, is een beeld van de ondergrond te schetsen. Daar
geofysische methoden indirect zijn en veel interpretatie vergen, is toetsing vereist. Dit kan op grote
diepte alleen door te boren. Boor- en geofysische technieken zijn dus complementair, maar tevens
substituten. Geofysisch onderzoek moet ongerichte inspanningen voorkomen. Eind negentiende eeuw
waren de wezenlijke principes voor dit onderzoek geformuleerd. Analyse van aardbevingen maakte
duidelijk dat de gesteldheid van de aarde de trillingsgolven beïnvloedde. Met de diepte nam de snelheid
toe en bij de overgang van de ene laag naar de andere bogen de golven af (refractie) of werden
weerkaatst (reflectie). Bij geofysisch onderzoek was de ontwikkeling van geschikte instrumenten
cruciaal. Daar dit onderzoek zich in de twintigste eeuw afspeelde aan de grens van het toegepast
wetenschappelijk en technisch kunnen, laten de beproefde methoden, van de toepassing van
‘radiogolven’ via chemogeologie tot radioactiviteit, de fascinaties van de moderne tijd zien. Rond
1900 was de periode van kunstmatig opgewekte en gemanipuleerde golven. De essentie van seismisch
onderzoek was het met een trillingsbron creëren van trillingsgolven en de registratie daarvan. Daarbij
waren er twee methoden, refractie en reflectie. Na de jaren dertig verdrong reflectie-seismisch
onderzoek het refractiewerk. Het opwekken van seismische golven door het ontploffen van dynamiet
en de registratie van impulsen met een mechanische seismograaf leek eenvoudig, maar het meten van
afstanden en tijd bleek problematisch. Enkele technische doorbraken als gevolg van de Eerste
Wereldoorlog maakten geofoons bruikbaar. Fransen en Engelsen ontwierpen opsporingsinstrumenten
die ongevoelig waren voor normaal oorlogsrumoer, maar niet voor de lage frequenties van een
kanonschot. Hierbij waren filters van groot belang.
Hoewel de Duitsers tijdens de oorlog dergelijke technieken nauwelijks gebruikten, domineerden zij
direct na 1918 op commercieel terrein. Zo was onder meer het bedrijf Seismos van L. Mintrop actief.
Voor onderzoek naar erts en zout bestond in Duitsland slechts een beperkte binnenlandse vraag.
Seismos werd daarom spoedig, via de Koninklijke/Shell, actief op de Amerikaanse markt.
De ontwikkeling van deze techniek had vooral in de Verenigde Staten plaats. Verfijnde filters,
versterkers met vacuümbuizen en verkleining van de apparatuur waren belangrijke stappen. De
grootste verbeteringen hielden verband met de registratie van reproduceerbare seismische resultaten
en de bewerking van de informatie. Digitale opnameapparatuur in de jaren zestig en de elektronische
analyse van gegevens zorgden voor een sprong voorwaarts. Driedimensionale reflectie op plaatsen
waar accurate details ertoe doen, leidde in de jaren zeventig tot een opmerkelijke verbetering in de
productiviteit van het speuren naar olie en gas. Gravimetrisch onderzoek richt zich op afwijkingen
van het zwaartekrachtsveld. Diepe slenken, kloven of lichte stenen zoals steenzout, verraden zich door
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een verminderde zwaartekracht. Hoewel goedkoop en snel uit te voeren, gaf gravimetrisch onderzoek
slechts een globale indruk. Bij de gravimetrie nam Nederland spoedig een vooraanstaande plaats in.
De Koninklijke/Shell werkte sedert 1921 met torsiebalansen of soortgelijke instrumenten en was
wereldwijd de pionier bij het toepassen daarvan bij het zoeken naar olie. De Koninklijke bevorderde
het gebruik mede door eind jaren twintig correctieregels te ontwikkelen voor de plaatselijke storingen
die in de praktijk het gebruik hinderden. Deze regels bespaarden tijd, maar maakten ook nauwelijks
getraind personeel inzetbaar. In de jaren dertig vormde deze techniek de basis van de speurtocht
naar olie in Nederland zelf.
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moderne geologische theorieën. Dit gebrek aan kennis in Nederland kan deels worden
verklaard uit de zwakke positie van het vak geologie aan de Nederlandse
universiteiten. Tot het laatste kwart van de vorige eeuw werd het vak nauwelijks
gedoceerd. Pas aan het einde van de negentiende eeuw leverde Delft ingenieurs af
die ook in wetenschappelijk opzicht goed geschoold waren, zij het met weinig
geologische diepgang en te weinig ‘Indisch’.11
In een poging het exploratieproces uit het slop te halen, besloot de Koninklijke
om de hulp van de internationaal vermaarde geologen C. Porro en C. Schmidt in te
roepen, die in het voorjaar van 1899 een geologische beschrijving van het gebied
gaven. De een was een Italiaan, de ander een Zwitser, met ervaring door geologisch
onderzoek in de Elzas en Galicië, de oliestreek van Oostenrijk-Hongarije. Tot de
jaren dertig maakte de Koninklijke buiten Indië vooral gebruik van Zwitserse geologen
en stuurde ze Delftse mijningenieurs voor een aanvullende opleiding praktische
geologie naar Zwitserland. Eenmaal totstandgekomen, was de Alpiene band dus
langdurig.
Porro en Schmidt leverden het overtuigende bewijs dat ook in de Indische bodem
op grote schaal anticlinale structuren aanwezig waren. Op basis van dit inzicht kon
er meer doelgericht naar olie worden gezocht. De directie van de Koninklijke was
nu overtuigd geraakt van de betekenis van een wetenschappelijke onderbouwing van
het exploratieonderzoek en stelde twaalf leerlingen van Porro aan om aanvullende
bodemkundige onderzoeken te verrichten.
Het bedrijf voegde Nederlandse onderzoekers toe aan deze teams om ze vertrouwd
te maken met de modernste technologieën op hun vakgebied. Al snel zouden enkele
van deze ‘oliedokters’, zoals de Indonesiërs hen noemden, uitgroeien tot experts die
in latere periodes belangrijke olievondsten op hun naam zouden schrijven.12 De
adviezen van Porro en Schmidt beperkten zich niet tot het aangeven van gebieden
die aan nader onderzoek moesten worden onderworpen. Zij kwamen tevens met
aanbevelingen omtrent methoden met behulp waarvan een beter inzicht in de
bodemstructuur kon worden verkregen. Op instigatie van Porro en Schmidt werd
overgegaan tot het maken van proefkuilen op Sumatra, waarbij men door lagen humus
en verweerde steenformaties heen groef totdat vaste steenformaties werden bereikt.
Deze methodiek bleek in de praktijk goed werkbaar, omdat de aardlagen waarin
de geologen geïnteresseerd waren doorgaans niet op grote diepte lagen.13
Met het graven van de proefkuilen werd de oude onderzoeksstrategie, namelijk
het klakkeloos kopiëren van de (dominante) Amerikaanse technologie, opgegeven
en werd gezocht naar technische oplossingen voor de specifiek Indische problemen.14
In haar beginjaren vormde de distributie van olie het belangrijkste
concurrentievoordeel van de Koninklijke. Van geologie wist men aanvankelijk niet
meer dan dat het woord bestond. Vervolgens internaliseerde zij dus geologische
expertise.
Technisch liep de Koninklijke aanvankelijk evenmin voorop.
De leider bij de winning en raffinage was A. Stoops Dordsche Maatschappij tot
opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java. Gerretson brengt het verschil
terug tot de andere toeschouwers bij de start: op Sumatra verbaasde apen die Zijlkers
dwangarbeiders zagen, maar geen behoefte hadden aan petroleum; op Java
nieuwsgierige inboorlingen die niet zonder goedkope lichtolie konden. Dat is evenwel
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een enigszins passieve visie. Een Nederlandse criticus van de Koninklijke in de
beginjaren was de bankier M.J. Boissevain. Zijn analyse tijdens een crisisvergadering
in 1893 was dat het succes van de onderneming afhankelijk was van blind geluk
zolang er geen technische en praktisch opgeleide expert in Indië leiding gaf. Hij
stelde ook voor Stoop als redder aan te trekken, een suggestie die de commissarissen
negeerden.15
In 1887 richtte Stoop zijn eigen maatschappij op. Tien jaar eerder was Stoop naar
Indië gekomen om artesisch water te zoeken in dienst van het Grondpeilwezen, de
ambtelijke experts in boren.
Hij verwierf een grote reputatie als boorder in de honderden meters dikke zuigende
klei van Soerabaia. Hij introduceerde in de kolonie het spoelend boren. Als ingenieur
van het Grondpeilwezen zou hij al hebben gemompeld: ‘Er zou waarachtig nog meer
kans zijn hier petroleum te vinden dan water.’ Stoop behoorde zelf later tot degenen
die de mythe dat de koloniale overheid de zich ontplooiende olienijverheid
tegenwerkte, bevestigde en in leven hield. Het gouvernement wilde inderdaad
toentertijd niet zelf op zoek gaan naar olie, maar maakte het anderen, ook ambtenaren,
wel degelijk gemakkelijk. Voordat hij voor zichzelf begon, had Stoop met
toestemming van het gouvernement tijdens het groot verlof zijn licht opgestoken in
de Verenigde Staten en Canada. Hij wilde daarheen omdat voor petroleumwinning
veel boorgaten nodig waren en hij daarom wilde weten wat het goedkoopste systeem
was. Een andere reden waren de problemen waarmee waterboorders geen ervaring
hadden, zoals ‘het bedwingen van gasuitstroomingen onder groote druk’ of ‘het
afsluiten van wateraderen’.16 Noodgedwongen paste Stoop een combinatie toe van
de Amerikaanse aanpak en die van het Grondpeilwezen, toen het ingevoerde
Amerikaanse materieel in de dikke modderlagen niet voldeed. Naar aanleiding van
Stoops verslag over zijn Amerikaanse reis was ook de Koninklijke op Amerikaans
boren overgestapt en had een Amerikaanse voorman aangetrokken. Ook op Sumatra
leverde dit al in 1893 problemen op. De ondergrond was weliswaar harder dan op
Java, maar niet zo hard als in Pennsylvania. Voorts zorgde ‘inbrekend’ aardgas voor
problemen. De Koninklijke stelde rond 1895 eveneens een boorsysteem samen, en
wel uit onderdelen van het Duitse snelboren, de beter aan ‘ongeciviliseerde’
omstandigheden aangepaste Amerikaanse methode om slagen over te dragen op de
boorstangen en het Canadese arrangement van de systeemonderdelen. Het K.N.P.M.of Tjotjok-boortype was bij de Koninklijke in Indië het meest gebruikelijke, vanaf
het begin van
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Rond 1900 was in Nederlands Indië de exploratie en exploitatie van petroleumbronnen al wijd verbreid.
Zowel op Sumatra, Java, Madoera, Borneo, Celebes als Ceram werd petroleum ofwel olie gewonnen.
Op veel plaatsen verrezen boortorens, veelal midden in de wildernis, zoals hier te Kroeng Barée op
Noord-Sumatra, in het zojuist ‘gepacificeerde’ Atjeh. De vondsten daar bleken, mede dankzij de
kwaliteit, een belangrijk nieuw reservoir voor de Koninklijke. Bij de verdere exploratie werd gebruik
gemaakt van geavanceerd geologisch onderzoek. De omheining was niet alleen bedoeld als
bescherming tegen dieren. Onder het afdak rechts bevindt zich de locomobiel voor de aandrijving
van het boorgereedschap.

de eeuw tot de algemene introductie van roterend boren na 1920, een alternatief dat
vrij kort na de doorbraak in de Verenigde Staten ook in Indië werd beproefd, maar
in 1909 als ongeschikt werd opgegeven.
Toch was niet zozeer de boorapparatuur doorslaggevend als wel de
ingenieursattitude en de organisatie van kennis over technische mogelijkheden. Stoop
personifieerde een technisch ‘cluster’ - het boren in modder - waarvan het
Grondpeilwezen en andere onderdelen van de overheid, zoals het Mijnwezen, deel
uitmaakten. Daar hoorden ook bij de voor de Billiton-maatschappij ontwikkelde
Banka-boor, een wereldvermaard instrument voor ondiepe boringen in drassig terrein,
en de Europese praktijk van boren met spoeling.
Nederland speelde op den duur geen bijzonder vooraanstaande rol bij de
vervaardiging van boorinstallaties, ondanks de Banka-boor of later de ‘Holland core
drill’. Wel bleef kenmerkend het gebruikmaken van technische mogelijkheden, zoals
een ingenieursbureau dat deed. De Koninklijke organiseerde de verwerking en
verspreiding van technische informatie over het boren geleidelijk beter vanaf ongeveer
1905.17
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Stoop was geen geologisch pionier. Hij zocht empirisch en zijn eerste terreinkeuze
was bepaald door verkeerseconomische en mijnrechtelijke overwegingen, niet door
geologische. Zijn succes bij Soerabaia, het ontginnen van de 15 km anticlinaal van
Lidah, was een ontdekkingstocht met sprongen van 100 meter tussen de boorpunten
en daarbij verwierf hij stuksgewijs eigendomsrechten tussen 1896 en 1905. Stoop
voelde weinig voor diep boren. Op Borneo opereerde hij als een echte ‘wildcat’ en
zette proefboringen aan net naast enorme olievelden. Borneo was het succesverhaal
van de Koninklijke, die in 1901 slaagde waar anderen hadden gefaald door meer te
investeren in geologisch onderzoek.
De Dordsche was het schoolvoorbeeld van een technisch vooruitstrevend bedrijf
waarvan de centrale ondernemer de ambitie had de zaak overzichtelijk en klein te
houden. Het vermogen concurrentie om te smeden tot coöperatieve arrangementen
was de basis van de onstuitbare ontwikkeling van de Koninklijke tot een van 's
werelds leidende oliemaatschappijen. Onder het adagium ‘eendracht maakt macht’
en ervan uitgaande dat schaalvergroting investeringen en efficiency bevorderde, liep
deze maatschappij onder Deterding voorop bij het samenbrengen van marktpartijen.
Terwijl Rockefeller's Standard zich vooral concentreerde op transport, raffinage en
verkoop van olie en de onzekere winning grotendeels overliet aan de
‘onafhankelijken’, was de Koninklijke, in de woorden van Deterding, ‘een
Vereeniging van producenten’.18
Een bedrijf geïntegreerd ‘up en downstream’ had met tal van technische en
economische problemen te maken en niet met een enkele ‘sleuteltechniek’. Het
organiseren van markten en in tweede instantie van de bijpassende technische kennis
waren essentieel.
Continuïteit in de levering noopte tot het verzamelen van verschillende
producerende olieterreinen. Binnen een portefeuillestrategie moest een oplossing
worden gevonden voor het produceren tegen verschillende kosten en moesten vooren nadelen van technieken gegeven de lokale omstandigheden worden overwogen.
Verschillende kwaliteiten dienden gemengd of bewerkt te worden opdat klanten een
kwalitatief constant product kon worden geboden.
Binnen deze context kan zonder overdrijving worden gesteld dat het grote succes
van de Koninklijke aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog afhankelijk was
geworden van de technische en geologische kennis die in het bedrijf was opgebouwd.19
In deze periode kan ook van een duidelijke exploratiestrategie van het bedrijf worden
gesproken. Exploratiegeologen leidden de opmars van het bedrijf in nieuwe regio's.
Zij selecteerden potentieel interessante gebieden, en werden hierbij vergezeld door
employés die voldoende zakelijk instinct hadden om deze terreinen tegen een
aantrekkelijke prijs aan te kopen. Doelbewust werden gigantische hoeveelheden land
opgekocht, om de kans op het aantreffen van oliereservoirs zo groot mogelijk te
maken. Er werd echter pas tot boren overgegaan wanneer geologen duidelijke
aanwijzingen hadden dat er een grote kans op olie was.
In de jaren rond 1910 ging de aardoliewinning een nieuwe fase in. De makkelijk
te ontginnen terreinen waren toen vrijwel allemaal in productie genomen. Terwijl
voorheen oliesijpelingen dan wel opvallende steenformaties aan het aardoppervlak
de aanwezigheid van aardolie verrieden, bleek het aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog steeds moeilijker om nieuwe oliereserves op te sporen. Er moesten
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daarom nieuwe methoden worden beproefd om inzicht te krijgen in de structuur van
diepere aardlagen, waaronder geofysische methoden als de gravimetrie en de
seismologie. Tevens moesten er aanzienlijke vernieuwingen in de boorapparatuur
worden doorgevoerd teneinde dieper in de aardkorst te kunnen doordringen.
Binnen het toenmalige technologische regime waren de grenzen van de groei
echter in zicht gekomen. Zo voorspelde de geoloog W. van Holst Pellekaan van de
Koninklijke in 1913-1914 weliswaar dat zich in het heuvelgebied rondom Palembang
op grote diepten nog grote hoeveelheden aardolie bevonden, maar de winning hiervan
was toen op technische gronden nog niet mogelijk.20
Voorts werd in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog de concurrentie tussen de
grote oliebedrijven steeds sterker. Met name in Nederlands-Indië had de Koninklijke
lange tijd weinig concurrentie te duchten gehad. Met betrekkelijk weinig moeite had
het bedrijf concessies kunnen krijgen over zeer grote gebieden, waar het in alle rust
zijn exploratiewerkzaamheden kon verrichten.
Nu de gemakkelijk te exploiteren gebieden echter in bezit waren genomen, kwamen
de grote ondernemingen in hun speurtocht naar nieuwe olievoorraden steeds vaker
tegenover elkaar te staan. Ondernemingen werden nu - in tegenstelling tot voorheen
- gedwongen om snel te innoveren in een klimaat van zeer harde concurrentie.

Technologische innovaties
Vanaf 1910 kwam het erop aan oliemoedergesteenten op te sporen in gebieden
waarvan de bodemstructuur vrij gecompliceerd was.
Veelal ging het hier om onderzoek op grotere diepten dan voorheen, waardoor
niet langer kon worden volstaan met het graven van proefkuilen. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog vond dan ook een belangrijke versnelling van de ontwikkeling van
exploratietechnieken plaats, waarbij in eerste instantie moet worden gedacht aan het
boorinstrumentarium.
De eerste kernboringen werden in 1916 op Borneo uitgevoerd.
De Koninklijke moest hier wel tot boringen overgaan omdat het gebied zo drassig
was, dat er geen proefkuilen konden worden gegraven. In plaats daarvan werden met
zware, handbediende Schürmann-boren gaten geboord tot - op een diepte van circa
dertig meter - vaste steenformaties werden bereikt. Vervolgens werd er in de harde
steenlagen verder geboord met een kernkroon
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Herman Hembrecht (1946), boormeester bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Miljoenen jaren oud
Herman Hembrecht: Op mijn negentiende liep ik stage bij Stork in Hengelo. Daar zat ik de hele dag
tussen vier muren en een dak. Dat vond ik niks.
Ik ben geen boer, maar ik mag graag buiten zijn en ik ben gek op techniek. Dus werken in het veld
leek me wel wat. Ik ben in 1965 als Sheller bij de Nam in Schoonebeek begonnen. In eerste instantie
deed ik alles wat de bootwerkers ook deden op de boorvloer, boven in de toren, aan de tangen staan
om die pijpen vast te knopen en met chemicaliën werken. Samen met wat theoriecursussen heb ik stap
voor stap het boorvak geleerd.
Ik ben een boorman. Je boort een gat en werkt dat af met stalen pijpen, die zet je vast met cement.
Daarna plaats je een afsluiter op de put. Met explosieven ga je door die pijpen naar beneden en schiet
gaten waar het gas zich bevindt. Als de NAM ergens onder een dorp een gasveld vermoedt, dan gaat
men op zoek naar een locatie buiten het dorp waar men zou kunnen gaan boren. Het bouwen van
zo'n locatie duurt meestal maar twee maanden en de boring zelf tussen de zes weken en drie maanden,
maar het hele voortraject van bouwplannen, vergunningen, zoals milieuvergunningen, enzovoorts
duurt enkele jaren. Als het boorgat op diepte is, worden er metingen verricht en soms blijkt er alleen
maar water te zitten. Dat is het risico. Dan storten we alles vol cement en lassen er een grote stalen
plaat op. Einde verhaal. De natuur heeft het voor het zeggen. Kijk, in die aardlagen waar je doorheen
boort, daar hebben dingen geleefd, dat is al miljoenen jaren oud. Als je naar de geologische klok
kijkt, dan zeg je: ‘Jongens, wat zijn we maar klein.’ Dat vind ik mooi.
De boorbeitels, de boorvloeistoffen (mud) en de meetapparatuur zijn sinds de jaren zestig sterk
verbeterd. Vergeleken met vroeger kun je nu sneller en veel schuiner boren. Snel boren is belangrijk
om de kwaliteit van het boorgat goed te houden. Als een gat te lang openligt, dan willen de klei en
de boorvloeistof nog wel eens gaan zwellen, met als gevolg dat je beitel blijft vastzitten. Schuin boren
is heel handig omdat je dan vanuit één locatie veel meer gas kunt produceren. Vroeger waren er bij
een groot gasveld wel vijf of tien locaties nodig. En nu is vaak één locatie voldoende omdat we vanaf
die locatie meerdere putten kunnen boren. We kunnen nu immers veel meer kilometers onder de grond
maken. De huidige boorkoppen sturen vrij gemakkelijk.
We kunnen tot een hoek van negentig graden (horizontaal) boren. En tegenwoordig is de boorvloeistof
ook veel beter, die houdt het gat gladder, zodat je er soepeler doorheen komt. En natuurlijk is je
motorvermogen enorm toegenomen. Maar wat altijd blijft, is dat je ondanks alle vooruitgang nog
steeds niet precies weet wat je tijdens het boren tegenkomt.
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en een stratameter, waarmee georiënteerde kernen konden worden getrokken. Met
behulp van de stratameter, die van een kompasnaald was voorzien, kon de
hellingshoek van het gesteente worden afgelezen, terwijl een bodemmonster via de
kernkroon boven de grond werd gehaald.
De jaren twintig waren de hoogtijdagen van de handboren. In de loop van deze
periode werd de zware Schürmann-boor steeds meer vervangen door lichtere
boortypen, die veel handzamer in het gebruik waren. Met deze boren werden in een
terrein talloze kleine gaatjes van gemiddeld vijf meter, maar soms oplopend tot wel
tien meter diepte geboord, over kilometers lange profielen.
Over het algemeen werd er om de tien tot twintig meter een boring verricht.
Hierdoor werden goede stratigrafische en tektonische profielen verkregen. De
overgang op deze relatief ondiepe exploratieve handboringen kan worden gezien als
een bewuste strategie om het aantal diepe - en relatief dure! - boringen te beperken.
Een zelfde soort strategie was in een eerder stadium reeds beproefd bij de
Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland. De ondiepe spiraalboorderij had als
voordeel dat er gebruik kon worden gemaakt van lichte, handzame en dus makkelijk
te verplaatsen installaties, waardoor het boorproces zeer flexibel van karakter was.
Er waren evenwel ook nadelen aan verbonden.
Bij het verrichten van zeer grote aantallen - weliswaar ondiepe - boringen, werden
namelijk veel niet-productieve boormeters gemaakt. In ieder geval moest er in elk
gat door een laag van circa vier meter lateriet heen worden geboord voordat er een
productief monster van verse gesteenten kon worden verkregen. Daarnaast kwam
het al te vaak voor dat men bij de boringen terechtkwam in aardlagen die met tien
of meer meters kwartair waren gevuld en waar de boren überhaupt niet doorheen
konden komen. In dat geval was de boring geheel onproductief. Om aan deze
problemen het hoofd te bieden, ging men in de loop van de jaren twintig over op
andere boormethoden, waarbij er minder frequent maar wel dieper werd geboord.
Op die manier kon het boren van vele niet-productieve meters worden voorkomen.21
Over het algemeen was deze nieuwe werkwijze goedkoper dan het verrichten van
grote aantallen ondiepe boringen. Bovendien kon men met de diepere boringen ook
makkelijk onder het dek van alluviale gesteenten komen.
Vooral toen de geofysische methoden bruikbaar werden, kon met een minder groot
aantal boringen worden volstaan. Deze methoden geven op indirecte wijze inzicht
in de structuur van diepere aardlagen. In de loop van de jaren twintig kwamen twee
typen van geofysisch onderzoek in zwang, te weten de gravimetrie en de seismologie.
Het grote voordeel van deze nieuwe methodieken was dat er gedetailleerde informatie
omtrent de structuur van diepere aardlagen beschikbaar kwam zonder dat een groot
aantal diepboringen moest worden verricht. Sterker nog, aan de hand van deze nieuwe
onderzoeksmethoden werden in relatief diepe aardlagen nieuwe oliereservoirs ontdekt
waarvan voorheen het bestaan niet eens werd vermoed. Als gevolg van de
ontwikkeling van de seismologische en gravimetrische methoden konden de
booringenieurs hun exploratiestrategie wijzigen. Veel meer dan voorheen het geval
was, konden ze op een goede wijze beredeneren op welke plaatsen de kans op
succesvolle olieboringen het grootst was. Vanaf de tweede helft van de jaren twintig
werd de feitelijke boorcampagne dan ook steeds vaker voorafgegaan door een
geofysische onderzoeksfase.
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Omdat nieuwe oliereserves zich op steeds grotere diepten bevonden, moesten
nieuwe typen boren worden ontwikkeld waarmee in een relatief korte tijd tot op grote
diepten kon worden geboord. In de loop van de jaren twintig maakten
oliemaatschappijen in toenemende mate gebruik van roterende boorsystemen. Doordat
de boorkop een draaiende beweging maakte, wist deze zich snel een weg in de
ondergrond te banen. De boorsnelheid kon hierdoor sterk worden opgevoerd.
Desalniettemin duurde het enige tijd voordat dit nieuwe boorsysteem algemeen werd
toegepast.
Allereerst moesten er nieuwe boorbeitels worden ontworpen die meer slijtvast
waren en beter bestand waren tegen het hoge boortempo. In de pionierfase van de
roterende boringen bleek voorts dat deze methode nogal wat nadelen en risico's met
zich meebracht. Doordat de boringen in hoog tempo verliepen, kwam het maar al te
vaak voor dat er door oliehoudende lagen heen werd geboord.
Dit euvel kon worden voorkomen door een Schlumberger-apparaat in de boorkolom
te laten indalen. Hiermee kon betrouwbare informatie over de aard van de doorboorde
formatie worden verkregen. Met behulp van elektrische grootheden (weerstand van
de doorboorde gesteenten en de potentiaal) werd een grafische voorstelling gemaakt
van de doorboorde aardlagen. De kosten van elektrogrammen waren geringer dan
die van (mechanische) boorkernen en men kreeg een beeld van alle doorboorde lagen.
Het grootste voordeel was dat het mogelijk werd om de uitkomsten van de diverse,
individuele boringen te vergelijken en in een onderlinge samenhang te analyseren.
Deze nieuwe methodiek leverde niet alleen veel tijdwinst op. De mogelijkheid tot
correlatie (het in een breder verband kunnen plaatsen van individuele metingen)
leidde tevens tot een vergroting van algemene geologische en geofysische inzichten.
Indië veranderde in een bastion van elektrische kernen, net als de Sovjet-Unie, terwijl
deze techniek in de Verenigde Staten lang niet aansloeg. Toen als gevolg van de
ontwikkeling van de Schlumberger-procedure het gevaar van het onverwacht
doorboren van oliehoudende gesteenten tot een minimum was beperkt, ontwikkelde
het Rotary-systeem zich in snel tempo tot de meest toegepaste en meest effectieve
boormethode.
Naast de introductie van roterende boorkoppen was de ontwikkeling van de
spoelboringen de tweede belangrijke innovatie, die zich vooral in de jaren na de
Eerste Wereldoorlog voltrok. Tot de
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jaren twintig werden overwegend droge boringen uitgevoerd. Deze hadden het nadeel
dat al het gruis dat bij de boringen vrijkwam, op de bodem van het boorgat belandde.
Dit gruis werd vervolgens met een zandpomp, die via een kabel in het boorgat werd
neergelaten, verwijderd. Daarna werd de beitel weer neergelaten, zodat de boring
weer kon worden voortgezet. De ontwikkeling van de spoelboorinstallaties was dan
ook een belangrijke stap voorwaarts. Deze boorinstrumenten waren voorzien van
holle stangen. Tijdens het boren werd een vloeistof - de boorspoeling - door de holle
boorstang naar beneden gepompt. Hierdoor kon het steengruis dat tijdens de boring
ontstond en zich tussen de boorpijp en de boorwand nestelde, naar de oppervlakte
worden afgevoerd.
Het boorproces hoefde in het vervolg uitsluitend nog te worden onderbroken op
het moment dat de boorbeitel bot was en door een nieuwe moest worden vervangen.
De toepassing van een goede spoeling was van cruciaal belang voor het welslagen
van het boorproces. De vloeistof had niet alleen tot doel om het gruis uit de boorkolom
af te voeren, maar diende er ook voor te zorgen dat de boorelementen niet oververhit
raakten. Tevens voorkwam de boorvloeistof dat het boorgruis in de put naar beneden
dwarrelde en de vordering negatief beïnvloedde.
De ontwikkeling van de diverse exploratietechnieken overziend, kan worden
gesteld dat de noodzaak om kennis te verkrijgen omtrent gecompliceerdere en dieper
gelegen aardlagen, booringenieurs ertoe aanzette methoden te ontwikkelen waarmee
zij informatie over diepe aardlagen konden verkrijgen zonder dat zij in eerste instantie
boringen hoefden te verrichten (gravimetrie en seismologie). Vervolgens was het
noodzakelijk belangrijke innovaties in de boortechnieken door te voeren om deze
diepe aardlagen hoe dan ook te kunnen bereiken. De ontwikkeling van roterende
boorkoppen en de toepassing van boorvloeistofspoelingen maakten dergelijke
diepboringen mogelijk. Het is in dit kader belangrijk om op te merken dat
verschillende van de bovengenoemde exploratietechnieken (gravimetrie, roterende
spoelboringen en Schlumberger-kernprocedures) in belangrijke mate complementair
waren en dat er sprake was van een onderlinge beïnvloeding van de ontwikkeling
van deze afzonderlijke technieken.

Organisatorische veranderingen
De spectaculaire groei van de aardolie-industrie vanaf 1910 werd mogelijk gemaakt
door de krachtige technische ontwikkeling die zich in deze bedrijfstak voordeed.
Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de ontwikkelingen van technieken in
de beperkte zin van het begrip (zoals boortechnieken en geofysische
onderzoeksmethoden), maar zeer zeker ook aan de organisatiestructuur van de
oliebedrijven. De schaal van bedrijvigheid nam in deze jaren zo sterk toe en de
kennisintensiteit van de productie nam onderhand dermate grote vormen aan, dat
zeker in het geval van de Koninklijke deze omstandigheden hoge eisen stelden aan
de organisatie van de onderneming.
De verspreiding van technologische kennis verliep binnen de Koninklijke/Shell
vrij moeizaam. De veldgeologen stuurden hun rapporten naar professor Bücking in
Straatsburg - degene die destijds Porro en Schmidt had aanbevolen - die vervolgens
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de papieren, voorzien van zijn commentaar, naar het hoofdkantoor in Den Haag
doorstuurde. Deze vrij omslachtige methode bleek in de praktijk effectief te zijn
zolang de onderneming niet sterk met andere bedrijven hoefde te concurreren.22
De uitbreiding van de activiteiten van de Koninklijke vanuit Nederlands-Indië
naar andere werelddelen en het steeds gecompliceerdere karakter van het
exploratieproces, maakten een vergaande arbeidsdeling binnen de jonge multinational
noodzakelijk. Rond 1900 was de geologische staf van de Koninklijke nog vrij beperkt
van omvang. De geologen in de verschillende administraties binnen Nederlands-Indië
werkten los van elkaar en konden nauwelijks van elkaars inzichten profiteren. Deze
onderzoekers werkten meestal niet in een vast dienstverband, maar werden per project
aangesteld, waardoor er geen systematische opbouw van kennis plaatsvond. Kennis
werd vergaard, maar bleef vaak beperkt tot een kleine groep, zodat het bedrijf als
geheel onvoldoende van deze kennis wist te profiteren.23
Daar waar de Koninklijke op het gebied van olie-exploratie tot een van de meest
innovatieve bedrijven ter wereld behoorde, was er bij de exploitatie opmerkelijk
weinig dynamiek. Nadat de potentieel interessante gebieden eenmaal door de
olie-geologen waren geselecteerd, volgde verder geologisch onderzoek. In dat kader
werd weliswaar nauwgezet en hard gewerkt, maar er werd van weinig vernieuwende
methoden gebruikgemaakt. Gerretson meent zelfs dat het boorbedrijf de kenmerken
van een klooster vertoonde.
Contacten met de buitenwereld bleven tot het uiterste beperkt.
Normale onderzoeksmethoden en zelfs de meest triviale technische vindingen
werden als topgeheim geclassificeerd. Dit gebrek aan uitwisseling van ideeën zorgde
voor een relatieve achterlijkheid van het productiebedrijf in deze jaren. Met nadruk
moet worden gesteld dat er niet zozeer sprake was van ‘technische verstarring’ in de
letterlijke betekenis van het woord; er was eerder sprake van een informatieprobleem.
In een periode van een grote uitbreiding begonnen zich problemen voor te doen in
de organisatie van het bedrijf en dat bemoeilijkte een adequate verspreiding van
technische kennis.
Op zichzelf deed zich wereldwijd het probleem voor dat er sprake was van weinig
samenwerking tussen geologen en de mijnbouwkundig ingenieurs. In Indië deed dit
probleem zich echter in heviger mate voor, omdat de afzonderlijke oliedistricten (de
zogenaamde administraties) in een betrekkelijk isolement leefden. Voorts duldden
de administratiegeologen vaak geen bemoeienis van buitenaf.
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Zij kwamen vaak in conflict met de veldgeologen, die niet alleen waren belast met
het opsporen van potentieel interessante oliewinningsgebieden, maar tevens de taak
hadden de booringenieurs op de administraties tijdens de volgende exploratiefase te
adviseren over de manier waarop de boringen het beste konden worden verricht. De
booringenieurs werkten deze veldgeologen, die over enorm veel kennis beschikten
omdat zij door het jaar heen in meerdere regio's werkzaam waren, vaak tegen. In de
praktijk werkte dit een technologische verstarring op administratieniveau in de hand.
Rond 1910 werd de directie van de Koninklijke zich bewust van deze problematiek
en deed verwoede pogingen om de organisatiestructuur van het bedrijf zodanig te
wijzigen dat de diffusie van nieuwe inzichten makkelijker kon plaatsvinden. In 1912
werd met dat doel het Centraal Geologisch Bureau opgericht, dat vanaf 1913 door
J.Th. Erb werd geleid. Dit bureau, dat in Den Haag gevestigd was, vergemakkelijkte
niet alleen de uitwisseling van informatie; ook het toezien op een deugdelijke
rapportage door de veldgeologen was een belangrijke factor. Ondanks het feit dat
het bureau zich in de eerste jaren vooral met wetenschappelijk werk bezighield,
besteedde Erb ook grote aandacht aan organisatorische vraagstukken. In de loop van
1915 schreef hij een memorandum, met daarin een reeks van hervormingsvoorstellen.
Dit rapport had tot doel de geologische dienst in Indië zodanig te reorganiseren dat
geologische kennis voor iedereen in het bedrijf makkelijker toegankelijk zou zijn,
waardoor de exploitatie van de oliegebieden ook op een betere manier ter hand kon
worden genomen.
In wezen bepleitte Erb de organisatorische hervorming die pas in 1930 werd
gerealiseerd, te weten de volledige scheiding tussen de Geologische Afdeling
(geologisch onderzoek ten behoeve van de exploratieactiviteiten) en de Productie
Afdeling (waarbinnen geologen zich voornamelijk met vraagstukken omtrent de
productieve, reeds in exploitatie genomen terreinen bezighielden). In 1915 was het
echter nog lang niet zover. De activiteiten van de zogenaamde veld- en
bedrijfsgeologen vertoonden, tot grote ergernis van de betrokkenen, vaak een grote
mate van overlapping.
De directie van de Koninklijke besloot van de bedrijfs- en veldgeologie twee
afzonderlijke diensten te maken, met ieder een verschillend takenpakket en eigen
personeel. De veldgeologen waren met name actief op het terrein van bodemonderzoek
in de nog niet in productie genomen gebieden en hielden zich dientengevolge vooral
met exploratieonderzoek bezig: zij stelden grote geologische overzichtskaarten samen
en beheerden geologische verzamelingen. De bedrijfsgeologen daarentegen gingen
zich al snel meer op de technische vraagstukken van het feitelijke winningsproces
toeleggen en werden dan ook productie-ingenieurs of exploitatie-ingenieurs genoemd.
De voorstellen van Erb kwamen niet uit de lucht vallen. De makkelijk te exploiteren
olieterreinen waren immers zo goed als uitgeput, waardoor er naar nieuwe bronnen
moest worden gezocht.
Het ging hierbij evenwel om de exploratie van gebieden met een in geologisch
opzicht vrij ingewikkelde structuur en waarbij gebruik moest worden gemaakt van
meer ingewikkelde technieken. De introductie van nieuwe boormachines bracht ook
een vergroting van het personeelsbestand in het veld met zich mee. Mede hierdoor
was het noodzakelijk om het geologische veldwerk sterker dan voorheen langs
hiërarchische lijnen te organiseren, teneinde te komen tot een ‘meer rationeele
samenwerking van bedrijf en geologie’.
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De taakscheiding tussen beide groepen verliep niet zonder slag of stoot, zoals uit
interne bedrijfscorrespondentie uit het Shell-archief blijkt. Om de bij herhaling
optredende spanningen tussen de afdelingen geologie en exploitatie te verminderen,
werd een memorandum opgesteld dat de taakscheiding tussen beide afdelingen
regelde.24 Werkzaamheden op de niet-bewezen reserves (gebieden waar de
aanwezigheid van olie werd verwacht, maar waar deze nog niet was aangetoond)
vielen voortaan onder de verantwoordelijkheid van de afdeling geologie, terwijl de
productie-afdeling zich bezighield met de exploitatie van de gebieden waar het
bestaan van olievoorraden op afdoende wijze was aangetoond. Hiermee werd in grote
lijnen de strijd beslist over wie er op welke plaats in de bedrijfsorganisatie de
bevoegdheid had om beslissingen te nemen. Voorts had de versteviging van de positie
van de afdeling geologie tot gevolg dat de autonomie van de booringenieurs op de
administraties werd doorbroken, waardoor de diffusie van technologische kennis
gemakkelijker kon verlopen dan voorheen het geval was.

Activiteiten van Shell in de Verenigde Staten
Technologische ontwikkelingen voltrekken zich niet in een vacuüm. Zo bleek in de
vorige paragraaf hoezeer technologische diffusie afhankelijk is van de
organisatiestructuur van een onderneming. De inbedding van technologische
ontwikkelingen beperkt zich evenwel niet tot het bedrijfsniveau. Minstens zo
belangrijk is de institutionele context waarbinnen ondernemers opereren.
Zo zijn de markt en de wetgeving, om twee van de voornaamste institutionele
variabelen te noemen, van grote betekenis voor het welslagen van technologische
ontwikkelingen. Dit kan op een fraaie wijze worden geïllustreerd aan de hand van
het optreden van de Koninklijke/Shell op de Amerikaanse markt.
De Koninklijke probeerde na het samengaan met de Shell terrein te winnen in
Europa, waar de Standard rond 1910 een marktaandeel van 75 procent had. Voorts
oriënteerde zij zich al enige tijd op zowel Californië als het midden-westen van
Amerika. In het laatste geval in het kielzog van Nederlandse beleggers in
problematische spoortjes en verschaffers van durfkapitaal in de olie-industrie.25
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In 1911 toonde de Koninklijke/Shell zich voor het eerst actief in de Verenigde Staten.
Het bedrijf ‘'s-Gravenhage’, dat voor 51% eigendom was van de Koninklijke en voor
het resterende deel in handen was van de Rothschilds en andere Europese
investeerders, werd gevormd met het doel om kleine olievelden te kopen. In 1912
werd de Roxana Petroleum Company opgericht. ‘At last we are in America!’ schreef
Deterding triomfantelijk.26 Roxana was het echte bruggenhoofd van de Koninklijke
op de thuismarkt van de Standard.
Om een prijzenoorlog beter aan te kunnen, moesten de Amerikaanse dochters
geïntegreerde, lokale producenten zijn en niet importeurs. Net als in Californië zette
de Koninklijke in het midden van het continent een eigen onderneming op, die zowel
olie won als verwerkte. De ingewikkelde eigendomsverhoudingen in reservaten voor
indianen waren spoedig aanleiding af te zien van ‘de Amerikaanse methode’, ‘settled
production’ te verwerven, en in plaats daarvan zelf op zoek te gaan naar olie. De
Roxana was daarenboven een bijzonder project omdat marktaandeel moest worden
gewonnen door het exporteren naar het Amerika van ‘de meer wetenschappelijke
bedrijfsmethode (die) aan de Groep een voorsprong (moest) verschaffen boven de
“wildcatting” avonturiers’.
De centrale geologische afdeling in Den Haag zou de ‘opperleiding’ moeten hebben
bij het zoeken en verkrijgen van olievelden.27 De ondergrond van Oklahoma was zo
onbekend en afwijkend dat het bedrijf de exploratie spoedig overliet aan Amerikaanse
geologen met hun eigen werkwijzen en werktuigen. Wel ontstond binnen een paar
jaar bij de dochter van de Koninklijke een voor Amerikaanse begrippen
indrukwekkende geologische afdeling.
Om toch een inbreng van het hoofdkantoor te garanderen, wilde de top voor
Roxana's jaren van opbouw vanuit Europa een leidende functionaris aanstellen. Erb
wilde een Zwitser, maar Deterding stond op een Nederlander en de keus viel op
W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht. Deze was sedert 1910 als expert betrokken
bij Nederlandse oliemaatschappijen met oliebelangen in Rusland en Roemenië. Met
Van Waterschoot van der Gracht exporteerde de Koninklijke ook technische knowhow
naar de Verenigde Staten. Hij introduceerde er het kernboren in 1918-1919, iets
waarmee hij ook in Roemenië ervaring had opgedaan. Deze innovatie had een bredere
betekenis. De opzet was de geologische structuur te identificeren met relatief ondiepe
boorgaten en dus diepe proefboringen te vermijden. Kortom, het was een vernieuwing
zoals die waarmee hij naam had gemaakt bij de Rijksopsporing.
De resultaten van meerdere intensieve campagnes op diverse plekken waren op
korte termijn teleurstellend, ook al waren meer dan zestig getrainde geologen daarbij
betrokken. De concurrentie doopte Roxana om in ‘Water Well Shell’.28 Op het
hoofdkantoor nam de teleurstelling over de niet gerealiseerde beloften van de
uitgeprobeerde aanpak toe. Technici benadrukten achteraf dat toentertijd de techniek
even achter bleef. De geologische omstandigheden werden moeilijker. De kans op
mislukkingen was groot, omdat door de toenemende diepte oppervlaktegeologie een
minder effectief opsporingsinstrument werd. Het duurde nog even voordat geofysische
methoden soelaas boden. Toch was van achterblijvende techniek niet al te veel te
merken. Andere maatschappijen
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Het vaststellen van de aanwezigheid van olielagen was een tijdrovend karwei, zeker in Zuid-Holland,
waar olielagen werden aangetroffen op diepten variërend van 700 tot 2000 meter.
Het werk op de boorvloer was zwaar. Op deze foto uit 1950 van een boorinstallatie in de Lier (ZH)
is te zien hoe de elevator voor het ophijsen van het boorgerei wordt vastgemaakt - of aangeslagen om opgehaald te worden. De Lier zou een van de winlocaties van de NAM in dit gebied worden waar
ook gas werd aangetroffen.
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hadden in ieder geval geluk. De structureel sneller dan de winning oplopende
voorraden waren evenwel aanleiding de investeringen in exploratie terug te schroeven.
‘Praktische problemen’, zoals de afstand tot plaatsen waar olie kon worden
geraffineerd of waar de klandizie woonde, begonnen in de vroege jaren twintig weer
te tellen. Kortom, in een lastige conjunctuur kreeg bij de Koninklijke/Shell het creëren
van een eigen productie minder strategische prioriteit dan het verwerven van
gevestigde capaciteit en het aan de man brengen van olie.
Na het wat moeizame begin wist ook de Koninklijke/Shell zich via haar
Amerikaanse dochters te ontwikkelen tot een prominente onderneming in de
Verenigde Staten, nadat men twee dingen had geleerd. Allereerst dat indrukwekkende
geologische knowhow op zich niet voldoende was, maar ingebed diende te worden
in plaatselijke maatschappelijke en politieke omstandigheden. Op de tweede plaats
dat in zo'n concurrerende, op de korte termijn gerichte omgeving als Amerika dit
immateriële bedrijfskapitaal waarschijnlijk het meest vrucht droeg door de eerste
risico's aan anderen over te laten en vervolgens productiecapaciteit te verwerven. In
ieder geval was de productie per oliebron van de Amerikaanse dochter van de
Koninklijke/Shell tweemaal het gemiddelde gedurende de tweede helft van het
Interbellum.29
Nederlanders leerden van de Verenigde Staten vooral dat een vrije markt voor
grote problemen zorgde. Al van voor de Eerste Wereldoorlog was duidelijk dat van
de oliereserves tachtig procent in de grond achter bleef en als verloren moest worden
beschouwd.
Om 25.000 dollar olie te winnen, liet men soms voor 75.000 dollar aan aardgas
in de lucht opgaan. Dat was het ‘Amerikanisme’ waar Van Waterschoot van der
Gracht zich al in 1910 druk over had gemaakt.
De ‘conservation movement’ kreeg in 1929 de wind in de rug door een technisch
rapport over het bijzondere belang van gas bij oliewinning en de inefficiëntie van de
Amerikaanse praktijk gericht op snelle winning. Voor een langdurige winning was
zorgvuldig gebruik maken van de natuurlijke gasdruk voor de opvoer van olie cruciaal.
Onbeperkte concurrentie stelde een enkele eigenaar in staat een gemeenschappelijk
goed, ondergrondse druk, te vernietigen. Als kunstmatige gasdruk onvermijdelijk
was, was grote zorg geboden bij de winning, en het ontwikkelen van velden als één
geheel was dan nog altijd een voordeel. Van Waterschoot van der Gracht liet zijn
Nederlandse achterban weten dat hij al in 1923 op het belang van de gasdruk had
gewezen en nadien achter de schermen ‘niet geheel en al zonder persoonlijken invloed’
was geweest. Het probleem diende door overheidsoptreden en zelfregulering onder
hoede van de grote, geïntegreerde oliemaatschappijen met wereldwijde belangen te
worden opgelost. Zij hadden namelijk oog voor het geheel, voor planning en voor
de voordelen van samenwerking, ook op internationaal niveau. Gelukkig had ‘de
Volkenbond nog geen anti-trustwetten’.30

De speurtocht naar aardolie tussen beide wereldoorlogen
In 1933 begon de feitelijke speurtocht naar de aanwezigheid van olie in de
Nederlandse bodem.31 De exploratieactiviteiten van de N.V. Bataafsche Petroleum
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Maatschappij (BPM) (een dochteronderneming van de Koninklijke) kenden echter
een lange voorgeschiedenis.
Olie was al bij de eeuwwisseling een strategische grondstof.
De Mijnraad had in 1903 voorgesteld ook bitumen en petroleum op te nemen in
het lijstje van door het Rijk te zoeken stoffen.
Tenslotte werd ook daarvan de aanwezigheid in ons land vermoed. Op dat ogenblik
werd in West-Europa nauwelijks olie gewonnen.
De Nederlandse regering wilde de suggestie van haar adviseurs in de Mijnraad
niet overnemen, omdat de Rijksopsporing zich dan noodzakelijkerwijs moest
uitstrekken over meer gebieden. De aanpassing van de taak van de Rijksopsporing
in 1906-1907 was geen reden het zoeken naar olie te heroverwegen. Pragmatische
argumenten gaven de doorslag en ook voorstanders van staatsinitiatief vonden dat
niet vreemd. ‘Het geluk’ had nu eenmaal gewild ‘dat deze industrie tot dusverre een
nationale’ was. De bijzondere relatie die was gegroeid tussen de Koninklijke/Shell
en de Nederlandse overheid, was voldoende garantie dat nationale belangen niet in
het gedrang kwamen.32
De Rijksopsporing verrichtte de eerste kernboringen in de Peel en de Achterhoek.
In America, het dorpje in de Peel, signaleerde de Rijksopsporing in 1910 iets
aardolieachtigs. De eerste sporen uit Nederlandse bodem, maar die informatie was
toen geen enkele bijzondere aandacht waard. Deze vondst werd bijna helemaal
vergeten, terwijl achteraf de twijfel toenam of het echte aardoliesporen waren of
alleen maar sporen van boorvet. Wel repte Van Waterschoot van der Gracht in zijn
Eindrapport over de mogelijke aanwezigheid van aardolie in de Nederlandse bodem,
maar in een geheel ander verband, namelijk in een betoog over de waarschijnlijkheid
van zoutkoepels in de ondergrond.33
In 1923 werd het gelijk van Van Waterschoot van der Gracht bevestigd en wel
door zijn Rijksopsporing, nu onder leiding van zijn opvolger P. van Tesch. De
Rijksopsporing had een tweede leven en boorde op diverse plaatsen om het onderzoek
af te ronden.
De laatste toegestane boring was in de Achterhoek bij Corle.
Na het stopzetten van de boring besloot men tot enig extra onderzoek, omdat bij
het boren olie en gassporen waren opgevallen en zelfs enkele liters olie naar boven
waren gebracht. Dit extra onderzoek was merkwaardig, omdat het na de valreep
plaats had.
De booraannemer, de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken, had nog enkele dagen voor eigen rekening verder geboord.
Vervolgens onderzocht Tesch de natuurlijke toevloeiing, maar concludeerde dat het
boorwater olie en gas moest hebben weggedrukt. De standaardoplossing was
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dan het gesteente ter plaatse te doen scheuren, een werk voor specialisten. Het
Nederlandse leger zorgde voor hulp, maar door een ongelukje, een ongeplande
ontploffing, was de vernieling ondergronds zo groot dat de Rijksopsporing verder
onderzoek moest opgeven.34
De vondst van olie binnen Nederland zorgde voor opschudding in de pers. Tesch
was nu een voorstander van stelselmatige opsporing. Op de ministeries stond echter
niemand te wachten op kostbaar overheidsinitiatief en Tesch liet aantekenen
teleurgesteld en gegriefd te zijn omdat zijn voorstellen ‘menigmaal’ werden
verworpen.35
Het onderzoek naar olie was echter niet totaal tot stilstand gekomen. J. Kosters
Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken boorde in de buurt,
bij Winterswijk, en vroeg ook de concessies Alexander en Gelria voor onder meer
olie en gas aan, samen met het bankiershuis Mees & Co respectievelijk Hope & Co.
Volgens Koster had hij ook bij Lichtenvoorde en Groenlo oliesporen gevonden.
Volgens het Staatstoezicht was niet aangetoond dat olieontginning mogelijk was;
Kosters diepboringen kampten inderdaad met ‘klappende buisleidingen’ en dergelijke
problemen. Olie-exploratie was moeilijk, enerzijds omdat aan de oppervlakte geen
indicaties waren voor diepliggende anticlinale structuren en anderzijds omdat een
deklaag van duizend meter aan kwartaire en tertiaire lagen hoge eisen stelde aan de
boortechniek. Diepten van duizend meter of meer waren echter niet ongebruikelijk.
De term ‘bijzonder diep’ reserveerden deskundigen van de Koninklijke inmiddels
voor 1500 meter of meer. Uiteraard waren boringen duur. Met elk ervan was een
bedrag van ongeveer 120.000 gulden gemoeid, terwijl er veel materiaal verloren
ging.36 Maar meer nog dan technische of economische problemen beïnvloedden
institutionele moeilijkheden de gang van zaken.
Allereerst bepaalde de overheid met moeite haar houding ten opzichte van de
belangstelling voor olie. Het gezamenlijk voorkomen van delfstoffen zorgde evenwel
voor verdere problemen.
De concessiesakte voor Gelria legde vast dat het zout hier gewonnen moest worden
zoals dat gebeurde met steenkolen. Omdat olie formeel niet was aangetoond, hoefde
in de procedure daarover niet te worden gesproken. Voor de winning van olie dacht
Koster aanvankelijk eveneens aan galerijbouw, de ‘moderne’ techniek in Frankrijk
en Duitsland.37 Afgezien van deze mijnbouwkundige complicatie, was de tijd niet
gunstig voor ontwikkeling van de concessie.
Daarenboven probeerden bestaande marktpartijen de ontwikkeling te beïnvloeden
en kreeg Kosters bedrijf met alle betrokkenen te maken. Zo wilde de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie haar markt beschermd zien en drong er daarom op aan
in de concessieakte vast te leggen dat het gemijnde zout alleen bij de chemische
industrie kon worden afgezet. Er ontstond tevens een booroorlog.38 De (geziene)
stukken laten niets zien van interventie van de Koninklijke. Toch vermoedden
autoriteiten als Stheeman en Thiadens zoiets. Het oliebeleid in Nederland veranderde
rond 1930 mede om verdere initiatieven van Koster de pas af te snijden. Vast staat,
dat deze bij Deterding bekend was als een vakman en een lastig heerschap. Meer
recentelijk, in 1928, had hij zich als commissaris van Hoogovens gericht tegen de
plannen om samen met de Koninklijke het chemisch bedrijf Mekog op te richten.39
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Van een goed bij de overheid ingevoerde ondernemer veranderde Koster in een
irritante buitenstaander.
Pas rond 1930 besloot de Bataafsche, de Nederlandse werkmaatschappij van de
Koninklijke/Shell, een systematisch exploratieonderzoek voor Nederland op te zetten
met moderne geofysische technieken. De timing van deze beslissing lijkt op het
eerste gezicht merkwaardig. In de jaren twintig kreeg het tegengaan van overproductie
steeds meer prioriteit van de internationale ‘oliekoningen’. Zij richtten zich daarbij
vooral op het in de grond houden van olie. Er dreigde dus zeker geen acute schaarste
aan olie.
De vraag was wel hoe lang nog gemakkelijk en goedkoop produceerbare olie
beschikbaar zou zijn. Amerikaanse deskundigen wezen erop dat de Verenigde Staten
bijna zeventig procent van alle olie ter wereld naar boven haalde, maar slechts achttien
procent van de reserves bezat; Van Waterschoot van der Gracht herhaalde dit voor
een Nederlands publiek.40
Exploratie in tijden van overvloed lijkt in dit licht een teken van een ver
vooruitziende blik. Mogelijk reageerde men tevens op wat net over de grens gebeurde.
De ontwikkeling tussen de Eerste Wereldoorlog en de vondst van Slochteren
overziend, stelde de geoloog van de Nederlandse Aardgas Maatschappij in 1983:
‘We hebben aan de hand gelopen van de Duitsers...’.41 Zij waren zeker
richtingwijzend, maar daarmee is nog niet alles gezegd over de mate waarin zij het
voorbeeld gaven.
Ging intensieve exploratie in Duitsland gedurende de jaren twintig vooraf aan de
koerswijziging in Nederland rond 1930? Bij boorcampagnes in het begin van de
eeuw waren ten zuiden van Münster vooral gas, maar ook olie en bitumen gevonden.
De olie was wel opgevangen, maar vervolgens in het stadsmuseum van Münster
ondergebracht. Dit was nauwelijks anders dan wat gebeurde na de olievondst van de
Rijksopsporing bij Corle en bepaald geen teken van uitgesproken commerciële
belangstelling.
De Pruisische geologische dienst bepleitte in de jaren twintig meer en dieper boren.
Toch waren binnen- en buitenlandse ondernemingen toen nauwelijks bereid tot meer
en agressievere exploratie. De belangstelling voor olie nam dus zowel in Nederland
als Duitsland nagenoeg gelijktijdig toe.
Van Duitsland viel vooral een negatieve les te leren, aldus Van Waterschoot van
der Gracht. Namelijk dat de ontwikkeling in hoge mate was belemmerd door veel
kleinbezit van olierechten en een gebrek aan coöperatie. In Pruisen hoorde het
eigendom over de olie toe aan de grondeigenaar. Door dit institutionele kader leek
de prille belangstelling geen vrucht te dragen. De verhoudin-
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gen veranderden in 1934. De ‘nationalisatie’ van de nog niet contractueel vergeven
grond maakte de verlening van (grote) concessies mogelijk. Het reeds begonnen
onderzoek werd vervolgens geïntensiveerd. Het streven naar autarkie en de militaire
ambities van het Hitler-regime zetten de toon; subsidies en de verplichte uitwisseling
van informatie waren instrumenten.42 Het Duitse onderzoek, ook dat in het grensgebied
met Nederland, was bijzonder traditioneel. Bedrijven gingen uit van
oppervlakte-indicaties en boorden dan. Het roterend boren was relatief laat ingevoerd
in Duitsland en boringen verliepen moeizaam.43 Kortom, de gelijktijdige belangstelling
uitte zich verschillend.
De impuls die in beide landen tot actie prikkelde, kwam echter uit eenzelfde bron.
De grote marktpartijen kwamen in 1928 tot een kartelachtige informele
overeenstemming op wereldschaal.
Nu waren afspraken niets nieuws. Rockefeller had de eerste met Europese
producenten al in 1895 gemaakt. In 1906 beloofde de Standard Deterdings Asiatic
in Europa een marktaandeel van vijftig procent te garanderen. De afspraken werden
regelmatig door prijsoorlogen onderbroken en ondergraven door externe schokken.
De strategische posities maakten tegen 1928 samenwerking tussen de grootmachten
eenvoudiger. De wereldwijde afspraken van 1928 waren niet belangrijk omdat opeens
markten werden verdeeld en gecontroleerd, ambities waarin betrokkenen al nauwelijks
geloofden. Zij waren wel de basis voor een aantal coöperatieve initiatieven, onder
meer bij het risicovol zoeken in Europa.44
Zo zetten de Koninklijke en de Standard/Esso gezamenlijk in 1932 de maatschappij
Brigitta op, om in de Noord-Duitse vlakte op zoek te gaan naar olie. De afspraken
creëerden een kader voor rustig onderzoek in een moeilijke omgeving. Wel vergde
die rust soms nog extra inspanning en de Koninklijke zorgde daar in Nederland voor.
In 1930 nam de Bataafsche, de Nederlandse werkmaatschappij, contact op met de
minister van Verkeer en Waterstaat om na te gaan op welke wijze en onder welke
voorwaarden exploratieactiviteiten konden worden ontplooid. De Bataafsche stond
aanvankelijk wat huiverig tegenover dergelijk onderzoek. Dit moest immers
plaatsvinden binnen het kader van de Mijnwet van 1810. Een exploratiebedrijf dat
daadwerkelijk delfstoffen in de bodem aantrof, was er niet zeker van dat het ook het
recht op exploitatie zou verkrijgen. De Bataafsche sprak tegenover de minister dan
ook de angst uit, dat de concurrentie direct lucht zou krijgen van haar exploratiewerk.
Het bedrijf voelde er weinig voor veel geld en moeite in het onderzoek te steken,
terwijl het volstrekt onduidelijk was of het ook de vruchten van deze
onderzoeksinspanningen zou mogen plukken.45
In de besprekingen over de voorwaarden waarop de Bataafsche het recht op
exploratie zou kunnen verkrijgen, stelde de minister van Verkeer en Waterstaat zich
soepel op. Hij gaf aan dat de exploratieactiviteiten weliswaar binnen het kader van
de Mijnwet van 1810 moesten plaatsvinden, maar toonde zich wel bereid de wet
voor dit speciale geval van een aantal aanvullende artikelen te voorzien. Het was de
bedoeling om de Bataafsche voor een nog nader te bepalen periode en onder nader
overeen te komen voorwaarden, het uitsluitend recht te geven om de aangeduide
terreinen te exploreren. Hierbij tekende de minister tevens aan dat als er olie werd
aangetroffen, de kans op het verkrijgen van een concessie voor de Bataafsche groot
was. De Bataafsche toonde zich tevreden met dit compromis.46
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Vooralsnog beschikte het bedrijf over een tijdelijk monopolie op het verrichten
van exploratie en had het een grote kans uiteindelijk ook de eventueel aangetroffen
olievelden te mogen exploiteren. In het ‘Petroleumwetje’ dat in 1933 van kracht
werd, stond nog een aanvullende bepaling opgenomen die erop neerkwam dat in het
geval de Bataafsche onverhoopt toch niet de concessie verkreeg over de door haar
aangetroffen olievelden, zij van de overheid een vinderspremie zou krijgen die meer
dan het dubbele van de nuttig gemaakte opsporingskosten bedroeg.
De concurrent waarvan de Koninklijke met deze regeling gevrijwaard wilde blijven,
was niet de Standard, doch eerder Kosters Maatschappij tot het verrichten van
Mijnbouwkundige Werken.
Maar waarom was de Koninklijke zo benauwd voor de externe effecten van een
zichtbare inspanning en dan ogenschijnlijk meer in Nederland dan in Duitsland? In
dat laatste land investeerden de Koninklijke en Standard gezamenlijk in exploratie.
De reden kan niet zijn geweest dat in Nederland de vertegenwoordiger van de Standard
geen belangrijke marktpartij was. De leiding daarvan was er juist ongemeen trots op
een stevig stuk van de achtertuin van de Koninklijke, Nederland, in handen te hebben.
Tot de Tweede Wereldoorlog domineerde zij in typische niches als die van
sudderkomforen.47
Was de uitverkiezing van Nederland tot een experimenteerveld voor geofysische
methoden de reden? Mogelijk. De Koninklijke voerde allereerst gravimetrisch
onderzoek uit, waarbij kleine veranderingen in de zwaartekracht worden gemeten.
De volgende fase was die van ‘ondiepe’ verkenningsboringen tot zo'n 800 meter.
Tijdens de oorlog volgden diepere boringen en werd ook een begin gemaakt met
seismologisch onderzoek. Een Nederlander, F.A. Vening Meinesz, had na 1910 als
een van de eersten ter wereld de techniek van slingerwaarnemingen, gravimetrie,
ontwikkeld.
Geologen van de Koninklijke hadden in het midden van de jaren twintig in het
Indische Bandung kennis gemaakt met de man en zijn werkwijze. Als hoogleraar in
Utrecht was hij na 1927 gezaghebbend onder deskundigen.
De combinatie van uitvoerig, maar onzeker geofysisch onderzoek en boren creëerde
problemen: ‘A wildcat located on geophysical considerations was... no more a pure
wildcat but, indeed, an invitation to competition.’48 Hierbij moet men de vrees voor
‘Amerikaanse toestanden’ in het oog houden. Toen in de Verenigde
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Staten geofysische technieken gebruikelijker werden, rond het midden van de jaren
twintig, bloeide daar ook sterker dan voorheen de praktijk elkaar systematisch in de
gaten te houden en in de wielen te rijden. Het was heel normaal dat verkenners van
zes of meer concurrerende maatschappijen een exploratieteam volgden.49
Na de totstandkoming van het petroleumwetje nam de Bataafsche de exploratie
voortvarend ter hand. Zij stelde zich tot doel geheel Nederland aan een gravimetrische
analyse te onderwerpen. Dit was vreemd, want het wetje had de onderneming een
monopolie gegeven voor de noordoostelijke provincies. De maatschappij ging tevens
aan de slag in de ‘vrije’ gebieden, te weten Noord- en Midden-Limburg alsmede
Noord-Brabant. De werkzaamheden in de zuidelijke provincies hadden een grote
betekenis als leerproces. In deze gebieden waren door de Rijksopsporing
diepteboringen verricht en konden de uitkomsten van het gravimetrisch onderzoek
worden vergeleken met een bekende bodemstructuur.
Dit vergemakkelijkte naderhand de interpretatie van de uitkomsten van geofysische
onderzoekingen in het noorden. De oliesporen die waren geconstateerd door de
Rijksopsporing in de Peel, lijken geen invloed te hebben gehad. De kernen werden
na 1950 nog eens geanalyseerd, niet na 1930. Wel suggereerde Van Waterschoot
van der Gracht in die jaren dat het best langs het zogenaamde massief van Brabant
naar olie kon worden gezocht. Zelf was hij als adviseur betrokken bij een moderne,
maar mislukte (wild-cat) diepboring in de Belgische Kempen.50
In 1938 verzocht de Bataafsche de regering het gebied waar zij het exclusieve
recht had tot bodemonderzoek uit te breiden met de provincies Utrecht en
Zuid-Holland. De aanleiding was een toevallige olievondst tijdens een tentoonstelling
waaraan de Koninklijke meedeed. Op het tentoonstellingsterrein werd een
boordemonstratie gegeven en op een diepte van 460 meter trof de boorploeg oliesporen
aan. Het bedrijf probeerde de vondst geheim te houden. Deze was echter aanleiding
het gravimetrisch onderzoek te intensiveren en een uitbreiding van het gesloten
gebied was daarvoor een voorwaarde.
Als hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen moest Van Waterschoot van der
Gracht advies uitbrengen. Hij was zeer enthousiast over het werk tot dan toe. Er was
volgens hem ‘nog geen reden voor uitbundig optimisme, maar hier ter lande bestaande
theoretische mogelijkheden werden door het tot nu toe goed verrichte werk,
bevestigd’.51 Wel stelde Van Waterschoot van der Gracht vast dat er nog veel werk
moest worden verzet alvorens daadwerkelijk tot exploratieboringen kon worden
overgegaan. De Bataafsche was echter de enige organisatie in Nederland die dit
gecompliceerde werk op zich kon nemen. ‘Waar de moeilijkheden zoo groot zijn en
alleen door zeer grootscheepse en systematisch-wetenschappelijke opsporingen
oplosbaar zijn, is het wel duidelijk dat alleen een lichaam als de Bataafsche Petroleum
Maatschappij tot dergelijk werk in staat is.’
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Met behulp van een speciale holle beitel worden tijdens exploratieboringen gesteentemonsters
verkregen, de zogenaamde boorkernen. Deze cilindrische stukken gesteente worden in laboratoria
door verschillende deskundigen als paleontologen en geologen onderzocht op sporen van bijvoorbeeld
microfossielen. Ze leveren informatie op over de aard van het gesteente, de hellingshoek van de lagen
en de aanwezigheid van vloeistof of gas. Al deze kernen worden bewaard, in het geval van de NAM
in de Kernenloods van het Geologisch Laboratorium te Assen. Hier een beeld uit de beginperiode.
Een medewerker op het toenmalige hoofdkantoor van de NAM te Oldenzaal, bergt een monster op
(1955). Sinds de oprichting in 1947 heeft de NAM ten minste 2200 boringen verricht en is de
kernenopslag navenant toegenomen.

Van Waterschoot van der Gracht zei zelfs expliciet dat het economisch onwenselijk
zou zijn indien allerlei kleine concerns zich met de olie-exploratie zouden
bezighouden. Zij hadden niet het kapitaal en de mankracht om de exploratie op een
systematische manier op te zetten, zodat zij zich zouden moeten beperken tot een
paar boringen. Omdat er in veel gevallen lukraak zou worden geboord, was de
wetenschappelijke betekenis van deze uitkomsten gering. Tegelijk was het gevaar
niet denkbeeldig, dat bij negatieve uitkomsten de ondernemerslust voor jaren zou
zijn uitgeblust.
Van Waterschoot van der Gracht adviseerde dan ook het door de Bataafsche
ingediende verzoek tot uitbreiding van het exploratiegebied te honoreren. Het
algemeen belang was er immers bij gebaat, zo meende hij, terwijl niemand erdoor
werd geschaad.
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‘Om eerlijk te zijn’, aldus Stheeman en Thiadens, waren de geofysische methoden
slechts goed genoeg voor een grof beeld.52 Toch konden, nadat op vele honderden
plaatsen gravimetrisch onderzoek was verricht, enkele gebieden worden geselecteerd
waar het de moeite waard was proefboringen te verrichten, ‘ondiepe’ van 400 tot
1000 meter. Daarvan werden er tussen 1937 en 1939 twaalf uitgevoerd nabij
Wanneperveen, Schoonebeek en De Wijk.
De Bataafsche verkende zo onder meer het profiel tussen Coevorden en Meppel.
Oliesporen werden nergens aangetroffen, maar wel gaven de boringen aanwijzingen
voor het bestaan van de dieper liggende Coevordenstructuur. Daar zou in 1944
uiteindelijk het veld van Schoonebeek worden ontdekt. Met het uitbreken van de
oorlog in 1939 staakte de Bataafsche haar werkzaamheden.
Ondanks het eigen vooronderzoek van de Koninklijke, waren de boringen
uitgevoerd vanaf 1934 door de firma Deilmann bij Bentheim, in Duitsland, maar niet
ver van de grens, ongetwijfeld richtinggevend. Daar bewees een uitbarsting in 1938
die pas na maanden onder controle was, dat de ondergrond aardgas bevatte. Een
intensieve speurtocht naar olie was het vervolg en die werd in 1942 in economisch
winbare hoeveelheden gevonden. Vergeleken met de boormeters in noordwestelijk
Duitsland, vanaf 1934 jaarlijks 150.000 tot 200.000, waren de Nederlandse boormeters
beperkt.
In termen van succes lijkt hetzelfde op te gaan. De Nederlandse
verkenningsboringen waren uitgevoerd met zogenaamde Conrad-boren met
omgekeerde spoeling en dat was een te licht type voor diepten beneden de duizend
meter. Desgewenst had men zeker over een zwaardere installatie kunnen beschikken,
maar dat die er (nog) niet was hoorde bij het ‘puur’ onderzoekend karakter van de
Nederlandse campagne. De Duitse loon- en prijspolitiek maakte een inheemse
exploitatie lonend en die verhoudingen waren in Nederland niet actueel.53

De aardolie-exploratie in Nederland in de jaren veertig en vijftig
De ‘Erdölbeauftragter’ van het vierjarenplan drong na de bezetting aan op onderzoek
aan de Nederlandse kant van de grens bij Coevorden. Als vooraanstaand geoloog
had hij Duitse ondernemers in de jaren dertig voorgehouden dat het grensgebied
veelbelovend was. Onder druk van de Duitsers werd in 1940 het Aardolie Consortium
Nederland gevormd, een samenwerkingsverband tussen de Bataafsche en het Duitse
bedrijf Elwerath, dat zich toelegde op de vervaardiging van boorapparaten, maar ook
voor eigen rekening exploreerde.54 De gedwongen overeenkomst bepaalde dat de
Bataafsche met Nederlands personeel zou boren. De Duitsers zouden de
boorinstallaties en andere benodigde materialen leveren. De dagelijkse leiding van
het consortium was in handen van een van de topmannen van de Bataafsche. De
Duitsers waren bijzonder geïnteresseerd in de exploratieactiviteiten van het consortium
en deden er dan ook alles aan om de Bataafsche ongestoord te laten werken. In het
kader hiervan werd een speciale Bescheinigung opgesteld, waarin vermeld stond dat
het Aardolie Consortium belangrijk geofysisch werk verrichtte met het doel aardolie
te vinden, en dat dit werk van zo groot belang was dat dit door een ieder moest worden
ondersteund.55
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Desondanks bracht de oorlogssituatie omstandigheden met zich mee
(materiaalschaarste, transportproblemen) die de voortgang van het exploratieproces
in aanzienlijke mate belemmerden. Ook was er sprake van sabotage. Terwijl er
voldoende boorinstrumentarium voorhanden was, lag het aantal boordagen in
Coevorden in de periode 1942-mei 1945 op 100 tot 180 dagen per put. Bij het slaan
van de putten direct na de bevrijding, werd de boortijd teruggebracht tot minder dan
vijftig dagen, ondanks het feit dat er een grote schaarste aan materialen was.56 Tijdens
de oorlog werd relatief veel gravimetrisch onderzoek gedaan; geologen en assistenten
moesten aan het werk worden gehouden. Tussen 1942 en 1944 waren er net iets meer
boringen dan voor de oorlog, het aantal boormeters was zeker meer. Vergeleken met
Duitsland, waar in 1944 meer werd geboord dan ooit, was de inspanning evenwel
gering. Na de oorlog verwezen Duitse geologen naar Coevorden als hét voorbeeld
dat er tussen ontdekking en winning meer tijd verging dan vaak werd gedacht.57
Desalniettemin was in 1944 in de Drentse bodem een economisch rendabel
exploiteerbare hoeveelheid aardolie aangetroffen. De eerste boorput in de
Schoonebeekconcessie werd in april 1944 in productie genomen. Voor de bevrijding
werd nog een tweede put geslagen waar ook olie werd aangetroffen (de Coevorden
4), maar deze werd pas na de bevrijding in gebruik genomen. De boringen en de
exploitatie van de putten verliepen aanvankelijk traag, omdat noodgedwongen met
de verouderde apparatuur van het Duitse bedrijf Elwerath moest worden gewerkt.58
Voorts werd de olie op hoogst primitieve wijze aan de oppervlakte gebracht. De olie
in Schoonebeek kwam niet (spontaan) omhoog. Daarom lieten technici een zes meter
lange buis via een kabel in het boorgat zakken. Wanneer de buis met olie was gevuld,
werd deze naar boven getakeld. Op deze wijze konden uiteraard slechts geringe
hoeveelheden olie worden gewonnen. Tot aan mei 1945 werd in Schoonebeek slechts
2352 m3 olie naar de oppervlakte gebracht.
De Nederlandse oliewinning kreeg in 1947 een belangrijke impuls toen de NV
Nederlandse Aardolie Maatschappij (de NAM) werd opgericht. Deze onderneming
was een joint venture van de NV Bataafsche Petroleum Maatschappij
(Koninklijke/Shell) en Esso (Standard Oil Company, New Jersey), die ieder een
aandeel van 50% in de NAM namen. De Bataafsche was verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. De samenwerking paste in het eerder
beschreven coöperatieve patroon. Stheeman en Thiadens wekken zelfs de indruk dat
de exploratie van Nederland
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al van voor 1940 een gemeenschappelijke, op zijn minst een samen besproken
activiteit was.59 Ook nu was het verkleinen van het bedrijfsrisico bij de
kapitaalverslindende speurtocht naar aardolie een belangrijk motief om tot
samenwerking over te gaan.
Na de oorlog intensiveerde de Bataafsche, en later de NAM, het
exploratieonderzoek. Dit was ook noodzakelijk. Toen de Bataafsche in 1942
toestemming kreeg in alle acht de middelste en noordelijke provincies te gaan boren,
werd vastgelegd dat deze regeling tot november 1948 zou gelden en dat deze driemaal,
steeds voor een periode van vijf jaar, zou kunnen worden verlengd. Aan deze wet
was echter een artikel toegevoegd dat bepaalde dat de overheid van de Bataafsche
zou kunnen verlangen dat ze na vijf jaar 40% van het vergunningsterrein zou
teruggeven, waarna er in de gehele periode van vijftien jaar een reductie van in totaal
90% moest worden gerealiseerd. Dit institutionele kader dwong de
exploratie-ondernemers hun werk zo snel en efficiënt mogelijk te verrichten. Alleen
zo kon immers een beredeneerde teruggave van de vergunningsterreinen
totstandkomen.
Aangezien de bodemonderzoeken vanaf september 1944 geheel waren gestaakt,
was er nog onvoldoende informatie verzameld om een verantwoorde 40%-reductie
door te voeren. Het gravimetrisch onderzoek was - met uitzondering van het
zuidoostelijk deel van Groningen, het waddengebied (Texel uitgezonderd), het
IJsselmeer en de Zuid-Hollandse eilanden - grotendeels afgerond. De resterende
werkzaamheden zouden ongeveer een jaar in beslag nemen en ongeveer zestigduizend
gulden kosten. Probleem was echter dat er geen instrumenten waren, en er trouwens
ook geen gekwalificeerd personeel was, om de onderzoekingen in de Waddenzee en
op het IJsselmeer te verrichten.60
Gravimetrische onderzoekingen waren uiteraard niet toereikend om te bepalen
welke terreinen binnen het vergunningengebied aan de overheid konden worden
teruggegeven. De gravimetrische resultaten moesten worden gecontroleerd door
middel van seismisch werk en proefboringen. Op beide punten moest nog veel
gebeuren. Het seismologisch onderzoek was pas laat, namelijk in 1942, gestart.
Daarnaast waren veel boringen, over het hele land gespreid, nodig om zekerheid te
verkrijgen omtrent het al dan niet voorkomen van oliemoedergesteenten in de bodem.
De Bataafsche stelde vast dat bij de eerste reductie van het vergunningengebied
in ieder geval grote delen van Overijssel en Drenthe moesten worden aangehouden.61
Voorts achtte de BPM het raadzaam in de noordelijke provincies een aantal seismische
‘reflectie-profielen’ te schieten vanuit Assen in de richting van Lemmer en Franeker.
Zo hoopte men het vermoeden te kunnen bevestigen dat in deze regio geen olie in
de bodem aanwezig was. Enkele mogelijke zoutformaties daargelaten, stond dit
gebied op de nominatie om bij de eerste reductie te worden teruggegeven. In de
provincies Noord- en Zuid-Holland, alsmede Utrecht, had het gravimetrisch onderzoek
aangetoond dat er een reële kans op de aanwezigheid
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De vondsten van aardolie in het Westland en in Zuidoost-Drenthe in de jaren veertig en vijftig leidden
tot een intensieve speurtocht naar meer vindplaatsen.
De belangrijkste techniek daarbij was het seismisch onderzoek. In een ondiep gat, dat geboord of
gespoten wordt, laat men een lading explosieve stof ontploffen.
De trillingen die de ontploffing in de aardbodem veroorzaakt, worden weerkaatst op de
scheidingsvlakken van de verschillende gesteentelagen.
Hier gaat een springstoflading in een geboord schotgat.

van olie bestond. Ook hier was extra seismografisch onderzoek geboden, eventueel
aangevuld met geologische boringen.
Bij de boringen moest nog het meeste werk worden verzet. Boren was duur en
bedrijven gingen hiertoe pas over wanneer gravimetrische en seismografische
onderzoeksresultaten dit rechtvaardigden. Een probleem was dat het dieptebereik
van de meeste installaties slechts zeshonderd tot zevenhonderd meter bedroeg.
Dat was niet voldoende, want de tertiaire deklagen alleen waren al vijfhonderd tot
zeshonderd meter dik. De boorinstallaties waarmee de Bataafsche in de eerste
naoorlogse periode werkte, waren dan ook eigenlijk niet toereikend om goede
stratigrafische gegevens over de ondergrond te krijgen.62 Daarvoor waren de
zogenaamde Conrad-installaties nodig, die een bereik van een kilometer hadden en
waarmee de oudere steenformaties wel konden worden bereikt. Het duurde na de
bevrijding echter geruime tijd voordat de
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Bataafsche de hand kon leggen op een aantal van dergelijke boorinstallaties.
Kortom, in de eerste naoorlogse jaren bestond er al een redelijk idee over de
gebieden die al dan niet interessant waren in het kader van de olie-exploitatie.63 Er
moest echter veel aanvullend werk worden verricht om deze geologische noties op
een adequate manier te onderbouwen door middel van seismologisch onderzoek en
diepteboringen. Daarom ging de BPM ertoe over om de overheid uitstel te vragen
voor de wettelijk vereiste terreinreductie, een uitstel dat haar uiteindelijk ook werd
verleend. Tot de jaren vijftig werd de bulk van het exploitatiewerk, en dan vooral
van de diepteboringen, verricht in en rondom Coevorden.

Oliewinning
De problemen met de verouderde boorapparatuur, alsmede het gebrek aan goede
infrastructuur en deugdelijke transportmiddelen, bleven in de eerste naoorlogse jaren
bestaan.64 Door de deviezenproblemen waarmee Nederland kampte, was het niet
mogelijk de gewenste machines en materialen te importeren. Pas in 1947 kon gebruik
worden gemaakt van relatief moderne, verrijdbare boorinstallaties, waardoor er
kostbare tijd verloren was gegaan bij de ontginning van het nieuwe olieveld in
Schoonebeek. Hier kwam nog eens het probleem bij dat veel van de mensen die in
de oorlog noodgedwongen in de Schoonebeekse oliewinning tewerkgesteld waren,
weer naar hun vooroorlogse betrekking terugkeerden of in oliegebieden elders in de
wereld (met name Nederlands-Indië) werden ingezet. Hierdoor kampte de Bataafsche
in deze vroege fase van de oliewinning met een tekort aan geschoold personeel.65
Het winningsbedrijf kon deze uitstroom van kennis en expertise alleen maar
compenseren door zelf de opleiding en training van het personeel te gaan verzorgen.
De grote nadruk op investeringen in kennis blijkt ook uit de cursussen die ieder
personeelslid moest volgen.66 Zo bestond de standaardcursus in 1948 uit de vakken
boortechniek (96 uur), productietechniek (96 uur), praktisch werken (72 uur),
motortechniek (24 uur), Engels (48 uur), tropische hygiëne (12 uur), transport (6
uur), algemene zaken (6 uur), administratie (6 uur), geologie (6 uur) alsmede tekenen
en dictaat (24 uur).67 Op deze manier werd er door de NAM fors in het ‘menselijk
kapitaal’ van de onderneming geïnvesteerd. De noodzaak hiertoe was groot, gezien
de grote kennisintensiteit van de olie- en gaswinning.
Bij de boringen in Schoonebeek werd gebruikgemaakt van Rotaryboren. Tijdens
de boring werd het boorgruis door middel van een boorspoeling verwijderd. Voorts
werd de structuur van de bodem door middel van elektrische logs in kaart gebracht.
Een speciaal apparaat mat de elektrische weerstand van de doorboorde
bodemformaties, waardoor gedetailleerde informatie over de structuur van de bodem
werd verkregen. Deze informatie was van belang voor de verdere inrichting van het
boorproces, en dan met name het aanbrengen van de bekledingsbuizen. In
Schoonebeek werd de eerste reeks bekledingsbuizen aangebracht op een diepte van
ongeveer tweehonderd meter. De bodem bestond hier uit los zand en grind, waardoor
de boorkolom makkelijk kon instorten.
Vervolgens werd er vlak boven de olielaag, op achthonderd meter, een tweede
reeks buizen geplaatst.
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Het tweede deel van het exploitatieproces betreft het naar de oppervlakte brengen
van de olie. Al snel stond de NAM hier voor het probleem dat de Nederlandse olie
van een heel andere aard was dan die uit de Verenigde Staten of het Midden-Oosten.
De olie in laatstgenoemde gebieden was helder en vloeibaar, terwijl deze in
Schoonebeek zeer stroperig en taai was. De Nederlandse olie bevatte dermate veel
paraffine, dat zij reeds bij een temperatuur van vijftien graden Celsius stolde. Deze
eigenschap bracht met zich mee dat de olie niet spontaan door middel van opstuwend
water of gas naar de oppervlakte werd gevoerd, zoals in veel buitenlandse
oliegebieden.68 In Nederland moest de olie met behulp van speciale pompen - de voor
Schoonebeek zo karakteristieke jaknikkers - naar oppervlakte worden gebracht.
Leidingen voerden de olie vanuit een tiental putten naar het meetstation. Daar
werd de olie zo goed mogelijk gescheiden van het mee naar boven gekomen zoute
water en gas. In dit station mat men de hoeveelheid geproduceerde olie terwijl de
brandstof continu verhit werd om stolling te voorkomen. Vanuit de verschillende
meetstations werd de gezuiverde olie getransporteerd naar de
emulsie-verwerkingsinstallatie. Deze zuiverde de olie op een dusdanige manier dat
ze geschikt was om door de raffinaderijen te worden verwerkt.69 Daarna pompte men
de olie naar de opslagtanks op het ruwe-olieverlaadstation, alwaar de olie in
tankwagons werd geladen om per spoor naar de raffinaderijen van Shell en Esso in
Pernis te worden vervoerd. Dit productiesysteem bleef in de loop van de jaren in
essentie hetzelfde.
Het exploitatieproces werd zodanig ingericht dat de productie kon worden
geoptimaliseerd. Uitgangspunt bij de ontginning van het olieveld was het principe
van de economisch verantwoorde, rationele productie. De wijze waarop sedert de
Tweede Wereldoorlog de productie op de olievelden in de Verenigde Staten was
georganiseerd, gold hier als voorbeeld. Er werd naar gestreefd om na een korte en
hevige boorperiode over te gaan op een vrijwel volledige automatisering van de
productie. Gedurende de boorperiode moest zo nog relatief veel mankracht bij de
winning worden ingeschakeld, maar in de latere fases hoefde men alleen nog
onderhoudspersoneel aan te stellen.70
In de jaren tot aan 1952 ontwikkelde zich het ‘model olieveld’ Schoonebeek.71 In
de periode 1946-1952 werd een tweehonderdtal putten geslagen, waardoor een globale
indruk omtrent de aard en de omvang van de oliereserves kon worden verkregen.
Aangezien
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er in deze periode nog weinig informatie bestond over de structuur van het olieveld,
werden er relatief veel boorputten gemaakt. Voorts was de vraag naar brandstoffen
in de eerste naoorlogse periode groot. In 1952 was het terrein van de
Schoonebeekconcessie zo ver afgeboord, dat in grote lijnen duidelijk was hoe groot
de aardoliereserves in dit gebied waren en informatie was verkregen over de
productiekarakteristieken van het olieveld. Toen eenmaal duidelijk was op welke
plaatsen zich olie bevond en hoe de exploitatie ter hand moest worden genomen,
werd de locatieafstand vergroot van tweehonderd tot vierhonderd meter. Dit bracht
uiteraard een aanzienlijke besparing op de boorkosten met zich mee. Men sloeg de
putten zo, dat de opbrengst van de ene niet ten koste ging van andere. Met andere
woorden, er werd voor gezorgd dat de drainage van het gehele veld werd
geoptimaliseerd. Vanaf 1952 kon het aantal boringen geleidelijk worden
teruggebracht.
In 1955 werd de driehonderdste put geslagen, waarna vrijwel het gehele terrein
was afgeboord. De productie bereikte in deze periode een recordhoogte. In het
‘topjaar’ 1957 werd 1,4 miljoen m3 olie aan de oppervlakte gebracht.
Spoedig zou het tij keren. Na 1957 begon de jaarproductie van aardolie terug te
lopen.72 Deze daling was niet het gevolg van het opraken van de oliereserves. In de
lagen bevonden zich nog aanzienlijke hoeveelheden olie, maar door het wegvallen
van de druk kon de zeer stroperige olie niet meer naar de oppervlakte worden gehaald.
Er moest dan ook in het bestaande proces van winning worden ingegrepen om de
productie op peil te houden. De verbetering van gebruikte technieken bood geen
soelaas. In de jaren zestig werd dan ook in toenemende mate gebruikgemaakt van
de zogenaamde secundaire winningsmethoden. Hierbij bouwde de NAM voort op
eerdere experimenten om de stroperigheid van de olie te verminderen. Eén van de
manieren was de ondergrond te verwarmen, zodat de olie makkelijker naar de
oppervlakte kon stromen. Deze wetenschappelijke experimenten leverden dermate
gunstige resultaten op, dat in 1956 tot een proef werd overgegaan. Via enkele boringen
werd heet water in de diepe aardlagen geïnjecteerd. Deze ingreep bleek succesvol.
In veel gevallen nam de oliewinning met 20 tot 40% toe. In gebieden waarin de druk
nagenoeg was weggevallen, kon de productie door middel van ‘waterinjecties’
drastisch worden opgevoerd. Op bepaalde locaties werd zelfs een productiestijging
van rond de 50% gerealiseerd.
Het economisch belang van deze secundaire winning is zonder meer groot geweest.
Zonder deze nieuwe methoden had men minder dan 20% van de uiteindelijke
hoeveelheid olie kunnen winnen. Het belang van de secundaire winning nam in de
jaren zestig sterk toe. In 1964 werd niet meer dan 30% van de olie door middel van
warmteopwekking geproduceerd, aan het begin van de jaren zeventig lag dit aandeel
reeds op 60-70%.73

Gaswinning
In het kader van de olie-exploratie en -exploitatie boorde men vaak ook gasbronnen
aan. In 1948 werd in Nederland de eerste gasvondst gedaan (Steenwijksmeer - in de
buurt van Coevorden). Deze gasbel maakte, zo bleek later, deel uit van meerdere
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reservoirs rond die plaats. In 1947 en navolgende jaren werden 98 exploitatieputten
geslagen, met een totaal van 257.653 boormeters. De diepste groef men in 1954 tot
3792 meter; de put was in driehonderd dagen klaar.74
Reeds aan het eind van de jaren veertig deden geruchten de ronde dat zich grote
hoeveelheden aardgas in de Nederlandse bodem bevonden. De overheid vreesde dat
de NAM dit gas niet voor de openbare nutsvoorziening beschikbaar wilde stellen,
maar in plaats daarvan wilde aanwenden voor eigen industriële activiteiten
(petrochemische industrie en sodawinning).75 In 1949 en 1950 werden dan ook
intensieve besprekingen gevoerd tussen de Commissie voor Energievoorziening (de
commissie-Van Iterson), die was ingesteld door het ministerie van Economische
Zaken, en de betrokken oliemaatschappijen. De Koninklijke/Shell gaf te kennen niet
van plan te zijn het aardgas voor eigen gebruik aan te wenden, bijvoorbeeld als
grondstof in de raffinaderijen te Pernis. Het gas kon voor huishoudelijke doeleinden
worden gebruikt. Zij opperde zelfs dat het wellicht een goed idee zou zijn een veel
groter deel van Nederland te voorzien van aardgas, in het geval dat de voorraden
groter zouden zijn dan voorzien. De NAM was bereid het gas te leveren, maar was
niet geïnteresseerd in de distributie.76 Voor de overheid was die juist van groot
gewicht. De openbare nutsbedrijven kon men tot op zekere hoogte zien als een
distributiesysteem en met de modernisering van de gemeentelijke gasfabrieken kwam
het zwaartepunt toentertijd juist meer bij die distributie te liggen. Bovendien werd
in deze sector tijdens de jaren van opbouw en industrialisatie veel geld gestoken,
meer dan twintig procent van alle industriële investeringen in vaste activa.77 Omdat
er in de eerste helft van de jaren vijftig steeds grotere hoeveelheden gas als bijproduct
van de oliewinning werden geproduceerd, sloot de overheid in 1954 een speciale
overeenkomst met de NAM.78 Hierin werd bepaald dat de NAM al het aardgas aan
het Staatsgasbedrijf (het SGB) zou leveren. Het SGB, op zijn beurt, zou de distributie
voor zijn rekening nemen en ervoor zorgen dat het aardgas aan de gemeentelijke
gasbedrijven werd verkocht.
In deze overeenkomst was nog een bijzondere bepaling opgenomen, waarin werd
gesteld dat het SGB aan de NAM een maandelijks bedrag uitkeerde dat was gebaseerd
op de nieuw aangetoonde hoeveelheid gas die de oliemaatschappij in de bodem had
aangetoond. Dit geldbedrag was bedoeld als een soort beloning voor een snelle
exploratie van de Nederlandse bodem op gasvoorraden.
Deze regeling zou in principe voor een periode van twintig jaar gelden. In deze
periode zou de NAM overgaan tot exploitatie in
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die gebieden waar rendabele hoeveelheden aardgas waren aangetroffen. Het gas zou
tegen productiekosten, die gering waren, en een redelijke winstopslag aan het SGB
worden verkocht. Hoewel de verkoopprijs van het gas dus laag was, bond de NAM
zich aan deze afspraak omdat op die manier de afzet van het aardgas gegarandeerd
was.
Hoewel de praktische problemen groot waren, wees seismisch onderzoek in 1955
en 1956 uit dat er naar alle waarschijnlijkheid veel meer plekken in de buurt van
Slochteren en Delfzijl waren waar de kans op succesvolle boringen groot was. Na
een kort intermezzo werden in 1959 de boringen in Groningen hervat, waarbij in dat
jaar de historische vondst van het aardgasveld in Slochteren werd gedaan. Hetzelfde
type gas werd ook rondom Delfzijl aangetroffen. Langzaam maar zeker rijpte het
besef dat er sprake was van één groot reservoir.
Was nu de vondst bij Slochteren toeval? Achteraf benadrukte H. Stheeman,
directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij: De ‘meest onwaarschijnlijke
mogelijkheden (waren) ondanks grote geldelijke offers... onderzocht. Want
onwaarschijnlijk waren de Groningse gasvondsten in het licht van de officiële
wetenschap wel.’79 De vondst was dus een vorm van zoeken tegen de richtingwijzers
in. Echter, niet alleen geologische onzekerheden speelden een rol, maar ook
maatschappelijke. Tegen de traditionele preoccupatie met olie bij de
moedermaatschappijen Koninklijke/Shell en Esso in, ging de NAM bijna onmiddellijk
na de oprichting in 1948 op zoek naar gas. Ondanks de ontmoedigende geologische
inzichten werd het geofysisch onderzoek van Groningen vanaf 1952 voortgezet met
voor die tijd diepe boringen. Boring Ten Boer 1 uit 1955 raakte door slecht materiaal
in de problemen. Een ‘killing procedure’ moest de snel oplopende druk beheersbaar
maken en men bleef vervolgens net boven de ‘gasbel’. De put produceerde enige
tijd, maar men had geen goed idee waar het gas vandaan kwam. Snel een idee krijgen
had geen prioriteit en dat was doorslaggevend. Door de Suez-crisis moest de winning
van olie worden opgevoerd en kwam het vinden van nieuwe veldjes in het Westen
op de eerste plaats. Tevens calculeerde de verantwoordelijk directeur, Stheeman, dat
hij eerst andere successen moest boeken alvorens verder te kunnen gaan. De Groningse
plekken leken verkeerd gekozen. De ‘technische’ mislukking uit 1955 bij Ten Boer
was dan ook een reden het nog eens te proberen, terwijl een (negatief) succes volgens
de oorspronkelijke opzet met goed materiaal een ontdekking in de weg had gestaan.80
Bij exploratie horen wonderen, maar vaak zijn dat geconstrueerde fenomenen.
Doorbraken waren het gevolg van het stil houden van informatie vooraf en verbluffen
als dat voordelig was. Naar aanleiding van Slochteren merkte Stheeman op: ‘Ik wist
niet dat er zoveel zat, maar voordat we zekerheid hadden, hebben we niet verteld,
wat we wel wisten.’ Die zekerheid was nodig gezien de scepsis van investeerders;
de directie van de Koninklijke/Shell zag liever dat er olie werd gevonden. De vereiste
‘zekerheid’ had tevens te maken met de mijnbouwpolitiek en het gebruik van
ontdekkingen als een koevoet voor verandering. De aardgasspeurders hadden er
belang bij een ‘ongedacht’ grote hoeveelheid te vinden. Zo zou de Staat gedwongen
zijn het bestaande contract op te geven, dat verkoop van olie en gas aan banden legde.
In dit licht had de speurder er belang bij om bij voorbaat zeker te zijn van succes, en
het liefst van een spectaculair succes.81

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

De exploratie was daarom lang gehuld in een waas van grote geheimzinnigheid.
De meest wilde geruchten deden de ronde, maar het bedrijf aarzelde om op basis van
een gering aantal waarnemingen al te ferme uitspraken te doen. De NAM wilde eerst
met de overheid onderhandelen over de wijze waarop de gasbel het beste geëxploiteerd
kon worden, alvorens het nieuws aan de grote klok te hangen. Het grote nieuws
omtrent de omvang van het Groningse gasveld bleef evenwel niet lang geheim. Op
17 oktober 1960 meldde de Belgische senator Leemans tijdens een debat over
energievraagstukken in het Europees parlement, dat hij uit betrouwbare bron had
vernomen dat in Nederland gasreserves waren aangetoond die alles bij elkaar 300
miljard m3 bedroegen.
Dit cijfer lag veel hoger dan de voorzichtige zestig miljard die tot dan toe openbaar
was gemaakt.
De NAM reageerde terughoudend op deze onthullingen en beweerde dat de reserves
in werkelijkheid minder dan een kwart van het door Leemans genoemde cijfer
bedroegen. Hoe het ook zij, na deze berichten in de media kwam het vraagstuk van
de aardgasexploitatie in een stroomversnelling. Al snel gaf de NAM tegenover de
minister van Economische Zaken toe dat uit steeds meer boorgegevens bleek dat de
reserves veel groter waren dan lange tijd was verondersteld. Tevens gaf de NAM te
kennen dat ze een productieconcessie wilde aanvragen.
Minister De Pous, die onmiddellijk de economische betekenis van de gasvondst
inzag, was direct tot onderhandelen bereid. Het was immers zonneklaar dat de
bestaande regeling, volgens welke de NAM het gas aan het SGB verkocht, niet meer
toereikend was.
Allereerst zou de overheid in grote problemen komen als zij de NAM volgens
afspraak moest betalen voor de reserves die aangetoond dreigden te worden.
Shell-directeur Schepers zag het zo:
‘We hebben niet eens ons mes op tafel gezet, geloof ik. We hadden de hele Staat
der Nederlanden dank zij Slochteren in één keer failliet kunnen verklaren. Onderling
maakten we er grappen over.’82
Daarnaast was er een volwassener organisatiestructuur nodig om de ontginning
van de gasvelden te regelen. Nu er zulke grote economische belangen in het geding
waren, meende de overheid dat het SGB in het onderhandelingsproces met de grote
oliemaatschappijen geen serieuze partner kon zijn. In plaats daarvan besloot de
overheid Staatsmijnen in het overleg te laten participeren.
De onderhandelingen tussen de overheid en de oliemaatschappijen richtten zich
vooral op de vraag tegen welke prijs het aardgas
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op de markt moest worden gebracht. In de literatuur wordt vaak gesteld dat Shell
aanvankelijk voorstander was van een gedifferentieerd beleid. Het aardgas bestemd
voor de huishoudens zou op de gebruikelijke wijze, via het SGB, worden verhandeld.
Daarachter zou de opvatting zijn schuilgegaan dat de markt van kleinverbruikers
minder winstgevend was dan die van de grote klanten.
De Koninklijke/Shell wilde aan de industrie en elektriciteitscentrales leveren buiten
de overheid om en evenzo zelf naar het buitenland exporteren. De Esso ging er juist
van uit dat de huishoudelijke markt en die van andere kleine afnemers het meest
rendabel zou zijn. De indruk dat de Shell geen oog had voor de kleinverbruikers is
onjuist. Zoals we eerder zagen, had de Koninklijke/Shell al in 1950 zich bereid
verklaard gas voor huishoudelijke doeleinden beschikbaar te stellen. Alleen had de
oliemaatschappij duidelijk gemaakt niet van zins te zijn de aanleg van een
gasleidingennet te financieren. Een uitgebreid en landelijk distributiesysteem was
evenwel juist een noodzakelijke voorwaarde als het de bedoeling was zoveel mogelijk
kleine verbruikers van gas te voorzien en te stimuleren dat zij op gas gingen koken
en hun huizen verwarmen. Dit was de kern van wat bekend zou raken als het
Esso-plan.
Dat was ook het plan van aanpak dat Shell, Esso en Staatsmijnen uiteindelijk
gezamenlijk aan de overheid presenteerden. Het aardgas zou in eerste instantie via
een landelijk netwerk aan de huishoudens worden geleverd.
Al snel bleek de beschikbare hoeveelheid aardgas zo groot te zijn, dat ook aan
industriële bedrijven werd geleverd. Deze leveranties beperkten zich niet tot de
zogenaamde premiemarkten, zoals De Pous aanvankelijk beoogd had. Dit waren
industrieën, zoals de chemische, keramische en metallurgische, waarin op technische
gronden geen sprake was van concurrentie tussen aardgas en andere energiedragers,
zodat een relatief hoge prijs voor het aardgas kon worden bedongen. In de periode
1960-1970 steeg het aandeel van de industriële sector in het verbruik van aardgas
van 13% tot 23%.83
Na intensieve onderhandelingen werd uiteindelijk besloten de exploitatie en de
verkoop van aardgas door drie ondernemingen te laten verzorgen, te weten het
Maatschap, de Gasunie en de NAM/Export. Een grote mate van coördinatie van de
gasexploitatie was overigens gewaarborgd, omdat dezelfde aandeelhouders
(Esso/Shell, DSM en de overheid) een belang in ieder van deze drie ondernemingen
hadden. Doel van deze organisatiestructuur - waarin de nieuw opgerichte Gasunie
een centrale plaats innam - was om de overheid een belangrijke rol te geven, maar
te voorkomen dat deze overheidsdeelname voor het buitenland al te zeer zichtbaar
werd. De oliemaatschappijen vreesden immers het zogenaamde sjeikeffect. Esso en
Shell hadden in deze periode in veel landen te maken met overheden die zich in
toenemende mate gingen bemoeien met de oliewinning en die een deel van de
opbrengsten hiervan in de staatskas wilden laten vloeien. Hierdoor kwamen de winsten
van de oliemaatschappijen uiteraard onder druk te staan. Esso en Shell gingen ervan
uit dat zij in hun onderhandelingen met buitenlandse overheden geen poot hadden
om op te staan indien zij in Nederland een innige samenwerking met de overheid
aangingen.
Dat de oliemaatschappijen op zichzelf geen bezwaar tegen de Nederlandse
staatsbemoeienis hadden, is overigens niet zo verwonderlijk. De regering nam immers
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de aanleg van het complete aardgasnetwerk voor haar rekening, waardoor de
gasmaatschappijen zich van een grote afzetmarkt verzekerd zagen.
Ondanks deze toenemende overheidsbemoeienis bleef de aardgasexploitatie een
particuliere kwestie. Wel bemoeide de regering zich intensief met het tempo waarin
de gasvelden werden geëxploiteerd. De Nederlandse overheid stond in deze periode
immers een uitputtingsbeleid voor. Dit kwam erop neer dat de aardgasvoorraden
moesten zijn uitgeput voordat de veel goedkopere kernenergie de energiemarkt zou
gaan overheersen.84 Voorts had de overheid er natuurlijk een groot financieel belang
bij om de gasexploitatie fors op te voeren.
De Aardgasnota van 1962 vormde een radicale breuk in het gasbeleid. Tot dat
moment was de prijs van aardgas gerelateerd aan de winningskosten plus een
‘redelijke’ winstopslag. Vanaf 1962 nam men, mede gezien het belang van aardgas
voor de overheidsinkomsten, het marktwaardebeginsel als uitgangspunt van het
prijsbeleid. De prijs van aardgas werd gerelateerd aan die van andere fossiele
brandstoffen. Hoewel de ontwikkeling van de aardgasprijzen was gekoppeld aan de
wereldmarktprijzen van olie, profiteerden industriële ondernemers in met name de
chemische industrie en de metaalnijverheid toch sterk van de speciale gastarieven
die hun door de overheid werden geboden. De verschillen in gasprijzen per type
verbruiker in 1970 illustreren dit. De gezinshuishoudens kregen een relatief hoge
prijs van 13,18 cent per kubieke meter gerekend. Industriële ondernemers hoefden
slechts 6,46 cent te betalen. In de chemische industrie werd het gas tegen nog lagere
tarieven aangeleverd en was de prijs slechts 4,72 cent.85 Dit gedifferentieerde
prijsbeleid had belangrijke effecten. Door de gasprijzen te koppelen aan de
wereldmarktprijzen van olie, werd voorkomen dat het aardgas tegen een al te lage
prijs zou worden verkocht.
Door een hoge prijs van het aardgas af te dwingen, zag de overheid zich bovendien
verzekerd van een grote inkomstenbron, op basis waarvan in de jaren zestig en
zeventig de collectieve sector fors kon worden uitgebouwd. De energie-intensieve
bedrijfstakken binnen de industrie kregen het gas evenwel tegen relatief lage tarieven
aangeboden, zodat de ontwikkeling van dit deel van de economie werd gestimuleerd.86
Ver van de onderhandelingstafels, op locatie, moest men aanvankelijk andere, maar
even moeilijke problemen overwinnen. Na de vondst van het gasveld in Slochteren
vond in de periode 1959-1967 een intensivering van de gas-exploratie plaats, waarbij
aanvanke-
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lijk vooral in de ‘Zechsteinstructuren’ werd gezocht. Na verloop van tijd bleken ook
de dieper gelegen ‘Rotliegend zandsteenformaties’ over goede reservoirkwaliteiten
te beschikken. De eerste testresultaten waren echter weinig bemoedigend. De putten
bleken waterhoudend te zijn en het was moeilijk om het gas op een economisch
efficiënte manier boven de grond te krijgen.87 Voorts was boren geen sinecure, want
de steenformaties waren zeer instabiel. In de loop van de jaren zestig werd dit
probleem ondervangen door het toepassen van veel snellere boren en het gebruiken
van speciale boorvloeistoffen, waardoor de putten in een zeer snel tempo konden
worden geboord en afgewerkt. In 1968 nam het slaan van een put in het Groningse
gasveld nog slechts achttien dagen in beslag.
Inmiddels schoten de bedrijven die zich met delfstoffenexploratie bezighielden,
als paddestoelen uit de grond. Bij de exploratieactiviteiten, maar ook rondom het
aanvragen van exploitatieconcessies, ontstond chaos. Tussen mei 1963 en december
1965 liep de zaak dermate uit de hand, dat acht maatschappen in de noordelijke
provincies liefst 18 overlappende concessies aanvroegen.88
Aan deze situatie kwam in december 1965 abrupt een einde.
Op dat moment werd een wet in het parlement ingediend waarbij geologische
onderzoeken weliswaar vrij bleven, maar waarin tevens werd vastgesteld dat
productieconcessies nog uitsluitend zouden worden verleend aan ondernemers die
de exploratieputten met een boorvergunning hadden geboord. Deze laatste vergunning
moest door de minister van Economische Zaken worden verleend. Nadat de wet was
ingediend, besloten de olie- en gasmaatschappijen tot een boorstop. Zij hervatten
hun activiteiten pas weer in 1967, toen de nieuwe Opsporingswet van kracht werd.
Voor ‘offshoreboringen’ golden andere regels dan bij de exploratieonderzoekingen
die op het vasteland werden verricht.89 In tegenstelling tot bij de ‘onshoreboringen’,
was er op zee een exclusieve toestemming vereist voor het verrichten van
exploratieboringen.
Hier stond echter tegenover dat over het recht op exclusieve exploitatie met de
overheid kon worden onderhandeld op het moment dat de toestemming tot exploratie
werd verleend. Ook de eigendomskwestie was afwijkend geregeld. Bij de
offshoreproductie kreeg de houder van een exploitatievergunning voor een
vastgestelde termijn het recht tot exploitatie. De hoeveelheid delfstoffen die in die
vastgestelde termijn boven de grond werden gehaald, was het bezit van de olie- of
gasproducent. De delfstoffen die zich na het verstrijken van de exploitatietermijn
nog in de bodem bevonden, zouden echter aan de overheid toekomen.
Het gebied waarin op het Continentaal Plat exploratiewerkzaamheden werden
verricht, was liefst twee keer groter dan het ‘onshore-gebied’.90 Om te voorkomen
dat zich bij de exploratieonderzoekingen op zee dezelfde chaotische taferelen zouden
afspelen als bij de gasbel in Slochteren, verdeelde de overheid het Continentaal Plat
in een groot aantal stukken, waarvoor aparte exploratieaanvragen bij de overheid
konden worden ingediend. De overheid organiseerde met grote regelmaat dergelijke
inschrijvingsrondes.
Bij het indienen van dergelijke aanvragen, moesten de betreffende ondernemingen
niet alleen kunnen bewijzen dat zij technisch en financieel in staat waren de vereiste
werkzaamheden uit te voeren, maar moesten zij ook al aantonen te beschikken over
voldoende geologisch inzicht in de bodemgesteldheid van het gebied waarvoor zij
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hun aanvraag indienden. Op basis van deze informatie besloot de minister van
Economische Zaken vervolgens over het al dan niet toekennen van een vergunning.
De feitelijke winning van het aardgas was een eenvoudige zaak.
Deze energiedrager is immers zo licht, dat deze dankzij de in het reservoir
aanwezige druk ‘vanzelf’ naar de oppervlakte komt.
De enige technische ingreep bij de winning betreft de plaatsing van afsluiters, die
in en boven aan het boorgat worden aangebracht en die ervoor moeten zorgen dat
het gas toch op een beheerste en gelijkmatige manier boven de grond komt.91
Op het moment dat het aardgas boven de oppervlakte komt, is het uiteraard nog
niet direct voor verbruik geschikt. Hiertoe moet het product eerst nog een aantal
bewerkingen ondergaan. Allereerst wordt het aardgas afgekoeld. Het aardgas komt
namelijk soms met zeer hoge temperaturen aan de oppervlakte. Vervolgens zuivert
men het aardgas in speciale installaties. Hierbij worden in eerste instantie de
waterdamp en bepaalde zware koolwaterstofverbindingen verwijderd. Verder haalt
men uit het aardgas een aantal verontreinigende stoffen (zoals kooldioxide en
waterstofsulfide) die het leidingennet van de Gasunie zouden kunnen aantasten.
Ten slotte wordt het aardgas steeds tegen een gelijke druk aangeleverd, aangezien
anders de distributie moeilijk is.

Conclusie
Gedurende de periode 1890-1970 hebben zich in de Nederlandse energiehuishouding
ingrijpende veranderingen voorgedaan. Na de Tweede Wereldoorlog werden
steenkolen in snel tempo door aardolie en aardgas van de energiemarkt verdrongen.
Met de vondsten van grote voorraden olie en gas in de Nederlandse bodem
transformeerde Nederland in de loop van de twintigste eeuw van een delfstoffenarm
naar een delfstoffenrijk land. Deze ontwikkeling, die een enorme invloed op tal van
maatschappelijke processen heeft gehad, was alleen mogelijk dankzij de ingrijpende
technische veranderingen die zich in deze periode in de olie- en gassector voltrokken.
Dankzij de enorme expertise die er binnen Shell reeds in een vroeg stadium
wereldwijd was opgebouwd, kon voor de grondstoffenexploratie en -exploitatie van
de modernst denkbare technieken gebruik worden gemaakt.
Voor wat betreft de exploratie moet hierbij in eerste instantie worden gewezen op
geologische en geofysische onderzoeksmethoden.
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Doordat Shell reeds in een vroeg stadium patenten had kunnen verkrijgen op
belangrijke geofysische instrumenten als de gravimeter en de seismograaf, en het
bedrijf veel tijd en geld had gestoken in het opleiden van personeel dat met deze
apparatuur kon werken, kon in de jaren dertig de Nederlandse bodem relatief snel
worden nagespeurd op de eventuele aanwezigheid van delfstoffen. Na korte tijd was
reeds duidelijk op welke plaatsen er een grote kans op de aanwezigheid van
oliemoedergesteenten was en kon worden overgegaan tot exploratieboringen.
Ook bij de boortechnieken werd grote vooruitgang geboekt, zoals uit tabel 4.1
blijkt.

Tabel 4.1: Aantal boormeters in 100 en 150 dagen gedurende enkele
exploratiefases, 1937-1986

1937-1942

100 dagen
1200

150 dagen
-

1943-1958

2000

2500

1959-1967

3200

3800

1968-1986

4100

4700

Bron: W.A. Visser, J.I.S. Zonneveld en A.J. van Loon, eds., Seventy-five years of
geology and mining in the Netherlands (Den Haag 1987) 224.
De cijfers uit deze tabel laten zien hoezeer de boorproductiviteit toenam. Deze
stijging van de boorproductiviteit, die vooral samenhing met de introductie van
boorinstallaties en het gebruik van betere boorvloeistoffen, had een enorme vergroting
van de kennis omtrent het voorkomen van olie en aardgas tot gevolg.
Deze technische ontwikkeling leidde zonder meer tot een toename van de
reservoirhoeveelheden. Vooral hierdoor ontwikkelde Nederland zich in de twintigste
eeuw tot een grondstofrijke economie.
De analyse van de ontwikkeling der exploratietechnieken liet zien dat de overheid
hierin een belangrijke rol speelde. Juist doordat de Bataafsche maar gedurende een
korte tijd het exclusieve recht tot exploratie over bepaalde gebieden kreeg en zij bij
wet verplicht was na een paar jaar tijd reeds een substantieel deel van het
onderzoeksgebied weer vrij te geven, moest zij zeer snel proberen erachter te komen
in welke gebieden olie en/of aardgas in de bodem voorkwam.
De technologische vooruitgang in de olie- en gassector beperkte zich uiteraard
niet tot de exploratiefase. Ook op het vlak van de winning vonden belangrijke
vernieuwingen plaats en de overheid speelde ook hierbij een belangrijke rol. Het
overheidsbeleid was er na de Tweede Wereldoorlog op gericht om jaarlijks zoveel
mogelijk fossiele brandstoffen aan de Nederlandse bodem te onttrekken, teneinde
de industrialisatie te stimuleren. De Nederlandse overheid sloot bijvoorbeeld speciale
overeenkomsten met de olie- en aardgassector om tot een snelle exploitatie van de
delfstoffen over te gaan. In het kader hiervan werden er lucratieve contracten gesloten
met de NAM. In het licht hiervan is het niet vreemd dat de olie-exploitanten alle
zeilen bijzetten om de olieproductie te maximaliseren (zoals bijvoorbeeld de
toepassing van de secundaire winningstechnieken).
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Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dat Nederland over steeds grotere
hoeveelheden (goedkope) energie beschikte. De Nederlandse economie kon haar
concurrentiepositie op basis van met name de goedkope gasvoorraad verder
verstevigen en genoot mede hierdoor van een in vergelijking met andere westerse
landen zeer hoge economische groei.
J.P. Smits en B.P.A. Gales
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Dankzij de bedrijven te Boekelo en te Hengelo was Nederland omstreeks 1940 in staat in zijn eigen
zoutbehoefte te voorzien. Een groot deel van de opbrengst was bestemd voor uiteenlopende groepen
van grootverbruikers, met name fabrieken van natriumsulfaat en andere chemische bedrijven,
zeepfabrieken en textielververijen, maar ook voor de landbouw (de bekende likstenen). Een klein deel
ging als tafel- of badzout naar particuliere afnemers. Het verpakken hiervan gebeurde omstreeks
1940 al grotendeels machinaal.
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5 Zout
Nederland als zoutproducent
Concessiepolitiek en techniek
De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie
Techniek en arbeidsproductiviteit
Hydraulic fracturing en padding

Nederland als zoutproducent
Nederland kent, net als veel andere landen, een lange geschiedenis van zoutproductie.1
Vanaf de achtste eeuw tot aan het begin van de zestiende eeuw werd zout
geproduceerd door van zeewater doortrokken veen te verbranden. Het zout dat in de
as achterbleef, werd daar vervolgens uit gehaald door het te mengen met zeewater.
Het zout loste op, de as zakte naar de bodem en de pekel kon vervolgens worden
ingedampt.2 Dit proces werd darinkdelven genoemd. Het afgraven van veen werd na
de St.-Elizabethsvloed van 1421 beperkt en vanaf 1515 verboden. Nederland werd
zodoende afhankelijk van de import van zout, die vermoedelijk in de dertiende eeuw
op gang was gekomen. De import (uit onder andere Frankrijk, Portugal, Spanje en
de Kaapverdische eilanden) en doorvoer (naar het Oostzeegebied) van zout was in
de daaropvolgende eeuwen van groot belang. Geïmporteerd ruw zout werd in
zoutketen geraffineerd, deels voor binnenlands verbruik, deels voor export. In de
achttiende eeuw werd een procédé ontwikkeld om zout uit zeewater te winnen. Dit
procédé kende twee fases. In de eerste fase van dat procédé werd in een gradeerwerk
zeewater over takkenbossen gespoeld, waardoor een klein deel van het water
verdampte en verontreinigingen op de takken achterbleven. De tweede fase bestond
erin de geconcentreerde pekel in grote open pannen te verdampen. In de negentiende
eeuw verbood de overheid het graderen van zeewater, omdat de hoogte van de accijns
niet was te bepalen. Daardoor was Nederland vanaf 1871 voor het zoutzieden volledig
aangewezen op de invoer van ruw zout, voornamelijk afkomstig uit het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland.3 In de negentiende eeuw liep de export terug omdat landen
meer zelf in hun zoutbehoefte voorzagen. In Nederland

Tabel 5.1: Aantal zoutziederijen in Nederland
Jaar
1819

Aantal ziederijen
133

1885

52

1895

50

1905

37

1910

34

1918

34
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1922

84

1945

6

1967

25

Bronnen: J.C.A. Everwijn ed., Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland.
Tweede deel ('s-Gravenhage 1912) 813-814; J.C.H. del Canho-Kauffmann, De
ontwikkelingen die geleid hebben tot de zoutindustrie in Boekelo (Boekelo 1979)
10; R. Roordink, ‘De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie: zout uit de bodem
van Twente. De geschiedenis van de KNZ 1918-1940’ in Overijsselse Historische
Bijdragen (Zwolle 1993) 102.
verdwenen zoutziederijen en trad er een concentratie op (zie tabel 5.1).
Tegen het einde van de negentiende eeuw produceerden de Nederlandse zoutzieders
alleen nog voor de binnenlandse markt.
Daarenboven kwam vanuit het buitenland steeds meer geraffineerd zout
beschikbaar. Er was zodoende een stevige concurrentie ontstaan tussen zoutzieders
en zoutimporteurs, evenals tussen de zoutzieders onderling. Voor de import van ruw
zout moest accijns worden betaald, net als voor de import van geraffineerd zout (dit
heette ‘inkomend recht’). Het verschil tussen deze twee heffingen was van
levensbelang voor de binnenlandse zoutzieders, aangezien zij concurreerden met de
importeurs van geraffineerd zout.
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De heffingen waren dan ook onderwerp van onderhandelingen met de regering.6
Vanaf 1897 overlegden 45 zoutzieders over concurrentieproblemen en de problematiek
van de invoerrechten en uit dit overleg ontstond de Zoutconventie. De conventie had
ten doel de zoutprijzen onderling te regelen, de zoutafzet te verdelen en leveringsen betalingsvoorwaarden voor consumptiezout af te spreken. Na de oprichting sloten
zich nog enkele andere zoutzieders aan, waardoor bijna de gehele groep zoutzieders
in Nederland verenigd was. In de loop der tijd groeide de macht en invloed van de
Zoutconventie aanzienlijk.7 De onderlinge afspraken en samenwerking konden echter
niet voorkomen dat de kleinere ziederijen bezweken onder de buitenlandse druk.8
In 1910 was de binnenlandse productie van ruw zout nihil. Ruw zout werd
voornamelijk uit Duitsland betrokken en in mindere mate vanuit het Verenigd
Koninkrijk. De 34 ziederijen die in 1910 nog bestonden, produceerden ongeveer
40.000 ton zout per jaar.9 In dat jaar importeerde Nederland 114.000 ton ruw zout,
iets meer dan het gemiddelde over de aangrenzende periode (1906-1914).10
In 1939 was de situatie geheel anders. De binnenlandse zoutproductie bedroeg
bijna 200.000 ton. De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ) was bijna
geheel verantwoordelijk voor deze productie. Tegenover een iets teruglopende invoer
van 100.000 ton stond een uitvoer van bijna 128.000 ton.11 Omdat Nederland steeds
meer zelf in zijn behoefte kon voorzien, was zout het laatste artikel dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog op de bon ging en werd het als eerste weer vrijgegeven.
Lang haalde de KNZ haar zout uit de bodem op twee locaties in Twente, rond
Boekelo en Hengelo. Volgens een berekening uit 1950 zat in dit gebied ongeveer 10
miljard ton zout in de grond; bij een toenmalig wereldverbruik van 30 miljoen ton
per jaar konden deze zoutvoorraden de hele wereld nog zeker 300 jaar van zout
blijven voorzien.12
Ondanks de aanwezigheid van een grote zoutvoorraad bleef men echter speuren;
na de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit met nieuwe geofysische methoden. Het
was met name voor de na de oorlog opgerichte Nederlandse Aardolie Maatschappij
van groot belang om de uitgestrektheid van de aanwezige zoutvoorraden te kennen:
zout kon fungeren als een afsluitende laag boven en naast olie- en/of gasvelden. In
1952 werd in de buurt van Winschoten in Oost-Groningen een zoutpijler van zeer
zuiver zout aangetoond.
De top van het zout lag op een diepte van 400 meter en bij latere boringen bleek
dat op een diepte van 1400-1500 meter de bodem van de zoutpijler nog steeds niet
was bereikt.13 De KNZ vroeg een concessie aan, die de naam Adolf van Nassau kreeg
en in 1954 werd toegekend. De gewonnen pekel werd per pijpleiding naar Delfzijl
getransporteerd, waar er soda en later ook andere producten van werden geproduceerd.
In 1967 werd de concessie uitgebreid zodat uit een zoutpijler te Zuidwending pekel
kon worden gewonnen, die ook te Delfzijl werd verwerkt. De ontginning van de
zoutpijlers leidde tot een spectaculaire verdere groei van de zoutproductie (zie grafiek
5.1).14
Vanaf het begin verkocht de KNZ haar consumptiezout aan zoutzieders en leverde
zij daarnaast (zij het in geringe mate) aan textielbedrijven, ijsfabrieken, leerlooierijen,
zeepfabrieken, tram- en spoorwegen. Later werd ook aan waterzuiveringsinstallaties,
zoutzuurfabrieken en gemeenten geleverd en werd landbouwzout verkocht (ten
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behoeve van de productie van kunstmest en veevoer). Met name na de Tweede
Wereldoorlog ging het overgrote deel van de zoutproductie naar het buitenland,
terwijl de chemicaliën, die

De aanwezigheid van zout in de Nederlandse bodem werd al vroeg vastgesteld, zij het bij toeval. Bij
de putboring ten behoeve van de aanleg van een drinkwaterleiding in het kasteel Twickel (nabij
Delden in Overijssel), in 1886/1887, stuitte men op pekel. Deze boring werd uitgevoerd door de firma
F.H. Desenisse & Jacobi uit Hamburg. De opdrachtgever, de baron van Twickel, liet de boormonsters
bewaren. Pas onder invloed van de Eerste Wereldoorlog en de activiteiten van de Rijksopsporing
kwam het tot daadwerkelijke exploitatie van de zouthoudende lagen in Twente.
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de KNZ al vanaf 1931 produceerde, voornamelijk op de binnenlandse markt werden
afgezet.15 Ook het assortiment van consumptiezout werd in de loop der tijd uitgebreid,
onder andere met Jozo (jodiumhoudend zout tegen krop), Colorozo (zout voor
slagerijen) en badzout. Het gebruik van zout om vis of vlees te kunnen bewaren, nam
in de twintigste eeuw sterk af. Inmaken of wekken, inblikken en vervolgens koelkasten
en diepvriezers zorgden voor geheel andere wijzen van behoud van bederfelijke waar.
De vraag van een eens belangrijke industriële gebruiker, de kunstmatige
soda-industrie, nam eveneens af. Toch verveelvoudigde het zoutgebruik per hoofd.
De chemische industrie verwerkte meer zout bij het vervaardigen van oplosmiddelen,
pesticiden en plastics.
Het verhaal over zout in Nederland is exemplarisch voor het algemene thema in
dit deel, namelijk dat Nederland in de twintigste eeuw van een grondstoffenarm land
transformeerde in een grondstoffenrijk land dat voorzag in een toenemende, steeds
meer gevarieerde behoefte.

Concessiepolitiek en techniek
Een van de deelnemers aan de Zoutconventie was het in 1893 opgerichte en dus
relatief jonge bedrijf NV Rotterdamsche Zoutziederij Kolff & Vis. Vanaf het begin
hanteerde men in dit bedrijf een nieuwe methode om zout uit pekel te produceren.
J.P. Vis had al eerder getracht deze nieuwe methode in te zetten bij de zoutziederij
die hij in Zaandijk had opgericht. Omdat het ‘vacuümprocédé’, zoals de methode
heette, veel stofoverlast veroorzaakte, zag hij zich na afloop van enkele juridische
processen genoodzaakt zijn heil elders te zoeken.16 Dit heil vond hij in de
samenwerking met de ziederij van A.A. Kolff te Kralingen.17
Het vacuümprocédé was een Amerikaanse uitvinding, maar Kolff en Vis waren
de eersten die de methode in Europa gebruikten in hun bedrijf (zie voor een uitleg
over de vacuümprocedure versus de open pannen de kadertekst op p. 97).
Vis en Kolff waren echter niet alleen geïnteresseerd in een verbetering van het
zoutzieden. Zij wilden het liefst zout in Nederland winnen en streefden hiermee ook
een integratie van het zoutziedersbedrijf in de chemische industrie na. In 1900 pleitte
Vis er bij de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor wat betreft ruw
zout een einde te maken aan de afhankelijkheid van Duitsland en Engeland en voor
één saline in Nederland die veel efficiënter en goedkoper kon produceren dan 36
kleine bedrijven.18 Deze brief kan niet los worden gezien van de internationale
ontwikkelingen in de zoutindustrie en de belangstelling voor de mogelijkheden in
Nederland. In 1898 was in Duitsland een ‘kalikoorts’ uitgebroken. Duitsland leek
een natuurlijk monopolie te hebben voor dit type zout, gewild voor bemesting in de
landbouw en als grondstof in de chemische industrie. Er werd aangetoond dat op
steeds meer plaatsen in Duitsland de aarde zout bevatte.
In februari 1901 werd in het Duitse plaatsje Vreden, vlak bij de Nederlandse grens,
zout aangetroffen op 400 meter diepte. Dit was een boring op steenkolen en de
informatie over zout was niet erg duidelijk; ook kon niet worden vastgesteld of er
tevens kalizouten waren doorboord. Het zout zat echter dicht bij de oppervlakte en
kon ook als economisch interessant worden gepresenteerd. Wat volgde, was een
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poging om wetenschappelijke belangstelling en bedrijfsbelang te koppelen. Professor
G. Molengraaff, de ‘groote stuwkracht’ van de mijnbouwkundige afdeling van de
T.H. Delft en degene die excursies invoerde als didactisch middel, wilde de
bevindingen testen aan de Nederlandse kant van de grens.
De boring had de aandacht getrokken van Kolff, maar vooral van Vis, die al enige
tijd werd gefascineerd door het idee door winning in Nederland de afhankelijkheid
van invoer te verminderen.
Zij waren bereid een proefboring te laten uitvoeren in samenwerking met de
Dordtse zoutzieder Van der Minne en de heer Van Ommeren, directeur van de Marx
en Co's Bank. In eerste instantie wilde men in de buurt van Ratum boren, maar toen
bleek dat de watervoorziening niet toereikend was en de vervoerskosten te hoog
waren, werd een andere locatie gekozen. Op advies van de Duitse geoloog dr. G.
Müller en prof. Molengraaff werd voor Eibergen gekozen.
De boring ving in 1902 aan en werd in december van dat jaar beëindigd. Men had
op dat moment een diepte van 751 meter bereikt, zonder dat winbare hoeveelheden
zout werden aangetroffen. Verdere investeringen werden onverantwoord gevonden.19
Bestaande geologische kennis, gebaseerd op veronderstellingen over relaties tussen
soorten gesteenten, ouderdom van die gesteenten en de aanwezigheid van zout, ging
ervan uit dat er in Oost-Nederland geen zout gevonden zou kunnen worden. De zo
vaak aangehaalde vondst van Baron van Heeckeren van Wassenaer, die op zoek naar
zoet drinkwater in 1886 op zijn landgoed Twickel zout water had gevonden, ten spijt.
Experts als Molengraaff werkten echter vanuit een ander geologisch concept, dat
wel zoutvondsten in Oost-Nederland voorspelde, maar dit concept was in 1902 nog
onzeker.20
In 1903 diende de regering een wetsvoorstel in dat de Rijksopsporing van
Delfstoffen (hierna kortweg Rijksopsporing) een monopolie op de opsporing van
delfstoffen verleende. Ook op het opsporen van zout. De tweede directeur, W.A.J.M.
van Waterschoot van der Gracht, gaf ruimte aan de nieuwe geologische visie. Hij
organiseerde een nieuw onderzoek. Een reeks van ondiepe boringen gaf een indruk
van de structuur van de ondergrond.
In 1908 werd officieel aangetoond dat ook binnen Nederland de aarde zout bevatte.
De inspanning van de Rijksopsporing was daarbij vooral, en met teleurstellend
resultaat, gericht op het vinden van kalizout en niet zozeer steenzout. Kalizout stond
voorop, omdat het werd beschouwd als de grondstof voor een grootschalige chemische
industrie. De hoop bij te dragen aan de modernisering
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van Nederland door industrialisering, was een belangrijke drijfveer voor de nieuwe
directeur van de Rijksopsporing. Voor Van Waterschoot van der Gracht was het
vergaren van informatie het meest wezenlijke element van het opsporen van
delfstoffen; hij cultiveerde goede relaties met het bedrijfsleven, omdat beiden overheid en particulieren - baat hadden bij een soepele uitwisseling van informatie.
Vis bood de uit de boring verkregen gegevens aan de Rijksopsporing aan in ruil voor
de belofte op de hoogte te zullen worden gehouden.21 Hij begreep dat de verhouding
tot de overheid belangrijk was. Zijn angst was dat de overheid de exploitatie van de
nieuwe industrie zelf ter hand zou gaan nemen. Geen onterechte angst in een periode
waarin eerst druk werd gedebatteerd over de oprichting van Staatsmijnen, een debat
dat Vis volgde, en vervolgens het bestaan van Staatsmijnen een reden leek om
particulieren geen concessie meer te verlenen.22
Vis werd in april 1909 door de Rijksopsporing op de hoogte gesteld van een
zoutvondst bij Winterswijk. Een maand later diende hij samen met Van der Minne,
Kolff en Van Ommeren een concessieaanvraag in. Uiteraard verliep de behandeling
van de aanvraag allesbehalve vlot. Het onderzoek van de Rijksopsporing was nog
niet afgerond en de regering had nog niet besloten wat te doen met de resultaten.
Volgens het Staatstoezicht moest de aanvraag worden beschouwd als een kennisgeving
in aanmerking te mogen komen voor ontginning.23 Behalve Vis en de zijnen dienden
nog andere groepen een concessieaanvraag in. De regering besloot nog geen beslissing
te nemen over concessieaanvragen omdat ze de bodem verder wilde onderzoeken.
Wel werd Vis in 1910 wederom van een zoutvondst, ditmaal te Buurse, op de hoogte
gesteld. De boring was ongelukkig verlopen en de slotsom was dat het gebied
ongeschikt was voor winning. Vis ondernam op dat moment geen verdere stappen.
De derde diepboring, die van Ratum bij Winterswijk, bracht evenmin veel goed
nieuws. Nu stond voor de overheidsadviseurs wel vast dat de hoop op kalizouten
moest worden opgegeven en dat de ‘practische’ exploratie zich diende te richten op
steenkool en steenzout. Men verwachtte geen snelle exploitatie van zout. In 1913
presenteerde Van Waterschoot van der Gracht samen met Molengraaff voor een
buitenlands publiek de nieuwe geologische visie op Nederland. In de lijst van de
‘technisch belangrijke’ delfstoffen kwam zout helemaal niet voor.24
Ondertussen werden er nog steeds geen concessies verleend. Bij het
mijnbouwbeleid twijfelde de overheid telkens weer tussen diverse opties. In de jaren
die voorafgingen aan de Eerste Wereldoorlog, was er een patstelling tussen de
regering, die geneigd was particuliere exploitatie te bevorderen, en het parlement,
dat afhoudend was en in ieder geval vooraf een stem in het kapittel wilde hebben.
Soms was er een patstelling die geworteld was in de persoonlijkheid van individuen.
Minister Talma herinnerde er in 1908 aan dat hij maanden eerder bij een stemming
uit de Kamer was weggelopen omdat hij in principe voor particuliere
concessieverlening was, maar diep onder de indruk was van verhalen over sociale
wantoestanden bij particuliere mijnen waarvoor concessies waren verleend.25 Het
resultaat was een informeel compromis, waarbij de regering afzag van het eenzijdig
verlenen van concessies, maar het parlement zou betrekken bij de procedure, zodat
het greep had op het principiële punt, staatsexploitatie of niet.
Onder de bewindslieden was overheidswinning niet meer de geprefereerde optie.
Op een lager niveau was dat evenmin het geval.
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De leiding van de Rijksopsporing was niet voor, al was het alleen al omdat er voor
de Staat nog genoeg werk was in Limburg. Een keuze voor exploitatie door
particulieren betekende echter tegelijkertijd dat een oud probleem terugkeerde en
een antwoord nodig was op de vraag aan wie concessie zou worden verleend.26
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam de zaak in een
stroomversnelling. Voor 1914 was Nederland sterk afhankelijk van de zoutimport
uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Na het uitbreken van de vijandelijkheden
nam de afhankelijkheid van Duitsland toe. Mijnen, duikboten en torenhoge vrachten verzekeringstarieven stopten in 1916 de zoutimporten uit Engeland. Toch was
niet alleen de aanvoer van buiten het probleem. De uitvoer van bacon en gezouten
vlees was in 1916 een kwart groter dan in het laatste vredesjaar; voor de producenten
en handelaren in vis, zuivel en vlees waren het gouden tijden door de behoefte aan
gezouten waar in Duitsland. De toename aan productie creëerde echter ook het
probleem van de zoutaanvoer. Hoe kon een stabiele zoutaanvoer worden gegarandeerd,
terwijl Engeland druk uitoefende om niet aan Duitsland te leveren? Onder deze
omstandigheden zag minister F.E. Posthuma van Landbouw, Nijverheid en Handel
zich gedwongen haast te maken met de ontginning van het zout in Twente.27
Het zou verkeerd zijn de zoutindustrie te zien als een oorlogskindje. De moeilijke
omstandigheden gaven echter wél ruimte voor de ambities om iets blijvends te
verwezenlijken, terwijl in vredestijd de tegenkracht van de gevestigde belangen
moeizamer te overwinnen was. Kortom, de oorlog moet vooral worden gezien als
een gunstige tijd om knopen door te hakken en het beroep op nationale nood en
autarkie hielp daarbij. Daarbij nam het aantal belangstellenden ook nog eens toe.
In februari 1916 hoorde Vis van een concessieaanvraag van de heren J.P.H. Jansen
en J.N. van der Schalk. Zij wilden een sodafabriek bouwen, een gedachte waar Vis
ook al geruime tijd mee speelde. Om soda te vervaardigen was zout nodig en voor
dat zout hadden Jansen en Van der Schalk in 1915 een concessieaanvraag voor Buurse
ingediend. Vis en zijn compagnons vroegen daarop op 2 maart 1916 een concurrerende
concessie voor zoutwinning bij Buurse aan, benadrukkend dat hun ziederij de best
ingerichte was. De aanvragen uit 1909 waren formeel bedoeld geweest om bij
Winterswijk een reeks van delfstoffen, steen- en kalizouten, maar ook steenkool en
steen te winnen. Bij deze nieuwe aanvragen waren de ambities beperkt tot steenzout.
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Er volgde een periode van onderhandelingen met de minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel. Begin 1917 bood F.E. Posthuma de ‘Wet tot ontginning van
steenzout bij Buurse’ aan de Tweede Kamer aan. In het wetsvoorstel droeg de minister
het recht op ontginning van de zoutlagen bij Buurse over aan de NV Nederlandsche
Zoutindustrie. De aandelen van de NV kwamen in handen van de Nederlandse Staat
(150 aandelen), Marx & Co.'s Bank en de heren Kolff, Vis, Van der Minne en Van
Ommeren (1050 aandelen).28 Van deze 1200 aandelen - en van latere emissies - mocht
statutair maar een kwart in buitenlandse handen raken.
Bij de behandeling van dit wetsvoorstel bleek dat naast de twee genoemde partijen
ook het Belgische bedrijf Solvay & Co. en de Harlinger zoutzieder P. Tjallingii
tezamen met dertien andere ziederijen concessies hadden aangevraagd. De minister
wilde de concessie aan Kolff & Vis verlenen omdat zij door hem kundiger werden
geacht dan Jansen en Van der Schalk. Solvay & Co. werd door de minister afgewezen
omdat het een buitenlands bedrijf betrof. Door hun late aanvraag gaven Tjallingii
c.s., zo meldde Posthumus in de Kamer, de indruk niet een serieuze onderneming
op het oog te hebben.
Posthuma zag af van ontginning van staatswege. Enerzijds was dat al minder
populair in deze periode, anderzijds was haast ook een motief dat een alternatief
meer aanvaardbaar maakte bij degenen met een andere visie. Er waren nog
beleidsmakers die staatsontginning zagen als in overeenstemming met de tijdgeest.
Echter, iemand als de Ingenieur der Mijnen was geneigd Posthuma's benadering over
te nemen, omdat hij een staatsbedrijf identificeerde met een grootschalig, maar
geleidelijk te ontwikkelen project, zoals de Staatsmijnen in Limburg. Bij zout was
evenwel meer spoed geboden en daar konden particulieren voor zorgen. Posthuma
nu wilde een monopoliepositie verschaffen aan een bedrijf waarin de Staat aandelen
bezat. Een gemengd bedrijf met staatsdeelname was een constructie die in deze tijd
in de lucht hing. De oorlogsomstandigheden vroegen om goed overleg en
samenwerking tussen de Staat en het bedrijfsleven. De Wet op de Hoogovens zou
bijvoorbeeld ook spoedig kiezen voor particulier initiatief met staatsaandelen.
Bij de tweede bespreking in de Tweede Kamer, op 16 mei 1917, bleken er grote
bezwaren tegen het wetsvoorstel te bestaan en het werd uiteindelijk weggestemd.
De socialisten waren voor meer invloed van de Staat op het bedrijf, zij wilden
staatsexploitatie. Een motie voor staatsexploitatie werd slechts met 36 tegen 30
stemmen verworpen. Jonkheer mr. E.A. van Beresteyn van de Vrijzinnige Democraten
was tegen het creëren van een monopolie voor een bedrijf. Meester H.A.G.
Groenendael van de Rooms Katholieke Partij wilde dat er meer rekening werd
gehouden met het voorstel van de zoutzieders verenigd door Tjallingii. Zij wilden
schachtbouw in plaats van oplosmijnbouw29 waardoor er ruimte zou blijven voor
meer zoutzieders.
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De Rijksopsporing zocht ook actief naar andere delfstoffen dan steenkool.
Met name de Achterhoek en omgeving vormden, gezien vondsten in het aangrenzende Duitsland, een
interessant onderzoeksterrein. In eerste instantie was men op zoek naar kalizouten, die Nederland
op het gebied van meststoffen minder afhankelijk van het buitenland moesten maken. In 1909 trof
deze boorploeg te Kotten bij Winterswijk het betreffende zout aan. Tot winning kwam het hier echter
niet.

De voorstanders van een staatsmonopolie en de tegenstanders van wat gezien werd
als een particulier monopolie leidend tot een koude sanering van de zoutsector,
vonden elkaar in een afwijzing van het voorstel van de minister.
Nadat de Kamer het wetsvoorstel had verworpen, poogden diverse mensen alsnog
de zoutzieders en andere geïnteresseerden op één lijn te brengen. Met name de
minister drong er, gezien het door de oorlog steeds nijpender gevaar van zouttekorten,30
bij de Zoutconventie op aan de groepen van Tjallingii en Kolff & Vis bij elkaar te
brengen. De regering maakte duidelijk dat niemand rechten had en dat niet de
capaciteiten van de aanvragers van concessies ertoe deden, maar dat het erom ging
de capaciteiten en de financiële middelen van de op te richten vennootschap te
beoordelen.
Wezenlijk in de procedure en bij de onderhandelingen was, dat als de onderneming
vooral keukenzout zou afzetten - en die specialisatie lag meer en meer voor de hand
- er in Nederland slechts ruimte was voor één producent.31 In die context had
Tjallingii's
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De opgepompte pekel wordt vanaf de winlocaties verpompt naar de pekelzuivering, waar het - na
een chemische reiniging te hebben ondergaan - wordt ingedampt. Bij de KNZ gebeurde dat aanvankelijk
met een traditionele methode: open pannen, ijzeren bakken waaronder een vuur brandt. De zieder
trekt het gekristalliseerde zout met een lange ‘aanhaler’ naar zich toe en schept het met een
geperforeerde schop uit om het te laten drogen op de houten afsluitluiken. Een inspannend karwei,
dat in continudienst plaatsvond.

aanvrage het beoogde effect: Kolff & Vis moesten in onderhandeling met andere
leden van de conventie. De opstelling van de autoriteiten stimuleerde de coöperatie
tussen de concurrenten.
Op 27 oktober 1917 kwam het tot een principe-afspraak, waarbij de grotere
ziederijen in totaal 60.000 ton zout op jaarbasis zouden blijven produceren. De
Zoutconventie zou 30.000 ton geraffineerd zout per jaar van de nieuwe saline32
afnemen en de kleinere ziederijen zouden stoppen met hun productie en alleen nog
zout verhandelen.33 Tjallingii, Van der Schalk, J.P.H. Jansen, H.J. Jansen, J.C.M. van
Eelde, S.M. Kok en J. Hannema werden uiteindelijk mede-aandeelhouders in de op
te richten saline, waarmee de Zoutconventie in zekere zin vertegenwoordigd was.
Ook werd de Staat in het nieuwe voorstel meer bevoordeeld. In het eerste wetsvoorstel
zou de Staat een achtste deel van de overwinsten krijgen, nu de helft. Minister
Posthuma diende in februari 1918 een nieuw wetsvoorstel in, dat nu minder weerstand
opriep omdat Vis niet langer een monopoliepositie bezat. Wel bleven met name de
socialisten hameren op de veel te kleine staatsinvloed. Het voorstel werd uiteindelijk
op 24 april 1918 zonder veel tegenstand met 49 stemmen voor en 9 stemmen tegen
aangenomen. Kort daarop ontving de Nederlandsche Zoutindustrie het predikaat
‘Koninklijk’.

De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie
In hetzelfde jaar waarin de ‘Buurse’-concessie werd verleend, begon de KNZ met
het boren van de eerste put. De boorwerkzaamheden duurden van augustus 1918 tot
juni 1919. Er werd door drie ploegen 24 uur per dag, gedurende zes dagen per week
geboord.34 In de nacht van 19 op 20 maart 1919 werd het eerste ontginbare zout
bereikt op een diepte van 330 meter. Enkele dagen eerder was al zout aangetroffen
op een diepte van 325 meter, maar dat was te zeer verontreinigd voor commerciële
ontginning.35 Er werd uiteindelijk doorgeboord tot een diepte van ongeveer 400 meter,
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waarbij enkele zoutlagen van verschillende dikten werden doorboord. Men stopte
net onder de bodem van de onderste zoutlaag.
Vanaf halverwege juni 1919 werd begonnen met het uitlogen.
In eerste instantie leverde dat pekel met een laag zoutgehalte op.
Omdat deze niet bruikbaar was voor de zoutproductie, werd hij afgevoerd naar
een grote ondiepe put die op het boorterrein was gegraven. Daar zonk de pekel in de
bodem of het water verdampte. Na verloop van tijd werd de kwaliteit van de pekel
beter en vanaf 20 augustus in hetzelfde jaar werd op regelmatige basis gewerkt en
kon de zoutproductie aanvangen. Enkele dagen later werd de eerste zoutpan in gebruik
genomen.
Bij de bouw van de saline werden open pannen geïnstalleerd waarmee zout uit
pekel werd geproduceerd.36 Voor de meeste zoutzieders in Nederland was dit een
voor de hand liggende keus omdat ze allen met open pannen werkten. Alleen het
bedrijf van Kolff en Vis werkte met vacuüminstallaties en deed dat al vanaf 1893.37
Vis had er in april 1917, in een brief aan minister Posthuma, nog voor gepleit om de
saline met een vacuüminstallatie uit te rusten. Toen echter bleek dat ook andere
zoutzieders aan de KNZ zouden deelnemen, werd Vis bang voor de concurrentie die
de KNZ zijn eigen ziederij zou kunnen aandoen. Hij bedong zodoende dat de saline
met open pannen zou worden ingericht.38
De KNZ beschikte over zes pannen die elk ongeveer 20 ton fijn zout per etmaal
konden produceren. Wanneer alle zes de pannen voortdurend functioneerden, zou
dat betekenen dat er 120 ton per dag kon worden geproduceerd. In de praktijk was
de maximale productie echter 100 ton.39 Een reden daarvoor was dat er steeds een
pan in onderhoud was vanwege gips en andere ongewenste zouten (het keetspek) die
zich op de bodems van de pannen afzetten, al gebruikte de KNZ onderketelpannen
die zo geconstrueerd waren dat keetspek zich niet zozeer op de bodem afzette, maar
in een lager gelegen gedeelte van de pan waarin zich verwarmingsbuizen bevonden.
In 1920 werden proeven gedaan om het keetspek langs chemische weg uit de pekel
te verwijderen.40 Of deze proeven tot succes hebben geleid is onduidelijk, maar in
1921 kon de KNZ in haar jaarverslag melden dat het probleem van gipsafzetting op
de stookbuizen was verholpen.41 Naast de vorming van keetspek zorgden enkele
stoffen in de pekel voor een vlies op het pekeloppervlak en voor een slechte
zoutkwaliteit.42 Door het vlies kon het water minder goed verdampen. Men kon het
gewoon afscheppen voordat het water begon te koken.43 Men kon echter ook
voorkomen dat het vlies ontstond door de samenstelling van de pekel
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Bij het openpannenprocédé gaat veel warmte verloren. Mede daarom werd een gesloten systeem
ontwikkeld. De pekel wordt, onder druk, in een gesloten procesgang ingedikt in drie of vier elkaar
opvolgende verdamplichamen. De in deze vacuümketels vrijkomende warmte wordt telkens benut
voor het verdere kristallisatieproces. Dit uit energie-oogpunt veel efficiënter proces levert een vrijwel
droog en zeer gelijkmatig eindproduct.
Open pannen en vacuüminstallaties
De zoutindustrie veranderde in de twintigste eeuw van handmatige nijverheid in een procesindustrie.
Twee apparaten typeren die overgang. In het begin waren open pannen het hart van een zoutkeet.
Uiteindelijk werd de vacuüminstallatie de harde kern van een modern proces van het logen - diep
ondergronds - tot machinaal verpakken met daartussen zuiveringsapparatuur, centrifuges, drogers
en zeefmachines, pijpleidingen, reservoirs, bewakingsen waarschuwingssystemen.
Traditioneel was de zoutmaker een stoker, maar wel eentje die nauwelijks behoefte had aan een
thermometer. Zout moet worden gewonnen uit pekel.
Om uit pekel zout te bereiden, moet dit zo ver worden ingedampt dat zich zoutkristallen vormen.
Zoutmakers moesten dus in de eerste plaats de overmaat aan water verwijderen. Dit gebeurde rond
de eeuwwisseling in open pannen: een platte bak van smeedijzer en staal met een breedte van 8 tot
10 meter en een diepte van 40 tot 60 centimeter. Onder deze pannen werd een kolen- of turfvuur
gestookt. In de pannen verdampten zoutmakers niet alleen water, zij zuiverden ook de pekel.
Zoutoplossingen bevatten verontreinigingen, calcium-, magnesium- en ijzerverbindingen en dergelijke.
Tijdens het koken vormde zich een vlies, waarin het merendeel van de verontreinigingen zich bevond.
Dat vlies werd eraf geschept. Mechanische zuivering was een alternatief. De zogenaamde
onderketelpannen waren voorzien van een geperforeerde bodem en daar zette zich slib op af. De
verontreinigingen bleven achter in dit slib wanneer de pekel onder uit de pan zakte.
Het werk in de zoutziederij was zwaar door de hoge vochtigheid en de hoge temperatuur. Het roeren,
maar vooral het halen van de grondstof uit de silo's, het wegen en het sjouwen van de gevulde zakken
vergde een grote lichamelijke inspanning. Het uit de pannen gezakte of geschepte zout werd overigens
nog enige weken nagedroogd, waarna het naar de klant kon worden vervoerd. Tijdens het zieden
zette zich een harde laag af op de bodem van de pan.
Dit zogenaamde keetspek vormde een slechte warmtegeleider. Naarmate de laag dikker werd, steeg
het warmtegebruik en daarmee de kosten.
Dit keetspek ofwel gips moest daarom om de zoveel tijd met hamers en koevoeten worden verwijderd.
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Het principe van de vacuümpan is dat de druk boven de vloeistof het kookpunt van die vloeistof
beïnvloedt. In een keuken kookt het water in een waterketel op een fornuis bij 100° Celsius.
De luchtdruk is dan 1 atmosfeer. Als de ketel zou worden afgesloten en de erin aanwezige lucht
gedeeltelijk wordt weggezogen, zal het water koken bij een lagere temperatuur. Iets vergelijkbaars
gebeurt bij het vacuümprocédé. Alleen werkt men dan niet met één ketel, maar met een serie
aaneengeschakelde ketels. Elke ketel is enkele tientallen meters hoog en heeft een diameter van twee
tot vijf meter. Voor de verhitting van een ketel wordt stoom door een warmtewisselaar geleid.
De afgewerkte stoom van de ene ketel wordt gebruikt voor de volgende ketel. In de ketels vormt zich
een mengsel met een oplopend zoutgehalte.
Aan de onderkant van de laatste ketel wordt het mengsel van pekel en zout afgetapt en gecentrifugeerd
om het zout van de pekel te scheiden. De pekel wordt vervolgens weer aan het begin van het proces
ingevoerd.
In de Verenigde Staten kwam de eerste vacuüminstallatie in 1887 in bedrijf, vele decennia nadat het
principe was gepatenteerd. De verspreiding in Europa zou heel geleidelijk plaatsvinden.
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goed te kiezen.44 Daarmee werd tevens de kwaliteit van het zout verbeterd. De
samenstelling van de pekel kon worden beïnvloed door pekel uit twee of meer
boringen te mengen; deze methode voldeed aanvankelijk zeer goed.45 Na verloop
van tijd lukte het met deze methode echter niet meer om een goede pekelkwaliteit
te verkrijgen.46 H.J.F. van der Plas, de eerst aangenomen ‘Chemiker’,47 kwam op het
idee het nodige evenwicht te verkrijgen door toevoeging van een chemische stof.48
Enkele weken nadat de eerste pan in gebruik was genomen, werd de tweede pan
opgestookt. Door de ingebruikneming van de tweede pan was er een grotere toestroom
van pekel nodig. Dit betekende dat het water sneller door de boring werd gepompt,
waardoor het zoutgehalte van de pekel snel achteruitging.49 Men besloot zout dat niet
de juiste kleur bezat, aan de pekel toe te voegen om zo tot een verzadigde oplossing
te komen.50 Als tweede maatregel nam men zich voor om de aanvankelijk weinig
zoute pekel uit de tweede boring, waarmee reeds een aanvang was genomen, te
gebruiken als aanvoerwater voor boring I, waardoor het zoutgehalte van de pekel uit
die boring hoger zou worden.51
Direct nadat de eerste boring klaar was en de boorinstallatie was vrijgekomen,
begon men aan de tweede boring. Afgezien van het gebruik van de tweede boring
om de pekelkwaliteit te regelen, wilde men capaciteit achter de hand houden ingeval
er iets mis zou gaan met een in gebruik zijnde boring52. Dit bleek een zinnige gedachte.
Nadat de boringen in gebruik waren genomen, ontstonden er in de loop der jaren
meer dan eens gebreken aan. In 1921 stortte de anhydrietlaag tussen de eerste en de
tweede zoutlaag van boring I in.53 Het zout onder deze laag werd door de uitloging
verwijderd waardoor deze bezweek onder zijn eigen gewicht.54
Hierdoor brak de stijgbuis (de buis waardoor de pekel omhoog-gevoerd wordt)
op een diepte van ongeveer 330 meter. De buis werd tot op een diepte van 339 meter
vervangen en de boring werd in reserve gehouden.55 Ook in latere jaren traden
mankementen aan de boringen op.56 Deze mankementen en de daaraan verbonden
herstelkosten deden de leiding van de KNZ besluiten om liever nieuwe putten te
boren dan de oude te herstellen. Daarnaast liet het zoutgehalte van de pekel te wensen
over en wilde men de productie uitbreiden. Zodoende werd in 1926 en 1927
achtereenvolgens besloten tot de boringen vier, vijf en zes.
De productie steeg in de eerste helft van de jaren twintig langzaam maar zeker
van bijna 25.000 ton in 1920 tot ruim 34.000 ton in 1925. Het overgrote deel van de
productie werd volgens afspraak als consumptiezout verkocht aan zoutziederijen in
Nederland.
Het eerste zout dat de KNZ produceerde, was niet van goede kwaliteit en in een
vergadering van het bestuur van de Zoutconventie werd in 1919 geconstateerd dat
de saline zonder de overeenkomst met de Zoutconventie geen kilo zou hebben
verkocht. Inmiddels was na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog weer zout
uit Duitsland op de markt gekomen. De overeenkomst met de Zoutconventie maakte
de KNZ immuun voor de Duitse concurrentie, die enorm groot was geworden door
de naoorlogse inflatie van de Duitse mark. Terwijl de KNZ doorproduceerde, delfden
vele Nederlandse zoutzieders het onderspit. In 1922 waren er naast de KNZ nog acht
producerende ziederijen over. De overige twintig
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De kwaliteit en samenstelling van de opgepompte pekel worden nog heden ten dage regelmatig
gecontroleerd, met name op het zoutgehalte. Het monster bij de put wordt daartoe in het laboratorium
nader onderzocht.
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zagen zich gedwongen zich tot de handel in zout te beperken.57
Een klein deel van de productie (in 1920 nog geen 1000 ton) werd als industriezout
verkocht aan onder andere textielbedrijven, ijsfabrieken, leerlooierijen, zeepfabrieken,
tram- en spoorwegen, gemeenten en zoutzuurfabrieken.58 In 1924 kreeg de KNZ na
onderhandelingen met de Zoutconventie volledige vrijheid op de buitenlandse markt,
terwijl de afzetgarantie werd voortgezet.
In 1926 werd de eerste vacuüminstallatie in gebruik genomen.
De aanzet tot deze nieuwe ontwikkeling werd gegeven door ir. G. de Haas, die in
1924 directeur van de KNZ was geworden als opvolger van J.P. Vis. Vis overleed
later in datzelfde jaar en ook Kolff stierf niet lang daarna, in 1925. Vis zelf had geen
grote problemen met de overgang naar vacuüm. In 1920 had hij al eens indirect een
poging ondernomen het vacuümprocédé bij de KNZ in te voeren.59 Hij had aan de
raad van commissarissen voorgesteld een nieuwe stoommachine voor pekelzuivering
aan te schaffen.
Kolff, die lid van de raad van commissarissen was, wees erop dat de machine wel
heel groot uitgevallen was, waardoor deze alleen rendabel zou zijn in combinatie
met een vacuüminstallatie. Het gebruik van een vacuüminstallatie was echter in strijd
met de gemaakte afspraken, aldus Kolff. Daarin was vastgelegd dat alleen zijn ziederij
een dergelijke installatie mocht gebruiken.60 Toen De Haas op zijn beurt voorstelde
een vacuüminstallatie aan te schaffen, moest ook hij in discussie met Kolff. Door
valutastabilisatie van de Mark was de Duitse vraag naar zout aangetrokken. De Haas
zag daarin een opening voor een vacuüminstallatie. In tegenstelling tot Vis in 1920,
kreeg De Haas nu wel toestemming van de raad van commissarissen,61 zodat eind
1926 een vacuüminstallatie in gebruik werd genomen.62 Wellicht was het gegeven
dat de KNZ in 1924 zo ongeveer aan de maximumcapaciteit van de open pannen
geraakte, de reden om tot deze capaciteitsuitbreiding over te gaan.
Hiermee ving voor de KNZ een periode aan waarbij in toenemende mate werd
geëxporteerd. Zozeer zelfs dat ook in de crisisjaren een toenemende productie werd
gerealiseerd.63 Het vacuümzout was weliswaar minder geschikt als consumptiezout,
maar voor industriële toepassingen was het wel bruikbaar. Bovendien verlaagde het
vacuümprocédé de kostprijs aanzienlijk.64 Toen in 1936 de fabrieken te Hengelo aan
de net aangelegde Twenthekanalen in bedrijf werden genomen, werd de kostprijs
nog verder gedrukt doordat ook de transportkosten daalden.65 In de vier jaar die nog
restten voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, groeiden de productie en de afzet zeer
sterk. De Nederlandse export steeg dusdanig dat deze in 1939 de import overtrof,
waarmee Nederland voor het eerst zelfvoorzienend was geworden. Tevens werd van
1937 tot en met 1940 een verdrievoudiging van de jaarproductie gerealiseerd. Ter
vergelijking: de eraan voorafgaande verdrievoudiging van de jaarproductie had 16
jaar in beslag genomen. In de oorlog nam de productie af, vooral ten gevolge van
een tekort aan brandstoffen.
Binnen twee jaar na de capitulatie van Duitsland was het vooroorlogse niveau
echter weer bereikt en zelfs overschreden. Daarna zette de productiegroei in een
stevig tempo door (zie grafiek 5.1). De toenemende productie kon worden gerealiseerd
doordat de KNZ te Hengelo regelmatig nieuwe vacuüminstallaties bouwde of de
oude moderniseerde. Behalve een productiegroei werd ook een enorme toename van
de arbeidsproductiviteit gerealiseerd.
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Techniek en arbeidsproductiviteit
Voor de Tweede Wereldoorlog was er een toename van de arbeidsproductiviteit. De
snelle stijging na de start van de productie vlakte af na 1924. Na 1936 steeg de
productiviteit opnieuw snel.
Als we ook het los personeel meetellen, dan is de gerealiseerde stijging van de
arbeidsproductiviteit, ook na 1936, nauwelijks meer opvallend te noemen. Hoe moeten
deze cijfers nu worden geïnterpreteerd? Het opvallendst is eigenlijk dat de
ingebruikneming van een vacuüminstallatie in 1926, en een tweede in 1929, niet
heeft geleid tot een merkbare groei van de arbeidsproductiviteit tot 1936. Dit had
wellicht te maken met de pekelzuivering, die aan de indamping voorafging en veel
arbeid vergde. Pas de ingebruikneming van een nieuwe installatie in 1936 geeft een
merkbaar effect op de curve. In dat jaar nam de KNZ haar fabriek in Hengelo in
gebruik. Deze fabriek, die alleen met vacuüminstallaties zout indampte, maakte
blijkbaar niet alleen een enorme productieverhoging mogelijk, maar ook een zeer
sterke toename van de arbeidsproductiviteit.66 Er zou enigszins speculatief
verondersteld kunnen worden dat de vacuüminstallaties van 1926 en 1929 klein
waren, zodat hun effect op de totale arbeidsproductiviteit marginaal is geweest. In
de periode tot 1936 werd de productiviteitsontwikkeling echter vooral gestuurd door
de technische ontwikkeling van de open pannen. Die ontwikkeling had rond 1924
haar top bereikt. Na de Tweede Wereldoorlog trad een verdere schaalvergroting op
van het chemische bedrijf. De Nederlandsche Zoutindustrie werd een zeer
kapitaalintensief, geautomatiseerd bedrijf, een procesindustrie waarbij het zout, vanaf
het moment dat het uit de grond was gekomen, zuiveringsinstallaties,
indampapparatuur, centrifuges, drogers, zeven en verpakkingsmachines passeerde,
zonder dat er nog een arbeider aan te pas kwam. De handarbeiders waren voor een
belangrijk deel uit de fabriek verdwenen. Er waren enkel nog procesbewakers, die
met behulp van beveiligings- en waarschuwingssystemen en afstandsbediening het
productieproces konden besturen.67 De arbeidsproductiviteit steeg nu snel, veel sneller
dan tijdens het Interbellum (zie grafiek 5.1). De hoge productiviteit van de naoorlogse
periode kan voor het overgrote deel worden toegeschreven aan het in gebruik nemen
van nieuwe, grootschalige vacuüminstallaties. In 1949 werd een nieuwe installatie
gebouwd met een capaciteit van ongeveer 220.000 ton per jaar, dat is zeker zevenmaal
zoveel als de zes open pannen van voor de
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Grafiek 5.1: Zoutproductie en arbeidsproductiviteit van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie
(1919-1970)
Bron: Jaarverslagen van den Hoofdingenieur der Mijnen over de jaren 1919 tot en met 1938;
Jaarverslagen van de Inspecteur-generaal der mijnen over de jaren 1939 tot en met 1970.

Tweede Wereldoorlog; in 1951 werd een oude installatie gemoderniseerd; van 1955
tot 1957 werden de bestaande installaties omgebouwd tot een ‘combinatie van vier
3-voudige indampinstallaties’ en in 1965 werd de gehele serie vervangen door een
nieuwe installatie met een capaciteit van 640.000 ton per jaar.68 De fabrieken te
Boekelo en, met name, Hengelo (de productie in Boekelo werd in 1952 gestaakt)
konden zodoende een toenemende hoeveelheid pekel verwerken, maar de installaties
moesten wel worden gevoed met voldoende pekel, een probleem dat niet een-twee-drie
bleek op te lossen.

Hydraulic fracturing en padding
Het Staatstoezicht op de Mijnen wilde rond 1950 graag weten hoe groot een caverne
(de holte in de grond die ontstaat door de uitloging) daadwerkelijk kon worden.69 Op
verzoek van het Staatstoezicht werd daarom bij een reeds bestaande boring op dertig
meter afstand een extra boring aangelegd. De caverne van de bestaande boring werd
inderdaad bereikt. Een combinatie van twee boorgaten bleek daarbij voordelig voor
de zoutwinning.
In plaats van winning uit twee boringen met per boring twee in elkaar geschoven
buizen, werden twee ondergronds met elkaar in contact gebrachte boringen gebruikt.
Hierbij werd water door de ene boring naar beneden gepompt en bij de andere als
pekel opgehaald. Dit had als voordelen dat er minder buizen nodig waren en dat de
wrijving van water en pekel met de binnenste buis kon worden vermeden, waardoor
het pompen minder energie kostte.
Aldus werden meerdere paren van boringen gemaakt. Een dergelijk verbonden
paar leverde echter niet veel meer pekel op dan twee enkele boringen. De vraag naar
zout nam echter wel steeds toe in de jaren vijftig, terwijl de KNZ niet snel genoeg
voldoende extra boringen kon verrichten. Behalve dat een boring moest worden
gerealiseerd, duurde het een jaar of drie voordat de boring een voldoende grote
hoeveelheid verzadigde pekel per uur kon produceren. In de tweede helft van de
jaren vijftig stelde R. Cox, een van de directieleden, daarop voor met behulp van het
zogeheten ‘hydraulic fracturing’ series van drie boringen met elkaar te verbinden.
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Hij had deze techniek in de Verenigde Staten gezien. Met hydraulic fracturing
werden op een onderlinge afstand van 90 meter drie putten geboord tot op de bodem
van de zoutlaag en ‘verhuisd’, dat wil zeggen van buizen voorzien. Onder in de putten
werd met behulp van een speciaal apparaat een vierentwintigtal kogels door de wand
van de verhuizing heen geschoten. (Dit werd perforeren genoemd.) Hierdoor raakte
het zout geperforeerd en barstte.
Vervolgens werden de putten met een zoutoplossing gevuld en werden ze
beurtelings aangesloten op een hogedrukpomp.
De zoutoplossing werd in de barsten in het zout geperst waardoor deze zich in het
zout voortzetten. Na een periode die varieerde van een dag tot een week, raakten de
putten zo met elkaar in verbinding. De methode werd vanaf eind jaren vijftig met
wisselend succes toegepast. Af en toe ontstonden er ook ongewenste verbindingen
met in de buurt liggende boringen en het lukte ook niet altijd de wel gewenste
verbinding tot stand te brengen. Deze resultaten konden worden toegeschreven aan
het feit dat de ontstane barsten zich grillig in alle richtingen uitbreidden, en niet alleen
in een horizontaal vlak.70 De series die wel succesvol werden verbonden, leverden
daadwerkelijk een hogere productie, die ook in korte tijd kon worden ontwikkeld,
zodat de KNZ wel aan de toenemende vraag kon voldoen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

101
Aangezien de methode op den duur steeds vaker mislukte, werd vanaf 1963 een
techniek met de naam ‘padding’ toegepast. In plaats van een verbinding tussen twee
boorputten met hydraulische druk te forceren, werd gekozen voor een gecontroleerd
horizontaal uitlogingsproces. Hierbij werd olie gebruikt om de verbindingen tot stand
te brengen. Omdat water een lagere dichtheid heeft dan pekel en zodoende snel boven
op de pekel drijft, lost bij het uitlogingsproces relatief veel zout op aan het dak van
de caverne.
Hierdoor krijgt een caverne vaak een trechtervorm en groeit voornamelijk naar
boven. Wanneer men de caverne in de breedte wil ontwikkelen om een verbinding
met een andere caverne tot stand te brengen, moet worden voorkomen dat zout aan
het plafond van de caverne oplost. Dit werd bewerkstelligd door een ‘kussen’ van
olie op de pekel en het water in de caverne te laten drijven.71
In plaats van twee werden drie in elkaar geschoven buizen gebruikt. In de buitenste
buis, die zo diep reikte dat hij aan het plafond van de (toekomstige) caverne kwam,
werd olie naar beneden gepompt. Door de middelste buis, die tot net iets onder de
buitenste buis doorliep, werd het water naar beneden gepompt en door de binnenste
buis, die tot op de bodem van de caverne kwam, werd de pekel naar boven verdrongen
(zie figuur hiernaast). Telkens wanneer de caverne iets verder in de breedte was
gegroeid, vloeide het oliekussen uit. Er moest dus regelmatig olie worden toegevoegd
om de olielaag voldoende dik te houden.
Bij deze methode werden de boringen op een afstand van 50 tot 60 meter van
elkaar gezet en het duurde ongeveer een jaar voordat het contact tussen de cavernes
tot stand was gebracht. Tot dat moment leverden dergelijke cavernes pekel met een
laag zoutgehalte. De olie voorkwam immers dat zout aan het dak van de caverne
oploste, terwijl daar anders het meeste zout vrijkwam.
Pas wanneer de verbindingen tot stand waren gebracht, ging het beter omdat de
olielaag kon worden verwijderd en de wanden een grotere oppervlakte hadden
gekregen. Nadat op deze wijze enkele series waren gemaakt, stapte de KNZ toch
tijdelijk weer over op hydraulic fracturing, omdat dat sneller tot resultaat leidde. Eind
jaren zestig werd hydraulic fracturing weer afgeschaft. Men had er ondertussen voor
gekozen dat er voortdurend nieuwe enkelvoudige boringen zouden worden gemaakt
om toekomstige productiegroei te kunnen realiseren.
Daarnaast was sinds 1957 te Delfzijl een fabriek in gebruik die eerst soda en later
ook zout produceerde. De pekel was afkomstig uit twee zoutpijlers in de buurt van
Winschoten en Zuidwending. Een ervan is meer dan een kilometer hoog.72 Hierdoor
konden cavernes worden gemaakt die tientallen malen hoger zijn dan de cavernes
bij Hengelo en Boekelo. Hoe hoger de caverne, hoe langer het duurt voor het water
door de caverne is gestroomd en hoe meer tijd het dus heeft om zout op te lossen.
Met een caverne als in Winschoten of Zuidwending kon in veel kortere tijd een grote
stroom verzadigde pekel worden ontwikkeld. Grafiek 5.1 laat zien dat te Delfzijl
binnen
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Om het steenzout omhoog te halen, werd in de winvelden bij Boekelo en later ook bij Hengelo een
toen nog nieuw systeem toegepast. Zoet water, dat ter plekke uit een bron wordt opgepompt, wordt
onder grote druk via de bekledingsbuis naar beneden geperst tot aan de eerste zoutlaag. Het water
lost op en verandert het steenzout in pekel, dat onder de voortdurende druk door de centrale stijgbuis
naar boven komt.

10 tot 12 jaar eenzelfde productieniveau werd bereikt als te Hengelo in ongeveer 30
jaar. Dit werd mogelijk gemaakt door de hoge cavernes. Echter, zonder de toegenomen
vraag naar zout en de daarop ingestelde capaciteit van de vacuüminstallaties zou een
dergelijke snelle productiestijging niet gerealiseerd zijn.
F.V. van der Most, J.W. Schot en B.P.A. Gales

Eindnoten:
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Archief Akzo Nobel Chemicals BV
Rijksarchief Limburg (RAL)
Met dank aan Marcel Put en mevrouw J.C.H. del Canho-Kauffmann. Marcel Put heeft voorwerk
verricht ten behoeve van de onderhavige tekst. Waar wij gebruik hebben gemaakt van zijn
interne rapport, is dat vermeld in de tekst. Mevrouw Del Canho-Kauffmann had reeds in 1979
een scriptie geschreven, waaruit voor deze tekst veel geput is. Onze dank gaat uit naar Akzo
Nobel Chemicals BV voor verleende toegang tot archief en literatuur en naar de heer W. ter
Schegget, voormalig medewerker van Akzo Nobel, en het Zoutmuseum te Delden voor geleende
literatuur. Ten slotte willen wij de heren J.A. Wevers, J.M.H. Willemsen, beiden
oud-medewerkers van de Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, en J.J.E. Pöttgens,
hoofdinspecteur Geotechniek van het Staatstoezicht op de Mijnen, danken voor de verleende
interviews.
De eerste paragraaf is deels ook gebaseerd op J.C.A. Everwijn ed., Beschrijving van handel en
nijverheid in Nederland. Tweede deel ('s-Gravenhage 1912) 812-817 en I.J. Brugmans, ‘De
zoutpilaar van Nederlands economische ontwikkeling’ in R.J. Forbes ed., Het zout der aarde
(Hengelo 1968) 53-80 (inclusief de aldaar vermelde literatuurverwijzingen). Nuttig is ook R.P.
Multhauf, Neptune's gift. A history of common salt (Baltimore en Londen 1978).
Interview met J.A. Wevers en J.M.H. Willemsen, oud-medewerkers van de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie en de concerns waarin het bedrijf later werd opgenomen, Wierden,
3-3-1999.
Zie ook J.C.H. del Canho-Kauffmann, De ontwikkelingen die geleid hebben tot de zoutindustrie
in Boekelo (Boekelo 1979) 6. Men diende per Koninklijk Besluit toestemming te verkrijgen.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 10-12.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 18.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 16.
Dit cijfer is afgeleid en geschat op basis van Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid.
Centraal Bureau voor de Statistiek ed., Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1915
('s-Gravenhage 1916) 253.
A. de Graaff, ‘De industrie’ in P.B. Kreukniet ed., De Nederlandse volkshuishouding tussen
twee wereldoorlogen (Utrecht en Antwerpen 1952) VIII 52-VIII 54.
Marcel Put, De Nederlandsche Zoutindustrie, 1890-1970 (z.p.: intern rapport 1998) 21. Put
baseerde zich op W.L.. Boerendans, ‘Het bedrijf van de Koninklijke Nederlandsche
Zoutindustrie’, De Ingenieur 62 (1950) M1-M6.
Th.H. Wassmann en M.S. Brouwer, ‘The mining of rock salt’ in W.A. Visser, J.I.S. Zonneveld
en A.J. van Loon eds., Seventy-five years of geology and mining in The Netherlands (Den Haag
1987) 137-152, met name 139-140; R. Cox, ‘The production of salt in the Netherlands’,
Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig genootschap (Den
Haag 1963) 105; R.B. Harteveld, ‘Exploratie en exploitatie van zoutlagen in Oost-Nederland’
in W.F. Anderson, H. Krul en J.H. Roemer eds., Geologie van Twente (Zutphen 1961) 113-114.
Opgemerkt dient te worden dat de ‘zoutproductie’ in het algemeen slaat op het aan de bodem
onttrokken zout, waar niet alleen consumptiezout en andere soorten zout, maar ook soda en
andere chemische producten van werden geproduceerd. Vast personeel betreft personeel van
alle afdelingen (inclusief bijvoorbeeld de expeditieafdeling).
Los personeel wordt in de bronnen niet gespecificeerd.
Zo was althans de situatie in 1949. Jaarverslag van de Inspecteur-generaal der mijnen over
het jaar 1949 (s'-Gravenhage 1951) 53.
Voor een korte biografie van Vis zie W. Wennekes, De Aartsvaders. Grondleggers van het
Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam en Antwerpen 1993) 455-478.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 19 voetnoot 36.
De bron vermeldt niet wanneer de ziederij in Zaandijk werd opgericht.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 20.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 21.
W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht, Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten
van den dienst der rijksopsporing van delfstoffen in Nederland 1903-1916 (Amsterdam 1918),
382-384; A.A. Thiadens, ‘Geologie van het zout’ in R.J. Forbes ed., Het zout der aarde (Hengelo
1968) 256-257.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 21-22.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 22. De NRC van 31 maart 1901 deed verslag
van de discussie in de Tweede Kamer tussen voor- en tegenstanders van staatsmijnen. In het
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door Del Canho-Kauffmann bestudeerd archief van Vis is dit krantenknipsel teruggevonden,
waarop met rood onder meer is onderstreept de zin dat staatsexploitatie ‘doodend is voor het
particulier initiatief’.
Rijksarchief Limburg (verder RAL), Staatstoezicht op de Mijnen 690, K 123. De ingenieur
deed deze uitspraak naar aanleiding van een andere aanvrage. De situatie was voor eenieder
hetzelfde.
G.A.F. Molengraaff en W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht, ‘Niederlande’ in Handbuch
der Regionalen Geologie (Heidelberg 1913) I-3, 91-94. In het Eindverslag van de Rijksopsporing
gaf Van Waterschoot van der Gracht wel schattingen van de voorraad.
Handelingen Tweede Kamer 1908-1909, 17-11-1908, 526-527.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 29.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 36.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 36-37.
Bij schachtbouw wordt zout gewonnen door het uit de bodem te hakken zoals dat bij steenkool
ook gebeurt. Bij oplosmijnbouw wordt het zout ondergronds in water opgelost en als pekel
omhooggepompt.
Zout en soda waren in de loop van de oorlogsjaren steeds schaarser geworden. De minister
wilde de minimumzoutprijs echter niet verhogen. Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in
Boekelo, 30, 33 en 47.
RAL, Staatstoezicht 690, K 128.
Een saline is een fabriek waarin zout van direct uit de aarde gewonnen pekel wordt geproduceerd.
Voor de volledigheid zij vermeld dat saline een Duits en Engels begrip is dat zoutmijn,
zoutwaterbron en zoutkeet betekent.
Hoe de kleine ziederijen daarmee konden instemmen, maakt Del Canho-Kauffmann niet helemaal
duidelijk. De kleinere zoutzieders werden door het bestuur niet op de hoogte gesteld (p. 50).
Zij moesten toch op enig ogenblik zijn geïnformeerd, maar daar doet Del Canho-Kauffmann
geen verslag van.
Wassmann en Brouwer, ‘Mining of rock salt’, 142.
Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1919 ('s-Gravenhage 1920) 137.
Voor de volledigheid zij hier vermeld dat met zout de chemische verbinding natriumchloride
en niet het boven ook af en toe ter sprake gekomen kalizout (kaliumchloride) wordt bedoeld.
R.B. Harteveld, ‘Zoutwinning en zoutzieden in Nederland’ in R.J. Forbes ed., Het zout der
aarde (Hengelo 1968) 278.
Del Canho-Kauffmann, Zoutindustrie in Boekelo, 58. Del Canho-Kauffmann schrijft dat haar
een door Vis geschreven brief was doorgestuurd door A. van der Minne, een zoon van een van
de oprichters. Van der Minne had de brief zelf ontvangen van P. Taselaar, een werknemer van
Kolff en Vis, en later directeur van de KNZ. Del Canho-Kauffmann schrijft: ‘Uit deze brief
blijkt dat Vis, toen hij merkte dat het nodig was dat ook andere zieders in de kombinatie kwamen,
bang werd voor de konkurrentie die de fabriek zijn eigen ziederij zou gaan aandoen. Hoewel
hij op 2 april 1917 Posthuma ter ondersteuning van de aanvraag er nog op gewezen had dat de
nieuwe saline ingericht moest worden volgens het vacuümprocédé, bedong hij bij de oprichting
dat de fabriek met pannen zou starten en dat Kolff en Vis vrijgesteld zouden worden van afname.’
W.H.D. de Iongh, ‘Het ontginnen van steenzout te Boekelo’, Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie XXXVII (1920) 332.
Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1920 ('s-Gravenhage 1921) 131.
KNZ, Verslag over het Boekjaar 1921 (Boekelo 1922) 4.
Het was ‘zacht en zwaar, en op het pandek geschept, nam het de vorm aan van ronde knobbels,
in plaats van mooi los en rul’. H.J.F. van der Plas, 3-1-1957, Memo nr. 1319, Uit een zout
verleden, En wat ze alzo deden, p. 5. Archief Akzo Nobel Chemicals BV, inventarisnummer
onbekend.
Harteveld, ‘Zoutwinning en zoutzieden’, 273.
Het ging erom een zekere verhouding tussen het opgeloste CaSO4 en Na2SO4 in de pekel te
bewerkstelligen. Van der Plas, Uit een zout verleden, p. 5.
Van der Plas, Uit een zout verleden, p. 5. Van der Plas geeft geen precieze tijdsaanduiding. Hij
vermeldt dat dit met de eerste boringen werd gedaan.
Het Na2SO4-gehalte in de boringen werd te hoog.
R. Roordink, ‘De Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie: zout uit de bodem van Twente.
De geschiedenis van de KNZ 1918-1940’ in Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1993)
107.
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48 Dit was CaCl2. Van der Plas, Uit een zout verleden, p. 5.
49 Jaarverslag van den Hoofdingenieur over 1919, 119; Interview met J.A. Wevers en J.M.H.
Willemsen, Wierden, 3-3-1999.
50 Jaarverslag van den Hoofdingenieur over 1919, 119; De Iongh, ‘Ontginnen van steenzout te
Boekelo’, 330.
51 De Iongh, ‘Ontginnen van steenzout te Boekelo, 330.
52 KNZ, Verslag over het Boekjaar 1920 (Boekelo 1921) 3.
53 Anhydriet (CaSO4) is een onoplosbaar gesteente dat tussen de diverse zoutlagen wordt
aangetroffen.
54 Interview met J.A. Wevers en J.M.H. Willemsen, Wierden, 3-3-1999. De Hoofdingenieur der
Mijnen vermeldt dat de laag instortte omdat uitloging de samenhang ervan verminderde.
Anhydriet lost niet op in water, maar de betreffende laag bevatte wel met zout gevulde spleten.
Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1922 ('s-Gravenhage 1923) 99;
KNZ, Verslag over het Boekjaar 1918 (Boekelo 1919).
55 Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1921 ('s-Gravenhage 1922) 61;
Jaarverslag van den Hoofdingenieur over 1922, ('s-Gravenhage 1923) 99.
56 1923: breuk in buizen van boring I. Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het
jaar 1925 ('s-Gravenhage 1924) 99; in 1925 en 1926 worden herstellingen aan meerdere boringen
vermeld: Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1925 ('s-Gravenhage
1926) 90; Jaarverslag van den Hoofdingenieur der Mijnen over het jaar 1926 ('s-Gravenhage
1927) 94.
57 Roordink, ‘Zout uit de bodem van Twente’, 101-103.
58 Jaarverslag van den Hoofdingenieur, over 1920 tot en met 1925.
59 R. Roordink, Een bloeiend bedrijf in een wisselende conjunctuur. Een geschiedenis van de
K.N.Z. 1918-1940 (Groningen 1984) 32; Roordink, ‘Zout uit de bodem van Twente’, 104.
60 Opgemerkt moet worden dat Kolffs ziederij tevens het eigendom van Vis was en dat Vis in
principe ook belang had bij de bedoelde afspraak. De precieze toedracht is (ons) onbekend,
maar blijkbaar had Vis in 1920 toch een andere belangenafweging gemaakt dan Kolff, en ook
een andere dan die Vis zelf in 1917/1918 had gemaakt.
61 Roordink, ‘Zout uit de bodem van Twente’, 110. Ook hier is de precieze toedracht (ons) niet
bekend.
62 Harteveld, ‘Zoutwinning en zoutzieden’, 299.
63 Zie grafiek 5.1 en ook Roordink, Een bloeiend bedrijf, 39-42.
64 Roordink, Een bloeiend bedrijf, 42.
65 Roordink noemt overigens nog enkele andere factoren voor de lage kostprijs: een relatief kleine
verkoopafdeling en het lage aandeel van de winst dat aan de overheid moest worden afgestaan.
66 Als los personeel in de berekening wordt meegenomen, is de toename minder spectaculair,
maar blijft deze wel degelijk zichtbaar.
67 Harteveld, ‘Zoutwinning en zoutzieden’, 302. Overgenomen in bewerkte vorm uit Put, De
Nederlandsche Zoutindustrie, 23.
68 Jaarverslag van de Inspecteur-generaal over 1949, 53; Jaarverslag van de Inspecteur-generaal
der mijnen over het jaar 1951 ('s-Gravenhage 1952) 66; Jaarverslag van de Inspecteur-generaal
der mijnen over het jaar 1955 ('s-Gravenhage 1956) 62; Jaarverslag van de Inspecteur-generaal
der mijnen over het jaar 1964 ('s-Gravenhage 1965) 82.
69 Deze paragraaf is hoofdzakelijk gebaseerd op een interview met J.A. Wevers en J.M.H.
Willemsen, Wierden, 3-3-1999, hier en daar aangevuld met Wassmann en Brouwer, ‘Mining
of rock salt’, 144.
70 Interview met J.A. Wevers en J.M.H. Willemsen, Wierden, 3-3-1999.
71 Olie heeft immers een lagere dichtheid dan water.
72 Cox, ‘Production of salt in the Netherlands’, 105.
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In 1936 kwam een tweede productielocatie van de KNZ onder de gemeente Hengelo in werking,
gunstig gelegen aan een tak van de toen zojuist gereedgekomen Twentekanalen. Het eerste bedrijf,
te Boekelo, werd in 1952 geheel stilgelegd. Het nieuwe concessiegebied, 3735 ha, bevatte voorlopig
voldoende zout, hoewel in 1959 nog een tweede bedrijf te Delfzijl werd geopend. Ten tijde van deze
opname, in 1957, waren te Hengelo circa 30 boorputten in exploitatie. De boortorens liggen omstreeks
100 meter uiteen.
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6 Het leven bruist in Nederlands bodem
De delfstoffenrijkdom van Nederland
De onmisbaarheid en het belang van delfstoffen
Winning en reserves
Exploratie
Exploitatie
Veredeling
Delfstoffenwinning en natuur

De delfstoffenrijkdom van Nederland
‘Het leven bruist in Nederlands bodem’, zo jubelden de Nederlandse werkgevers
halverwege de twintigste eeuw. Als je trots bent, struikel je gemakkelijk over
beeldspraak.1 De werkgevers wilden vooruitgang laten zien. Nog niet zo lang geleden
dacht iedereen dat de bodem van Nederland alleen bruikbaar was voor landbouw.
Toen gingen de steenkolenmijnen open en meer en meer ‘bodembestanddelen voor
industriële verwerking’ werden gevonden. In de twintigste eeuw veranderde Nederland
inderdaad van een delfstoffenarme in een delfstoffenrijke economie, maar in welke
mate gebeurde dat en welke rol speelde de technische ontwikkeling daarin? Zoals in
de voorgaande hoofdstukken is beschreven, ontwikkelden enkele takken van
delfstoffenwinning zich krachtig na 1900.
Uitzonderlijke omstandigheden waren een impuls en vooral de oorlogstijd
bevorderde extra inspanningen. Om diverse redenen, echter, was het effect van beide
oorlogen uiteindelijk beperkt.
Weliswaar vond de Commissie Inzake Opsporing en Inventarisatie van
Oppervlakte-Delfstoffen in Nederland, die in 1940 aan de slag ging, 21 stoffen
geschikt voor nieuwe toepassingen, waarvan er 11 nog helemaal niet waren gebruikt,
maar deze winst bestond voornamelijk uit soorten vormzand.2 De nationalistische
golf, die zich reeds tegen het eind van de negentiende eeuw manifesteerde, was
belangrijker als drijvende kracht achter de totstandkoming van industrieën. Cruciaal
was dat dit nationalisme zich op de binnenlandse bodemschatten richtte als een
alternatief voor economische specialisatie en voor afhankelijkheid van internationale
handel in normale tijden. Bij het ontstaan van de steenkolenmijnbouw, de oliewinning,
de hoogovens en de cementindustrie werkten een elite van ondernemers en de overheid
samen en was het perspectief vergelijkbaar: nadruk op industrie en zoveel mogelijk
binnen het eigen land doen. Niet alleen steenkool, maar ook andere stoffen waren
‘artikelen, die in ons land niet worden gefabriceerd en waarmede het buitenland ons
in de macht heeft wanneer in deze blijvend niets zou bestaan’.3 Gedurende lange tijd
- van voor 1900 tot rond 1960 - had de technische en industriële ontwikkeling een
nationaal karakter, in Nederland en elders, en dat bepaalde de economische evolutie
decennia lang sterker dan internationale handel en specialisatie.4
Nederland was een kleine en relatief open economie en de meeste nationale
scheppingen moesten zich bewijzen op de internationale markt. Dat deden ze, en
met enig succes. Hoe kunnen we dat verklaren? Drie zaken waren van belang.
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Allereerst was het geen natuurlijk gegeven dat Nederland zich beter kon specialiseren
op bloemkool dan op steenkool. Technisch vernuft compenseerde dikke deklagen
en dergelijke nadelen. Op de tweede plaats waren deze projecten ingebed in een
gunstige omgeving. De vraag kwam vooral van sectoren met ruime groeikansen op
de binnenlandse markt, zoals de elektriciteitsbedrijven, stedelijke gasfabrieken en
infrastructurele projecten. Binnen deze bedrijfstakken werd een nationale voorziening,
mits niet te afwijkend van het wereldniveau, geprefereerd. Ten derde sloot de
technische evolutie van na 1900 beter aan bij de comparatieve voordelen van
Nederland. Met de introductie van elektromotoren transformeerde een reeks van
industrieën in internationaal hoogproductieve bedrijfstakken.
De chemische industrie en de voedselverwerking ontwikkelden zich gunstig en
dit waren voor de Nederlandse delfstoffenwinning belangrijke sectoren. Chemie was
de grootste consument en de voedingsindustrie was belangrijker dan de
transportsector.5
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De onmisbaarheid en het belang van delfstoffen
In de grote visies en plannen van rond 1900 was het idee belangrijk dat delfstoffen
essentieel waren. Voor tijdgenoten, en vooral voor technici, sprak het eigenlijk vanzelf
dat slechts één ontwikkelingsweg de beste was en dat daarom eigen basisindustrieën
onmisbaar waren. Natuurlijk was steenkool geen vereiste voor elektriciteit; centrales
konden spanning opwekken met turf en een enkele Duitser zag hierin zoiets als de
Nederlandse route.6 Echter, bewogen landen met een overvloed aan steenkool, olie
of andere delfstoffen zich niet op een soort van snelweg, terwijl andere landen slechts
konden voortkruipen op een ventweg?
Nederland was een energie-intensieve economie in het begin van de zeventiende
eeuw. Daarna volgde een terugval en rond 1900 was Nederland veranderd in een
economie met een uitgesproken lage energie-intensiteit.7 Grafiek 6.1 laat de
ontwikkeling zien in internationaal perspectief.8 Weliswaar steeg sedert 1850 de
intensiteit geleidelijk, maar de ontwikkeling viel in het niet bij de spectaculaire
vooruitgang in Duitsland. Dat tijdgenoten rond 1900 de indruk hadden dat zij zich
op de verkeerde weg bevonden, is alleszins begrijpelijk. De productiviteit van de
Nederlandse economie bleef namelijk ook achter bij die van de omringende landen;
de groei van het binnenlands product per gewerkt uur was tot de Eerste Wereldoorlog
geringer.
Omstreeks 1914 had een omslag plaats, het meest pregnant in landen die grote
energie-verbruikers waren. De energie-intensiteit begon te dalen. De evolutie in de
Verenigde Staten, inmiddels technisch leider op wereldschaal, verliep volgens het
Duitse patroon. Technische ontwikkeling was vóór de twintigste eeuw
energiegebruikend en een ruim aanbod van energiedragers en van andere delfstoffen
bevorderde toen economische ontwikkeling. Vanaf de Eerste Wereldoorlog was dit
niet meer zo. Toenemende energie-intensiteit

Grafiek 6.1: De energie-intensiteit van Europese landen (1850-1994)
Bron: Eigen verzameling vooral gebaseerd op: B.R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970
(Londen, Basingstoke 1975); J. Darmstadter, P.B. Teitelbaum en J.G. Polack, Energy in the World
Economy. A statistical Review of trends in output, trade and consumption since 1925 (Baltimore,
Londen 1971); Energy Statistics van het International Energy Agency.
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Grafiek 6.2: De bijdrage van de binnenlandse delfstoffenwinning aan het nationaal inkomen
(1807-1997)
Bron: Gegevens van het project nationale rekeningen voor de negentiende eeuw en de Nationale
Rekeningen van het CBS.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

105
was geen voorwaarde meer voor voorspoedige groei. In ieder geval nam in het weinig
energie-intensieve Nederland de algemene productiviteit vergeleken met andere
landen een tijdlang sterk toe.
De verandering hing samen met de wereldwijde verschuiving naar diensten en binnen de industrie - naar bedrijfstakken die voor de vervaardiging van hun producten
minder energie verbruikten dan de klassieke industriële sectoren. Tegenover een
geringer gewicht van de primaire ijzer- en staalindustrie stond een groter gewicht
van de voedselverwerkende industrie. In plaats van natuurlijke voorraden bepaalden
wetenschap en organisatorische vaardigheden het technisch kunnen en de
concurrentiekracht.
Voorts was er een technische breuk door de komst van elektriciteit en
elektromotoren. Deze maakten een fundamentele reorganisatie van het fabrieksmatig
produceren mogelijk.
Het verschil tussen Nederland en de rest verminderde vooral door de grote
veranderingen elders. Doordat de nieuwe evolutie aansloot bij de Nederlandse
verhoudingen en comparatieve voordelen, waren de structurele veranderingen hier
gering, althans wat betreft de energie-intensiteit. Eigenlijk valt alleen een eenmalige
daling in het niveau rond de Eerste Wereldoorlog op. Ten dele was dit
oorlogszuinigheid, maar de verandering in het niveau was langdurig en vooral een
gevolg van de snelle verspreiding van elektriciteit en elektromotoren in Nederland.
De elektrificatiegraad nam in die periode toe van pakweg 25 procent tot bijna zestig,
had plaats in alle sectoren van de industrie en het tempo deed niet onder voor wat er
in de Verenigde Staten gebeurde.9
De ontwikkeling van een autochtone steenkolenmijnbouw en later die van
oliewinning leidden niet tot een meer energie-intensief type groei. Deze activiteiten
kwamen vooral in de plaats van import. In de jaren zestig nam de energie-intensiteit
wél toe met de ontwikkeling van een petrochemische industrie die werd bevoorraad
uit het buitenland. De ontdekking van het aardgas stimuleerde vervolgens een groter
verbruik van energie in de tuinbouw met kassen, de industrie en huishoudens. De
breuk dateerde uit die periode. Toen veranderde Nederland in een energie-intensieve
economie, energie-intensiever dan de oude industrielanden. Bijna elke delfstof is
ooit essentieel voor iets genoemd. Echter, alleen al vanwege het bescheiden belang
van energie en delfstoffen binnen het totaal van de Nederlandse economie, kan men
ze slechts in beperkte mate essentieel noemen. Grafiek 6.2 laat de bijdrage van de
winning van delfstoffen aan het nationaal inkomen zien. De twintigste eeuw was in
Nederland delfstoffenrijker dan de negentiende, maar kwantitatief was de winning
slechts goed voor enkele procenten. Met de gaswinning en de effecten van de
oliecrises op de olieprijzen explodeerde de toegevoegde waarde. Aardgas en - olie
waren een tijdje even belangrijk voor Nederland als koloniaal Indië voor het Rijk in
Europa vóór 1940.10
De gaspiek was een uitzonderlijk, tijdelijk, maar belangrijk verschijnsel. Het
aardgas leidde wel degelijk tot structurele veranderingen, zoals een hogere
energie-intensiteit van de economie.
Indirecte effecten waren eveneens van belang. Midden tijdens de omschakeling
noemde de minister van Economische Zaken de sluiting van de steenkolenmijnen
het meest teleurstellende effect van de komst van het aardgas.11 De herstructurering
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was een minder beheersbaar proces dan gedacht en mondde uit in hardnekkige,
structurele werkloosheid. Zo stonden de mijnen model voor een meer algemene
verandering: het verdwijnen van arbeidsintensieve bedrijfstakken. Dit was niet louter
het gevolg van de nieuwe rijkdom, maar de veranderingen in de economische structuur
en energie-intensiteit maakten Nederland kwetsbaar.12 Voor zover de technische
ontwikkeling tot uiting kwam in productiviteitsgroei in de industrie, ten slotte, was
die gedurende deze jaren niet slechter, maar ook niet beter dan in de landen zonder
een grote ‘gasbel’. Niet meer dan een gemiddelde prestatie hoorde bij de verjubeling
van de aardgasbaten.

Winning en reserves
Nog niet is de vraag beantwoord of goed gebruik werd gemaakt van de beschikbare
mogelijkheden. Ingenieurs als Lely en anderen namen immers aan dat Nederlanders
hun natuurlijke grondstoffen verwaarloosden. De geschiedenis van de Limburgse
steenkolen voor 1900 liet zien dat Nederland zijn natuurlijke rijkdommen niet wist
te gebruiken en zo bewees die niet waard te zijn.
Vervolgens leverde de Rijksopsporing nog wel kennis op, maar geen
steenkolenmijnen. Was dit echter een probleem?
Idealiter is exploratie een continu proces en zijn er altijd wel voorraden bekend
die nog niet winbaar zijn. De relatie tussen het aantonen van nieuwe voorraden en
de winning is de kern van de zaak. Maar hoe ziet een optimaal, evenwichtig verband
er in concreto uit? Een benadering is de comparatieve van P.A. David en G. Wright.
Zij benadrukken dat de Verenigde Staten en Europa in 1913 meer wonnen dan
achteraf gezien overeenkwam met hun voorraden.
Bij steenkolen was het aandeel van Europa in de wereldproductie 55 procent en
van de Verenigde Staten 39, terwijl we tegenwoordig weten dat hun aandeel in de
reserves, inclusief de winning sedert 1913, 13 respectievelijk 23 procent is.13 Je kunt
op twee manieren naar deze cijfers kijken. De winning wordt gerelateerd aan de
achteraf vastgestelde voorraad als een ‘objectieve’ maat, of er is in deze procedure
een benadering te zien van het fenomeen dat een bepaalde samenleving meer dan
andere investeerde in kennis over de ondergrond en daardoor de reserves binnen de
eigen grenzen eerder en sterker benutte. De interpretatie in het midden latend, is hier
voor Nederland een zelfde benadering gebruikt. Alleen is de analyse beperkt tot
steenkool en is voor een aantal tijdstippen gekeken naar wat experts toentertijd
dachten over de Nederlandse en Europese - hier de Britse, Duitse, Franse, Belgische
plus Nederlandse - reserves.14
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Het Nederlandse aandeel was uiterst bescheiden, maar tot de twintigste eeuw was
de winning geringer dan mogelijk was gezien de reserves. De Rijksopsporing maakte
duidelijk dat een groter deel van de voorraad zich binnen Nederland bevond en dit
maakte Nederland verhoudingsgewijs rijker. Pas nadien kan worden gesproken van
intensieve winning, een ontginning die groter was dan te verwachten gezien het
aandeel van Nederland in de Europese reserves. In de lijn van het op Amerika gericht
onderzoek zou men erop kunnen speculeren dat de ruimere beschikbaarheid van
energie en de toegenomen expertise rond energie en delfstoffen een (kleine) impuls
gaf aan de tot dan toe energie-extensieve evolutie van de gehele economie en bijdroeg
aan de hogere productiviteit.
De cijfers geven overigens geen exact beeld van de periodisering.
De vergroting van het Nederlandse aandeel in de Europese winning had vóór 1937
plaats. In de jaren twintig ontwikkelde ‘het nieuwe mijnbouwland’ Nederland zich
naast Polen tot de meest lastige concurrent van de continentale leider, het Ruhrgebied,
en gingen Nederlanders hun kolenreserves bijzonder intensief gebruiken.
In het nu volgende wordt de rol nagegaan van technische ontwikkelingen bij dit
delfstoffenrijker worden. Hierbij worden drie verschillende stadia van de
delfstoffenproductie onderscheiden, te weten: de zoektocht naar delfstoffen
(exploratie), de feitelijke winning (exploitatie) en de veredeling van deze delfstoffen.
Voor elk van deze stadia worden drie karakteristieken van de technische ontwikkeling
bij de delfstoffenwinning geïllustreerd, namelijk (1) de toepassing van wetenschap
in concurrerende markten, (2) het belang van de immateriële kant van de techniek,
zoals een goede organisatie, en (3) het feit dat een cumulatieve evolutie van
bescheiden techniek de basis kon zijn van goed ondernemen.

Exploratie
Eerst moet kennis over de aanwezigheid van delfstoffen in de bodem worden
verkregen. Aan de feitelijke winning gaat een ander productieproces vooraf, namelijk
dat van de informatie. Deze kennis werd in de loop van de tijd op verschillende
manieren verworven. We zullen de drie te onderscheiden stadia en het karakter van
de exploratie vooral illustreren aan de hand van de zoektocht naar olie- en
gasvoorkomens.
In beginsel speurde men naar delfstoffen in de onmiddellijke nabijheid van reeds
bekende bronnen. Exploratie was immers vooral een onderzoeksstrategie. De
benadering was tot na 1900 in hoge mate empirisch. Onderzoekers keken uit naar
oliesijpelingen. Al snel moesten de delfstoffen echter op enige diepte worden gezocht
en was het noodzakelijk te boren. Ook dan was het verstandig in de buurt van oude
vindplaatsen te beginnen. Na 1900 bleek een empirische strategie in toenemende
mate inadequaat, hoewel nog aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
sommige vaklieden het betreurden dat geologen de neiging hadden ‘oppervlakkige’
aanwijzingen te onderwaarderen.15
Vanaf 1900 verwetenschappelijkte het speurwerk. Door een geologische
interpretatie van de verschijnselen aan of dicht bij de oppervlakte probeerde men

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

zich een mentaal beeld van de diepe ondergrond te vormen. Boorlocaties koos men
vervolgens beredeneerd. In de petrologie betekende de ontwikkeling van de
anticlinaaltheorie een doorbraak. Zij werd evenwel de eerste dertig jaar in het land
van oorsprong, tevens de grootste olieleverancier, de Verenigde Staten, slechts
sporadisch toegepast. Daarentegen behoorden de Nederlandse inspanningen in Indië
van rond 1900 wereldwijd tot de eerste pogingen geologisch onderzoek duurzaam
tot een instrument te maken voor het zoeken naar delfstoffen.
De derde fase van onderzoek startte met de introductie van geofysische methoden
in de jaren twintig. Het gravimetrisch, seismologisch en elektrofysisch speurwerk
was het röntgenonderzoek van de geoloog. Zonder dure boringen kon een expert ver
onder de oppervlakte kijken en indirect een reëel beeld samenstellen van de structuur
ondergronds. Geofysisch onderzoek en boringen waren deels complementaire
technieken; de boring was de ultieme test. Deels waren geofysisch onderzoek en
booronderzoek substituten bij het vergaren van informatie.

Tabel 6.1: Aandeel van Nederland in de Europese winning van steenkool
en in de reserves
Winning van Jaar
steenkool
schatting
reserves

1850

0,02

1870

Aandeel in
de winning
t.o.v. aandeel
in de
reserves
Nederland
Nederland
t.o.v. Europa
(in
procenten)
0,02
1850-1870 83

1870

0,03

1890

0,06

1870-1890

53

1890

0,04

1913

0,91

1890-1913

4

1913

0,32

1937

0,50

1913-1937

65

1937

3,20

1968

0,45

1937-1974

713

Nederland
t.o.v. Europa

Reserves
plus
gecumuleerde
winning
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De beschrijving tot nu toe geeft exploratie weer als een proces van beeldvorming.
De technische apparatuur was echter wel degelijk ook als zodanig van belang. Men
hoeft slechts te denken aan de ontwikkeling van de diamantkoppen, het snelslag- of
het roterend boren en het gebruik van boorvloeistofspoeling. In 1850 was het
Nederlandse record 182 meter diep; dat van de (westerse) wereld 736 meter. In 1950
was men wereldwijd tot 6255 meter gekomen en in Nederland tot op 2785 meter.
Inmiddels is de tienkilometergrens gepasseerd. Een deel van de ontwikkeling van
artefacten had binnen Nederland plaats. De Banka-boor was internationaal een succes.
Vanuit dit type ontwikkelde Werf Conrad te Haarlem zich tot een producent met
vooral een goede naam bij de lichte typen diepboormachines.16 Het lichte boren was
de machinale weerslag van de Nederlandse specialisatie op ondiep boren en het
exploreren in gebieden met een dik, modderig dekterrein. In deze traditie hoort het
enige Nederlandse voorbeeld - in Amerikaanse ogen - van een uitvinding ‘in the last
era of individual inventor giants’: de ‘Holland core drill’ of Koster-boor van de
Nederlandse Maatschappij tot het Verrichten van Mijnbouwkundige Werken.17 De
exploratie van delfstoffen is het schoolvoorbeeld van een economische activiteit
waarin technische ontwikkeling en wetenschappelijke kennis samen van belang
waren en meer verbonden raakten. Naarmate de delfstoffen in hun natuurlijke staat
meer onzichtbaar raakten, stuurden geologische concepten het zoeken. Die ideeën
waren lokaal gebonden en onzeker. Het zoeken naar ijzererts in Limburg was niet
alleen een geschiedenis van het zich twee-, drie- of viermaal stoten aan dezelfde
steen, waaraan zelfs een Nobelprijswinnaar - F. Zernike - meedeed. Het
exploratieconcept veranderde en dat maakte nog eens, anders kijken rationeel.
Exploratieconcepten waren ‘modellen’, abstracties geënt op wetenschap, maar die
basis was geenszins hard en moest zich ontwikkelen. In jonge gebieden was dan ook
lange tijd ruimte voor bizarre opvattingen. De theorie dat olie het residu was van
vergane dinosaurussen had twintigste-eeuwse aanhangers.18 Door de onzekerheid en
de cultuur van pionieren was praktisch zijn aantrekkelijk. Niets was zo erg als een
‘snake-bit technical man’, een techneut zonder geluk, want ‘a pound of luck may
outweigh a ton of brains’.19 Van Waterschoot van der Gracht verzamelde tijdens zijn
carrière in Amerika eervolle aanduidingen als ‘geniaal’ en ‘topnotch petroleum
geologist’ en bemerkte tegelijkertijd dat bedrijfsleiders en investeerders
‘wetenschappelijk’ associeerden met concurrentienadeel.20 Het toegepast
wetenschappelijk exploreren had daarenboven zelf alchemistische trekjes. Het
elektrisch kernen, dat de weerstand van doorboorde lagen vastlegde, was in de jaren
twintig een belangrijke ontwikkeling op geofysisch gebied.
Schlumberger bracht op zijn meetinstrument extra knoppen aan met als enig doel
bij oningewijden verwarring te stichten.21
Omdat door natuurlijke variatie kennis lokaal was, moest het verzamelen en
doorgeven worden georganiseerd. Aanvankelijk vond bij de Nederlands-Indische
oliewinning welhaast iedere booringenieur het wiel opnieuw uit. De directie van de
Koninklijke/Shell besloot hierop al snel de bedrijfsorganisatie zo aan te passen, dat
de verspreiding van technische kennis binnen de onderneming makkelijker en sneller
kon plaatsvinden. Uiteindelijk werd in het Interbellum een apart
onderzoekslaboratorium opgericht, waarin tal van winningsvraagstukken op een
systematische manier werden geanalyseerd. Hiermee was de Koninklijke in Nederland
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en ook onder de zusterbedrijven in de wereld, één van de eerste bedrijven waar
systematisch vrij grote sommen geld werden geïnvesteerd in het creëren van kennis.
Nederlandse bedrijven - en deels de overheid - achtten toegepaste wetenschap en
de organisatie van informatie hoog. Betekende dit dat de inspanning groot was?
Reeds in het begin van de jaren vijftig noemden vriendelijke buitenlanders Nederland
het best op olie onderzochte land in Europa. De eigen overheid en andere ingezetenen
beoordeelden de binnenlandse exploratie-inspanning nadien als ‘zonder meer hoog’.
Voor een zeer recente techniek - driedimensionale seismiek - was de dekkingsgraad
hier wereldwijd uniek.22 Echter, afgezet tegen Europa - in dit geval de Noordzeelanden
Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Noorwegen plus Frankrijk en gewogen
met het binnenlands product - was de exploratie-intensiteit naar olie en gas in
Nederland tot 1964 meestal geringer dan elders en pas nadien hoger (zie grafiek
6.3).23 Het gecombineerd optrekken van de Koninklijke/Shell en Esso en de steun
van de overheid prikkelden niet tot grote inspanning in een onbetwist gebied. De
hoge intensiteit na 1970 was daarentegen een naijleffect van het succes van Slochteren,
maar ook van institutionele prikkels die aanzetten tot ‘hyperactiviteit’. Vanaf 1973/74
stimuleerde het kleineveldenbeleid de opsporing. De regering wilde voorkomen dat
het onaantrekkelijk was ontdekte velden te exploiteren, en er dus ook niet naar op
zoek te gaan, zolang het gas goedkoper was te onttrekken aan het grote veld van
Slochteren. Prioriteit kreeg het winnen van gas uit velden met hoge productiekosten
en daarvoor werd gas duur verkocht. Voorts werd opsporing gestimuleerd door meer
rechtszekerheid, een aankoopgarantie en door belastingvoordelen voor maatschappijen
die kleine velden ontwikkelden.24
Het doel van exploratie is delfstoffen te vinden. Leidden betere informatie en meer
kennis tot meer succes? De kost ging voor de baat uit, met in een onzeker begin veel
mislukkingen. Aanvankelijk mochten de Koninklijke, c.q. de Nederlandse Aardolie
Maatschappij ervan uitgaan dat zes geologische gebieden (uit een Nederlands totaal
van zeven) olie of gas bevatten. In drie ervan werd echter geen druppel gevonden,
hoewel één derde van de inspanning op deze streken was gericht. In Stheemans ogen
begon omstreeks 1955 het oogstseizoen. De cumulatieve succesratio van de boringen
nam in de jaren vijftig inderdaad snel toe van minder dan vijf tot boven de twintig
procent. Nieuwe pogingen werden meer met
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Grafiek 6.3: De exploratie-intensiteit in Nederland ten opzichte van Europa (1950-1980)
Bron: D.H. Root, E.D. Attamasi en R.M. Turrer, Statistics of Petroleum Exploration in the
Non-Communist World Outside the United States and Canada. US Geological Survey Circular 981
(Denver 1987). De indicatoren van het geofysisch onderzoek en de boringen zijn gerelateerd aan het
BPP (volgens Maddison, Monitoring the World Economy 1820-1992 (Parijs 1995)). ‘Europa’ is
vervolgens op 100 gesteld

succes bekroond.25 Het succespercentage was op den duur circa dertig. Historisch
gezien was dat hoog. In de Verenigde Staten bleek tussen 1859 en 1928 slechts vier
procent van de boringen niet droog; tussen 1945 en 1972 werden bij 9 tot 12 procent
bitumia geconstateerd. Afgezien van de accumulatie van ervaring en inzicht in een
leerfase, lijkt pas in de jaren tachtig het effect van een technisch-wetenschappelijke
doorbraak aanwijsbaar. Driedimensionale seismiek zorgde in Nederland voor een
verdubbeling tot 65 procent.26 Bij succesratio's zou rekening moeten worden gehouden
met afnemende opbrengsten. Over de gehele wereld moest de olie op een geleidelijk
toenemende diepte worden gezocht en omhooggepompt. In Nederland werden na de
schok van het Slochterenveld allengs kleinere velden ontdekt. In plaats van een
kleineveldenbeleid kwam er een marginaleveldenbeleid. De toename van de reserves
aan aardgas na de explosieve groei van de jaren zestig - en de meer schoksgewijze
toename van de olievoorraden - was in dat perspectief des te meer een prestatie.
Techniek en kennis moesten immers een tegenkracht compenseren: uitputting van
mogelijkheden.
Afnemende opbrengsten hebben in Nederland inmiddels de overhand. De nog
resterende reserves zijn beneden de gecumuleerde winning gedaald, voor aardolie
in het begin van de jaren tachtig en voor aardgas rond 1995. De toekomst is dus
minder dan het verleden. Het perspectief dat exploratie voor een wezenlijke ommekeer
zal zorgen, is gering. Techniek en kennis hebben er echter voor gezorgd dat op de
lange termijn - vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw tot heden - de reële
wereldprijzen voor olie en andere energiedragers niet continu omhooggingen, maar
ruwweg stabiel waren, en van die wereld maakt Nederland ook deel uit.27

Exploitatie
Na de productie van kennis kon met de daadwerkelijke winning van de delfstoffen
worden begonnen. De techniek veranderde ingrijpend omwille van een hogere
productiviteit. Dit was noodzakelijk om aan de vraag naar delfstoffen te voldoen en
de productiekosten zo laag mogelijk te houden. Juist omdat delfstoffen eindig zijn,

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

is techniek een cruciaal instrument bij het beheersen van de kosten. Deze zullen
immers toenemen naarmate meer van de reverses is gewonnen, een mijn dieper wordt
of het front verder van de schacht komt af te liggen.
Echter, de ontwikkeling van de winningstechnieken dient in een breder verband
te worden geplaatst. In de bedrijfstak van de delfstoffenwinning kan de technische
ontwikkeling niet los worden gezien van de natuurlijke, technische en institutionele
omstandigheden. De matige kolenrijkdom per vlakte-eenheid en een grote
geografische spreiding zorgden in Engeland voor een oriëntatie dicht bij ‘de natuur’.28
De vervoerswegen volgden de lagen, terwijl in Nederland en de rest van het continent
al ver voor 1900 onderaardse horizontale verdiepingen met hun galerijen lagen
doorsneden. Engeland was het land van kabelbanen. De moderne continentale
vervoermiddelen, locomotieven, waren niet geschikt voor de golvende tunnels. Omdat
de winning op één niveau plaats had, was slechts één laadplaats nodig; in Nederland
waren er standaard meerdere. Daarentegen waren de diameters van de schachten in
Engeland groter dan op het continent, waar drijfzand de afdieping moeilijker en
duurder maakte.
De natuurlijke verschillen veranderden weinig, maar de technische verschillen
namen in de twintigste eeuw toe. Zowel in Engeland als op het continent had winning
meer en meer plaats in lange pijlers. In Groot-Brittannië raakte dit ontwerp van de
winplaats gekoppeld aan kerfmachines, transportbanden in de pijler, elektriciteit en
gedeeltelijke ondersteuning van de ontkoolde ruimte met stenen.
Op het continent zetten kleine machines, afbouwhamers en schudgoten hun opmars
voort, leverde perslucht kracht en koos men voor volledige ondersteuning of helemaal
geen, dus voor de Nederlandse innovatie van breukpijlers, en voor een organisatie
gericht op concentratie en vloeiend vervoer.
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Een gemakkelijke uitwisseling van technieken was niet mogelijk, omdat techniek
ondergronds een op de plaatselijke natuur afgestemd systeem was. Nieuwigheden
moesten passen in een bestaande, niet al te flexibele machinerie of vergden een
nauwelijks te overziene verandering van het gehele bedrijf. Door de inbedding in
een groter geheel was diffusie ondergronds moeilijker dan bovengronds. Verschillen
in artefacten waren een uiting van verschillen in karakteristieken van het technisch
systeem. Die karakteristieken waren echter niet louter ‘natuurlijk’.
Het Nederlandse transportsysteem was opgezet voor een zo hoog mogelijke
capaciteit. In de schacht waren de Engelse kooien klein, één verdieping was na 1945
nog gewoon. Op het continent was vermeerdering van etages de trend, tot acht toe.
De transportbehoeften van de Britse mijnen waren anders, omdat zij relatief klein
waren. Zij waren klein vanwege de centrale positie van de grondeigenaar. Het
concessiestelsel en vooral de mijnbouwpolitiek zorgden in Nederland voor weinig
belemmeringen voor schaalvergroting.
Uit de productiviteitscijfers was evenwel niet zonder meer af te leiden dat
schaalvergroting superieur was. Net als mechanisering was een grote schaal in eerste
instantie een vorm van negatieve rationalisering, dus iets dat de nadelen van
ongunstige geologische omstandigheden moest compenseren. Bovendien waren
specifieke grootschalige technieken door instanties en mijningenieurs gesponsorde
technieken, die daardoor een grotere kans kregen zich te ontwikkelen en door te
zetten, zoals de lang aanhoudende continentale voorkeur voor perslucht liet zien.
Er was uitwisseling van kennis. De Nederlandse mijnen gingen al na de Eerste
Wereldoorlog bij hun elektriciteitsvoorziening ondergronds Brits schakelmateriaal
gebruiken; overigens waren zij daarbij een uitzondering op het continent. Diffusie
was echter beperkt. Na 1945 waren er meer bewuste pogingen de technische ‘lock-in’
te doorbreken en verschillen te verkleinen. Met enig succes. In Engeland was de
invoering van horizontale mijnbouw ingebed in een grootscheeps
investeringsprogramma van de genationaliseerde mijnindustrie. Ook omgekeerd had
diffusie plaats. Bij de mijn Beatrix had Staatsmijnen een Brits ventilatiesysteem
willen invoeren: de in- en uitgaande stroom op dezelfde verdieping.
Ook tijdens de naoorlogse periode bleven natuurlijke omstandigheden echter de
oorzaak van variatie in de technische evolutie.
Mechanisering van de winning betekende in Nederland de introductie van
‘ploegen’, die steenkool afpelden. De Engelse machines sneden diep in de laag. De
verschillen in het dak - brokkelig op het continent, stevig aan de andere kant van het
Kanaal - verklaarden de verschillen in het ontwerp van de machines. De leerprocessen
waren tevens lokaal. Het winnen van dikke steenkoolsneden maakte snelle
ondersteuning ter plekke tot een groter probleem in Engeland dan in de rest van
Europa, ondanks het goede dak.
Kortom, de technische dynamiek was er niet een van periodieke, radicale innovaties.
De evolutie verliep stapsgewijs. De samenhang van het systeem en de inbedding in
natuurlijke, maar ook in institutionele omstandigheden, zorgden voor ‘bottle-necks’,
waarbij schaalvergroting op de ene plek voor problemen elders zorgde en het
technische evenwicht in gevaar bracht. Vandaar dat mijn-
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De zouthoudende lagen te Hengelo en Boekelo bevinden zich tussen de 325 en 300 meter diepte. Om
dit zout omhoog te halen, moet eerst een boorgat worden gemaakt. Dit gebeurde aanvankelijk, tot
circa 1950, met een zogeheten stootboor, zoals hier afgebeeld. Daarbij wordt het gesteente verbrijzeld,
waarna het fijne gesteente door middel van een waterspoeling uit het gat wordt verwijderd. Vervolgens
wordt voortdurend warm water naar beneden gepompt, waardoor pekel ontstaat, die opgeperst wordt.
Dit procédé heet uitlogen.
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ingenieurs praatten over ‘harmonieuze exploitatie’ en zich rond 1960 afvroegen of
‘deconcentratie’ ondergronds niet wenselijk was. De hoge productiviteit van de
winplaatsen was niet in evenwicht met die van de rest van het ondergronds en
bovengronds bedrijf.
Harmonie was daarbij altijd plaatselijke harmonie.
Omdat de ‘harmonieuze’ winning zo belangrijk was, was organisatie zo'n voorname
kant van de technische evolutie en was techniek voor een belangrijk deel immaterieel.
Zoals de casestudy van Shell liet zien, speelde organisatie een grote rol bij de diffusie
van artefacten en kennis. In deze sector was organisatie echter op zichzelf een
productieve kracht. Mijnbouwtechniek was tevens ruimtelijke ordening, ze bestond
uit ‘weinig substantiële’ procédés zoals breukpijlerbouw en de afstemming van
componenten was doorslaggevend voor het eindresultaat. De mijn- of
bedrijfsorganisatie zelf was het sjabloon, de modelmatig geanalyseerde en ontworpen
‘master-machine’.29 De ontwikkeling van de steenkolenmijnen in de jaren dertig liet
zien in welke mate een tayloristische benadering resulteerde in een forse toename
van de productiviteit.

Veredeling
In het buitenland - bijvoorbeeld in het Ruhrgebied - ontwikkelden zich grote
industriële complexen bij steenkolenmijnen. Omdat concentratie extra groei leek op
te leveren, zagen tijdgenoten basisindustrieën als de hogescholen van vooruitgang.
Mijnbedrijven veranderden in grote fabrieken, waar steenkolen werden gesorteerd
en gewassen, mager gruis veranderd in briketten, vette kolen werden omgezet in
cokes, men won nevenproducten uit het zo verkregen teer en gas, kunstmeststof uit
ammoniak werd gefabriceerd en het gasoverschot nuttig werd gemaakt voor de
levering van elektrische stroom.
Meer dan in de negentiende eeuw was na 1900 de vraag interessant ‘wat is
steenkool?’, of ‘wat is olie of zout?’ In de delfstoffensector werd steeds meer geld
en mankracht gestoken in het bewerken van de delfstoffen en was diversificatie een
trend. Veredeling was een verschuiving van procesinnovaties bij de winning naar
productinnovaties boven de grond. In plaats van de ruwe olie na een vrij simpele
zuivering in blikken aan de consument te brengen, gingen producenten het
natuurproduct kraken tot een veelheid van kunstproducten. Tegelijkertijd kreeg de
klant een uniforme kwaliteit, ondanks de grote verschillen tussen de vloeistoffen die
naar boven werden gehaald in de diverse velden. Mede dankzij de uitgekiende
bewerking van ruw zout ontwikkelde Akzo zich bijvoorbeeld tot één van Nederlands
voornaamste multinationals.
De concentratie was deels een gevolg van de transportkosten.
Toen proefboringen aan het begin van de twintigste eeuw hadden aangetoond dat
de grond vetkolen bevatte waar men de mijnen Emma en Hendrik wilde aanleggen,
kreeg de directie van Staatsmijnen de vraag voorgelegd of het financieel
aantrekkelijker was de vetkolen te verkopen of de cokesproductie zelf ter hand te
nemen. Eén van de belangrijkste argumenten voor cokesfabrieken op het mijnterrein
was dat cokes lichter waren dan steenkolen.
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Het samenklonteren van mijnbouw en verwerking was echter geen natuurgegeven,
zoals het contrast met Belgisch-Limburg laat zien. De later aangelegde mijnen in de
Kempen voorzagen na de Eerste Wereldoorlog voor een belangrijk gedeelte in de
Belgische behoeften aan cokeskolen, maar ter plaatse ontstond geen cokesindustrie.
Men verwachtte er geen marktaandeel mee te kunnen verwerven ten koste van de
bestaande cokesfabrieken bij de ijzer- en staalfabrieken. Vergelijkbare ontwikkelingen
traden ook in Nederland op. Staatsmijnen leverde massaal vette steenkolen aan
Hoogovens, die deze zelf in IJmuiden omzette in cokes. Tevens ontstonden ook in
Nederland bedrijven, die bestonden van de eigenlijke delfstoffenwinning.
De oprichting in 1908 van de Hollando-Belge pour la Fabrication du Coke in
Maastricht, de eerste Nederlandse producent van metallurgische cokes, is hiervan
een voorbeeld. Bedrijven uit Lotharingen richtten in 1911 de Association Coopérative
Zélandaise de Carbonisation in Sluiskil op, waarvan in 1999 de sluiting werd
aangekondigd. De integratie met de cokesproductie op het mijnterrein was dus geen
technische noodzaak of een karakteristiek van modernisering.30 Steenfabrieken en
kleigroeven vormen een voorbeeld waar recentelijk een desintegratie van
ondernemingen volgde op de integratie, en wel omdat het bedrijf veranderde in een
procesindustrie, die kleien uit verschillende winplaatsen vermengde tot homogene
grondstoffen voor sterk gemechaniseerde productiewijzen.
Veredeling en het samenklonteren van productieprocessen was vooral een zaak
van toegevoegde waarde. Met name in de steenkolenmijnbouw was het zoeken naar
bewerkingen waarbij de waarde sterker toenam dan de kosten, een drijvende kracht.
Geologische omstandigheden, maar ook het aantrekken van mijnwerkers op een
krappe arbeidsmarkt, leidden in Nederland tot relatief hoge exploitatiekosten en een
grote belangstelling voor veredeling, van ogenschijnlijk simpele bewerkingen als
sorteren tot het volledig omzetten van steenkool in synthesegas. De extra waarde
moest daarbij steeds verder worden gezocht.
Weliswaar was de geringe winstgevendheid van de vette-steenkoolmijnen de
drijfkracht, maar tegelijkertijd zorgden de technische oriëntatie van met name
Staatsmijnen en de opvatting dat mijnbouw een nutsbedrijf was, ervoor dat opties
niet strikt werden geëvalueerd in termen van het rendement op het geïnvesteerd
vermogen. Typerend voor een technische benadering was een boude vaststelling
door Van Iterson in 1936: ‘De rentabiliteit onzer vetkolenmijnen (werd) pas bereikt...,
toen de ingenieurs der Staatsmijnen er in slaagden de zuivere kooldeeltjes uit de slik
te winnen.’ Dus toen het lang in beken geloosde afval werd veredeld tot een

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

111
‘minderwaardige’ brandstof voor het opwekken van elektriciteit.31 Net zo goed als
een speurtocht naar meer waarde, was veredeling een poging het bovengrondse bedrijf
te bevrijden van natuurlijke beperkingen. Deels door te morrelen aan de vaste relatie
tussen steenkolen of cokes en de geproduceerde hoeveelheden (distributie)gas en
nevenproducten. Deels door eindproducten te synthetiseren.
Evenals bij het winnen van de delfstoffen zelf, was bij de bewerking de technische
verandering een leerproces in kleine stappen.
Daarbij kon een grote afstand worden afgelegd. Het exploiteren van de kennis van
wasserijsystemen was in 1947 voor Staatsmijnen reden een bureau te creëren dat
haar octrooien te gelde maakte.
Op het eerste gezicht lijken sorteren en wassen weinig edel en nauwelijks modern.32
Maar het was twintigste-eeuws en ‘high tech’. Het begin van de evolutie van de
wastechniek in Limburg was dat de vetkolen van de Emma zo broos waren, dat het
wassen onverwacht veel problemen opleverde. Door toepassing van procédés uit de
ertsveredeling overwon men de eerste moeilijkheden.
En passant leerde het bedrijf meer over flotatieapparatuur.
Een nieuwe impuls kwam van een nieuw procédé, namelijk dat van De Vooys,
ontwikkeld op de Sophia-Jacoba, de nabijgelegen ‘Nederlandse’ antracietmijn in
Duitsland. Een belangrijke stap was het ontwikkelen van suspensies,
scheidingsvloeistoffen. De kennis opgedaan bij het boren van schachten met
kleispoeling - en boorgaten met dikspoeling - was hierbij nuttig. De Vooys paste
althans zijn ervaring bij het boren in 1932 toe op het wassen van steenkolen en
ontwierp de eerste installatie van dit type die zich handhaafde.33
Voor het terugwinnen van verzwaringsstoffen voor hergebruik in suspensies
ontwikkelden ingenieurs indikcyclonen. Dit was de eerste stap waarbij zwaartekracht
voor het scheiden van stoffen met verschillend soortelijk gewicht werd vervangen
door centrifugale kracht. Ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘onder
angstvallige geheimhouding voor de bezetter’, kwam in 1948 de eerste
cycloonwasserij in bedrijf.34 Met de hydrocyclonen maakte Staatsmijnen ook buiten
het eigen bedrijf goede sier, want behalve in de steenkolenmijnbouw waren zij ook
bruikbaar in de ertsmijnbouw en in voedselverwerkende, chemische en andere
bedrijven.
Staatsmijnen ontwikkelde onderzoeksprojecten met stijfselfabrieken, zoals W.A.
Scholtens aardappelmeelfabrieken, en met palmnootverwerkende bedrijven. Rond
1950 vervingen deze hun centrifuges door hydrocyclonen.
De licenties lieten zien dat deze vinding een belangrijk element was van de
concurrentiekracht van Staatsmijnen. Was- en zeeftechnieken vormden de basis voor
kennis die bruikbaar was op een breed gebied. Rond 1970 maakten scheidingscyclonen
en zeefbochten zelfs deel uit van het kleine aantal hoogwaardige apparaten van de
Nederlandse procesindustrie. De daaromheen ontwikkelde kennis behoorde bovendien
tot het weinige in Nederland dat uniek was.35 Achteraf, na de mijnsluiting, betreurde
de onderzoeksleiding van DSM dat met de mijnsluiting de traditie van
mechanisch-technologisch onderzoek bij wasserijen en dergelijke verloren was
gegaan en daarmee kennis van geavanceerde technieken die bij de winning van
delfstoffen elders toegepast hadden kunnen worden. ‘In die tijd was een dergelijk
voorstel echter niet haalbaar.’36
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Delfstoffenwinning en natuur
Mijnbouw betekende bijna altijd een grote en bijzonder zichtbare ingreep in de natuur.
Het aanbod van goedkope energie bevorderde niet alleen de energie-intensiteit, maar
leidde tevens tot een verschuiving van de economische structuur in een richting
waarin milieuproblemen toenemen. Duidelijk is dat de milieubelastende groei, die
voor een zo sterke stijging van de materiële welvaart zorgde, de kwaliteit van het
bestaan belastte. Voorts is het heel wel mogelijk dat het onverantwoord interen op
het zogenaamde ecologische kapitaal op de (middel)lange termijn een hypotheek op
het groeivermogen van de economie zal leggen. In de jaren zestig en zeventig plukten
de toenmalige generaties de vruchten van de grote economische groei, terwijl de
milieukosten die verbonden waren met deze groei werden doorgeschoven naar
toekomstige generaties. De precieze omvang van de kosten verbonden met het
ongedaan maken van de milieuschade is nog onbekend.
Het lijdt nauwelijks twijfel dat deze kosten zwaar op de economie zullen drukken
en veel technisch vernuft zullen vragen.
B.P.A. Gales en J.P. Smits
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factory. Architecture, technology and work in America's age of mass production (Baltimore,
Londen 1996).
30 ‘Mouvements longs et transformations de structure dans l'industrie du coke en Belgique
(1827-1939)’, Bulletin de l'institut de recherches économiques et sociales Louvain XV (1949)
85, 111-112; XVI (1950) 59-62; Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation Sluiskil
1911 1961 (Sluiskil 1961).
31 F.K.Th. van Iterson, ‘Geeft het wasschen van de steenkool besparing of gebiedt een economisch
gebruik der bodemschatten het wasschen te staken?’ in De Ingenieur (1921) 954-956; idem,
‘Het ophalen en het zuiveren der kolen vroeger en nu’ in 40 jaren spoor en mijnen in
Zuid-Limburg 1896-1936 (Heerlen 1936) 164.
32 Een overzicht van de situatie voor 1900 geeft: J. Stuffkens, Verslag betreffende mijne
werkzaamheden op de Domaniale Mijn te Kerkrade (z.p. z.j.) 14.
33 O.F.H.H. van de Loo, ‘Nieuwe waschprocédés voor steenkolen’ Geologie en Mijnbouw 2 (1940)
80; M.G. Driessen, ‘Cleaning of coal by heavy liquids with special reference to the
Staatsmijnen-Loess process’, Journal of the institute of fuel 12 (1939) 327-349; H.J.M.W. de
Quartel, ‘De ontwikkeling der mechanische kolenreiniging in het bijzonder door drijven en
bezinken’, Geologie en Mijnbouw 2 (1940) 45-53, 112-121. M.b.t. de particuliere mijnen:
Overzicht van den gang van zaken in de wasscherijen gedurende de jaren 1928-1939 (z.p. 1940):
Rijksarchief Limburg, Oranje-Nassau Mijnen, 17.05/d, f. 83.
34 Staatsmijnen in Limburg, Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan (Heerlen
1952) 167.
35 F.J. Fontein, ‘Hydrocyclones for recovery or separation of solid particles; applications in the
foodstuff industry’, De Ingenieur 65 (1953) 101-107; D.W. van Krevelen, In retrospect. Een
keuze uit de voordrachten (Amsterdam 1980) 146-147.
36 DSM Research 50 jaar 1940-1990 (z.p. 1990) 17.
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Aan wal gekomen, werd De Vliegende Hollander begroet door een merkwaardig mannetje, Elektroontje,
dat vonkte bij elke beweging. ‘Wij zijn het getemde hemelvuur, bedwongen door de menselijke geest.
“Elektriciteit” noemen de mensen ons miljardenleger en wij worden opgewekt om den mensch in
velerlei vorm te dienen. Kom mee, dan zal ik u voeren naar de plaats waar wij worden geboren en
van waar wij worden uitgezonden over heel het land.’ De tocht ging naar de elektriciteitscentrale,
die in de nachtelijke uren baadde in het licht. Deze plaat van W. Schermde voor een kalender van de
VDEN uit 1937 speelde in op het ongrijpbare karakter van het verschijnsel elektriciteit, dat inmiddels
tot in vrijwel alle uithoeken van Nederland was doorgedrongen. In veertig jaar tijd was elektriciteit
een nutsvoorziening geworden.
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Impressie van de centrale van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) in de Waalhaven in
Rotterdam.
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1 Grote technische systemen in de energievoorziening
Gas versus elektriciteit
Technische systemen
Institutioneel kader
Thema's en keuzes
Opzet van dit deel

Gas versus elektriciteit
‘De groote en talrijke ontdekkingen der nieuwere wetenschap hebben in onzen tijd
in verschillende takken van handel en nijverheid eene heilzame en vruchtbare
mededinging doen ontstaan... Met betrekking tot de verlichtingsmethoden is onze
tijd getuige van een strijd op leven en dood: het gaslicht en het electrisch licht.
De geschiedenis van dien strijd mag zonder twijfel een even leerzaam als
onderhoudend onderwerp genoemd worden’, aldus het tijdschrift Vragen des Tijds
in 1889.1 De aanleiding voor het artikel - het eerste in een lange reeks artikelen die
in de vaderlandse pers over dit onderwerp zouden verschijnen - was de opkomst van
de elektrische verlichting. Thomas Alva Edison was een van de uitvinders van een
bruikbare gloeilamp, de kooldraadlamp uit 1879. Belangrijker nog was dat hij in de
Verenigde Staten een compleet elektrisch verlichtingssysteem introduceerde. Bij zijn
plannen had hij het systeem van de gasvoorziening als voorbeeld gebruikt.
Het werk van Edison betekende een doorbraak op het gebied van de praktische
toepassing van elektriciteit. Na de internationale elektriciteitstentoonstelling in Parijs
in 1881 begon men ook in Europa op tal van plaatsen te experimenteren met de
nieuwe verlichtingsbron.2 De opkomst van de elektrische verlichting betekende een
rechtstreekse bedreiging voor het bestaan van de stedelijke gasfabrieken. We zullen
de groei en ontwikkeling van beide energiesystemen en hun onderlinge strijd volgen.
Deze geschiedenis is - om het citaat te parafraseren - niet alleen onderhoudend, maar
ook leerzaam. We beginnen met kort de uitgangssituatie te schetsen.
De eerste Nederlandse gasfabriek was in 1827 in Rotterdam opgericht.3 In de loop
van de negentiende eeuw groeide het aantal fabrieken gestaag. Meestal namen
particulieren het initiatief, maar in navolging van de gemeente Leiden (1848) kwamen
de gasfabrieken steeds vaker in gemeentelijke handen. Vooral na 1870 vonden veel
overnames plaats. De voortdurende twisten tussen particuliere gasfabrieken,
gemeenten en de afnemers over de kwaliteit van het geleverde gas en de grote winsten
die de gasfabrieken maakten, waren de voornaamste redenen voor gemeenten om
gasfabrieken over te nemen. Van de 131 gasfabrieken in 1907 waren er 108 in het
bezit van gemeenten.
Stadsgas werd uit steenkool gemaakt en via een stelsel van buizen naar de klanten
gebracht. Het gas werd vooral gebruikt voor de openbare verlichting en de verlichting
van fabrieken en grote gebouwen. Geleidelijk groeide ook het aantal particulieren
die thuis over gasverlichting beschikten, maar lange tijd bleef dit alleen weggelegd
voor de rijkere lagen van de bevolking.
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De gewone burgers waren vooral aangewezen op de traditionele verlichting met
kaarsen. In de laatste decennia van de negentiende eeuw kwam er echter een nieuw,
goedkoper alternatief op de markt, namelijk de petroleumverlichting. Petroleum, een
aardolieproduct, werd voornamelijk in de stedelijke arbeidersbuurten en op het
platteland gebruikt als brandstof voor de olielamp.
In kringen van de gasfabrikanten volgde men de ontwikkeling van de
elektriciteitsvoorziening nauwlettend. In eerste instantie dacht men nog dat elektrische
verlichting vooral voor openbare gebouwen en ruimten geschikt zou zijn en dat
gasverlichting altijd een markt zou behouden. Op de in 1883 gehouden jaarvergadering
van de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland (VGN) werd de opkomst van
het elektrisch licht zelfs positief beoordeeld, omdat de algemene behoefte aan
verlichting erdoor zou worden gestimuleerd. Het voortdurend in kwaliteit verbeterde
en
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In Leiden was de situatie op het gebied van de nutsvoorzieningen tamelijk uitzonderlijk. Anders dan
in de meeste plaatsen, waar de opkomende elektriciteitsvoorziening als een concurrent voor de
gemeentelijke gasfabriek werd gezien, kreeg de directie van de gasfabriek in Leiden de opdracht ook
te gaan zorgen voor de productie en distributie van elektriciteit. Tussen gas en elektriciteit ontstond
vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog een taakverdeling: koken op gas en verlichten met
elektriciteit. Daarnaast leverden de ‘lichtfabrieken’, zoals dit reclameaffiche uit 1919 laat zien, ook
kunstmest, die in een ammoniakfabriek uit ammoniak en zwavelzuur werd geproduceerd.

goedkoper geproduceerde gas zou daarvan kunnen profiteren.
Op dezelfde vergadering werd ook melding gemaakt van een nieuwe ontwikkeling.
In enkele gemeenten was men gas tegen goedkoop tarief gaan leveren als
verwarmingsbron bij het koken.
Dit nieuwe initiatief werd door de leden van de VGN toegejuicht: het gasverbruik
in die gemeenten was namelijk tussen de 10 en 30% toegenomen.4
Geïnspireerd door deze ontwikkelingen publiceerde C.T. Salomons, de directeur
van een Rotterdamse gasfabriek, in 1884 het boekje Inlichtingen aan gasverbruikers
betreffende hunne belangen. Hierin schreef hij dat het gas goede
toekomstperspectieven had als energiebron. Salomons was van mening dat
steenkoolgas niet alleen voor verlichting gebruikt kon worden, maar ook voor
verwarming en krachtopwekking. De directeur van de gasfabriek wees er wel op dat
een lage prijs, een goed product en een doelmatig gebruik noodzakelijk waren om
te kunnen concurreren met de gangbare brandstoffen hout, turf en steenkool. Hij
drong erop aan dat de gasfabrieken veel meer aandacht zouden schenken aan voorlich-
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ting over hun product. Hij adviseerde de instelling van een permanente
tentoonstellingsruimte, waar een deskundige de (potentiële) afnemers zou kunnen
adviseren over de voordelen van het gebruik van gas bij verlichting en verwarming
van ruimten, voor de voedselbereiding en het verhitten van water.5
De directeur van de Rotterdamse gasfabriek werd door de uitvinding van het lichtof gloeikousje door Auer von Welsbach in zekere zin op zijn wenken bediend. Het
gasgloeilicht had als voordeel dat het veel minder gas verbruikte dan de traditionele
gaslamp, terwijl de kwaliteit van het gas minder belangrijk was.
Hierdoor konden ook goedkopere kolen worden gebruikt bij de gasproductie. In
de tweede helft van de jaren negentig en het eerste decennium van de twintigste eeuw
werden de traditionele gaslampen in heel Europa in snel tempo vervangen door het
gasgloeilicht. Het lichtkousje verbeterde, zij het tijdelijk, de positie van het gas als
verlichtingsbron.
Een andere belangrijke innovatie in de gasvoorziening was de invoering van de
muntgasmeter eind jaren negentig. Omdat deze meters pas gas leverden wanneer er
een munt van twee en een halve cent in werd gedaan, maakten zij een weloverwogen
gasgebruik mogelijk. De gebruiker kon namelijk van tevoren ongeveer berekenen
hoeveel er voor gas te besteden was. In het bijzonder voor huishoudens met lage en
middeninkomens was dit een belangrijk voordeel. Het gevolg hiervan was dat aan
het einde van de vorige eeuw gasverlichting voor grotere groepen aantrekkelijk werd.
In Amsterdam groeide de vraag zo sterk dat wachtlijsten moesten worden aangelegd.6
Mede omdat gasverlichting tot het begin van de twintigste eeuw veel goedkoper
was, wist de gasvoorziening de eerste aanval van elektrische verlichting af te slaan.7
Daarnaast gingen de gasfabrikanten, zoals Salomons al had bepleit, actief op zoek
naar nieuwe toepassingen. Bij de verovering van deze nieuwe markten ondervond
het gas geen concurrentie van elektriciteit, maar wel van petroleum. Geleidelijk
begonnen petroleumkachels en -stellen die in de keuken werden gebruikt voor het
verwarmen van water en het bereiden van voedsel, een steeds grotere verspreiding
te vinden. De gasfabrikanten reageerden op de dubbele dreiging van elektriciteit en
petroleum met een propaganda- en voorlichtingsoffensief.
Het boekje van Salomons was daarvan een vroeg voorbeeld, maar al spoedig
volgden er meer.8
In hoeverre de gasfabrikanten succes hadden met de introductie van nieuwe
gebruiksmogelijkheden van het gas, valt op te maken uit een overzicht dat de directeur
van de Goudse Gasfabriek J.J. Prins van Doesburgh in 1899 publiceerde. Hij
vermeldde het aantal gasmeters die eind jaren negentig in gebruik waren voor andere
doeleinden dan verlichting. Dit betrof vooral koken op gas en in mindere mate een
vorm van warmwatervoorziening. Voor deze toepassingen werd een lager tarief
berekend dan voor verlichting. Bij deze cijfers valt in de eerste plaats het beperkte
aantal
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De strijd tussen elektriciteit en gas in een oogopslag. De opkomst van de elektrische straatverlichting,
hier bevestigd aan een houten elektriciteitsmast, doofde de vlam van de openbare gasverlichting.
Het betekende tevens het einde van het beroep van gasaansteker, de man die iedere avond met een
laddertje de gaslampen moest ontsteken. Deze scène is afkomstig uit Noord-Holland en dateert
vermoedelijk uit de jaren twintig.

gasaansluitingen op. Bovendien was de gasvoorziening beperkt tot de steden.9 De
overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens was voor verlichting en
verwarming nog aangewezen op traditionele energiebronnen als hout, steenkool en
turf en het goedkopere alternatief voor gas, petroleum. Na 1900 veroorzaakten de
algemene invoering van de muntgasmeter en de geleidelijke stijging van het
welvaartsniveau een doorbraak in het gebruik van gas voor koken. Hoewel de markt
voor de verlichting geleidelijk verloren ging, steeg het aantal aansluitingen in het
eerste decennium van de twintigste eeuw van bijna 221.000 tot ruim 565.000.
Hierbij ging het in hoofdzaak om aansluitingen van woonhuizen.
Ook in de industrie werd heftig gediscussieerd over de voor- en nadelen van gaslicht
respectievelijk elektrisch licht. De Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en
Handnijverheid in Nederland - een in 1851 opgerichte organisatie van kleine en grote
ondernemers - stelde in 1891 een commissie in om de zaak te onderzoeken.
Gebrek aan tijd en de complexiteit van het vraagstuk leidden ertoe dat de commissie
pas enkele jaren later met een uitvoerig rapport kwam. Hierin werden alle aspecten
uitgebreid behandeld, zonder overigens tot een duidelijke uitspraak te komen.10
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Er was echter een belangrijk verschil in vergelijking met de verlichting van huizen
en van de openbare ruimte. Vanaf 1880 maakten bedrijven in Nederland steeds vaker
gebruik van stoom voor de aandrijving van hun machines. Het aantal wind-, wateren paardenmolens daalde vanaf die tijd gestaag.11 Het waren vooral de grotere
bedrijven die stoommachines toepasten. Deze bedrijven beschikten over de
mogelijkheid om op de stoommachine een elektrische generator aan te sluiten om
daarmee zelf de benodigde elektriciteit op te wekken. Met het op de markt komen
van bruikbare elektromotoren in de jaren negentig werd het zelf opwekken van
elektriciteit extra aantrekkelijk.
Een vroeg voorbeeld van een dergelijke industriële zelfopwekker was de
machinefabriek van Gebroeders Stork in Hengelo.12.
De fabriek van Stork beschikte al vroeg over een gelijkstroom-installatie voor
elektrische verlichting en had vanaf 1893 ook een elektrische loopkraan in gebruik,
die in de eigen fabriek was vervaardigd. Door de forse toename van het aantal
werktuigen in de fabriek en de inrichting van een nieuwe gieterij besloot de directie
in 1901 volledig op elektrische aandrijving over te stappen. De omvang van het
fabrieksterrein, met onderlinge afstanden tot 850 meter, was bepalend geweest voor
de keuze voor elektrische krachtoverbrenging. Het voordeel was dat de plaats van
het gebouw niet meer gebonden was aan een centrale aandrijfas.
De directie koos ervoor een groot ‘centraalkrachtstation’ te bouwen op de rand
van het eigen fabrieksterrein.
Ook op het terrein van de aandrijving ontstond er nu concurrentie tussen gas en
elektriciteit. In dezelfde periode werd namelijk ook de gasmotor (en de benzinemotor)
geperfectioneerd. De introductie van de gasmotor verliep aanvankelijk op een even
succesvolle manier als het geval was bij de kooktoestellen.13 In de jaren tachtig en
negentig organiseerden gasfabrieken samen met enkele machinefabrieken in diverse
plaatsen ‘Tentoonstellingen van Gastoestellen’. Hier werd uitgebreid aandacht besteed
aan de verschillende soorten gasmotoren. De gasfabrieken leverden gas voor motoren
tegen een tarief dat enkele centen per m3 lager lag dan het normale gastarief.
Gasmotoren werden vooral aangeschaft door kleinere en middelgrote bedrijven
waarvoor een stoommachine te groot en te duur was, zoals drukkerijen, bakkerijen,
smederijen, houtzagerijen en katoendrukkerijen.
Vanaf ongeveer 1905 verloren de gasmotoren in de grote steden in snel tempo
terrein aan de elektromotoren. Evenals de gasmotor was de elektromotor veel kleiner
en flexibeler inzetbaar dan de stoommachine, maar de elektromotor was goedkoper
in aanschaf en onderhoud, eenvoudiger te installeren, kleiner van omvang en schoner.
De elektrische centrales, die overal in Nederland werden opgericht, gingen bovendien
al spoedig stroom leveren tegen een laag tarief, zodat de elektromotor ook in gebruik
voordeliger was. In kleinere steden steeg het aantal gasmotoren nog tot rond 1910,
maar door de snelle expansie van de elektriciteitsvoorziening zou de gasmotor spoedig
vrijwel volledig door de elektromotor worden vervangen.14
Stadsgas en elektriciteit zijn producten van de negentiende eeuw.
Waar echter de gasvoorziening rond 1900 zeker in de stedelijke gebieden al een
behoorlijke graad van ontwikkeling had bereikt, stond de elektriciteitsvoorziening
nog in de kinderschoenen.
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Elektriciteit zou niettemin de eerste concurrentieslag met het gas winnen.
Desondanks heeft de gasvoorziening zich in Nederland staande weten te houden. In
de loop van de twintigste eeuw zouden beide systemen van energievoorziening nog
regelmatig in elkaars vaarwater komen. De strijd om verlichting en aandrijving was
slechts de eerste ronde.

Technische systemen
Onze moderne samenleving is volledig afhankelijk van het goed functioneren van
een betrouwbare energievoorziening. Hoe groot deze afhankelijkheid is, wordt pas
goed duidelijk als een dergelijk systeem faalt. Toen op maandag 23 juni 1997, rond
kwart over tien 's ochtends, zich een grote stroomstoring voordeed in
Midden-Nederland, kwam het gehele maatschappelijke leven tot stilstand: treinen
reden niet meer, mensen zaten vast in liften en winkels moesten hun deuren sluiten.
Als er ergens in de keten van elektriciteitscentrale, hoogspanningslijnen,
distributiekabels en transformatorstations iets ernstigs is misgegaan, worden we ons
ook bewust van het uitgebreide systeem achter het stopcontact dat zorg moet dragen
voor een ongestoorde elektriciteitsvoorziening. De dode vissen in de dierenwinkel,
het ongewild ontdooien van diepvriezers en de maatschappelijke ontwrichting leiden
tot discussies over aansprakelijkheid en mogelijkheden om de schade te verhalen op
de verantwoordelijke partijen. Wie is verantwoordelijk en wat zijn de wettelijke
mogelijkheden? Dergelijke discussies tonen de nauwe verwevenheid van technische
en niet-technische elementen in een systeem.
De elektriciteitsvoorziening is een voorbeeld van een groot technisch systeem dat
een belangrijk onderdeel vormt van ons technisch landschap, letterlijk door de
zichtbaarheid van grote centrales, schoorstenen en koeltorens en een dicht net van
hoogspanningsmasten en -lijnen, maar ook onzichtbaar op de achtergrond, als
sleuteltechnologie voor onze technologische samenleving.15 Een kenmerk van grote
technische systemen is het voortdurende streven naar groei en expansie, wat zijn
uitdrukking vindt in een steeds toenemende schaal van de onderdelen in het systeem:
steeds grotere centrales, steeds hogere vermogens, steeds hogere spanningen.
Schaalvergroting maakte de expansie van het systeem mogelijk, maar tegelijkertijd
schreeuwde het uitdijende systeem om nog grotere centrales en nog verdere vergroting
van de schaal. Daarmee werd een proces in gang gezet met een heel
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Gezicht op het woonhuis en het fabrieksgebouw met windmolen van de leerlooierij van C. de Vet in
Gilze (Brabant) aan het begin van deze eeuw. Op de voorgrond is rechts A.L. Botermans te zien, die
windmolens voor leerlooierijen leverde. Deze veelbladige windmolens werden in de Verenigde Staten
in grote aantallen toegepast op het platteland om water op te pompen. Ook in Friesland pasten boeren
dergelijke molens vanaf 1920 op behoorlijk grote schaal toe voor de bemaling van hun
landbouwgronden. Vanaf het einde van de vorige eeuw kregen de molens of windmotors een nieuwe
toepassing, namelijk de opwekking van elektriciteit, zoals hier voor de toepassing van elektriciteit in
het eigen bedrijf. Een openbare elektriciteitsvoorziening was nog niet aanwezig. Deze leerlooierij is
een voorbeeld van een zelfopwekker.

Het midden- en kleinbedrijf vond rond 1900 in de verbrandingsmotor een geschikte energiebron. In
tegenstelling tot de stoominstallatie, met zijn aparte ketel, vereiste de verbrandingsmotor weinig
toezicht en was hij handzamer en handiger in gebruik. In 1904 waren in Nederland circa 3000
(zuig)gas-, petroleum- en dieselmotoren in gebruik. Ook in de scheepvaart vond de verbrandingsmotor
toen toepassing. Onder de enkele tientallen producenten van verbrandingsmotoren rond 1910 hoorde
ook de firma Honig te Zaandijk, waarvan de medewerkers hier bij een van de eindproducten poseren.

eigen, moeilijk te beïnvloeden dynamiek. Dit roept beelden op van een autonome
technologie, die alleen door eigen wetmatigheden wordt gestuurd.
De laatste twee decennia van de twintigste eeuw hebben echter laten zien dat het
hier om een schijnbaar autonome dynamiek ging. Het proces van schaalvergroting
van productie-eenheden in de elektriciteitsvoorziening is in Nederland, althans
voorlopig, tot stilstand gekomen. Dat roept de vraag op wat de dynamiek van deze
systemen bepaalt. Een belangrijke factor is de wisselwerking met andere systemen,
in dit geval de gasvoorziening. De gasvoorziening bleef geruime tijd in essentie een
stedelijke voorziening. Dit werd mede in de hand gewerkt door de hoge kosten van

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

de aanleg van een gasnet en door verschillende technisch-economische beperkingen
bij het transport van gas over grote afstanden.
De geografische expansie verliep daardoor ook veel langzamer dan bij de
elektriciteitsvoorziening het geval was.16 Desondanks zou er ook in de productie en
distributie van gas een proces van schaalvergroting optreden, maar dit had een heel
andere achtergrond.
Het kwam voort uit de opkomst van grootschalige industriële productiesystemen
waarbij als nevenproduct ook gas vrijkwam. De introductie van dit zogenaamde
afstandsgas stelde zowel technisch als organisatorisch geheel nieuwe eisen aan de
gasvoorziening.
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De elektriciteitsvoorziening was gedurende een groot deel van de twintigste eeuw
in het offensief, maar een min of meer toevallige gebeurtenis, de ontdekking van
grote hoeveelheden aardgas bij Slochteren in 1959, veranderde de situatie en de
verhoudingen dramatisch. In hoog tempo werd in de jaren zestig een gasnet aangelegd
waarmee heel Nederland van aardgas kon worden voorzien. Een wijdvertakt net van
hoofdtransportbuizen, regionale netten en transportbuizen tot in de huizen en
gebouwen voorziet Nederland nu zelfs op de koudste dagen van het jaar van voldoende
aardgas voor de verwarming van huizen en gebouwen, maar het levert ook aardgas
voor de opwekking van elektriciteit.
De komst van het aardgas was slechts één van de factoren die de ontwikkeling
van de elektriciteitsvoorziening mee zouden gaan bepalen. De beschikbaarheid van
aardgas was ook een belangrijke stimulans voor de opkomst van
warmtekrachtkoppeling, dit is de opwekking van elektriciteit waarbij ook de
restwarmte wordt benut. Naast economisch voordeel betekent dit ook een
vermindering van schadelijke emissies en efficiëntere benutting van de brandstoffen.
Zorg voor het milieu en een dreigende uitputting van grondstoffen kwamen door
acties van milieugroepen in de jaren zeventig en tachtig hoog op de maatschappelijke
agenda te staan en werden vertaald in een streven naar een meer duurzame
samenleving. De toenemende Europese integratie en het streven meer marktwerking
te introduceren leidden ten slotte tot een proces van toenemende liberalisering van
de energiemarkten.
Welke effecten dit voor de energievoorziening heeft gehad, laat zich aflezen aan
de veranderde maatschappelijke waardering.
Waren energiebedrijven twintig jaar geleden nog synoniem voor het algemeen
belang en vanzelfsprekend het domein van de overheid, tegenwoordig worden deze
bedrijven gezien als inefficiënte, klantonvriendelijke ondernemingen, die hoognodig
aan de tucht van de markt moeten worden blootgesteld. In één zin: ze zijn in de
maatschappelijke perceptie getransformeerd van nutsbedrijf tot monopolist met alle
connotaties die daarbij horen.

Institutioneel kader
Institutionele kaders, de manier waarop technische systemen maatschappelijk zijn
ingebed, zijn relatief stabiel en veranderen slechts geleidelijk. Zij vormen een
belangrijk onderdeel van het technologisch regime. Dit is ook van toepassing op de
elektriciteits- en gasvoorziening. Onder het institutionele kader verstaan we de
organisatievorm, de eigendomsverhoudingen, het juridische kader waarbinnen
systemen moeten functioneren en de ‘spelregels’ die gelden binnen dergelijke
systemen. Dit institutionele kader komt voort uit de interactie tussen de overheid en
de zich ontwikkelende systemen. Het vormt als het ware het snijvlak (of de interface)
tussen systeem en maatschappij. Het zorgt enerzijds voor de maatschappelijke
inbedding en legitimering van die systemen en bepaalt anderzijds de grenzen van
wat mogelijk is binnen het systeem en wat niet.17
In dit deel gaan we op zoek naar de historische wortels van deze institutionele
kaders in Nederland. De centrale stelling is dat de wijze waarop het proces van
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inbedding van de systemen in de energievoorziening zich voltrok, van
doorslaggevende invloed is geweest op hun ontwikkeling. Het bepaalde waar de
grenzen van de autonomie van de systemen lagen, of met andere woorden: wat de
speelruimte was van de systeembouwers, de ingenieurs, technici en managers die de
ontwikkeling van de technische systemen actief gestalte gaven.
Bij de technische ontwikkeling in de energiesystemen ging het - op een aantal
uitzonderingen na - niet zozeer om in Nederland ontwikkelde innovaties, maar veeleer
om de inpassing van in het buitenland ontwikkelde technieken. Dit betekende niet
dat het ging om het eenvoudig overnemen van buitenlandse techniek.
Er kwamen meestal verscheidene technische opties voor toepassing in aanmerking.
Er moesten dus keuzes worden gemaakt en daarbij was de maatschappelijke én
technische speelruimte die de ‘systeembouwers’ hadden van belang. We zullen dit
aan de hand van een aantal wezenlijke innovaties illustreren. Verder moesten de
nieuwe technieken in de bestaande systemen worden ingepast. Ook dit was niet altijd
eenvoudig, zeker niet vanwege de eisen van betrouwbaarheid en veiligheid. De
groeiende omvang van de systemen leidde bovendien tot toenemende complexiteit.
Daarmee ontstond de behoefte aan steeds betere coördinatie en beheersing van het
systeem. We besteden daarom ook aandacht aan de wijze waarop de technische
systemen werden bestuurd en bewaakt en de veranderingen die daarin optraden.
Hierbij speelden technische ontwikkelingen op andere gebieden, zoals de
informatietechnologie en meet- en regeltechniek, een grote rol.

Thema's en keuzes
De opkomst en ontwikkeling van technische systemen in de Nederlandse
energievoorziening en hun onderlinge wisselwerking is het centrale thema in dit deel.
We zullen proberen de dynamiek van dergelijke systemen te ontrafelen. Een ander
hier nauw mee samenhangend thema is dat van schaalvergroting.
Schaalvergroting is een van de meest in het oog springende kenmerken van de
ontwikkeling van de energievoorziening in Nederland in de twintigste eeuw. Dit
proces van schaalvergroting voltrok zich in directe interactie met het bestuurlijke
niveau waarop de systemen waren georganiseerd. Zowel de elektriciteitsvoorziening
als de gasvoorziening startte op lokaal niveau. Door een toenemende schaalgrootte
in productie en distributie kwamen echter al spoedig ook regionale en landelijke
aspecten aan bod.
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Binnen de Nederlandse politieke verhoudingen betekende dit dat de organisatie van
de energievoorziening een vraagstuk werd waarover rijksoverheid, provincie en
gemeenten met elkaar streden om invloed en machtsposities. Tabel 1.1 geeft een
overzicht van de periodes waarin de overgang van lokaal naar regionaal en van
regionaal naar landelijk zich voltrok. Hierbij moeten enkele kanttekeningen worden
gemaakt. De overgang naar een nieuwe fase betekende niet dat er meteen een einde
kwam aan de vorige fase. De verschillende fases kunnen elkaar dan ook overlappen.
Met het begin van de provinciale elektriciteitsvoorziening in 1914 verschoof
bijvoorbeeld het zwaartepunt van de ontwikkeling in snel tempo naar de provincie.
De dynamiek van het systeem kwam dus vooral op provinciaal niveau te liggen.
Lokale (gemeentelijke) exploitatie van elektriciteitscentrales bleef echter bestaan en
zou in enkele gevallen nog tot ver in de eeuw een rol blijven spelen.
Omdat we met name geïnteresseerd zijn in het ontstaan van een nieuw institutioneel
kader, komt de nadruk vooral op de beginfase te liggen. In de tabel is ook aangegeven
welke periodes in het bijzonder aan bod komen.

Tabel 1.1: Periodisering en schaalvergroting in de Nederlandse
energievoorziening

lokaal

Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening
vanaf 1883 (1895-1914) eind 19e eeuw - 1965

regionaal

vanaf 1914 (1910-1940)

1921-1965

landelijk

vanaf 1949 (1930-1975)

vanaf 1963 (1950-1975)

Opmerking: Voor elk niveau, lokaal, regionaal en landelijk, wordt aangegeven
wanneer de eerste concrete ontwikkelingen op dat niveau plaatsvonden. In dit deel
wordt vooral aandacht besteed aan de opkomst van een nieuwe, grootschaliger gasof elektriciteitsvoorziening. Deze periode is telkens tussen haakjes aangegeven.
Institutionele integratie is een van de drie vormen van integratie van techniek in
de samenleving. Andere vormen van maatschappelijke inbedding zijn de integratie
in de markt en die in de cultuur. Het veroveren van markten betekent hier vooral de
relatie met de afnemers van de aangeboden energiediensten. Daarbij zijn twee typen
klanten te onderscheiden: de kleinverbruikers, bijvoorbeeld de huishoudens, en de
grootverbruikers, meestal industriële ondernemingen, zoals de fabriek van Stork.
Het essentiële verschil tussen deze twee groepen ligt in hun onderhandelingspositie.
Waar de gewone consumenten alleen de keuze hebben wel of niet van de aangeboden
diensten gebruik te maken, kunnen grootverbruikers ook onderhandelen over de
voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd; meestal gaat het dan om het
bedingen van gunstige tarieven. Het uiterste pressiemiddel is het zelf opwekken van
elektriciteit of produceren van gas. Hoe de relatie tussen de elektriciteits- en
gasvoorziening en hun klanten zich in de loop van de tijd ontwikkelde, komt in enkele
hoofdstukken aan bod.
De culturele aspecten komen wat meer ad hoe aan de orde, op momenten waar dit
zeer nadrukkelijk een rol speelde, zoals tijdens de bezetting en de eerste naoorlogse
jaren en de omslag in het denken over energie begin jaren zeventig.
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Een onderwerp waar noodgedwongen slechts beperkt aandacht aan kan worden
besteed, is de rol en betekenis van de toeleverende industrie, die in Nederland in de
twintigste eeuw tot ontwikkeling kwam. Hoewel regelmatig elektrotechnische
bedrijven, machinefabrieken en andere producenten van apparatuur in het verhaal
zullen opduiken, wordt hiermee geen recht gedaan aan deze sector van de Nederlandse
industrie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nederlandse kabelindustrie en bedrijven
als Smit (transformatoren), Stork (ketels) en Holec (apparatuur). In het deel over
Industriële Productie zal echter ten dele in deze leemte worden voorzien. Een ander
thema dat slechts incidenteel aan bod komt, is de toenemende kennisintensiteit in
zowel de elektriciteitssector als de gassector. Beide systemen kenden hun eigen
onderzoeksinfrastructuur en opleidingstrajecten, gekenmerkt door research-instituten
zoals de NV KEMA en Gastee en opleidingen aan bijvoorbeeld de Technische
Hogeschool in Delft, maar ook voor verschillende beroepsopleidingen. De enige
rechtvaardiging voor de beperkte aandacht - naast gebrek aan ruimte en tijd - is dat
het in de meeste gevallen vooral om de toepassing van nieuwe technieken ging en
in mindere mate om de feitelijke ontwikkeling daarvan. Een uitzondering hierop
vormde het Nederlandse onderzoek naar kernreactoren. Dit onderwerp mag ook om
geheel andere redenen hier niet ontbreken.

Opzet van dit deel
Hoofdstuk 2 behandelt de opkomst van de elektriciteitsvoorziening. Deze beginfase
werd gekenmerkt door onduidelijkheid, onzekerheid en het ontbreken van een
inkadering. Er waren verschillende partijen actief en ook de strijd tussen verschillende
technische systemen was nog onbeslist. Rond 1910 begon hier verandering in te
komen. Schaalvergroting leidde ertoe dat wisselstroom geleidelijk de voorkeur kreeg.
Misschien nog belangrijker was de verrassende rol die de provincies gingen spelen
in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De opkomst van de provinciale
elektriciteitsvoorziening vormt het belangrijkste onderwerp van hoofdstuk 3. We
besteden ook aandacht aan de gevolgen die dit had voor de industrie, met name voor
de bedrijven die zelf elektriciteit opwekten.
Het groeiende succes van elektriciteit had zijn weerslag op de gasvoorziening.
Toen de belangrijkste markt, die van verlichting, verloren ging, moest de
gasvoorziening op zoek naar nieuwe markten. Daarnaast reageerden de gasfabrieken
op de ontwikkelingen door het productieproces te verbeteren. In hoofdstuk 4 besteden
we aandacht aan de reactie van de gassector en aan de
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Onderhoudswerkzaamheden aan de kernreactor te Dodewaard in augustus 1972. De foto symboliseert
de complexiteit en grootschaligheid van de moderne techniek in relatie tot de mens. Slechts dankzij
beschermende kleding kunnen de monteurs hun werk uitvoeren. Toen in die tijd gegevens over een
kleine lekkage naar de pers uitlekten, ontstond er voor de eerste keer in Nederland grote beroering
over de mogelijke gevaren van kernenergie.

kenmerkende eigenschappen van de gasvoorziening in vergelijking met de
elektriciteitssector. Ook in de gassector vond schaalvergroting plaats, maar dit had
een heel andere achtergrond dan in de elektriciteitsvoorziening. De opkomst van het
zogenaamde afstandsgas was een neveneffect van de tot ontwikkeling komende
grootindustrie, die leidde tot geheel nieuwe verhoudingen binnen de gassector. Zoals
alle grote systemen waren elektriciteit en gas gericht op expansie en dit bracht ze
regelmatig in elkaars vaarwater. Bijzonder duidelijk werd dat in de strijd om het
huishouden.
Dit komt aan bod in hoofdstuk 5. De Amsterdamse gemeentebedrijven speelden
hierin een voortrekkersrol.
In de eerste vier hoofdstukken wordt in grote lijnen de periode tot de Tweede
Wereldoorlog behandeld. De oorlogsperiode 1940-1945 wordt vaak gezien als een
cesuur in de Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw. Voor de
energievoorziening lag dit echter niet zo scherp. Sommige ontwikkelingen gingen
gewoon door, andere werden door de bijzondere omstandigheden juist versneld,
terwijl in een aantal opzichten wel sprake was van een nieuwe ontwikkeling die na
de oorlog inzette. De elektriciteits- en gasvoorziening vertoonden daarbij opmerkelijke
verschillen. In hoofdstuk 6 behandelen we deze periode. Om een goed beeld te krijgen
van deze continuïteit en discontinuïteit, komen ook de jaren net voor de Tweede
Wereldoorlog en het begin van de Wederopbouw aan de orde. Dit hoofdstuk geeft
ook de uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de energievoorziening in de tweede
helft van de twintigste eeuw.
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In de gasvoorziening was zonder meer sprake van een revolutie.
In de jaren vijftig ontstond een zeer heterogene situatie, waarbij verschillende
soorten gas beschikbaar waren en heel uiteenlopende partijen in de gaswereld actief
waren. Hieraan kwam met de vondst van het aardgas in Slochteren abrupt een einde.
Dit leidde tot een landelijke gasvoorziening met een grote rol voor de rijksoverheid.
Deze dramatische ontwikkeling komt in hoofdstuk 7 aan bod. In hoofdstuk 8 gaan
we in op de totstandkoming van een landelijke elektriciteitsvoorziening,
gesymboliseerd door het koppelnet, dat de belangrijkste elektriciteitscentrales met
elkaar verbond. Dit proces verliep zeer geleidelijk, mede omdat het provinciale
institutionele kader sterk belemmerend werkte. In deze periode werd ook de positie
van de elektriciteitsbedrijven ten opzichte van de industrie versterkt. De vaak
moeizame relatie tussen elektriciteitsbedrijven en de zelf opwekkende industrie komt
ook aan bod. Onder invloed van het aardgas, de opkomst van de gasturbine en
veranderende maatschappelijke verhoudingen en opvattingen zouden de verhoudingen
in de jaren tachtig en negentig weer sterk gaan verschuiven ten gunste van de industrie.
De kiemen hiervoor werden echter al in de jaren zestig en zeventig gelegd.
Bij de opbouw van het gasnet mikte de regering op een snelle exploitatie omdat
de algemene verwachting was dat het aardgas door de komst van de kernenergie zijn
waarde zou verliezen.
Zelden is van een technologie meer verwacht dan van de vreedzame toepassing
van kernenergie. De mensheid zou een nieuwe fase zijn ingegaan, het nucleaire
tijdperk. Dit hoge verwachtingspatroon sloeg echter om in het tegendeel en
kernenergie werd in de jaren zeventig het onderwerp van zeer heftige maatschappelijke
controverses. In hoofdstuk 9 behandelen we de introductie van kernenergie en enkele
grote Nederlandse nucleaire projecten. Deze werpen ook een duidelijk licht op de
verhoudingen in de energiewereld in Nederland en met name op de positie van de
elektriciteitsbedrijven. Aardgas in overvloed, toenemende druk op de
elektriciteitssector en een steeds kritischer houding van de Nederlandse bevolking
ten aanzien van kernenergie zouden de aanleiding vormen tot diepgaande
hervormingen in de Nederlandse energievoorziening.
In het afsluitende hoofdstuk wordt de dynamiek van de concurrerende en
interacterende systemen in de energievoorziening nog eens tegen het licht gehouden.
G.P.J. Verbong

Eindnoten:
Met dank aan allen die naast de auteurs dit deel mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder
dank aan A. van Selm, R. Oldenziel, L. van Empelen en M. Botman voor hun bijdragen aan de
tekst; verder dank aan A. Sjoerdsma en O. de Wit voor hun constructieve commentaar.
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De gemeentelijke elektriciteitscentrales in de grotere steden konden zich door de snel stijgende vraag
én door geografische uitbreiding van het afzetgebied nog lange tijd handhaven. Deze centrales
ondergingen in de jaren twintig en dertig regelmatig forse uitbreidingen en voortdurende
moderniseringen. In de jaren dertig behoorde het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van 's-Gravenhage
- met een vermogen van 70 MW - tot de grootste productiebedrijven in het land. De procescontrole
en de sturing van de stroom gebeurde vanuit een centrale ruimte. De regeling op het hoofdschakelbord
was nog een zaak van hendels en schakelaars. De instrumentatie voor de procescontrole is in een
gebogen paneel, rechts op de foto, ondergebracht. Een lessenaar en schrijftafel ontbreken nog niet.
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2 Schaalvergroting en kleinschaligheid. De elektriciteitsvoorziening
tot 1914
De opkomst van de openbare elektriciteitsvoorziening
De strijd der systemen: gelijkstroom versus wisselstroom
De opkomst van de stoomturbine
Exploitatie en schaal
De markt
De zelfopwekkers
De situatie rond 1914

De opkomst van de openbare elektriciteitsvoorziening
In 1895 telde Nederland vijf centrales, drie blokstations en naar schatting 430
zelfopwekkers. Van het totale in dat jaar opgestelde productievermogen (12 MW)
nam deze laatste groep 80% voor haar rekening.1 Spoedig echter zou het aantal
openbare centrales toenemen. De eerste expansieperiode begon in 1898 en eindigde
in 1904. Vanaf 1910 trad er weer een sterke toename van het aantal centrales op.
Deze hadden bovendien een aanzienlijk groter productievermogen dan de eerste
centrales. In de tweede expansieperiode werd de basis gelegd voor de schaalvergroting
die zo kenmerkend zou worden voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening.
Tegenover dit proces van schaalvergroting stond een eveneens sterke groei van het
aantal zeer kleine centrales. Zo werden na 1909 in 28 plaatsen centrales geopend
met een vermogen kleiner dan 200 kW. Terwijl het totale vermogen vooral groeide
door de oprichting van enkele grote centrales, werd de toename in het aantal centrales
met name door de kleine bedrijven veroorzaakt. Er was geen sprake van een rechtlijnig
proces van schaalvergroting, integendeel: schaalvergroting en de snelle expansie van
zeer kleinschalige systemen verliepen simultaan. Wettelijke regelingen bestonden
nog nauwelijks. Er bestond een grote mate van vrijheid op lokaal niveau om de
elektriciteitsvoorziening te regelen. In dit hoofdstuk behandelen we de opkomst van
de openbare elektriciteitsvoorziening. We gaan eerst in op de motieven om lokale
elektriciteitscentrales op te richten. De concurrentie met de gasvoorziening komt
daarbij ook aan bod. Bij het ontwerpen van een nieuwe centrale moest daarnaast een
keuze worden gemaakt uit de beschikbare technische systemen. Internationaal woedde
er een strijd tussen gelijkstroom- en wisselstroomsystemen. Ook de keuze voor de
wijze van opwekking speelde een rol. We kijken tevens naar de resultaten van de
bedrijven en de gevolgen voor de positie van de zelfopwekkers. Ten slotte gaan we
in op de achtergrond van het proces van schaalvergroting.

De eerste openbare centrales
De eerste werkelijke expansie in het aantal centrales begon in 1898. In deze periode,
gekenmerkt door een lange opgaande conjunctuurgolf, zette het begin jaren negentig
aangevangen industrialisatieproces door.2 Het voorbeeld voor het oprichten van
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elektriciteitscentrales kwam uit Duitsland, waar de sterkstroomtechniek in opmars
was en het aantal centrales snel toenam. De druk op de gemeentebestuurders om toch
vooral aan te haken bij de technische vooruitgang, groeide. De gemeentelijke overheid
was de aangewezen instantie voor het verlenen van een concessie voor een
elektriciteitsbedrijf of om zelf een bedrijf op te richten. Een wetsontwerp uit 1903
dat tot doel had om de Gemeentewet zodanig aan te passen dat de gemeenten beperkt
werden in hun activiteiten als ondernemer, haalde het niet.3
In eerste instantie waren het vooral particuliere ondernemers die probeerden om
concessies te verkrijgen voor de bouw en exploitatie van een elektriciteitscentrale
met bijbehorend leidingnet. Rond de eeuwwisseling waren er acht bedrijven met
succes actief op de elektriciteitsmarkt. De Eerste Nederlandsche
Electriciteits-Maatschappij (ENEM), de Hollandsche Electriciteits Maatschappij
(HEM) en de firma Hofstede Crull & Willink waren de belangrijkste.4 Ze waren
verantwoordelijk voor twee derde van de centrales die tussen 1898 en 1904 werden
geopend. Daarnaast gingen ook gemeentelijke overheden steeds meer taken naar
zich toe trekken.
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Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening is in Nederland de keuze
gemaakt om elektriciteit zoveel mogelijk via ondergrondse kabels naar de afnemers te distribueren.
Op een foto ter gelegenheid van een jubileum poseren medewerkers van het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf Rotterdam met een kabelklos en de meetwagen waarmee de kabels in de
beginperiode van het bedrijf werden doorgemeten. De koets was inmiddels vervangen door moderne
vormen van transport.

Motieven voor de gemeenten om zelf bedrijven op te richten, waren de toenemende
schuldenlast als gevolg van het afschaffen van gemeentelijke accijnzen en de
overdracht van taken van het Rijk naar het gemeentelijk niveau. De winsten die de
nutsbedrijven boekten, vormden een welkome aanvulling van het gemeentelijke
budget.5
In navolging van Rotterdam (1895) begonnen ook andere grote gemeenten aan de
opbouw van een eigen elektriciteitsvoorziening. Daarvóór was in de meeste plaatsen
al wel over de inrichting van een elektriciteitsvoorziening gesproken, maar de
gemeentebesturen hielden voorlopig de boot af. In de stad Groningen, bijvoorbeeld,
wilde de firma Scholten in 1894 een deel van de stad van stroom voorzien volgens
een door Siemens & Halske uit Berlijn ontworpen plan.6 Voorwaarde was wel dat
de gemeente zich zou onthouden van exploitatie van een elektriciteitscentrale. De
raadscommissie voor het gasbedrijf adviseerde echter om ‘de meer algemeene wensch
der ingezetenen naar elektrisch licht af te wachten’. Tot dat moment zou elektriciteit
veel te duur zijn. Bovendien had de commissie een sterke voorkeur voor gemeentelijke
exploitatie naar het voorbeeld van de gemeentelijke gasfabriek. Een eigen centrale
zou voorkomen dat men moest concurreren met een particulier op de
verlichtingsmarkt, wat inkomstenderving met zich mee zou brengen. De commissie
adviseerde daarom de firma Scholten geen concessie te geven, een advies dat door
de gemeenteraad werd opgevolgd. Deze firma bouwde vervolgens een blokcentrale.
Omdat men geen gebruik maakte van openbare wegen, kon de gemeente dat niet
tegenhouden. Toen er een paar jaar later weer concessieaanvragen begonnen binnen
te komen, besloot de gemeente zelf een centrale te beginnen, die in 1902 haar poorten
opende. Het was een gelijkstroomcentrale met een machinevermogen van 405 kW.
Plannen van de ambitieuze directeur E.B. van Doesburgh om de centrale tot de
stroomleverancier van de gehele provincie te maken, faalden. De centrale stond in
een hoekje van het terrein van de gasfabriek en beschikte over weinig koelwater,
waardoor de uitbreidingsmogelijkheden minimaal waren. Van Doesburgh werd ook
gedwarsboomd door de Groningse raad, die hem in 1907 verbood aan naburige
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gemeenten te leveren. Indien die ook over elektriciteit zouden beschikken, zo
redeneerde men, dan kwamen de Groningers in de verleiding daar te gaan wonen,
met alle gevolgen van dien voor de gemeentelijke belastinginkomsten.7 In het
nabijgelegen Helpman werd als gevolg van de gang van zaken in Groningen een
plaatselijke, coöperatieve centrale gesticht, een van de zeven bedrijven die in
Nederland door een coöperatie werden opgezet.
Tussen 1895 en 1914 werden de meeste centrales opgericht in plaatsen met minder
dan 10.000 inwoners. Aan de hand van enkele voorbeelden laten we zien voor welke
keuzes kleinere gemeenten stonden. De behoefte aan beter kunstlicht vormde de
aanleiding om een onderzoek te (laten) verrichten naar de voor- en nadelen van gas
en elektriciteit. In Wageningen (8200 inwoners) besloot de gemeenteraad in 1894,
bij het aflopen van de concessie van de particuliere gasfabriek, de verlichting in eigen
hand te nemen.8
De alternatieven waren verlichting door middel van elektriciteit, watergas of
steenkolengas. De gascommissie ging niet over één nacht ijs. Deskundigen raadden
watergas af omdat het reukloos en giftig was en er bovendien nog weinig ervaring
mee was opgedaan. Een tweetal gastechnici kwam met een plan voor een nieuwe
steenkolengasfabriek, terwijl er ook een zogenaamd ‘avant-project
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voor de electrische verlichting’ was binnengekomen.9 Voor de beoordeling van dat
laatste had men J.A. Snijders, hoogleraar aan de Polytechnische School in Delft,
ingehuurd.10 Snijders waarschuwde de commissie ervoor om de resultaten van de
oude gasfabriek, waarop reeds veel was afgeschreven, te vergelijken met die van het
ingediende ‘avant-project’. Snijders kwalificeerde dit project als zeer behoorlijk en
nagenoeg concurrerend. Met de aanleg van een elektrische centrale zou de gemeente
bovendien blijk geven van ‘energie en doorzicht’. De commissie kwam desondanks
met het advies om een nieuwe steenkolengasfabriek te laten bouwen. De commissie
onderschreef weliswaar de voortreffelijke eigenschappen van elektrische verlichting
- ‘het licht van de toekomst’ - maar struikelde over de financiële kant van de zaak.11
Eind 1895 koos de raad voor gasverlichting. De bestaande gasfabriek werd
overgenomen en gemoderniseerd. Vele jaren later, in december 1913, kreeg
Wageningen alsnog de beschikking over elektriciteit. De gemeente werd in dat jaar
aangesloten op het elektriciteitsnet van de Arnhemse centrale.12
Het Utrechtse dorp Soest (5000 inwoners) was rond de eeuwwisseling nog
aangewezen op petroleumverlichting en kaarsen.13
In 1902 liet de gemeenteraad de mogelijkheden onderzoeken om het dorp van
moderne verlichting te voorzien. De opties waren aansluiting op een te bouwen
gasfabriek in Baarn, stroomlevering door een eveneens in Baarn gevestigde
elektriciteitscentrale en de exploitatie van een eigen elektriciteitscentrale of gasfabriek.
Het betrekken van energie uit Baarn viel af omdat men de investeringen in de
transportnetten te hoog vond. Een eigen gasfabriek was volgens de commissie ook
geen goede optie. De gemeente was tamelijk uitgestrekt, waardoor het plaatselijke
buizennet te duur zou worden. Ook de keuze voor elektrische verlichting en
gemeentelijke exploitatie stuitte aanvankelijk op weerstand in de raad.
Een bezoek aan naburige plaatsen van vergelijkbare omvang liet echter zien dat
de elektrische straatverlichting niet te zwaar op het gemeentelijke budget zou drukken.
Bovendien konden de tarieven voor de burgers zodanig worden vastgesteld dat ook
voor de minder gegoede burgers elektrische verlichting binnen handbereik kwam.
Het voorstel om een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf op te richten werd nu wel
aangenomen. In 1905 ging de 45 kW-gelijkstroomcentrale van start. Deze zou tot
eind 1913 in bedrijf blijven, daarna werd de stroomlevering overgenomen door de
HEM.
In het Brabantse Raamsdonk (6000 inwoners) dienden in 1907 151 inwoners een
verzoek in om de gemeente over te halen ‘een lichtfabriek’ op te richten.14 In datzelfde
jaar kwam er een concessieaanvraag binnen voor de bouw en exploitatie van een
gasfabriek.
Evenals in Soest waren de bewoners nog aangewezen op de traditionele
verlichtingsbronnen. Ook hier ging de voorkeur uit naar elektrische verlichting, maar
nu koos men voor particuliere exploitatie. Gemeentelijke exploitatie lijkt nauwelijks
ter discussie te hebben gestaan. In 1908 verleende Raamsdonk een concessie aan een
plaatselijk consortium onder de naam N.V. Electriciteitsmaatschappij ‘Raamsdonk’;
burgemeester G.J.H. Heere was de grootste aandeelhouder. Een andere grote
aandeelhouder was de firma Nicolai & Lebret uit Utrecht, die het leidingnet en de
schakelborden leverde. Eind dat jaar werd de wisselstroomcentrale in bedrijf gesteld.
De opening werd opgesierd met een tentoonstelling om het publiek vertrouwd te
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maken met elektriciteit, met name met de huisverlichting en de toepassingen in de
landbouw. De colleges van B&W van de omliggende plaatsen werden uitgenodigd
om het nieuwe wonder te aanschouwen. De financiering van de totale kosten (f
62.000) stuitte echter op grote problemen.
De gemeente weigerde aandelen te kopen en ook in de volgende jaren bleef de
financiële situatie zorgwekkend. Ook van de uitbreidingsplannen kwam niets terecht.
De centrale in Raamsdonk bleef een marginaal bedrijf en werd op 1 januari 1920
opgedoekt.
De stroomlevering werd toen door de provincie overgenomen.
Het Brabantse Boxtel neemt in het rijtje van vestigingsplaatsen van vroege
elektriciteitscentrales een bijzondere positie in. Boxtel (6800 inwoners) was namelijk
een van de weinige kleinere plaatsen waar naast een gasfabriek (1865) ook een
elektriciteitscentrale (1899) werd geopend. Boxtel was bovendien niet alleen de
eerste plaats in Noord-Brabant met een elektriciteitsvoorziening, het zou deze centrale
ook tot na de Tweede Wereldoorlog blijven exploiteren. De voortvarendheid waarmee
Boxtel zijn energievoorziening aanpakte, is gedeeltelijk te verklaren uit de ligging
aan belangrijke verkeersverbindingen zowel over de weg als over het spoor. Omdat
de relatie met de particuliere gasfabriek uitgesproken slecht was, greep de gemeente
de eerste gelegenheid aan om een elektriciteitscentrale te laten bouwen. Die deed
zich voor bij de uitbreiding van het station in Boxtel, toen de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen het station van elektrische verlichting wilde
voorzien. Normaal gesproken installeerde Staatsspoorwegen eigen installaties - op
dat moment al op 22 plaatsen - van dynamo tot en met de lampen. Voor het station
in Boxtel koos men voor samenwerking met de gemeente. Offertes lieten zien dat
elektrische verlichting het duurste was (en petroleum het goedkoopste), maar toen
de spoorwegen waarschuwden uitsluitend met elektrische verlichting te willen werken,
verleende de gemeenteraad in 1898 een concessie aan de Haarlemsche Machinefabriek
(v.h. gebr. Figée). Protesten van de gasfabrikanten over de hoge prijzen en de lelijke
leidingen werden genegeerd. De fabriek bouwde een gelijkstroomcentrale in het hart
van Boxtel met een opgesteld vermogen van 90 kW. Vanaf juni 1899 werd er stroom
geleverd aan 40 particulieren, het spoorwegemplacement en voor de straatverlichting.15

Regionale centrales
Elektriciteit, en dan met name elektrische verlichting, bleek een groot succes te zijn.
In de meeste plaatsen waar een elektriciteitscentrale werd opgericht, groeide het
elektriciteitsverbruik veel
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Na 1900 schoten openbare elektriciteitscentrales als paddestoelen uit de grond. Geen enkele grotere
gemeente wilde achterblijven. De gemeenteraad van Leiden, die zich in 1895 voor het eerst over dit
onderwerp boog, besloot in 1904 tot de oprichting van een gemeentelijke centrale. Deze kwam in
september 1907 in bedrijf. Monteurs zijn hier, in aanwezigheid van de directeur van het bedrijf, bezig
met het opstellen van de turbines.

sneller dan was verwacht. In hoog tempo moest de capaciteit van de centrales worden
uitgebreid. Het totale vermogen verdrievoudigde binnen tien jaar. Dit speelde vooral
in de grotere plaatsen. De schaalvergroting die hiervan het gevolg was, maakte het
mogelijk de prijzen te verlagen. Dit leidde vervolgens weer tot een verdere toename
van het elektriciteitsverbruik. In de kleinere gemeenten waren de mogelijkheden tot
expansie binnen de eigen grenzen veel beperkter. De centrales waren kleiner en er
waren minder potentiële klanten. Een van de pioniers in de Nederlandse
elektriciteitsvoorziening, R.W.H. Hofstede Crull (1863-1938), werd hiermee
voortdurend geconfronteerd.16 Hofstede Crull had eind jaren tachtig in Duitsland
elektrotechniek gestudeerd. In Nederland was dat toen nog niet mogelijk op
academisch niveau. Pas met de omvorming van de Delftse Polytechnische School
in de Technische Hogeschool in 1905 kwam er een afzonderlijke opleiding in de
elektrotechniek.
In 1891 vertrok Hofstede Crull naar Amerika, waar hij drie jaar bij Thomson
Houston en General Electric werkte. In 1894 kwam hij terug naar Nederland en
stichtte hij in Borne zijn eerste bedrijf.
Het was een klein technisch bureau, dat zich vooral bezighield met het ontwerpen
en aanleggen van elektrische installaties. Tevens probeerde Hofstede Crull van diverse
gemeenten een concessie voor de productie en distributie los te krijgen. Hij richtte
zich voornamelijk op de kleinere plaatsen. Concessies in steden waren, zoals we al
hebben gezien, moeilijk te krijgen.17 Hofstede Crull verwierf in 1896 zijn eerste
concessie in Borne (3000 inwoners).18
In de volgende jaren was hij onder andere betrokken bij de bouw van centrales in
Terborg, Elst en Driebergen.
Al snel kreeg Hofstede Crull in de gaten dat deze centrales te klein en onrendabel
waren. In 1899 riep hij daarom een aantal Twentse industriëlen bijeen om de
mogelijkheden van de oprichting van een elektrische districtscentrale in Hengelo te
bespreken. Een dergelijke centrale zou vanuit Hengelo een aantal gemeenten van
stroom kunnen voorzien. Door haar grootschalige opzet kon de centrale goedkoop
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produceren. In Duitsland bestonden dergelijke centrales al.19 De directe aanleiding
voor de vergadering was het verzoek van de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen om het nieuw te bouwen station in Hengelo vanuit Borne van
elektrische stroom te voorzien. De aandeelhouders van de centrale in Borne wilden
daar echter niet op ingaan omdat ze het financiële risico te groot vonden en omdat
ze niet geïnteresseerd waren in levering buiten de eigen plaats.20 Met de financiële
steun van een aantal Twentse fabrikanten kwam in 1901 een nieuwe centrale tot
stand. Om geen misverstanden over zijn bedoelingen te laten bestaan, wilde Hofstede
Crull de centrale de ‘District-centrale Twente’ noemen. De aandeelhouders vonden
deze naam echter te provocerend en kozen voor de vriendelijker naam ‘Twentsch
Centraal-Station’ (TCS). Drie jaar na de oprichting leverde het TCS stroom aan
Hengelo, Delden en Borne; later volgden nog enkele gemeenten in de regio. Pogingen
om via een op te richten Kabelmaatschappij aan een honderdtal gemeenten in
Gelderland, Overijssel en Zuid-Drenthe stroom te gaan verkopen, mislukten door
organisatorische problemen en gebrek aan financiële steun.21 Het bedrijf van Hofstede
Crull en zijn compagnon W. Willink, dat nauw met het TCS samenwerkte, werd in
1908 omgezet in de N.V. ‘Hengelosche Electrische- en Mechanische Apparaten
Fabriek’
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(HEEMAF). De HEEMAF en het bedrijf van W. Smit, die de eerste centrale in
Kinderdijk had geopend, waren de belangrijkste elektrotechnische bedrijven in
Nederland in die tijd. Toen de elektriciteitsopwekking later door provinciale bedrijven
werd overgenomen, ging de HEEMAF zich helemaal toeleggen op het leveren van
elektrotechnische machines en apparaten voor de elektriciteitsvoorziening. Het aantal
personeelsleden van het bedrijf bedroeg in 1919 al bijna 1600.22
Hofstede Crull was ook in andere regio's actief, zoals in het Gooi en in Limburg.
Hij had al sinds 1896 plannen voor een groot Zuid-Limburgs distributienet, dat
gevoed zou worden door een centrale bij de kolenmijnen.23 Hij kreeg toen echter
onvoldoende steun.
In 1906 werd op initiatief van Staatsmijnen opnieuw gesproken over een regionaal
distributiebedrijf. Staatsmijnen wilde het elektrisch productievermogen van de centrale
bij de mijn Wilhelmina beter benutten. Rechtstreekse verkoop aan de consument
vond Staatsmijnen echter bezwaarlijk omdat het te ver buiten haar eigenlijke
werkterrein lag. Men stelde daarom voor een apart distributiebedrijf in het leven te
roepen. Staatsmijnen benaderde D.W. Stork van de machinefabriek Gebr. Stork &
Co. in Hengelo met dat idee. Stork, die ook betrokken was bij het TCS, riep de hulp
in van Hofstede Crull en samen stelden ze een plan op.
De Twentse Bankvereeniging in Amsterdam was bereid de zaak te financieren,
maar eiste een advies van een onpartijdige deskundige.24 De Delftse professor C.
Feldmann concludeerde dat een dergelijke grootschalige onderneming een uitkomst
was voor het land: de kapitalisten konden van het distributiebedrijf profiteren.
Nadat in 1908 Maastricht had besloten zich aan te sluiten, waren er geen
belemmeringen meer. In september 1909 werd de ‘Maatschappij tot verkoop van
den electrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg’, kortweg de Stroom Verkoop
Maatschappij (SVM), opgericht. In november 1909 begon de HEEMAF met de
aanleg van de kabels. In juli van het volgende jaar leverde de SVM de eerste stroom
aan Maastricht. In 1914 waren 28 gemeenten op het Zuid-Limburgse net aangesloten.
De initiatieven voor de oprichting van districtscentrales kwamen vooral van de
zijde van particuliere ondernemers. Toch begonnen ook enkele gemeentelijke
bedrijven met het leveren van stroom aan naburige gemeenten om zo de schaal van
de voorziening te kunnen vergroten. De gemeente Leiden is hiervan een goed
voorbeeld. Opmerkelijk is dat het de commissarissen van de stedelijke gasfabriek
waren die in 1898 met het voorstel kwamen om van het batig saldo van de gasfabriek
f 5.000 uit te trekken voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een
gemeentelijke elektriciteitscentrale. Het voorstel werd goedgekeurd en in 1901
verscheen een zeer positief rapport van de heren N.W. van Doesburgh, directeur van
de gasfabriek, en H. Doyer, ingenieur en adviseur voor elektriciteitszaken. Het is
opvallend dat de optie van een districtsvoorziening al voorzichtig werd geopperd
door Doesburgh en Doyer; zij dachten al aan het leveren aan poldergemalen en
naburige gemeenten.25 In 1907 was de eerste centrale, met een vermogen van 667
kW, klaar. De vraag naar elektriciteit, vooral voor krachtdoeleinden, groeide zodanig
dat eind 1909 tot een verdubbeling van de capaciteit van de centrale werd besloten.
Ook Noordwijk kon toen worden aangesloten. Dit was aantrekkelijk omdat gedurende
de zomermaanden het daar aanwezige toerisme de lage belasting in Leiden zelf zou
kunnen opvangen. Tevens verwachtte men dat de langs het 12,5 km lange kabeltracé
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gelegen gemeenten zich zouden aansluiten zodat de investeringen sneller zouden
worden terugverdiend.26 Het gemeentebestuur stimuleerde het leveren van elektriciteit
aan omliggende gemeenten en stelde in de eerste jaren regelmatig geld beschikbaar
voor de uitbreiding van de centrale. In 1914 voorzag Leiden al twaalf andere plaatsen
van elektriciteit. Om financiële risico's te vermijden, eiste de Leidse centrale wel
steeds een minimum-stroomafname en een borgstelling voor rente en afschrijving
van de investeringen.27 Leiden is, tezamen met de projecten van het TCS en de HEM,
een voorbeeld van de wijze waarop schaalvergroting en betere benutting van de
opgestelde machines hand in hand gingen. De verwachtingen over een snelle groei
van de afzet leidden tot steeds grootschaliger plannen. Om aan deze verwachtingen
te kunnen voldoen, moest dan wel een steeds groter aantal klanten worden geworven.
Geografische expansie was hiervoor een mogelijkheid.

De strijd der systemen: gelijkstroom versus wisselstroom
Leiden koos voor een wisselstroom- en niet voor een gelijkstroomcentrale. Volgens
de adviseurs kon de gemeente daarmee het meest flexibel inspringen op
‘gebeurtelijkheden, welker al of niet optreden nu nog niet is vast te stellen’.28 In het
laatste decennium van de negentiende en het eerste decennium van de twintigste
eeuw stond het echter nog allesbehalve vast welk systeem het beste voldeed voor de
Nederlandse elektriciteitsvoorziening. De diverse gelijk- en wisselstroomsystemen
hadden elk hun specifieke voor- en nadelen. Gelijkstroom was door Thomas Alva
Edison in de Verenigde Staten rond 1880 operationeel en populair gemaakt. De eerste
elektriciteitscentrale in New York werkte met dit systeem.
Gelijkstroomsystemen voldeden uitstekend, maar kenden één groot probleem: het
afzetgebied van dergelijke centrales was bescheiden, omdat de afstand waarover het
transport van elektriciteit kon plaatsvinden, beperkt was tot enkele kilometers.
Er waren wel enkele mogelijkheden om deze beperking te omzeilen. Voor grotere
gebieden werd gebruikgemaakt van stelsels met meerdere leidingen. Bij
gelijkblijvende doorsnede van de leidingen kon de stroom onder hogere spanningen,
bijvoorbeeld 440 V in plaats van 110 V, worden getransporteerd. Daardoor kon
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De elektriciteitsmaatschappij ‘Veenkoloniën’, opgericht in 1901, stelde zich ten doel om Veendam
en het nabijgelegen Wildervank en Nieuwe-Pekela van elektriciteit te voorzien. Wat betreft het aantal
verbruikers was de centrale zeker een succes, maar het betrof hier vrijwel hoofdzakelijk
kleinverbruikers. Gevoegd bij de ongunstige exploitatie als gevolg van de keuze voor turf als brandstof,
was de centrale in commercieel opzicht geen succes.

behoorlijk op de kosten van het leidingnet worden bezuinigd.
Een andere mogelijkheid om de afstand te vergroten was dat één centrale meerdere
accu-stations voedde.29 Hierbij werden verscheidene accumulatoren overdag geladen
met betrekkelijk zwakke stroom, terwijl ze 's avonds, als de vraag het grootst was,
met een sterkere stroom konden worden ontladen. In Nederland werd dit systeem
toegepast in de centrale van de ENEM in Monster, in het Westland. Deze firma was
in 1899 opgericht door de Maatschappij tot Exploitatie van de De Laval
Stoomturbine.30 Accumulatoren in Naaldwijk, Honselersdijk, 's-Gravenzande,
Wateringen en Loosduinen werden via voedingslijnen opgeladen. De afstanden waren
relatief groot. Van Monster naar 's-Gravenzande moest 2,5 km worden overbrugd,
terwijl Naaldwijk op een afstand van 3,7 km van de centrale lag.31 Het was natuurlijk
ook mogelijk om gewoon veel kleine centrales te bouwen.
Tot 1901 werd in Nederland, met uitzondering van de centrales in Kinderdijk,
Amsterdam en Terborg, gelijkstroom toegepast.32
Wisselstroom bood echter in principe betere mogelijkheden om het afzetgebied
van een centrale te vergroten (zie kader). Wisselstroom was in Nederland wel bekend,
maar werd vooralsnog in de praktijk vermeden. In 1893 wijdde J. Calten in De
Ingenieur een artikel aan de diverse in zwang zijnde systemen. Hij beschreef
achtereenvolgens de gelijkstroomsystemen met directe en indirecte stroomlevering
en de verschillende wisselstroomsystemen. Hij analyseerde de voor- en nadelen van
elk systeem zonder een oordeel uit te spreken.33 Volgens J.J.W. van Loenen Martinet
was in 1894 de rust teruggekeerd. ‘Men is langzamerhand gaan inzien dat het onzin
is één der stelsels [..] in alle gevallen den voorkeur te willen geven en dat al naar
gelang van de bijkomende omstandigheden ieder stelsel zijn eigen recht van bestaan
heeft.’34 Eén van de problemen van wisselstroom, het parallelschakelen van de
generatoren, was langzamerhand opgelost, al bleef parallelschakelen van
gelijkstroomdynamo's eenvoudiger. Parallelschakelen was noodzakelijk omdat één
generator de vraag vaak niet aan kon.
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Het vermogen van de generatoren was namelijk beperkt vanwege de optredende
warmteontwikkeling. Door meerdere generatoren gelijktijdig aan het net te laten
leveren, kon aan de vraag worden voldaan. De generatoren moesten daarvoor wel
volledig synchroon en in fase lopen.35
De gelijkstroomcentrale in Kinderdijk (1886), ontworpen door W. Smit, schakelde
voor zover bekend als eerste centrale in Nederland in 1890 gedeeltelijk over op
wisselstroom. In dat jaar werd Krimpen aan de Lek aangesloten. Voor het transport
was een leiding van 1,8 km nodig. De opgewekte stroom werd onder een spanning
van 650 volt naar Krimpen aan de Lek vervoerd, waar vier luchtgekoelde
transformatoren de spanning naar 65 volt verlaagden. In 1892 werd in Amsterdam
de eerste centrale van Nederland geopend die volledig met wisselstroommachines
was uitgerust. Ze was gebouwd naar het model van de centrale in Keulen, de eerste
wisselstroomcentrale van Duitsland.36 Door de bestuurders in Amsterdam werd
destijds nauwelijks gediscussieerd over de aard van het systeem. Men sloot een
contract met de N.V. ‘Electra’ Maatschappij voor Electrische Stations, de
vertegenwoordiger van ‘Helios’ A.G. für elektrisches Licht und Telegraphenbau uit
Keulen. Deze firma gold als een ‘fanatische Befürworter für das
Wechselstromsystem’.37
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De strijd der systemen: gelijkstroom versus wisselstroom
Schema van elektriciteitssysteem: centrale met generator, transformatoren en netwerk van lijnen en
kabels.
Met behulp van transformatoren is het mogelijk de wisselspanning simpel en praktisch verliesvrij
omhoog te transformeren en weer terug. Het elektrisch vermogen is gelijk aan het product van
spanning en stroomsterkte. Om een bepaald vermogen te transporteren, kan men voor een hoge
spanning bij een lage stroomsterkte kiezen of omgekeerd. Bij energietransport komt het in de koperen
leidingen tot ongewenste warmteverliezen, die met de weerstand van de leiding en het kwadraat van
de stroomsterkte toenemen. Een mogelijkheid om de weerstand te verlagen is het vergroten van de
doorsnede van de leiding, maar meer koper maakt de leidingen duur. Daarom is het gunstig om bij
het transport een hoge spanning (en dus een lage stroomsterkte) te kiezen, omdat dan de
transportverliezen gering zijn. De tentoonstelling in Frankfurt in 1891 toonde voor het eerst aan dat
transport van wisselstroom over zeer grote afstand mogelijk was. Er waren drie systemen, namelijk
een-, twee- en driefasenwisselstroom. Het driefasensysteem zou spoedig dominant worden.
Wisselstroom wordt hier als synoniem voor driefasenstroom gebruikt.
Deze mogelijkheid om zonder grote verliezen wisselstroom over grote afstand te transporteren, gaf
de doorslag in de strijd tussen wisselstroom- en gelijkstroomsystemen.
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Hoewel na 1900 de variëteit van de elektrische systemen in Nederland toenam, bleven
de meeste centrales tot 1910 louter met gelijkstroom werken. In totaal kozen 19 van
de 37 in die jaren opgerichte bedrijven voor gelijkstroom. Zes daarvan zouden vóór
1914 overstappen op de combinatie van gelijk- en wisselstroom.38
Over het algemeen kunnen we stellen dat in deze periode voor de kleinere bedrijven
beide opties gelijkwaardig waren. De keuze werd bepaald door de doelen die men
met de centrale beoogde, de betrokken deskundigen en factoren van lokale aard.
Voor elektriciteitsbedrijven van enige omvang werd wisselstroom ná 1904 wel de
meest gekozen oplossing. Gezien de aard van bepaalde toepassingen, zoals de
aandrijving van trams en havenkranen, werd in de grotere centrales wisselstroom
vaak gecombineerd met de opwekking en distributie van gelijkstroom. De toon werd
gezet door Amsterdam toen de gemeenteraad in 1900 besloot op advies van A.W.
Ressing, de latere directeur van Gemeente-Electriciteitswerken (GE), een centrale
te bouwen waarin zowel wissel- als gelijkstroommachines werden opgesteld.39 Het
gemeentebestuur aanvaardde de plannen van Ressing, waardoor met de bouw van
de centrale aan de Hoogte Kadijk kon worden begonnen. Eind 1903 werd de eerste
stroom geleverd. Het vermogen (3400 kW) was in het begin evenredig over gelijken wisselstroom verdeeld. Al snel bleek het voordeliger te zijn om louter wisselstroom
op te wekken en deze met omvormers om te zetten in de benodigde gelijkstroom.40

De opkomst van de stoomturbine
Met het toenemen van de vermogens bleek dat de aandrijving van de generatoren
een zwakke schakel in het systeem werd. Voor de aandrijving van de generatoren
was de stoommachine de gebruikelijke krachtbron.41 De stoommachine kende echter
een aantal problemen. De drijfriemen tussen de stoommachine en de generatoren de gangbare manier van krachtoverbrenging - konden het vermogen slechts moeizaam
overdragen, ze slipten namelijk. De oplossing werd gezocht in een directe koppeling
van beide machines. Het probleem daarbij was weer dat de toerentallen van
stoommachine en generator op elkaar moesten worden afgestemd. Daarbij waren er
twee mogelijkheden, die ieder hun eigen bezwaren hadden. Bij gebruik van
snellopende stoommachines bleef het vermogen beperkt tot ongeveer 500 kW. De
oplossing hiervoor was het inzetten van meer eenheden, maar dit nam veel
plaatsruimte in beslag. Bij het gebruik van langzaamlopende stoommachines kon
het vermogen wel worden opgevoerd, maar moest de diameter van het anker in de
generator sterk worden vergroot. Sommige waren wel 10 tot 12 meter hoog. De grote
massa bewegende delen maakte zuigerstoommachines voor grotere vermogens minder
geschikt. De oplossing was de stoomturbine. De invoering van de stoomturbine in
Nederland kwam rond de eeuwwisseling op gang. De zes centrales van de ENEM
waren vermoedelijk de eerste die over stoomturbines beschikten. Gezien de relatie
met de Maatschappij tot Exploitatie van de De Laval Stoomturbine lag dit voor de
hand.42 Rond 1905 werden in de grote steden nieuwe gemeentelijke
elektriciteitscentrales geopend. In alle gevallen viel de keuze aanvankelijk op
stoommachines, de bewezen techniek. In 1904 koos N.J. Singels, het technische
brein achter de gemeentelijke centrale in Den Haag, bewust voor stoommachines.
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De Zwitserse firma Brown Boveri had turbines als alternatief aangeboden. Singels
kende weliswaar de voordelen van stoomturbines, maar vond dat er nog te weinig
ervaring mee was opgedaan. Singels kon bogen op een goede reputatie.43 Hij had als
directeur van de centrale van Siemens & Halske en als filiaalhoofd van Siemens
Nederland ruime ervaring met het inrichten van elektriciteitscentrales. In 1907 koos
Singels bij de uitbreiding van de Haagse centrale wederom voor een
zuigerstoommachine.
Het was een machine van 2000 pk, de grootste ooit in Nederland geplaatst.44 Het
doorslaggevende argument was vermoedelijk dat er nog onduidelijkheid bestond
over het hoge stoomverbruik van de turbine. Pas in 1910 werd in Den Haag de eerste
stoomturbine (1500 kW) geïnstalleerd.
Ook in Amsterdam (1904) en Utrecht (1905) werd bij de opening van de centrales
louter met stoommachines gewerkt. Al vanaf 1905 werkte de hoofdstedelijke centrale
echter ook met een kleine, provisorisch opgestelde stoomturbine. Bij de uitbreidingen
in 1906 werd een stoomturbine van 3000 pk aangeschaft, op dat moment de grootste
eenheid van de centrale. Desondanks kocht men toen ook nog een stoommachine.
De stoommachines werden daarna echter steeds minder gebruikt en daarom allemaal
verkocht.45 Ook in Utrecht werd de centrale eerst met stoommachines ingericht, maar
de spoedig noodzakelijke uitbreidingen werden met turbines gerealiseerd.
In de Rotterdamse centrale werden aanvankelijk twee stoommachines geïnstalleerd,
die twee direct gekoppelde gelijkstroomdynamo's van samen 224 kW aandreven. Ze
kwamen van de Engelse firma Willian and Robinson en waren volgens H.A. van
IJsselsteyn, een van de direct betrokkenen bij de bouw van de centrale, uitermate
geschikt voor het aandrijven van ‘elk werktuig dat met aanzienlijke snelheid moet
ronddraaien’.46 De stoommachines maakten 350 omwentelingen per minuut. In 1905
werd de centrale aan de Oostzeedijk uitgebreid met een kleine turbogenerator om de
tram van elektriciteit te voorzien.47 Wellicht wilde men ervaring opdoen voor de
nieuw te bouwen centrale aan de Schiehaven, waartoe in 1904 was besloten. Het
belangrijkste argument voor turbines was dat deze machines geheel olievrij
condenswater leverden, dat direct in de ketels teruggebracht kon worden.48 Bij de
bouw van de centrale was, onder andere bij de fundering, nog met alle mogelijkheden
rekening gehouden. De uiteindelijke oplossing
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De kroning van koningin Wilhelmina in 1898 gaf overal in den lande aanleiding tot allerlei feestelijke
evenementen. Op enkele plaatsen grepen particuliere bedrijven de gelegenheid aan om de
feestelijkheden op een bijzondere wijze te verlichten. De Maatschappij tot Exploitatie van de De
Laval-stoomturbine richtte in Den Haag zelfs een tijdelijke elektriciteitscentrale op om de bijzondere
kwaliteiten van elektrisch licht te demonstreren. Tegelijkertijd, echter, maakten ze reclame voor een
nieuw type machine, de stoomturbine. Deze was volgens het bedrijf veel geschikter voor de opwekking
van elektriciteit dan de gebruikelijke stoommachines. Het zou echter nog een tiental jaren duren
voordat de stoomturbine daadwerkelijk doorbrak.
De opkomst van de stoomturbine
Bij een stoomturbine drijft de expanderende stoom rechtstreeks de raderen van een turbine aan.1 In
het begin gebruikten technici, analoog aan de waterturbine, één loopwiel ofwel één trap. Om nu de
energie van expanderende stoom te kunnen benutten, moest men daarom met zeer hoge toerentallen
(tienduizenden omwentelingen per minuut) werken, waardoor de stoomturbines voor het aandrijven
van de dynamo's niet bruikbaar waren. C.A. Parsons en C.G.P. de Laval waren begin 1880 op het
idee gekomen om de omzetting van de energie in een aantal trappen te laten verlopen. De
omloopsnelheden konden daardoor naar keuze worden teruggebracht tot 1000, 1500 en 3000
omwentelingen per minuut. Deze snelheden sloten veel beter aan bij die van de generatoren.
Verbeteringen in materiaaleigenschappen en constructies maakten de opwekking van grotere vermogens
mogelijk. Rond 1900 lag de grens op 1 MW, in 1910 op 20 MW. De stoomturbine was compact, liep
gelijkmatig, kon direct aan de generator worden gekoppeld en was dus een ideale machine voor de
schaalvergroting in de elektriciteitsopwekking.2
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liet men afhangen van de prijzen en de garanties die de aangeschreven firma's zouden
aanbieden. De offerte van Brown Boveri voor de levering van vier turbines (deels
wisselstroom) bleek het beste aan te sluiten bij de wensen van Rotterdam.
Wisselstroom en stoomturbines werden in Rotterdam dus tegelijkertijd geïntroduceerd.
In de grotere centrales werd geleidelijk de stoommachine verdrongen door de
stoomturbine. In 1904 werd nog ruim driekwart van het totale elektrische vermogen
met stoommachines opgewekt.
In 1913 was het aandeel van de stoomturbines gestegen tot 40% en dit zou daarna
snel verder toenemen. Daarnaast werden in een beperkt aantal centrales gasmotoren
gebruikt.49

Exploitatie en schaal
De opmars van wisselstroom en de stoomturbine hing nauw samen met het proces
van schaalvergroting dat vooral in de grote gemeentelijke centrales en de
districtscentrales optrad.
Wisselstroom maakte het technisch mogelijk om elektriciteit over een veel groter
gebied te verspreiden, terwijl de stoomturbines in het bijzonder voor de telkens
uitbreidende centrales geschikt leken te zijn. Wat betekende dit nu voor de exploitatie
van elektriciteitsbedrijven? De schaal waarop de productie en distributie van
elektriciteit moest en kon plaatsvinden, was vrijwel vanaf de start van de openbare
voorziening een punt van zorg en discussie.
‘Meer en meer doet zich ook in kleinere steden en dorpen de behoefte gevoelen
naar betere verlichting van openbare straat, van winkels en woonhuizen; vooral
natuurlijk in plaatsen, waar tot nu toe geen gasfabriek gebouwd is’, schreef het blad
Electra in 1895.50
De vraag was of elektrisch licht op kleine schaal met voldoende bedrijfszekerheid
en rentabiliteit kon worden geproduceerd.
Gaslicht was in Nederland goedkoop en de consument wilde, ondanks de grotere
luxe van elektrisch licht, daar niet veel meer voor betalen. Electra publiceerde een
exploitatierekening van een centrale met voldoende capaciteit voor 1200 gelijktijdig
brandende lampen. De conclusie was dat onder gunstige lokale omstandigheden en
bij toepassing van een goed tariefsysteem ‘ook kleinere electrische lichtstations zeer
wel kunnen rendeeren’.
Volgens de vooraanstaande elektrotechnicus C.D. Nagtglas Versteeg viel de bloei
van de kleine centrales, uitzonderingen daargelaten, echter tegen. In 1901 hield hij
daarover een voordracht voor de Vakafdeeling voor Electrotechniek van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). De afdeling bracht een bezoek aan de
kleine centrale van Hilversum (80 kW).51 Om zijn argumenten en conclusies te
ondersteunen, had Nagtglas Versteeg een overzicht opgesteld van de resultaten van
de bestaande centrales.52 Hij wees op de snelle ontwikkeling die de
elektriciteitsvoorziening in Duitsland had doorgemaakt en zocht naar oorzaken voor
de langzame ontwikkeling in Nederland. Hij noemde een groot aantal factoren: de
lage gas- en petroleumprijzen53, de geringe ontwikkeling van de kleine industrie
waardoor een belangrijke afnemer van dagstroom ontbrak, de opmars van de eigen
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opwekkingsinstallaties omdat centrales te duur waren, de geringe welvaart in de
kleine gemeenten, de zuinigheid van de Nederlanders en de onbekendheid met de
voordelen van elektrische verlichting.
In Nederland lag bovendien het aantal branduren van de lampen op een laag niveau.
Straatverlichting viel voor veel centrales vaak ongunstig uit omdat de gemeenten
lage prijzen afdwongen in ruil voor een concessie, terwijl nog nergens in Nederland
elektrische trams reden. Bovengrondse leidingen, die goedkoper waren dan
ondergrondse, werden door het publiek als lelijk ervaren. De centrales hadden verder
met veel storingen te kampen en boezemden daarom weinig vertrouwen in. Ten slotte
was de aanleg van de installaties in de huizen duur.
Kunnen deze ongunstige factoren worden weggenomen?, zo vroeg Nagtglas
Versteeg zich af. De ontwikkeling van betere gloeilampen plaatste Nagtglas boven
aan de agenda. Ze waren sinds de introductie in de jaren tachtig wel goedkoper
geworden, maar niet economischer. Ze waren gevoelig voor spanningsveranderingen
en verbruikten veel energie. De gas- en petroleumlampen waren daarom voordeliger,
alleen qua bedieningsgemak won de elektrische lamp. Daarnaast viel het aantal
aansluitingen vooral in de kleine gemeenten erg tegen. Dit aantal zou echter kunnen
groeien door de invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem, zoals dat
bijvoorbeeld in Engeland en de Verenigde Staten werd toegepast.
De prijs die voor de elektriciteit betaald moest worden, hing namelijk niet alleen
af van het aantal kilowatturen dat werd afgenomen (pag. 145). Door hier rekening
mee te houden, konden aan klanten onder bepaalde voorwaarden aantrekkelijke
tarieven worden aangeboden. Uitgebalanceerde tariefsystemen werden een belangrijk
wapen in de strijd om de consument. Daarnaast moesten de elektriciteitsbedrijven
volgens Nagtglas Versteeg ook de verhuur of kosteloze aanleg van de huisinstallaties
overwegen.
Er moest ook ‘meer propaganda [..] worden gemaakt, waardoor de overwegende
geldelijke bezwaren bij het publiek verdwijnen’.54
Uitbreiding van de klantenkring en schaalvergroting waren echter geen garantie
voor economisch succes. In 1908 constateerde Th.E. Maltha dat veel Nederlandse
centrales weliswaar steeds in capaciteit waren uitgebreid, maar dat er nauwelijks
winsten werden geboekt. Door de snelle vooruitgang van de techniek was er te weinig
rekening gehouden met ‘een vroegtijdige waardevermindering der installatie’. Door
voortdurende investeringen bleven de tarieven te hoog, wat grotere afnemers van
aansluiting afhield. Volgens Maltha toonden de statistieken van de Nederlandse
centrales aan dat de centrales met een lage bedrijfscoëfficiënt de hoogste tarieven
hanteerden. Vaak was men bij de opening van een centrale te optimistisch geweest
en had men te veel machines
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Tabel 2.1: Exploitatiegegevens van de centrales over 1913
Omvang
Bedrijfscoëfficiënt Uitgaven per Uitgaven per Exploitatieoverschot
centrales in kW
kW in guldens kWh in centen in guldens
< 100

8,8

977

11,9

3.578

100-500

8

745

10,3

11.241

500-1000

9,2

565

8,3

27.137

1000-5000

9

470

5,5

94.472

> 5000

14,7

362

2,7

998.901

Bron: P.H.J. van den Boomen, A.N. Hesselmans, ‘Van kleinschalige naar
grootschalige elektriciteitsvoorziening; een analyse aan de hand van vier
elektriciteitscentrales 1880-1925’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en
techniek 3 (1986) 230-251.
aangeschaft. Dat werkte jarenlang nadelig door op de exploitatierekening. De
centrales moesten rekening houden met technische vernieuwingen en actief op zoek
gaan naar gunstige klanten.
Een goed tariefsysteem en commerciële activiteiten waren de instrumenten om de
belasting van de centrale te verbeteren. Van verschillende zijden werd dan ook
gewezen op de mogelijkheid om met een gedifferentieerd tariefsysteem tot een betere
benutting van de capaciteit te komen. Het is echter moeilijk een goed beeld te krijgen
van de toegepaste tarieven in Nederland. Gemiddeld lagen de tarieven in 1904 voor
licht op ongeveer 30 cent en voor kracht op ongeveer 17 cent, maar er konden grote
verschillen optreden.55 Een vergelijkend onderzoek (zie ook tabel 2.1) naar de
exploitatieresultaten van vier bedrijven, Soest, Raamsdonk, de HEM en Utrecht, laat
zien dat centrales in kleinere plaatsen het moeilijk hadden terwijl centrales met
voldoende afzetmogelijkheden goede exploitatieresultaten boekten.56 Opvallend is
het verband tussen schaalvergroting en opbrengsten: het bedrijf met de laagste kosten
en de laagste opbrengsten per kWh boekte de hoogste winst.
Lagere tarieven betekende betere mogelijkheden om de afzet te vergroten en dit
woog zwaarder dan de geringere winstmarge per kWh. Een hogere afzet drukte
bovendien de vaste kosten per kWh. In 1914, bijvoorbeeld, bedroeg de kostprijs per
kWh in Utrecht 9 cent, in Raamsdonk ruim 17 cent. In Utrecht werd toen slechts 6,8
cent per kWh verdiend, in Raamsdonk maar liefst 16,1 cent.
Door de veel grotere afzet boekte Utrecht desondanks een ruime winst terwijl het
bedrijf in Raamsdonk verlies leed.
Zowel interne (arbeid, kapitaal en ondernemerschap) als externe factoren (de stand
van de techniek, de overheidsbemoeiing, de mate van industrialisatie,
bevolkingsomvang en koopkracht) speelden een rol in de uitkomsten. Kapitaal en
de samenstelling van de markt waren echter de doorslaggevende factoren voor succes
of mislukking. In Raamsdonk en Soest werden vooral de geringe afzet en het gebrek
aan kapitaal voor gebiedsuitbreiding de bedrijven noodlottig. In Soest brak bovendien
de aanvankelijke keuze voor gelijkstroom de centrale op. Uitbreiding naar
buurtgemeenten zou te hoge investeringen in wisselstroomapparatuur vereisen. In
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Raamsdonk kampte het particuliere bedrijf met kapitaaltekorten, die de gemeentelijke
overheid weigerde op te vangen. Bovendien werkte de provincie Brabant de
uitbreidingsplannen van het bedrijf buiten de gemeentegrenzen tegen.
Utrecht en de HEM slaagden erin om hun afzet te vergroten en de uitbreidingen
te financieren. Beide bedrijven slaagden er bovendien in om omliggende plaatsen
voor hun product te interesseren. De centrales in Nederland draaiden in deze periode
dus met uiteenlopende exploitatieresultaten. In tabel 2.1 zijn enkele kengetallen op
een rijtje gezet. Opvallend is de lage bedrijfscoëfficiënt: slechts ongeveer 10% van
de capaciteit werd benut. Wel bestond er een duidelijk verband tussen schaal,
benutting en kosten per kW en per kWh. Gelijkstroomcentrales waren in aanlegkosten
en kWh-kosten een stuk duurder dan wisselstroomcentrales. Een gelijkstroomcentrale
kostte gemiddeld f 1.600 per kW, een wisselstroomcentrale f 450 maar dit verschil
kan volledig door de omvang van de centrale worden verklaard. Wisselstroomcentrales
waren gemiddeld vier keer zo groot. Een vergelijking tussen gemeentelijke en
particuliere centrales leert dat de omvang een belangrijker rol speelde dan de
beheersvorm op zichzelf.
Gemeentelijke centrales waren goedkoper in aanleg en exploitatie dan die van
particulieren, maar ook dit werd vooral veroorzaakt door de veel grotere omvang.
Schaalvergroting werd geleidelijk een doorslaggevende factor in de
elektriciteitsvoorziening. Terwijl in 1904 grotere centrales nauwelijks of niet
rendabeler produceerden dan de kleinere, was tien jaar later de situatie beslissend
veranderd. Tegen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren de grotere centrales
in staat om tegen aanzienlijk lagere kostprijzen te opereren. Wisselstroom en
stoomturbines speelden daarbij een belangrijke rol omdat ze uitbreiding van het
distributiegebied en een hogere productie mogelijk maakten. Het gevolg van deze
ontwikkeling was dat er ook vrij veel centrales verdwenen. In totaal sloten tussen
1883 en 1914 19 centrales hun poorten.57 De meeste opgedoekte centrales waren
kleine, particuliere gelijkstroomcentrales. Elf van de gesloten centrales stonden in
plaatsen met minder dan 10.000 inwoners.
De enige relatief grote centrales waren die van Siemens & Halske in Den Haag
en die van Electra in Amsterdam. In beide steden
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Grafiek 2.1: Afzet elektriciteitscentrales 1904-1913 naar categorie in procenten
Bron: Statistiek van Elektriciteitsbedrijven in Nederland, De Ingenieur 1905-1914.

werd de voorziening overgenomen door de gemeente. Slechte exploitatiecijfers en
het ontbreken van mogelijkheden om het leveringsgebied uit te breiden, lagen aan
de bedrijfssluitingen ten grondslag.

De markt
De andere zijde van het proces van schaalvergroting was de voortdurende groei in
de afzet van elektriciteit. Tussen 1904 en 1913 steeg het elektriciteitsverbruik in
Nederland van 15 GWh naar ruim 100 GWh. Het aangesloten vermogen steeg in
diezelfde periode van 20 MW naar 120 MW, het aantal verbruikers van 7000 naar
50.000.58 Verlichting met behulp van gloeilampen was aan het begin van de eeuw de
belangrijkste toepassing van elektrische energie.59 Het hoge energieverbruik van de
toenmalige gloeilampen en de daarmee samenhangende hoge kosten voor de
gebruikers stonden een algemene verspreiding van elektrische verlichting echter in
de weg. Nagtglas Versteeg hield het erop dat in 1901 elektrische verlichting tweetot driemaal zo duur was als gas- en petroleumverlichting.60 Om het rendement van
de elektrische lampen te verbeteren, wilden technici de temperatuur van de gloeidraad
verhogen, wat de verhouding tussen de hoeveelheid uitgestraald licht en de verbruikte
energie zou verbeteren.61 De door AEG in 1902 gefabriceerde Nernstlampen waren
de eerste wezenlijke verbeteringen op het gebied van de gloeilampen, maar de
ontwikkeling van metaaldraadlampen bracht pas de echte doorbraak. Osmium werd
in 1902 voor het eerst succesvol toegepast, tantaal in 1905, maar wolfram bleek
uiteindelijk het meest geschikt als metalen geleider. Door dit metaal te gebruiken in
een met stikstof gevulde ballon, kon de temperatuur van de gloeidraad tot circa
2850°C worden opgevoerd. Terwijl de gewone gloeilampen een verbruik van 2,2
watt per candela kenden, daalde het energieverbruik bij de metaaldraadlampen tot
0,5 watt per candela, vandaar dat men deze lampen ook wel halfwattlampen noemde.
Philips was in 1905 in Eindhoven begonnen met het ontwikkelen van een
metaaldraadlamp. In 1907 werd daarvoor een aparte onderneming opgericht, de N.V.
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Philips' Metaalgloeilampenfabriek. In hetzelfde jaar nog kwamen de eerste
metaaldraadlampen op de markt. Van de centrale van de N.V. Electra in Amsterdam
kreeg Philips een proeforder voor 150 lampen. De Nederlandse elektriciteitsbedrijven
verwachtten dat de consumenten de verlaging van de kostprijs in méér licht zouden
omzetten, in plaats van in geldelijk voordeel als gevolg van de besparingen. In
november 1913 bracht Philips de eerste halfwattlampen onder de aandacht van haar
afnemers. Dit bracht een ware sensatie op het gebied van de elektrische verlichting
teweeg. Het was niet langer een luxeproduct.62 Naast elektrische verlichting werd de
aandrijving van motoren een steeds belangrijker afzetgebied voor
elektriciteitscentrales. In het begin werden louter gelijkstroommotoren gebruikt, ook
omdat er nog geen goede wisselstroommotoren waren.63 Bij gelijkstroom was de
toerenregeling relatief eenvoudig. Door frequentie-afhankelijke factoren was het bij
wisselstroom veel gecompliceerder om een draaiend magnetisch veld op te roepen.
Vele uitvinders, zoals Ferraris, Tesla en Von Dolivo-Dobrowolsky, stortten zich op
het probleem. De wisselstroommotor die Von Dolivo-Dobrowolsky in 1891 tijdens
de internationale elektriciteitstentoonstelling in Frankfurt aan de Main demonstreerde,
liet zien dat een goede wisselstroommotor wel degelijk mogelijk was. De
concurrentiestrijd die toen tussen gelijk- en wisselstroommotoren ontbrandde, speelde
ook een rol in de concurrentie tussen de beide opwekkingssystemen. In het algemeen
waren elektromotoren voor grotere vermogens duurder dan stoommachines; zij waren
echter bijzonder geschikt voor kleinere vermogens. Indien de afzet voor licht
gecombineerd werd met die voor kracht, was dat voor een centrale uitermate gunstig
en kon men tegen lagere tarieven leveren.64
Dit was mogelijk omdat door de levering van krachtstroom het opgestelde
vermogen van de machines veel beter kon worden benut. Het verhoogde de lastfactor.
Aangezien de vaste lasten vaak al werden betaald door de lichtverbruikers, konden
de inkomsten uit krachtstroom dan bijna geheel als extra-inkomsten worden geboekt.
Een derde toepassing was elektrische tractie. De Haagsche Tramweg Maatschappij
(HTM) opende in 1890 een elektrische
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De elektriciteitscentrale van het klooster Sint-Michaël in Steijl (Noord-Limburg). De machines in de
centrale, die omstreeks 1906 in gebruik werd genomen, werden bediend door enkele broeders. Behalve
voor de verlichting van het uitgebreide kloostercomplex wekten de paters elektriciteit op voor het
aandrijven van de machines in de drukkerij die aan het klooster verbonden was. De drukkerij
vervaardigde op grote schaal lectuur ten behoeve van de zendingsactiviteiten van de paters van het
Gezelschap van het Goddelijk Woord. In 1926 werd het kloostercomplex op het net van de Provinciale
Limburgsche Electriciteitsmaatschappij aangesloten. Vanaf die tijd fungeerde de centrale steeds meer
als noodvoorziening.

tramlijn tussen het Plein en Scheveningen. De HTM maakte gebruik van tramwagens
die waren uitgerust met accumulatoren.
Tractie kreeg pas echt betekenis voor de Haagse elektriciteitsvoorziening toen in
1904 besloten werd het gehele tramnet te elektrificeren. De benodigde stroom werd
door de gemeentelijke centrale geleverd. Het Haagse voorbeeld werd door veel steden
gevolgd. In 1905 was de tram in Amsterdam veruit de belangrijkste klant van de
gemeentelijke centrale. In Utrecht en andere steden was de aanleg van een elektrisch
tramnet van doorslaggevende betekenis voor de beslissing om een centrale te gaan
exploiteren.
In 1908 werd aan de Utrechtse tram bijna 900.000 kWh geleverd, ofwel 61% van
het totaal. Daarna liep het aandeel van de tram langzaam terug, omdat de afzet aan
de andere gebruikers sneller groeide. Tot 1914 openden twaalf steden in Nederland
een elektrisch tramnet.65
De ontwikkeling in de verhouding tussen de drie verschillende verbruikscategorieën
in deze periode is weergegeven in grafiek 2.1. Duidelijk komt naar voren dat de afzet
voor verlichtingsdoeleinden vooral in de beginjaren het belangrijkst was. Daarna
waren elektrische trams veruit de belangrijkste afnemers. Na 1913 liep de afzet aan
trams terug. In dat jaar was de afzet nagenoeg gelijk verdeeld over de categorieën
licht, tractie en kracht.
In gemeentelijke centrales werd relatief minder stroom voor verlichting verkocht
dan in die van particulieren (36% tegen 50%). Dat verschil is te verklaren uit het feit
dat veel meer gemeentelijke bedrijven een tram als klant hadden. Vooral in de
beginjaren was de combinatie van een elektrische centrale met een tram voor veel
gemeenten een absolute noodzaak. Particulieren kregen op het gebied van de tractie
veel minder voeten aan de grond. Ook hielden bij de grotere centrales licht en kracht
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elkaar beter in evenwicht dan in de zeer kleine centrales. In deze centrales werd maar
liefst bijna 90% van de stroom voor lichtdoeleinden verkocht.

De zelfopwekkers
Bij het werven van klanten stuitten de openbare centrales regelmatig op bedrijven
die zelf hun stroom opwekten. Over de zelfopwekkers is in vergelijking met de
openbare elektriciteitscentrales weinig bekend. Door de opkomst en groei van de
openbare voorziening daalde het aandeel van de zelfopwekkers, maar in 1912 bedroeg
het totale vermogen ervan nog altijd 60% van het totale opgestelde elektrisch
vermogen in Nederland.66 Bedrijven konden de generatoren aansluiten op de eigen
stoommachines, waardoor de opwekking van elektriciteit relatief goedkoop was. In
het begin was de belangrijkste toepassing verlichting, maar elektriciteit voor
aandrijving van motoren werd in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog steeds
belangrijker.67
De in 1911 ingestelde Staatscommissie inzake de elektriciteitsvoorziening (zie
hoofdstuk 3) stelde een onderzoek in naar de motieven van fabrikanten om zelf
elektriciteit op te wekken.68
De staatscommissie was doordrongen van het feit dat het voor de
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toekomstige ontwikkeling van de openbare elektriciteitsvoorziening uiterst belangrijk
zou zijn om ook voldoende industriële aansluitingen te verwerven. De commissie
liet daarom een enquête houden onder fabrikanten met de vraag of en wanneer men
genegen was de zelfopwekking stop te zetten. Uit de antwoorden bleek dat
zelfopwekking een noodzaak was omdat er op veel plaatsen nog geen openbare
elektriciteitsvoorziening was.
Bovendien schrokken bedrijven ervoor terug zich aan te sluiten omdat ze zoveel
in de eigen opwekking hadden geïnvesteerd, maar de kWh-tarieven gaven toch
meestal de doorslag. Per bedrijfstak liep de grens waaronder het aantrekkelijker was
om elektriciteit in te kopen nogal uiteen. Textiel- en machinefabrikanten legden de
grens op 2 tot 2,5 cent, een diamantslijperij met een eigen installatie van 180 pk
daarentegen op 6 cent.
Er waren echter ook andere factoren die deze beslissing beïnvloedden. De
bedrijfstijd van de stoommachines speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol. Was het
aantal uren dat een machine in bedrijf was gering, dan was men eerder geneigd van
eigen opwekking af te zien. Daarnaast speelden ook de angst voor storingen en de
korte looptijd van contracten een rol in het afwijzen van de openbare
elektriciteitsvoorziening. Voor de kleinere bedrijven lag de keuze vaak wat
makkelijker. De lage aanschafkosten van elektromotoren maakten het veel
aantrekkelijker om hierin te investeren in plaats van in de veel duurdere
stoommachines. Eigen opwekking was in dat geval niet aan de orde.
Over de keuze tussen zelfopwekking en aansluiting op een centrale vond weinig
openlijke discussie plaats. Een uitzondering was een artikel van Chr. Muller in het
Tijdschrift voor Handel en Nijverheid in 1908. Muller behandelde de verschillende
mogelijkheden die een fabrikant had om zijn machines aan te drijven. Gasmotoren,
stoommachines en dieselmotoren waren de belangrijkste opties, maar ook
elektromotoren kwamen in aanmerking. Voor die laatste categorie vergeleek hij de
voor- en nadelen van zelfopwekking met die van aansluiting op een openbare centrale.
De grootte van de industriële installatie was bepalend. Voor zelfopwekkers die over
grote vermogens beschikten, kwam Muller uit op 1,7 cent per kWh, voor kleine
installaties op 3,2 cent. Die 1,7 cent was voor openbare centrales niet haalbaar. ‘Tot
deze uiterst lage uitzonderingstarieven gaan de Centralen alleen over, omdat het voor
hen veelal een levensquestie is zich van afnemers van dagstroom te verzekeren.’
Hij kwam tot de conclusie dat de evolutie van de elektriciteitsvoorziening ‘niet in
centralisatie is te zoeken’.69
In 1915 liet dezelfde Muller in De Ingenieur een vergelijkbare waarschuwing
horen. Hij noemde het een onbewezen axioma ‘dat krachtopwekking in het klein
nooit anders dan op zeer weinig economische wijze kan geschieden’.70 Hij wees op
de mogelijkheden van de combinatie van de opwekking van warmte en kracht. Hij
schatte de kosten voor zelfopwekkers (met 3000 bedrijfsuren) met moderne apparatuur
op 1,5 tot 3,15 cent per kWh. Muller verwachtte dan ook dat lang niet alle grote
industriële bedrijven zich op de openbare centrales zouden aansluiten.
Zelfopwekkers produceerden vooral voor eigen gebruik en leverden zelden aan
andere afnemers. Eind 1913 leverden slechts 13 fabrieken stroom voor openbare
doeleinden. Een uitzondering vormden de Limburgse steenkolenmijnen. Hoewel de
steenkoolwinning zelf lange tijd zeer arbeidsintensief bleef, ontstond er steeds meer
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behoefte aan elektrisch vermogen voor de aandrijving van de liften, het transport en
de bewerking van de steenkool en zeker ook voor het wegpompen van water en de
toevoer van frisse lucht. In de negentiende eeuw werden hiervoor grote stoommachines
gebruikt, maar onder de grond leverde dit de nodige problemen op omdat de
krachtoverbrenging via ijzeren stangen en kettingen moest gebeuren. Een alternatief
was de toepassing van perslucht. Toen echter de ingenieurs die verantwoordelijk
waren voor de aanleg van de eerste staatsmijn Wilhemina een inventarisatie maakten
van de stand van zaken op technisch gebied, kwamen ze al snel tot de conclusie dat
de mijnbouw in snel tempo aan het overschakelen was op elektrisch vermogen. Een
groot voordeel was dat elektriciteit centraal kon worden opgewekt en vervolgens
gemakkelijk via kabels getransporteerd kon worden. Onder de grond zouden in
Limburg overigens nog lange tijd vooral persluchtinstallaties worden gebruikt, vooral
in mijnen die rijk waren aan mijngas.71
Omdat er in Zuid-Limburg geen openbare voorziening was, besloten de meeste
mijnen om in de eigen behoefte te voorzien.
De staatsmijn Wilhelmina opende in 1904 een elektriciteitscentrale. Ze werd
uitgerust met twee wisselstroomgeneratoren van elk 300 pk en een
gelijkstroomdynamo van 50 pk. Spoedig volgden ook de particuliere mijnen Laura,
Oranje Nassau I en de Domaniale.
Geleidelijk groeide hieruit een industrieel net dat de centrales met elkaar verbond
en mijnen zonder eigen centrale van stroom voorzag.72 Daarnaast begonnen de
centrales bij de mijnen ook stroom te leveren aan gemeenten. De Wilhelminacentrale
werd vanaf 1910 voor een deel ingeschakeld in de openbare elektriciteitsvoorziening,
gevolgd door de centrales bij de staatsmijnen Emma (1913) en Maurits (1930). De
distributie werd zoals vermeld geregeld door de SVM.

De situatie rond 1914
Grote delen van Nederland waren eind 1913 nog altijd van elektriciteit verstoken:
ruim 900 gemeenten kenden geen elektriciteitsvoorziening. In 1913 werden door de
al veel langer bestaande gasvoorziening ruim 330 plaatsen bereikt. Het aantal
gasaansluitingen bedroeg waarschijnlijk 300 tot 400.000. In de concurrentiestrijd
met de gasfabrieken waren de lage gastarieven een belangrijk nadeel voor de
opkomende elektriciteitsvoorziening. Elektrische
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verlichting werd lange tijd als luxe beschouwd. Het feit dat elektriciteit duur was en
dat de elektriciteitsvoorziening zowel organisatorisch als technisch nog in de
pioniersfase verkeerde, weerhield sommige gemeenten ervan eraan te beginnen.
Bovendien waren de gasfabrieken vaak eigendom van de gemeentelijke overheden,
die geen concurrentie op de lichtmarkt wensten. De opkomende
elektriciteitsvoorziening werd echter langzaam een geduchte concurrent voor de
gasvoorziening. In de kleinere plaatsen leidde die concurrentie tot een keuze voor
een van de twee systemen, in een aantal grotere plaatsen bestonden ze naast elkaar.
De aanwezigheid van een gasfabriek leidde over het algemeen wel tot uitstel van de
beslissing over de komst van een elektriciteitscentrale. Voor beide energiesystemen
was nog veel ruimte voor uitbreiding.
Aanvankelijk waren vooral particuliere ondernemers actief op de elektriciteitsmarkt,
maar vanaf 1902 waren het over het algemeen gemeentelijke besturen die een
elektriciteitsbedrijf openden.
Eenmaal overtuigd van de financiële haalbaarheid van een elektriciteitscentrale,
trokken de gemeentelijke overheden de elektriciteitsvoorziening in toenemende mate
naar zich toe. In navolging van het gas kreeg elektriciteit steeds meer het karakter
van een nutsvoorziening. Het belangrijkste machtsmiddel van de gemeente was het
al dan niet verlenen van een concessie. De rijksoverheid bemoeide zich niet of
nauwelijks met dit onderwerp. Lokale factoren en politieke verhoudingen bepaalden
aan welke optie de voorkeur werd gegeven: gemeentelijke of particuliere exploitatie.
In deze beginperiode bestond binnen de elektriciteitsvoorziening nog geen dominante
organisatievorm. Lokale centrales en regionaal opererende centrales kleurden samen
met zelfopwekkers de bonte lappendeken die de voorziening toen was. De
ondernemers kwamen zowel uit de publieke als de openbare sector.
In deze periode ontstond ook het patroon dat lange tijd kenmerkend zou zijn voor
de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening: vraag en aanbod joegen elkaar
voortdurend op. De verwachting dat de behoefte aan elektriciteit sterk zou toenemen,
werd al snel niet meer als een mogelijkheid maar als een zekerheid, als een vaststaand
gegeven beschouwd. De basis hiervoor werd gelegd door het proces van
schaalvergroting. Technisch gezien was schaalvergroting al lang geen probleem
meer. Ook in economisch opzicht bood schaalvergroting vanaf 1905 steeds meer
voordelen. Centrales gingen daarom op zoek naar nieuwe klanten en afzetgebieden
(bedrijven, elektrische tractie) en ze probeerden hun voorzieningsgebied uit te breiden.
Daartoe moest er in het leidingnet worden geïnvesteerd, maar daar stond tegenover
dat het productievermogen beter kon worden benut. Zowel gemeentelijke als
particuliere bedrijven groeiden uit tot districtsbedrijven. Deze regionalisering vond
op twee manieren plaats. De van oorsprong stedelijke centrales gingen aan
buurtgemeenten leveren, terwijl particuliere ondernemers elektriciteitsbedrijven
oprichtten met het specifieke doel stroom aan een conglomeraat van plaatsen te
leveren. In 1914 zou daar een derde model, in de vorm van de provinciale
elektriciteitsbedrijven, aan worden toegevoegd.
A.N. Hesselmans en G.P.J. Verbong
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In de periode tussen de twee wereldoorlogen veranderde elektriciteit van een luxe-product in een
basisvoorziening. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de elektrificatie van Nederland
nagenoeg voltooid. Het centrum van de elektriciteitssector bevond zich in Arnhem, waar het
laboratorium voor het testen van elektrotechnische materialen, de KEMA, en de informele, maar
invloedrijke Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland, de VDEN, was
gevestigd. Na de oorlog zouden de ‘Arnhemse instellingen’ een geduchte macht in de Nederlandse
energievoorziening vormen. Op de foto (1938) poseren directie, leden en ereleden van de VDEN met
de vertegenwoordiger van de minister van Waterstaat, die verantwoordelijk was voor de
elektriciteitsvoorziening.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

141

3 Binnen provinciale grenzen. De elektriciteitsvoorziening tot 1940
Rijk of provincie
Noord-Brabant
Groningen en de andere provincies
Productie en distributie
De aanleg van hoogspanningsnetten
Het 50 kV-ringnet van de PGEM
Kabels
De provinciale bedrijven en de industrie
Een provinciale ordening

Rijk of provincie
Tot 1912 berustte de zeggenschap over de elektriciteitsvoorziening volledig bij de
gemeentelijke overheden. Zij beslisten over het al dan niet toelaten van particuliere
elektriciteitscentrales of het oprichten van gemeentelijke centrales. Daarbij werd hun
geen strobreed in de weg gelegd door regelgeving van hogerhand.
De rijksoverheid bemoeide zich er alleen mee als een bedrijf toestemming vroeg
voor de aanleg van een leidingnet in de buurt van telegraaf- of telefoonleidingen of
langs waterstaats- of spoorwegwerken.1 Het verkrijgen van een concessie was vaak
geen eenvoudige opgave voor particulieren. Een ander probleem waarvoor een
oplossing moest worden gezocht, was het verkrijgen van medewerking van
grondeigenaren. De wettelijke beperking van het eigendomsrecht zou in 1918 in de
Belemmeringenwet worden vastgelegd, een belangrijke regeling voor de
uitbreidingsplannen van de elektriciteitsvoorziening. Deze plannen stuitten ‘vaak af
op het verzet van koppige landeigenaren; zij vinden de masten leelijk op hun land’.2
Door de schaalvergroting en voortdurende expansie van de lokale systemen werden
in toenemende mate de grenzen van gemeenten overschreden. Dit riep de vraag op
welke instantie het best geschikt zou zijn voor het toezicht op en de controle over de
elektriciteitsvoorziening. De gemeenten wilden de voorziening het liefst in eigen
hand houden, maar de rijksoverheid zag in de ontwikkelingen aanleiding om zich
op haar eigen verantwoordelijkheid te bezinnen: ‘Door de versnippering in tal van
kleine inrichtingen heeft er menigmaal kapitaalsverkwisting plaats gehad, waardoor
de electrische kracht duurder moest geleverd worden, dan bij meer rationeelen aanleg
het geval ware geweest.’ Voor de bestudering van dit vraagstuk werd in 1911 de
staatscommissie- Van IJsselsteyn ingesteld.3 De commissie kreeg van de minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel A.S. Talma de opdracht te onderzoeken ‘welke
maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan
electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten
plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde
voorzien’.4
Er was echter nog een derde partij die zich met dit vraagstuk bezighield, namelijk
die van de provincies. Met name Noord-Brabant en Groningen waren op dit terrein
zeer actief. Deze provincies waren in 1909 begonnen aan een onderzoek naar de
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stand van zaken aangaande de voorziening in hun gewest en de taak van de provincie.
In haar Memorie van toelichting behoorende bij het ontwerp eener verordening,
houdende voorschriften omtrent productie en levering van electrischen stroom binnen
het gebied der provincie Noordbrabant (1910) gaven Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant tekst en uitleg.5 Aansluitend op het in de Staten geformuleerde
denkbeeld dat de provincie ervoor diende te zorgen dat elektriciteit over een zo groot
mogelijk gebied en tegen een billijke prijs verkrijgbaar moest zijn, wilde het college
voorkomen dat alleen de rendabele gebieden zouden worden voorzien. Met name de
honorering van aanvragen door particulieren bracht dat gevaar met zich mee.
Bovendien zouden de kansen op een provinciale centrale dan erg klein zijn. Via een
elektriciteitsverordening wilden Gedeputeerde Staten (GS) daarom het aanvragen
van een concessie bij de provincie verplicht stellen. De verordening was niet van
toepassing voor zelfopwekkers en al bestaande centrales.
GS hanteerden vier uitgangspunten voor het verlenen van een provinciale concessie:
er werden voorwaarden gesteld aan de
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technische uitvoering; de tarieven mochten niet hoger zijn dan die waartegen de
provincie zou kunnen leveren; kleine gemeenten moesten eventueel aansluiting
kunnen eisen, maar in ieder geval moest een uitgebreid net worden aangelegd, en
het college wilde regelingen treffen indien een bedrijf failliet zou gaan. Het college
onderstreepte dat de verordening een mogelijke provinciale exploitatie van de
elektriciteitsvoorziening niet in de weg stond.
Een dergelijke verordening zou de provincie binnen de Nederlandse politieke
verhoudingen geheel nieuwe bevoegdheden geven. Het voorstel gaf daarom aanleiding
tot de nodige commotie en een tamelijk gecompliceerd spel tussen commissies, GS
en Provinciale Staten.6 De aantasting van de gemeentelijke autonomie, de vrijheid
van bedrijf en de vermeende machtsbegeerte van GS vormden de grootste obstakels.
Immers: iedereen zou GS om toestemming moeten vragen voor de productie en
levering van elektriciteit buiten de eigen grenzen. Een uit de Provinciale Staten
afkomstige elektriciteitscommissie wilde de gemeenten de volle vrijheid geven en
alle anderen de mogelijkheid van beroep geven. In een antwoord op de kritiek
ontkenden GS dat het hen om macht te doen was en stelden ze dat de verordening
niet noodzakelijkerwijs tot een provinciale exploitatie van de elektriciteitsvoorziening
zou leiden.7 Wat de gemeentelijke autonomie betrof, voerden GS aan dat het niet in
strijd met de Grondwet was als een hogere overheid een lagere overheid een taak
ontnam.
Uitgezonderd waren die taken die typisch voor die lagere overheid waren.
Bovendien bleven gemeenten volkomen vrij om hun eigen elektriciteit op te wekken,
mits die niet aan derden werd geleverd. Enkele statenleden bleven gekant tegen de
verordening. Eén van hen herinnerde Gedeputeerde Staten eraan dat ook ‘de
beeldstormers meenden pionierswerk te verrichten, doch met dat al sloegen zij den
boel stuk. En zoo hier eveneens’.8 Andere leden onderstreepten het belang van
grootschalige opwekking en plaatsten het algemeen belang boven dat van individuele
gemeenten.
Uiteindelijk werd de verordening in maart 1911 met 48 tegen 3 stemmen
aangenomen. In mei 1912 verkreeg de verordening koninklijke goedkeuring.9
Volgens de commissie-Van IJsselsteyn, die met de aanvraag voor het goedkeuren
van de provinciale verordening werd geconfronteerd, was het Rijk het aangewezen
bestuursorgaan om de elektriciteitsvoorziening te structureren. De voorziening mocht
niet aan gemeenten worden overgelaten. Een stelsel met districtscentrales zou immers
samenwerking tussen de gemeenten vereisen en dat was, vanwege het egoïsme van
de gemeenten, gedoemd te mislukken. Ook de provincies waren echter volgens de
staatscommissie niet de meest aangewezen instanties om de elektriciteitsvoorziening
te regelen. De provinciale grenzen vielen immers lang niet altijd samen met die van
een goede voorziening. Vooral bij de aanleg van een net dat de verschillende centrales
zou verbinden, stonden interprovinciale belangen op het spel. De commissie-Van
IJsselsteyn stelde daarom voor de zaak door middel van rijksconcessies te regelen.
Een concessie moest bij voorkeur worden gegeven aan districtsbedrijven en aan
publiekrechtelijke lichamen of aan coöperaties waarin deze een overwegende invloed
hadden. Er moesten afspraken worden gemaakt over de tarieven en over de
samenwerking tussen de verschillende concessiegebieden. Een concessie had een
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monopolistisch karakter en was verplicht. Indien de omstandigheden daartoe
aanleiding gaven, kon de overheid de geconcessioneerde werken overnemen.10

De ontwikkeling van de elektriciteits voorziening en daarmee ook van de centrales is er een van
voortdurende schaalvergroting. Begon de provinciale elektriciteitslevering in Noord-Brabant met
een enkele centrale in 1919, twintig jaar later dreigde een tekort, ondanks de ingebruikneming van
een tweede centrale met een groter vermogen in 1931. Na de oorlog zette deze ontwikkeling zich in
een nog veel sneller tempo voort. De twee oude Dongecentrales - waarvan hier een interieuropname
uit 1986 - werden in 1972 buiten bedrijf gesteld.
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Groningen was in 1912 de eerste provincie die besloot om de elektriciteitsvoorziening zelf ter hand
te nemen, spoedig gevolgd door Noord-Brabant.
Een jaar later startte de provincie met de bouw van een provinciale centrale op een terrein in Helpman,
gelegen aan het Winschoterdiep en aan de spoorlijn Groningen-Assen. De neogotische vormgeving
was duidelijk geënt op de bouwstijl van Berlage. De inrichting werd verzorgd door Nederlandse
bedrijven: de stoomketels door Stork, de transformatoren door Smit Slikkerveer en de schakelinrichting
door de HEEMAF. De foto laat de centrale (nagenoeg) nog in zijn oorspronkelijke vorm zien. Nog
geen twee jaar na de ingebruikneming van de centrale in 1914 werd al tot de eerste uitbreiding
besloten.

In 1911 vroeg de staatscommissie aan de minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel om géén goedkeuring te verlenen aan de provinciale
elektriciteitsverordeningen van Brabant en Groningen. Provinciale grenzen zouden
‘slagbomen’ worden. De commissie vond bijvoorbeeld dat Noord-Limburg en
Oost-Brabant economisch één geheel vormden. Interprovinciale oplossingen moesten
de regel worden, anders zouden de districten wellicht te klein worden. In een volgende
poging om de goedkeuring van provinciale verordeningen te voorkomen, had de
commissie-Van IJsselsteyn in april 1912 een ontwerpwet aangeboden aan de minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Een rijksconcessiestelsel vormde de kern van
het voorstel. Desondanks werden de provinciale verordeningen van Brabant en
Groningen goedgekeurd.
Het wetsontwerp werd overigens slecht ontvangen. In november 1913 stuurde de
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) een adres aan de Tweede Kamer.
De VNG maakte met name bezwaar tegen de aantasting van de gemeentelijke
autonomie. Het opdelen van het land in districten was onjuist omdat er altijd gebieden
zouden blijven waarvoor geen concessionaris is te vinden. Het was beter om voor
die gebieden met subsidies te werken. De gemeenten zouden bij aanname van de wet
vergoedingen moeten ontvangen voor de gedane investeringen.11
Ook de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland
(VDEN), opgericht in oktober 1913, liet van zich horen. Een systematische wettelijke
regeling van de elektriciteitsvoorziening werd door de VDEN toegejuicht. De
directeuren maakten echter bezwaar tegen staatsinmenging in de particuliere en
gemeentelijke ondernemingen. Men onderstreepte de bezwaren van de VNG en wilde
vooral de praktische bedenkingen toelichten. Uitbreidingen en aanpassingen waren
soms acuut nodig en bij prijsafspraken met de industrie was het lastig als op
toestemming van de ministers van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en Handel
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moest worden gewacht.12 Het was de eerste keer dat de VDEN zo openlijk naar buiten
trad. Ook de reacties uit de Tweede Kamer op de Rijksconcessiewet waren over het
algemeen negatief en uiteindelijk werd het voorstel door de minister van Waterstaat,
C. Lely, begin 1915 ingetrokken. Hij vond dat er sinds het indienen van de wet veel
was veranderd: ‘Het kan niet op den weg van het Rijk liggen den hoogst belangrijken
arbeid, welken [..] de provincies door hunne wetgeving in deze aangelegenheid
hebben verricht, op zij te zetten of ook maar voorbij te gaan.’13
De staatscommissie legde zich in het eindverslag (1914) bij de ontstane situatie
neer.14 Van IJsselsteyn zelf liet tijdens een lezing voor het KIvI in oktober 1914 echter
nogmaals doorschemeren niet gelukkig te zijn met de provinciale
elektriciteitsverordeningen.15
De rijksconcessies waren zijns inziens nog harder nodig, omdat anders de provincies
zich als een ware monopolist zouden gaan gedragen en bijvoorbeeld de door de
industrie opgewekte elektriciteit van de markt zouden houden.
Ondanks het uitblijven van een wettelijke regeling werden de rijksconcessies
uiteindelijk toch een sturend mechanisme in de elektriciteitsvoorziening van
Nederland. De meeste provincies vroegen tussen 1910 en 1920 vrijwillig een concessie
aan. Een rijksconcessie verzekerde de steun van de regering in de opbouw van de
provinciale elektriciteitsvoorziening.
De voorstellen van de commissie-Van IJsselsteyn markeren het begin van 75 jaar
touwtrekken tussen overheid en elektriciteitssector. Het ontbreken van een wettelijke
regeling leidde regelmatig
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tot het instellen van onderzoekscommissies en wetsvoorstellen.
Pas in 1938 werd door de Tweede Kamer een elektriciteitswet aangenomen. Daarin
stond opnieuw het concessiestelsel centraal. Het was nu mogelijk
elektriciteitsbedrijven te dwingen rijksconcessies aan te vragen, maar de rijksoverheid
maakte hiervan geen gebruik. De wet was vooral een stok achter de deur.

Noord-Brabant
De directe aanleiding voor de provincie om een onderzoek te beginnen naar de
toekomst van de elektriciteitsvoorziening in Noord-Brabant, waren initiatieven van
particulieren. De Amsterdamse elektrotechnisch ingenieur P.M. Verhoeckx stuurde
in 1906 een voorstel naar het gemeentebestuur van Den Bosch waarin hij een plan
voor een provinciale centrale uitwerkte. Hij veronderstelde dat een provinciale centrale
niet alleen financiële voordelen voor de provincie opleverde, maar dat ook de
gemeenten via de verkoop hun graantje konden meepikken. De nota werd door het
gemeentebestuur van Den Bosch doorgespeeld naar de griffier van het provinciale
bestuur. Verhoeckx had de stad al wel gewaarschuwd dat een eventuele provinciale
centrale technisch gezien het beste in de buurt van Tilburg gebouwd kon worden,
maar de directie zou zich in Den Bosch kunnen vestigen.16 De griffier wees het idee
voor een provinciale centrale echter van de hand omdat een dergelijke onderneming
niet rendabel zou zijn, ‘hetgeen toch als eerste voorwaarde voor eene dergelijke
onderneming zou te stellen zijn’.17
In 1909 ondernam Verhoeckx een tweede poging bij de gemeente Den Bosch. Hij
wees op de ontwikkelingen van de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Limburg. Hij
had in opdracht van Maastricht een rapport geschreven over de voor- en nadelen van
een eigen gemeentelijke centrale versus aansluiting op het net van de Stroom Verkoop
Maatschappij (SVM) uit Limburg. Voornamelijk uit kostenoverwegingen raadde hij
Maastricht aan om voor stroom van de SVM te kiezen, een advies dat door de stad
werd opgevolgd. Verhoeckx schreef aan Den Bosch dat ‘thans het geschikte oogenblik
gekomen is de vraag van eene Provinciale Centrale voor Noord-Brabant op het tapijt
te brengen’.18 Hij noemde drie opties: de provincie als ondernemer, een samenwerking
tussen de grote gemeenten of een concessie aan een particuliere onderneming.
Het gemeentebestuur van Den Bosch kaartte de zaak opnieuw aan bij de provincie.
GS besloten daarop het materiaal van Verhoeckx ter beoordeling aan Provinciale
Staten te sturen.19
De elektriciteitsvoorziening in Noord-Brabant was op dat moment nog nauwelijks
tot wasdom gekomen. In 1909 kenden alleen de dorpen Boxtel (1899), Ginneken
(1904, met stroomlevering aan Teteringen) en Raamsdonk (1908) een openbare
elektriciteitsvoorziening. Gezamenlijk hadden deze centrales een vermogen van 400
kW. In Zuid-Holland was de elektrificatie al veel verder voortgeschreden. Per 10.000
inwoners beschikten de Brabanders over 2 kW en de Zuid-Hollanders over 50 kW
aan elektrisch vermogen. In Zuid-Holland waren bovendien behoorlijk grote centrales
in Delft, Dordrecht en Gouda in aanbouw. In de provincie Noord-Brabant waren wel
de nodige zelfopwekkers actief.20
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De elektriciteitsvoorziening was in een landelijke provincie als Noord-Brabant
dus veel minder ontwikkeld dan in het meer verstedelijkte Zuid-Holland. Wellicht
waren GS van Noord-Brabant daarom eerder genegen een onderzoek naar de rol van
de provincie in de elektriciteitsvoorziening voor te stellen.21 De animo binnen
Provinciale Staten was echter vooralsnog nihil. ‘De provincie als grootindustrieel en
-handelaar? Het leek wel een nachtmerrie.’22 Een meerderheid van een commissie
uit Provinciale Staten wees het voorstel aanvankelijk van de hand. Een studie naar
de wijze van exploitatie was eveneens ongewenst ‘omdat het de eerste stap is tot
eene exploitatie door de Provincie zelve, alzoo een “Provinciaal bedrijf”, dat zeker
door weinigen zal worden gewenscht’.23
Met name de West-Brabantse suikerfabrikant J.A.A.M. van Loon en de
Commissaris van de Koningin, A.E.J. van Voorst tot Voorst, verdedigden het
onderzoeksvoorstel. Van Loon wees vooral op het belang van een dergelijke centrale
voor kleinere gemeenten. Deze waren niet in staat zelf een elektriciteitscentrale te
exploiteren. Het beschikbaar stellen van ‘kracht [..] in een goedkoopen en handelbaren
vorm [..] zou noodlottigen trek van ongeschoolde arbeidskrachten naar de steden en
naar het mijnengebied in Duitschland’ tegengaan.24 Als de steden reeds van elektriciteit
waren voorzien, dan zouden de dorpen buiten de boot vallen. De Commissaris van
de Koningin wees erop dat de provincie dringend behoefte had aan technische
voorlichting omtrent de voorziening, want dan kon pas goed op aanvragen van
particulieren worden gereageerd.
Concreet doelde hij op de plannen van de N.V. Maatschappij Peelcentrale om in
de Brabantse Peel bij Asten een met turf gestookte centrale te bouwen. Van daaruit
wilde de Peelcentrale oostelijk Noord-Brabant tot aan Den Bosch en Midden- en
Noord-Limburg van stroom voorzien.25 De onderneming vroeg in augustus 1909 bij
de provincie een vergunning aan voor de aanleg van elektrische leidingen. De
onzekerheid over welk staatsorgaan nu gezaghebbend was, bleek wel uit het feit dat
de Peelcentrale ook het ministerie van Waterstaat om toestemming vroeg.26
Het voorstel om een onderzoek te laten uitvoeren werd uiteindelijk bijna unaniem
aangenomen.27 G.J. van Swaay, hoogleraar elektrotechniek in Delft, en N.J. Singels
werden aangetrokken als externe adviseurs. Elf maanden later verscheen hun verslag.
De adviseurs formuleerden daarin het dilemma: het was duidelijk ‘dat uit den aard
der zaak één groote fabriek goedkooper uitkomt dan meerdere kleine, doch daar staat
direct tegenover, dat men bij het gebruikmaken van één centrale voor de geheele
provincie met
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De economie van een elektriciteitscentrale
Het probleem bij de levering van wisselstroom is dat er geen voorraad van kan worden gevormd.
Daardoor moeten vraag en aanbod voortdurend op elkaar worden afgestemd. De vraag varieert in
de loop van de dag, de week of het jaar. Zo verschilt de vraag naar elektriciteit in de winter van die
in de zomer. Een consument die elektriciteit afneemt voor de verlichting van een huis, belast het net
op een ander deel van de dag dan een consument die elektriciteit gebruikt voor de verlichting van
een fabriek of kantoor.
Centrales reageren op veranderingen in de vraag door het in- en uitschakelen van de machines. Het
probleem is dat de centrale aan elke vraag moet kunnen voldoen. Dat wil zeggen dat ook voor elke
piekvraag voldoende capaciteit beschikbaar moet zijn.
Aangezien deze pieken slechts gedurende korte tijd optreden en er lange periodes zijn met een zeer
lage vraag, wordt de capaciteit van een centrale slechts gedeeltelijk benut. Een goede maat hiervoor
is de bedrijfscoëfficiënt. De bedrijfscoëfficiënt geeft de verhouding tussen het daadwerkelijk afgegeven
aantal kWh per jaar en het theoretisch maximale aantal kWh die een centrale kan leveren als deze
het hele jaar op vol vermogen zou draaien. In de beginfase van de elektriciteitsvoorziening lag deze
coëfficiënt vaak onder de 10% (zie tabel 2.1). Het lag dus voor de hand dat centrales trachtten het
aantal klanten te vergroten om zo tot een betere benutting van het geïnvesteerde vermogen te komen.
Daarbij moet de centrale wel altijd over voldoende reservecapaciteit beschikken en er bovendien
voor zorgen dat deze ook daadwerkelijk gebruiksklaar is als de pieken in de belasting optreden. De
kosten hiervoor worden overigens gedeeltelijk aan de klanten doorberekend, waarbij het zeker voor
bedrijven belangrijk is te weten wat hun maximumvraag is en, nog belangrijker, wanneer deze optreedt.
Het tariefsysteem kent dan ook een vergoeding voor vaste (kW) en variabele (kWh) kosten. De omvang
van het reservevermogen kan worden uitgedrukt in de reservefactor (in figuur 2:1). Dit is de verhouding
tussen het totaal opgestelde vermogen en de maximumbelasting die gedurende een jaar optreedt. Hoe
dichter deze factor bij één komt, des te gunstiger dit is voor de economie van de centrale, maar men
zal altijd een overcapaciteit van minimaal 20% aanhouden. Door de centrales aan elkaar te koppelen,
kan aanzienlijk op de benodigde reservecapaciteit worden bezuinigd.
Een andere mogelijkheid om de rentabiliteit van een centrale te verbeteren, is het verminderen van
de spreiding van de belasting, aangeduid met ‘load’- of lastfactor (in figuur 2:3). De lastfactor is het
quotiënt van het gemiddelde geleverde vermogen en het maximaal geleverde vermogen. De lastfactor
kan wel één worden, hetgeen betekent dat de centrales de gehele periode hetzelfde vermogen leveren.
Door de grote dagelijkse en seizoensgebonden variatie in de vraag lag dit gemiddelde overigens vaak
ver beneden de piekbelasting. Een grote variatie aan consumenten verhoogt dus niet alleen de afzet,
maar spreidt ook de belasting beter.1 Het gebruik van de machines wordt daardoor geoptimaliseerd,
waardoor de vaste kosten per kWh dalen. Het bekendste voorbeeld om dit door tariefstelling te
stimuleren, is de nachtstroom. Aangezien de belasting 's nachts het laagste is, resulteert elke verhoging
van de vraag in een hogere lastfactor.
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In 1914 namen Provinciale Staten van Noord-Brabant het besluit om een eigen provinciaal
elektriciteitsbedrijf op te richten. Dit besluit betekende het einde van jarenlang touwtrekken om het
vraagstuk van de elektriciteitsvoorziening van de provincie. Het nieuwe bedrijf, de PNEM, begon
nog in hetzelfde jaar met de bouw van een grote centrale in Geertruidenberg. Het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog zou echter in toenemende mate voor vertragingen zorgen. Het werd steeds
moeilijker om aan de benodigde grondstoffen en apparatuur te komen. Toen leden van de Provinciale
Staten in de zomer van 1917 de in aanbouw zijnde centrale bezochten, was het gebouw nagenoeg
voltooid. Het zou echter nog ruim twee jaar duren voordat de centrale volledig in bedrijf was. Tot
die tijd moest men zich behelpen met een aantal noodcentrales of “provisoria”.

een belangrijk hoogere spanning zal moeten werken, waardoor het leidingnet resp.
de kabelaanleg, ontegenzeggelijk kostbaar wordt’.28 Technisch was dit allemaal geen
probleem.
In hun rapport werkten Van Swaay en Singels vier mogelijkheden uit. In het eerste
voorstel werd de gehele provincie voorzien vanuit één centrale van 7500 kW. De
stroom zou via een stelsel van 25 kV- luchtlijnen en 10 kV-kabels worden
getransporteerd. Het tweede plan was gelijk aan het eerste, alleen zou het leidingnet
veel geleidelijker totstandkomen. Dat had gunstige effecten op zowel de aanleg- als
de exploitatiekosten. Volgens het derde project zou de provincie niet door één, maar
door drie onafhankelijk van elkaar opererende centrales van elk 3000 kW worden
voorzien.
De lijnen vervielen, maar de kabels moesten zwaarder worden uitgevoerd. In de
vierde optie werd het zuidoosten van de provincie toebedeeld aan de Peelcentrale,
de rest werd uitgevoerd overeenkomstig het eerste project. De adviseurs gaven de
voorkeur aan het tweede plan, uit te voeren door de provincie. De provincie moest
haar activiteiten wel beperken tot de productie en het transport.
De distributie kon vanwege de administratieve rompslomp het beste aan de
gemeenten worden overgelaten.29
Provinciale Staten konden moeilijk tot een besluit komen. De financiële gevolgen
van de voorstellen voor de provincie waren onduidelijk en ook de consequenties van
de plannen van gemeenten en particulieren voor de provinciale centrale waren nog
niet uitgewerkt. De Staten besloten daarom een onderzoekscommissie uit eigen
gelederen te benoemen. Om zich een oordeel te kunnen vormen over hoe particuliere
exploitatie zou uitpakken, had de commissie bovendien vier bedrijven om een offerte
gevraagd.30
Het duurde tot februari 1913 voordat de commissie haar rapport klaar had. Intussen
hadden GS met een elektriciteitsverordening al wel maatregelen genomen om de
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door hen gevreesde versnippering te voorkomen. De provincie vroeg en verkreeg
een rijksconcessie voor Noord-Brabant. Pijnlijk voor Brabant was dat de concessie
niet gold voor Helmond, Eindhoven en Stratum. In die omgeving was de Peelcentrale
actief.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek waren dat één grote
elektriciteitscentrale voor Noord-Brabant een behoorlijke kans van slagen had en dat
de provincie de exploitatie van een dergelijk bedrijf niet aan het bedrijfsleven mocht
overlaten, ‘vermits particuliere ondernemingen in de allereerste plaats eigen voordeel
beoogen’. De ontvangen offertes hadden GS in hun opvattingen gesterkt omdat alle
risico's voor rekening van de provincie zouden komen. Een aanbod van de SVM
kwam al meer in de buurt van de
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wensen in Brabant, maar haar tarieven waren te hoog. Bovendien wilde deze firma
slechts een deel van Brabant van stroom voorzien. De commissie gaf de voorkeur
aan provinciale exploitatie.
Het tweede project, waarin één provinciale centrale een beperkt leidingnet bediende,
kwam het meest in aanmerking.31
De Provinciale-Statencommissie had in haar afwijzing van de particuliere
ondernemingen vooral gelet op de voorwaarden van eventuele naasting door de
provincie. ‘Immers bij den nog onbekenden vooruitgang, die ons op electrisch gebied
te wachten staat, mogen wij er niet aan denken het nageslacht lang of aan onereuse
voorwaarden van overname van het bedrijf te binden.’32 De Peelcentrale tekende
protest aan tegen de getrokken conclusies.
Dit bedrijf probeerde in een aantal gemeenten concessies te verwerven. Dat lukte
in enkele plaatsen, zoals in Venlo (1909) en in Eindhoven (1910), waar het ministerie
van Waterstaat de Peelcentrale ‘met het oog op de groote industrieele belangen’ een
vergunning gaf voor de aanleg van een kabel langs de rijksweg tussen Eindhoven en
Stratum. Toestemming om een kabel van Eindhoven naar Helmond aan te leggen
werd echter geweigerd.
GS hadden bij Waterstaat hiertegen geprotesteerd omdat dit een ‘deprimeerenden
invloed’ zou hebben op de elektriciteitsvoorziening van de provincie.33
De strijd tussen de provincie en het particuliere bedrijf was echter spoedig
gestreden. De Peelcentrale kon in Eindhoven niet aan de concessievoorwaarden
voldoen. In mei 1914 verbrak de gemeenteraad daarom het contract met de
Peelcentrale. Daarna ging het snel bergafwaarts, in augustus 1914 zag de maatschappij
zich gedwongen de productie te staken en begin 1915 ging ze failliet. De nieuwe
Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij (PNEM) nam de kabels
en het provisorium, een tijdelijke centrale, over.
Provinciale Staten hadden in mei 1913 al ingestemd met provinciale exploitatie.
Het definitieve besluit tot oprichting van de PNEM viel een jaar later. Van Swaay
werd de eerste directeur van de onderneming. De invloed van GS werd gegarandeerd
door de benoeming van twee commissarissen uit hun midden. Vóór de opening van
de grote centrale bij Geertruidenberg - eind 1919 - zouden onder de vlag van de
PNEM of met haar medewerking in totaal een vijftiental provisoria verspreid over
de provincie worden gebouwd.34
De oprichting van de PNEM leidde ook tot een machtsstrijd met Breda en Den
Bosch. Deze steden waren erop gebrand een eigen centrale met distributienet te
exploiteren. De provincie op haar beurt trachtte het Brabantse voorzieningsgebied
te beschermen.
Aan de gemeentelijke centrale in Tilburg, die haar stroomlevering in mei 1911
was begonnen, kon de provincie niets meer doen. Nu liet de Brabantse
elektriciteitsverordening de gemeenten op eigen grondgebied volkomen vrij, dus ook
Breda en Den Bosch waren gerechtigd stappen in de richting van een zelfstandige
elektriciteitsvoorziening te zetten. In juli 1914 besloot de gemeenteraad van Den
Bosch tot de bouw van een centrale. GS reageerden met een wijziging van de
elektriciteitsverordening, die erop neerkwam dat ook gemeenten een vergunning op
het provinciehuis moesten aanvragen. De nieuwe verordening zou met terugwerkende
kracht vanaf juni 1912 gelden. De gemeente Den Bosch verzocht vervolgens de
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Kroon de gewijzigde verordening als onrechtmatig af te keuren, maar dit werd
afgewezen. Een verzoek om ontheffing maakte, zoals verwacht, geen schijn van
kans. De elektriciteitsvoorziening in Noord-Brabant werd nu definitief een zaak van
de provincie.

Groningen en de andere provincies
De ontwikkelingen in de provincie Groningen verliepen parallel aan die van
Noord-Brabant. In oktober 1909 werd een onderzoek naar het elektriciteitsvraagstuk
opgestart.35 Een commissie met onder anderen de Delftse professor Feldmann
presenteerde vier ontwerpen. In het eerste werd de gehele provincie van stroom
voorzien, de andere drie beperkten zich tot een deel van de provincie. Vanwege de
hoge kapitaallasten adviseerde de commissie tegen een provinciale voorziening. Wel
pleitte ze ervoor om de centrale op een plaats te bouwen van waaruit een voorziening
voor de hele provincie kon groeien. GS gaven echter de voorkeur aan een volwaardige
provinciale elektriciteitsvoorziening. Die was weliswaar duurder, maar daar stond
tegenover dat ook het platteland van stroom werd voorzien, waardoor de welvaart
zou stijgen. Het algemeen belang vereiste nu eenmaal financiële offers. Een tweede
onderzoek was nodig. Hangende dat onderzoek stelden GS voor om een provinciale
verordening uit te vaardigen om wildgroei van het aantal centrales te voorkomen.
Zoals we hebben gezien, werd dit verzoek ook door de rijksoverheid goedgekeurd.
Feldmann presenteerde op verzoek van GS in april 1912 een nieuw, gedetailleerd
voorstel voor een provinciale elektriciteitsvoorziening. De kern was dat provinciale
exploitatie haalbaar was: het bedrijf zou weliswaar met forse aanloopverliezen te
maken krijgen, maar op de langere termijn waren de vooruitzichten gunstiger.
De plannen lokten felle discussies uit. In de Provinciale Groninger Courant gingen
voor- en tegenstanders van een provinciale centrale wekenlang met elkaar in discussie.
A. ten Bosch, een elektrotechnisch ingenieur uit Den Haag, was voorstander van
kleine centrales in handen van particulieren. Feldmann bestreed diens opvatting dat
kleine centrales voordeliger waren. Vroeger, zo schreef Feldmann in een
vertrouwelijke brief, vergeleek Ten Bosch ‘zijn’ centrale in het Brabantse Raamsdonk
met die van Amsterdam en Den Haag, maar sinds de slechte resultaten zweeg hij
daarover. Feldmann omschreef hem als iemand die ‘l'art de grouper les chiffres’ goed
verstond. Een andere elektrotechnische
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Tabel 3.1: Oprichting van de provinciale elektriciteitsbedrijven in Nederland
Jaar
1913

Bedrijf
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Groningen (PEB-Groningen, 1913)

1914

N.V. Provinciale Noordbrabantsche
Electriciteits-Maatschappij (PNEM)

1915

N.V. Provinciale Geldersche
Electriciteits-Maatschappij (PGEM)

1916

N.V. Provinciale Utrechtsche
Electriciteits-Maatschappij (PUEM,
distributie)

1916

Provinciaal Electriciteitsbedrijf in
Friesland (PEB-Friesland)

1917

N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale
(IJC), opgericht in 1911, aandelen door
provincie overgenomen in 1917

1917

Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland (PEN)

1917

Maatschappij tot verkoop van den
electrischen stroom der Staatsmijnen in
Limburg (SVM). In 1909 opgericht, in
1917 95% van aandelen naar provincie.
In 1931 omgezet in N.V. Provinciale
Limburgsche Electriciteits-Maatschappij
(PLEM)

1919

N.V. Provinciale Zeeuwsche
Electriciteits-Maatschappij (PZEM)

1922

N.V. Provinciaal en Gemeentelijk
Utrechts Stroomleveringsbedrijf (PEGUS,
productie)

1941

N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
(EZH)

ingenieur, W.J. de Vries uit Groningen, uitte scherpe kritiek op de verwachte groei
van de afzet. Indien deze achter zou blijven, zou de financiële bodem onder de plannen
wegvallen. Hoewel deze kritiek enig gehoor vond bij leden van de Provinciale Staten,
wilde het college hier niets van horen. Men had juist een autoriteit als Feldmann
ingehuurd omdat men dit wel had verwacht: ‘Wat in [..] dergelijke geschriftjes om
den hoek komt gluren is het belang van de particuliere nijverheid, die zich bedreigd
waant door de Provinciale Centrale. Men ruikt als 't ware er de benzine uit.’
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Uiteindelijk werd het voorstel zonder al te veel problemen aangenomen.36 Toen
eenmaal een besluit was genomen, verliepen de zaken in Groningen voorspoedig. In
1913 werd begonnen met de bouw van de centrale en het net en vanaf september
1914 werd er stroom geleverd. Behalve de provincie Groningen werden ook het
noorden van Drenthe en het noordoosten van Friesland van stroom voorzien.
De meeste provincies - met uitzondering van het dunbevolkte en weinig
geïndustrialiseerde Drenthe - volgden het voorbeeld van Brabant en Groningen (zie
tabel 3.1). Het belangrijkste gevolg van de provinciale ordening van de
elektriciteitsvoorziening was dat de particuliere districtsbedrijven van het toneel
verdwenen, met het TCS als belangrijkste uitzondering. Bedrijven als de SVM in
Limburg of de HEM in het Gooi legden zich neer bij de politieke realiteit. Van verzet
zoals van de zijde van de Peelcentrale in Brabant was nauwelijks sprake. Hetzelfde
gold voor Deventer en Zwolle. In januari 1914 maakte de provincie Overijssel bekend
dat ze het hoogspanningsnet van de IJsselcentrale, de gezamenlijke centrale van
Deventer en Zwolle, wilde overnemen om het zelf te gaan exploiteren. Pogingen om
dit uit te stellen faalden en uiteindelijk nam de provincie ook de IJsselcentrale over.37
De politieke macht van de provincies was, mede vanwege de steun van het Rijk, te
groot. Alleen in Zuid-Holland was de elektriciteitsvoorziening al dusdanig over een
aantal gemeenten verdeeld, dat de provincie zich niet geroepen voelde om in te
grijpen. De centrales van Rotterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda en Leiden
voorzagen nagenoeg de gehele provincie van stroom.

Productie en distributie
De eerste districtsbedrijven in Nederland, het TCS en de SVM, beperkten zich tot
de productie en/of het transport van elektriciteit; de distributie lieten ze over aan
lokale bedrijven. De staatscommissie-Van IJsselsteyn was ook voorstander van een
scheiding van productie en distributie.38 De transformatie van bijvoorbeeld 10 kV
naar de gebruikersspanning aan de gemeentegrenzen bood een goede gelegenheid
om de verkoop en gros te scheiden van die en detail. Deze opzet werd door de nieuwe
provinciale bedrijven in het tweede decennium overgenomen. Het provinciaal bedrijf
werd op die manier ontlast van een gecompliceerde technische en administratieve
dienst en had alleen te maken met grote industriële afnemers en gemeenten, die wel
rechtstreeks hun stroom van de productiebedrijven betrokken. De provincie leverde
de stroom tot aan de gemeentegrenzen, daarna lag de verantwoordelijkheid bij de
gemeente. In een gezamenlijke meetruimte moest zowel de maximale belasting als
het totale elektriciteitsverbruik door beide partijen worden gemeten. De kosten van
de aanleg van het laagspanningsnet waren voor rekening van de gemeenten. Over
het algemeen was dat geen bezwaar, omdat in de praktijk bleek dat een gemeentelijk
distributiebedrijf rendabel was.39 Dit was ook politiek het aantrekkelijkst: ‘Bij ons
overleg met gemeentebesturen is - aldus GS van Gelderland - tevens gebleken, dat
het door ons gekozen stelsel, hetwelk de zelfstandigheid der gemeente op eigen
gebied onverkort laat, het meest sympathie ontmoet.’40 Van Swaay en Singels hadden
ook voor Brabant de conclusie getrokken dat de distributie het beste aan de gemeenten
kon worden overgelaten.
In de jaren twintig begonnen de provinciale elektriciteitsbedrijven hun beleid te
veranderen. Zo nam men in Limburg vanaf 1922
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Tabel 3.2: Distributie van elektriciteit in Nederland
Jaar

1913

Aantal productie- Aantal
Gemeenten waar
en
gemeentelijke
het beheer
distributiebedrijvendistributiebedrijvenvan de voorziening
bij derden berust
80
41
60 (schatting)

1916

74

107

132

1919

103

174

133 (schatting)

1922

88

343

393

1930

41

305

706

1935

34

251

805

1939

34

217

831

Bronnen: 1913: De Ingenieur; 1916: KIvI, Statistiek van Electriciteitsbedrijven
1916; 1919: CBS, Statistiek van de Voortbrenging 1919; 1922-1939: CBS,
Electriciteitsstatistiek 1929, 1935 en 1939.
geleidelijk gemeentelijke distributiebedrijven over.41 Volgens het provinciale
bedrijf stimuleerden de gemeentelijke bedrijven het elektriciteitsverbruik te weinig,
waardoor de gewenste toename in het verbruik achterbleef. De winsten van de
gemeentelijke distributiebedrijven zouden bovendien in de gemeentekas verdwijnen.
In Gelderland stelden de gemeenten zelf voor dat het provinciaal bedrijf de aanleg
én de exploitatie van de plaatselijke netten op zich zou nemen.42
Bedrijfseconomische factoren speelden een doorslaggevende rol bij dit proces van
verticale integratie. In 1925 maakte de PNEM bekend dat ze rechtstreeks aan de
kleinverbruikers wilde gaan leveren. Gemeenten die dat wilden, konden hun lokale
netten verkopen. Veel plaatsen vielen toch al terug op de know-how van de PNEM
en gaven aan hun net te willen verkopen.43 De PNEM stelde dit nogal rooskleurig
voor, maar in werkelijkheid kampte de PNEM met een gigantische overcapaciteit
en een hoge schuldenlast. De afnemers van stroom voor krachtdoeleinden vonden
de prijzen te hoog en er vielen woorden als ‘tarieventerreur’ en ‘prulbedrijf’. Sommige
gemeenten maakten grote winsten op de verkoop van elektriciteit en de PNEM wilde
een graantje meepikken. De overname van de gemeentelijke distributiebedrijven was
dus ook een overlevingsstrategie. Pressie richting gemeenten werd daarbij niet
geschuwd. De nieuwe bedrijfspolitiek was een succes, want binnen drie jaar waren
bijna tachtig distributienetten door de PNEM overgenomen of aangelegd. Zonder
deze verticale integratie zou het bedrijf de crisis in de jaren dertig waarschijnlijk niet
hebben overleefd.44
De tendens tot integratie van productie en distributie was over het hele land waar te
nemen. Het aantal gemeentelijke distributiebedrijven nam tot begin jaren twintig
snel toe, wat natuurlijk te maken had met de verspreiding van de
elektriciteitsvoorziening.
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Door de activiteiten van de provinciale bedrijven begon dit aantal eind jaren twintig
weer af te nemen. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren ruim 100
bedrijven verdwenen. Het aantal productiebedrijven daalde vanaf 1920 (tabel 3.2).
Er verdwenen maar liefst 62 elektriciteitsbedrijven tussen 1920 en 1930.
Gesteund door de provinciale verordeningen en door de rijksconcessies, konden
de provinciale bedrijven hun aandeel in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening fors
opschroeven. In 1920 werd 12% van de openbare elektriciteitsproductie door
provinciale centrales geproduceerd, in 1939 was hun aandeel opgelopen tot 42%.
Deze stijging was te danken aan de groei van de afzet van reeds bestaande provinciale
centrales (zoals die van Groningen), aan de overname van gemeentelijke centrales
(zoals die van Nijmegen door Gelderland), aan de samenwerking tussen gemeente
en provincie (zoals in Utrecht) en aan het verdwijnen van lokale centrales (zoals die
van Raamsdonk, Zeist en Veendam). Desondanks wisten gemeentelijke centrales
een fors deel van de productie van elektriciteit te behouden, vooral in Noord- en
Zuid-Holland. De centrales van Amsterdam en Rotterdam behoorden tot de grootste
van Nederland. Over het algemeen werden de gemeentelijke centrales ingeschakeld
binnen de opzet van de provinciale voorziening. Nieuwe gemeentelijke
elektriciteitsproductiebedrijven werden na de Eerste Wereldoorlog niet meer opgericht.
De in het begin van de twintigste eeuw zo bepalende particuliere elektriciteitsbedrijven
verdwenen in het Interbellum nagenoeg van de markt. Ook de coöperatieve centrales
en de nevenbedrijven verdwenen vrijwel. Staatsmijnen in Zuid-Limburg was het
enige bedrijf dat een rol van betekenis bleef spelen in de openbare
elektriciteitsvoorziening.

De aanleg van hoogspanningsnetten
De schaalvergroting binnen de elektriciteitsvoorziening van Nederland kwam voort
uit technisch-economische wetmatigheden en politieke beleidsbeslissingen. Een grote
centrale kon goedkoper leveren dan een kleine. Een centrale had er ook alle belang
bij om haar capaciteit zo effectief mogelijk te gebruiken. Dit bracht
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bedrijven ertoe om hun klantenkring te vergroten. Deze werden in eerste instantie
gezocht binnen het bestaande leidingnet, daarna ook daarbuiten. Vooral aan de tweede
optie hing een prijskaartje, want het vereiste de aanleg van nieuwe netten.
Gemeentelijke en particuliere elektriciteitsbedrijven waren daarom voorzichtig als
het ging om de uitbreiding van het voorzieningsgebied. De bemoeienis van de
provinciale overheden met de elektriciteitsvoorziening doorbrak deze logica. Een
algehele elektrificatie van hun gewest stond voorop en de provincies waren bereid
daarvoor financieel garant te staan. Schaalvergroting in geografische zin werd dus
niet langer alleen bepaald door bedrijfseconomische factoren, maar ook door het idee
dat de productie en distributie van elektriciteit een algemene nutsvoorziening moest
zijn. Nieuw was vooral dat in elke provincie van Nederland een samenhangend
systeem tot stand kwam. Oude netten werden aangepast of verwijderd en nieuwe
netten werden aangelegd en steeds weer uitgebreid. Zaken die daarbij een rol speelden,
waren het gebruik van transformatoren, schakelaars, onderstations, kabels, de toe te
passen spanningen enzovoorts (zie kader hoofdstuk 2).45
Tot 1900 werd de stroom in Nederland onder betrekkelijk lage spanningen naar
de klanten gebracht. Dat had alles te maken met de omvang van de
voorzieningsgebieden en het toepassen van gelijkstroom. Geleidelijk nam de
transportspanning echter toe. Dit hing vooral samen met de opkomst van wisselstroom.
De meeste wisselstroomcentrales die tussen 1902 en 1910 werden geopend, kozen
transportspanningen van 3 of 5 kV.46
In augustus 1909 werden de eerste 10 kV-wisselstroomleidingen in gebruik
genomen. Het betrof twee leidingen van de centrale bij de staatsmijn Wilhelmina:
een leiding naar de staatsmijn Emma en een verbinding naar de elektriciteitscentrale
bij de particuliere mijn van de Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen
‘Laura en Vereeniging’.47 De laatstgenoemde was ook de eerste koppelverbinding
tussen twee centrales in Nederland. In 1910 werd een 10 kV-kabelverbinding tussen
de Wilhelminacentrale en de stad Maastricht in gebruik genomen. Feldmann, de
technisch adviseur, had aangeraden die spanning te kiezen. Een spanning van 20 kV,
die ter sprake was gekomen in verband met uitbreidingen tot aan Venlo, kon altijd
nog worden gerealiseerd.48 Het advies om het hoogspanningsnet in Limburg met 10
kV-leidingen uit te rusten, werd in 1909 door de SVM overgenomen. De maatschappij
voerde aan dat men de stroom ook binnen gemeenten onder hoge spanning wilde
transporteren. Met een dergelijk transportnet zou men het distributienet binnen de
gemeenten op meerdere plaatsen kunnen voeden. Rond 1910 stapten verscheidene
districtsbedrijven (deels) over op 10 kV. De elektriciteitsbedrijven kwamen na
onderling overleg - de VDEN bestond nog niet - overeen dat de
elektriciteitsvoorziening van Nederland gebaat was bij uniformiteit van de hogere
spanningen.49 Het feit dat vrijwel alle provinciale bedrijven gebruikmaakten van de
diensten van slechts twee adviseurs, de Delftse professoren Feldmann en Van Swaay,
vergemakkelijkte dit aanzienlijk.

Het 50 kV-ringnet van de PGEM
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Binnen een paar jaar werd 10 kV voor het transport van elektriciteit over grotere
afstanden de gebruikelijke spanning. Tussen 1914 en 1925 steeg de belasting van de
10 kV-netten en ging men er langzaam toe over deze op meer punten te voeden.
Reeds in 1914 besloot Van Swaay om voor de stroomvoorziening van Brabant met
een bovengrondse 50 kV-leiding te gaan werken.50 In 1919 kwam het eerste stuk
daarvan gereed. In Limburg werd in 1919 een bovengrondse 50 kV-verbinding tussen
de staatsmijn Emma en Maastricht tot stand gebracht. Van Swaay nam in Brabant
nog een tweede belangrijke beslissing die de opzet van de elektriciteitsvoorziening
in Nederland zou beïnvloeden. Hij ontwierp voor de provincie Brabant een ringleiding
van waaruit de gehele provincie zou worden gevoed.51 Het opvoeren van de
bedrijfszekerheid lag waarschijnlijk aan deze keuze ten grondslag. Het voordeel van
een ring is dat een schakelstation altijd van twee zijden gevoed kan worden.
De keuzes die Van Swaay maakte, werden ook elders overgenomen, bijvoorbeeld
in Gelderland. Al snel werd 50 kV standaard.
In 1917 koos ook de Commissie voor Hoogspanningsleidingen, die de VDEN had
ingesteld voor coördinatie op technisch gebied, voor 50 kV als meest geschikte
spanning voor een bovengronds voedingsnet van Nederland. De commissie wees op
de genomen besluiten in Noord-Brabant, Limburg, Twente en Gelderland.52
De N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM) werd in
maart 1915 opgericht. De PGEM begon haar geschiedenis als een zuiver
distributiebedrijf. Door de overname van de Nijmeegse centrale (1921) werd ze ook
producent. Tot die tijd was de taak van de PGEM beperkt tot de aanleg van een
hoogspanningsnet. In de eerste negen jaar van haar bestaan bestond het transportnet
louter uit 10 kV-verbindingen. Door gebrek aan materiaal vanwege de moeilijke
omstandigheden en de vaak moeizame onderhandelingen met gemeenten, kon de
PGEM pas na de Eerste Wereldoorlog met de daadwerkelijke opbouw van haar
hoogspanningsnet beginnen.53
De PGEM ging bij de aanleg van haar ringnet pragmatisch te werk; nieuwe lijnen
moesten rendabel zijn. Het doortrekken van de 50 kV-lijn van Doetinchem naar
Winterswijk, bijvoorbeeld, werd wel overwogen, maar steeds weer uitgesteld. De
10 kV-verbindingen voldeden niet, maar een 50 kV-lijn vond de PGEM in relatie
tot de afzet te duur. Vanuit Duitsland was er belangstelling voor stroomlevering aan
de Achterhoek; in Dinxperlo ontvingen enkele grote bedrijven hun elektriciteit zelfs
al van onze oosterburen. Dat was voer voor ontevredenheid in de rest van de
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Hans Zock (1937), werktuigbouwkundige in de Nicolaas Beetscentrale in Utrecht
Mijn Centrale
Hans Zock: Ik ben in 1957 gaan varen als scheepswerktuigkundige. Ik was twintig jaar. De eerste
reis heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. Ik zal de eerste stop na Amsterdam in Port Saïd
nooit vergeten. Een totaal nieuwe wereld vol andere geuren en andere mensen. Zo overweldigend.
Via een buurman ben ik in 1964 bij de Nicolaas Beetscentrale gekomen. De eerste dag dacht ik: ‘Hier
houd ik het geen veertien dagen uit.’ De sfeer benauwde mij. Ik was de vrijheid aan boord gewend.
Ik heb behoorlijk moeten wennen. Varende mensen zijn betrokken en verantwoordelijk voor hun schip.
Aan de wal trekken mensen na acht uur werken gewoon de poort achter zich dicht.
Ik begon in de Nicolaas Beets met het bedienen en controleren van de turbines. Bijzonder aan deze
elektriciteitscentrale was, dat het restproduct warm water werd gebruikt om hele wijken in Utrecht
van verwarming te voorzien. Deze stadsverwarming moest voortdurend geregeld worden. Als de
drukken gingen zakken (daar had je meters voor), moest je de pompen opregelen. Je moest steeds
anticiperen op de vraag. Daar zaten bepaalde pieken in.
In 1968 zijn we overgeschakeld van kolen naar aardgas. Dat was een enorme vooruitgang, want die
kolen gaven een smerige troep. Langs de ketels naar boven toe lagen dikke lagen asstof. Een hele
ongezonde situatie.
In 1977 werd er vanaf de nieuwe Merwedecentrale een koppelleiding gelegd naar de Nicolaas Beets.
Toen was het met ons vrij snel afgelopen. De nieuwe eenheid in de Merwedecentrale gaf een hoger
rendement en was dus financieel voordeliger.
Iedere centrale had zijn eigen bedrijfscultuur. Jaha. Ieder vond van zijn eigen centrale dat hij het
beste was. Ik kwam een keer op het hoofdkantoor een machinist uit de scheepvaart tegen en die vroeg
aan mij: ‘Werk jij hier ook?’ Hijzelf werkte op de Lage Weide, dat was toentertijd de moderne centrale.
Ik zeg: ‘Ik werk op de Nicolaas Beets.’ Hij antwoordde: ‘Gadverdamme, die oude zooi.’ Ik kon hem
wel aanvliegen. Dat was míjn centrale. Het was de kleinste van alle centrales. Je had een goed
totaaloverzicht, ik kende ieder leidinkje, ieder plekje.
Als ik 's ochtends met mijn fiets de centrale binnenkwam, dan kwam de herrie en de warmte me al
tegemoet. Dat was zo vertrouwd. Ik hoorde meteen als er iets aan de hand was, als een pomp niet
goed draaide of zo. Dat missen de nieuwe mensen bij de stadsverwarming. Die zitten alleen maar
achter een schermpje.
Ik heb nog meegemaakt dat mijn bedrijfschef bij een lekkage op zijn fietsje door de stad ging rijden
om te kijken waar het warme water uit de grond kwam.
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Daar waar geen kabels werden gebruikt, moest voor het transport van de elektriciteit een net van
hoogspanningslijnen worden aangelegd. Deze lijnen hingen aan grote houten masten, die overal in
het landschap verschenen. Aanvankelijk verliep het transport van deze masten nog op de traditionele
wijze: op het Limburgse platteland trokken paarden de gehele mast naar de plek van bestemming.
Vanaf omstreeks 1930 werden de houten masten steeds vaker door ijzeren masten vervangen, die ter
plekke in elkaar konden worden gezet.

Achterhoek en daarom zag de PGEM zich in 1922 gedwongen een contract voor zes
jaar af te sluiten met het Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Tot de
50 kV-lijn in Doetinchem in 1927 eindelijk gereed was, bood dat soelaas. De
verbinding met Duitsland werd echter niet verbroken, omdat de behoefte aan
elektriciteit in de Achterhoek sterk was gestegen.
Pragmatisch was ook de verbinding tussen Ede en Apeldoorn, die in 1931 gereed
kwam. Deze was in zoverre een uitzondering dat daarmee geen nieuw leveringsgebied
werd bereikt. De aansluiting was voornamelijk bedoeld om de Gelderse ring te
voltooien.
Daarmee creëerde de PGEM betere onderhoudsmogelijkheden en een verhoogde
bedrijfszekerheid.
Het Gelderse net kende drie spanningsniveaus. Eerst werd de 10 kV-klemspanning
van de generatoren in de Nijmeegse centrale omgezet in de 50 kV voor het
voedingsnet. Dit net zorgde voor het transport van de centrale naar de rest van de
provincie. Voordat de stroom aan de klant kon worden geleverd, werd de
hoogspanning in twee stappen naar een lager niveau getransformeerd. In een zevental
schakelstations werd de 50 kV teruggebracht tot 10 kV voor de verdeelnetten.54
Vervolgens werd in 1240 over de provincie verspreide transformatorhuisjes de 10
kV omgezet in de gebruikersspanning van 220/380 volt. De schakelstations dienden
als voedingspunten en bedienden ieder een op zichzelf staand deel van het 10 kV-net.
Hoe groter het aantal voedingspunten, des te beter dit was voor de betrouwbaarheid.
Daar stond tegenover dat de schakelstations de grootste kostenpost vormden in de
aanleg van het hoogspanningsnet. Vanuit kostenoogpunt was het dus zaak het aantal
zo beperkt mogelijk te houden. Tussen deze twee eisen moest een compromis worden
gesloten.
De 50 kV-segmenten van alle schakelstations in Gelderland waren volgens het
openluchtsysteem uitgevoerd. De SVM had daartoe in 1920 het voortouw genomen
en liep daarmee niet alleen voorop in Nederland, maar ook in Europa. In Brabant en
Noord-Holland werkte men met gesloten schakelstations voor zowel de 10 kV- als
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de 50 kV-segmenten. De SVM stuitte echter op een onverwacht probleem, want geen
enkel elektrotechnisch bedrijf in Europa was bereid schakelaars voor gebruik in de
openlucht te leveren, tenzij de SVM zelf de risico's zou dragen en flink in de
geldbuidel zou tasten. Het vochtige Nederlandse klimaat werd als argument
aangevoerd, de open elektrische installaties zouden daar te gevoelig voor zijn. Een
vertegenwoordiger van de General Electric Company toonde echter met Amerikaanse
voorbeelden aan dat een openluchtstation wel degelijk beter én goedkoper was. Dit
bedrijf leverde vervolgens ook het merendeel van de elektrotechnische apparatuur.
Over de resultaten was men bij de SVM zeer tevreden en het voorbeeld vond in
andere provincies navolging.
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De PGEM opende in 1925 bij Lent haar eerste openluchtstation.55
De kostenbesparing ten opzichte van gesloten schakelstations vond de PGEM
tegenvallen; die bedroeg slechts 10 tot 15%.56 De besparingen voor de eind- en
aftakstations, die geen ingewikkelde schakelingen vereisten en daarom zeer eenvoudig
konden worden uitgevoerd, waren groter. De voordelen van openluchtstations lagen
vooral in de overzichtelijkheid en de daarmee samenhangende veiligheid, de
eenvoudiger uitbreidingsmogelijkheden en de beperkte schade bij kortsluitingen of
explosies. De schakelstations van Arnhem, Apeldoorn, Kootwijk, Ede en Hemmen
werden volgens het model-Lent uitgevoerd. In 1929 werd in Arnhem een centraal
schakelstation voor het Gelderse net in bedrijf genomen.57 Het was niet alleen het
grootste onderstation, maar ook het centrum van het Gelderse net. De 10
kV-schakelinstallaties werden wel als gesloten systeem uitgevoerd en eind jaren
dertig begon men toch ook weer aan gesloten systemen voor hogere vermogens te
denken, vooral om redenen van bedrijfszekerheid.58
De bediening van zowel de 50 als de 10 kV-schakelaars geschiedde vanuit
schakelborden en schakellessenaars in de hoofdgebouwen van de onderstations. Daar
waren ook de noodzakelijke meetinstrumenten en relais ondergebracht. In enkele
stations waren verlichte schakelschema's aangebracht. Het station Apeldoorn bevatte
ook het schakelschema van het schakelstation Kootwijk.
Deze bediening op grotere afstand was ingevoerd in 1932. Het station lag ver van
de bewoonde wereld en de directe omgeving bood geen aanvullend werk. Het
huisvesten van monteurs ter plaatse zou erg duur worden. Bediening op grote afstand
was mogelijk geworden door de ontwikkeling van de automatische telefonie.59 Om
dit mogelijk te maken, hadden technici een grote verscheidenheid aan bedrijfszekere
relais ontworpen. De zwakstroomrelais konden ook worden gebruikt om energie- en
scheidingsschakelaars in onderstations via een telefoonnet te sturen.
Bovendien konden via het telefoonnet ook de metingen van stroom, spanning en
belasting op afstand worden afgelezen. De bedrijven bespaarden zo op de
personeelskosten en ze konden in zeer korte tijd alle gewenste schakelingen vanuit
één centraal punt uitvoeren. De meeste elektriciteitsbedrijven beschikten over een
eigen telefoonnet. Een aansluiting op het openbare telefoonnet was wel overwogen,
maar werd afgewezen omdat dat net niet te allen tijde en zonder gesprekslimiet
toegankelijk was. In verband met de kosten beperkten de bedrijfstelefoonnetten zich
tot de belangrijkste verbindingen in het elektriciteitsnet.

Kabels
Het gebruik van ondergrondse kabels voor het transport van elektriciteit is in
Nederland even oud als de elektriciteitsvoorziening zelf. De eerste elektriciteitscentrale
van Nederland, die van Rotterdam uit december 1883, begon haar stroomlevering
via een tweehonderd meter lange, dikke en dure kabel.60 De meeste centrales werkten
echter met bovengrondse lijnen, vaak gecombineerd met de straatverlichting. In 1904
begon het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van Amsterdam 3 kV-hoogspanningskabels
toe te passen. In 1909 werd een nieuwe mijlpaal bereikt toen de SVM in Zuid-Limburg
de 10 kV-kabel tussen de staatsmijn Wilhelmina en Maastricht in gebruik nam.
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In zijn eerste rapport over de mogelijkheden van een districtsvoorziening in
Zuid-Limburg overwoog Feldmann het gebruik van ondergrondse kabels nog niet
serieus omdat de aanlegkosten te hoog waren. Twee jaar later was hij van mening
veranderd.
Hofstede Crull had ontdekt dat in Engeland kabels veel goedkoper waren dan op
het continent. Dit werd veroorzaakt door de hier gehanteerde Duitse voorschriften.
De eisen die daarin aan de afmetingen van de kabels werden gesteld, maakten ze te
duur voor uitgebreide en zwak belaste netten zoals dat van Zuid-Limburg.
Enkele kabelfabrikanten bleken bereid een kabeltype met een geringere isolatiedikte
en een dunnere loodmantel te ontwerpen dan volgens de voorschriften nodig was.
Voorwaarde was echter dat het Limburgse distributiebedrijf niet bekend zou maken
dat de kabels van de Duitse voorschriften afweken.61
Feldmann koos nu voor kabels. Limburg kreeg hierdoor in een vroeg stadium een
ondergronds hoogspanningsnet. Dit voorbeeld zou later door de meeste bedrijven
worden gevolgd. Achteraf gezien vond Feldmann de uitvoering van het
Zuid-Limburgse project een waagstuk. Een spanning van 10 kV was volgens hem
erg hoog voor de kabels, de verbindingsmoffen, de transformatorstations én voor de
distributie in de gemeenten. De gebruikte kabels beschouwde hij toen als het maximaal
haalbare. Door een verdere toename van de spanning zou de prijs buiten proporties
stijgen. Bovendien veroorzaakte de capaciteit van de kabel bij een toenemende lengte
en spanning steeds bezwaarlijker wordende laad- en ontladingsstromen.
In de andere provincies waar Feldmann ook adviseur was, zoals in Groningen en
Gelderland, werden de 10 kV-tracés alleen nog maar met kabels uitgevoerd. Kabels
konden in dichtbevolkte gebieden worden aangelegd, ze leverden geen storingen
voor het telefoonnet op, gaven minder kans op mechanische beschadigingen, waren
bedrijfszekerder en voor de aanleg hoefde geen grond te worden onteigend. Bovendien
stuitte de aanleg ervan ook op minder weerstand bij grondeigenaren. Tot de invoering
van de Belemmeringenwet in 1918 leidde de aanleg van (lucht)lijnen tot langdurige
onderhandelingen. Bij de aanleg van kabels speelde dat probleem in mindere mate
omdat grondeigenaren slechts tijdelijk last hadden van de werkzaamheden. Dat
voordeel woog naar het oordeel van Feldmann op tegen de lagere kosten en de
geringere laadstromen van bovengrondse lijnen. Van Swaay nam voor de
elektriciteitsvoorziening van Noord-Brabant nagenoeg dezelfde
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Het trekken van kabels was een arbeidsintensief werk, dat tegelijkertijd een grote mate van
nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vereiste. Beschadigingen aan de kabel waren moeilijk op te sporen
en een kostbare affaire. De voorman coördineerde het op zijn plaats leggen van de kabels door met
een toeter aanwijzingen te geven. Deze foto van M. Coppens dateert uit begin jaren vijftig en is
gemaakt op het Brabantse platteland.

beslissingen. Het 10 kV-verdeelnet werd geheel ondergronds aangelegd. Daarmee
was de trend gezet voor de rest van Nederland. In het vervolg zou vrijwel het volledige
10 kV-net met kabels worden uitgevoerd.
De kabels werden aanvankelijk uit Duitsland of Engeland geïmporteerd, maar
vanaf 1913 werden in eigen land kabels geproduceerd. Dit vond plaats bij de
Nederlandsche Kabelfabriek (NKF) in Delft. In 1930 werd in Nederland nog een
tweede kabelfabriek opgericht, de Twentsche Kabelfabriek (TKF) in Haaksbergen.
In het begin waren het vooral concentrische kabels, later gebruikte men drie
geïsoleerde aders. In deze zogenaamde massakabels zorgde geïmpregneerd papier
voor de isolatie van de geleider. Een loodmantel bood bescherming tegen vocht en
hield de geïmpregneerde massa op zijn plaats.62 Het succes van de 10 kV-kabels in
Nederland was opvallend. Geen enkel ander land had een dergelijke hoge graad van
bekabeling als Nederland. Ook in dit opzicht speelden de wetenschappelijke adviseurs
een belangrijke rol. Later zou de VDEN zorgen voor de coördinatie op technisch
gebied.
Toch waren kabels lang niet altijd even betrouwbaar. Vooral tussen 1915 en 1925
hadden de elektriciteitsbedrijven nogal eens te kampen met technische mankementen.
De kabels waren als gevolg van de oorlogsomstandigheden vaak van slechte kwaliteit.
Storingen kwamen dan ook regelmatig voor.63 Rond 1920 werd duidelijk waarom
kabels soms doorsloegen. Dit werd veroorzaakt door de aanwezigheid van kleine
holten in de papieren isolatielagen. Deze holten waren het gevolg van een
verouderingsproces. Bij hoge belasting steeg de temperatuur, waardoor het
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isolatiemateriaal uitzette om vervolgens bij lage belastingen te krimpen. De relatieve
inelasticiteit van het materiaal zorgde ervoor dat bij het krimpen holle ruimten
ontstonden. Ionisatie van het gas in deze holten vergrootte vervolgens sterk de kans
op doorslag.64
Dit nieuwe inzicht had gevolgen voor de beproevingsprocedures.
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Daarvóór ging men ervan uit dat spanningsproeven en het meten van de
isolatieweerstand een waarborg waren voor de kwaliteit van de kabels. De VDEN
had in 1919 het beproeven en keuren van hoogspanningskabels naar zich toe
getrokken. Eerst gebeurde dat in Maastricht, na 1927 in de gebouwen van de N.V.
tot Keuring van Electrotechnische Materialen (KEMA) in Arnhem. De NKF had ook
belang bij goed functionerende kabels en was via C.F. Proos nauw betrokken bij de
keuringsactiviteiten en de ontwikkeling van betere kabels. J.C. van Staveren,
werkzaam bij de KEMA, en Proos namen de ionisatietheorie over. De spanningsproef
en het meten van de isolatieweerstand werden ondergeschikt gemaakt aan het bepalen
van de ionisatiespanning in de beproevingen. Bovendien moesten de kabels een
buigproef doorstaan om de scheurtjes in de isolatie aan te tonen. In 1924 werden hun
normen geaccepteerd door de Nederlandsche Hoofdcommissie voor de Normalisatie.
Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan de relatie tussen
ionisatieprocessen en temperatuurwisselingen. De door Van Staveren en Proos
ontwikkelde beproevingspraktijk werd ook in het buitenland overgenomen. De KEMA
zou uitgroeien tot een in binnen- en buitenland gewaardeerd keuringsinstituut voor
elektrische energiekabels.
Kabels werden vooral voor 10 kV gebruikt. Tot 1920 werd het gebruik van kabels
voor hogere spanningen nog afgeremd door het gegeven dat die spanningen problemen
opleverden voor het isolatiemateriaal. Kabeltechnici slaagden er echter in om kabels
voor hogere spanningen te construeren. Met de massakabel waren spanningen van
50 tot 60 kV mogelijk.65 De 50 kV-voedingsnetten hebben in Nederland echter nooit
die graad van bekabeling bereikt die zo kenmerkend is voor de 10 kV-verdeelnetten.
De elektriciteitsbedrijven zochten ieder voor zich naar de beste oplossing voor hun
voorzieningsgebied. Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN)
gebruikte rond 1920 als eerste in Nederland 50 kV-kabels. De vele waterkruisingen
en de verstedelijking waren de belangrijkste motieven voor het gebruik van kabels.
Ook stoorde de PEN zich aan de bedragen die het bedrijf moest uitgeven om de
schade als gevolg van vandalisme te herstellen.
Vooral de isolatoren van de lijnen moesten het ontgelden. Ten slotte waren de
vergunningen voor de bouw van de masten moeilijk te krijgen.66
Het voorbeeld van de PEN werd slechts incidenteel nagevolgd, bijvoorbeeld bij
de verzwaring van de lijn tussen Utrecht en Amersfoort door de Provinciale
Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij (PUEM) eind jaren twintig. Een bovengrondse
100 kV-leiding leek de oplossing, maar kwam onder vuur te liggen van
natuurbeschermingsorganisaties en boseigenaren, die aantasting van het landschap
voorzagen. Mede daarom koos men voor een 50 kV-kabel. Een voormalig hoofd van
de afdeling transport van de PUEM beweerde later dat de keuze voor kabels
voortkwam uit het protest van jonkheren en baronnen, die geen hoogspanningsmasten
op hun grond wilden.67 Een verbinding tussen de centrales van Groningen en Friesland
werd ondanks esthetische bezwaren van de gemeente Groningen toch bovengronds
uitgevoerd.68 Feldmann wuifde de kritiek weg: ‘Een moderne hoogspanningslijn [..]
biedt door de ijdelheid van de constructie en de doelbewuste doelmatigheid van alle
onderdeden een even mooi gezicht als dit de Eiffeltoren te Parijs doet. Juist van deze
construc-
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Schakelstations vormden een essentieel maar ook kostbaar onderdeel bij de aanleg van de
elektriciteitsvoorziening. In het schakelstation werd de stroom uit de centrale van 10 kV
getransformeerd naar de transportspanning van 50 kV. In andere stations in het net gebeurde het
omgekeerde; van daar werd de stroom onder een spanning van 10 kV naar de woonwijken of
bedrijventerreinen getransporteerd en ter plaatse in transformatorhuisjes teruggebracht tot de
gebruiksspanning. Op deze foto uit 1931 is het net voltooide schakelstation te zien dat bij de nieuwe
centrale van de PEN in Velsen werd gebouwd. Vanuit deze centrale kon een groot deel van
Noord-Holland van stroom worden voorzien.
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tie heeft men aanvankelijk ook gevreesd, dat zij het stedenschoon van Parijs zou
bederven.’69
Door de toenemende transportbehoefte begon men omstreeks 1930 aan nog hogere
spanningen te denken. Massakabels kwamen hiervoor niet in aanmerking, maar een
nieuw type kabel, ontwikkeld door L. Emanueli van de firma Pirelli in Italië, was
wel voor dergelijke hoge spanningen geschikt. Emanueli gebruikte dunne olie (onder
druk) als vulmiddel om het ontstaan van holle ruimten te voorkomen; ook ontwikkelde
hij een systeem met reservoirs, waardoor de temperatuurwisselingen als gevolg van
toe- en afnemende belasting van de kabel werden opgevangen. Bij massakabels
daalde de doorslagspanning aanzienlijk als functie van de tijd; bij oliedrukkabels
was dat veel minder het geval.70 Proos ontwikkelde bij de NKF een ander type
oliedrukkabel. Het is onduidelijk of hij hiermee slechts het octrooi van de Italiaan
wilde omzeilen of een technische verbetering voor ogen had. De toepassing van de
oliedrukkabel zou echter voorlopig beperkt blijven tot een 150 kV-verbinding tussen
Den Haag en Rotterdam.71
De Haagse centrale kampte midden jaren dertig met een productietekort, terwijl
Rotterdam een nieuwe centrale had geopend en over een overcapaciteit beschikte.
Den Haag kon en wilde niet uitbreiden en garandeerde de Rotterdammers een
jaarlijkse minimumafname van 75 miljoen kWh. Op de achtergrond speelden het
idee van concentratie van de productie en de provinciale plannen om tot een net te
komen dat de belangrijkste centrales in de provincie met elkaar verbond. Na ampele
overweging kozen de partijen voor een ondergrondse verbinding. De dichte
bebouwing, de nabijheid van het vliegveld Ypenburg en de mogelijkheid van
zoutstormen vanuit de zee waren daarvoor de belangrijkste redenen. Na uitvoerige
proeven bleek een kabelverbinding zowel technisch als economisch verantwoord.72
De keuze voor een kabelverbinding werd ook ingegeven door de lobby-activiteiten
van KEMA, NKF en G.J.Th. Bakker, de directeur van de Haagse centrale. Hij was
zeer onder de indruk van de ontwikkeling van de kabeltechniek, en in het bijzonder
van de introductie van de oliedrukkabel.73 Deze kabel was wel veel duurder en moest
daarom alleen worden toegepast als het gebruik van bovengrondse leidingen op grote
bezwaren stuitte. Bakker was sinds 1929 voorzitter van de kabelcommissie van de
Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) en die van de
International Electrotechnical Commission (IEC). In Nederland zat hij als een spin
in het web door zijn deelname in de Commissie voor Hoogspanningslijnen van de
VDEN en in de Zuid-Hollandse commissie die daar de koppeling voorbereidde. Hij
was zeker ook de initiator van proeven met 150 kV-kabels, die in 1933 bij de KEMA
werden uitgevoerd. Ook Van Staveren was lid van de CIGRE en had al enige
rapporten over het beproeven van kabels op zijn naam staan, waarvan hij er enkele
samen had geschreven met Proos. Voor de KEMA was het testwerk van groot
financieel belang. De Zuid-Hollandse opdracht was een geweldige opsteker, het was
‘de grootste van deze aard, die de Vennootschap tot dusver heeft mogen ontvangen’.74
In 1936 waren na uitvoerige beproevingen bij de KEMA alleen nog de NKF en
de Berlijnse kabelfabriek van AEG, die produceerde in licentie van Pirelli, als
leveranciers van oliedrukkabels overgebleven. AEG kwam als winnaar uit de strijd
te voorschijn omdat de kabel van de NKF als gevolg van het wegvallen van de
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oliedruk was doorgeslagen. Proos was zeer verbolgen over de beslissing en vond de
geconstateerde kabelfout van ondergeschikt belang.
Desondanks ging de opdracht naar AEG. Het budget voor de kabelverbinding
werd fors overschreden en zorgde voor een politieke rel in de gemeente Den Haag,
onder verantwoordelijkheid waarvan de verbinding was uitgevoerd. Het aftreden van
de verantwoordelijke wethouder en van Bakker kon ternauwernood worden
voorkomen. De affaire had wel tot gevolg dat de volgende 150 kV-verbinding in
Zuid-Holland, die tussen Den Haag en Leiden, bovengronds werd uitgevoerd.

De provinciale bedrijven en de industrie
In het Interbellum werd de algehele elektrificatie van Nederland een feit. Eind 1939
was iedere provincie voorzien van een uitgebreid hoogspanningsnet. Elke provincie
beschikte over een of meer centrales (behalve Drenthe) en een wijdvertakt 10 kV-net.
Vooral tussen 1919 (3900 km) en 1939 (21.000 km) was daar hard aan gewerkt.
Het laagspanningsnet was intussen gegroeid van 8000 km naar 35.000 km. Het
resultaat was dat rond 1930 al vrijwel iedere Nederlander woonde binnen het bereik
van één van de 46 elektriciteitscentrales die Nederland rijk was. In 1939 was dit
nagenoeg 100%. Dit betekende overigens niet dat ook iedereen daadwerkelijk op het
elektriciteitsnet was aangesloten, hoewel het aantal aansluitingen sterk groeide (tabel
3.3).
De expansie vond vooral in de jaren twintig plaats en kan vooral worden
toegeschreven aan de activiteiten van de provinciale bedrijven. Daarmee was de
elektrificatie van het platteland, een belangrijke legitimatie voor de oprichting van
provinciale bedrijven, grotendeels voltooid. Ook in vergelijking met andere westerse
landen liep Nederland in dit opzicht voorop. Deze expansie van de
elektriciteitsvoorziening ging hand in hand met een sterke groei van het
elektriciteitsverbruik. De levering voor krachttoepassingen was gedurende deze
periode het belangrijkste. Na een aanvankelijke piek van 60% stabiliseerde dit aandeel
zich tot rond de 50% (zie grafiek 3.1). De toepassing van elektriciteit voor verlichting
was de andere belangrijke categorie; inclusief straatverlichting bedroeg het aandeel
ervan ruim een derde. De overige toepassingen waren tractie en de aandrijving van
gemalen.
Een belangrijke factor in de toename van het aantal krachttoepasingen was dat de
industrie zich steeds vaker op het openbare net
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Tabel 3.3: De (openbare) elektrificatie van Nederland (s = schatting)75
Jaar

1913

GeëlektrificeerdeTotaal
Inwoners Inwoners Totaal
Aantal
gemeenten aantal
voorzieningsgebiedNederland aantal
aansluitingen
gemeenten × één
× één
aansluitingenper 1000
miljoen
miljoen
× 1000
inwoners
180
1.121
2,90 (s)
6,21
50 (s)
8

1916

300

1.120

3,15

6,58

132 (s)

20

1919

405

1.118

3,91

6,83

387

55

1925

868

1.082

6,04 (s)

7,42

952

129

1930

1.011

1.078

7,82

7,94

1.411

178

1935

1.056

1.060

8,46

8,48

1.735

205

1939

1.048

1.054

8,82

8,83

1.928

218

liet aansluiten. Belangrijk in dit verband was de moeilijke periode aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog. Toen de aanvoer van steenkool uit het buitenland
stagneerde, stegen de steenkoolprijzen zeer sterk. De rijksoverheid ging over tot de
invoering van een systeem van kolendistributie. Bij de kolentoewijzing werden de
openbare elektriciteitsbedrijven door de overheid bevoordeeld. De moeilijke
brandstoffenpositie had tot gevolg dat het aantal industriële aansluitingen sterk steeg.
In 1919 was al meer dan 30% van het industriële elektriciteitsverbruik afkomstig uit
openbare centrales. De brandstoffentekorten zouden tot begin jaren twintig aanhouden;
daarna kwamen er weer Duitse steenkolen beschikbaar en daalden de prijzen. De
rijkskolendistributie werd in januari 1921 afgeschaft.76
Ook de uitbouw van het net door de provinciale elektriciteitsmaatschappijen leidde
ertoe dat steeds meer bedrijven afzagen van eigen opwekking. Bovendien nam de
betrouwbaarheid van de openbare voorziening toe. Voor de
elektriciteitsmaatschappijen waren industriële aansluitingen zeer aantrekkelijk omdat
ze op die manier zowel de bedrijfscoëfficiënt als de lastfactor konden verhogen. Zij
lokten bedrijven daarom met aantrekkelijke prijzen en contracten.
Een voorbeeld van een groot bedrijf dat zich in deze periode liet aansluiten op het
provinciale net, was de gloeilampenfabriek van Philips in Eindhoven. Philips beschikte
over een eigen bedrijfscentrale. Er was niet alleen elektrische verlichting, maar ook
werden vrijwel alle machines in de sterk expanderende fabrieken door elektriciteit
aangedreven. In 1921 sloot het bedrijf een contract met de PNEM voor de levering
van elektriciteit. Binnen enkele jaren verdrievoudigde het elektriciteitsverbruik. Twee
stoommachines van 500 kW uit de oude centrale werden ‘stand by’ gehouden voor
het geval de stroom langere tijd zou uitvallen.77
Ook bedrijven die zelf bleven opwekken, kozen steeds vaker voor een aansluiting
op het openbare elektriciteitsnet. Dit leverde niet alleen een grotere betrouwbaarheid
op, maar maakte ook een flexibeler inzet van het eigen vermogen mogelijk. Tevens
ontstond de mogelijkheid om een overschot aan elektriciteit aan het openbare
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Grafiek 3.1: De afzet van elektriciteit door openbare centrales tussen 1913 en 1935, naar categorie
in procenten
Bronnen: 1913: schatting op basis van cijfers van 11 centrales (55% van totale afzet); 1916: schatting
op basis van cijfers van 10 centrales (60% van totale afzet); 1919: de categorie ‘licht en kracht’ uit
de Statistiek Nederlandsche nijverheid in 1919 is gelijkelijk verdeeld over de categorieën licht/huis
en kracht/industrie; 1925: in de Electriciteitsstatistiek van Nederland over het jaar 1925 worden voor
de afzet voor tractiedoeleinden géén aparte gegevens verstrekt. In de Electriciteitsstatistiek 1930
wordt voor 1925 een afzet aan tractie van 67 miljoen kWh genoemd. Dit getal is van de afzet voor
kracht/industrie afgetrokken. De categorie ‘licht, kracht en verwarming’ (128 miljoen kWh = 17%
van het totaal) uit 1925 is voor twee derde ondergebracht bij ‘licht/huishouden’ en voor één derde bij
‘kracht/industrie’.

bare net terug te leveren. Iemand die daar sterk op aandrong, was A.H.W. Hellemans,
de directeur van de in 1915 opgerichte Vereniging van Gebruikers van Stoomketels
en Krachtwerktuigen. Deze vereniging was een van de organisaties die de industrie
adviseerden op het gebied van de energievoorziening. Een vergelijkbare organisatie
was het onder auspiciën van de Organisatie van

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

158

Grotere bedrijven beschikten rond 1930 nog veelal over een eigen warmte- en krachtinstallatie. Zo
was er bij de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft niet alleen veel proceswarmte nodig,
maar was er ook een grote energiebehoefte voor de aandrijving van de koelmachines en andere
proces-apparatuur, alsmede voor de eigen kistenmakerij, kurkenfabriek, koperslagerij en werkplaats.
Het bedrijf beschikte hiervoor onder meer over een eigen 1500 KW-turbine. De stoom werd
geproduceerd in een groot ketelhuis; via smalspoor werden de enorme hoeveelheden benodigde
steenkool aangevoerd.

Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) opgerichte Bureau voor Warmte- en
Kracht-economie, dat later werd omgedoopt in Vereniging Warmtekrachtbureau.78
De al geciteerde Chr. Muller speelde hierin de hoofdrol.
Naar aanleiding van een discussie over de rol van de rijksoverheid in de
elektriciteitsvoorziening midden jaren twintig schreef Hellemans een tweetal artikelen
in de NRC. Hij pleitte ervoor dat de openbare bedrijven de industriële opwekkers in
de gelegenheid zouden stellen hun overschot aan elektriciteit aan hen te verkopen.
Volgens hem konden veel bedrijven goedkoper stroom produceren dan de openbare
centrales, omdat zij vaak over een overschot aan brandstoffen of stoom beschikten.
Hellemans rekende voor dat de strokartonindustrie in Groningen de basislast kon
leveren. De volgens hem minder efficiënte provinciale centrale zou dan als
piekcentrale kunnen fungeren. Hellemans bepleitte een ‘decentralisatie der
krachtproductie overeenkomstig de krachthaarden van de Nederlandse industrie’.79
De trend ging echter duidelijk in een andere richting. Een steeds groter deel van
de elektriciteitsproductie vond plaats in openbare centrales - volgens Hellemans ‘een
schromelijke verspilling van nationaal vermogen’ - en de elektriciteitsmaatschappijen
hadden volstrekt geen belangstelling voor de elektriciteit die andere partijen aanboden,
ze wilden alleen elektriciteit verkopen. De vereniging Krachtwerktuigen drong erop
aan dat de rijksoverheid zou ingrijpen om het monopolie van de provinciale en
gemeentelijke bedrijven te doorbreken en om in het nationaal belang een
samenwerking tussen industrie en elektriciteitssector te bewerkstelligen. Tegelijkertijd
was de industrie zeer beducht voor een te grote staatsinvloed. Een nationaal
elektriciteitsbedrijf, waarvan herhaaldelijk sprake was, was volgens Hellemans ‘een
paardemiddel’ dat de kwaal alleen maar zou verergeren.80
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Dit betekende niet dat Krachtwerktuigen haar klanten altijd adviseerde om zelf
stroom op te wekken, ook niet als in een bedrijf stoominstallaties aanwezig waren.
De uitkomst van de afweging - zelf opwekken of inkopen - was van een groot aantal
factoren afhankelijk, zoals de behoefte aan stoom, de beschikbaarheid van
brandstoffen en de lokale tarieven. Indien een bedrijf besloot om de stroom in te
kopen, werd het van belang een zo gunstig mogelijk contract af te sluiten. De
elektriciteitsprijs was in hoge mate afhankelijk van de maximumbelasting. Dit was
een bron van conflicten in de tariefonderhandelingen tussen de elektriciteitsbedrijven
en de industrie. Deze klaagde regelmatig over het gedrag van de monopolisten. Omdat
veel elektriciteitsbedrijven graag bedrijven aansloten - vooral die met een continue
belasting of met een belasting buiten de piekuren - kon er zeker door grote bedrijven
goede zaken worden gedaan. De uitkomst was echter in hoge mate afhankelijk van
de opstelling van het provinciale of gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. Dit zorgde
ook voor behoorlijke verschillen in tarieven.81
Hoewel de elektriciteitsproductie in de industrie tussen 1913 en 1939
verachtvoudigde, steeg het verbruik in die periode nog sneller, namelijk bijna met
een factor 12 (zie tabel 8.1). Dat had tot gevolg dat de industrie net voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog de helft van haar elektriciteit uit openbare centrales
betrok. Het aandeel van de zelfopwekkers inclusief de steenkolenmijnen in het totale
opgestelde productievermogen daalde daardoor gestaag en bedroeg in 1939 nog
ongeveer 29%. Tijdens de bezetting en de eerste naoorlogse jaren zette deze trend
gewoon door.82
De toepassing van elektriciteit in de industrie groeide in deze periode. Vooral het
aantal elektromotoren nam toe, maar er deden zich grote verschillen voor tussen
industriële sectoren. In enkele sectoren was de elektrificatiegraad rond 1920 al heel
hoog. Met elektrificatiegraad wordt aangegeven het aandeel van het elektrisch
vermogen in het totale opgestelde vermogen. Dit gold, zoals we zagen bij Philips,
voor de elektrotechnische industrie (95%), de scheepsbouw (86%) en onderdelen
van de metaalindustrie.
Sectoren als de katoen- (37%) en schoenindustrie (30%) bleven
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Tabel 3.4: Opgesteld vermogen in de openbare centrales van Nederland,
1913-193983
Jaar

Totale
vermogen in
MW

1913

98

Aantal centralesGemiddelde Totaal aan het
omvang
net afgegeven
van de centralesin miljoen kWh
in MW
82
1,2
110

1916

171

76

2,3

210

1919

239

111

2,2

320

1930

754

50

15,1

1.400

1936

1.339

46

29,1

1.800

1939

1.419

45

31,5

2.400

hier ver bij achter. In de volgende twintig jaar steeg het algemeen gemiddelde van
59 naar 78%, waarbij enkele sectoren vrijwel volledig waren geëlektrificeerd. Het
opvallende is dat de elektrificatiegraad in de industrie vrijwel gelijk opging met die
in de Verenigde Staten en voorliep op die in Engeland. Dit gold zowel voor het
tijdstip van introductie als voor de snelheid van diffusie.84 Tijdens de crisisjaren zette
deze ontwikkeling door. Ook tijdens de oorlogsperiode kwam aan dit proces geen
einde. De ‘door de brandstofschaarste ingezette overgang naar elektricititeit’
resulteerde in de opmars van nieuwe toepassingen, vooral op het gebied van de
‘electro-warmte’, de toepassing van elektrische ovens in bijvoorbeeld de galvanische
industrie, maar ook in brood- en banketbakkerijen. Om dezelfde reden kozen veel
bedrijven voor aansluiting op het openbare net, een beslissing die na de oorlog vrijwel
nooit werd teruggedraaid.85
De staatsmijnen bleven een bijzondere positie innemen onder de zelfopwekkers.
Hoewel zij wel werden meegerekend bij de categorie industriële productie, speelden
ze, omdat ze Limburg van stroom voorzagen, een belangrijke rol in de openbare
voorziening. Ze ‘vervuilden’ als het ware de statistieken. Hoe groot het aandeel van
de mijnen was, blijkt uit de cijfers voor 1939. In dat jaar was het totale
productievermogen in de Nederlandse industrie gegroeid tot 530 MW. Hiervan namen
de mijnen 240 MW voor hun rekening. Een ander gevolg was dat de staatsmijnen
voor de oorlog verreweg de grootste energieleveranciers van Nederland waren: zij
leverden elektriciteit aan Limburg, afstandsgas aan een groot deel van Zuid-Nederland
en steenkolen aan industrie en gasfabrieken. Voor de productie van elektriciteit waren
de Limburgse steenkolen door hun hoge gasgehalte over het algemeen wat minder
geschikt. Bij de eigen opwekking speelde dat veel minder, omdat daarvoor allerlei
restproducten en later ook cokes en gas uit de cokesovenfabriek gebruikt konden
worden.

Een provinciale ordening
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Het proces van schaalvergroting (zie tabel 3.4) verliep grotendeels langs provinciale
lijnen. Weliswaar vonden er enkele grensoverschrijdende stroomleveringen plaats,
maar over het algemeen waren de provinciale grenzen tevens de grenzen van de
transporten distributiesystemen. Het meest in het oog springende kenmerk van het
hoogspanningsnet zoals dat in Nederland bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog bestond, was dat dit net het gehele land bestreek, maar de
hoogspanningsnetten van de verschillende provincies daarbij nauwelijks onderling
verbonden waren.86 Er was zeker geen sprake van één landelijk net.
Nederland was in dit opzicht uniek. In de meeste andere westerse landen was het
de nationale overheid die op een bepaald moment de elektriciteitsvoorziening naar
zich toe trok, terwijl bijvoorbeeld in Denemarken de gemeenten een grote rol bleven
spelen. Een regionaal voorzieningssysteem in handen van regionale overheden was
uitzonderlijk. Een ander land waar dit gebeurde was Noorwegen, maar gezien de
grote afstanden tussen de bevolkingskernen, lag het daar veel meer voor de hand dat
voor een regionale oplossing werd gekozen. De provinciale voorziening in Nederland
was de uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. Waren de
provincies enkele jaren later met hun plannen gekomen, dan had de rijksoverheid
vermoedelijk al ingegrepen.
De keuze voor een provinciale ordening zou grote gevolgen hebben voor de verdere
elektriciteitsvoorziening in Nederland. Ze had een snelle elektrificatie van Nederland
mogelijk gemaakt, maar zou een belangrijke hinderpaal blijken te zijn bij de
totstandkoming van een landelijk net.
A.N. Hesselmans, G.P.J. Verbong en H. Buiter
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De productie van watergas werd in Nederland omstreeks de eeuwwisseling geïntroduceerd voor het
opvangen van pieken in de gasafname. Watergas, dat ontstaat door water en cokes bij hoge
temperaturen te mengen, was daar bijzonder geschikt voor. De Nederlandse automobielpionier en
ondernemer K.J. Aarts richtte in 1902, op basis van een idee van de scheikundige dr. J. Kramers, de
Maatschappij tot Exploitatie der Watergas-Patenten Dr. Kramers & Aarts op. Ondanks de bedrijfsnaam
had Kramers overigens geen aandelen. Na een aarzelende start wist het bedrijf enkele opdrachten te
krijgen, waaronder de hier afgebeelde installatie voor de Westergasfabriek in Amsterdam; enkele
opdrachten kwamen zelfs uit het buitenland. In 1909 werd de onderneming desalniettemin geliquideerd,
bij gebrek aan rendement en goede vooruitzichten. Omdat watergasinstallaties snel bedrijfsklaar te
maken waren, konden deze een vergelijkbare rol vervullen als later de gasturbine in de
elektriciteitsvoorziening. De meeste gasfabrieken bouwden daarom in de volgende decennia een eigen
watergasfabriek.
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4 Schaalvergroting in de gasvoorziening
De Eerste Wereldoorlog
Innovatie als antwoord
Schaalvergroting en beheersing
Staatsmijnen en de opkomst van het afstandsgas
Hoogovens
Afstandsgas en de organisatie van de gasvoorziening

De Eerste Wereldoorlog
De stagnerende brandstofvoorziening tijdens de Eerste Wereldoorlog versnelde de
overgang van gas naar elektriciteit voor verlichting. Omdat Duitsland nog slechts
weinig kolen uitvoerde, terwijl de aanvoer over zee goeddeels was geblokkeerd, was
er na enkele jaren onvoldoende brandstof aanwezig om zowel de gasfabrieken als
de elektrische centrales op het oude niveau draaiende te houden. Een door de regering
ingevoerde strenge rantsoenering, hogere tarieven en het gebruik van turf, hout,
magere kool en zelfs gemalen cacaodoppen voor de gasvoorziening hielpen
onvoldoende. Daarom maakte de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in
mei 1917 bekend dat ‘bevorderd (moest) worden het koken op gas, het verlichten
met elektriciteit en het verwarmen met vaste brandstoffen, dit alles in het belang der
zoo veel mogelijke besparing van brandstoffen’.1 Deze verordening had als gevolg
dat nog tijdens de oorlog in veel plaatsen een begin werd gemaakt met de vervanging
van gaslantaarns voor straatverlichting door elektrische lampen.
In het eerste decennium van de twintigste eeuw had de openbare gasverlichting
zich nog redelijk staande kunnen houden, hoewel de grote groei eruit was. In het
tijdvak tot 1920 verminderde het aantal straatlantaarns aanzienlijk.2 Het gas moest
zijn meerdere erkennen in de elektriciteit. De introductie van een verbeterde gloeilamp
rond 1910 betekende meer licht tegen een lagere prijs.
Daar kwam nog bij dat voor de openbare elektrische verlichting geen
lantaarnopstekers nodig waren, zodat ook op de loonkosten kon worden bespaard.
De uitvinding en invoering van een ‘zelfwerkende ontsteek- en bluschinrichting’
voor gaslantaarns in de jaren voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kon aan
de opmars van de elektrische verlichting niet veel meer veranderen.
Zeker na de afkondiging van de eerder genoemde verordening verloor de
gasverlichting in steeds hoger tempo terrein.
De gemeente Den Haag vervulde een pioniersrol. In 1917 werd daar de laatste
gaslantaarn gedoofd. Veel andere steden volgden in de jaren twintig.3
Bij de verlichting van woningen en gebouwen speelde ook het grotere comfort
van elektrische verlichting een rol. Gaslampen stonken nogal eens en verhoogden
bovendien de temperatuur in huis of gebouw. Dit was vooral bij warm weer een groot
bezwaar.
Een beslissende rol speelde ook hier de kolenschaarste tijdens de Eerste
Wereldoorlog. In een aantal plaatsen staakten de gemeentelijke gasfabrieken de
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levering van gas voor verlichting geheel of gedeeltelijk, zodat veel afnemers
gedwongen waren over te gaan op elektrische verlichting.
In de loop van de jaren twintig en dertig verloor het gas zijn positie als bron van
verlichting goeddeels. Het gebruik van gas voor koken en verwarming kwam daarvoor
in de plaats. De expanderende elektriciteitsvoorziening zou echter spoedig ook een
aanval op deze markten inzetten. Deze nieuwe concurrentieslag tussen gas en
elektriciteit komt in hoofdstuk 5 aan bod. Niet alleen zocht de gasvoorziening naar
nieuwe klanten en markten, ze probeerde ook haar positie te verstevigen door
verbeteringen in het productieproces in te voeren. Van deze innovaties in de
gasvoorziening geven we enkele voorbeelden. Hoewel ook in de gasproductie
schaalvergroting optrad, was deze in vergelijking met de elektriciteitssector tamelijk
gering. De belangrijkste reden hiervoor was dat de gasvoorziening zich voornamelijk
binnen gemeentelijke kaders afspeelde. Dit zou gaan veranderen toen zich enkele
nieuwe actoren in de gasvoorziening aandienden, namelijk Staatsmijnen en
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Fitters en gravers poseren met hun werktuigen tijdens de aanleg van de gasleiding voor de nieuwe
acetyleengasfabriek te Hoogeveen (1904). Deze relatief nieuwe vorm van gasfabricage was kort na
de eeuwwisseling even van belang in enkele kleinere gemeenten die nog geen eigen gasvoorziening
hadden. Het graven en leggen bestond nog volledig uit handwerk, zoals de arbeiders links bij de
uitgegraven sleuf met hun schoppen laten zien.

Hoogovens. De gasproductie in cokesovenfabrieken was voor deze grote
ondernemingen in eerste instantie een bijzaak. Het cokesovengas of afstandsgas zou
op termijn echter de structuur van de gasvoorziening radicaal veranderen. De
introductie van het afstandsgas en de gevolgen voor de gasvoorziening komen in dit
hoofdstuk aan de orde.

Innovatie als antwoord
Stadsgas werd gemaakt door droge destillatie van steenkool, dat wil zeggen: verhitting
zonder toetreding van lucht.4 Met de toeneming van de gasproductie die vooral na
1890 plaatsvond, steeg ook de behoefte aan kolen. Veel gasfabrieken in Nederland
waren traditioneel gelegen aan kanalen of rivieren, zodat de aanvoer van kolen meestal
geen groot probleem was. Voor nieuwe fabrieken werd bij het zoeken van een
vestigingsplaats gelet op een goede spoorwegverbinding, waarover in geval van vorst
de kolen konden worden aangevoerd en de cokes (de ontgaste steenkool) afgevoerd.
De in 1885 gebouwde Westergasfabriek in Amsterdam, bijvoorbeeld, lag op een
terrein dat als het ware ingeklemd zat tussen de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en
de Haarlemmertrekvaart.
De belangrijkste onderdelen van de gasproductie waren de destillatieovens of
retorten, de zuiveringsinstallaties en de gashouders, waarin het geproduceerde gas
werd opgeslagen. In de loop van de negentiende eeuw waren de verschillende
onderdelen al aanzienlijk verbeterd, waardoor de kwaliteit van het gas was
toegenomen. De opkomst van de elektriciteitsvoorziening droeg mede bij aan verdere
innovaties in de gasproductie, zoals de mechanisatie van de kolentoevoer, de
introductie van nieuwe typen ovens en betere zuiveringsapparatuur.
De grootste veranderingen vonden plaats op het terrein van de fabrieken. Naar het
voorbeeld van met name Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten, waar
de mechanisatie al eerder op gang was gekomen, werden de kolenschepen bij grote
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gasfabrieken rond 1900 niet meer gelost door kolensjouwers, maar door met
stoomkracht aangedreven rijdende grijperkranen. Voor het daarop volgende transport
naar de stokerij gebruikte men transportgoten en -banden en jakobsladders,
aanvankelijk aangedreven door stoomkracht, later door elektromotoren. De nieuwe
manier van transporteren hield voor de gasfabrieken een belangrijke besparing in op
de loonkosten, waardoor men beter kon concurreren met de elektrische centrales en
de petroleumhandel.
Het betekende ook het verdwijnen van veel zwaar, onaangenaam en soms ook
gevaarlijk werk. Een nadeel was dat door de mechanisering van het transport een
groot aantal arbeidsplaatsen verloren ging.5
Een andere verbetering was het verrijken van het geproduceerde steenkoolgas
door het te vermengen (carburatie in vakjargon) met gasmengsels met een hoog
koolstofgehalte, zoals benzeen. Het voordeel van deze verrijking was een toegenomen
flexibiliteit in de kwaliteit van de steenkool. Men kon een grotere variatie in kwaliteit
van de steenkool toelaten en duurdere kolen mengen met goedkopere soorten.6
Een ingrijpender verbetering betrof de retorten. De horizontaal geplaatste retorten
waren erg bewerkelijk wat betreft het laden en
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legen. Het laden gebeurde met een schop of een eenvoudige handlaadmachine. Na
het ontgassen werden de gloeiend hete cokes met lange ijzeren stangen uit de retorten
verwijderd. Vanaf het einde van de vorige eeuw begon men opnieuw te
experimenteren met type, vorm, afmetingen en opstelling van de retorten. Door
langere retorten te gebruiken nam de productiecapaciteit toe, maar de laad- en
losproblemen werden nog groter. Een schuine opstelling leverde in combinatie met
erboven geplaatste verrijdbare kolenvullers betere resultaten op. Al spoedig kwam
men echter tot de conclusie dat verticale retorten de beste oplossing boden. Bij dit
type was het mogelijk de retorten uit een erboven geplaatst kolenreservoir voortdurend
bij te vullen. De cokes konden via een schuif onder in het retort worden verwijderd.
Rond 1900 werden in Duitsland de eerste ovens met verticaal opgestelde retorten in
gebruik genomen. De eerste Nederlandse gasfabrieken volgden enkele jaren later.
Aan het begin van de jaren twintig waren de verticale retortenovens bij de gasfabricage
het meest in gebruik.7
Min of meer parallel met de introductie van de verticale retortenoven werd in
Nederland nog een ander type oven in gebruik genomen, namelijk de kameroven.
De kameroven bestaat uit een aantal rechthoekige ruimten met een lengte van ongeveer
10 m en een hoogte van circa 3 m, maar vooral de beperkte breedte is essentieel.
Voor een goede werking mag deze namelijk niet breder zijn dan een halve meter.
Tussen de met steenkool gevulde kamers bevinden zich de stookruimten, waarin de
vlammen de scheidingswanden met de kamers op een hoge temperatuur brengen.
Hierdoor worden de kolen in de kamers sterk verhit, waardoor het gas vrij komt.
In een kameroven kunnen enkele tonnen kolen worden ontgast, wat een enorme
schaalvergroting mogelijk maakt. Kamerovens werden een tijd lang alleen gebruikt
in de met de steenkoolwinning verbonden cokesindustrie. Deze industrie leverde
cokes aan hoogovenbedrijven. Het stijgen van de vraag naar gas aan het eind van de
negentiende eeuw deed echter het aantal retorten zo toenemen - de in 1885 te
Amsterdam in gebruik genomen Westergasfabriek telde er in de jaren negentig maar
liefst 560 - dat ook bij grote gasfabrieken de kameroven al spoedig werd gezien als
oplossing voor dit soort problemen. Bij de nieuwe, in 1905 gebouwde Rotterdamse
gasfabriek aan de Keilehaven werden voor het eerst in Nederland kamerovens
toegepast.
Door voortdurende verbeteringen steeg de gasopbrengst in de kameroven per ton
kolen aanmerkelijk. Bedroeg in 1908 de opbrengst nog circa 320 m3 gas, veertig jaar
later was dit gestegen tot 450 à 500 m3 gas per ton kolen. De kameroven had nog
enkele bijkomende voordelen. Het brandstofverbruik voor de verhitting van de ovens
was een stuk lager dan bij de retorten. Daarnaast brandden de kamerovens door de
grotere lading veel langer dan de retorten. Hierdoor was het mogelijk in de fabrieken
de nachtploegen af te schaffen, wat weer een besparing op de loonkosten opleverde.
De volgende stap in de mechanisatie van de productie was de invoering van de
continu werkende verticale kamerovens. In dit type oven werd de naar beneden
zakkende lading kolen in de kamer voortdurend aangevuld vanuit een zich erboven
bevindend reservoir en werden de cokes automatisch aan de onderzijde verwijderd.8
Besparingen bereikte men ook door verhitting van de kamerovens met behulp van
generatorgas, een mengsel van koolmonoxide en stikstof. Generatorgas, dat in een
aparte ruimte werd geproduceerd door lucht door hete cokes te blazen, leverde bij
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een geringer brandstofverbruik een hogere temperatuur dan in de traditionele
roosteroven het geval was (zie tabel 4.1).9
Ook de zuivering van het gas onderging de nodige verbeteringen. Het gas dat uit
de retorten kwam, bevatte nog een groot aantal ongewenste bestanddelen, zoals teer,
naftaleen en ammoniak. In de jaren dertig kwam de elektrostatische teerafscheider
op de markt. Dit apparaat bestond uit een metalen omhulsel, waarin zich enkele onder
hoge elektrische spanning staande draden bevonden.
Het gas stroomde langs de draden, waarbij de teerdruppeltjes een lading opnamen
en op het omhulsel neersloegen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw beschikte
iedere gasfabriek over een elektrostatische teerafscheider. Voor de verwijdering van
ammoniak werden diverse nieuwe typen wassers geïntroduceerd. In de rond 1935 in
zwang rakende Berkhuijsenwasser werd het gas door een horizontale cilinder geleid,
die door verticale schotten in een groot aantal kamers was verdeeld. Het in de wasser
verstoven water nam de ammoniak uit het gas op.10 De chemische stoffen die bij de
zuivering uit het gas werden verwijderd, zouden later in de eeuw nog tot onaangename
verrassingen leiden. Na de ‘Lekkerkerk-affaire’ in 1979 startte een systematisch
onderzoek naar bodemverontreiniging in Nederland. De terreinen waar gasfabrieken
stonden, scoorden zonder uitzondering zeer hoog op de lijst van te saneren locaties.11
Een verdere vernieuwing in de fabriek betrof de introductie van een ander type
gas, het watergas (zie tabel 4.1). Generatorgas was vanwege de lage calorische waarde
niet geschikt voor levering aan consumenten, maar (gecarbureerd) watergas was dit
wel. De mogelijkheid om een brandbaar gas te maken door cokes en water bij hoge
temperaturen samen te voegen, was al lang bekend en werd met name in de Verenigde
Staten op grote schaal toegepast.
Men beschikte daar namelijk over grote hoeveelheden antraciet en olieproducten
- de meest geschikte grondstoffen voor de productie van watergas.
In Europa werd de productie van watergas geïntroduceerd voor het opvangen van
pieken in de gasafname. Watergas was daar bijzonder geschikt voor, omdat een
watergasinstallatie snel bedrijfsklaar kon worden gemaakt. Een dergelijke installatie
verhoogde dus in belangrijke mate de bedrijfszekerheid van een gasfabriek.
De fabricage van watergas kon bovendien plaatsvinden met de in eigen bedrijf
geproduceerde cokes. Een nadeel was dat het kool-
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monoxide zeer giftig is. Watergas is van zichzelf reukloos, het moest dan ook altijd
van een sterk reukmiddel worden voorzien.
De eerste watergasinstallatie in Nederland werd in 1896 voltooid als onderdeel
van de gemeentelijke gasfabriek Feijenoord te Rotterdam. In 1929 maakte de productie
van watergas al 12,3% van de totale gasproductie in ons land uit. Het aandeel zou
daarna nog licht stijgen.12

Schaalvergroting en beheersing
Edison had bij het ontwerp van zijn elektrisch verlichtingssysteem de gasvoorziening
als voorbeeld genomen. Een essentieel onderdeel was het aanleggen van een goed
distributienet. Om het in de fabriek geproduceerde gas naar de afnemers te kunnen
vervoeren, legden de gasfabrieken een net van buizen aan. In vergelijking met een
elektrisch systeem op basis van wisselstroom had de gasvoorziening het grote voordeel
dat het gas kon worden opgeslagen in een voorraadvat. Een nadeel van het transport
van gas was dat de druk afnam naarmate de afstand tot de fabriek groter werd.
Zolang de gasfabrieken alleen de eigen plaats of gemeente van gas voorzagen en
de afstand tot de eindgebruiker minder dan 10 km bedroeg, leverde dit geen problemen
op en kon de gasdruk relatief laag worden gehouden.
Hoewel de gasdruk dus afhankelijk was van de positie in het systeem, was voor
de kwaliteit van de gaslevering vooral van belang dat de gasdruk bij de afnemers zo
constant mogelijk werd gehouden. Aan het begin van deze eeuw was de regulering
van de gasdruk in het net gebaseerd op twee technieken, de gashouder en de
drukregulateur. De eerste gashouders dienden vooral om er het overdag geproduceerde
gas in op te slaan. Dit gas werd in de avond en nacht gebruikt om de gaslampen te
laten branden. Deze functie van voorraadvat heeft de gashouder altijd behouden, ook
toen er continu werd geproduceerd. Wel was het zo dat geleidelijk aan een steeds
geringer percentage van de dagproductie werd opgeslagen. In het Handboek voor
Gasfitters uit 1947 schreef ir.
D. Tinbergen over de rol van de gashouder: ‘De gashouder is als het ware de
elastische verbinding tussen de nu snelle en dan langzame gasafvoer naar de stad en
de gelijkmatig voortschrijdende gasproductie.’13
Door de voortdurend stijgende productie moesten steeds grotere gashouders worden
gebouwd. Vanwege de omvang en de grote zorgvuldigheid waarmee dit in verband
met de veiligheid moest gebeuren, was de gashouder het kostbaarste deel van de
gasfabriek. Vergroting van de diameter van de gashouders stuitte echter op
constructietechnische problemen. Steeds meer gashouders bouwen was ook niet
mogelijk vanwege het ruimtebeslag. De oplossing werd eerst gevonden in het
zogenaamde telescoopsysteem, waarbij de klok een volgende ring omhoog tilde
wanneer hij zijn maximale hoogte had bereikt, en later door de schroefgashouder.
Dit laatste type had als voordeel dat de kostbare vakwerkconstructie die diende om
de gashouder in zijn verticale stand te houden, kon vervallen. Het rijzen en dalen
van de klok verliep bij dit type via een draaiende beweging.
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De grote gashouders - een zeer opvallende verschijning in het stedelijk landschap
- dienden in de productie- en distributiesystemen als voorraadvat, maar zij zorgden
ook voor de regeling van de druk en de beveiliging van het systeem.14 Hoe hoger de

Door hun enorme omvang waren gashouders blikvangers in het stedelijk landschap. Deze afbeelding
toont de grote gashouder aan het Kanaalhoofd in Eindhoven. In de nabijheid zijn ook nog enkele
kleinere gashouders te zien.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

165

De gasregulateur
Aan het begin van de eeuw was de natte of waterafsluitregulateur het meest toegepaste type. Deze
leek in feite op een kleine gashouder en werkte op een vergelijkbare manier. Dit type regulateur was
in staat om bij variaties in de inkomende druk vanuit de gashouder toch de uitgaande druk, dus de
druk in het distributienet, constant te houden.1 De natte regulateurs werkten uitstekend. De belangrijkste
nadelen waren dat zij in de winter warm gehouden moesten worden om bevriezing van het water te
voorkomen en dat het water geleidelijk verdampte waardoor de waterstand regelmatig gecontroleerd
en aangevuld moest worden. Als gevolg hiervan was de stadsdrukregulateur normaal gesproken op
het terrein van de gasfabriek ondergebracht, gewoonlijk in het ‘regulateurhuisje’. Het bezwaar van
deze locatie was dat de regulateur de volle druk van de gashouder kreeg te verwerken, waardoor
soms gas lekte.
Omstreeks 1910 werd een alternatief voor de natte regulateur ontwikkeld, de membraanregulateur.
Het belangrijkste voordeel van dit type regulateur was dat het een droog systeem was en niet tegen
de vorst beschermd hoefde te worden. Daardoor vergde deze regulateur ook veel minder onderhoud.
Een van de grootste problemen in het ontwerp van zowel natte als droge regulateurs was om het
systeem zo te ontwerpen dat het goed functioneerde over een groot bereik van drukken. De werkdruk
varieerde namelijk in de loop van de dag. Op tijden van piekvraag was een hogere druk vereist om
het gas te kunnen leveren. Een hogere druk betekende ook grotere lekverliezen, die weer gecompenseerd
moesten worden door een extra drukverhoging. Het omgekeerde gold voor periodes met een geringe
vraag. Een oplossing voor dit probleem bestond in het bijstellen van de regulateur door het aanbrengen
of verwijderen van extra gewichten. Dit werd het ‘laden’ van de regulateur genoemd. Dit had tot
gevolg dat de drukregeling slechts gedeeltelijk geautomatiseerd was; er was immers voortdurend
personeel nodig om de bijstellingen te verrichten. De variaties in de vraag waren echter goed
voorspelbaar; ze werden vooral bepaald door het aansteken en uitdoen van de stadsverlichting en
verder door het tijdstip waarop de maaltijden werden bereid. In de jaren twintig waren er daarom
al tijdklokken ontwikkeld die de bijstelling van de regulateur automatisch regelden, meestal zelfs met
een aparte instelling voor de zondagen.
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positie van de klok, hoe hoger de druk - en omgekeerd. Door de toenemende omvang
van de gashouders werden ze echter steeds minder effectief als instrument voor de
drukregeling. De steeds grotere constructies reageerden (te) langzaam op
veranderingen in de druk in het net. Bovendien zorgden ongelijkmatige bewegingen
van de klok voor ongewenste drukfluctuaties.15
Om de drukregeling in het distributienet te verbeteren, werden daarom
stadsdrukregulateurs ontwikkeld (zie kader). Deze werden tussen de gashouder en
het distributienet geplaatst. De ontwikkeling van automatische membraanregulateurs
maakte het mogelijk de gasdistributie op een andere wijze te organiseren. Traditioneel
waren gasfabrieken in Nederland gebouwd aan de rand van de steden die zij van gas
voorzagen. Voor het regelen van de gasdruk zou het echter beter zijn als dit vanuit
het centrum van het gasnet geschiedde. In 1920 kwam S.H. Bonthuis, directeur van
de gasfabriek in Goes, met het voorstel om het gas door middel van een buis naar
een membraanregulateur te leiden die in het centrum van het distributienet lag. Van
daaruit kon het gas verder worden gedistribueerd.16 De grotere afstand van de
gashouder tot de regulateur zorgde ook voor een lagere druk in de regulateur en dus
ook voor lagere lekverliezen. Uit de talrijke reacties op zijn artikel bleek dat Bonthuis
zich er totaal niet van bewust was dat zijn idee op verschillende plaatsen al in de
praktijk werd gebracht. Voorbeelden waren de Westergasfabriek in Amsterdam en
de Haarlemse gasfabriek, die nabijgelegen plaatsen van gas voorzagen.17 In Duitsland
was al volop gediscussieerd over dergelijke voorstellen, maar dan vooral naar
aanleiding van de aanleg van netten voor het transport van gas over grote afstanden.
Uit de reacties werd ook duidelijk dat de meningen zeer verdeeld waren. Vooral de
geringere controle en de problemen die dit opleverde in het geval van storingen in
de regulateur, werden als bezwaarlijk gezien. De discussie over ‘de plaats van den
regulateur’ laat zien hoe ongelijk en lokaal de ontwikkeling van
gasdistributietechnieken in Nederland in deze periode was. Elke fabrieksdirecteur
of verantwoordelijke ingenieur ging op zoek naar oplossingen voor de problemen
waar het eigen bedrijf mee kampte. Ondanks het bestaan van de VGN en het
verschijnen van tijdschriften als Het Gas, vond er geen systematische uitwisseling
van kennis en ervaringen plaats. De gassector kenmerkte zich dan ook door een
gebrek aan standaardisatie en grote verschillen in kwaliteit en samenstelling van het
gas en toegepaste gasdruk. Iedere gasfabriek loste de problemen naar eigen
goeddunken op.
Een van de belangrijkste problemen waarmee de gasfabrieken werden
geconfronteerd, was een direct gevolg van de expansie van de gasdistributie.
Gebruikers dicht bij de gasfabriek ontvingen gas met een hoger dan gemiddelde druk,
terwijl bij de meest afgelegen klanten het gas met een lagere druk uit de kraan
stroomde. Hoe groter het distributienet werd, des te groter ook de problemen.
Het drukverlies tijdens het transport werd veroorzaakt door lekkage en de weerstand
die het gas in de buizen, meters, kleppen en regulateurs ondervond. Verliezen konden
worden gereduceerd of gecompenseerd door pijpen met een grotere diameter te
gebruiken of door de druk te verhogen. Het vervangen van de bestaande buizen door
buizen met een grotere diameter was echter erg duur. Het was daarom eenvoudiger
en goedkoper de distributiedruk te verhogen. Dit deed de lekverliezen echter weer
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toenemen en bovendien kregen de gebruikers dicht bij de gasfabriek met nog hogere
drukken te maken.18
Een oplossing voor dit probleem was de toepassing van huisregulateurs. Deze
zorgden ervoor dat de druk in de huizen werd teruggebracht tot een min of meer
constant niveau dat geschikt was voor gebruik.19 Er ontstond in Nederland een
uitgebreide discussie naar aanleiding van de introductie van de huisregulateur. Sceptici
betwijfelden of dit apparaat werkelijk een verbetering voor de klant betekende.20
Huisregulateurs werden alleen toegepast in die gevallen waarin de gasdruk sterk
varieerde en grote pieken vertoonde. De regulateur verhinderde dat de klant daar last
van had. Een alternatief voor het verhogen van de druk in de netwerken was de
toepassing van een ringleiding.21

Staatsmijnen en de opkomst van het afstandsgas
Ondanks de voortdurende verbeteringen bleef de gasvoorziening in Nederland lange
tijd een lokale aangelegenheid. Dit zou pas rond 1920 veranderen met de opkomst
van het afstandsgas.
Aan het begin van de twintigste eeuw was de buizentechniek zodanig verbeterd
dat het mogelijk werd om gas over een afstand van enkele honderden kilometers te
transporteren. Dit stelde Amerikaanse gasbedrijven in staat om het aardgas, dat vooral
in de zuidelijke staten was aangetroffen, naar de regionale bevolkings- en
industriecentra te transporteren. Ook in Europa ging men over tot het transport van
gas over langere afstanden.
In hetzelfde tijdvak vormde de introductie van cokesovengas een belangrijke
impuls voor het leveren van gas op afstand. De productie hiervan vertoonde grote
overeenkomsten met de bereiding van steenkoolgas. Cokesovenfabrieken werden
gebouwd bij mijnen waar veel vette steenkool werd gewonnen. Deze steenkool was
het meest geschikt voor de productie van cokes. De productie van cokes hing
internationaal nauw samen met de ontwikkeling van de basismetaalindustrie.
Aanvankelijk gebruikte men het bij de cokesproductie vrijkomende gas voor
verhitting van de batterijen cokesovens. Door terugwinning van warmte slaagde men
er rond 1900 in ongeveer 40% van het geproduceerde cokesovengas voor andere
doeleinden over te houden, zoals de aandrijving van machines en later het opwekken
van elektriciteit. De toepassing van generatorgas als brandstof voor de ovens maakte
het vervolgens mogelijk vrijwel al
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Hoewel cokesovenfabrieken in grote lijnen dezelfde technologie gebruikten als de gewone
stadsgasfabrieken, bestond er wel een groot verschil in schaal.
De nietige arbeider boven geeft een indruk van de omvang van het cokesovenbedrijf. De aanvoer van
de steenkool geschiedde via spoor- grote waterwegen - zoals in het geval van de Hoogovens en te
Sluiskil - of ze kwam van dichtbij, zoals bij de Limburgse cokesfabrieken. Het gehele bedrijf was
grotendeels gemechaniseerd.

het gewonnen cokesovengas voor andere doeleinden te gebruiken.22 Uit proefboringen
in Zuid-Limburg bleek dat de kolenvoorraden veel vette of industriekolen bevatten.
Om deze steenkool te kunnen afzetten, was het noodzakelijk om hieruit cokes te
produceren.
De directie van Staatsmijnen nam toen het principebesluit om op het terrein van
de eerste vetkoolmijn, Emma te Heerlen, een cokesfabriek op te richten die onder
meer gas zou moeten leveren voor de opwekking van elektriciteit.23 Na een oriënterend
bezoek aan het buitenland werd in 1915 de opdracht voor de cokesfabriek aan een
Duits bedrijf gegund. Hoewel de bouw voorspoedig vorderde, werd de inbedrijfstelling
voortdurend uitgesteld. De regering achtte het door de oorlogsomstandigheden niet
verantwoord de vette steenkool, waaraan in Nederland op dat moment een groot
tekort bestond, voor de fabricage van cokes te gebruiken. Pas in de herfst van 1919
werd toestemming verkregen om een batterij cokesovens in werking te stellen.24
In een eerste rentabiliteitsberekening was de directie er nog van uitgegaan dat het
gas voor het overgrote deel zou worden gebruikt voor de verhitting van de ovens en
als brandstof in het ketelhuis van de elektriciteitscentrale Emma. Zou er verder nog
iets overblijven van het gas, dan kon dit aan omliggende gemeenten worden geleverd.
Al in 1913 had een naburige gemeente inlichtingen gevraagd over de prijs waartegen
eventueel gas ter beschikking kon worden gesteld, maar dit werd op dat moment nog
als voorbarig bestempeld.25
Vanaf 1916 begon Staatsmijnen onderhandelingen met naburige gemeenten over
mogelijke gasleveranties. De doelstelling van de directie bij die besprekingen was
te komen ‘tot de oprichting van eene Coöperatie van Zuid-Limburgsche gemeenten,
welke coöperatie ten doel zou hebben de afname en de distributie van het
cokesovengas over verschillende bestaande of nog op te richten gemeentelijke
gasbedrijven’.26 Staatsmijnen zag voor zichzelf alleen een rol als gasproducent
weggelegd. Het bleek echter niet mogelijk om de gemeenten op één lijn te krijgen.
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Ondanks bemoeienis van het provinciebestuur en het ministerie van Landbouw,
Nijverheid en Handel bleek het bij hernieuwde besprekingen wederom niet mogelijk
om te komen tot de oprichting van een ‘Centraal Distributielichaam’, dat de
gaslevering aan de diverse aangesloten steden en dorpen kon verzorgen.
Overeenkomsten met gemeenten kwamen hierdoor niet tot stand. Alleen met Sittard
was al in de eerste ronde overeenstemming bereikt over een contract voor gaslevering
over 25 jaar.27
In 1921 publiceerde Het Gas zonder commentaar het door de directeuren van de
Amsterdamse en Maastrichtse gasfabrieken dr. L.J. Terneden en W.J.H. Bauduin
opgestelde Rapport omtrent de centrale gasvoorziening in de provincie Limburg.
Het rapport analyseerde de haalbaarheid van een centraal gasnet op basis van het
cokesovengas voor de provincie Limburg.28 Volgens de twee deskundigen maakten
de relatief lage productiekosten van cokesovengas het economisch mogelijk om een
regionaal gastransportnet aan te leggen met pijpen met een lengte van meer dan 100
km. Technisch gesproken waren er geen grote problemen, de uitvoering werd gezien
als een ‘technisch-economische opgave’.29 Bij het ontwerp moest een optimum worden
gezocht tussen enerzijds ver-
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De productie van gas vond in de cokesovenfabrieken van Staatsmijnen op een veel grotere schaal
plaats dan in de gemiddelde stadsgasfabriek. Toen Staatsmijnen in de jaren twintig ervan overtuigd
was geraakt dat het bedrijf zelf het transport van dit gas voor zijn rekening diende te nemen, was het
voor veel gemeenten in Limburg en Zuidoost-Brabant veel aantrekkelijker om het gas van Staatsmijnen
te kopen en de eigen gasfabriek te sluiten of deze alleen als reserve- of noodvoorziening achter de
hand te houden. In 1930 bereikte het Staatsmijnennet Eindhoven. In september van dat jaar werd de
gaslevering officieel in bedrijf gesteld. Het gasbedrijf in Eindhoven hoefde alleen nog maar voor de
distributie van het gas te zorgen. Hier poseert de directeur bij de installatie waar het gas vanuit
Limburg het Eindhovense gasnet binnenstroomt.

hoging van de gasdruk en anderzijds de benodigde investeringen. Hoe hoger de
gasdruk, des te kleiner kon de buisdiameter zijn, wat tot een besparing op de kosten
van het distributienet leidde, maar daar stond tegenover dat er onder andere in
gascompressoren en hogedrukregulateurs geïnvesteerd moest worden, en verder dat
de lekverliezen toenamen. De kennis om het langeafstandsgasnet zo economisch
mogelijk te kunnen ontwerpen, haalden de Nederlandse ingenieurs voornamelijk uit
Duitsland, waar men over uitgebreide empirische gegevens beschikte gebaseerd op
ervaringen met langeafstandsnetten.30 In het ontwerp van het gasnet van Staatsmijnen
werd het centrale probleem van de afnemende gasdruk opgelost door compressoren
te bouwen bij de mijnen Emma en Maurits. Deze brachten de gasdruk op 300 mbar.
De ingenieurs van Staatsmijnen berekenden dat aan het einde van het net de druk
tot 30 mbar zou dalen, wat nog voldoende was voor lokale opslag en gebruik.31
Het zou echter nog enkele jaren duren voordat Staatsmijnen de stap wilde zetten
om zich op het gebied van de gasdistributie te begeven. Op aandringen van GS
probeerden de partijen nog enkele malen om te komen tot de oprichting van een
centraal gasbedrijf voor het zuiden van de provincie Limburg. Een commissie
bestaande uit vertegenwoordigers van het provinciebestuur en van belegde
vergaderingen met vertegenwoordigers van de vele gemeenten. Telkens opnieuw,
echter, bleek er in kringen van die gemeenten verdeeldheid te bestaan over levering
door Staatsmijnen. Kleine plaatsen maakten vooral bezwaar tegen de grote
investeringen die nodig waren voor de opbouw van een distributiebedrijf.
Staatsmijnen van zijn kant was niet bereid de kosten voor de aanleg van een
buizenstelsel voor zijn rekening te nemen. Particuliere ondernemers, zoals de in Den
Haag gevestigde Nederlandsche Continental Gas Maatschappij, stelden voor om de
gasdistributie op zich te nemen, maar het staatsbedrijf ging daar niet op in.32
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Het mislukken van de centraal georganiseerde onderhandelingen leidde ertoe dat
enkele grotere plaatsen in Limburg in 1925 zelf onderhandelingen met Staatsmijnen
begonnen. Dit resulteerde eind dat jaar in een contract met Heerlen over de afname
van cokesovengas. Hoensbroek volgde in april 1927. In beide plaatsen was de levering
van gas af fabriek, dat wil zeggen dat de gemeenten zelf voor de aanleg en het
onderhoud van de leidingen moesten zorgen. Juist echter vanwege deze voorwaarde
ging levering aan verder gelegen steden als Venlo en Roermond niet door.
Enkele factoren zorgden echter in datzelfde jaar voor een wijziging in de houding
van de directie van Staatsmijnen. Hierbij speelde de naderende voltooiing van de
nieuwe cokesfabriek van de mijn Maurits een belangrijke rol. Voor het daar
geproduceerde gas moest een afzetmarkt worden gevonden. Daarnaast was in de
jaren twintig grote vooruitgang geboekt op het terrein van de gasbuizentechnologie
met de introductie van de gelaste naadloze buis. Mede door het gebruik van deze
buizen nam bijvoorbeeld de levering van afstandsgas in het nabijgelegen Ruhrgebied
sterk toe.33 Eind 1926 nam algemeen directeur F.K.Th. van Iterson van Staatsmijnen
contact op met J.J.C. Willekens, een gewezen medewerker van het bedrijf die
inmiddels directeur was van de Gemeentebedrijven in Eindhoven. Hij vroeg hem
offertes uit te werken voor de franco levering van gas aan Venlo en Roermond.
Uit een voor Van Iterson persoonlijk bestemde notitie van februari 1927 blijkt dat
Willekens van meet af aan rekening hield met levering door Staatsmijnen aan steden
als Eindhoven, Den Bosch en
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tussenliggende plaatsen. Cokesovengas, stelde hij, leverde vooral financieel voordeel
op wanneer het in grote hoeveelheden kon worden afgezet. Mede op grond van
Willekens' bevindingen kwamen er nu besprekingen op gang tussen Staatsmijnen,
Eindhoven en grootafnemer Philips. Hierbij ging Staatsmijnen aanvankelijk nog uit
van de aanleg van een gasleiding op kosten van Eindhoven en Philips. De kosten
van ruim een miljoen gulden konden de afnemers terugverdienen door aansluiting
van tussenliggende gemeenten als Roermond, Weert en Geldrop.34 Dit voorstel stuitte
echter op dezelfde bezwaren als de eerdere plannen.
De directie van Staatsmijnen wijzigde nu haar standpunt en koos voor de oprichting
van een eigen gasdistributiebedrijf. Dit bedrijf moest zorg dragen voor de aanleg en
het beheer van de leidingen; levering van cokesovengas zou voortaan franco plaats
van bestemming kunnen plaatsvinden. Begin juni 1927 keurde de minister de plannen
goed.

Dit reclameaffiche van ontwerper Balazs voor de warmwaterbereiding met gas (omstreeks 1930)
geeft een visuele weergave van de concurrentiestrijd. Het warme water stroomt overvloedig over het
rode gasbed. In vergelijking met steenkool is het gas goedkoop, in vergelijking met de blauwe
elektriciteit is het gas zuinig.
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Na de koerswijziging verliepen de besprekingen met potentiële afnemers als
Eindhoven, Roermond, Venlo en Maastricht een stuk beter. In het najaar van 1928
werden contracten voor de levering van cokesovengas gesloten met de vier genoemde
steden. Aan het eind van dat jaar werd een begin gemaakt met de aanleg van het
buizennet voor het distributiebedrijf. Januari 1930 kon een aanvang worden gemaakt
met de gaslevering aan Maastricht, nog in hetzelfde jaar gevolgd door de start van
de levering aan Roermond, Eindhoven, Venlo en Weert. Enkele grote keramische
bedrijven in Limburg, zoals de Mosa en Stella Aardewerkfabrieken en de Kristalunie
in Maastricht en een dakpannenfabriek in Echt, die in hun productieproces veel gas
gebruikten, sloten afzonderlijke contracten met Staatsmijnen.35
De oprichting van het gasdistributiebedrijf van Staatsmijnen en de aanleg door dit
bedrijf van gasleidingen naar Zuid-Limburg en vooral Zuidoost Brabant betekende
een doorbraak voor de positie van het afstandsgas in Nederland. De hogedrukleiding
werd in 1931 doorgetrokken naar Den Bosch en in de loop van de jaren dertig gingen
tal van gemeenten in Limburg en Oost- en Midden-Brabant alsmede een aantal grote
bedrijven in die regio's over op de afname van afstandsgas. In juni 1934 werd, met
deelname van Staatsmijnen, de NV Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie
(Limagas) opgericht. Limagas, waarvan het hoofdkantoor in Maastricht stond, ging
zich bezighouden met de aanleg van leidingnetten en de levering van gas aan kleinere
gemeenten in de provincie. Direct bij de oprichting trad een achttal gemeenten in
Zuid-Limburg tot Limagas toe en dit aantal nam in de jaren dertig geleidelijk toe.
Bij al deze activiteiten steeg de afzet van cokesovengas spectaculair (zie grafiek 7.1).
In 1928 werd minder dan 2% van de totale gasproductie van 156 miljoen m3 aan drie
gemeenten geleverd. In 1936 bedroeg de afzet van de twee cokesovenfabrieken van
Staatsmijnen aan derden al 64 miljoen m3, waarvan iets meer dan een derde
rechtstreeks naar de industrie ging.36
Hoewel de cokesovenfabrieken in grote lijnen dezelfde techniek toepasten, was
de schaal van opereren veel groter dan in de gasfabrieken. De cokesovenfabriek bij
de mijn Emma produceerde eind jaren twintig, begin jaren dertig ongeveer vijftig
maal zoveel gas als de gemiddelde stadsgasfabriek. De verschillen tussen de
gasfabrieken waren overigens aanzienlijk, de grote gasfabriek in Utrecht leverde in
die tijd ongeveer 20 miljoen m3 gas, maar daar stonden ook een aantal zeer kleine
fabrieken tegenover.

Hoogovens
De Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV te Velsen was in september
1918 opgericht; reeds kort daarna had de directie het besluit genomen om voor de
eigen cokesvoorziening een fabriek te bouwen. Cokes worden in de hoogovens
gebruikt om ijzererts te reduceren tot ruw ijzer. De cokesfabriek, met als belangrijkste
bijproduct cokesovengas, was begin 1924 gereed. Al voor dit tijdstip had de directie
een begin gemaakt met onderhandelingen over de afzet van het geproduceerde gas,
waarvan de verkoop werd gezien als van belang om tot een sluitende exploitatie te
komen.
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Van meet af aan had de leiding van Hoogovens zich gerealiseerd dat aan het sluiten
van contracten voor de levering van gas nogal wat consequenties verbonden waren.
De belangrijkste was, dat ook wanneer er weinig vraag was naar ijzer en staal en het
dus uit productietechnisch oogpunt verstandig zou zijn om hoogovens stil te leggen,
dit niet goed mogelijk was: de gasproductie zou in gevaar komen. Dit klemde te meer
omdat de cokesovens in de eerste plaats waren gebouwd voor de productie van cokes
en er weinig rekening was gehouden met de gaslevering. Voor de levering van gas
aan gemeenten moesten er ook grote investeringen worden gedaan in
zuiveringsinstallaties, compressoren, regulateurs en gasleidingen.37
Ook hier verliepen de onderhandelingen met gemeenten in de regio uitermate
moeizaam. In de besprekingen met Amsterdam, potentieel de grootste afnemer, kon
geen overeenstemming worden bereikt over de kosten van de aanleg van een
gasleiding van 25 km naar Amsterdam-Noord. Hiervoor was een bedrag van f 250.000
à 300.000 nodig. Hoogovens meende dat het beste een aparte NV kon worden
opgericht, waarin beide partijen zouden deelnemen. Amsterdam wenste echter niet
akkoord te gaan met dit voorstel. Van belang was hierbij ook een ideologische kwestie.
In politiek linkse kringen bestond bezwaar tegen het sluiten van de vaak goed
renderende gemeentelijke gasfabrieken ten voordele van een particuliere onderneming
als Hoogovens. Partijen die dit standpunt aanhingen, zoals de sociaal-democratische
SDAP en de communistische CPH, waren in de Amsterdamse gemeenteraad sterk
vertegenwoordigd.38
Wel succesvol verliepen de besprekingen met Velsen, de vestigingsplaats van
Hoogovens. Begin 1924 bereikten de partijen overeenstemming over een contract
voor onbepaalde duur. Hoogovens moest hierbij echter een opzegtermijn van drie
jaar in acht nemen en verplichtte zich bovendien om binnen een bepaalde, nader vast
te stellen termijn de overeenkomst niet op te zeggen, tenzij onverhoopt het hele
bedrijf werd stopgezet. De gaslevering vergde van Hoogovens een investering van
f 100.000 voor de bouw van een gaszuiveringsinstallatie, een compressor en de
leiding. Velsen, dat voordien zijn gas betrok van Haarlem, nam de bouw van een
gashouder voor zijn rekening. Het eerste cokesovengas bereikte Velsen in 1925.
Hoogovens was in staat om met deze levering van circa 3 miljoen m3 een winst per
jaar te boeken van f 50.000 à 60.000.
In de volgende jaren werd nog met een aantal gemeenten en bedrijven, waaronder
de Van Gelder Papierfabrieken, overeenstemming bereikt over gaslevering.39
Meer zekerheid over de afzet van het cokesovengas werd verkregen
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Tabel 4.1: Overzicht van de verschillende soorten gas, grondstoffen, globale
energie-inhoud in MJ/m3 en belangrijkste componenten
Soort gas
Steenkoolgas

Grondstoffen
steenkool

Energie-inhoud
17,6

Samenstelling
waterstof, methaan,
koolmonoxide en
zware
koolwaterstoffen

Watergas

cokes, water

13

koolmonoxide,
waterstof

Gecarbureerd
watergas

cokes, water

19-21

koolmonoxide,
waterstof en
koolwaterstoffen

Generatorgas

cokes, lucht

4,2

koolmonoxide,
stikstof

Hoogovengas

ijzererts

4

koolmonoxide,
kooldioxide en
stikstof

Raffinaderijgas

restgas olieraffinage

Aardgas

(natuur)

koolwaterstoffen,
waterstof
35,1

mengsels
koolwaterstoffen,
vooral methaan

Bron: J.H. Waszink, Gasproductie en gasdistributie (Zeist 1996) PIE Rapportenreeks
26, 47-51.
door de overeenkomst die Hoogovens in 1929 sloot met de Bataafsche Petroleum
Maatschappij (BPM). Gezamenlijk besloten de twee bedrijven de Maatschappij tot
Exploitatie van Kooksovengassen (Mekog) op te richten, die zich ging bezighouden
met het maken van stikstofmeststoffen. In de raad van bestuur van de Mekog zaten
directieleden van de twee bedrijven. De dagelijkse leiding berustte bij Hoogovens.
Augustus 1929 werd een proeffabriek in bedrijf gesteld, waarmee zulke gunstige
resultaten werden behaald dat al een maand later besloten werd over te gaan tot
normale productie. Het productieproces van de Mekog legde een zodanig beslag op
het gewonnen gas dat Hoogovens zich in 1929 verplichtte geen nieuwe
leveringscontracten met gemeenten meer te sluiten zonder instemming van de BPM.40
In de jaren dertig steeg het aantal afnemers van cokesovengas, net als bij
Staatsmijnen, gestaag. Dat ook Hoogovens niet aan de gevolgen van de economische
crisis van die tijd kon ontsnappen, blijkt uit het teruglopen van de gasleveranties aan
de gemeenten. In 1930 ging het nog om een levering van 14 miljoen m3, maar in de
jaren daarna bleef dit getal rond de 12,5 miljoen m3 schommelen. Het overschot aan
cokesovengas kon echter vanaf 1931 worden geleverd aan het Provinciale
Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN). Aan het contract met dit bedrijf waren
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langdurige onderhandelingen met een andere elektriciteitsmaatschappij, de Provinciale
en Gewestelijke Elektriciteitsmaatschappij (PEGEM), voorafgegaan. De PEGEM
was een samenwerkingsverband tussen elektriciteitsbedrijven in Amsterdam en in
de provincie Noord-Holland. De maatschappij had vrijwel vanaf het begin het
overschot van de in de eigen centrale van Hoogovens geproduceerde elektriciteit
afgenomen. Deze centrale werd gestookt met het laagcalorische en niet over langere
afstanden vervoerbare hoogovengas, dat bij de winning van ijzer uit erts ontweek.
Een plan van de PEGEM om in Velsen een nieuwe elektrische centrale te bouwen,
die zou worden gestookt met hoogoven- en cokesovengas, ging echter op het laatste
moment niet door. De centrale werd nu gebouwd door het PEN. Als tegenprestatie
leverde het PEN tegen kostprijs elektriciteit aan de Hoogovens. De eigen elektrische
bedrijfscentrale kon nu worden stilgelegd.41

Afstandsgas en de organisatie van de gasvoorziening
Na de introductie van het afstandsgas in Nederland in het begin van de jaren twintig
verschenen in Het Gas en andere technische bladen ook de eerste artikelen over de
mogelijkheid om te komen tot een meer centraal georganiseerde gasvoorziening.
Deze artikelen hadden aanvankelijk vooral een signalerend karakter. Het al
aangehaalde artikel over een centrale gasvoorziening in Limburg uit 1921 was een
van de eerste. De auteurs pleitten voorzichtig voor gaslevering door Staatsmijnen.
Uit een eveneens in 1921 gehouden enquête bleek dat de gasfabrieken slechts iets
meer dan de helft van hun mogelijke productiecapaciteit benutten. In de loop van de
jaren twintig gaf de VGN op verzoek van een aantal gemeente- en provinciebesturen
adviezen over het samengaan van gasfabrieken. In een ‘zeer groot gedeelte’ van de
gevallen luidde de conclusie echter ‘dat voortzetten van het eigen bedrijf voordeeliger
zou zijn’.42
Discussie over de positie van de zelfstandige, veelal stedelijke gasfabrieken
ontstond pas eind jaren twintig, toen de bouw van de cokesfabriek Maurits zijn
voltooiing naderde. Tijdens de jaarvergadering van de VGN van 1928 gaf de directeur
van Staatsmijnen, dr. ir. F.K.Th van Iterson, een uitvoerige uiteenzetting over de
mogelijkheden van het leveren van gas op afstand. Wijs geworden door de
teleurstellende ervaringen in de voorgaande jaren,
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Productieschema van de Gemeentelijke Gasfabriek Utrecht uit 1936. De getallen in het schema geven
de jaarproductie van de fabriek, die tot de grootste stedelijke gasfabrieken in Nederland behoorde.
Het schema geeft ook een mooi overzicht van de verschillende stappen in de gasproductie nadat het
ruwe gas uit de ovens komt en de (waardevolle) bijproducten die dit oplevert. Bovendien wordt
duidelijk hoe een deel van de cokes in eigen bedrijf wordt gebruikt voor de productie van generatorgas,
waarmee de ovens worden gestookt.

hoedde hij zich ervoor zijn lezing een al te propagandistisch karakter te geven;
daarvoor bestonden er ook te veel onzekerheden. Die onzekerheden lagen vooral in
de afzet naar de industrie en in de hoeveelheid gas die Staatsmijnen zelf nodig zou
hebben. Ook de verkoopprijs was nog niet vastgesteld. Staatsmijnen zou daarom zijn
gas aan niemand opdringen maar rustig de ontwikkelingen afwachten, zo verklaarde
Van Iterson.43
Een jaar later kreeg het streven naar een meer centrale gasvoorziening steun uit
een onverwachte hoek, en wel van de medewerkers van de rijksdienst die zich
bezighield met het opstellen van
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gewestelijke plannen. Tijdens een lezing over een dergelijk plan voor het gewest
Zuid-Holland-West in april 1929 werd door de opstellers, ir. Bakker Schut en jhr.
De Jonge van Ellemeet, gewezen op de grote verschillen in structuur tussen de
elektriciteits- en de gasvoorziening. In het gebied waren 6 elektriciteitscentrales en
maar liefst 22 gasfabrieken. In de lezing noemde De Jonge van Ellemeet het grote
aantal gasfabrieken ‘een verspilling van kapitaal en arbeid’.44
Deze ideeën werden met instemming geciteerd in Het Gas door J.G. van Niftrik,
oud-directeur van de Vlissingse gasfabriek, die er in drie artikelen op wees dat het
grote aantal fabrieken niet betekende dat Nederland op een uitstekende wijze van
gas werd voorzien, onder meer omdat ‘groote deelen van het platteland geheel van
gas (zijn) verstoken’. Van Niftrik stelde vervolgens dat het voor Nederland hoog tijd
werd om een gewestelijke gasvoorziening in te voeren. Aan de basis hiervan moesten
‘groote economisch werkende gasfabrieken’ komen te staan, terwijl tevens gebruik
moest worden gemaakt van het gas dat door diverse cokesfabrieken werd
geproduceerd. In de te vormen zeventien districten - waarvoor hij al een gedetailleerde
indeling had gemaakt - zouden de bestaande plaatselijke netten onderling verbonden
moeten worden door hoge- of lagedrukleidingen, dit afhankelijk van de
omstandigheden. Voor het beheer van de gewestelijke gasbedrijven waren er volgens
Van Niftrik twee mogelijkheden: de oprichting van een naamloze vennootschap door
alle belanghebbenden of de stichting van een soort coöperatieve
distributiemaatschappij, die het gas van de in werking blijvende fabrieken moest
kopen en tegen vaste voorwaarden binnen het district diende te verkopen. In zijn
laatste artikel deed Van Niftrik een beroep op Gedeputeerde Staten van de provincies
om ‘dwingend op te treden, wanneer door slecht inzicht, een Gemeente haar eigen
belangen en die van andere Gemeenten schaadt’. De tijd was volgens hem rijp om
de gasindustrie naar analogie van de elektriciteitsvoorziening op provinciaal niveau
te regelen.45
De voorstellen van Van Niftrik kwamen op een ongelukkig moment. Kort na de
publicatie viel de gasproductie sterk terug als gevolg van de economische depressie.
Pas aan het einde van de jaren dertig was de afname van gas terug op het niveau van
1929.
Voor ingrijpende hervormingen van de gasvoorziening bestond in de eerste helft
van de jaren dertig weinig belangstelling.
Desondanks kon men spreken van een aanzienlijke concentratie in de
gasvoorziening omdat diverse kleine gasfabrieken de productie om voornamelijk
economische redenen staakten. De expansie van het afstandsgas zorgde bovendien
voor een aanzienlijke uitbreiding van het voorzieningsgebied. In 1920 voorzagen
200 fabrieken in Nederland een gebied met een bevolking van ruim 4,2 miljoen
inwoners van gas. Gemiddeld was dit dus per fabriek ruim 21.000 mensen. Dertien
jaar later verzorgden 168 fabrieken, waaronder drie cokesovenbedrijven, een gebied
met een bevolking van 5,7 miljoen personen van gas. Dit was gemiddeld 34.000
mensen per fabriek.
J.L. Schippers, G.P.J. Verbong en J. Small

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Eindnoten:
Rijksarchief Limburg (RAL)
1 Jaarverslag Gemeentelijke Gasfabriek Maastricht over 1917 (Maastricht 1918) 5.
2 E. Hemrica, ‘Huishoudelijk gasverbruik’, Het Gas (juni 1980) Jubileumnummer, 320.
3 C.H. Slechte, ‘De gemeente geeft gas in C.B. van Ardenne, H.W. Polderman en C.H. Slechte,
Den Haag energiek (Den Haag 1981) 193-194; J. van den Noort, Licht op het GEB (Rotterdam
1993) 120; zie voor de omstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog ook P. Hijdelaar, ‘Het
gas in donkere tijden’ in De VGN in de geschiedenis (Apeldoorn 1973) 40-45. Gaslantaarns
bleven overigens in delen van steden nog lang in gebruik.
4 G. Dil en E. Homburg, ‘Gas’ in H.W. Lintsen e.a. eds., Geschiedenis van de Techniek. De
wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Zutphen 1993) dl. 3, 122.
5 Dil en Homburg, ‘Gas’, 116-119; J. Körting, Geschichte der deutschen Gasindustrie (Essen
1963) 193-195.
6 C. Klaassen, ‘Gasproductie’, Het Gas (juni 1980) Jubileumnummer 280-281.
7 Dil en Homburg, ‘Gas’, 122-124; Körting, Geschichte, 342-353; zie voor een goed overzicht
van de in Nederland gebruikte oventypes J.H. Waszink, Gasproductie en gasdistributie (Zeist
1996) PIE Rapportenreeks 26, 52-63.
8 Dil en Homburg, ‘Gas’ 124-130; Waszink, Gasproductie, 57-62.
9 Waszink, Gasproductie, 52-57.
10 Het gas werd hierbij door luchtdicht afgesloten kisten met ijzeroxide geleid. Dit legde een groot
beslag op de ruimte, bovendien was de wijze waarop het ijzeroxide moest worden
‘geregenereerd’, zeer bewerkelijk en arbeidsintensief. Körting, Geschichte, 375-381; Waszink,
Gasproductie, 63-67; J.P. Domisse, ‘De ontwikkeling van de gasfabricage in de laatste 25 jaar’
in 25 Jaar Gasindustrie 1929-1954 (Den Haag 1954) 23-26.
11 J. Nieuwkoop, Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen (Eindhoven 1993).
12 Klaassen, ‘Gasproductie’, 281-282; G. Dil, De geschiedenis van het steenkolengas in Nederland
1816-1969 (Eindhoven 1995) ongepubliceerd manuscript, 79-84.
13 D. Tinbergen, Handboek voor gasfitters (Haarlem 1947) dl. 1, 82.
14 Th.L. van Noort en O. van Uchelen, ‘Drukregulateurs II’, Het Gas 88 (1968) 323-372, aldaar
324.
1 A.C. Koppejan, ‘De ontwikkeling der toestellen voor gasfabrieken’, Het Gas 50 (1930) 229-230.
15 C.H.R.T. Weevers en H.N. Hulsman, Gashouders, opgang en neergang (Hardenberg 1990).
16 S.H. Bonthuis, ‘De plaats van den regulateur’, Het Gas 40 (1920) 22-23.
17 A. van der Stel, ‘De plaats van den regulateur’, Het Gas 40 (1920) 43-44; J.H. Boezeman, ‘De
plaats van den regulateur’, Het Gas 40 (1920) 44-45; S.J. Prummel, ‘De plaats van den
regulateur’, Het Gas 40 (1920) 45; C.C. de Rooij, ‘De plaats van den regulateur’, Het Gas 40
(1920) 45.
18 J.H. Brunklaus, ‘Transport van het gas’, Het Gas 61 (1941) 232.
19 J.H. Brunklaus, ‘Een Nederlandsche huisdrukregulateur’, Het Gas 50 (1930) 375-377.
20 D. Stavorinus, ‘De Progas drukregelaar’, Het Gas 50 (1930) 91-94; W.G.F. Wentink, ‘De Progas
drukregelaar’, Het Gas 50 (1930) 157-158.
21 Deze ringleiding verbond de uiteinden van de distributiebuizen. De ringleiding werd via
membraanregulateurs afzonderlijk gevoed door een aantal hogedrukbuizen vanuit de gasfabriek.
Zo kon een drukval aan het uiteinde van een distributienet worden opgevangen. J.H. Brunklaus,
‘Transport’ 230-234, 237-277, 316-324; Tinbergen, Handboek, 114.
22 Körting, Geschichte, 366-367; Klaassen, ‘Gasproductie’, 284-285.
23 Gedenkboek - Staatsmijnen in Limburg (Heerlen 1952) 202-204.
24 H.J. Merx, Chronologisch Overzicht van de geschiedenis van de Cokesfabrieken en het
Gasdistributiebedrijf 1912-1952 (Heerlen 1955) intern rapport, 2-8.
25 Rijksarchief Limburg (verder RAL), Archief DSM, Gasdistributie map 1, correspondentie
tussen firma H. Koppers en directie. Staatsmijnen, div. data feb. 1913
26 RAL, brief dir. DSM aan Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1 juli 1920.
27 Merx, Overzicht, 11-12.
28 L.J. Terneden en W.J.H. Bauduin, ‘Rapport omtrent de centrale gasvoorziening in de provincie
Limburg’, Het Gas 41 (1921) 203-215.
29 E.J. Hofstede, ‘I. Grafische Berekeningsmethode van persgasleidingen en II. Gasleidingen voor
hoogen druk’, Het Gas 49 (1929) 323.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

30 R. Leinhardt, ‘Gasvoorziening op verre afstand door groote centrale gasfabrieken’, Het Gas 52
(1932) 283-287, en Hofstede, ‘Grafische Berekeningsmethode’ 323.
31 Terneden en Bauduin, ‘Rapport gasvoorziening’, 203-215.
32 RAL, Archief DSM, Verslagen vergaderingen van Limburgse gemeenten en correspondentie
tussen directie Staatsmijnen en Ned. Continental Gas.
33 Merx, Overzicht, 22-28.
34 RAL, Archief DSM, map 4, corr. tussen F.K.Th. van Iterson en J.J.C. Willekens, nov. 1926 februari 1927.
35 Merx, Overzicht, 36-37.
36 Merx, Overzicht, 42-53; 75 Jaar Gemeentelijk Gasbedrijf Utrecht (Utrecht 1938) bijlage.
37 J.H. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968 (IJmuiden 1978) 316-318; Archief Hoogovens,
J. van der Linden, Historisch overzicht van de gasleveringen door de Koninklijke Nederlandsche
Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (IJmuiden 1965) intern rapport, 3.
38 De Vries, Hoogovens, 316.
39 Van der Linden, Overzicht gasleveringen, 4-9.
40 De Vries, Hoogovens, 320; Van der Linden, Overzicht gasleveringen, 7-8.
41 Van der Linden, Overzicht gasleveringen, 9-12.
42 Terneden en Bauduin, ‘Rapport gasvoorziening’, 203-215; F.C. Wirtz Czn, ‘Bij de kaart’, Het
Gas 47 (1927) 339-342.
43 F.K.Th. van Iterson, ‘Gasvoorziening op verren afstand, Verslag Jaarvergadering VGN 1928’,
Het Gas 49 (1929) 68-77.
44 J.G. van Niftrik, Beschouwingen, over de gasvoorziening van Nederland, Het Gas 49 (1929)
447-453, 480-482, 532-533.
45 Van Niftrik, Beschouwingen 447-453.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

174

Vloeiblad met reclame voor een elektrische boiler in Noord-Holland, jaren dertig. In navolging van
het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf in Amsterdam bood ook het provinciale elektriciteitsbedrijf boilers
van verschillende afmetingen te huur aan. Hoewel het affiche vooral de aandacht wil vestigen op het
gemak van warm water in de keuken, mikte het bedrijf ook op de toepassingen bij het wassen; bij de
kleinste typen boilers werd gratis een douche-installatie geleverd. Het bedrijf ging er vermoedelijk
van uit dat degenen die een echt grote boiler huurden al over een wasruimte (met bad) beschikten,
dan wel voldoende draagkrachtig waren om er zelf een aan te schaffen.
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5 De strijd om het huishouden
Het elektrische huis
Expansie en innovatie
Boilers versus geisers
De reactie van het gasbedrijf
Modern koken: elektrisch of op gas?
Het voorbeeld van de PUEM
Kookleraressen en vrouwenorganisaties
De keuze van de huisvrouw

Het elektrische huis
In 1907 werd in Leiden de tentoonstelling ‘Electriciteit in woning en ambacht’
georganiseerd. De aanleiding was de opening van de nieuwe gemeentelijke
elektriciteitscentrale. De tentoonstelling liet allerlei mogelijke toepassingen van
elektriciteit zien. In ‘Het electrische huis’ waren een salon en een eetkamer nagebouwd
die onder andere van elektrische verlichting, ventilatoren, verwarming en een
stofzuiginrichting waren voorzien. In de ‘Electrisch ingerichte keuken’ was naast
elektrische kookapparatuur ook een strijkinrichting opgenomen. Het idee voor een
elektrisch huis was ontleend aan buitenlandse voorbeelden. Al in 1893 was op de
wereldtentoonstelling in Chicago een geheel elektrisch ingerichte keuken te zien
geweest. Vooral Amerikaanse en Duitse bedrijven ontwikkelden in de daarop volgende
jaren talrijke nieuwe apparaten. Bekende namen waren General Electric en
Westinghouse, respectievelijk AEG en Siemens. Nederlandse producenten waren er
nog niet, maar verschillende handelaren begonnen vanaf 1905 allerhande elektrische
apparaten, zoals stofzuigers, te importeren. De grote handelsfirma R.S. Stokvis uit
Rotterdam beschikte vanaf 1911 over een toonkamer voor elektrische en gasapparaten.
De eerste elektrische apparaten waren voornamelijk verlichtingsornamenten, maar
spoedig volgde een hele keur van apparaten, zoals stofzuigers, verwarmings- en
kookapparatuur maar ook haardrogers, sigarenaanstekers en waterkokers.1
Tentoonstellingen zoals die in Leiden trokken veel aandacht in de populaire bladen
en tijdschriften. Dit betekende echter niet dat dergelijke apparaten in Nederland op
grote schaal werden verkocht. Daarvoor waren ze eenvoudig veel te duur. Bovendien
ontbrak in de meeste Nederlandse huizen rond 1910 nog een essentiële schakel: een
aansluiting op het elektriciteitsnet.
Gemeentelijke centrales zoals die in Leiden waren nog maar net begonnen met de
uitbouw van hun voorziening, een taak die spoedig grotendeels door de provinciale
bedrijven werd overgenomen. Voor de meeste burgers waren al die nieuwe apparaten
daarom meer een bewijs van technisch vernuft en een venster op de toekomst dan
een reële optie voor het eigen huis.
Elektriciteit in het huishouden betekende in die periode vrijwel uitsluitend
elektrische verlichting; daarnaast was de elektromotor aan zijn opmars in de industrie
en in het vervoer begonnen.
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De verovering van de markt, zeker in het huishouden, was echter niet
vanzelfsprekend. Rond 1920 was de concurrentie met de gasverlichting weliswaar
definitief in het voordeel van elektriciteit beslist, maar dit was slechts de uitkomst
van de eerste ronde in het gevecht tussen de twee systemen. In de jaren twintig, maar
vooral ook in de jaren dertig, ontbrandde er een nieuw gevecht tussen de
elektriciteitsbedrijven en de gasbedrijven om de gunst van de klant, en dan vooral
de huisvrouw. Ook verschillende vrouwenorganisaties zouden zich in deze strijd om
het huishouden mengen, maar dan wel met heel andere doelstellingen. De hoofdstad
vormde voor de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste arena, waarbij het gevecht
werd geopend door het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van Amsterdam.

Expansie en innovatie
De gemeente Amsterdam beschikte sinds 1903 over een eigen elektriciteitscentrale.
In verband hiermee had men al enkele jaren eerder de Gemeente-Electriciteitswerken
(GE) opgericht. In de eerste
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Affiche uit 1925 voor de tentoonstelling over koken op gas in de dierentuin in Den Haag. Het affiche
was in opdracht van de gemeentegasfabrieken ontworpen door M. Güthschmidt. Dergelijke
tentoonstellingen waren vooral bedoeld voor het winnen van nieuwe klanten en toepassingen, omdat
de markt voor verlichting door de snelle opmars van elektrische verlichting in het voorgaande
decennium verloren was gegaan.

jaren richtte de GE zich onder leiding van directeur A.W. Ressing vooral op de
verspreiding van elektromotoren in de industrie.
De promotie-activiteiten waren zo succesvol dat in 1910 voor het eerst de levering
voor krachttoepassingen die voor licht overtrof.
In datzelfde jaar vertrok Ressing en na een kort intermezzo werd een jaar later W.
Lulofs de nieuwe directeur.
Lulofs, een jonge elektrotechnisch ingenieur, zou het elektrificatieproces zeer
energiek voortzetten en vooral de afzet van elektriciteit aan huishoudens stimuleren.
De wijze waarop Lulofs de uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening aanpakte, is
klassiek te noemen voor ingenieurs en managers in de elektriciteitsvoorziening: hij
trachtte het aantal klanten te vergroten om zo het geïnvesteerde kapitaal beter te
kunnen benutten. Tegelijkertijd lokte hij verschillende soorten klanten, en daarmee
ook verschillende toepassingen, om zo tot een veel evenwichtiger spreiding van de
belasting te komen. De interventies van de GE gingen echter nog een stap verder.
Onder leiding van Lulofs bemoeide de GE zich ook actief met het ontwerpen, het
produceren en aan de vrouw brengen van elektrische apparaten. Het werk van de
hoofdstedelijke GE kreeg daardoor een belangrijke voorbeeldfunctie voor de andere
elektriciteitsbedrijven in Nederland.
De meest voor de hand liggende kansen voor expansie waren een uitbreiding van
het voorzieningsgebied naar Amsterdam-Noord aan de andere zijde van het IJ en de
overname van de klanten van het particuliere bedrijf Electra. Dit bedrijf werd in 1913
overgenomen door de gemeente, wat een aanzienlijke toename van het aantal afnemers
betekende. De volgende stap was om binnen het voorzieningsgebied het aantal
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aansluitingen te verhogen. In eerste instantie richtte de GE zich daarbij vooral op de
rijkere buurten, maar al spoedig werden ook de minder welvarende buurten in de
stad actief benaderd. De belangrijkste financiële drempel waren de kosten van de
aansluiting. Daarnaast moest men er natuurlijk van verzekerd zijn dat de klanten ook
zouden betalen. Om deze drempels weg te nemen, ontwikkelde de GE in 1913 voor
arbeidersbuurten een strategie die vijftien jaar eerder in de gasvoorziening ook goed
had gewerkt. Deze strategie beoogde de klanten gratis op het net aan te sluiten en
bij iedere klant thuis een muntmeter te installeren. De kosten hiervan werden in de
kWh-prijs doorberekend. Hierdoor kwam elektriciteit binnen het bereik van veel
grotere groepen.
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling van de GE was om alleen in de
arbeidersbuurten deze strategie te hanteren, liet men dit spoedig los en bood men
alle ingezetenen de combinatie van gratis aansluiting en installatie van een muntmeter
aan. Het aantal aansluitingen steeg hierdoor ronduit spectaculair: van enkele duizenden
in 1913 tot meer dan honderdduizend in 1918.2 In 1920 werd Amsterdam zelfs de
meest geëlektrificeerde stad van Europa genoemd.3
De toeloop van een zeer groot aantal weinig koopkrachtige klanten leidde ertoe
dat de afzet per aansluiting in dezelfde periode met een factor 7 afnam, namelijk van
312 kWh per klant per jaar tot minder dan 44 kWh. Dit werd echter meer dan
gecompenseerd door de grote toestroom van klanten, waardoor het totale
huishoudelijke elektriciteitsverbruik toch steeg. Door deze expansie had de GE een
geweldige potentiële markt gecreëerd. De volgende stap was dan ook het stimuleren
van andere toepassingen van elektriciteit dan verlichting.
De GE beschikte sinds 1905 over een laboratorium voor het beproeven van
elektrotechnische onderdelen en apparaten. Onder leiding van Lulofs begon de GE
in 1912 ook met het testen van huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers,
verwarmingselementen en kookapparatuur. De resultaten van de proeven met de
dure buitenlandse apparaten vielen nogal tegen. Vooral de kookapparaten vertoonden
gebreken. Lulofs kwam tot de conclusie dat de GE een veel actievere rol kon en
moest spelen. Goede, betrouwbare en betaalbare apparaten waren immers een
noodzakelijke voorwaarde om de huishoudelijke markt te kunnen veroveren. Op
grond van de ervaringen die men bij de proeven had opgedaan, waren mede-
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werkers van de GE in staat de bestaande apparaten te verbeteren of zelf nieuwe
apparaten te ontwerpen. Het eerste resultaat was in 1913 het zogenaamde
‘volksstrijkijzer’; een jaar later werden een elektrisch kacheltje en een elektrisch
komfoor ontworpen en getest.4
Voor de productie van de apparaten zocht de GE contact met het in Bilthoven
gevestigde bedrijf Inventum. De eerste Inventastrijkijzers werden in 1913 door de
GE op de markt gebracht en het product was direct een succes. Eind 1916 waren er
al bijna 16.000 strijkijzers verkocht.5
Het gebruik van strijkijzers vereiste wel dat er in het huis ook mogelijkheden
waren om de strijkijzers aan te sluiten. Bij de gangbare lichtinstallaties was hierin
niet voorzien. De GE zorgde er daarom voor dat bij de gratis installatie van elektriciteit
naast een aantal lichtpunten ook een plafondrozet werd geleverd, waarop zowel
lichtarmaturen als andere elektrische apparaten konden worden aangesloten. De
plaats onder de lamp, waar meestal een tafel stond, was dus de enige plek in huis
waar het strijkijzer kon worden gebruikt.6 Voor de installatie van stopcontacten op
andere plaatsen in huis moest de klant zelf zorgen.
In de propagandacampagnes van de GE werd vooral gewezen op de algemene
voordelen van elektriciteit en in het bijzonder van elektrische verlichting. De
bewustwording werd ook sterk gestimuleerd door de maatregelen die de rijksoverheid
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog nam. Een volgende innovatie van Lulofs
was de introductie van het vastrechttarief in 1917. Om het gebruik van huishoudelijke
apparaten financieel aantrekkelijker te maken, besloot de GE de kWh-prijs fors te
verlagen, van 25 naar 9½ cent/kWh, in combinatie met de invoering van een nieuw
tarief.7 Dit was vooral voordelig als de klant meer elektriciteit afnam dan voor
verlichting noodzakelijk was. ‘De constructie van een specialen tariefvorm voor de
woning, het z.g. Vastrechttarief, hetwelk in dezen principiëelen vorm van
overwegende beteekenis is geworden bij de ontwikkeling van de toepassing van de
electriciteit in de huishouding’, aldus Lulofs, was hierin zeer instrumenteel.8 Het
aantal vastrechtcontracten steeg zeer snel. Tien jaar na de invoering was het
vastrechtcontract in Amsterdam algemeen gangbaar geworden.9
Het sluitstuk van de voorbereidingen om de huishoudelijke markt te veroveren,
vormde de opening van een eigen Gemeentelijke Electriciteitswinkel in 1920, waar
elektrische apparaten tegen lage prijzen werden verkocht of tegen gunstige
voorwaarden werden verhuurd. De winst voor de GE lag vooral in de toegenomen
afzet van elektriciteit. De GE klaagde over de slechte kwaliteit en hoge prijzen van
de beschikbare apparaten en over de capaciteiten van de installateurs, die volgens
de GE weinig belang hadden bij het zo goedkoop mogelijk in de markt zetten van
apparaten. De GE vreesde dat dit de kansen van elektrische apparaten zou schaden
en nam daarom de verkoop in eigen hand. De gemeentewinkel alsmede de activiteiten
van de GE in het algemeen werden volledig door het gemeentebestuur ondersteund.
De wethouder die voor de gemeentebedrijven verantwoordelijk was, de
sociaal-democraat S.R. de Miranda, verwoordde dit in 1926 als volgt: ‘Een goed
georganiseerde en op commercieele basis berustende verkoop van electrische
apparaten dient, behalve de uitbreiding van debiet, ook de huisvrouw bij haar
dagelijksche werk. Dit is voor de huisvrouw, en in het bijzonder voor de
arbeidersvrouw, van groote betekenis. Schiet het particuliere bedrijf te kort doelmatige

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

en in het gebruik goedkoope electrische apparaten op groote schaal in den handel te
brengen, dan voorzeker hebben de gemeentebesturen tot taak daarin te voorzien.’10
Dergelijke argumenten zouden door openbare nutsbedrijven - of het nu om gasof om elektriciteitsbedrijven ging - in de loop van de eeuw nog herhaaldelijk worden
gebruikt om eigen activiteiten voor het werven van klanten te legitimeren. Installateurs
en winkeliers zagen dit met lede ogen aan en protesteerden tegen de oneerlijke
gemeentelijke of provinciale concurrentie, wat bijvoorbeeld in Amsterdam ertoe
leidde dat zij uiteindelijk tegen dezelfde prijzen de producten konden inkopen.11
Na het strijkijzer werd de stofzuiger het tweede elektrische apparaat dat op grote
schaal het Amsterdamse huishouden binnendrong.
Stofzuigers waren al een tiental jaren te koop toen de GE met de verkoop in de
eigen winkel startte. In eerste instantie werden alleen buitenlandse stofzuigers
verkocht, maar in 1923 presenteerde de GE een steelstofzuiger, de Excelsior, die in
overleg met de GE door de Dordtsche Meterfabriek was ontwikkeld naar het voorbeeld
van een stofzuiger van het Zweedse Electrolux. Ondersteund door uitgebreide reclame
door middel van catalogi en demonstraties, werd dit nieuwe product een groot succes.
Alleen al in de jaren '24 en '25 werden er in Amsterdam bijna 20.000 stuks van
verkocht.12 Een ander behoorlijk succesvol apparaat (zie tabel 5.1) was het elektrische
kacheltje, dat vooral als bijverwarming in kantoren en rijkere huishoudens werd
gebruikt.
Elektrisch verwarmen was door de hoge kosten nog geen reëel alternatief voor de
gangbare kachel of haard die met steenkool werd gestookt. De Gemeente Gasfabrieken
(GG) trachtte wel een deel van deze markt te veroveren. In 1923 begon de GG veel
gerichter reclame te maken voor gashaarden. Vanaf het moment dat de gemeente
Amsterdam in 1898 de particuliere gasfabriek had overgenomen, beschikte de GG
al over een toonkamer waar onder andere gaskachels werden verhuurd of verkocht,
maar dit aantal bleef lange tijd beperkt. In navolging van de GE introduceerde de
GG in 1923 ook een vastrechttarief. Om de gasverwarming te stimuleren, werd dit
tarief vastgesteld op 4 ct per m3. Het resultaat was een behoorlijke toename van het
aantal verkochte gaskachels, hoewel de aantallen achterbleven bij die van elektrische
kacheltjes.13 Het meeste succes boekte de GG nog met de verkoop van fornuizen en
geisers. Deze apparaten gaven aanleiding tot een felle concurrentiestrijd met het
andere gemeentelijke energiebedrijf, de GE.
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Tabel 5.1: Verkoop van enkele huishoudelijke elektrische apparaten door
de Gemeente-Electriciteitswerken van Amsterdam, 1922-193414
1922
Kachels 3.718

1923
4.583

1924
4.150

1925
4.952

1926
5.599

1927
6.444

1928
4.277

Komforen 693

700

711

614

542

573

598

Ketels/snelkokers 1.070

952

945

1.076

1.151

1.157

1.296

Strijkijzers 2.474

1.888

2.489

3.530

3.999

4.223

Stofzuigers 1.460

1.419

10.156

9.094

5.934

6.644

Thermokranen 85

11

247

80

104

Ringdouches 45

112

113

Warmwatereservoirs 504

783

960

1.568

1.968

1.195

Fornuizen 18

25

Haardrogers 396

400

559

567

684

565

Broodroosters 224

292

358

459

510

457

Theelichtjes 104

154

165

368

446

474

1930
2.297

1931
1.797

1932
1.175

1933
1.007

1934
441

Komforen 526

464

386

218

267

221

Ketels/snelkokers 1.160

1.160

996

662

496

489

22

13

11

6

88

47

40

26

55

Kachels

1929
3.881

659

Strijkijzers
Stofzuigers
Thermokranen
Ringdouches
Warmwatereservoirs 267

213

Fornuizen
Haardrogers
Broodroosters
Theelichtjes

Boilers versus geisers
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Rond 1900 kwamen de eerste gasapparaten in de handel die warm water konden
leveren om een badkuip of een waskuip te vullen - soms ook voorzien van een
douchekop om een stortbad te nemen.
Die apparaten werden badgeysers of gasbadkachels genoemd: ‘automatisch
werkende gastoestellen, waarin een bepaalde hoeveelheid water op zekere temperatuur
kan worden verwarmd, met een zelfwerkende kleinstelling van de gasvlammen zoodra
deze temperatuur is bereikt’. De gebruiker moest het toestel vullen met koud water
en vervolgens het gas ontsteken. Na verloop van enige tijd kon je dan een kuip vullen
met warm water of een douche nemen.15
Een dergelijke ‘badgeyser’ was duur in aanschaf en in gasverbruik en daardoor
een luxeapparaat dat weinig verspreiding kende. De overgrote meerderheid van de
huishoudens verwarmde het water op een komfoor of fornuis. Steeds meer
huishoudens in de steden schaften in de periode na 1900 een gaskomfoor of -fornuis
aan, waarop ze het eten kookten en ook het water verwarmden dat nodig was in de
huishouding. Het gasverbruik van die komforen en fornuizen viel onder de benaming
‘kookgas’, maar minstens de helft daarvan diende voor het verwarmen van water.16
Voor de gasbedrijven werd waterverwarming dus een belangrijke toepassing.
Dat gold zeker ook voor het Amsterdamse gasbedrijf, de GG. In 1920, immers,
waren nagenoeg alle Amsterdamse woningen op het gasnet aangesloten en de meeste
huishoudens gebruikten een gaskomfoor of -fornuis.
Voor de GE en elektriciteitsbedrijven elders in het land was waterverwarming in
1920 (nog) geen relevante toepassing. Elektrische apparaten om water of melk te
verwarmen, zoals de ‘electrische waterketel, electrische melkkoker, (...) electrische
geyser voor douche of waschtafel’, waren wel al verkrijgbaar, maar werden nog
nauwelijks gebruikt. De toepassing die de GE met waterketel en melkkoker voor
ogen had, blijkt uit het kopje ‘Bijkoken’ boven deze apparaten in een GE-brochure.17
De ‘geyser’ kon je volgens de brochure gebruiken in combinatie met een ringdouche
om een douchebad te nemen.
Dit apparaat was inderdaad een geiser - dat wil zeggen een doorstroomapparaat met een elektrisch vermogen van 6 kW. In eerste instantie probeerden de
elektrotechnici naar het voorbeeld van de gasgeiser ook elektrische geisers te
ontwikkelen. Het grote bezwaar van een elektrische geiser, in het bijzonder een
badgeiser, was dat er een behoorlijk groot vermogen nodig was om een badkuip
binnen een redelijke tijd, zeg tien minuten, te vullen. Daarvoor was wel 10 of 15 kW
nodig en daarop waren de huisinstallaties meestal niet berekend. Ook de
‘thermokraan’, die vanaf omstreeks 1920 door de GE werd geleverd, werkte volgens
het doorstroomprincipe. Het was een speciale kraan met daarin een klein elektrisch
verwarmingselement. De thermokraan werd gedurende de jaren twintig in relatief
kleine aantallen verkocht (zie tabel 5.1). Als huishoudelijk apparaat werd hij geen
succes, maar bijvoorbeeld huisartsen maakten er wel vaak gebruik van.
De oplossing voor het probleem van de elektrische geiser werd gevonden door
een hoeveelheid water geleidelijk op te warmen en op te slaan in een
heetwaterreservoir, de boiler. In de jaren voor 1920 hadden de technici van de GE
ook met elektrische heetwaterreservoirs geëxperimenteerd. Het eerste type dat de
GE op de markt bracht, was een drukloos reservoir van 20 liter dat door een
kooldraadlamp van 100 W werd verwarmd.18 Het werd geïntroduceerd in 1920 op
een tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH,); het
was vooral bedoeld om te douchen. Het reservoir was duur in aanschaf en gebruikte
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veel elektriciteit en werd daarom alleen door de rijkere huishoudens en bedrijven
gekocht.19
Uit tabel 5.1 blijkt dat de diverse soorten warmwaterapparaten bij lange na niet in
zo grote aantallen werden verkocht als de kacheltjes of stofzuigers. Het
elektriciteitsbedrijf had er echter alle belang bij dat de klanten meer
heetwaterreservoirs zouden aanschaffen, niet zozeer omdat dan de verkoop zou
toenemen, maar vooral
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omdat die reservoirs veel extra elektriciteit buiten de piekuren zouden gebruiken.
Dit zou een zeer welkome verbetering betekenen van de lastfactor van de centrale.
Om dit te bereiken, zouden echter de kosten voor klanten drastisch gereduceerd
moeten worden.
Voortbordurend op het idee van het vastrechttarief, becijferde Lulofs dat de
kostprijs per kWh 's nachts en in het weekeinde nog lager was dan tijdens de daluren
op weekdagen, want in die uren was er nauwelijks vraag. Daarom introduceerde de
GE in 1926 het nachtstroom-heetwaterreservoir, een boiler waarbij juist in die
goedkope uren het verwarmingselement automatisch werd ingeschakeld.
Dankzij een goede isolatie kon dat warme water in de loop van de dag worden
gebruikt in de keuken en voor een bad of douche.20
Deze boiler - drukloos met een magneetkraan en een door de GE ontwikkelde
dubbeltariefmeter met synchroonmotor - was een ware innovatie in technisch opzicht.
Maar dat niet alleen, het gelijktijdig ingevoerde speciale nachtstroomtarief was ook
in bedrijfseconomisch opzicht een innovatie. De GE was hiermee waarschijnlijk de
eerste in Nederland en Lulofs besteedde in een publicatie in 1935 veel aandacht aan
de bedrijfseconomische verklaring van dit tarief. Het zeer lage nachtstroomtarief 2 cent per kWh bij de invoering in 1926, later zelfs verlaagd tot 1½ cent - voor het
elektriciteitsverbruik van de boiler maakte het gebruik betaalbaar voor een grotere
groep huishoudens en stimuleerde de verkoop van nachtstroomboilers. Met name in
1927 werden er veel van verkocht, bijna 2000 stuks, maar daarna zakte de verkoop
in.21 Omdat de verkoop van nachtstroomboilers de eerste jaren nog niet voldeed aan
de hoge verwachtingen van de GE, voerde het bedrijf in 1929 - met goedkeuring van
het gemeentebestuur - een huursysteem in voor nachtstroomboilers. Lulofs voorzag
nu dat ‘binnen niet al te langen tijd de vraag naar nachtstroomreservoirs van dien
aard zal blijken, dat in het meerendeel der huizen hier ter stede [Amsterdam] een of
meer warmwaterkranen even vanzelfsprekend zullen zijn als thans de electrische
gloeilampen’.22 Om het regelen van de boiler en het innen van de huursom zoveel
mogelijk te automatiseren, ontwikkelde de GE de volautomatische
nachtstroommuntmeter. Dit apparaat, waarin de verbruiker munten moest werpen,
in de kosten van het stroomverbruik tegen twee tarieven.
Het regelde de in- en uitschakeling van de boiler en de omschakeling van de
tarieven op de juiste momenten. Het lage tarief (nachtstroom) gold van 23 uur tot
7.30 uur en van 12 uur tot 14 uur en bovendien het weekeinde met uitzondering van
de zaterdagochtend. De GE leverde boilers van verschillende afmetingen. De klanten
konden een boiler van 40, 80, 150 of 250 liter huren (vanaf f 0,90 per maand). In
1933 ging het bedrijf ook douche-installaties (een vaste sproeier met mengkraan)
verhuren voor f 0,20 per maand.
Die douchekraan werd dan aangesloten op de boiler. Het innen van de huur
daarvoor verliep ook via de nachtstroommuntmeter. Lulofs kreeg gelijk; de verhuur
van nachtstroomboilers en van douches werd een groot succes. Het aantal verhuurde
boilers steeg van jaar tot jaar tot 45.000 in 1940, terwijl het totale aantal verkochte
boilers geleidelijk steeg tot 7000. De boilers zorgden er bovendien voor dat ook in
de moeilijke jaren dertig het elektriciteitsverbruik bleef stijgen. Vanaf 1933, toen de
GE ook douche-installaties ging verhuren, kozen vrijwel alle nieuwe huurders voor
die combinatie van boiler en douche.23
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De reactie van het gasbedrijf
Het Amsterdamse gasbedrijf zag de activiteiten van het zusterbedrijf met lede ogen
aan. Tot eind jaren twintig had de GG weinig aandacht besteed aan de promotie van
de gasbadgeiser. In het midden van de jaren twintig werden er hiervan jaarlijks
ongeveer 300 direct of via huurkoop verkocht; dit aantal steeg tot bijna 500 in '28
en '29, maar daarna zakte de markt volledig in.24
Als alternatief introduceerde de GG eind 1929 een nieuwe geiser van het
doorstroomtype, de automatische geiser. Voor deze geiser, die kon worden gehuurd
- ‘zulks in den geest, zooals thans bij de G.E. geschiedt’ - werd ook een vastrechttarief
ingevoerd.25 Elke klant die een geiser met minstens twee tapplaatsen aanschafte,
kwam in aanmerking voor een gasprijs van 4 cent/m3 in plaats van de gebruikelijke
10 cent. De geiser kon bijvoorbeeld boven de badkuip worden geplaatst, met een
leiding naar een wastafel of keuken. Ook deze geiser kende echter slechts een beperkt
succes; in de jaren dertig werden jaarlijks ongeveer 400 nieuwe huurcontracten
afgesloten.26
De GG vermoedde dat de klanten de installatiekosten en huurtarieven te hoog
vonden en kwam daarom met een kleinere, eenvoudiger en dus goedkopere geiser,
die vooral zeer geschikt was voor de keuken. Deze geiser had maar één aftappunt en
werd voor 25 cent per week verhuurd met gratis installatie.27 Deze keukengeiser was
wel succesvol. In 1932, het jaar van introductie, werden er maar liefst 23.000 besteld,
maar door leveringsproblemen konden er slechts 18.000 worden geplaatst. De GG
hoopte met deze geisers de teruggang in het gasverbruik voor koken en verwarming
te compenseren. Vanwege de crisis hadden veel Amsterdammers hun
petroleumstelletjes weer uit de kast gehaald om op de gasrekening te kunnen besparen.
Het succes was echter van korte duur, want al in 1933 bracht bijna de helft van de
huurders hun geiser terug en in 1936 waren er nog maar 1800 huurders overgebleven.28
Het kortstondige succes van de keukengeiser had zijn weerslag op de afzet van
nachtstroomboilers, die in 1932 een lichte terugval vertoonde, maar al spoedig weer
flink steeg. Het lijkt dan ook aannemelijk dat veel Amsterdammers hun gasgeisers
verruilden voor een nachtstroomboiler. De huur van het kleinste type boiler was
namelijk net iets goedkoper dan die van de keukengeiser, terwijl door het zeer lage
- door Lulofs in deze periode nog verder verlaagde - nachtstroomtarief de
gebruikskosten van de boiler geringer waren.
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Een andere conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat voor grote groepen
Amsterdammers de beschikbaarheid van warm water niet langer als een luxe werd
gezien, maar geleidelijk uitgroeide tot een normale en dus onmisbare voorziening in
het huishouden. Voor de Nederlandse verhoudingen was dat zeer uitzonderlijk. De
voortrekkersrol van Amsterdam wordt duidelijk als we de totale aantallen
geïnstalleerde boilers in Nederland bekijken. In 1940 waren er in Nederland 93.000
boilers in gebruik, waarvan alleen al 47.000 in Amsterdam, 8000 in Den Haag en
11.000 in de provincie Utrecht. Ook de provinciale elektriciteitsbedrijven van
Gelderland en Limburg en de IJsselcentrale maakten veel propaganda voor
nachtstroomboilers.29 Vooral op het platteland, waar geen gas was, bereikten ze
hiermee resultaat. Daarnaast werden in de steden ook gasgeisers geïntroduceerd. Op
de meeste plaatsen had dit meer succes dan in Amsterdam, waar de elektrische boiler
het pleit had gewonnen. Het totale aantal geisers is onbekend, maar zal het aantal
boilers niet ver te boven zijn gegaan.
Hoogstwaarschijnlijk was kort voor het uitbreken van de oorlog in minder dan
10% van de Nederlandse huishoudens een warmwatervoorziening te vinden.
De verklaring voor de Amsterdamse voorsprong moet in elk geval deels worden
gezocht in het innovatieve en expansieve beleid van de GE. Het bedrijf kreeg ook
alle ruimte van het stadsbestuur, waarin de sociaal-democratische SDAP de boventoon
voerde en in

In navolging van het elektriciteitsbedrijf voerde de gemeentelijke gasfabriek in Amsterdam begin
jaren twintig ook een vastrechttarief in, vooral om de toepassing van gas voor verwarming te
stimuleren. Boven een bepaald verbruik kreeg de klant een forse korting op de prijs van het gas (of
de elektriciteit). Het idee achter het vastrechttarief was de klant tot nieuwe toepassingen te verleiden.
In de hevige concurrentiestrijd tussen gas en elektriciteit die in de hoofdstad ontbrandde, ging de
prijs, hier nog 6 cent, van beide nog regelmatig verder omlaag.

deze periode de wethouders voor de gemeentebedrijven leverde.
Voor de socialisten was het zeer belangrijk dat de arbeiders konden meeprofiteren
van de nieuwe mogelijkheden voor luxe en comfort. Een mijlpaal werd bereikt toen
wethouder De Miranda er in 1933 in slaagde om een nieuwe bouwverordening te
laten aannemen door de gemeenteraad. Voortaan moest elk nieuw huis in Amsterdam
worden voorzien van een doucheruimte inclusief watervoorziening en mogelijkheid
tot aansluiting van een warmwatertoestel. De keuze van de GE om in datzelfde jaar
douches te gaan verhuren, was vermoedelijk ingegeven door deze wijziging in de
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bouwverordening. De verplichting om een dergelijk toestel ook daadwerkelijk te
installeren, ging blijkbaar nog te ver, maar de reactie van de rijksoverheid maakte
duidelijk welke strijd hiervoor gevoerd moest worden. De minister van
Volkshuisvesting betreurde de Amsterdamse maatregel ten zeerste en noemde deze
‘een voorbeeld van noodelooze opvoering van eischen in bouwverordeningen’ in
een periode waarin de rijksoverheid vanwege de crisis bezuinigen tot absolute
prioriteit had gemaakt.30 Binnen enkele jaren werd echter nauwelijks meer
gediscussieerd over de noodzaak van een goede badgelegenheid inclusief warm
water.
Het was een kwestie van tijd voordat dit gerealiseerd zou worden, maar door de
oorlog en de moeilijke omstandigheden direct na de oorlog zou dit nog geruime tijd
op zich laten wachten.

Modern koken: elektrisch of op gas?
Niet op alle terreinen wist het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf het gasbedrijf te
verslaan. Op het gebied van het elektrisch koken hadden de propagandacampagnes
van de GE minder succes. De meeste huisvrouwen - of hun dienstboden - kookten
in 1920 nog op een fornuis of kookkachel die met steenkool, turf of hout werd
gestookt. Het werk aan een kolenfornuis was door het sjouwen met steenkool zwaar
en smerig. Bovendien verspreidde het kolenfornuis een penetrante geur en moest
men, net als bij kolenkachels, altijd oppassen voor het gevaar van onvolledige
verbranding, waardoor het zeer giftige koolmonoxide kon ontstaan. Een andere
eigenschap van dit fornuis was, dat het niet alleen de pannen verwarmde, maar ook
veel warmte uitstraalde. Omdat het meestal de hele dag brandde, werd het behoorlijk
warm in de keuken.
's Winters was dat wel aangenaam, maar 's zomers zeker niet.
Daarom waren er nogal wat huisvrouwen die in de zomer een petroleumstel of
gaskomfoor gebruikten, zodat het kolenfornuis uit kon blijven. Oliestelletjes waren
goedkoop, maar verspreidden veel roet en een vettige aanslag en waren bovendien
brandgevaarlijk. Ze waren echter uitermate geschikt om bijvoorbeeld bouillon te
trekken of vlees langdurig te laten sudderen.31 Gaskomforen waren veel schoner,
maar ook duurder in gebruik, en ze vonden daarom vooral toepassing in de rijkere
buurten in de steden.
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Liesbeth Verschure (1937), kooklerares bij de Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij
(PUEM)
Gaar worden op nawarmte
Liesbeth Verschure: In mijn eerste jaren bij de PUEM deed ik de grote kookdemonstraties.
Ik beschikte samen met een assistente over een groot podium met een aanrecht en verschillende
elektrische fornuizen. Boven het aanrecht waren spiegels opgesteld, zodat het publiek goed kon zien
wat je deed. Daar propageerden we het elektrisch koken. Een grote truc was het bakken van een cake
op de kookplaat. Ik deed het cakebeslag in een aluminiumpan met een deksel erop en zette die
gedurende drie kwartier op de een na laagste stand, zodat het beslag goed kon rijzen. Het laatste
kwartier deed ik de kookplaat uit en dan werd de cake gaar op de nawarmte. Dat was een enorme
opsteker voor de mensen. Nu kook ik op gas en als ik eerlijk ben heeft elektrisch koken helemaal geen
voordelen.
Naast die demonstraties deed ik vooral huisbezoeken. Ik ging langs bij mensen die bij de PUEM een
fornuis of een diepvrieskist hadden gekocht. Ik legde de huisvrouw uit hoe het toestel werkte, en als
ze daar prijs op stelde, bakte ik een cake of een appeltaart voor haar om meteen ook het resultaat te
laten zien.
In die tijd waren vrieskisten erg in opkomst, vooral bij boeren. Voordat ik kwam om alles uit te leggen,
was meestal de slager al geweest en dan lag een heel varken of een halve koe uitgespreid op lakens
in de kelder. Overal van die hompen vlees, daar werd ik wel eens een beetje misselijk van. Ik leerde
de boerin worst maken en al het vlees op de juiste manier in te pakken. Daar waren we uren mee
bezig.
Ik kwam bij veel verschillende mensen over de vloer; zo moest ik eens in een klooster een strijkmachine
demonstreren. Dat was vreselijk, want die nonnen hadden allemaal van die grote schorten met
eindeloze plooien en lange mouwen. Ik wist werkelijk niet waar het begin en het eind van zo'n schort
was, en al die nonnen maar toekijken.
Ik ben ook op een landgoed geweest en werd daar de hele middag aan de praat gehouden door een
barones, die wel heel deftig deed, maar een jurk vol vlekken droeg. In haar hele kasteel was geen
stoel meer heel.
De energiecrisis in de jaren zeventig betekende een omslag in de kookdemonstraties. De PUEM mocht
geen propaganda meer maken teneinde het stroomverbruik te stimuleren. Het accent kwam te liggen
op het zuinig omgaan met energie. Dat heb ik goed gemerkt, de belangstelling voor die demonstraties
nam snel af.
De huisbezoeken gingen wel gewoon door. De toestellen werden alsmaar ingewikkelder. Er kwam
de heteluchtoven, de combi-oven, de keramische kookplaat, fornuizen met tijdklokken en later de
magnetron. Het werd meer en meer een technisch verhaal. Bij vrouwen thuis iets klaarmaken kwam
nauwelijks nog voor.
In de jaren tachtig organiseerde de PUEM in samenwerking met de plaatselijke installateurs de
zogenaamde ‘electro-shows’. Er werd een zaaltje in een buurthuis of een horecabedrijf gehuurd,
waar de PUEM dan met het witgoed (grote elektrische toestellen zoals wasmachines) en de installateur
met de kleinere elektrische toestellen kwam. Dat werd allemaal keurig opgesteld en versierd met
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bloemen. Voor mij en mijn collega werd een hele uitneembare keuken opgesteld met een keramische
kookplaat en elektrische ovens. Dan bakten wij bijvoorbeeld een grote appeltaart, die vervolgens
werd uitgedeeld aan de bezoekers van de show. Het had een heel commercieel karakter. De tijd van
goede voorlichting en service was voorbij. Dat vond ik jammer.
Het rare is, ik heb nu een hekel aan koken. Ik vind alle recepten in die kookboeken stomvervelend.
Het is totaal omgeslagen.
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Tot omstreeks 1920 waren de gas- en elektriciteitsbedrijven er vooral op gericht
eigenaars en bewoners van woningen te interesseren voor een verlichtingsinstallatie.
Daarvoor zochten de bedrijfsleiders en de acquisiteurs van de energiebedrijven contact
met bestuurders van woningbouwverenigingen, particuliere huiseigenaren en huurders.
Die doelgroepen bestonden vrijwel geheel uit mannen. Toen echter sommige
energiebedrijven nadrukkelijk propaganda gingen maken voor elektrische of
gaskooktoestellen, realiseerden de medewerkers van deze bedrijven zich dat de
doelgroep van beoogde gebruikers van de nieuwe kooktoestellen uit huisvrouwen
bestond. De mannelijke bedrijfsleiders en acquisiteurs wisten weinig van deze nieuwe
categorie klanten, omdat zij zich geen goed beeld konden vormen van ‘de huisvrouw’
en haar manier van koken. De oplossing die de energiebedrijven daarvoor vonden,
was om - naast de acquisitieafdeling - een huishoudelijke voorlichtingsafdeling op
te richten en kookleraressen en adviseuses aan te stellen. Deze vrouwelijke
huishoudkundigen traden op als intermediair tussen de energiebedrijven en
huisvrouwen en speelden een belangrijke rol in de strijd om de huisvrouw.32
Ook op dit gebied speelden de Amsterdamse energiebedrijven een voortrekkersrol.
Toen de GE in 1918 het vastrechttarief voor huishoudens invoerde, verspreidde het
bedrijf voor het eerst een folder die speciaal gericht was op huisvrouwen uit de
middenklasse. Die folder had als opschrift: ‘Laat de electriciteit u behulpzaam zijn
in de huishouding waar de dienstbode u in den steek laat’.33 De GG ontdekte
huisvrouwen twee jaar later als potentiële klanten. Al sinds 1900 bood het bedrijf
gaskooktoestellen aan, maar pas omstreeks 1920 ging de GG actief kookklanten
werven, waarbij het bedrijf zich ook nadrukkelijk tot huisvrouwen richtte. ‘Een
inspectrice (...) bezocht de dames, die bij ons een fornuis of kookplaat hadden gekocht,
om zoo noodig voorlichting bij het gebruik te geven. Daarnaast bezocht een
adjunct-hoofdinspecteur degenen, die het voornemen te kennen hadden gegeven om
zich een gaskachel of ander apparaat aan te schaffen (...).’ Die taakverdeling tussen
de vrouwelijke inspectrice en de mannelijke inspecteur was blijkbaar doelbewust
gekozen, want het bedrijf liet ook nieuwe bewoners bezoeken ‘hetzij door de
inspectrice, hetzij door de acquisiteurs, al naar gelang (...) blijkt, of het een particulier
gasverbruiker dan wel een industrie betreft’.34 Verder werden er kookdemonstraties
georganiseerd voor woningbouwverenigingen en huishoudelijke tentoonstellingen.
De verkoop en huurkoop van gaskomforen en -fornuizen steeg door deze activiteiten
aanzienlijk. Het koken trok ook de belangstelling van de GE, maar pas na de opening
van de gemeentewinkel begon de GE zich actiever op te stellen op de markt voor
elektrisch koken. In 1923 begon het bedrijf de eerste campagne voor elektrisch koken
en voor de fornuizen en komforen die het bedrijf in de voorgaande jaren had
ontwikkeld. Er werd een folder verspreid waarop een modieus geklede vrouw was
afgebeeld bij een elektrisch fornuis, terwijl ze in een van de dampende pannen kijkt.
Deze afbeelding wekte de indruk dat de huisvrouw weinig meer hoefde te doen dan
aan de knoppen van het fornuis te draaien om een maaltijd te bereiden.
De folder bevatte een oproep om naar de wekelijkse kookdemonstraties te komen.
Toen de campagne ongeveer een jaar liep, en er rond de 25 klanten met een
elektrisch fornuis waren, maakte de GE een nieuwe versie van de folder, waarin
tevreden reacties van klanten waren opgenomen.35 Veel nieuwe klanten kwamen er
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echter niet bij in de volgende jaren. Tot 1930 wist de GE slechts zestig kookklanten
te trekken.
Het mislukken van de campagne is waarschijnlijk vooral te wijten aan de techniek.
Ten eerste waren de kookplaten weinig duurzaam en ten tweede hadden de pannen
een onvoldoende vlakke bodem, zodat er veel warmte verloren ging en het
elektriciteitsverbruik hoog was. Wilde men elektrisch koken, dan moesten dus ook
de pannen worden vervangen door nieuwe, duurdere pannen die wel geschikt waren
voor deze techniek. Deze waren op dat moment in Nederland niet of nauwelijks te
koop.
In de jaren twintig had de GG dan ook nauwelijks concurrentie te duchten van het
elektrisch koken. Wel van vaste brandstoffen en petroleum, zodat de gaspropaganda
zich daartegen richtte. Een kolenfornuis gaf, volgens het gasbedrijf, vieze pannen
en vuile handen, nam veel ruimte in, vergde veel werk van huisvrouwen, gaf 's zomers
veel warmte in de keuken en verspilde brandstof.
De gasbrander daarentegen kon op elk gewenst moment aan- of uitgezet worden.
Daarom was koken op gas ook relatief voordelig. Van petroleum benadrukte de GG
vooral het brandgevaar.36 Om deze bezwaren te onderstrepen, verspreidde de GG weer in navolging van de GE - in 1926 een brochure met citaten van tevreden klanten:
‘Geen kolenopslag, dus geen smeerboel! (...) Niet op alle mogelijke en onmogelijke
tijden een kit kolen moeten halen uit de schuur!’, schreef een gasverbruiker. ‘Naast
groote zindelijkheid en werkbesparing, kwam zij niet duurder. Mijn vrouw zou geen
andere verwarming meer willen gebruiken’, claimde een ander. En een derde noteerde:
‘Geen last, geen stof, geen kolendamp, dus hygiënisch!’37 Veel huisvrouwen in
Amsterdam en ook in andere steden waardeerden de voordelen van koken op gas.
Daar kwam bij dat veel stadswoningen al in een eerder stadium een gasaansluiting
hadden gekregen voor verlichting. Daardoor gingen in de jaren twintig meer en meer
stadsbewoners op gas koken. Verder breidden veel gasbedrijven hun distributiegebied
uit naar omliggende dorpen om ook daar kookklanten te werven.
De concurrentiestrijd tussen het elektrisch koken en het koken op gas had zich in
de jaren twintig voornamelijk in Amsterdam afgespeeld, maar rond 1930 begon een
nieuwe ronde in de slag om de huisvrouw. De provinciale elektriciteitsbedrijven
waren op dat moment al een heel eind gevorderd met de aanleg van hun
elektriciteitsnetten, waardoor niet alleen de stedelijke gebieden maar ook een groot
deel van het platteland van elektriciteit konden worden voorzien.
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Ruim opgezette en goed geoutilleerde demonstratieruimte voor elektrisch koken, eind jaren dertig.
De elektriciteitsmeters zijn duidelijk zichtbaar, vermoedelijk om te laten zien hoeveel elektriciteit
tijdens het koken en bakken werd verbruikt. Ook zijn verschillende elektrische boilers te zien, die voor
warm water zorgden. Elektrisch koken en koken op gas werden als de standaard voor de ‘moderne’
huisvrouw gepresenteerd. Daarnaast werd het hygiënische aspect extra benadrukt door de witte
jassen en schorten en de haarkapjes.

Het voorbeeld van de PUEM
De belangstelling van de provinciale elektriciteitsbedrijven voor elektrisch koken
was een rechtstreeks gevolg van de economische crisis die volgde op de Amerikaanse
beurskrach van 1929. De elektriciteitsafzet was in de jaren twintig van jaar tot jaar
sterk toegenomen, maar als gevolg van de crisis zou deze afzet aan de industrie zich
gedurende enkele jaren stabiliseren. Veel industrieën moesten de productie beperken
of zelfs de poorten sluiten. Gezien het verwachtingspatroon van continue groei
kwamen verschillende elektriciteitsbedrijven daardoor ook in de problemen. Dit was
voor die bedrijven de aanleiding om op zoek te gaan naar uitbreiding op minder
conjunctuurgevoelige markten. Vooral bij de kleinverbruikers zagen ze nog grote
afzetmogelijkheden. Het succes van de Amsterdamse GE liet zien dat de
huishoudelijke markt goede perspectieven bood: ondanks de crisis groeide daar het
aantal toepassingen van elektriciteit. De grootste mogelijkheden zagen de
elektriciteitsbedrijven voor het koken en, in mindere mate, de warmwaterbereiding.
De ontwikkelingen bij de Provinciale Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij zijn
hiervoor illustratief.
Geïnspireerd door het succes van elektrisch koken in Duitsland, kwamen
Nederlandse ingenieurs met een zeer zuinig kooktoestel, de ‘electro-econoom’.
Hierbij konden meerdere pannen op een elektrische kookplaat worden gestapeld,
waaroverheen een stolp werd geplaatst. Met de electro-econoom of spaarfornuis kon
‘automatisch’ en ‘zonder toezicht’ worden gekookt. Deze methode sloot echter niet
aan bij de kookpraktijk van huisvrouwen, die in de pan wilden kijken en wensten te
proeven tijdens het koken. Het spaarfornuis werd dan ook geen succes, volgens de
Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN), omdat
dergelijke apparaten ‘een te groote afwijking van de bestaande kookmethoden met
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zich meebrachten, en omdat zij niet volledig konden voldoen aan den verwenden
smaak van het Nederlandsche publiek’. De elektriciteitssector was verbaasd over het
afwijzen van dergelijke fraaie technische vernieuwingen; het was tekenend voor de
sterk technische focus en het onbegrip voor de gebruiker bij de sector: ‘Merkwaardig
genoeg was het gewone electrische fornuis, dat aanvankelijk niet anders was dan een
nabootsing van het gasfornuis, het meest geschikte toestel om de electrische
spijsbereiding populair te maken.’38
Intussen had de elektrotechnische industrie nieuwe komforen en fornuizen
ontwikkeld, die beter voldeden dan de modellen die de Amsterdamse GE in 1923
had geïntroduceerd. Komforen hadden doorgaans twee elektrische kookplaten en
geen onderstel.
Fornuizen bestonden uit drie of vier kookplaten en een oven. Met deze verbeterde
komforen en fornuizen begonnen de PUEM en
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andere bedrijven grootschalige campagnes voor elektrisch koken, met
kookdemonstraties en -cursussen.39 De acquisiteurs prezen het elektrisch koken aan
als makkelijker, aangenamer en zindelijker dan steenkool, turf of petroleum - de
gangbare brandstoffen op het platteland. Ze claimden ook dat het beter en niet duurder
was dan koken op gas. Door voorlichting en een laag tarief voor kookstroom
probeerden ze huisvrouwen te overtuigen van die voordelen.
Het belangrijkste argument van de elektriciteitsbedrijven was dat een elektrische
plaat homogeen werd verwarmd tot een relatief lage temperatuur. Een gasbrander
daarentegen gaf een ongelijke warmteverdeling: waar de vlam de pan raakte, kon de
temperatuur erg hoog worden en het voedsel aanbranden. Om te voorkomen dat
groenten of aardappels aanbrandden op een gasbrander, moest het eten met veel
water opgezet en geregeld geroerd worden.
Elektrisch koken vereiste minder water, dus minder energieverbruik, en de
vitamines bleven beter bewaard, nog steeds volgens de propaganda. Op
voorlichtingsbijeenkomsten toonden de kookdemonstratrices van het
elektriciteitsbedrijf dit aan door rijstebrij te koken op zowel een gasfornuis als een
elektrisch fornuis.
Na afloop lieten ze de pannen zien om het publiek ervan te overtuigen dat de pan
van het elektrische fornuis veel minder aangekoekt was.40
Evenals eerder in Amsterdam riepen de acties van de PUEM een tegenreactie in
de gaswereld op. De gasbedrijven in Utrecht - hetzelfde gebeurde in een aantal andere
provincies - gingen in het tegenoffensief door gasfornuizen met spaarbranders te
introduceren. Ook zij organiseerden demonstraties en cursussen, en verspreidden
brochures om huisvrouwen te leren hoe zij ‘modern’ moesten koken: weinig water
gebruiken, deksel op de pan houden, het gerecht op een grote vlam aan de kook
brengen maar zuinig doorkoken op de spaarbrander, zodat de voedingsstoffen beter
bewaard zouden blijven.41 De concurrentiestrijd werd in alle hevigheid gevoerd. De
gasbedrijven en de PUEM beschuldigden elkaar over en weer van ‘minder faire
methoden’, zoals het wegkapen van elkaars klanten door een abnormaal laag tarief
aan te bieden.
In de situaties waarin men op elkaars territorium kwam, ontstond er een heftige
concurrentiestrijd. Dat was het geval als de PUEM campagne ging voeren in plaatsen
met een gasvoorziening, maar het deed zich ook voor als een gasbedrijf zijn distributie
wilde uitbreiden naar een gebied waar tot dan toe geen gas maar wel elektriciteit
beschikbaar was. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval in Maartensdijk. In 1933
wilde de gemeente Utrecht, die al langer gas leverde in een deel van Maartensdijk,
het gasnet uitbreiden naar een nieuwbouwwijk binnen die gemeente.
Gemeenteraadsleden van Utrecht verweten de PUEM dat ze deze gaslevering
probeerde te verhinderen. Directeur W.L.C. Brunings van de PUEM
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De leraressen van het Gemeentelijk Energiebedrijf in Amsterdam poseren, volgens Heleen Halverhout,
voor een ‘waslesch’ in het waslokaal. Halverhout was het hoofd van de huishoudelijke
voorlichtingsdienst van het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. Ook na de fusie met het gasbedrijf net
voor de Tweede Wereldoorlog werd de propaganda voortgezet. De inval van de Duitsers in mei 1940
zou daar voorlopig ook geen verandering in brengen; deze foto dateert van juni van dat jaar.
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verweerde zich door te stellen dat de gemeente Utrecht uit was op winst en dat het
plan ten koste ging van de rentabiliteit van de PUEM, die zonder winstoogmerk het
algemeen belang diende van de inwoners van Maartensdijk. Brunings was daar zeer
gedecideerd over: ‘Waar de techniek immers duidelijk en onomstootelijk heeft
bewezen in staat te zijn in de behoefte aan warmte in het huishouden voor
spijsbereiding en heet water op economische wijze door electriciteit te voorzien, is
het brengen van gas op geelectrificeerde plaatsen, waar het thans nog niet is, in deze
tijden niet alleen overbodig, maar ook economisch onverantwoordelijk geworden.’42
Brunings probeerde zijn stellingname ook met cijfers te onderbouwen. Hij stelde
dat 1 m3 gas ten behoeve van het koken gelijkgesteld kon worden met 2,4 kWh
elektriciteit. Hieruit kon worden afgeleid bij welk kWh-tarief elektrisch koken
concurrerend werd. Dit leverde onmiddellijk een reactie op van J.J.L. Smits, de
directeur van het energiebedrijf van de gemeente Utrecht. Deze merkte fijntjes op:
‘De kookspecialisten schijnen het over dit verhoudingscijfer niet eens te kunnen
worden.’ Smits ging uit van de bestaande toestand, dat wil zeggen: een situatie waarin
gas- en elektriciteitsvoorziening naast elkaar een bestaansgrond hadden. Brunings
daarentegen poseerde volgens hem als de profeet van het komende elektrische tijdperk.
Een dergelijke houding stak schril af tegen de werkelijk geleverde prestaties. Bij de
opwekking van elektriciteit werd slechts twintig procent van de in de kolen aanwezige
warmte nuttig gebruikt; dat was veel minder economisch dan de gasproductie, waarbij
maar liefst tachtig procent van de aanwezige warmte in de vorm van gas en van
bijproducten werd gewonnen. Smits, die pleitte voor de keuzevrijheid van de inwoners,
kreeg zijn zin. Het verzet van de PUEM kon niet voorkomen dat de
uitbreidingsplannen voor gasdistributie van de gemeente Utrecht doorgingen.43

Kookleraressen en vrouwenorganisaties
De GG en GE in Amsterdam en de PUEM in de provincie Utrecht hadden naast een
laboratoriumafdeling voor het testen en ontwikkelen van toepassingen en apparaten
ook een acquisitieafdeling voor de werving van klanten. Aanvankelijk werkten daar
alleen mannen. Hoewel de acquisiteurs konden uitleggen hoe het fornuis werkte,
bleek dat onvoldoende. Om huisvrouwen aan te spreken en te overtuigen, moest er
daadwerkelijk op het fornuis worden gekookt. Daarom namen de energiebedrijven
vrouwen in dienst als kookdemonstratrices, kookdames of adviseuses. Soms waren
dat huisvrouwen zonder vakopleiding, maar meestal stelden de energiebedrijven
iemand aan die aan een huishoudschool de opleiding tot kooklerares of
huishoudlerares had gevolgd.
Door de kookdemonstraties bereikten de Amsterdamse energiebedrijven wel veel
huisvrouwen, maar de animo van vrouwen om een elektrisch fornuis of komfoor aan
te schaffen bleef aanvankelijk beperkt. Dat was ook bij de PUEM het geval. De
kookleraressen lieten bijvoorbeeld zien dat een gemiddeld gezin ongeveer 1
kilowattuur aan elektriciteit per gezinslid per dag zou gebruiken voor elektrisch
koken. De PUEM verlaagde daarbij het vastrechttarief voor kookklanten in 1931 tot
3,5 cent per kWh. De respons voldeed echter niet aan de verwachtingen. De directie
van de PUEM dacht dat dit kwam omdat veel mensen ondanks de voorlichting het
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elektriciteitsverbruik van een fornuis nog steeds sterk overschatten. Een andere
aanpak was dus nodig. Naast demonstraties ging het bedrijf daarom kookcursussen
organiseren. In zes plaatsen, verspreid over de provincie, installeerde de PUEM
leerkeukens en nodigde ze huisvrouwen en hun dienstboden uit zelf tijdens een
tweedaagse cursus kennis te komen maken met elektrisch koken.
Vrouwen konden zo leren omgaan met de elektrische kookwijze, die ingewikkelder
was dan het koken op gas. Leidster van de kookcursussen was W. Zeldenrust-de
Jongh.44
Verder probeerde de PUEM huisvrouwen op een persoonlijke manier te benaderen.
Adviseuses gingen op bezoek bij vrouwen die een fornuis hadden gekocht of gehuurd,
gaven hun instructie over hygiëne en over rationeel huishouden en ze wezen hen op
de mogelijkheden van elektrisch koken en van allerhande elektrische apparaten.
Gezinnen die zich in de provincie vestigden, ontvingen een brief met de vraag of ze
een bezoek van de PUEM-adviseuse op prijs stelden. Sommige klanten stuurden een
brief om te zeggen hoe tevreden ze waren en dat de kosten van elektrisch koken zo
meevielen. Medio 1933, na één jaar campagne, had de PUEM al tientallen van
dergelijke brieven ontvangen; deze brieven werden weer gebruikt bij de pogingen
belangstellenden te overtuigen van de grote voordelen van elektriciteit.45
Toen de GE in Amsterdam in 1933 begon met een nieuwe campagne voor elektrisch
koken, had het bedrijf twee kookdemonstratrices in dienst. Bovendien ging de GE
op zoek naar een ‘jonger iemand, liefst met de “achtergrond” van een opleiding aan
een huishoudschool, die kon koken’. De tweeëntwintigjarige Heleen Halverhout
voldeed aan dit profiel en zij werd aangesteld als hoofd van de nieuwe Huishoudelijke
Voorlichtingsdienst.
Halverhout kreeg de beschikking over een demonstratiezaal en een leskeuken.46
Verder legde ze een kaartsysteem aan met de namen en adressen van huisvrouwen
die elektrisch kookten. Die vrouwen stuurde ze uitnodigingen voor
propaganda-activiteiten, zoals theemiddagen. In principe waren alle Amsterdamse
adressen waar men elektrisch kookte bekend bij de GE, omdat er een speciale
kookleiding moest worden aangelegd van de elektriciteitsmeter naar het komfoor of
fornuis.47
Hoewel de campagne van de GE ditmaal meer succes had, vormde het elektrisch
koken geen echte bedreiging voor het koken op gas. Eind jaren dertig kookten circa
6000 Amsterdamse huisvrouwen op elektriciteit.48
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Vrouwen die in dienst waren van de elektriciteitsbedrijven, verzorgden niet alleen lessen en
demonstraties, maar gingen ook op huisbezoek. Hier toont een lichtadviseuse verschillende elektrische
lampen aan een klant (1940). Op de grond ligt een speciaal type lamp, compleet met verlengsnoer.
Nadat de overgrote meerderheid van de Nederlandse huizen over elektrische verlichting beschikte,
vonden de elektriciteitsbedrijven (en de fabrikanten) het tijd om meer aandacht aan de kwaliteit van
de verlichting en het aantal lampen te besteden. Voor dit doel werden de vrouwen speciaal opgeleid.
Dergelijke campagnes richtten zich begrijpelijkerwijs in eerste instantie op het meer welvarende deel
van de bevolking.

Behalve de directies van de energiebedrijven waren er zeker in de jaren dertig ook
verschillende vrouwen- en belangenorganisaties die de manier van koken en meer
algemeen de modernisering van de keukeninrichting probeerden te beïnvloeden. Tot
deze beweging behoorden de kookleraressen en adviseuses die bij de energiebedrijven
in dienst waren, maar ook huishoudschoolleraressen, echtgenotes van medewerkers
van de energiebedrijven alsmede redactrices en auteurs van vrouwenbladen en
huishoudboeken.
Die verschillende groepen hadden ieder hun eigen visie op de modernisering van
het huishouden en de rol van de huisvrouw daarin. Terwijl de energiebedrijven werden
gedreven door het streven naar een grotere afzet en een beter bedrijfsrendement, was
de drijfveer van de andere groepen veeleer het ideaal van rationalisering en verlichting
van de huishoudelijke arbeid, het belang van een gezonde voeding of modernisering
van het huishouden in het algemeen. De combinatie van belangen en idealen leidde
ook tot de vorming van allianties tussen energiebedrijven en vrouwenorganisaties.
In de jaren twintig en dertig was binnen de vrouwenbeweging in Nederland een
stroming ontstaan die zich richtte op de rationalisering van het huishouden. Deze
stroming werd vooral geïnspireerd door de ideeën van schrijfsters zoals de
Amerikaanse Christine Fredericks en later de Franse Paulette Bernége en de Duitse
Erna Meyer. Deze vrouwen probeerden ieder op hun eigen manier de tayloristische
ideeën van arbeidsbesparing en rationele bedrijfsvoering op het huishouden toe te
passen. Dit resulteerde in geheel nieuwe, efficiëntere ontwerpen van keukens en de
toepassing van arbeidsbesparende apparaten. Toen deze ideeën eind jaren twintig
meer bekendheid kregen in Nederland, ondervonden ze veel weerklank.49 Ze pasten
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ook uitstekend binnen de al veel langer bestaande traditie onder Nederlandse
huisvrouwen om zo zuinig en efficiënt mogelijk om te springen met de beschikbare
middelen.50 De energiebedrijven vonden bij de invoering van arbeidsbesparende
huishoudelijke apparaten op gas of elektriciteit verschillende medestanders onder de
aanhangers van de beweging voor meer rationalisering. Vrouwen en
vrouwenorganisaties volgden de kookpropaganda van energiebedrijven met bijzondere
aandacht of gingen die propaganda zelf uitdragen, al dan niet onder de hoede van
energiebedrijven.
De in 1912 opgerichte Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen streefde naar
meer waardering voor en professionalisering van huishoudelijk werk en naar een
efficiënte woninginrichting.
Tekenend voor het zoeken naar mogelijkheden om het werk van de huisvrouw te
verlichten, was de oprichting door de NVvH van het Instituut tot Voorlichting bij
Huishoudelijken Arbeid in 1926.
Dit instituut had als doel: ‘Voorlichting te geven over alles wat de Hollandsche
huishouding eenvoudiger en goedkoper maakt. (...) De doelmatige uitoefening van
den huishoudelijken arbeid te bevorderen.’ Het instituut zag zich niet alleen als
belangenorganisatie van consumenten, maar ook als een instantie die kon bemiddelen
tussen producent en consument. Het keurde huishoudelijke artikelen en gaf ‘adviezen
aan huisvrouwen en (hield) anderzijds voeling met fabrikanten’.51
De tentoonstellingen over woninginrichting en huishoudelijke apparaten die de
NVvH organiseerde, werden vaak door de energiebedrijven aangegrepen om zich te
presenteren. Op de Najaarsbeurs in 1936 van de afdeling Zeist bijvoorbeeld - een
van de grootste en op het terrein van het consumentenwerk belangrijkste afdelingen
- was zowel de PUEM als het gemeentelijk gasbedrijf te Zeist vertegenwoordigd.52
De afdeling Zeist werkte mee aan het beproeven van een door de PUEM ontwikkeld
elektrisch fornuis. Zo gebruikten enkele ‘gewone huisvrouwen’, leden van de NVvH
in Zeist, de fornuizen gedurende twee of drie maanden, deden verslag van het dagelijks
elektriciteitsverbruik en deelden de ervaringen. Een aantal van deze verslagen
publiceerde de PUEM in de brochure Electrisch koken. Een onpartijdig oordeel van
4 gewone huisvrouwen.53 De afdeling Amsterdam van de NVvH ging een stap
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Verlichting was het eerste terrein waarop de gas- en elektriciteitsvoorziening met elkaar strijd voerden.
Men concurreerde niet alleen tegen elkaar, maar in eerste instantie ook tegen de bestaande
voorzieningen, zoals de petroleumverlichting. De Provinciale Noordbrabantsche
Electriciteits-Maatschappij voerde samen met de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven in de jaren
twintig een propagandacampagne, die met name ook op het platteland was gericht. Met
prentbriefkaarten trachtte men de boeren van de voordelen van het moderne alternatief te overtuigen.
De taakverdeling tussen boer en boerin bleef daarbij overigens ongewijzigd.

verder dan die in Zeist. Ze stelde in 1933 een ‘Electriciteits-commissie’ in die ervoor
zorgde dat de GE voor haar leden de al genoemde cursussen elektrisch koken
organiseerde. Enkele jaren later organiseerde ook de GG kookcursussen op gas voor
de leden van de NVvH in Amsterdam.
De NVvH wierp zich niet alleen op als bemiddelende instantie tussen producent
en consument, maar bemoeide zich ook actief met het ontwerpen en de vormgeving
van producten. Ze liet modelkeukens ontwerpen, gebaseerd op de ideeën voor een
rationele bedrijfsvoering, en toonde deze op huishoudtentoonstellingen in de jaren
dertig. Bovendien zocht de organisatie samenwerking met architecten en met bedrijven
op het gebied van woninginrichting, zoals Bruynzeel. Op die manier oefende de
NVvH direct invloed uit op de inrichting van nieuwbouwwoningen. De modelkeukens
waren voorzien van moderne, efficiënte apparaten. Hoewel nergens expliciet een
keuze voor koken op gas of elektriciteit werd gemaakt, waren de meeste leden van
de NVvH, die vooral uit de stedelijke middenklasse kwamen, waarschijnlijk gewend
aan het koken op gas. In een verslag van vergelijkende kookproeven in 1938,
uitgevoerd door het Instituut van de NVvH ‘als onbevooroordeelde instantie’, werd
echter opgemerkt ‘dat beide manieren van koken goed voldoen’.54
In tegenstelling tot de NVvH koos de in 1932 opgerichte Nederlandsche Vrouwen
Electriciteits Vereeniging (NVEV) wel overduidelijk voor elektrisch koken. De
NVEV was nauw verbonden met de elektriciteitsbedrijven. Het bureau van de
vereniging was gehuisvest in het voorlichtingsgebouw van de VDEN in Arnhem en
bovendien was het hoofd van dat bureau, C. van der Schalk, bij de VDEN in dienst
als eerste kooklerares. Het maandblad van de vereniging, het Bulletin der Vrouwen
Electriciteits Vereeniging, droeg de overtuiging uit dat elektriciteit uiteindelijk de
beste energiedrager zou blijken te zijn, zowel voor toepassing in het huishouden als
in andere maatschappelijke sectoren. De onstuitbare modernisering van de
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maatschappij, inclusief het huishouden, zou leiden tot elektrificering van de gehele
maatschappij.55
Op 1 januari 1939 had de NVEV 2550 leden en elf afdelingen, waaronder vijf
afdelingen in de provincie Utrecht en een afdeling Amsterdam. De penningmeester
van de afdeling Utrecht was Zeldenrust-de Jongh, die de leiding had over de
kookcursussen van de PUEM. Bij de oprichtingsvergadering van de afdeling
Amsterdam in 1938 waren zestig vrouwen aanwezig, onder wie Heleen Halverhout,
de kookdemonstratrice van de GE. Elke
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Toonkamer van de PLEM in de Wolfstraat in Maastricht, begin jaren zestig. De tentoongestelde
apparaten geven een goed overzicht van het snel groeiende aantal elektrische apparaten: boilers,
douches en fornuizen en daarnaast kleinere apparaten zoals strijkijzers, broodroosters en koffiemolens.
Vanaf het begin van de eeuw was het publiek steeds het beeld van het ‘all electric house’ voorgehouden.
Voor een groot deel van de bevolking bleef dit echter lange tijd een toekomstdroom. Met de toenemende
welvaart in de jaren vijftig en zestig kwamen de meeste apparaten die hier werden tentoongesteld,
wel binnen het bereik van de meeste mensen.

maand hield de afdeling een of twee theemiddagen in de demonstratiezaal van de
GE. Uit deze en andere voorbeelden blijkt dat de vervlechting van de NVEV met de
elektriciteitsbedrijven dus ook op afdelingsniveau duidelijk aanwezig was.56
De NVEV was, net als de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, een
vereniging van vrouwen uit de middenklasse. De NVEV was met haar 2500 leden
ongeveer tien keer zo klein als de NVvH, wat niet maatgevend hoeft te zijn voor de
betekenis van de organisatie bij de propaganda voor elektrisch koken. Dankzij de
vervlechting van de activiteiten van de NVEV met de propaganda van de VDEN en
de plaatselijke elektriciteitsbedrijven, bereikte het ideaal van een efficiënt, elektrisch
huishouden relatief veel huisvrouwen.
Een prominente vrouw in dit verband was A.J. Wolthers-Arnolli. Zij was niet
alleen een van de oprichtsters en voorzitster van de NVEV, maar ook lid van de
Utrechtse gemeenteraad en van Provinciale Staten van Utrecht. In 1928 begon ze te
experimenteren met elektrisch koken. Ze was daartoe aangespoord, zo claimde zij,
door de vele brieven die ze kreeg van plattelandsvrouwen die klaagden over hun
kolenfornuis of petroleumstel en niet over gas konden beschikken. Wolthers-Arnolli
constateerde dat bij gewone pannen de bodem niet vlak genoeg was, waardoor de
warmte van de elektrische kookplaat slecht op de pan werd overgedragen.
De kookplaat heeft immers een relatief lage temperatuur en daarom is het belangrijk
dat de panbodem goed op de plaat aansluit. Toen ze eenmaal kon beschikken over
pannen met een dikkere bodem - waarschijnlijk geïmporteerd uit Duitsland of
Zwitserland, waar elektrisch koken eerder werd ingevoerd - ging het elektrisch koken
wel goed. Ze meldde haar bevinding aan de PUEM en andere elektriciteitsbedrijven,
die zelf ook al onderzoek deden naar elektrisch koken. Naar eigen zeggen, stond ze
hiermee aan de wieg van het elektrisch koken in Nederland.57 In het Bulletin, en ook
in de bladen De Huishouding en Ons Tijdschrift, het huisorgaan van de PUEM,
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schreef zij veel artikelen over rationeel huishouden, ‘efficiency’ en de mogelijkheden
van elektrische huishoudelijke apparaten.
De Huishouding was een ‘tijdschrift voor moderne huisvrouwen, leerlingen en
oud-leerlingen van de huishoudscholen in Nederland’.
In 1932 later werd de Nederlandsche Vrouwenbond voor Huishoudings-Organisatie
(NVBHO) opgericht, die zich ten doel stelde ‘om de belangstelling voor het
huishouden weer in de vrouw op te wekken door haar in te lichten over tijd- en
krachtbesparende werkmethoden, over doelmatige inrichting en arbeidsverdeeling,
practisch werkmateriaal en keukengereedschap en al wat de taak der huisvrouw
verlichten en veraangenamen kan’. De NVBHO en De Huishouding, die al spoedig
tot samenwerking besloten, vertegenwoordigden de beroepsgroep van
huishoudleraressen en huishoudkundigen, die in Nederland rond 1900 was ontstaan.
Deze vrouwen hadden hun opleiding genoten aan kook- of huishoudscholen en
de meesten van hen waren aanvankelijk werkzaam als lerares aan diezelfde scholen.58
De concurrentie tussen koken op petroleum, gas en elektriciteit, en de vraag wat het
voordeligste was, hield ook deze huishoudkundigen bezig zonder dat ze duidelijk
stelling namen voor een van de methoden.59
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De keuze van de huisvrouw
Welke afwegingen maakten nu de huisvrouwen zelf, om wie zoveel strijd werd
gevoerd? In de periode voor 1940 ging dit vooral om het koken. Beperkingen aan
de aanbodzijde verdwenen in snel tempo. Eind 1932 woonde bijna zeventig procent
van de Nederlanders in een gemeente met gasvoorziening, terwijl het aantal woningen
met een elektriciteitsaansluiting nog sneller groeide.60
Toen omstreeks 1930 de elektriciteitsbedrijven begonnen met hun kookcampagne,
was koken op gas al ingeburgerd in de steden.
Voor huisvrouwen in de stad die al op gas kookten of die dat zo gewend waren
van hun moeder, was de optie om elektrisch te gaan koken vaak helemaal niet aan
de orde. De meeste huisvrouwen in de steden hielden dan ook vast aan het koken op
gas; in 1940 was het aantal huisvrouwen die op gas kookten, gestegen tot ruim 1,2
miljoen (ruim 60%).
De gemeentebesturen van de steden hadden grote belangen in de gasbedrijven,
die hun inkomsten vooral haalden uit de verkoop van kookgas. Daarom voerden,
met uitzondering van de GE in Amsterdam, de meeste gemeentelijke
elektriciteitsbedrijven in de steden weinig propaganda voor elektrisch koken. In een
aantal steden waren de gas- en de elektriciteitsdistributie in handen van één
gemeentelijk energiebedrijf, vooral om de onderlinge concurrentie binnen de perken
te houden. In Amsterdam, waar de GE en de GG elkaar 25 jaar lang om de gunst van
de klant hadden bestreden, besloot het gemeentebestuur net voor de Tweede
Wereldoorlog de beide bedrijven samen te voegen. Bedrijfseconomische argumenten,
zoals efficiëntie door het gemeenschappelijk voeren van de administraties, speelden
daarbij een belangrijke rol.
Op het platteland hadden de kookcampagnes van de elektriciteitsbedrijven meer
succes. Steeds meer woningen werden aangesloten op het elektriciteitsnet en veel
huisvrouwen gingen elektrisch koken. Het aantal huishoudens in Nederland waar
elektrisch gekookt werd, steeg van 1000 in 1931 tot 75.000 in 1940, bijna vier procent
van alle huishoudens. De PUEM bereikte in dat jaar in haar verzorgingsgebied zelfs
een ‘score’ van dertien procent.61
De invoering van de moderne fornuizen en komforen ging samen met nieuwe
opvattingen over de manier van koken. De propaganda van energiebedrijven
ondervond vooral ook goede respons, omdat de bedrijven steun kregen van de
vrouwenorganisaties en hun ideaal van een ‘moderne’ bedrijfsmatige huishouding.
Er was dan ook sprake van convergentie tussen de belangen van energiebedrijven
en van vrouwenorganisaties en huishoudkundigen, het sterkst tussen de
elektriciteitsbedrijven en de NVEV. Ondanks alle inspanningen van de
energiebedrijven was de klant echter onvoorspelbaar en was de keuze voor een nieuwe
manier van koken vaak afhankelijk van toevallige omstandigheden. Eigen ervaringen
of die van kennissen en familie gaven dan de doorslag. ‘Dikwijls was het spoor van
nieuw geplaatste fornuizen te volgen langs buren of vriendinnen van huisvrouwen,
die zich pas een elektrisch fornuis hadden aangeschaft.’62
P. van Overbeeke en G.P.J. Verbong
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Oproep tot uiterste zuinigheid in het energiegebruik in Amsterdam, september 1944. Aan de vooravond
van de hongerwinter dreigde de energiesituatie in de Randstad uitermate problematisch te worden.
Het affiche is afkomstig uit de journaalboeken die Heleen Halverhout, kookinstructrice bij het
Gemeentelijk Energiebedrijf in de hoofdstad, bijhield. Het werk op de afdeling Voorlichting en het
verzorgen van kookdemonstraties gingen tijdens de oorlog in eerste instantie gewoon door, maar
werden geleidelijk steeds moeilijker. Het journaal vermeldde na het affiche alleen nog maar een
cursus eind 1944. De volgende vermelding is het jaarverslag over 1945. De eerste opmerking was
dat het verslag erg kort kon blijven, omdat er in het eerste halfjaar helemaal geen activiteiten waren
geweest.
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6 Crisis, oorlog en wederopbouw
De ordening van de energievoorziening
Uitgestelde koppeling
Een voorlopig einde aan de expansie
Een doorbraak
De huishoudens en de oorlog
Het begin van de wederopbouw

De ordening van de energievoorziening
In februari 1947 verscheen in het tijdschrift Elektrotechniek, het blad van de
elektriciteitssector, een artikel met de intrigerende kop ‘Geen Elektriciteitsbedrijven!
Geen Gasbedrijven! maar......
ENERGIEbedrijven’. In de aanhef van het artikel verwees de auteur, een zekere
L. Harpman, naar prof. dr. ir. H.C.J.H. Gelissen, de directeur van de PLEM. Deze
had al in 1933 - zonder succes - gepleit voor de instelling van een energieraad in
Nederland teneinde ‘gas- en elektriciteitsvoorziening vanuit het gezichtspunt
“energievoorziening” te behandelen’. De aanleiding hiervoor was de discussie over
de Elektriciteitswet en de instelling van een Elektriciteitsraad. De Elektriciteitsraad
kwam er en fungeerde vooral als spreekbuis voor de elektriciteitssector. Vanwege
een gebrek aan financiële middelen verzocht de minister de elektriciteitsbedrijven
om zelf voor de financiering te zorgen. In de Elektriciteitswet van 1938 werd de raad
geformaliseerd. De kwestie van wat wel werd genoemd de ‘ordening van de
energievoorziening’ stond in de jaren dertig volop in de belangstelling. Ook de
Vereniging van Gasfabrikanten (VGN), daarbij ondersteund door het KIvI, pleitte
voor de instelling van een Energieraad.1
In zijn pleidooi had Gelissen de situatie in Limburg als voorbeeld genomen. Naast
het provinciale elektriciteitsbedrijf was er ook een regionaal gasbedrijf, Limagas,
waarvan de gemeenten, Staatsmijnen en provincie aandeelhouder waren. Volgens
Gelissen hield ‘de gescheiden exploitatievorm een niet te vermijden permanenten
strijd tusschen gas en elektriciteit in het leven’. Dit was voor alle partijen nadelig.
Voor de elektriciteits- en gasbedrijven omdat het in de gaten houden van de
concurrentie meer tijd en geld kost dan ‘de outsiders vermoeden’. Ook voor de
consument was dit een ongezonde situatie: de ene dag stond de vertegenwoordiger
van het gas op de stoep, de andere dag die van het elektriciteitsbedrijf. Beiden
probeerden de hulpeloze consument te overtuigen en meestal ‘won’ degene met de
beste praatjes of de beste relaties.
Ten slotte was de situatie ook voor de provincie nadelig, omdat centralisatie van
de voorzieningen aanzienlijke exploitatievoordelen kon opleveren.
De gemeente Amsterdam gaf in 1938 het goede voorbeeld door de beide
gemeentelijke energiebedrijven samen te voegen, die elkaar, zoals we hebben gezien,
hevig beconcurreerden.2 Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse
bezetting leidden echter tot een geheel nieuwe situatie. De Nederlandse overheid had
met het oog op de gespannen internationale situatie in 1939 verschillende rijksbureaus
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voor het toezicht op de industrie en voor de toewijzing van grondstoffen en materialen
opgericht. Na mei 1940 kregen deze rijksbureaus veel meer bevoegdheden en taken,
terwijl de invloed van de bedrijfsorganisaties en het departement van Economische
Zaken verminderde. Voor iedere industriële sector was een bepaald rijksbureau
verantwoordelijk. De bedrijven in de elektriciteitssector werden bijvoorbeeld verzocht
om zich in te schrijven bij het Bureau voor de Elektrotechnische Industrie, een sectie
van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrie.
De Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN)
betwijfelde of de belangen van de openbare nutsbedrijven wel goed door dit Bureau
behartigd konden worden.3 Pogingen om samen met de gas- en waterleidingbedrijven
een eigen centrale bedrijfsorganisatie te krijgen, mislukten.
Inmiddels was in het najaar van 1940 de commissie-Woltersom van start gegaan.4
Deze ‘Centrale Organisatiecommissie’ met vergaande bevoegdheden had tot taak
een organisatiestructuur voor
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de industrie te ontwerpen naar Duits model.5 De essentie van dit corporatistische
model was dat de verschillende partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties,
niet tegenover elkaar stonden, maar onder toezicht van de overheid een
gemeenschappelijke koers zouden varen. De commissie-Woltersom besloot
uiteindelijk om de nutsbedrijven toch bij de Centrale Bedrijfsorganisatie voor de
Industrie onder te brengen, maar wel in een afzonderlijke bedrijfsorganisatie voor
de Bedrijven van Openbaar Nut (BON).
De drie verschillende sectoren - gas, water en elektriciteit - vormden binnen de
BON ieder een eigen vakgroep. Met deze constructie konden de VDEN en de
vertegenwoordigers van de andere nutsorganisaties akkoord gaan. De VDEN
verwachtte dat, gezien de heterogeniteit en het grote aantal van de aangesloten
hoofdgroepen, ‘van een ingrijpende bemoeienis dezer centrale bedrijfsorganisatie
wel nauwelijks ooit sprake zal zijn’.6
Na de oorlog werd deze structuur in grote lijnen gecontinueerd.7 In de periode van
wederopbouw kwam ook het vraagstuk van de samenwerking tussen de gas- en
elektriciteitssectoren weer ter sprake. Het hierboven aangehaalde artikel van Harpman
lokte verschillende reacties in Elektrotechniek en Het Gas uit.8 Over het algemeen
waren deze positief, alleen over de vraag welke bestuurslaag het meest geschikt was
om leiding te geven aan een ‘overkoepeling der energiebedrijven’ liepen de meningen
uiteen.
Sommigen pleitten voor een grotere rol van de rijksoverheid, anderen daarentegen
zagen vooral de provincie als de meest aangewezen partij. In Elektrotechniek kregen
met name de gemeenten de zwartepiet toegeschoven. De bekende elektrotechnisch
ingenieur J.J. Capelle noemde als een belangrijke aanleiding voor de hele discussie
de noodzaak dat ‘speciaal voor de gasvormige energie, wegen gezocht (moeten)
worden, die het gebruik deze(r) energie losmaken uit het enge keurslijf van gewoonlijk
door gemeentebedrijven voorziene beperkte rayons’. Hij sprak verder over de
‘afgeronde taak van de plaatselijke energievoorziening’.9
De rol en invloed van de rijksoverheid zou in de naoorlogse periode sterk toenemen.
Zowel de elektriciteits- als de gasvoorziening stond aan de vooravond van een periode
van grote expansie en transformatie. Van de pleidooien om tot een integrale
benadering van de energievoorziening te komen, zou echter voorlopig weinig
terechtkomen. Daarvoor verschilden de uitgangsposities van de beide sectoren te
veel. Heel opmerkelijk is dat de expansie van de elektriciteitsvoorziening tijdens de
moeilijke jaren van crisis, bezetting en wederopbouw gewoon was doorgegaan. In
organisatorisch opzicht werd, zoals we zullen zien, zelfs een doorbraak bereikt. De
expansieplannen van de gasvoorziening en met name van Staatsmijnen moesten in
dezelfde periode echter voorlopig in de ijskast worden gezet. De gasvoorziening
stagneerde tijdens de oorlog. Daarmee doet zich een parallel voor met de laatste jaren
van de Eerste Wereldoorlog, toen de elektriciteitsvoorziening profiteerde van de
moeilijke omstandigheden en toenemende problemen in de brandstofvoorziening.
Hoe de beide energiesystemen door de moeilijke jaren dertig en veertig kwamen, is
het thema van dit hoofdstuk.
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Uitgestelde koppeling
Rond 1930 was de elektrificatie van Nederland al in grote lijnen voltooid. De
Nederlandse elektriciteitsvoorziening bestond op dat moment uit een aantal eilanden:
tussen de provinciale netten bestonden nauwelijks hoogspanningsverbindingen. In
het buitenland was het economisch gebruikmaken van grondstoffen de belangrijkste
drijfveer geweest om elektriciteit via hoogspanningslijnen over grote afstanden te
transporteren. Eén van de belangrijkste projecten in Duitsland was de
noord-zuidverbinding van 220/380 kV tussen de waterkrachtcentrales in Vorarlberg
en de bruinkoolcentrales van het RWE.10 Aangezien Nederland noch over waterkracht
noch over bruinkool beschikte, waren er bij koppeling geen grote economische
voordelen door de inzet van goedkope energiebronnen te behalen. Toch werd er
vanaf 1930 volop gediscussieerd over de mogelijkheden en de noodzaak om de
provinciale netten te koppelen.
Nieuw was deze discussie niet. ‘Consulteerend electrisch ingenieur’ H. Doyer had
al in 1916, toen de effecten van de Eerste Wereldoorlog ook in Nederland steeds
duidelijker voelbaar werden, een plan gepresenteerd voor een nationale
elektriciteitsvoorziening.11 Doyer wilde de productie in verregaande mate
concentreren: hij pleitte voor de bouw van drie supercentrales met een totaal vermogen
van 350 MW, onderling verbonden door een 100 kV-net. Doyer vergeleek deze opzet
met een gemeentelijke en een provinciale voorziening met respectievelijk honderd
en zeven centrales. De drie supercentrales waren per eenheid opgesteld vermogen
goedkoper; het transportnet was daarentegen duurder. De winst aan de productiezijde
was echter meer dan voldoende om die hogere netkosten te compenseren. De
uitvoering van het plan-Doyer zou een radicale wijziging in de bestaande situatie
hebben betekend en kreeg dan ook weinig steun. De nieuwe provinciale bedrijven
hadden het veel te druk met de opbouw van hun eigen bedrijf.
De economische crisis in de jaren dertig plaatste het vraagstuk van de koppeling
weer op de agenda. De tijdelijke vermindering in de groei van de afzet van elektriciteit
leidde in combinatie met het gereedkomen van een aantal nieuwe centrales tot een
geweldige overcapaciteit.12 Koppeling van centrales zou tot een sterke reductie van
de benodigde reservecapaciteit kunnen leiden. Belangrijker vond men echter nog dat
de betrouwbaarheid van de voorziening door koppeling van centrales sterk zou
worden vergroot.
Het argument van tegenstanders was dat deze voordelen in de Nederlandse situatie
niet opwogen tegen de hoge kosten die de aanleg van koppellijnen met zich meebracht.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

193
Ondanks de druk van de omstandigheden en van de zijde van de rijksoverheid werd
er nauwelijks vooruitgang geboekt. Waar de provinciale exploitatie in de jaren twintig
een groot voordeel was gebleken bij het snel elektrificeren van het land, begon deze
institutionele inbedding steeds meer als een belemmering te werken. Een cruciale
rol speelden de directeuren van de elektriciteitsbedrijven, die ieder aan het hoofd
van hun eigen imperium stonden en weigerden om bevoegdheden af te staan. Naar
buiten toe slaagde de informele maar zeer invloedrijke VDEN erin om externe
bemoeienis met de sector te minimaliseren. Ook de eigendomsverhoudingen in de
sector speelden een belangrijke rol. De aandelen van de provinciale
elektriciteitsbedrijven waren in overgrote meerderheid in handen van provincies.
Daarnaast beschikten ook meerdere grote gemeenten over aandelen én centrales.
Rechtstreeks ingrijpen van de rijksoverheid werd al snel gezien als een aantasting
van de autonomie van de lagere overheden, iets wat binnen de Nederlandse politieke
verhoudingen zeer gevoelig lag.
In 1939 werd een doorbraak in het koppelingsvraagstuk bereikt.
In dat jaar kreeg de sociaal-democratische arbeiderspartij (SDAP) voor het eerst
in de Nederlandse geschiedenis regeringsverantwoordelijkheid. Op Waterstaat, het
departement waar de elektriciteitsvoorziening onder viel, werd de socialist J.W.
Albarda minister. Albarda was een fervent voorstander van de aanleg van
koppelnetten.13 Volgens de minister zou een landelijke koppeling van centrales nooit
op vrijwillige basis plaatsvinden en was ingrijpen van de overheid noodzakelijk.
Albarda benoemde de directeur van het Haagse Gemeentelijk Electrisch Bedrijf,
G.J.Th. Bakker, tot directeur-generaal van de elektriciteitsvoorziening, een nieuwe
functie die speciaal werd ingesteld om tegenwicht te bieden aan de deskundigen uit
de sector.
Deze Bakker was ook de drijvende kracht achter de koppeling van
elektriciteitscentrales in Zuid-Holland. De wens van de gemeente Dordrecht om een
nieuwe centrale te bouwen, was de directe aanleiding geweest om het
koppelingsvraagstuk in Zuid-Holland op de agenda te plaatsen. Begin april 1940
leken alle hindernissen voor de oprichting van een provinciaal bedrijf uit de weg
geruimd, maar bij de bespreking van de plannen bleek dat niet alle gemeenten het
eigendom van de centrales wilden opgeven: ‘Wij moeten niets hebben van afstand
der bedrijven en inmenging van G.S.’14
In allerijl werd door het Centraal Bureau van de VDEN een nieuw voorstel
ontwikkeld waarin de gemeenten het eigendom over de productiemiddelen zouden
behouden met handhaving van aan de collectieve opwekking verbonden voordelen.
In oktober - dus tijdens de oorlog - gingen de betrokken partijen akkoord en stond
niets meer de oprichting van het N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH), het
provinciale samenwerkingsverband van
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Begin jaren dertig dreigde in Den Haag een tekort aan opwekkingscapaciteit te ontstaan. De directeur
van het Haagse elektriciteitsbedrijf, ir. G.J.Th. Bakker, stelde voor om dit tekort op te vangen door
een ondergrondse kabel van 150 kV naar Rotterdam aan te leggen, omdat daar ruim voldoende
capaciteit aanwezig was. Bakker koos voor een dergelijke oplossing omdat hij voorstander was van
een koppeling van de elektriciteitscentrales in Zuid-Holland. De verbinding tussen Den Haag en
Rotterdam zou de belangrijkste schakel in een dergelijk koppelnet worden; tevens zou het een essentieel
onderdeel van een landelijk koppelnet vormen. De keuze voor een kabel van 150 kV was hoogst
innovatief: dergelijke kabels werden nog niet in de praktijk toegepast. Er waren dan ook uitgebreide
experimenten nodig om de nieuwe kabels te testen. In 1937 werd, zoals de foto laat zien, met de aanleg
van de kabel begonnen. Een jaar later kon deze in gebruik worden genomen. Kostenoverschrijdingen
als gevolg van extra eisen en stijgende materiaalprijzen leidden tot een rel in de Haagse gemeenteraad,
maar een commissie van deskundigen pleitte Bakker vrij.
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de zes gemeentelijke centrales in Zuid-Holland, in de weg.15
Ook het vraagstuk van de koppeling op landelijk niveau had inmiddels een nieuwe
impuls gekregen. Vanwege de dreigende politieke situatie in Europa en het uitbreken
van de oorlog in 1939 begonnen militaire overwegingen steeds meer gewicht te
krijgen.
Het idee was om de elektriciteitsvoorziening binnen de Vesting Holland te
verzekeren door ze te koppelen aan de bedrijven in het zuiden.16 Albarda nam in
oktober 1939 contact op met zijn collega van Defensie.17 De uitvoering van het project
moest volgens hem bij het Rijk berusten, terwijl de kosten gelijkelijk verdeeld werden
over enerzijds Waterstaat en Defensie en anderzijds de betrokken provincies en
gemeenten. Waterstaat maakte een onderscheid tussen verbindingen die economisch
haalbaar waren (binnen Zuid-Holland) en die waar geld bij moest (de lijn tussen
Noord- en Zuid-Holland en die tussen Zuid-Holland en Brabant).
De militairen hadden vooral belang bij de 150 kV-lijn
Amsterdam-Velsen-Haarlem-Leiden-Den
Haag-Rotterdam-Dordrecht-Geertruidenberg, met 25 kV-aftakkingen naar Delft en
Gouda. Defensie zou de extra kosten die werden veroorzaakt door de
oorlogsomstandigheden en haar specifieke eisen, voor haar rekening moeten nemen.
Het grootste deel van het restant zou van de elektriciteitsbedrijven moeten komen.
Albarda veronderstelde dat de elektriciteitsbedrijven wel zouden meewerken aan een
koppelingsproces onder leiding van Waterstaat, ‘daar de zelfstandigheid der
electriciteitsbedrijven hier practisch niet wordt aangetast en hun alleen de mogelijkheid
van een economische productie wordt gegeven’.18 Na toezeggingen van de provincie
Zuid-Holland en steun van de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht hakte
de regering in april 1940 de knoop door. Begin mei werden de voorbereidingen voor
het Zuid-Hollandse project opgestart, hoewel de partijen in Zuid-Holland zoals
vermeld onderling nog geen overeenstemming hadden bereikt.19 Drie dagen later
leken de werkzaamheden wreed verstoord te worden door de inval van de Duitsers.

Een voorlopig einde aan de expansie
Waar de oorlogsdreiging een extra stimulans was om tot een koppeling van
elektriciteitscentrales te komen, leidde die tot het uitstel van de expansieplannen in
de gasvoorziening. Dit gold vooral voor de producenten van afstandsgas. Voor
Staatsmijnen was het gas dat in de cokesovenfabriek werd geproduceerd, aanvankelijk
een nevenproduct, dat grotendeels in het eigen bedrijf werd gebruikt. Omdat de
productie van steenkool steeds onrendabeler werd, nam de betekenis van het
cokesovengas, maar ook van de cokes toe. De opbrengsten van deze producten
maakten het mogelijk de verliezen die op de steenkolenwinning werden geleden, te
compenseren. Dit speelde ongetwijfeld mee bij de steeds grootschaliger plannen die
de directie van Staatsmijnen in de loop van de jaren dertig ontwikkelde. Staatsmijnen
wilde de levering van cokesovengas uitbreiden naar Midden- en West-Nederland.
Deze plannen gingen steeds meer in de richting van een landelijk gasnet. Het was
daarom logisch dat de directie van Staatsmijnen bij de voorbereiding van het plan
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voor de gasleiding naar Amsterdam in het najaar van 1936 contact zocht met
Hoogovens.
De directie van Hoogovens reageerde op deze plannen van Staatsmijnen
overeenkomstig de bedrijfsfilosofie. Men liet weten het cokesovengas in de eerste
plaats zoveel mogelijk in de directe omgeving te willen afzetten. Leveringen aan
gemeenten namen daarbij slechts een bescheiden plaats in. Utrecht viel geheel buiten
het blikveld van het staalbedrijf. Pas bij levering van Staatsmijnen aan Amsterdam
en omgeving zou Hoogovens in het geding komen. Men verwachtte daarbij echter
geen problemen omdat samenwerking bij de afzet van gas heel goed mogelijk was.
Naar aanleiding van de plannen van Staatsmijnen startte in datzelfde jaar ook een
nieuwe ronde in de discussie over de structuur van de gasvoorziening. Op verzoek
van het bestuur van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency schreef ir. G.A.
Kessler, de directeur van Hoogovens, een preadvies over de ‘gasvoorziening van
districten of op groote afstanden’.20 Kessler stelde de vraag centraal of een verdere
concentratie van de gasproductie mogelijk was. Zoals voorbeelden uit het buitenland
duidelijk maakten, was dit in technisch opzicht zeker mogelijk. Behalve voor de twee
bestaande cokesfabrieken zag hij daarbij vooral een taak weggelegd voor een aantal
grote gasfabrieken. Een duidelijke belemmering voor een snelle concentratie leverde
echter de grote diversiteit aan gasfabrieken. Er waren grote en kleine fabrieken,
verouderde en zeer moderne en er waren gasfabrieken die zich vrijwel volledig
concentreerden op de productie van gas, terwijl voor andere juist de bijproducten
van groot belang waren. Stilleggen van fabrieken betekende ook een aanzienlijke
kapitaalvernietiging. De conclusie van Kessler was dan ook dat de concentratie van
de gasopwekking in ons land alleen zou kunnen worden bereikt ‘langs den moeizamen
weg van geleidelijke stillegging van bestaande gasfabrieken’.21 Dat er te veel kleine
gasfabrieken waren, werd in de tweede helft van de jaren dertig ook door velen in
kringen van de VGN aanvaard, hoewel enkele leden erop wezen dat verscheidene
kleine fabrieken in economisch en technisch opzicht goed presteerden.22 In dit klimaat
was het voor Van Iterson mogelijk om op de 66e algemene vergadering van de VGN,
eind juni 1938, een lezing te houden met als titel: ‘Zal de gasvoorziening verdwijnen,
kwijnen of met nieuwen luister schijnen?’ De directeur van Staatsmijnen begon met
een schets van de gasvoorziening in de Verenigde Staten, een land dat hij kort
daarvoor had bezocht. Gas, en dan vooral aardgas, speelde daar een veel belangrijker
rol in de energievoorziening dan in Nederland. In de huishouding, bijvoorbeeld, was
het gasgebruik per hoofd van de bevolking drie keer zo hoog als in Nederland. De
superieure kwaliteit en lage prijzen van veel
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De Beemsterpolder, oktober 1940.
De Noord-Hollandse polders waren bijzonder rijk aan aardgas. Dit gas werd met speciale installaties
uit de grond gehaald en gebruikt voor verwarming en verlichting. Op sommige plaatsen zat het gas
zo diep dat een elektrisch pompje ervoor moest zorgen dat het grondwater (met brongas) naar boven
werd gepompt, naar de ketel waarin het gas werd opgeslagen.

fabrieksproducten konden volgens Van Iterson voor een belangrijk deel op het conto
van het gas als energiebron worden geschreven. Van de gasbedrijven was 80% in
particuliere handen. De overheid bemoeide zich nauwelijks met de tarieven. Het
resultaat was volgens Van Iterson dat gas in de Verenigde Staten populair was.
‘Men is trotsch op zijn gasvoorziening, het gas draagt bij tot de hooge
levensstandaard der Amerikanen.’23
In Duitsland was veel bereikt op het terrein van het afstandsgas.
Het grote nadeel van de ontwikkeling in ‘het land der dictatuur’ was dat die van
boven was opgelegd. In Nederland gaf men de voorkeur aan de parlementaire weg,
maar Van Iterson noemde het kortzichtig de ogen te sluiten voor de grote vooruitgang
die in Duitsland op het terrein van het ‘Ferngas’ was geboekt. ‘Voor mij ware het
ideaal, dat wij in ons land met gezond verstand, besef voor orde, discipline en
saamhorigheid, bestuurs- en technische verbeteringen zouden weten door te voeren...’
De spreker rekende daarbij ook ‘een hervorming in de gasvoorziening, welke door
de uitvinding van de gelaschte stalen leidingen een eisch des tijds is geworden’.
Wanneer de lagere autoriteiten dit niet begrepen en niet vrijwillig een bedrijf voor
de centrale gasvoorziening oprichtten, dan zou de regering hen daartoe moeten
dwingen. De gemeentelijke gasvoorziening, en dan vooral de rol van ‘de politiek’
daarbij, was volgens Van Iterson de bron van vrijwel alle kwaad.
Vanwege de baten uit het gas werden er veel te hoge tarieven gerekend, er werd
slecht gewerkt, en het ergste, de gemeenten hadden vrijwel niets gedaan om de
teruggang in de afzet van het gas te keren. Wanneer er niet werd ingegrepen, zou dit
tot de ondergang van de gasvoorziening in Nederland leiden.
De remedie stond voor Van Iterson vast: ‘Schaf af de fiscale heffing op het
verwarmingsmiddel uit den kraan en het begint een nieuwe zegetocht! Heeft men
mij nu begrepen? Regering en burgerij kunnen beslissen. Er is slechts een ding
noodig. Vervang de gemeentelijke gasvoorziening door een landelijke!’ Er waren
tal van manieren waarop dit kon worden bereikt. Via de Gemeentewet, door het
oprichten van een coöperatieve vereniging, door een Staatsgasbedrijf in het leven te
roepen, enzovoorts. Eigenlijk voldeed volgens Van Iterson elke oplossing die een
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eind maakte aan de autonomie van de gemeenten op het terrein van de gasvoorziening.
‘Moge Nederland de hervormingen weten door te voeren, die de komende tijden van
ons verlangen’, zo besloot de directeur van Staatsmijnen zijn lezing.24
Van de hervormingen noch van de grootse plannen van Staatsmijnen kwam
voorlopig iets terecht. Besprekingen met de gemeente Bergen op Zoom werden in
1938 afgebroken zonder dat een overeenkomst was bereikt. De in september 1939
uitgebroken Tweede Wereldoorlog had tot gevolg dat Staatsmijnen het aanbod aan
Utrecht voor de levering van gas, waarover inmiddels geruime tijd was onderhandeld,
moest intrekken. De omstandigheden waren te onzeker om grote investeringen in de
aanleg van een hogedruk-gasnet te kunnen doen. Het wachten was op betere tijden.
Tijdens de oorlog stagneerde de afzet van het afstandsgas. In het eerste jaar leek de
situatie nog mee te vallen. Als gevolg van een eerder afgesloten overeenkomst ging
Hoogovens in de zomer van 1940 gas leveren aan een deel van het Haarlemse net.
In Limburg en Brabant sloot Staatsmijnen in de eerste jaren van de oorlog een aantal
contracten voor de levering van gas af met grote bedrijven. De productie van
cokesovengas door beide bedrijven steeg daardoor nog, maar door de Duitsers aan
de gemeenten opgelegde bezuini-
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Na het uitbreken van de oorlog in mei 1940 ontstonden er spoedig tekorten aan brandstoffen als
petroleum, benzine en stookolie. Dit betekende een stimulans voor de elektriciteitsvoorziening. Met
name op het platteland steeg de vraag naar een aansluiting op het elektriciteitsnet. Ondanks de
officiële politiek van rantsoenering stonden de meeste elektriciteitsbedrijven zeer welwillend tegenover
de uitbreiding van het aantal toepassingen van elektriciteit. Een bekend voorbeeld is het elektrisch
dorsen. Ook na de oorlog rukte de elektromotor steeds verder op, zoals deze elektrisch aangedreven
transportband uit de jaren vijftig laat zien.

gingen zorgden vervolgens voor een teruggang in de productie.
Bij Staatsmijnen gebeurde dit al in 1942, bij Hoogovens een jaar later. Een plan
van de bezetter om het gasnet van Staatsmijnen aan het Duitse net te koppelen,
waardoor gaslevering vanuit Nederland mogelijk zou worden, ging niet door. Gezien
het strategische belang trachtten de Duitsers wel met alle middelen de productie van
steenkool in de Limburgse mijnen zoveel mogelijk te verhogen.25
De aandacht van de bezetter voor de gasproductie werd aanvankelijk in kringen
van het VGN, met de nodige naïviteit, gunstig beoordeeld. In het januari-nummer
van Het Gas van 1941 was een artikel opgenomen van P. Hijdelaar, redacteur van
het blad en bestuurslid van de VGN, waarin hij de balans opmaakte van het eerste
bezettingsjaar. Hijdelaar schreef dat in het verleden - ‘laat ons het openlijk bekennen’
- de belangstelling voor ‘de beteekenis der gasindustrie speciaal bij verschillende
autoriteiten in Nederland niet altijd zoo groot was als deze industrie wel verdiende’.
Deze donkere tijden waren nu voorbij. De gasproductie nam toe, voor de
nevenproducten bestond bij de industrie grote belangstelling en de gasbedrijven
konden uitbreiden. Coördinatie op het terrein van de energievoorziening zou in de
toekomst ‘den dwazen concurrentiestrijd met de daaraan verbonden verspilling van
krachten’
vervangen. Naar de mening van Hijdelaar was, ondanks ‘alle moeilijkheden en
bezwaren van dezen tijd’, een nieuwe bloeiperiode voor de gasindustrie aangebroken.26
Al spoedig moesten Hijdelaar en anderen ondervinden dat de gasproductie een
onderdeel was van de Duitse oorlogsinspanningen en dat van een nieuwe bloeiperiode
geen sprake was. Door de invoering van een distributiesysteem kwamen ook de
gasfabrieken in de problemen. Zij kregen steeds minder kolen toegewezen. Evenals
in de cokesovenfabrieken liep de productie in de gasfabrieken in de laatste
oorlogsjaren terug.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Een doorbraak
In de elektriciteitsvoorziening verliepen de ontwikkelingen geheel anders. De Duitsers
troffen na de capitulatie in mei 1940 wel uitgewerkte plannen aan om een koppelnet
tot stand te brengen, maar hiervan was nog vrijwel niets gerealiseerd. De Duitsers
lieten al in een vroeg stadium blijken zeer geïnteresseerd te zijn in verbindingen
tussen centrales in Groningen, Nijmegen en Limburg en het hoogspanningsnet in het
westen van Duitsland. Om de aanwezige productiecapaciteit zo goed mogelijk te
kunnen benutten, wilden de bezetters ook dat er koppelverbindingen binnen Nederland
werden aangelegd.27 Van verbindingen met Duitsland zou tijdens de oorlog weinig
terechtkomen. Wel werden er, ondanks de moeilijke materiaalvoorziening,
verschillende binnenlandse 150 kV-verbindingen tot stand gebracht.28 De Duitse
bezetters hebben de aanleg van deze lijnen niets in de weg gelegd.
Een hoofdrol werd gespeeld door Bakker, die gedurende de oorlog aanbleef als
directeur-generaal voor de Electriciteitsvoorziening en in 1941 ook de eerste directeur
van het EZH werd. Door zijn inspanningen kon in juli 1942 de 150 kV-verbinding
Rotterdam-Dordrecht in gebruik worden genomen.29 In april 1943 volgde de 150
kV-lijn Den Haag-Leiden. In dezelfde periode werkten het EZH en de PNEM in
Brabant aan een 150 kV-verbinding tussen Dordrecht en Geertruidenberg.30 Bakker
hechtte groot belang aan deze verbinding tussen het westen en het zuiden, die de
centrale
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Arbeiders bij de installatie voor de verwerking van turf tot brandstof bij de NV P.F. van Vlissingen
& Co, katoendrukkerij in Helmond, 1943. De schaarste aan steenkool maakte het zoeken naar
alternatieven noodzakelijk. De hier verwerkte turf was afkomstig uit de nabijgelegen Peel. De turf
werd gebruikt voor het stoken van ketels voor de opwekking van stoom en elektriciteit.
De arbeider in de witte overall met stofmasker en lamp had tot taak slakken en roet uit de ketels te
verwijderen.
De deur rechtsachter gaf toegang tot de turbinehal.

schakel in het koppelnet zou worden. Brabant en Limburg werkten al sinds 1940 aan
de koppeling van hun centrales. Door nu ook Dordrecht en Geertruidenberg met
elkaar te koppelen, zou het uitwisselen van energie tussen het westen en het Limburgse
kolengebied mogelijk worden. De verbinding tussen Brabant en Limburg werd
uiteindelijk in mei 1943 in gebruik genomen, die tussen Brabant en Zuid-Holland
twee maanden na de oorlog.
Belangrijker nog was dat tijdens de oorlog ook de institutionele impasse werd
doorbroken.
De aanleiding hiervoor was dat de ophanden zijnde samenwerking tussen de
centrales in het westen en het zuiden behalve technisch ook contractueel diende te
worden geregeld. Mede vanwege de complexiteit van de materie, richtte Bakker een
verzoek aan J.C. van Staveren, de directeur van het bureau van de VDEN in Arnhem,
om de samenwerking tussen EZH, PNEM, PLEM en Staatsmijnen in een werkzaam
geheel te gieten. Van Staveren greep de gelegenheid aan om in april 1942 een ‘Korte
beschouwing over een productie-overeenkomst voor Nederland’ te presenteren. Van
Staveren vond de voorgestelde combinatie van dusdanige betekenis ‘dat zij moeilijk
anders dan tegen den achtergrond van een algemeene landelijke samenwerking ten
aanzien van de productie van electrische energie kan worden beschouwd’.31 Het doel
van de overeenkomst was de ‘coördinatie der electriciteitsproductie’, maar de
deelnemende partijen zouden elk ‘de voor haar voorzieningsgebied benoodigde
energie zelf in hare eigen productiecentra’ opwekken. Een landelijk koppelnet was
hiervoor noodzakelijk. De nog ontbrekende stukken zouden worden gebouwd,
onderhouden en bediend door het bedrijf binnen wiens voorzieningsgebied ze lagen.
Voorop in de opzet stond dat de bedrijven hun zelfstandigheid voor een groot deel
behielden. Dit was dezelfde constructie die in Zuid-Holland was gekozen, maar het
invoeren van gezamenlijke ‘load dispatch’ was duidelijk een brug te ver. Hieronder
verstaat men het economisch optimaliseren van de verdeling van de belasting over
de eenheden. De basislast wordt dan in de goedkoopste, efficiëntste eenheden
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opgewekt, terwijl de pieklast door minder efficiënte eenheden wordt geleverd. Volgens
het bureau van de VDEN zouden dergelijke ‘bindingen [..] het slagen van het geheele
plan ernstig in gevaar kunnen brengen’.32
Een half jaar later al, in november 1942, vond op initiatief van Van Staveren de
grondleggende vergadering van wat later de NV Samenwerkende
Elektriciteitsproductiebedrijven (Sep) zou worden. Bakker oefende in zijn dubbelrol
van overheidsvertegenwoordiger én directeur van het EZH grote druk uit op de
partijen om tot overeenstemming te komen. De dreiging ‘dat het Rijk de koppeling
zelf ter hand zal nemen indien partijen niet bereid gevonden worden daartoe zelf
over te gaan’ was een belangrijk argument om akkoord te gaan.33 De partijen vonden
dat aan samenwerking ‘verre de voorkeur moet worden gegeven boven een volledige
centralisatie der productiemiddelen en verbindingslijnen, al dan niet onder
inschakeling van de Staat’.34 De elektriciteitssector was duidelijk bezorgd dat het
overheidsapparaat van de omstandigheden gebruik zou maken om een landelijke
koppeling van centrales door te drukken.
Desondanks moesten er nog verschillende obstakels uit de weg worden geruimd.
Vooral de positie van Staatsmijnen stond ter discussie. De nationale overheid had
een grote invloed op dit bedrijf, wat een bedreiging vormde voor de autonomie van
de provinciale bedrijven. Bovendien wilde het bedrijf een centrale rol gaan spelen
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in de Nederlandse energievoorziening, niet alleen in de gasvoorziening, maar ook
in de elektriciteitsvoorziening. Staatsmijnen benaderde het bureau van de VDEN
met de vraag of niet een groot deel van de basislast van een gekoppeld net in de
centrales van Staatsmijnen opgewekt kon worden. Deze centrales beschikten immers
over grote hoeveelheden goedkope brandstoffen.
Van Staveren weigerde resoluut een dergelijk onderzoek uit te voeren. In zijn ogen
was Staatsmijnen meer een industriële onderneming die slechts zijdelings bij de
openbare elektriciteitsvoorziening betrokken was. Op een vergadering van de VDEN
in 1944 verantwoordde hij dit als volgt: ‘Het is spreker langzamerhand duidelijk
geworden dat de directie der Staatsmijnen het plan koestert om in samenwerking
met het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waaronder de
gasvoorziening ressorteert, tot een geheel anderen opzet te komen en wel een, waarbij
de gasproductie in handen der Staatsmijnen in Lutterade, Rotterdam, Amsterdam en
wellicht Delfzijl zal worden geconcentreerd en met groote in die plaatsen op te richten
chemische industrieën zal worden verbonden.’ Dit ‘staats-hogedruk-gasnet’ zou het
sluiten van de gemeentelijke gasfabrieken tot gevolg hebben, maar de leidingnetten
van deze bedrijven zouden ‘ten volle rendabel’ blijven. ‘Een en ander beteekent, dat
de provinciale elektriciteitsbedrijven ten plattelande als concurrent in de toekomst
niet de kleine gemeentelijke gasbedrijven tegenover zich zullen vinden, maar een
sterk Staatsgasbedrijf, dat uiteraard onder sterke staatsbescherming staat.’35
Voor de elektriciteitsbedrijven was dit geen aanlokkelijk perspectief. Van Staveren
suggereerde dat de provincies misschien ook maar de gasvoorziening ter hand moesten
nemen. Een voorstel om dit in Gelderland ook daadwerkelijk te doen, was in 1939
wel aanvaard, maar niet uitgevoerd. In Groningen was een vergelijkbaar voorstel
afgewezen en zag de provincie meer heil in bundeling van gasbedrijven in NV's.
Ook hier kwam voorlopig niets van terecht.
De betrokken elektriciteitsbedrijven waren huiverig om Staatsmijnen als
volwaardige partner in de koppelovereenkomst te accepteren, hoewel de elektriciteit
van de PLEM uit hun centrales afkomstig was. De directeur van de PLEM, Gelissen,
opperde dat zijn maatschappij er verstandig aan deed zelf ook een centrale te bouwen.
In 1950 zou de PLEM inderdaad besluiten tot de bouw van een eigen centrale.
Staatsmijnen zou dan met goed fatsoen buiten de overeenkomst kunnen worden
gehouden. De snel verslechterende situatie in de laatste oorlogsjaren leidde echter
vooralsnog tot een uitstel van de oprichting van de Sep.

De huishoudens en de oorlog
De oorlogsomstandigheden hadden ook hun weerslag op de energievoorziening van
de huishoudens. Vrijwel direct na de capitulatie ontstonden er problemen met de
brandstofvoorziening.
Benzine, petroleum en stookolie waren al gauw niet of nauwelijks meer
verkrijgbaar, omdat er geen aardolie of aardolieproducten meer konden worden
geïmporteerd. Steenkool uit de Limburgse mijnen en turf bleven wel beschikbaar,
maar de vraag was groter dan het aanbod en de prijzen stegen sterk. Bovendien
leverden de Limburgse mijnen niet alle soorten steenkool waaraan behoefte was. Het
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resultaat hiervan was dat veel huishoudens hun petroleumstelletjes en soms ook hun
kolenkachels of kolenfornuizen vervingen door gaskachels, gaskomforen en
elektrische komforen. Bij veel energiebedrijven was in de eerste maanden van de
oorlog sprake van een ware ‘kookklantengolf’. Daardoor steeg het huis-

De oorlogsjaren gaven aanleiding tot het zoeken naar creatieve oplossingen. De busdiensten in
bijvoorbeeld Rotterdam konden een tijdlang ‘normaal’ doorgang vinden door het gebruik van
zogenaamde houtgasgeneratoren. Door de verhitting van hout kwam er gas vrij, dat voor de aandrijving
van de motor van bus of auto kon worden gebruikt. Op andere plaatsen werd zo lang mogelijk
gebruikgemaakt van gas uit gas- en cokesovenfabrieken. In Eindhoven, dat zijn gas van Staatsmijnen
kreeg, was op het Frederik van Eedenplein een gasvulstation, waar de duidelijk zichtbare gasflessen
konden worden gevuld.
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houdelijk gasverbruik in het begin van de oorlog. Het elektriciteitsgebruik,
daarentegen, bleef ongeveer op het peil van 1939, dat wil zeggen dat de sterke groei
van de jaren dertig stagneerde. De effecten van de toename van het elektrisch koken
werden namelijk ongedaan gemaakt door rantsoeneringsmaatregelen.36 Al in de zomer
van 1940 ging de overheid over tot het rantsoeneren van vaste brandstoffen, gas en
elektriciteit.37 Voor elk huishouden werd een maximumverbruik vastgesteld, gebaseerd
op het verbruik van voor de oorlog. Bij overtreding van dat maximum werd een boete
opgelegd en bij ernstige overtreding konden verbruikers zelfs worden afgesloten.
De meeste elektriciteitsbedrijven werkten niet van harte mee aan de rantsoenering
en vermoedelijk gold voor de gasbedrijven hetzelfde. Enerzijds hadden ze praktische
bezwaren tegen de uitvoering: het vaststellen van rantsoenen en zeker het uitdelen
van boetes leidden tot veel bezwaren van klanten, bovendien was het behandelen
van al die bezwaren en innen van al die boetes volgens sommige bedrijven
onbegonnen werk. Anderzijds hadden de elektriciteitsbedrijven principiële bezwaren:
het beperken van de toepassing van nachtstroomboilers zou het rendement van de
centrales verminderen en niet of nauwelijks kolen besparen, omdat de machines 's
nachts toch moesten blijven draaien.
Het belemmeren van elektrisch koken zou juist averechts werken, omdat er toch
gekookt moest worden en de alternatieven volgens hen nog meer steenkool zouden
vergen.
Volgens de directeur-generaal voor de elektriciteitsvoorziening, Bakker, hadden
de gasfabrieken voorgesteld ‘de verdere uitbreiding van het electrisch koken te
verbieden en in alle bouwverordeningen te bepalen, dat daar waar gas verkrijgbaar
is, in de huizen een gasleiding voor spijsbereiding moet worden aangebracht.’ Bakker
had dit echter weten te verhinderen door erop te wijzen dat ‘de electriciteitsbedrijven
practisch alle soorten steenkool kunnen verwerken, terwijl de gasbedrijven op
bepaalde soorten zijn aangewezen’.38
De concurrentie tussen gas en elektriciteit ging dus gewoon door. De
energiebedrijven continueerden ook een deel van hun propaganda-activiteiten, al
was het soms onder een andere naam.
Het elektriciteitsbedrijf te Amsterdam organiseerde bijvoorbeeld voordrachten en
demonstraties getiteld ‘zuinig koken’ en ‘zuinig gebruik der koelkast’.39 Op het eerste
gezicht waren die gericht op vermindering van het elektriciteitsverbruik van
kooktoestellen en - een nieuw apparaat in Nederland - koelkasten, maar in feite
probeerde het bedrijf klanten te bewegen om juist een elektrisch komfoor of
elektrische koelkast aan te schaffen.
Sommige elektriciteitsbedrijven hadden in de begintijd van de bezetting hun
voorlichtingsactiviteiten verminderd, omdat ze bang waren voor gebrek aan steenkool
en materialen, maar de VDEN vond dat een verkeerde instelling. ‘Gekookt moet er
worden en heet water moet er worden bereid. Trekken de [elektriciteits] bedrijven
zich op dit gebied terug, dan zullen gas en kolen terrein winnen, dat niet gemakkelijk
wederom zal zijn te heroveren.’40
Voortzetting van het voorlichtingswerk was volgens hem des te meer noodzakelijk,
omdat de werking van die ‘geheimzinnige’ elektrische boilers en kooktoestellen
uitgelegd moest worden aan de gebruikers. Bij gasapparaten was dat veel minder het
geval, omdat de werking daarvan voor zich sprak.41
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Aan de toegenomen behoefte van huishoudens aan elektrische en gasapparaten
kon na verloop van tijd niet meer worden voldaan.
De energiebedrijven en winkeliers raakten door hun voorraad heen en de industrie,
die steeds meer in de Duitse oorlogsindustrie werd ingeschakeld, kon onvoldoende
produceren. De fabrikant Inventum, bijvoorbeeld, had te maken met een beperkte
toewijzing van ijzer en staal, en kon daarom alleen nog maar tweeplaatskomforen
produceren. Om de schaarse goederen rechtvaardig te verdelen, stelde het
Amsterdamse energiebedrijf in 1942 richtlijnen op voor de distributie van elektrische
kooktoestellen. Gezinnen die geen gasaansluiting hadden en ook geen kolenfornuis
(of geen toewijzing voor steenkool), kwamen als eerste in aanmerking voor een
elektrisch fornuis of komfoor.42
Het gevolg van deze ontwikkeling en de opstelling van de energiebedrijven was,
dat - in tegenstelling tot het algemeen gangbare beeld - de openbare productie van
elektriciteit tot 1944 nagenoeg op hetzelfde peil bleef, terwijl ook de gasproductie
in die periode niet onder het niveau van 1939 daalde (zie ook tabel 6.1). De rantsoenen
voor gas en elektriciteit werden echter geleidelijk verder verlaagd en ook kolen
werden steeds schaarser. In het najaar van 1944 werd het zuiden van Nederland door
de geallieerden bevrijd. In de rest van Nederland brak een spoorwegstaking uit en
daarop reageerden de Duitsers door transporten van voedsel en brandstof te blokkeren.
De schaarste in bezet Nederland, en vooral in de dichtbevolkte Randstad, werd nog
groter. Bij gebrek aan steenkool moesten de gas- en elektriciteitsbedrijven in bezet
Nederland de levering aan huishoudens en bedrijven staken. Slechts enkele essentiële
voorzieningen, zoals waterleidingen, polderbemalingen, ziekenhuizen en bakkerijen,
werden niet afgesloten. Ook de huishoudens zelf, en vooral die in de Randstad,
konden niet of nauwelijks aan brandstof komen tijdens de hongerwinter van
1944/1945. Daarom maakten ze noodkacheltjes die gestookt werden met alles wat
maar brandbaar en voorhanden was. Daarop kookten ze ook het weinige voedsel dat
ze nog konden vinden. Pas omstreeks juli 1945 konden de meeste energiebedrijven
de levering van gas en elektriciteit weer hervatten.
Als we kijken naar de toepassing van gas en elektriciteit in de huishoudens en de
verspreiding van huishoudelijke apparaten, dan blijkt de periode van de Tweede
Wereldoorlog geen breukvlak te vormen. Een onderzoek in 1947 leverde voor het
koken de volgende cijfers op: 64% van de huishoudens gebruikte een gaskooktoestel,
7% een elektrisch, 39% een petroleumstel en 20% een stookfornuis (steenkool, turf
of hout).43 Veel huishoudens bezaten
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dus meerdere kooktoestellen. Sinds 1940 was het percentage gezinnen die elektrisch
kookten bijna verdubbeld, terwijl ook het gas vermoedelijk zijn positie had weten te
verbeteren. Dit was dus een voortzetting van de ontwikkelingen die in de jaren twintig
en dertig in gang waren gezet.44 In de jaren vijftig zou de uitbreiding van de
gasvoorziening en vooral de opkomst van het flessengas leiden tot een langdurige
stabilisatie van het elektrisch koken. De opmars van elektrische apparaten in het
huishouden zou daarentegen in die tijd pas echt goed op gang komen en met het
toenemen van de welvaart ongekende proporties aannemen. De kiemen voor deze
op consumptie gerichte samenleving waren echter voor de oorlog gezaaid.

Het begin van de wederopbouw
De openbare elektriciteitsbedrijven hadden de productie tot het najaar van 1944
redelijk op peil weten te houden.
In de winter van 1944-1945 daalde de elektriciteitsproductie echter fors. In Brabant
en Limburg werd dat veroorzaakt door de vernietiging van centrales, onderstations
en hoogspanningsmasten door de zich terugtrekkende Duitsers, in de rest van het
land door het tekort aan brandstoffen. Na de bevrijding van geheel Nederland was
er een algemeen tekort aan kolen en was rantsoenering geboden. In 1946 kregen de
centrales geleidelijk weer de beschikking over voldoende kolen en stookolie en kwam
de productie weer langzaam terug op vooroorlogs niveau.45 Uit tabel 6.1 blijkt dat
de elektriciteitsproductie in de industriële ondernemingen vooral in de laatste
oorlogsjaren veel meer onder druk had gestaan.
De rijksoverheid reageerde op de naoorlogse situatie in de elektriciteitsvoorziening
met de oprichting van een aparte dienst, die de schaarste aan kolen, het geschonden
productieapparaat en de voortdurende stijging van de vraag naar elektriciteit te lijf
moest gaan. Op 1 oktober 1945 werd de Rijksdienst voor de Electriciteitsvoorziening
opgericht.46 Bakker kreeg als directeur-generaal de leiding over de nieuwe rijksdienst.
Hij had de bevoegdheid regels op te stellen aangaande de wijze van opwekking, de
omvang van de productie en de wijze van aflevering. Ook kon hij de levering van
de elektriciteit daadwerkelijk rantsoeneren. Van dit laatste maakte de rijksdienst
regelmatig gebruik om het verbruik tijdens de piekuren te reguleren. In 1946 werd
de elektriciteitsvoorziening ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Economische
Zaken (EZ). Dit ministerie stelde in 1947 voor het eerst een Elektriciteitplan op, dat
na uitvoerig overleg met de VDEN tot stand was gekomen. Het plan diende volgens
Bakker vooral als pressiemiddel richting politiek om de grootste knelpunten in de
elektriciteitsvoorziening op te lossen.
Ten gevolge van de oorlogshandelingen bij de bevrijding van delen van Limburg en
Brabant bleef de levering van gas door Staatsmijnen in september 1944 beperkt tot
Zuid-Limburg. Door het verbreken van de verbinding met het zuiden van het land,
waardoor de aanvoer van Limburgse kolen onmogelijk werd, was Hoogovens in
november 1944 gedwongen de productie geheel stil te leggen.47
Na de Duitse capitulatie in mei 1945 volgde een geleidelijk herstel van de
gasvoorziening. Met name het afstandsgas kende na de oorlog een sterke expansie.
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In 1946 hervatte de directie van Staatsmijnen de besprekingen met Utrecht, Nijmegen
en Bergen op Zoom over het doortrekken van de hogedrukleiding. Met Breda
verliepen de gesprekken zo succesvol dat een contract kon worden gesloten voor de
levering van een hoeveelheid gas ter aanvulling van de productie van de eigen
gasfabriek. Voor het transport werd in de bestaande leiding bij Boxtel een aftakking
richting Breda gemaakt. Een jaar later bereikte het Limburgse staatsbedrijf ook met
Nijmegen overeenstemming over het doortrekken van de gasleiding naar die stad.
Veel tussenliggende plaatsen in Brabant, zoals Oss, Oisterwijk en St.-Oedenrode en rond Breda Roosendaal en Oosterhout - werden na enige tijd aangesloten.48
Vanwege herstelwerkzaamheden aan de door de bezetter verwoeste installaties
kon Hoogovens pas op 1 oktober 1945 de gaslevering aan de gemeenten hervatten.
Het bedrijf sloot in 1946 een contract met Hoorn voor de levering van gas.49 Verder
betrokken enkele gemeenten in het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen al vanaf
1933 gas van een Belgische cokesfabriek in Zeebrugge. Tijdens en

Tabel 6.1: Productie en vermogen in de elektriciteitsvoorziening, 1939-194650
Jaar

1939

Brutoproductie in
GWh
Openbaar Industrie Totaal
2.687
1.377
4.064

Opgesteld vermogen in
MW
Openbaar Industrie Totaal
1.324
529
1.853

1940

2.534

1.243

3.777

1.336

532

1.868

1941

2.515

1.137

3.652

1.378

535

1.913

1942

2.571

1.036

3.607

1.412

528

1.940

1943

2.528

1.037

3.565

1.449

541

1.990

1944

2.141

821

2.962

1.309

495

1.804

1945

1.085

758

1.816

1.415

520

1.935

1946

2.518

1.116

3.634

1.599

543

2.142
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Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 lagen er slechts enkele geïsoleerde stukjes van het toekomstige
koppelnet. Door de inspanningen van G.J.Th. Bakker kon tijdens de oorlog de belangrijke verbinding
tussen het Westen en de steenkolenmijnen in het zuiden worden voltooid. Mogelijk nog belangrijker
was de doorbraak in de institutionele impasse. Tijdens de oorlog werd in hoofdlijnen overeenstemming
bereikt over de toekomstige samenwerkingsvorm.

na de oorlog werd de levering uitgebreid tot een tiental plaatsen.
Begin jaren vijftig kwam er in Zeeuws-Vlaanderen nog een nieuwe producent bij,
de Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation (ACZC).51
De structuur van de gasvoorziening bleef echter een bron van zorg. In november
1945 stelde Th.S.G.J.M. van Schaik, minister van EZ, een commissie in onder leiding
van Van Iterson. Deze commissie moest zich gaan bezighouden met de centralisatie
op het gebied van de gasvoorziening. Van Schaik wees erop dat een zo rationeel
mogelijk gebruik van de kolenvoorraden in de actuele omstandigheden een eerste
vereiste was. In het buitenland was aangetoond dat met een gecentraliseerde
gaswinning uitstekende resultaten waren te boeken. Voor de oorlog was die
ontwikkeling in Nederland, behalve in het zuiden van het land, niet totstandgekomen.
Debet daaraan was volgens de minister vooral het streven van de gemeenten om een
zo groot mogelijke zelfstandigheid te behouden. Die tijd was voorbij. De door de
regering beoogde energie- en industriepolitiek maakte een landelijke aanpak van de
gasvoorziening noodzakelijk. Naast de concentratie van de gasbedrijven dienden
ook een landelijk transportnet en regionale gasdistributiemaatschappijen te ontstaan.
Deze laatste zouden in een later stadium wellicht met de elektriciteitsbedrijven kunnen
worden verenigd in energiedistributiebedrijven.52
De ontwikkelingen zouden echter een heel andere loop nemen.
De gasvoorziening stond, door de vondst van aardgas bij Slochteren, aan de
vooravond van een revolutionaire omwenteling. Blijft de vraag over waarom de
gasvoorziening zoveel meer last had van de moeilijke omstandigheden voor en tijdens
de oorlog.
De belangrijkste reden is waarschijnlijk de centrale positie van de steenkolen in
de brandstofvoorziening. Met name de gasfabrieken moesten in tijden van schaarste
en rantsoenering concurreren met verschillende andere afnemers, waaronder de
elektriciteitscentrales. Voor toepassingen van gas waren er in de meeste gevallen
alternatieven beschikbaar. Daarnaast speelde echter ongetwijfeld een rol dat de
elektriciteitssector veel homogener en beter georganiseerd was. Een ongestoorde
elektriciteitsvoorziening was bovendien een levensbehoefte geworden. Het grote
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belang dat aan een hoogspanningsverbinding tussen het westen van het land en de
centrales van de staatsmijnen in Limburg werd gehecht, illustreert dit.
In de perceptie van de verantwoordelijken verhoogde deze verbinding de
betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in het belangrijkste gebied van ons
land. Voor de Duitsers lag de situatie tijdens de bezetting overigens precies
omgekeerd. Voor hen had de steenkoolwinning prioriteit. De verbinding tussen
Limburg en Rotterdam diende juist vooral om de elektriciteitsvoorziening van de
mijnen en daarmee de winning van steenkool te garanderen.
G.P.J. Verbong, A.N. Hesselmans en J.L. Schippers
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Na de oprichting van de Gasunie in 1963 kon worden begonnen met de aanleg van een
hogedruktransportnet dat heel Nederland van aardgas zou voorzien. In enkele jaren tijd, van 1964
tot 1968, werd dit net aangelegd. Op de foto is links te zien hoe een graafmachine voor het graven
van de sleuven zorgt. Rechts ligt de pijpleiding al gereed om in de sleuf gelegd te worden. De delen
zijn al aan elkaar gelast. Voor de techniek van het lassen en het leggen van de pijpen werd een beroep
op buitenlandse expertise gedaan.
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7 De revolutie van Slochteren
De kleine revolutie van de jaren vijftig
Een mislukte greep naar de macht
Van Slochteren naar Gasunie
De integratie van de bestaande systemen
Het hoofdtransportnet
Een nieuwe prijs voor het gas
De ombouwoperatie
Aardgas in het offensief

De kleine revolutie van de jaren vijftig
In het begin van de jaren vijftig vonden nieuwe soorten gas hun weg naar de
gebruikers. Voor de regio Rotterdam-Den Haag kwam raffinaderijgas ter beschikking.
Dit gas werd geproduceerd door de BPM-raffinaderij in Pernis, die in 1950 in gebruik
was genomen.
Zes grote steden in de regio (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Gouda en
Schiedam) sloten een jaar later een principeakkoord, waarbij zij overeenkwamen om
gezamenlijk een leidingnet voor het door de BPM geleverde gas aan te leggen en te
exploiteren.
In 1953, toen vanuit Pernis met de leveringen werd begonnen, verenigden de steden
zich in de Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland (GGZH).
Naast het raffinaderijgas deed ook aardgas zijn intrede in de Nederlandse
gasvoorziening. In 1948 werd bij Coevorden aardgas aangetroffen door de
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een samenwerkingsverband van Shell
en Standard Oil of New Jersey (Esso).1 In 1950 volgden vondsten bij Tubbergen in
Twente, in het bij Meppel gelegen plaatsje De Wijk en in de kop van Overijssel. In
het midden van de jaren vijftig werd ook in West-Nederland aardgas aangetroffen.
De NAM was echter niet geïnteresseerd in aardgas. Als bijproduct van de winning
van olie vond men het alleen maar lastig. De eerste tijd werd het daarom gewoon
afgefakkeld. In 1950 sloot de NAM echter een contract voor de levering van aardgas
aan Coevorden. Het initiatief daartoe was uitgegaan van de directeur van de lokale,
particuliere gasfabriek, die deze mogelijkheid aangreep om de productie van gas in
zijn verouderde bedrijf te kunnen staken en over te gaan op de distributie van aardgas.
In september 1951 startte de levering van aardgas. Tot 1955 werden vervolgens nog
24 gemeenten op het inmiddels in Noord-Oost Nederland en Twente aangelegde
gastransportnet aangesloten.2
Een probleem bij het gebruik van aard- en raffinaderijgas was dat ze een andere
chemische samenstelling hadden dan het steenkoolgas. De calorische waarde, de
hoeveelheid energie die bij verbranding vrijkomt, is een stuk hoger (zie tabel 4.1).
Dit leverde problemen op voor de in gebruik zijnde gastoestellen. Er waren twee
mogelijke oplossingen voor dit probleem. De eerste was het bijmengen van andere,
laagcalorische gassen zoals stikstof, totdat het gas dezelfde eigenschappen had als
het stadsgas. Deze oplossing werd bij het raffinaderijgas gekozen. De tweede
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oplossing was het aanpassen van alle apparaten door de verhouding tussen gas en
lucht in de brander te veranderen. In Coevorden en in andere kleinere plaatsen werd
hiervoor gekozen. Grotere plaatsen kozen wel vaak voor bijmenging bij het aardgas
omdat de bestaande gasfabriek dan als aanvulling of noodvoorziening kon worden
gebruikt.3
De expansie van het cokesovengas en de introductie van raffinaderijgas en aardgas
veranderden de structuur van de gasvoorziening: werd zij voor de Tweede
Wereldoorlog nog gedomineerd door lokale producenten, na de oorlog - en met name
in de jaren vijftig - voltrok zich een aanzienlijke schaalvergroting in de productie.
Tegelijkertijd vond aan de aanbodzijde een diversifiëring plaats.
De productie in de gasfabrieken bereikte midden jaren vijftig haar piek, maar het
aandeel in de totale gasvoorziening daalde gestaag. In 1951 werd nog bijna 70% van
het gas geproduceerd in gasfabrieken, maar nog geen tien jaar later bedroeg dit al
minder dan 40% en daarna ging het alleen maar sneller omlaag. Het aandeel van het
cokesovengas steeg in dezelfde periode tot 40%, terwijl aard- en raffinaderijgas elk
ongeveer 10% voor hun rekening
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Steenkool was tot het midden van de twintigste eeuw onbetwist de belangrijkste energiebron. De
opkomst van olie maakte aan de vanzelfsprekendheid van verwarming met kolen echter een einde.
De opkomst van oliekachels leidde tot een reactie van de kolenbranche, die rond 1960 met affiches
inspeelde op de voelbare warmte en de gezelligheid van de huiselijke haard. De opkomst van de
gasgestookte centrale verwarming zou echter binnen enkele jaren het definitieve einde van de kolenboer
betekenen.

namen. Propaan en butaan, die in stalen cilinders werden geleverd in gebieden zonder
gasnet, waren ten slotte goed voor een paar procent (zie grafiek 7.1).4
De ontwikkelingen in de gasvoorziening werden door de rijksoverheid nauwlettend
gevolgd. De discussie over de organisatie van de gasvoorziening werd kort na de
oorlog hervat, zij het nu tevens als onderdeel van de algemene gedachtenwisseling
over de wederopbouw. In dit hoofdstuk gaan we in op de bemoeienis van de
rijksoverheid met de gasvoorziening. Door de vondst van grote hoeveelheden aardgas
zou deze bemoeienis een onverwachte wending nemen.

Een mislukte greep naar de macht
Het zou vijf jaar duren voordat het rapport van de in 1945 ingestelde commissie-Van
Iterson verscheen (zie hoofdstuk 6).
De voornaamste reden voor de vertraging was de verdeeldheid binnen de commissie
over de vragen hoe de distributie moest worden georganiseerd en wie het beheer
diende te krijgen. Over het centraliseren van de productie bestond overeenstemming.
Dat zou in het gebied ten zuiden en westen van de lijn Den Helder-Deventer-Duitse
grens het beste kunnen gebeuren door enkele grote bedrijven. Het noorden en een
deel van het oosten van het land zouden van gas moeten worden voorzien door enkele
grote fabrieken en het daar aangetroffen aardgas. Vanuit de productiecentra zou het
gas via gedeeltelijk nieuw aan te leggen hogedrukleidingen naar het verzorgingsgebied
kunnen worden vervoerd. Op termijn moesten de verschillende leidingen met elkaar
worden verbonden tot een landelijk gastransportnet.5
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Grafiek 7.1: De productie van stadsgas, cokesovengas door Staatsmijnen en Hoogovens en van
aardgas in m3. Hierbij is geen rekening gehouden met de verschillen in energie-inhoud tussen met
name aardgas en de andere typen gas..
Bron: CBS, Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1979
(Den Haag 1979); CBS, Vijfennegentig jaren statistiek in tijdsreeksen 1899-1994 (Den Haag 1994);
J.H. de Vries, Hoogovens IJmuiden 1918-1968 (IJmuiden 1978) 319; Het Gas 72 (1952) 134 en
informatie verstrekt door DSM-archief.
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De verdeeldheid begon met de vraag wie de controle over het hogedruk-transportnet
zou krijgen. Een meerderheid van de commissieleden vond de beste oplossing een
of enkele gastransport-ondernemingen op te richten, die het beheer over het net
moesten gaan krijgen en ook prijsvormend konden optreden. Een minderheid wilde
het beheer laten bij de productiemaatschappijen.
Ook over de zeggenschap over de gasdistributiebedrijven bestond onenigheid. De
ene helft van de leden meende dat deze bedrijven moesten worden beheerd door
grote gemeenten of door een samenwerkingsverband van minder grote steden in een
bepaald gebied. De andere helft van de leden was voorstander van het totstandkomen
van provinciale energiebedrijven, die de zeggenschap over zowel de elektriciteitsals de gasvoorziening dienden te krijgen.6 Minister J. Zijlstra van EZ bood in 1953
de Nota inzake de Gasvoorziening aan de Tweede Kamer aan. Volgens Zijlstra had
de commissie-Van Iterson de hoofdlijn van het toekomstige beleid goed aangegeven,
alleen had ze het toenemende belang van het aard- en raffinaderijgas niet kunnen
voorzien. Er zou een zo rationeel mogelijke gasproductie moeten komen, waarbij de
rol van de traditionele gaswinning in gasfabrieken sterk moest worden teruggedrongen.
Een landelijk koppelnet wilde Zijlstra gezien de hoge kosten echter voorlopig niet
laten aanleggen. De zeggenschap over de regionale transportnetten bleef ook om die
reden bij de huidige beheerders. De concentratie van de gasdistributie was volgens
de minister in de eerste plaats een taak van de lagere overheden.
Samenwerking op regionaal en provinciaal niveau zou wel door de regering worden
toegejuicht. Omdat Zijlstra de Staat een belangrijker rol in de gasvoorziening wilde
geven, kondigde hij in zijn nota de oprichting van een Staatsgasbedrijf (SGB) aan.
Dit bedrijf, de opvolger van de Rijksdienst Gasvoorziening, zou voor de aan- en
verkoop en transport van cokesovengas en aardgas gaan zorgen.7 Dat de overheid
daadwerkelijk wilde ingrijpen, was al duidelijk geworden bij het aardgas. De eerste
contracten voor levering van aardgas werden gesloten tussen de NAM en de
betreffende gemeenten, maar het ministerie van EZ ging hiermee niet akkoord. Zijlstra
voegde daarom een clausule aan de concessievoorwaarden van de NAM toe, waarin
het bedrijf werd verplicht het gas voor ‘een redelijke prijs’ aan de Staat te leveren.
Die kon het dan vervolgens verkopen aan de afnemers. Na lang onderhandelen wist
minister Zijlstra in 1953 een overeenkomst met de NAM te sluiten over de
voorwaarden van de gaslevering.8
Twee jaar na de publicatie van zijn nota wijzigde Zijlstra zijn standpunt. Medio
1955 installeerde hij een Commissie Landelijke Gasvoorziening onder voorzitterschap
van E.L. Kramer, directeur-generaal voor de industrialisatie en de energievoorziening.
De nieuwe commissie kreeg als taak het opstellen van statuten voor een organisatie
voor de landelijke gasvoorziening. De minister motiveerde zijn besluit door te
verklaren dat de ontwikkeling waarbij afstandsgas een steeds grotere plaats in de
gasvoorziening
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Met de komst van het aardgas in de jaren zestig werd koken op gas de norm in Nederland. Koken op
gas werd voorgesteld als praktisch, eenvoudig en comfortabel. Slechts in die delen van het land waar
(voorlopig) geen aardgas beschikbaar was en in huishoudens waar al vanouds elektrisch werd gekookt,
wist het elektrisch koken zich te handhaven.

innam, nog steeds doorging. Hij noemde het voorbeeld van de provincie Utrecht,
waar een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, het Gasbedrijf
Centraal Nederland, kort daarvoor het besluit had genomen om de eigen gasproductie
te staken en over te gaan op door de Nederlandse Staat geleverd afstandsgas. Door
dit besluit naderden de verschillende transportnetten van afstandsgas elkaar zo dicht
dat het mogelijk werd verbindingen tussen die netten aan te leggen. Een landelijk
gastransportnet lag daarmee in het verschiet. Het beheer van dat net zou echter niet
alleen een zaak van het SGB moeten zijn, maar diende volgens Zijlstra te gebeuren
door een organisatie waarin alle betrokken partijen samenwerkten.9
De commissie-Kramer bracht al een half jaar later een rapport uit met het advies
een NV Nationale Gasmaatschappij (NGM) op te richten. De NGM zou moeten gaan
zorgen voor een zo doelmatig mogelijke gasvoorziening. Daartoe moest men in het
algemeen coördinerend optreden, met bijzondere aandacht voor het uitwisselen van
gas tussen de verschillende voorzieningsgebieden.
Als aandeelhouders van de NGM noemde de commissie de leveranciers van
afstandsgas (Staatsmijnen, Hoogovens en het Staatsgasbedrijf), de gemeenten
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die elk een grote steenkoolgasfabriek
exploiteerden, en zes nog te vormen regionale organen, waarin de andere gasbedrijven
dienden samen te werken.10
Overeenkomstig deze voorstellen diende Zijlstra in maart 1956 een wetsontwerp
in bij de Tweede Kamer, waarin de oprichting van de NGM werd geregeld. Tevens
kwam hij met een wetsontwerp voor
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het totstandkomen van het Staatsgasbedrijf. Tezamen moesten deze ontwerpen de
basis vormen voor ‘de definitieve bestuurlijke organisatie van de landelijke
gasvoorziening’. Na aanvaarding in het parlement werden het SGB en de NGM in
respectievelijk 1957 en augustus 1958 opgericht. De pogingen van Zijlstra om via
de twee bedrijven greep te krijgen op de gasvoorziening, waren echter van meet af
aan gedoemd te mislukken. Grote gasproducenten als Hoogovens en Staatsmijnen
voelden er weinig voor bevoegdheden over te dragen aan de NGM. De NGM werd
slechts een discussieplatform voor overleg tussen de verschillende partijen die bij
de gasvoorziening waren betrokken.11
Ondanks het mislukken van de pogingen van de overheid om onder haar supervisie
een nationale gasvoorziening tot stand te brengen, lag er eind jaren vijftig een gasnet
dat het land grotendeels dekte. Bijna 70% van de huishoudens was op gas aangesloten,
voornamelijk voor koken. Nederland was daarmee na Engeland het land met de
grootste verspreiding van de gasvoorziening.
De veranderingen in de jaren vijftig zouden echter een zwakke afspiegeling blijken
te zijn van wat er in de jaren daarna plaatsvond.

Van Slochteren naar Gasunie
Op 22 juli 1959 werd aardgas aangeboord bij het plaatsje Slochteren in de provincie
Groningen (zie Deel Delfstoffen, hoofdstuk 4).
Veel aandacht trok de ontdekking voorlopig niet.12 De ‘stilte van Slochteren’ zou
ruim een jaar duren. Daaraan kwam een eind toen op 14 oktober 1960 V. Leemans,
een Belgische christen-democraat, tijdens een debat over het Europese energiebeleid
in het Europese Parlement bekend maakte dat zich in Groningen een voorraad van
300 miljard m3 aardgas zou bevinden. Leemans wilde met zijn onthulling een bijdrage
leveren aan het totstandkomen van een Europees energiebeleid, waarvan hij een groot
voorstander was.
België overwoog op dat moment de import van Algerijns aardgas. In verband met
de hoge kosten die daarvoor moesten worden gemaakt, was het alternatief van aanvoer
uit Groningen heel wat aantrekkelijker.13
De onthullingen van de Belgische senator, die in de Nederlandse en internationale
pers uitgebreid werden vermeld, hadden twee gevolgen. In de eerste plaats schreef
de NAM vier dagen later, op 18 oktober 1960, een brief aan de nieuwe minister van
EZ, De Pous, om de mededelingen van Leemans in grote lijnen te bevestigen;
tegelijkertijd gaf het bedrijf aan te willen praten over nieuwe voorwaarden voor een
concessie voor de winning van het Groningse aardgas. Een tweede gevolg was dat
er tussen de betrokken partijen, Shell, Esso en de Nederlandse Staat, een discussie
op gang kwam over de wijze waarop de afzet van het gas het beste kon worden
geregeld.
Een eerste aanzet voor deze discussie werd door de NAM gegeven in de brief van
18 oktober. De maatschappij stelde voor om zonder tussenkomst van het
Staatsgasbedrijf aardgas te gaan leveren aan een aantal industriële grootverbruikers
en elektrische centrales.
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Dit voorstel, dat waarschijnlijk overhaast was geformuleerd naar aanleiding van
Leemans onthullingen, was onaanvaardbaar voor De Pous. De Nederlandse Staat
zou bij een dergelijke regeling volledig buitenspel komen te staan.14
Een volgend voorstel kwam uit een onverwachte hoek, en wel van Esso, de partner
van Shell in de NAM. Het Amerikaanse concern had zich na de oorlog vrijwel niet
bemoeid met de winning van olie en gas in Nederland. Het verhaal gaat dat op het
hoofdkantoor in New York nauwelijks bekend was dat het bedrijf voor de helft
eigenaar was van de NAM en dus ook grote belangen had in de Groningse gasbel.
Shell had de vondst in Slochteren en daarop volgende rapporten wel aan ‘Jersey’,
zoals het bedrijf meestal werd genoemd, doorgegeven, maar daar had men de betekenis
ervan kennelijk niet ingezien.
Esso had net een kritische evaluatie uitgevoerd van de gasactiviteiten van het
bedrijf in de Verenigde Staten. De conclusie was dat men een grote blunder had
begaan door zich alleen op de productie van gas toe te leggen en het gas vervolgens
aan zogeheten ‘pipeline company's’ te verkopen.15 Dit waren bedrijven die het gas
aan de bron opkochten, via een eigen buizennet verder transporteerden en vervolgens
verkochten aan verschillende soorten afnemers. Vaak waren dit plaatselijke of
regionale distributiemaatschappijen, maar er werd ook wel rechtstreeks aan industrieën
geleverd. Na de Tweede Wereldoorlog was het aardgas in de Amerikaanse
gasvoorziening steeds belangrijker geworden. De industrie en verzorgende instellingen
namen voortdurend grote hoeveelheden af, terwijl door de stijgende welvaart ook in
huishoudens steeds vaker aardgas werd gebruikt voor koken, ruimteverwarming en
warmwatervoorziening. Vanwege de tussenschakel van de pipe-line company's
konden Esso en de andere aardoliemaatschappijen slechts in beperkte mate financieel
profiteren van deze ontwikkeling.16
In West-Europa wilden de oliemaatschappijen dit voorkomen.
Het door de NAM in oktober 1960 gedane voorstel om rechtstreeks aan bedrijven
en elektriciteitsmaatschappijen te gaan leveren, hield daarmee direct verband. Esso
ging echter een stap verder.
Als gevolg van publicaties in de Amerikaanse pers realiseerde het bedrijf zich dat
het als mede-eigenaar van de NAM een belangrijk aandeel had in de Groningse
gasvondst. Het hoofdkantoor zond direct twee medewerkers naar Nederland. De twee
Amerikanen, M. Orlean en D. Stewart, kregen tot taak de exploitatie van het aardgas
in West-Europa volgens de nieuwe ideeën van Esso op poten te zetten. Samen met
twee Nederlandse medewerkers van het bedrijf, J.P. van den Berg en C.P.M. van der
Post, richtten zij in de kelder van het Haagse hoofdkantoor van Esso een werkruimte
in. Hier zetten de vier binnen twee maanden een plan op voor de afzet van het aardgas.
Zij gingen uit van een analyse van de situatie

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

207

Bij het zoeken naar aardolie in het noorden van het land trof de Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) ook regelmatig aardgas aan. In 1951 was Coevorden de eerste gemeente die op aardgas
overschakelde.
Dit voorbeeld werd spoedig door meer noordelijke plaatsen gevolgd. De NAM was contractueel
verplicht het aardgas aan de Rijksdienst Gasvoorziening te leveren, die voor het transport een gasnet
aanlegde en beheerde. De foto (1956) laat zien hoe een medewerker van de rijksdienst de gasdruk in
de transportleiding in de omgeving van Hengelo controleert.

op de energiemarkt in Nederland. Die bestond grofweg uit drie sectoren. In de eerste
plaats de verkoop van gas aan huishoudens tegen een prijs hoger dan 30 cent per m3
aardgas. Vervolgens de door kolen en olie beheerste markt voor ruimteverwarming,
waarbij prijzen werden berekend van 10 tot 15 cent per m3. En ten slotte de levering
van gas, olie en kolen aan grote industriële afnemers tegen prijzen die omgerekend
neerkwamen op 4 tot 7 cent per m3 gas.17
De gangbare strategie om zo snel mogelijk een markt te veroveren, was om aan
grootverbruikers te verkopen. Het plan van Esso week hier radicaal van af.
Uitgangspunten waren het maximaliseren van de winst én een snelle verovering van
alle drie de bovengenoemde marktsegmenten. De markt voor ruimteverwarming
werd daarbij als breekijzer ingezet. Een huishouden dat overgaat op het gebruik van
gas voor verwarmingsdoeleinden, neemt tienmaal meer gas af dan daarvoor. Om de
overgang naar gasverwarming zo aantrekkelijk mogelijk te maken, stelden de
plannenmakers van Esso voor een regressief tarief te introduceren. Voor de eerste
600 m3 moest een huishouden 25 cent per m3 betalen, maar de volgende m3 kon
worden afgenomen tegen een prijs van 10 cent. Met deze prijsstelling kon de
elektriciteit bij het koken en de kolen en olie bij ruimteverwarming worden
beconcurreerd. De grote industriële afnemers konden vervolgens aantrekkelijke
contracten worden aangeboden. De hoge investeringen die nodig waren voor de
aanleg van een landelijk distributienet en de ombouw van de apparatuur voor het
veel hetere aardgas, konden op vrij korte termijn worden terugverdiend, zo stelden
de vier medewerkers in het in december 1960 uitgebrachte masterplan.18
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Dit plan was in belangrijke mate gebaseerd op de situatie zoals die in de Verenigde
Staten bestond. Het verschil met de situatie in West-Europa was dat het welvaartspeil
hier een stuk lager lag; ruimteverwarming van meer dan één vertrek kwam hier nog
maar weinig voor. De kritiek, van onder meer NAM-partner Shell, richtte zich dan
ook vooral op het ontbreken van financiële middelen bij veel huishoudens om die
ruimteverwarming te betalen.
In kringen van de gasindustrie werd bovendien betwijfeld of het mogelijk was om
bij koud weer het hele land van aardgas voor verwarming te voorzien.19
De reactie van de plannenmakers van Esso op het hoofdbezwaar was even
slagvaardig als doeltreffend. De twee Nederlandse leden waren goede bekenden van
de directeur van het Hilversumse Energiebedrijf, dat toen ongeveer 20.000
gasaansluitingen had.
Van hem kregen zij toestemming om met de boekhouding van het bedrijf als basis
een model op te zetten voor de afzet van gas over
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Eind jaren vijftig was een landelijk gasnet in Nederland vrijwel volledig gerealiseerd. Alleen in het
midden van het land ontbrak nog de verbinding tussen het gasnet van Staatsmijnen en het noordelijke
gasnet, waardoorheen aardgas (SGB), raffinaderijgas (GGZH) en gas van de Hoogovens werd
gedistribueerd. Plannen om tot één net te komen waren er wel, maar de onderhandelingen tussen de
verschillende partijen verliepen uiterst moeizaam. Bij de aanleg van het aardgasnet werden de
regionale netten zoveel mogelijk in het nieuwe net ingepast.

20 jaar. Hierin konden vragen worden beantwoord als: ‘Wat gebeurt er na de ombouw
en bij nieuwe tarieven, bij een verwachte penetratie in de ruimteverwarmingssector?
En wat gebeurt er met de economie en dus de winsten van het gasbedrijf in de loop
der jaren?’
Het resultaat van het tweede onderzoek bevestigde de theorie van het masterplan.
Met lage verkoopprijzen en redelijke inkoopprijzen waren voor een
gasdistributiebedrijf in Nederland goede resultaten te boeken. Deze uitkomst
overtuigde ook de Shell-directie en in maart 1961 dienden de twee bedrijven
gezamenlijk het Esso-plan in bij minister De Pous.20 Op het ministerie van EZ werd
het plan gunstig ontvangen. Dit was niet zo verwonderlijk omdat al begin jaren vijftig
een studiegroep van Nederlandse deskundigen op het terrein van de gasvoorziening
zeer positief had bericht over het Amerikaanse voorbeeld. Een van de leden van die
studiegroep was J.J. Derksen, directeur Gasvoorziening bij het directoraat-generaal
van de Energievoorziening van het ministerie.
Met name het voorstel in het Esso-plan om net als in Amerika aardgas te gaan
gebruiken voor ruimteverwarming, vond instemming op het ministerie. Ook de
suggestie om op korte termijn over te gaan tot inzet op grote schaal van het aardgas,
kreeg een positief onthaal. Op deze wijze konden de grote investeringen die nodig
waren voor de aanleg van onder meer het hogedruktransportnet, snel worden
terugverdiend. Belangrijker nog was dat in het begin van de jaren zestig de opinie
wijdverbreid was dat de introductie van goedkope kernenergie niet lang zou uitblijven.
Het leek een verstandig beleid om vóór die tijd een zo groot mogelijk deel van de
aardgasvoorraden op te maken, zo meende men op het ministerie.21

Een nieuw institutioneel kader
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Een van de suggesties die de studiegroep in haar rapport (1953) over de Amerikaanse
gasindustrie opnam, had betrekking op een nieuwe landelijke organisatie. Deze zou
nodig zijn wanneer in de toekomst bleek dat ‘dusdanige hoeveelheden aardgas ter
beschikking staan dat een belangrijk deel van Nederland geheel van aardgas kan
worden voorzien....’ Deze organisatie moest in staat zijn ‘met ter zake kundig
personeel’ de overgang van stads- op aardgas ‘op doeltreffende en snelle wijze tot
stand te brengen’.22
Een dergelijke nieuwe landelijke organisatie was inderdaad het volgende onderwerp
waarmee de ambtenaren van Economische Zaken zich bezig gingen houden. Het
impliciete voorstel van de NAM om die rol op zich te nemen, was voor De Pous
onaanvaardbaar, omdat de Staat dan alle invloed op de gasvoorziening zou verliezen.
De minister wilde daarom een opzet waarin zowel de Staat als de oliemaatschappijen
waren vertegenwoordigd.
Nu bestond er al een samenwerkingsverband tussen een staatsbedrijf, het SGB,
en de NAM, maar dit was voor geen van beide partijen erg bevredigend. De
oliemaatschappijen zagen het SGB in de eerste plaats als een pipe-line company,
ditmaal in het bezit van de Staat, die net als in Amerika het aardgas tegen een lage
prijs inkocht om het duur te verkopen. Een dergelijke situatie wilden zij nu net
vermijden. Daar kwam nog bij dat het tussen de NAM en het SGB afgesloten contract
niet erg gelukkig was. Het staatsbedrijf had zich verplicht al het gevonden aardgas
aan te kopen; het contract was door de voorganger van het SGB getekend op een
tijdstip dat nog weinig gas was gevonden. Toen die hoeveelheid toenam, was het
staatsbedrijf niet in staat dit gas te verkopen.
Wanneer de NAM uitvoering van het contract zou eisen, dreigde een staatsbankroet.
Daar kwam bij dat het SGB een klein, voornamelijk op de binnenlandse markt
opererend bedrijf was, dat nog slechts korte tijd bestond.23 Daarmee viel het SGB af
als vertegenwoordiger van de overheid in de nieuw te vormen organisatie.
Er was echter nog een staatsbedrijf met belangen en ervaring in de
energievoorziening, de in Limburg gevestigde Staatsmijnen (DSM). DSM had na
het bekend worden van de omvang van de vondst van Slochteren korte tijd overwogen
om de distributie en verkoop zelf ter hand te nemen. Dit was toen niet doorgegaan.
Het internationaal opererende concern wilde echter graag in het aardgasproject
deelnemen. DSM werd hierin van harte gesteund door Shell en Esso, die duidelijk
liever zaken deden met DSM dan met het SGB.24
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Op het ministerie van EZ had men nog een andere reden om DSM als afgevaardigde
van de Staat bij de nieuwe opzet van de gasvoorziening te betrekken. Men voorzag
dat de komst van het aardgas belangrijke gevolgen zou hebben voor de positie van
de Limburgse steenkolenmijnen. Wanneer DSM van meet af aan betrokken was bij
de aardgasexploitatie, zouden wellicht veel problemen vermeden kunnen worden.
Ondanks scherpe protesten van de directie van het SGB werd DSM aangewezen als
vertegenwoordiger van de Staat bij de onderhandelingen waarin vorm moest worden
gegeven aan de nieuwe organisatie.25
Juni 1961 presenteerden de vertegenwoordigers van DSM, Shell en Esso een opzet
in de vorm van een twee pagina's tellende notitie aan De Pous. De inhoud ervan was
in hoofdzaak bepaald door de keus voor DSM als vertegenwoordiger van de Staat.
Dit bedrijf zag zich meer als een commerciële onderneming dan als een firma die de
belangen van de Staat in het oog moest houden. Als basis voor de afzet van het
aardgas was gekozen voor het plan van Esso.
Hiermee aanvaardde DSM, zoals De Pous waarschijnlijk had voorzien en zeker
gehoopt, impliciet het feit dat de positie van de kolenmijnen in de energievoorziening
nadelig zou worden beïnvloed.
Over de organisatorische opzet was de minister echter minder tevreden. Hierin
werd namelijk uitgegaan van de oprichting van twee afzonderlijke bedrijven, die op
directieniveau met elkaar waren verbonden. Een voor de exploitatie en een voor het
transport en de verkoop van het gas. In beide ondernemingen zouden Shell, Esso en
DSM elk een derde van de aandelen hebben.
De Nederlandse Staat zou op deze wijze slechts een minderheidsbelang krijgen.26
Om uit dit dilemma te komen, koos De Pous, zelf lid van de protestants-christelijke
CHU, voor een oplossing die paste in het verzuilde Nederlandse bestel. Hij formeerde
een uit drie leden bestaande adviescommissie met daarin voormannen van de
hoofdstromen uit dit bestel. Voorzitter werd de katholieke Nijmeegse hoogleraar en
voorzitter van de Mijnraad mr. dr. W.C.L. van der Grinten. Het tweede lid, ir. H.
Vos, had voor de PvdA zitting in de Eerste Kamer en was waarnemend voorzitter
van de Mijnraad. De laatste man van het driemanschap was de uit de Philips-top
afkomstige dr. ir. Th.P. Tromp. Hij was kort na de oorlog enige tijd minister van
Verkeer en Waterstaat geweest en had liberale sympathieën. Secretaris van de
commissie werd mr. L.G. Wansink, een naaste medewerker van De Pous op het
ministerie.
Hij kreeg tot taak de voorstellen te beoordelen en overleg te plegen met alle
belanghebbenden.
De adviescommissie begon haar werk in augustus 1961 en bracht in december een
geheim rapport uit. In die vier maanden sprak men met uiteenlopende betrokkenen,
bijvoorbeeld het provinciebestuur van Groningen, dat een laag tarief bepleitte voor
de industrie in de regio, en de Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (Sep), die
graag gas wilden aankopen voor de elektriciteitsopwekking. De voornaamste
besprekingen waren echter met de oliemaatschappijen en gingen over het aandeel
dat elk van de participanten in de exploitatie zou krijgen.
In de onderhandelingen speelde curieus genoeg een ‘buitenlandse factor’, de
vorming van de Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) te Bagdad
in september 1960, een hoofdrol.27
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De OPEC, opgericht door Saoedi-Arabië, Irak, Perzië, Koeweit en Venezuela, is
te zien als een uitvloeisel van het dekolonisatieproces, waarbij landen uit de Derde
Wereld trachtten ook op economisch terrein een grotere zelfstandigheid te verwerven.
Zo eiste de OPEC hogere inkomsten uit de olie- en gaswinning en een grotere invloed
van de staat op de winning van olie en gas.28 In de gesprekken met de adviescommissie
bleek dat Shell en Esso het een groot bezwaar vonden om de Nederlandse Staat, nota
bene de vestigingsplaats van een van de twee moederbedrijven van Shell, een direct
belang in de exploitatie van het aardgas te geven. Dit zou hun positie ten aanzien
van andere regeringen en de OPEC, die juist deze eis stelden, verzwakken. Wel waren
de oliemaatschappijen bereid de Staat een belang van meer dan een derde in de
exploitatie te geven. Dit moest dan echter voor de buitenwereld verborgen blijven.
Zowel de adviescommissie als minister De Pous had begrip voor het standpunt
van Shell en Esso. Samen met de juridische afdeling van Shell werkte de commissie
een voor alle partijen aanvaardbare organisatorische constructie uit. Die hield in dat
de NAM concessiehouder en producent van het gas bleef, maar een nieuwe maatschap
- met de NAM en DSM als aandeelhouders - zou als beheersmaatschappij gaan
functioneren en zorg dragen voor de verdeling van kosten en baten. Een nieuw op
te richten bedrijf, de Gasunie, ging zich bezighouden met het transport en de verkoop
in Nederland. Een papieren dochter van de Gasunie, NAM/Gasexport, kreeg de
supervisie over de verkoop van aardgas aan het buitenland.29
Een zaak die niet werd opgelost, was de verdeling van de aandelen in de Gasunie.
De adviescommissie zelf was voorstander van een gelijke verdeling van de aandelen
tussen DSM en NAM. De oliemaatschappijen hielden echter vast aan een
40/60-splitsing in hun voordeel. Na lange onderhandelingen tussen medewerkers
van het ministerie van Economische Zaken en Shell en Esso werd medio 1962 een
compromis bereikt. Dit hield in dat in de beherende maatschap de verdeling bleef
zoals was voorgesteld door de oliemaatschappijen. In de Gasunie zou de verdeling
echter 50/50 worden, omdat de Nederlandse Staat een belang kreeg van 10%.
Om de OPEC en andere olieproducenten om de tuin te leiden, stelden de
Nederlandse partijen dit echter voor als een royalty.
Omdat de Shell, Esso en DSM ook vennootschapsbelasting betaalden, zou de
Nederlandse Staat ongeveer 70% van de opbrengsten van het aardgas krijgen.
Om de oliemaatschappijen tot concessies te bewegen, had minister De Pous onder
andere gebruikgemaakt van de zogeheten PvdA-

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

210
factor. Hiermee werd bedoeld dat deze partij onder invloed van de linkervleugel, die
nationalisatie van de gasindustrie nastreefde, zich wellicht zou verzetten tegen een
akkoord over de gasexploitatie wanneer Shell en Esso onvoldoende concessies deden.
Dit kon tot maatschappelijke onrust leiden en hieraan hadden de olieconcerns geen
behoefte.
Ook het besef dat men in de exploitatie de beste resultaten zou kunnen bereiken
door samen te werken, droeg bij aan de wil om tot een akkoord te komen. Dit werd
nog eens duidelijk toen tijdens een patstelling in de onderhandelingen De Pous en
Shell-topman Schepers persoonlijk overleg pleegden. Hierbij dreigde even een
confrontatie toen de minister liet weten dat hij nog altijd de mogelijkheid had de
productieconcessie voor Groningen niet aan de NAM te verlenen. Schepers verklaarde
daarop dat in dat geval de Shell-raffinaderij in Pernis niet zou worden uitgebreid,
terwijl de NAM haar onderzoek in Nederland zou staken. Beiden realiseerden zich
echter vrijwel direct dat een dergelijk scenario voor zowel Shell/Esso als de
Nederlandse Staat schadelijk was. De messen verdwenen hierop weer schielijk van
tafel.30
Het in de onderhandelingen bereikte resultaat werd door De Pous achtereenvolgens
voorgelegd aan het kabinet en aan de commissie voor Economische Zaken van de
Tweede Kamer. Naar aanleiding van kritiek van de zijde van de PvdA werd het
geheel nog wat aangepast. Begin juli 1962 presenteerde De Pous zijn plannen in de
tien pagina's tellende Nota inzake het aardgas. Hierin gaf de minister antwoord op
twee vragen: ‘Wat doen we met het aardgas?’ en: ‘Hoe organiseren we het?’
Wat betreft de eerste vraag, ging men uit van een snelle aanpak van de exploitatie.
In ongeveer dertig jaar zou de aardgasvoorraad moeten worden opgebruikt. Het
aandeel van het aardgas in het energieverbruik in Nederland moest daarbij stijgen
van 2 tot 30%. Het gebruik van aardgas moest op een evenwichtige wijze worden
ingepast in de Nederlandse energiehuishouding. Ongeveer de helft van de geschatte
voorraad van 550 miljard m3 was bestemd voor de export. Het aardgas zou zowel in
binnen- als buitenland volgens commerciële maatstaven worden verkocht, maar over
de prijzen waartegen het aardgas onder politieke druk aan Italië werd verkocht, zou
later de nodige beroering ontstaan.31
Het antwoord op de tweede vraag betrof in hoofdzaak de overeengekomen
organisatiestructuur met daarin een centrale plaats voor de op te richten Gasunie.
Verder maakte De Pous in de Nota nog enkele aanvullende beleidsmaatregelen
bekend. Zo wilde hij dat de minister van Economische Zaken zeggenschap hield
over de bestemming van het gas, terwijl ook het recht van benoeming in zowel het
bestuur van de maatschap als de directie van Gasunie een zaak van de minister diende
te blijven. Een hoeveelheid aardgas van 25 miljoen m3 werd ten slotte gereserveerd
voor leveringen tegen een speciaal tarief en op speciale voorwaarden ten behoeve
van de ontwikkeling van de industrie in de noordelijke provincies.32 De Nota inzake
het aardgas werd op 4 oktober 1962 in de Tweede Kamer besproken en daar zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. De Communistische Partij Nederland en de
Pacifistisch Socialistische Partij drongen tevergeefs aan op staatsexploitatie van de
aardgasvoorraden. Van cruciaal belang voor de plannen van De Pous was de houding
van de PvdA. Deze partij was door de benoeming van Vos in de adviescommissie
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en door de concessies van de minister in de commissie voor Economische Zaken
van de Tweede Kamer al voor een groot deel voor de Nota gewonnen.
Ook de linkervleugel binnen de fractie, die voorstander bleef van een grotere
invloed van de Staat in de aardgasexploitatie, conformeerde zich echter aan het
partijstandpunt.33

De integratie van de bestaande systemen
Na de aanvaarding van de Nota inzake het aardgas stond niets de start van de NV
Nederlandse Gasunie meer in de weg. De oprichting van de Gasunie vond plaats op
6 april 1963 in Den Haag. Een maand later kreeg de NAM bij Koninklijk Besluit de
concessie om in Groningen gas te winnen. Het hoofdkantoor van de Gasunie werd
voorlopig gevestigd in een vroeger kantoor van de Shell, direct achter de Scheveningse
boulevard. Vijf jaar later zou het hoofdkantoor verhuizen naar een nieuw gebouw in
Groningen.
De medewerkers van de Gasunie waren in eerste instantie afkomstig uit de drie
samenstellende bedrijven: Shell, Esso en DSM.
Na enige strubbelingen werden ook vrijwel alle medewerkers van de SGB in het
personeelsbestand opgenomen.
Al vanaf 1961, toen duidelijk werd hoe groot de voorraad aardgas in het Noorden
was, waren enkele specialisten van de oliemaatschappijen en DSM begonnen met
het aanpakken van de kwesties die verband hielden met de toekomstige landelijke
organisatie van gasvoorziening. De bedrijven vormden hiervoor een
coördinatiecommissie.
Twee onderwerpen stonden hoog op de agenda van deze commissie: de aanleg
van een hoofdtransportleiding én de integratie van de bestaande regionale
transportnetten. Uiteindelijk zou dit het nieuwe landelijke gasnet moeten gaan vormen
en de export van aardgas mogelijk moeten maken. Voorafgaand aan de oprichting
van de Gasunie werd op 27 maart 1963 een Overeenkomst tot Samenwerking gesloten
tussen Shell, Esso, DSM en NAM. Hierin stond onder meer dat de Gasunie de
beschikking kreeg over de transportnetten van het SGB (2100 km) en DSM (800
km). Zolang nog geen aardgas kon worden geleverd, verplichtte de Gasunie zich
tevens om cokesovengas van DSM en raffinaderij-, cokesoven- en aardgas van het
SGB af te nemen en door te leveren aan de afnemers. Voor de overname van het
Gasdistributiebedrijf door de Gasunie ontving DSM een bedrag van ruim 47 miljoen
gulden. Voor de veel uitgebreidere bezittingen van het SGB kreeg de
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Nederlandse Staat ten slotte ruim 130 miljoen gulden van de Gasunie vergoed.34
De integratie van DSM en SGB verliep zonder grote problemen omdat ze in de
Gasunie werden opgenomen. Met twee andere producenten, de ACZC en Hoogovens,
was het een andere zaak.
Zij zouden de levering aan gemeenten moeten staken en daarvoor wel compensatie
ontvangen, maar mochten geen deel uitmaken van de Gasunie. De Zeeuws-Vlaamse
producent van cokesovengas ACZC, die via het SGB gas leverde in Zeeland, bezat
geen transportnet, maar wel een productie-installatie.
De ACZC had vanaf 1951 een contract voor de levering van cokesovengas met
de Rijksdienst voor de Gasvoorziening, de voorloper van het SGB. Dit contract, dat
iedere vijf jaar moest worden verlengd, werd nu opgezegd.35 De ACZC kwam met
een voorstel om menggas met een lagere calorische waarde te gaan leveren, waardoor
de conversie van alle gasapparaten in het dunbevolkte Zeeland overbodig zou worden.
Dit voorstel werd echter direct door de Gasunie van de hand gewezen. De doorbreking
van het beoogde verkoopmonopolie van de Gasunie zou een onacceptabel precedent
scheppen. Uiteindelijk ging de ACZC in 1966 akkoord met een beperkte compensatie
voor nog niet afgeschreven productieapparatuur.
Het treffen van een regeling met de tweede, grotere producent van cokesovengas,
Hoogovens, leverde veel meer problemen op.
Dit bedrijf, dat zes stedelijke gasbedrijven en daarmee grote delen van
Noord-Holland inclusief Amsterdam en Haarlem voorzag van het zogeheten basisgas,
was buiten de voorbereidingen gehouden die zouden leiden tot de oprichting van de
Gasunie.36 De directie van het staalbedrijf leek dit overigens aanvankelijk niet erg te
betreuren. De productie van cokesovengas had men altijd beschouwd als van secundair
belang. Bovendien bestond er twijfel over de mogelijkheid om aardgas te gebruiken
voor ruimteverwarming. Dit had men althans tegen de commissie-Van der Grinten
verklaard, waarmee in oktober 1961 op verzoek van Hoogovens over de toekomst
van de gasvoorziening was gesproken.37
Voorafgaand aan de publicatie van de Aardgasnota had de directie inzage gekregen
in de korte passage daarin over het eigen bedrijf. Minister De Pous vond het
onwenselijk dat in Noord-Holland een andere situatie wat betreft de gasvoorziening
zou blijven bestaan dan in de rest van Nederland. Overleg tussen de Gasunie en
Hoogovens moest ervoor zorgen dat ‘in redelijke mate’ tegemoet werd gekomen
‘aan de belangen van Hoogovens als gasproducent bij zijn afzetmarkt’.38 Het
staalbedrijf begon onderhandelingen met vertegenwoordigers van de
‘Aardgasmaatschappij in oprichting’.
Voor dit overleg was van de zijde van de Gasunie een interne notitie opgesteld
over de positie van Hoogovens in de gasvoorziening in Noord-Holland. Hieruit bleek
bijvoorbeeld dat de contracten met de gemeenten liepen tot 1981. Tevens waren in
de notitie enkele uitgangspunten voor de onderhandelingen opgenomen.
Het was uitgesloten ‘dat Hoogovens een deelname in de Gasunie wordt
aangeboden’. Het was eveneens onmogelijk dat de Gasunie een vergoeding zou
betalen voor de daling van de gasprijzen bij een toename van het aanbod van aardgas.
Ten slotte was het in het algemeen belang - en in het belang van de Gasunie - dat op
zo groot mogelijke schaal aardgas werd afgezet in Noord-Holland.39
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Wat betreft het eerste punt bleek dat de Gasunie zich voor niets zorgen had
gemaakt. Een deelname aan deze onderneming werd door de delegatie van Hoogovens
niet ter sprake gebracht. Het staalbedrijf hield wel vast aan zijn positie van producent
voor de openbare gasvoorziening. Directeur A. Drijver merkte daarbij onder andere
op ‘niet te kunnen inzien waarom hoogwaardig kooksovengas persé door aardgas’
moest worden vervangen. Ook het argument dat men met het goedkopere aardgas
de markt voor ruimteverwarming kon penetreren, maakte geen indruk op de mensen
van Hoogovens. Door menging van aard- en cokesovengas kon een zelfde resultaat
worden verkregen. De overschakeling zou dan geleidelijker kunnen verlopen en
tegen een lagere prijs.
De vertegenwoordigers van de Gasunie stelden daar het argument van het algemeen
belang tegenover. Het was van grote ‘nationaal-economische’ betekenis het hele land
te voorzien van aardgas.
De grote voorraden zouden ‘logischerwijs’ leiden tot prijsverlagingen, waardoor
de afzet belangrijk kon worden vergroot. Voor kwalitatief afwijkende soorten gas
was op de Nederlandse markt geen plaats meer. DSM trok zich terug uit die markt
en Hoogovens moest dat eveneens doen. Het cokesovengas kon men afzetten in het
eigen bedrijf of bij industriële afnemers in de directe omgeving. Eventuele schade
zou ruimschoots worden gecompenseerd.40 Een voorstel om samen met de Gasunie
een NV op te richten die opgewerkt cokesovengas, dat wil zeggen gas met een zelfde
calorische waarde als het aardgas, zou leveren, werd meteen door de Gasunie
verworpen.
Hoogovens kon nu kiezen tussen een compensatieregeling of zich wenden tot de
minister van EZ.41 In de contracten die na 1959 door Hoogovens waren afgesloten,
was een clausule opgenomen die de regering de mogelijkheid bood om te interveniëren
wanneer grote hoeveelheden aardgas ter beschikking kwamen en het bedrijf te
dwingen de contracten voor gaslevering aan gemeenten over te dragen.
Hoogovens zag in dat de komst van het aardgas naar Noord-Holland niet te
vermijden was en begon in het voorjaar van 1964 onderhandelingen met de Gasunie
over compensatie.42 De Gasunie deed een voorstel om een bedrag van 70 miljoen
gulden te betalen voor overname van de contracten. Het IJmuidense bedrijf vond dit
echter veel te laag. Men had zelf een bedrag in gedachten dat ongeveer 150 miljoen
gulden hoger lag. Het overleg belandde in een impasse. In een poging de Gasunie
onder druk te zetten, kondigde Hoogovens in het najaar een plan aan om samen met
de Steenkolenhandelsvereniging een gasvoorzieningsbedrijf voor
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Noord-Holland op te richten. Dit droeg zeker niet bij aan een goede sfeer tussen de
twee gasproducenten, die elkaar verder bestookten met perscommuniqués waarin de
schuld voor de problemen bij de andere partij werd gelegd.43
Omdat door het conflict de overgang op aardgas vertraging dreigde op te lopen,
greep de nieuwe minister van EZ, drs. J.E. Andriessen, begin 1965 in. Op voorstel
van Andriessen werd besloten de econoom prof. dr. J. Zijlstra te vragen als arbiter
op te treden. Hij zou zich laten bijstaan door een juridisch adviseur.44 Zijlstra bracht
enkele maanden later advies uit. Dit hield in dat de Gasunie 22 jaar lang jaarlijkse
vergoedingen aan Hoogovens moest betalen. Deze vergoedingen konden, afhankelijk
van de prijs die het vrijkomende cokesovengas opbracht, maximaal 181 miljoen
gulden bedragen. Daarnaast moest nog een bedrag van ruim 10 miljoen gulden worden
betaald voor de overname van de 115 km transportnet.45 Met de overname van de
contracten van Hoogovens in Noord-Holland was de organisatorische integratie van
de bestaande gasproducenten/transporteurs in de Gasunie voltooid en had de Gasunie
een monopolie op de levering van gas verworven.

Het hoofdtransportnet
De bestaande regionale leidingennetten zouden een onmisbaar onderdeel van de
landelijke transportstructuur gaan vormen, maar vanwege de beperkte omvang en
omdat ze niet bestand waren tegen hoge druk, waren ze ongeschikt om te dienen als
hoofdtransportleiding. Om het gas vanuit Groningen door het land te kunnen
transporteren, was daarom de aanleg van een nieuw hogedruk-hoofdtransportnet
noodzakelijk. Met de voorbereiding van deze ‘zeer urgente taak’ werd in februari
1962 een begin gemaakt.
Vanwege het tijdelijke karakter werd al spoedig duidelijk dat aanleg van het
transportnet door de Gasunie zelf niet aan te bevelen was. Ook in het geval van
samenwerking met een ingenieursbureau zou het bedrijf veel personeel in dienst
moeten nemen, waarvoor later geen emplooi meer was. Bovendien was de
noodzakelijke kennis in Nederland niet aanwezig. Men gaf daarom de voorkeur aan
een contract met een internationale ‘management-engineering’-firma. Deze firma
diende te worden gecontracteerd voor het ontwerp, de technische uitvoering en de
supervisie van het project, waarvoor de totale kosten werden begroot op een bedrag
van 400 miljoen gulden. Om belangenverstrengeling te voorkomen, zou het
management-engineering bedrijf niet mogen optreden als uitvoerder.46
In de volgende maanden werden inlichtingen ingewonnen bij verschillende
‘reputable and qualified’ bedrijven. Al spoedig werd duidelijk dat het Amerikaanse
bedrijf Bechtel Corporation hoge ogen gooide. Het hoofdkantoor van deze firma
stond in San Francisco, maar er was ook een kantoor in Parijs en directeur Steve
Bechtel verbleef vaak in Europa, waarbij hij regelmatig ontmoetingen had met de
Shell-top. Begin februari 1963 werden acht Amerikaanse bedrijven aangeschreven
om te vernemen of zij belangstelling hadden om een offerte uit te brengen aan de
Gasunie. Na een eerste selectie bleven er vier bedrijven over, die vervolgens een
concept-contract kregen toegezonden. Naast Bechtel ging het om drie bedrijven uit
Houston, Texas: Fish International Constructors Inc., Gulf Interstate Engineering
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Company en Hudson Engineering Corporation. Van deze vier lagen de offertes van
Fish en Hudson beduidend boven die van Bechtel en Gulf Interstate. Deze laatste
was de goedkoopste, maar in vergelijking met de totale engineer-

Voor de dorpen en steden op het platteland kondigde de komst van het aardgas in de jaren zestig
grote veranderingen aan. Tot dan hadden de meeste inwoners zich moeten behelpen met flessen
butagas voor het koken. Voor de verwarming van de slecht geïsoleerde huizen en boerderijen werden
meestal kolenkachels gebruikt. De komst van het aardgas betekende het begin van een periode waarin
het wooncomfort van de Nederlandse huizen sterk verbeterde. De nieuw opgerichte Gasunie zorgde
er met uitgebreide campagnes voor dat de Nederlanders hiervan werden doordrongen. Van de
aansluiting op het landelijke gasnet werd vaak een feestelijke happening gemaakt. De foto laat de
viering zien van de komst van het aardgas in Nistelrode (Noord-Brabant) in 1965.
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De Centrale Commando Post
De Centrale Commando Post heeft vier hoofdtaken:

1. Het regelen en bewaken van het gastransport in Nederland en naar het
buitenland.
2. Het fungeren als centrale waar storingsmeldingen binnenkomen.
3. Het optreden als coördinatiecentrum voor alle werkzaamheden die aan het
gastransportnet moeten worden uitgevoerd.
4. Het fungeren als informatiecentrum.
Voor de controle gebruikt men het telefoonnet van de PTT. Met een zekere regelmaat worden
gecodeerde signalen uitgezonden naar de tientallen meet-en-regelstations in het hele land. Wanneer
een station de eigen code herkent, zendt het binnen twee minuten de gevraagde gegevens in gecodeerde
vorm terug naar de CCP. Daar worden de signalen in een computer verwerkt en indien nodig zichtbaar
gemaakt op een beeldscherm. Wanneer zich een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld een leidingbreuk,
dan kan vanuit Groningen direct het betreffende traject van de hoofdtransportleiding worden
afgesloten. De commandopost kan vervolgens de bij elk rayon ingedeelde reparatieploegen alarmeren
en daarna leiding geven aan de herstelwerkzaamheden.1 Een hoofdtaak van de CCP is de controle
op de druk in het leidingnet. Het aardgas in Slochteren heeft onder de grond een druk van ongeveer
300 atmosfeer. Een deel van die druk wordt gebruikt voor het zuiveren van het gas van water en de
in Groningen overigens slechts in beperkte mate aanwezige andere verontreinigingen. Bij aflevering
aan het hoofdtransportnet van de Gasunie heeft het gas een druk van circa 64 atmosfeer. In de
meet-en-regelstations, die zich bevinden op plaatsen waar het gas van de hoofdtransportleiding in
het regionale net wordt geleid, wordt de druk verder verlaagd tot 10 à 40 atmosfeer.
De variatie in de druk wordt veroorzaakt door wrijving van het gas langs de wanden van de buizen.
In de ontvangststations, waar gemeentelijke distributiebedrijven en grote industrieën het gas ontvangen
uit het regionale net, wordt de druk vervolgens op 3 tot 8 atmosfeer gebracht. Bij aflevering via het
gemeentelijk net aan huishoudens en kleinere ondernemingen en instellingen vermindert de druk nog
verder tot 1/40 atmosfeer. De controle op het gemeentelijk net wordt overigens lokaal uitgevoerd en
niet door de CCP.2
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ing-kosten - circa 20 miljoen gulden - vond men het verschil gering. Ervaring in
Europa en grotere bedrijfsomvang gaven de doorslag in het voordeel van Bechtel.47
Het Amerikaanse bedrijf, dat inmiddels een kantoor in Den Haag had geopend, kreeg
in de zomer van 1963 de opdracht het ontwerp en de berekeningen voor de
hoofdtransportleiding te maken, het tracé uit te zetten en te adviseren over de
materiaalkeuze en de bestekken. Ook de supervisie op de aanleg kwam te berusten
bij Bechtel.
Met het contract was in feite slechts de basis gelegd voor de aanleg van het
hoofdtransportnet, dat tot 1968 ongeveer 1100 km lang moest worden. Voor de
vaststelling van het tracé moesten afspraken worden gemaakt met tal van rijks-,
provinciale en gemeentelijke instanties en waterschappen. Om dit alles te coördineren,
werd begin 1964 een Planologische Werkcommissie Aardgasleidingen ingesteld.
Deze commissie diende tevens als adviesorgaan voor de minister van Economische
Zaken, die het bouwprogramma moest goedkeuren. Samen met de Dienst van het
Stoomwezen werden de veiligheidseisen opgesteld waaraan het transportnet diende
te voldoen. Met grondeigenaren en -gebruikers werden in de loop der tijd regelingen
getroffen over het betalen van vergoedingen.
Nadat in het voorjaar van 1964 de diverse onderdelen van het project waren
aanbesteed en bestellingen voor buizen en ander materiaal waren geplaatst, kon een
begin worden gemaakt met de werkzaamheden.48
De aanleg van het hoofdtransportnet was een spectaculair karwei, dat veel
publiciteit kreeg. Een groot deel van het specialistische werk, zoals het buigen, lassen,
bekleden en neerlaten van de pijpen en het met röntgenonderzoek controleren van
de rondlassen, werd uitgevoerd door buitenlandse bedrijven. Eenvoudiger werk,
zoals het vrijmaken van de strook waar de leiding moest komen, het graven en vullen
van de sleuven en het in de oude staat brengen van het terrein, werd overgelaten aan
Nederlandse aannemers.
Zij werden ook betrokken bij de aanleg van gasleidingen onder kanalen en rivieren.
Een zeer spectaculair onderdeel hiervan was de oversteek van de Westerschelde. Bij
het opstellen van de plannen hiervoor kreeg Bechtel steun van het Nederlandse
ingenieursbureau Lievense.49
Per jaar was een bouwprogramma vastgesteld, dat voor 1964 voorzag in de aanleg
van een hoofdtransportnet van Hoogezand naar Boxtel, met aftakkingen van Ommen
naar Utrecht/Gouda en van Ravenstein naar Geleen. De bouw van de in totaal circa
450 km lange leiding was verdeeld in vier trajecten: Hoogezand-Zutphen (130 km),
Ommen-Utrecht (110 km), Zutphen-Boxtel (100 km) en ten slotte Ravenstein-Geleen
(110 km). Voor de eerste drie onderdelen werden buizen gebruikt met een diameter
van 90 cm. Het laatste traject had een diameter van 60 cm.
In de pers en zelfs binnen de top van de Gasunie bestond lange tijd de nodige
scepsis of het wel mogelijk was in zo korte tijd de hoofdgasleiding aan te leggen.
De verantwoordelijke technisch directeur van de Gasunie, ir. H.A. Kloosterman, had
die twijfel niet. Eind 1962 liet hij aan gedelegeerd commissaris van de Gasunie ir.
W.E. van Os weten dat het voor hem vaststond dat de planning voor 1964 en ook
daarna zou worden gehaald: ‘als het voor de gasafzet nodig is liggen ze (de buizen)
er’. Om zijn stelling te ondersteunen dat de aanleg van een buizennet van 450 km in
één jaar niet zo'n gewaagde onderneming was, verwees hij naar enkele recente
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Europese en Amerikaanse voorbeelden. De 800 km lange olieleiding
Marseille-Straatsburg-Karlsruhe was in ruim twee jaar aangelegd, terwijl aan de
Amerikaanse oostkust in één jaar tijd zelfs een leiding van 1600 km was aangelegd.
‘Amerikaanse records’ voorzag Kloosterman niet omdat de omstandigheden daar
vaak gunstiger waren, maar ook de hogedrukleidingen van de Gasunie zouden
dichtbevolkte gebieden vermijden en men kon bovendien vanwege het ‘public utility’
karakter op een grote mate van medewerking van de overheid rekenen.50
Kloosterman kreeg volledig gelijk: begin december 1964 bereikte de
hogedrukleiding Geleen. Ook de bouwprogramma's van latere jaren waren, ondanks
de problemen die zich soms voordeden met onder andere de slappe bodem, moeilijke
rivierovergangen en de dichte bebouwing in het westen van het land, altijd op tijd
gereed. In 1967 was 1320 km gereed, ruim 200 km meer dus dan de geplande 1100
km. Vanwege de veel hoger dan voorziene afzet van aardgas werd het
hoofdtransportnet eind jaren zestig en begin jaren zeventig nog voortdurend verder
uitgebouwd, zij het in een minder hoog tempo. In 1975 was het al 3450 km lang.
Met het vorderen van de aanleg van het hoofdtransportnet werd het noodzakelijk
om het vraagstuk van de controle op de gasstromen in het leidingnet aan te pakken.
De eerste jaren gebeurde de controle vanuit een tijdelijke centrale in Slochteren,
maar in 1965 werd een begin gemaakt met de inrichting van een Centrale Commando
Post (CCP) in het Haagse hoofdkantoor van de Gasunie. In het begin van het jaar
daarop was de CCP, die was uitgerust met apparatuur van de Duitse bedrijven AEG
en Telefunken, gereed. In 1968 verhuisde de CCP met de rest van het hoofdkantoor
van de Gasunie naar Groningen. Hier was een kelder, die zelfs tegen aanvallen met
atoombommen bestand was, ingericht voor de huisvesting van de Commandopost
(zie kader). Om de druk in het zich steeds verder uitbreidende hoofdtransportnet op
peil te houden, waren grote compressoren nodig. Omdat apparaten van het benodigde
formaat in Nederland niet bestonden, ondernamen medewerkers van de Gasunie
verscheidene studiereizen naar de Verenigde Staten. Daar werden bezoeken gebracht
aan bedrijven die gascompressoren maakten en aan enkele pipeline company's. Ook
voor het ontwerp van het eerste compressiestation in het Overijsselse Ommen moest
een beroep worden gedaan op kennis uit de Verenigde Staten. Een dochterbedrijf
van VMF-Stork/Werkspoor voerde de bouw en inrichting uit.
Dit bedrijf werkte hierbij nauw samen met een Amerikaans inge-
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nieursbureau. Het Ommense compressiestation, dat in de jaren tachtig nog zou worden
uitgebreid met een stikstofinstallatie om hoogcalorisch aardgas uit Oost-Nederland
te kunnen mengen met Gronings aardgas, werd in 1969 in gebruik genomen. Later
zouden nog enkele andere compressiestations worden gebouwd.51
Minder spectaculair, maar van minstens even groot belang voor de gasvoorziening,
was de uitbreiding van het regionale leidingennet, die tegelijk met de aanleg van het
hoofdtransportnet plaatsvond.
De Gasunie was in 1963 begonnen met het bestaande net van ongeveer 3000 km.
In de jaren daarna werd dit net telkens met enkele honderden kilometers uitgebreid.
In 1970 was het 5100 km lang. Vijf jaar later was het uitgegroeid tot 6250 km.52
Nederland was daarmee het land met de grootste dichtheid in gasleidingen ter wereld.
Bijna 95% van de huishoudens in Nederland kon beschikken over aardgas.

Een nieuwe prijs voor het gas
De aanleg van de hoofdtransportleiding mocht in de pers en de technische wereld
veel aandacht krijgen, een zaak die door de hele Nederlandse bevolking met grote
belangstelling werd gevolgd, was het vaststellen van de prijs die de gebruiker voor
het aardgas moest gaan betalen. Tegenpartij bij de onderhandelingen waren de
gemeentelijke gasbedrijven.
De positie van de gemeentelijke gasbedrijven, die de distributie beheersten, was
bij de reorganisatie van de gasproductie niet aangetast. Na de oprichting van de
Gasunie en de aansluiting op het aardgasnet betrokken zij het gas van dit bedrijf en
staakten de eigen productie. Het landelijke aardgasnet leidde tot een veel hechtere
samenwerking in de gassector dan voorheen. De distributiebedrijven, die buiten de
vorming van de Gasunie waren gehouden, vormden begin jaren zestig een zestal
regionale organisaties en een overkoepelende Commissie Samenwerking Regionale
Organen Gasvoorziening (SROG). Met de SROG werd nu overlegd over de structuur
van de gasvoorziening, de leveringsvoorwaarden en de prijs die de distributiebedrijven
zouden moeten betalen voor het door de Gasunie geleverde aardgas.
Over de leveranties aan industriële grootverbruikers en aan elektrische centrales
bereikte men vrij snel overeenstemming. De prijs van het aardgas zou daarvoor
worden gekoppeld aan de prijs van stookolie. De Gasunie wist te bedingen dat het
bedrijf rechtstreeks mocht gaan leveren aan grootverbruikers die 1 miljoen m3 of
meer aardgas per jaar afnamen. Indien bedrijven op het moment van het ingaan van
het contract nog onder die hoeveelheid zaten, maar daar later over heen gingen, dan
bleef de gemeente de leverende partij.53 Het was een continuering van het beleid
zoals dat voordien door DSM en Hoogovens was gevoerd.
Het vaststellen van de prijs voor de kleinverbruikers verliep met meer complicaties.
Om in staat te zijn de markt voor ruimteverwarming te veroveren, moest het aardgas
tegen een aantrekkelijke prijs worden aangeboden. Maar deze prijs mocht niet zo
laag zijn dat steenkool en aardolie direct uit de markt werden gedrukt.
Ook met het oog op de export mocht de prijs van het aardgas niet te ver dalen.
Verder moest in de prijs het comfort tot uiting komen dat aardgas aan de verbruiker
schonk. Geen gesleep met kolen of
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Aardolie en aardgas verdrongen in de naoorlogse periode in snel tempo de ‘traditionele’ bron van
energie, steenkool. Dit betekende ook het einde van de infrastructuur die was opgebouwd om het
transport en de distributie van steenkool over het hele land mogelijk te maken. Voor een belangrijk
deel vond dit transport over het water plaats.
Het neerhalen van de steenkolenlos kraan in Groningen (1964) symboliseert de capitulatie voor de
nieuwe, ‘moderne’ energiedragers.
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een grote olietank in tuin of schuur, weinig onderhoud aan de installatie en
gemakkelijke regeling van de temperatuur. Een voorstel van de Gasunie om de prijs
gedeeltelijk te verbinden met de index voor kosten van levensonderhoud, bleek om
praktische redenen niet haalbaar.
Na enkele maanden onderhandelen tussen de Gasunie en de SROG werd in oktober
1963 een oplossing gevonden, die in hoofdzaak een verfijning was van het drie jaar
eerder door de Esso-medewerkers voorgestelde regressieve tariefstelsel voor
kleinverbruikers.
De distributiebedrijven konden het Groningse aardgas voor een prijs van 6 tot 6,5
cent per m3 kopen. Op hun beurt zouden de gemeenten het gas tegen een getrapt
tarief aan de kleine en middelgrote verbruikers kunnen verkopen. Bij een verbruik
per jaar van minder dan 300 m3 betaalde die verbruiker bijvoorbeeld per aansluiting
f 12 vastrecht en 25 cent per m3. Bij een verbruik van meer dan 600 m3 bedroeg het
vastrecht f 87 en was de gasprijs slechts 10 cent per m3. De distributiebedrijven in
de drie noordelijke provincies konden van de Gasunie inkopen tegen een tarief dat
5% lager lag.54
De groep kleinverbruikers die het gas gebruikten voor koken en waterverhitting,
ging er tegen de vastgestelde prijzen slechts in beperkte mate op vooruit. Het grote
voordeel was te behalen bij gebruik van aardgas voor ruimteverwarming. Deze
prijsstelling had tot gevolg dat het gemiddelde verbruik per aansluiting sterk ging
stijgen. Bedroeg het in 1963 nog circa 300 m3, tien jaar later was het meer dan
vertienvoudigd tot 3300 m3 per aansluiting.55

Omdat aardgas een hogere energie-inhoud heeft dan het gas dat in de gasfabrieken werd geproduceerd,
moest alle gasapparatuur worden aangepast. Hoewel in een aanzienlijk deel van de huishoudens
nieuwe apparaten werden aangeschaft, bleven er toch nog vele toestellen over die aangepast moesten
worden. Op de foto is te zien hoe arbeiders van technisch bureau Keijzer op het terrein van het
Gemeentelijk Energiebedrijf in Hilversum gasfornuizen voor het aardgas geschikt maken.

De ombouwoperatie
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Omdat het Groningse aardgas een andere samenstelling had dan het kolengas, moesten
in Nederland ongeveer 5 miljoen kook- en verwarmingstoestellen worden vervangen
of omgebouwd om ze geschikt te maken voor het gebruik van aardgas. Deze operatie
diende parallel te lopen aan de aanleg van de hoofdtransportleiding. Wanneer het
aardgas in een bepaald gebied werd aangevoerd, moest de apparatuur omgebouwd
zijn zodat direct kon worden overgeschakeld op dit gas. Een goede coördinatie was
voor de hele operatie een eerste vereiste.
Net als bij de aanleg van de transportleiding waren de voorbereidingen voor de
ombouwoperatie al voor de oprichting van de Gasunie begonnen. Hierbij werd het
Amerikaanse ingenieursbureau Stone & Webster ingeschakeld, dat een blauwdruk
en een tijdschema voor de ombouw opstelde. Ook kon worden geprofiteerd van de
ervaringen die in de jaren vijftig waren opgedaan bij de ombouw van apparatuur in
enkele delen van Noord- en Oost-Nederland waar aardgas werd gebruikt. Het
Rotterdamse ingenieursbureau en constructiebedrijf NV Petrogas voerde dit werk in
samenwerking met het Gasinstituut en de Rijksdienst Gasvoorziening grotendeels
uit.56
De problemen die de Gasunie voorzag, waren dan ook niet primair van technische
aard. Men ging ervan uit dat de ombouwoperatie met gebruikmaking van de in de
Verenigde Staten succesvol toegepaste conversiesets zonder veel moeilijkheden
binnen vijf jaar kon
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worden voltooid. De problemen lagen vooral op het, wat men bij de Gasunie noemde,
‘politieke vlak’. De gemeenten, gewend om op het terrein van de gasvoorziening
autonoom te opereren, wantrouwden elke bemoeienis van het bedrijf. Om deze
bezwaren weg te nemen, werd bij de voorbereidingen van de operatie nauw
samengewerkt met de SROG.57
In de loop van 1964 kwam een Commissie Planning Ombouw tot stand waarin de
Gasunie, de SROG en het Gasinstituut, dat wetenschappelijk onderzoek deed, waren
vertegenwoordigd. Via vragenformulieren aan de distributiebedrijven, waarin
gegevens werden gevraagd over zaken als het aantal om te bouwen aansluitingen,
de planning per gemeente en de firma's die de ombouw moesten uitvoeren, trachtte
deze Commissie zich een beeld te vormen van de uit te voeren werkzaamheden. Eind
1964 was een hoofdombouwplan gereed waarin de volgorde werd vastgelegd waarin
de gemeenten voor ombouw in aanmerking kwamen, de aard van de werkzaamheden
en de tijd die dat zou vergen. Een werkgroep had zich inmiddels beziggehouden met
het opstellen van een compleet overzicht van alle circa 5000 typen kook- en
verwarmingstoestellen die in Nederland in gebruik waren.
Voorafgaand aan de echte ombouw gingen enquêteurs de huizen af om na te gaan
welke apparatuur de bewoners in huis hadden. De enquêteurs maakten de mensen
tevens attent op de mogelijkheid om oude toestellen in te ruilen voor nieuwe. Het
was de bedoeling dat deze omruil op een zo groot mogelijke schaal zou plaatsvinden.
Om dat doel te bereiken, werden hoge inruilpremies voor oude toestellen betaald.
Deze actie, mede bedoeld om de veiligheid te bevorderen, was een groot succes.
Ongeveer 1,7 miljoen oude gastoestellen werden vervangen door nieuwe. Het aantal
apparaten die niet werden ingeruild, bedroeg circa 3,3 miljoen.58
Iets minder dan de helft ervan werd omgebouwd door de NV Gascon. Dit was een
dochteronderneming van het constructiebedrijf Werkspoor uit Utrecht. Aan deze
firma was medio 1963 door de Gasunie en de SROG verzocht om vooral in kleinere
plaatsen de conversie ter hand te nemen. Bij hen bestond namelijk de vrees dat het
laten uitvoeren van dit werk door allerlei kleinere bedrijven veel tijdverlies zou
veroorzaken. Werkspoor verklaarde zich bereid om aan de operatie mee te werken
wanneer Gascon minstens 600.000 aansluitingen mocht ombouwen. Het zouden er
ruim 1 miljoen worden. Vanwege de onbekendheid met de ombouw werkte Gascon
het eerste jaar nauw samen met een Amerikaans bedrijf, dat 25 adviseurs naar
Nederland stuurde om de nieuwbakken gasfitters te instrueren. In de grote steden
werd de ombouw uitgevoerd door Stone & Webster en een aantal Nederlandse
bedrijven. In Amsterdam zette het gemeentebestuur overtollige werknemers in van
twee met sluiting bedreigde scheepswerven.
Eenvoudige werkzaamheden vonden aan huis plaats. Voor meer gecompliceerde
nam men de apparaten mee naar speciaal ingerichte werkplaatsen. Speciale, goed
opgeleide ombouwploegen hielden zich bezig met installaties van bedrijven en
instellingen.
De werkzaamheden werden begeleid door uitgebreide voorlichtingscampagnes,
waarin het publiek kreeg uitgelegd wat er ging gebeuren en op welke manier. De
planners van de ombouw probeerden er steeds voor te zorgen dat de overgang van
stads- op aardgas zo snel mogelijk plaatsvond. Wanneer er al eens iets fout ging,
slaagde men er meestal in door slagvaardig optreden echt grote problemen te
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voorkomen. Toen bijvoorbeeld in Schiedam een dag en een nacht op de komst van
het aardgas moest worden gewacht, stelde het plaatselijk gasbedrijf elektrische
zuigfleswarmers aan gezinnen met baby's ter beschikking. De ombouwoperatie
bereikte een hoogtepunt in 1966 met circa 700.000 conversies. De totale kosten van
de operatie, die ruim binnen de daarvoor geplande termijn van vijf jaar werd afgerond,
bedroegen ongeveer 650 miljoen gulden. De gemiddelde conversie kostte circa f 250
per aansluiting.
Om te voorkomen dat grote aantallen mensen zouden weigeren hieraan mee te
werken, was tevoren besloten dat de distributiebedrijven die kosten zouden dragen.
Ter compensatie kregen die bedrijven per omgebouwde aansluiting f 50 van de
Gasunie vergoed.59

Aardgas in het offensief
In het masterplan dat in 1960 door de vier Esso-medewerkers was opgesteld, nam
de verovering van de markt voor ruimteverwarming bij kleinverbruikers een centrale
plaats in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Gasunie gelijktijdig met de
ombouwoperatie een reclamecampagne startte om het grote publiek te doordringen
van de voordelen van aardgas voor verwarming in huis.
Een eerste actie had nog een beperkt, voorlichtend karakter, waarbij het uitdelen
van Gasunie-speldjes, stands op beurzen en met aardgas gevulde ballonnen een
hoofdrol speelden. In 1966, echter, startte een heuse reclamecampagne in kranten
en tijdschriften.
Hierin werd de nadruk gelegd op het comfort dat verwarming met aardgas voor
gezinnen betekende: ‘Geen zorg over de brandstofvoorraad: de gasbuis zorgt
voortdurend voor aanvoer. Geen zorg over de bediening: de thermostaat denkt voor
u aan de juiste temperatuur.’ Vanaf 1968 ging men ook de televisie gebruiken om
de consument te winnen voor verwarming met aardgas. Daarnaast werd samen met
de industrie en het Gasinstituut veel aandacht besteed aan de fabricage van goede en
betaalbare verwarmingsapparatuur. Hierbij ging het in de eerste plaats om gashaarden
voor de verwarming van afzonderlijke kamers. Later richtte men zich tevens op de
centrale verwarming van woningen.
Deze benadering had veel succes. In 1963 werd de markt voor de verwarming in
huis nog voor 80% bepaald door de verkoop van kolenhaarden en -kachels. Het
aandeel van oliehaarden, die sinds enkele jaren in opmars waren, bedroeg 15%. De
afzet van gashaar-
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Tegelijkertijd met de komst van het aardgas moesten ook veel huishoudelijke toestellen geschikt
worden gemaakt voor het aardgas, dat een hoge energie-inhoud heeft. Dit leverde een grote hoeveelheid
afval op, die varieerde van overbodige en oude onderdelen tot complete gasfornuizen. Veel
Nederlanders maakten van de aanbiedingen van gasbedrijven gebruik om een heel nieuw fornuis aan
te schaffen.

den was vrijwel te verwaarlozen. In 1964 rukten de oliehaarden op tot 40% van het
aantal verkochte haarden. Ongeveer een zelfde percentage haalde ook de
gasverwarming. In 1968, ten slotte, ‘was de afzet van kolenhaarden te verwaarlozen
en bedroeg de afzet van oliehaarden nog slechts enkele procenten. De gashaarden
hebben nagenoeg de gehele markt veroverd’.60
Begin jaren zestig had nog geen tien procent van de Nederlandse huizen centrale
verwarming. In vergelijking met ons omringende landen lag dit percentage erg laag.
Zelfs bij nieuwbouw werden slechts in beperkte mate centrale-verwarmingsinstallaties
geplaatst. Na de introductie van het aardgas kwam een ware inhaalslag op gang. In
1966 had al 45% van de in dat jaar gereedgekomen woningen centrale verwarming.
In de daarop volgende jaren steeg dit percentage tot ongeveer 75% in 1968. In het
bijzonder de blokverwarming voor meergezinswoningen (flats) groeide spectaculair
tot bijna 100% in 1969. Bij de eengezinshuizen was de groei minder sterk tot ongeveer
50% in 1968. In dat jaar werd circa 85% van de geplaatste
centrale-verwarmingsinstallaties met gas gestookt.
De overige 15% viel toe aan olie, die vooral bij de blokverwarming de concurrentie
nog enige tijd kon volhouden, om in de jaren zeventig ook vrijwel volledig te
verdwijnen.61
Bij het veroveren van de markt voor instellingen als ziekenhuizen, scholen, kantoren
en kleinere ondernemingen werd een wat andere benadering toegepast dan bij de
huishoudens. De Gasunie werkte daar vanaf 1966 vooral met voorlichtingscampagnes
bij installatiebedrijven, die via werkbezoeken op de hoogte werden gebracht van de
voordelen van het verwarmen met aardgas. Het was de bedoeling dat deze bedrijven
vervolgens hun klanten op de hoogte brachten van die voordelen.
Bij de bezoeken stuitten de Gasunie-medewerkers soms op een uitgesproken
negatieve houding bij installateurs ten aanzien van het gebruik van aardgas. Een
kleine groep weigerde zelfs pertinent aardgasketels te plaatsen, zo blijkt uit een
overzicht van bezoeken aan honderd bedrijven in het hele land uit juni 1966. Als
redenen noemden de weigeraars de grote problemen die zouden optreden bij het
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aansluiten van gasketels op het distributienet. ‘Ten tweede zijn de aanlegkosten van
de oliestookinstallatie hoger dan die van de gasgestookte...... dus is hun winstmarge
groter’, meldden Gasunie-rapporteurs.62 De tegenstanders van het aardgas werden
vooral aangetroffen in die delen van het land waar aardgas nog niet of pas korte tijd
aanwezig was. Het was een kwestie van tijd of ook deze onwillige installateurs zouden
van mening veranderen, verwachtte men. In hetzelfde overzicht werd het overigens
‘benauwend’ genoemd hoe weinig de meeste installateurs van aardgas afwisten. Dit
was vooral van belang bij het tegengaan van storingen bij het toenemend aantal
gasgestookte installaties. Het was daarom ‘dringend gewenst’ om installateurs en
monteurs in de gelegenheid te stellen ‘om zich de meest elementaire begrippen van
dit gas eigen te maken’. Verreweg de meeste installatiebedrijven hadden grote
belangstelling voor de cursus die voor dit doel werd opgezet.63
De medewerkers van de Gasunie constateerden in een aantal gevallen ook dat
gemeentelijke gasbedrijven de komst van het aardgas tegenwerkten. Dit gebeurde
volgens de medewerkers vooral door een verkeerde interpretatie van de
installatievoorschriften. Dordrecht werd hierbij genoemd als voorbeeld van een stad
waar men snel al geïnstalleerde apparatuur afkeurde.
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In Rotterdam werden dezelfde installaties goedgekeurd. Het onnodig verzwaren van
de veiligheidseisen werd nadelig genoemd voor het binnendringen van het aardgas.64
Voor het winnen van grote industrieën en elektrische centrales hoefde de Gasunie
niet veel moeite te doen. In 1965 werd al aan 85 industriële ondernemingen
rechtstreeks gas geleverd, terwijl nog eens 185 grootverbruikers via de
distributiebedrijven werden voorzien. De eerste jaren waren het vooral twee
‘traditionele’ afnemers, namelijk de keramische industrie (brandstof) en de chemische
nijverheid (grondstof), waaraan aardgas werd geleverd. In 1966 waren deze twee
bedrijfstakken goed voor 75% van de afzet. Maar al spoedig meldden zich ook
sectoren als de textielnijverheid, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de
metaalindustrie als klanten. Drie jaar later was van de 530 daarvoor in aanmerking
komende grote bedrijven met een hoog energieverbruik bijna twee derde al op aardgas
overgegaan en dit percentage steeg elk jaar.65
In verband met de ombouw van de bestaande apparatuur en het in gebruik nemen
van nieuwe installaties duurde het enige jaren voordat ook de elektriciteitscentrales
op grote schaal aardgas gingen gebruiken. In 1970, echter, werd ruim 40% van de
centrales met aardgas of een combinatie van aardgas en stookolie gestookt. Meer
dan een derde van de in dat jaar aan industriële afnemers geleverde hoeveelheid
aardgas - circa 4 miljard m3 - ging naar de elektrische centrales.66 Het stoken van
aardgas leidde tot een nieuwe verhouding tussen de gas- en de elektriciteitssector.
Waar voorheen beide sectoren dezelfde grondstof gebruikten, namelijk steenkool,
werd het aardgas nu de belangrijkste primaire energiedrager voor de
elektriciteitsopwekking.
Aanvankelijk was de prijs van het aardgas direct gekoppeld aan die van zware
stookolie, waarbij om de drie maanden een aanpassing mogelijk was. Na enkele
kleinere, niet fundamentele wijzigingen in die regeling werden in 1970 een minimumen een maximumprijs voor het aardgas vastgesteld. Deze koppeling had tot gevolg
dat toen de prijzen van zware stookolie in de tweede helft van dat jaar stegen tot
boven de maximumprijs, veel ondernemingen overschakelden op aardgas.
Van belang bij de grotere afzet van aardgas was ook de milieufactor, die aan het
eind van de jaren zestig ging meespelen. Door zowel de overheid als de Gasunie
werd benadrukt dat aardgas een ‘schone’ brandstof was, die, in tegenstelling tot kolen
en stookolie, weinig vervuiling veroorzaakte. Met name bij elektriciteitscentrales
was dit een extra argument om over te gaan op aardgas als brandstof.
Speciale aandacht kregen vanaf het begin ook de tuindersbedrijven, die voor hun
verwarming vaak gebruikmaakten van sterk vervuilende zware stookolie. Tegen
speciale tarieven konden zij overschakelen op aardgas en vooral grotere bedrijven
maakten daar ruimschoots gebruik van. In 1972 was al circa 50% van de tuinders
overgegaan op aardgas.67 Aan de euforie over de beschikbaarheid van aardgas als
goedkope en vrijwel onbeperkte bron van energie zou begin jaren zeventig echter
abrupt een einde komen. De internationale politieke ontwikkelingen en de toenemende
verontrusting over een snelle uitputting van grondstoffen zouden de aardgasvoorraden
van Nederland in een nieuw perspectief plaatsen.
J.L. Schippers en G.P.J. Verbong
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Hoewel elektrische trams een belangrijk motief vormden voor de oprichting van gemeentelijke
elektriciteitsbedrijven, liet de elektrificatie van de spoorwegen nog geruime tijd op zich wachten. In
1922 kwam het tot een doorbraak. De Nederlandse Spoorwegen besloten toen tot de elektrificatie
van het spoorwegennet. De stroom kocht de NS bij de openbare bedrijven. Het zou echter tot ver na
de Tweede Wereldoorlog duren voordat het net was geëlektrificeerd; enkele kleinere verbindingen
bleven in verband met de te hoge kosten op dieseltreinen aangewezen. Dit affiche uit 1950 verwijst
naar het moderne karakter van de elektrisch aangedreven trein: meer comfort en hogere snelheid.
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8 Elektriciteitsvoorziening, overheid en industrie 1949-1970
Samenwerking als antwoord
Het eerste koppelnet
Uitbreiding van de capaciteit
De opkomst van de gasturbine
Het tweede koppelnet
Een moeizame relatie
Van achterblijver naar koploper
De overheid wil meer

Samenwerking als antwoord
Op de eerste naoorlogse ledenvergadering van de VDEN, in augustus 1945, zette
voorzitter C. Noome de zaak op scherp. De problemen binnen de
elektriciteitsvoorziening konden zijns inziens alleen worden opgelost door onderlinge
samenwerking ‘in eene mate als wij tot nu toe niet hebben gekend en ook niet zóó
noodig hadden’.1 De overheid, zo waarschuwde hij, zou de zelfstandigheid van de
elektriciteitsbedrijven alleen dan eerbiedigen als die bedrijven handelden in de geest
van de tijd. Door de snel verslechterende situatie in de laatste oorlogsjaren was de
oprichting van de Sep uitgesteld, maar een weg terug was er eigenlijk niet meer,
want de bedrijven hadden reeds in principe met de voorstellen ingestemd. Desondanks
sputterde de PNEM, gesteund door de PEGUS, tegen. Zij hadden bezwaar tegen het
verlies van zelfstandigheid en vreesden een te grote invloed van het Rijk. Ook de
noordelijke bedrijven, die een achterstelling bij het Westen en Zuiden vreesden,
moesten over de streep worden getrokken. De directeur van de PLEM, H. Gelissen,
had het liefst een ‘zelfstandige productie- en transportmaatschappij’ gezien die de
centrales en hun verbindingen had overgenomen.
Daar zijn meeste collega's dat te ver vonden gaan, legde hij zich echter neer bij
de tijdens de oorlog ontwikkelde voorstellen.2
Op 3 juni 1949 was het proces zo ver gevorderd dat de Sep kon worden opgericht
en een samenwerkingsovereenkomst kon worden ondertekend.3 De oprichters waren
de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, de
provinciale bedrijven van Zuid-Holland (EZH), Noord-Brabant (PNEM), Limburg
(PLEM), Utrecht (PEGUS), Gelderland (PGEM), Overijssel (IJsselcentrale) en het
Twentse bedrijf TCS.4
De IJsselcentrale en het TCS werden als één deelnemer beschouwd, zodat er tien
leden waren. Een jaar later werd het TCS overgenomen door de IJsselcentrale;
daarmee verdween de laatste grote particuliere centrale. De Sep werd gevestigd op
het terrein in Arnhem waar ook al de KEMA en de VDEN hun zetel hadden.
De directie was in handen van Van Staveren en De Zoeten van het Centraal Bureau
van de VDEN.
De Sep kreeg tot taak de elektriciteitsproductie te coördineren.
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De deelnemers bleven zelfstandig. De over hun grondgebied lopende delen van
het landelijke koppelnet vielen onder hun beheer. De productie van de elektriciteit
viel niet onder de overeenkomst; zij bleef in handen van de afzonderlijke deelnemers.
De koppelverbindingen zouden gebruikt worden voor het wederzijds leveren van
elektrische energie bij storingen, maar ook incidenteel voor het uitwisselen van
energie in normale omstandigheden. Alle onderlinge stroomleveringen liepen via de
Sep, die tevens de taak kreeg de levering van elektriciteit naar en van het buitenland
te organiseren. De bedrijven waren verplicht om over alle maatregelen die de
samenwerking konden beïnvloeden, vooraf te overleggen met de Sep.5
Nu stond niets meer de voltooiing van het koppelnet in de weg.
De voortdurende groei in de afzet van elektriciteit zette het systeem echter al
spoedig opnieuw onder druk. Schaalvergroting in de productie maakte een zwaarder
net noodzakelijk. Na de realisatie van een eerste koppelnet leidde dit tot de aanleg
van een tweede koppelnet.
In de naoorlogse periode werd de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening
tevens sterk beïnvloed door een tweetal externe factoren: vanaf de jaren zestig zou
de overheid zich steeds directer met de voorziening gaan bemoeien; daarnaast
organiseerden ook de grote industriële verbruikers zich om in de onderhandelingen
met
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de elektriciteitssector sterker te staan. Dit speelde zich af tegen de achtergrond van
het snel toenemende belang van het aardgas voor de Nederlandse energievoorziening.

Het eerste koppelnet
Nadat met de oprichting van de Sep een institutioneel kader voor een landelijke
elektriciteitsvoorziening was verkregen, begon men met de voltooiing van het
landelijke net. Over de basisvorm van het koppelnet werd niet meer gediscussieerd.
In het westen en zuiden kwam een 150 kV-ring, in het noordoosten - gezien de
geringere belasting - een 110 kV-ring. Beide ringen waren via een transformatorstation
met elkaar verbonden. Bovendien werd het koppelnet via Lutterade aangesloten op
het Duitse en het Belgische koppelnet, waardoor met het buitenland kon worden
samengewerkt. De basis hiervoor was tijdens de oorlog gelegd.
In 1953 werd de landelijke koppeling voltooid en kon het landelijke centrum voor
de bewaking van het net (LC) in gebruik worden genomen.
Het uitgangspunt voor het koppelnet was dat het uitvallen van één
productie-eenheid niet mocht leiden tot een onderbreking van de stroomlevering.6
De ringstructuur, die al door Van Swaay in

Het eerste koppelnet, dat in de loop van 1953 gereed kwam, omvatte twee ringen. Een 150 kV-ring
in het westen en zuiden en een 110 kV-ring in het noorden. Het gehele koppelnet was dubbel uitgevoerd
en diende vooral als calamiteitennet. De opzet van de samenwerkingsovereenkomst tussen de
elektriciteitsbedrijven liet structureel transport van elektriciteit over het net niet toe.

Brabant was toegepast, verhoogde de bedrijfszekerheid. Hierdoor kon het net altijd
van twee kanten worden gevoed. Bovendien werd vrijwel het gehele net dubbel
uitgevoerd. In principe diende één circuit als reserve ingeval het andere zou uitvallen.
Het tweede circuit mocht in de praktijk echter ook voor distributietransporten binnen
de eigen regio worden gebruikt. De lijnen waren zo gedimensioneerd dat als één
circuit door een storing uitviel, het transport voor distributie en noodstroomlevering
over het andere circuit kon plaatsvinden. Dit verlaagde wel het rendement, maar dit
was altijd slechts tijdelijk.7

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Het belangrijkste doel van het koppelnet was het vergroten van de bedrijfszekerheid
van de elektriciteitsvoorziening. Het moest de mogelijkheid bieden elkaars storingen
op te vangen en zo de benodigde reservevermogens per bedrijf te verkleinen, waarmee
een belangrijke reductie op de kapitaallasten werd verkregen.
De transportleveringen hadden een incidenteel karakter, want de Sep-overeenkomst
uit 1949 liet niet toe dat dit systematisch gebeurde.8 Vanwege het toenemende
elektriciteitsverbruik werd wel de distributiefunctie van het koppelnet geleidelijk
belangrijker. Echte technische problemen leverde de aanleg van het eerste koppelnet
niet op. De hoogspanningstechniek was in het buitenland al ontwikkeld en toegepast.
De belangrijkste technische vraagstukken die moesten worden opgelost, hadden
betrekking op de beveiliging en de bediening van het net. Bij de beveiliging draaide
het vooral om de kortsluitvermogens. Door de koppeling bleven de gevolgen van
kortsluiting niet beperkt tot de verbinding zelf, maar konden zij zich over het gehele
net verspreiden.9 Wanneer er ergens een kortsluiting in het gekoppelde complex van
centrales zou optreden, zouden er grote elektrische stromen van de centrales naar de
plaats van kortsluiting toevloeien. Om deze storing op te heffen, diende de elektrische
verbinding waarbinnen de kortsluiting optrad, afgeschakeld te worden. Hiervoor
werden vermogensschakelaars gebruikt. Deze schakelaars moesten krachtige stromen
onderbreken en, na de opening der contacten, zeer hoge spanningen beheersen.10
Hiervoor werden automatische snelwerkende beveiligingsinrichtingen geïnstalleerd,
waarmee beschadigingen aan machines, apparaten en leidingen konden worden
voorkomen.11
De schakeltechniek was essentieel voor het functioneren van het net. Aanvankelijk
werden voor de hoogspanningsnetten olieschakelaars toegepast. Waar brandbare olie
als blusmiddel voor de tussen de contacten optredende boog werd benut, bestond het
gevaar dat de olie in brand vloog en de defecte lijn of kabel niet kon worden
afgeschakeld. Dit kon leiden tot explosies, oliebranden en verroeting van gehele
installaties. Men trachtte daarom de hoeveelheid olie zoveel mogelijk te reduceren.
Later ging men over op olieloze schakelaars. In deze ontwikkeling speelden de
kortsluitlaboratoria een belangrijke rol. Hier werden de vermogensschakelaars
beproefd. De KEMA zou zich op dit gebied wereldwijde faam verwerven.12
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Het toezicht op het eerste koppelnet, dat in 1953 werd voltooid, vond plaats in het landelijk
bewakingscentrum van de NV Sep, dat op de terreinen van de VDEN en KEMA in Arnhem werd
gevestigd. Deze ruimte werd de coördinatiezaal genoemd, wat een goede weergave van de verhoudingen
in de elektriciteitssector bood. De Sep controleerde de gang van zaken, maar mocht niet rechtstreeks
zelf ingrijpen. Indien noodzakelijk, konden de operators in de elektriciteitscentrales per telefoon,
prominent aanwezig, worden verzocht om eenheden bij te schakelen of uit productie te nemen.

Voor de exploitatie van het Nederlandse koppelnet werd een ondergronds
telecommunicatienet aangelegd. In dit kabelnet werden ook de nodige aders
opgenomen voor bedrijfstelefoon, zodat de elektriciteitsbedrijven over een eigen
telefoonnet beschikten.
Wanneer zich een calamiteit voordeed, zouden veel mensen naar de
elektriciteitsbedrijven bellen voor informatie omtrent de storing, waardoor het publieke
telefoonnet overbelast kon raken. Met het eigen net konden de elektriciteitsbedrijven
altijd onderling blijven telefoneren om de storing in onderling overleg op te lossen.
Het telecommunicatienet was verder voor de ‘verremeting’ en -‘melding’ van de
toestand en de belasting van het net en voor de comptabele meting ten behoeve van
de financiële verrekening tussen de deelnemers onderling.
Het Landelijk Centrum (LC) van de Sep kreeg als eerste en belangrijkste taak de
coördinatie van de bedrijfsvoering van het koppelnet.13 Aanvankelijk bestond het
controlecentrum slechts uit een telefoonpost met verbindingen naar alle belangrijke
schakelwachten in het verzorgingsgebied. Daarna installeerde men enkele nieuwe
instrumenten: een nauwkeurige frequentiemeter en verremeetinrichtingen voor de
belasting van de verschillende gekoppelde centrales. De volgende stap was de
toepassing van afstandsbediening van belangrijke schakelaars in het bewaakte net.
In Engeland, waar de elektriciteitsvoorziening was genationaliseerd, werd in 1948
al afstandsbediening toegepast. Technisch gaf een dergelijke besturing en bediening
vanuit één punt geen problemen. Op het Europese continent was men in het algemeen
niet zo ver gegaan. Men legde de taak van de bediening van de installaties in de
handen van de schakelwachter van de desbetreffende centrale of van het
desbetreffende schakelstation.14
Afstandsbediening of ‘verrebediening’ was in de Nederlandse situatie voorlopig
onhaalbaar. Volgens de samenwerkingsovereenkomst werd de bediening van alle
installaties, zowel die voor de elektriciteitsproductie, alsook die ten behoeve van het
elektriciteitstransport, uitsluitend aan het personeel van de provinciale bedrijven
overgelaten. Zij bepaalden ook zelf hoe in de behoeften aan elektrische energie in
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het eigen voorzieningsgebied moest worden voorzien.15 De bewaking kwam wel
onder centraal beheer.
De besturing van het geheel geschiedde in directe samenwerking met de deelnemers
die de daadwerkelijke bediening van installaties (schakelaars en centrales) uitvoerden.
De regionale centra waren in het samenspel verantwoordelijk voor de juiste bediening
van de regionale installaties, alsmede voor het verstrekken van de in het kader van
dit samenspel voor het LC benodigde informatie.
Het Landelijk Centrum verzamelde alle gegevens om bij het optreden van storingen
aan productiemiddelen of hoogspanningslijnen de gevolgen daarvan zo snel mogelijk
tot de kleinst mogelijke omvang te beperken. Wanneer echter ten gevolge van een
plotseling ernstig tekort aan vermogen, bijvoorbeeld na het uitvallen van enige grote
productie-eenheden, de frequentie snel daalde, dan grepen de deelnemers zelf in. Ze
schakelden dan volgens gemeenschappelijk aanvaarde richtlijnen zoveel belasting
af dat de frequentie op een aanvaardbare waarde gehandhaafd kon worden.
Het waarborgen van een constante frequentie van 50 Hz hield rechtstreeks verband
met de wijze waarop de belasting over de centrales werd verdeeld; vandaar dat men
meestal over de frequentie-vermogensregeling sprak.16 Bij het gekoppelde bedrijf
konden geringe afwijkingen in de frequentie al ontoelaatbaar grote verschuivingen
in de belastingsverdeling over de centrales teweeg-
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Belangstellenden kijken gefascineerd naar het nieuwe medium op de verkoopstand van Philips op de
Firato in 1954. Televisies en audio-apparatuur zoals radio's, platenspelers en bandrecorders vormden
het begin van een hele reeks elektrische apparaten die vanaf de jaren vijftig hun intrede deden in de
Nederlandse huishoudens.

brengen. Bij frequentieafwijkingen zorgde de machineregulateur in de centrale ervoor
dat het vermogen werd bijgeregeld.17
Aangezien de karakteristieken van deze regulateurs per centrale verschilden,
ontstond bij het bereiken van de nieuwe instelling een andere belastingsverdeling.
Grote verschuivingen in de belastingsverdelingen over de deelnemers waren echter
zeer ongewenst, omdat de gewenste verdeling in belastingsprogramma's was
vastgelegd.
Er waren verschillende technische opties om de compensatie te laten plaatsvinden.
Een veel toegepaste methode was om één centrale in het gekoppelde complex met
een zeer gevoelige machineregulateur uit te rusten en deze centrale zorg te laten
dragen voor de vermogenscompensatie. Een andere optie, die in Duitsland werd
toegepast, was om iedere centrale een vastgesteld percentage van de totaalbelasting
te laten dragen. Bij het genationaliseerde systeem in Engeland had men de taak van
de frequentieregeling voor een groot deel in handen van het bewakingscentrum
gelegd, dat met behulp van een soort machinetelegraaf commando's voor de regeling
aan de centrales gaf.
Bij de uitwerking van de koppelplannen in Nederland was dit probleem ook aan
de orde gekomen. De voorbereidingscommissie stelde om redenen van economische
efficiëntie voor om de belastingsverdeling door een centraal bureau te laten
plaatsvinden.18
Op dit rapport kwam commentaar dat de principiële discussie over taken en
bevoegdheden van de Sep tot uitdrukking doet komen. Volgens J.J. Suyver ging het
rapport veel verder dan bedoeld en gewenst was: ‘Het is m.i. bepaald niet de taak
van de Sep zich in de economie te verdiepen.’19
In Nederland koos men er dus voor dat iedere Sep-deelnemer een aandeel in de
regeling op zich nam. De richtlijn was dat elke deelnemer autonoom het vermogen
uit zijn centrales dusdanig regelde, dat het tevoren opgestelde programma voor de
elektrische energie-uitwisseling met het koppelnet zo goed mogelijk kon worden
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gevolgd. Daarbij was iedere deelnemer verantwoordelijk voor het starten, stoppen
en corrigeren van zijn productiemiddelen.
Om dit mogelijk te maken, werd een bijzondere bedrijfsinstructie opgesteld, waarin
was vastgelegd hoe op vermogensafwijkingen gereageerd diende te worden. Pas in
het geval van storingen of calamiteiten zou de Sep in actie komen. Zij zou in een
dergelijk geval voor de onvoorziene belastingsverdeling zorg dragen en bepalen
welke maatregelen genomen moesten worden.

Uitbreiding van de capaciteit
De totstandkoming van het koppelnet was verheugend voor de minister van EZ, J.
Zijlstra. Hieruit bleek dat ‘de verschillende gemeentelijke en provinciale
electriciteitsproducenten er steeds in geslaagd zijn door onderlinge samenwerking
de electriciteitsvoorziening op bevredigende wijze te verzekeren’. De minister schafte
daarom in 1953 de eerder ingestelde Rijksdienst voor de Electriciteitsvoorziening
af. Hij was zeer uitgesproken over de
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wenselijkheid terughoudend te zijn ten opzichte van de sector.
‘Verderstrekkende bemoeienis zou er toe leiden, dat de competentie van de lagere
overheidsorganen [..] wordt aangetast’, aldus Zijlstra. Ook de ontwikkeling van een
nieuwe energiebron als kernenergie was voor de rijksoverheid geen reden zich anders
op te stellen.20
Bron van zorg bleef wel de relatief kleine omvang van veel distributiebedrijven.
De trend dat de provinciale bedrijven ook de distributie voor hun rekening gingen
nemen, zette na de oorlog door.
Eind jaren vijftig werd al bijna 80% van de distributie door de productiebedrijven
verzorgd. Desondanks bleven er nog vele, vaak zeer kleine bedrijven over. Veel
wettelijke mogelijkheden om in te grijpen had de overheid overigens niet. Meer zorg
nog baarde de continu stijgende vraag naar elektriciteit (zie ook tabel 8.1). In de
eerste vijf jaar na de oorlog waren de elektriciteitsbedrijven nauwelijks in staat
geweest nieuwe ketels, turbines en generatoren te installeren. Gebrek aan materiaal
en financiële middelen lag daaraan ten grondslag. Beperkingen van het verbruik
tijdens de piekuren, import van elektriciteit uit België en Duitsland en onderlinge
leveringen via het in aanleg zijnde koppelnet voorkwamen dat verbruikers moesten
worden afgeschakeld.21 Rond 1950 was de ergste brandstofschaarste in Nederland
voorbij. De import van kolen had zich grotendeels hersteld en ook de binnenlandse
productie was opgevoerd.
Intussen vereiste het sterk stijgende elektriciteitsverbruik drastischer maatregelen:
er dreigde een acuut tekort aan elektrisch productievermogen. Zijlstra's voorganger
op EZ had al maatregelen aangekondigd om de groei van het verbruik terug te dringen
en extra productievermogen te financieren. Dit werd mogelijk gemaakt door verhoging
van de tarieven. Ondanks de vraagbeperkende maatregelen bleek een uitbreiding van
de capaciteit absoluut noodzakelijk te zijn omdat elektriciteit ‘een onmisbare

In november 1960 kwam de derde productie-eenheid van de Amercentrale van de PNEM, met een
vermogen van 184 MW, in bedrijf. Slechts acht respectievelijk vier jaar eerder waren de eerste en
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tweede, iets kleinere, eenheden daaraan voorafgegaan. Het opgesteld vermogen van de PNEM nam
in die periode toe van 150 tot 609 MW. Om de stoom voor de opwekking van stroom te realiseren,
waren enorme pijpketels nodig. Hier zijn arbeiders bezig met de montage van de ketel van Amercentrale
3 (1959).
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technische voorwaarde [is] voor de goede functionering van onze samenleving’.22
De wijze waarop dit werd ingevuld, was volledig een zaak van de sector. Inmenging
van buiten werd niet geduld.
Vanaf 1952 werd overal in het land nieuw elektrisch productievermogen in gebruik
genomen en gepland.23 Tussen 1950 en 1975 zou het geïnstalleerde vermogen jaarlijks
gemiddeld met bijna 500 MW toenemen. Tegelijkertijd daalde het aantal openbare
productiebedrijven en steeg dus het gemiddelde opgestelde vermogen per bedrijf
fors: van 82 MW in 1950 tot 872 MW in 1975. De grootste centrale, met een
vermogen van bijna 1750 MW, was op dat moment die van de PNEM in
Geertruidenberg.24 De schaalvergroting was gigantisch.
Ook de schaal van de machines en installaties in de centrales groeide exponentieel.
In hun keuze voor steeds grotere eenheden lieten de elektriciteitsbedrijven zich vooral
leiden door de verlaging van de productiekosten.25 In 1957 berekende De Zoeten dat
de kosten per kW met 16% daalden indien de grootte van een installatie werd
verdubbeld.26 De schaalvergroting tussen 1950 en 1975 had ook een gunstige
uitwerking op het brandstofverbruik. Door de toepassing van grotere turbogeneratoren
en hogere stoomdruk en -temperatuur wisten de elektriciteitsbedrijven de benodigde
hoeveelheid warmte per kWh behoorlijk te drukken. Het thermische rendement van
de gezamenlijke conventionele productie verbeterde daardoor aanzienlijk. In 1953
lag dat nog op een kleine 24%, in 1968 al op 34% en in 1979 op 38,5%.27 De
toepassing van hoge druk en zeer hoge temperatuur was mogelijk door de
ontwikkeling van nieuwe staalsoorten, die weinig aan veroudering onderhevig waren.
Daardoor kon voor de ketelonderdelen, de stoomleidingen en voor de onderdelen
van de turbine een voldoende mate van bedrijfszekerheid worden gegarandeerd. Deze
grote eenheden stelden zeer hoge eisen aan de regel- en controleapparatuur en aan
de technici voor de bediening van de installaties.28 De relatieve daling van de
personeelskosten was een andere belangrijke factor die een rol speelde bij de aanschaf
van steeds grotere eenheden. Per eenheid geïnstalleerd vermogen konden de bedrijven
met minder personeelsleden toe omdat de bediening en het toezicht tot een kleiner
aantal machines beperkt bleef.
In het ontwerp en de inrichting van de centrales deden zich enkele belangrijke
veranderingen voor. De eerste verandering had te maken met de inzet van
brandstoffen. Steenkool werd na de oorlog in snel tempo vervangen door olie en gas.
De centrales moesten hiervoor geschikt worden gemaakt. De tweede verandering
betrof de stoomvoorziening. In de meeste Nederlandse centrales werd omstreeks
1950 gebruikgemaakt van een centrale stoomvoorziening, voor alle turbines. Bij een
centraal stoomverdeelnet kon men naar believen schakelen tussen ketels en
stoomturbines, maar een dergelijk verdeelnet had veel afsluiters en was daarom zeer
storingsgevoelig. Daarom begon men geleidelijk elke turbine afzonderlijk van stoom
te voorzien. In de nieuwe centrale van het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf aan de
Hemweg werden acht turbines van 50 MW opgesteld. Elke turbine werd door twee
stoomketels gevoed.29 ‘Men krijgt naast elkaar gelegen een aantal onafhankelijk
werkende centrales, waarvan gemakshalve de tussenmuren zijn weggelaten’, zo
beschreef directeur Vos de centrale.30
De bedrijfsvoering van de centrale kon worden overzien in de commandoruimte.
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Dit illustreert dat men steeds meer in termen van afzonderlijke eenheden - ketel,
stoomturbine, generator en transformator - begon te denken. Deze omslag had een
grote invloed op de bouw van centrales. Betere ketels maakten een verdere verhoging
van stoomdruk en -temperatuur mogelijk. Daarbij werd gebruikgemaakt van
herverhitting van stoom na elke expansietrap in de turbine. Die methode leverde een
rendementsverbetering van 3 tot 4% op.31
Een voorbeeld van een ‘moderne’ centrale was de Hunzecentrale in Groningen,
waar in 1964 de eerste eenheid van 125 MW in gebruik werd genomen.32 De koeling
van de generatoren was tot die tijd één van de obstakels voor de verdere
schaalvergroting van de elektriciteitsopwekking. De vermogens bleven met
luchtkoeling ongeveer bij 80 tot 100 MVA steken.33 Het hoofdprobleem was de rotor.
Ventilatoren moesten enorme hoeveelheden lucht door betrekkelijk nauwe
ventilatiespleten in de rotor drijven. De grenzen werden doorbroken door in plaats
van lucht waterstof als koelmiddel te gebruiken. Door deze ontwikkelingen was de
elektrotechnische industrie rond 1957 in staat om generatoren van 400 tot 500 MVA
te leveren, die ook steeds kleiner gedimensioneerd konden worden.34 De moderniteit
van de Hunzecentrale in Groningen werd verder nog onderstreept door de
aanwezigheid van een schuilkelder, die was ingericht om het personeel bescherming
te bieden tegen radioactieve neerslag.
Een andere belangrijke verandering had te maken met de verdeling van het
vermogen over de verschillende centrales. Er werden niet alleen steeds grotere
centrales gebouwd, maar ook kleinere, en deels bleven oude centrales in bedrijf.
Kapitaalvernietiging werd zoveel mogelijk vermeden. Het voordeel van de oude
centrales was dat ze vaak midden in de grote verbruikscentra stonden, waardoor de
transportkosten relatief laag waren. De beleidsmakers bij de Sep waren zich er terdege
van bewust dat de concentratie van de productie in steeds minder en grotere centrales
en met steeds grotere eenheden aan grenzen gebonden was. Van Staveren wees in
1959 op de oplopende transportkosten, het gebrek aan voldoende koelwater en de
beheersing van het kortsluitvermogen. Hij beschouwde 12 tot 18 centrales als ideaal,
een ‘situatie [die] thans nagenoeg [is] bereikt’.35 Voor wat betreft de schaal van de
eenheden, was volgens Van Staveren voorzichtigheid geboden omdat het systeem
het uitvallen van welke eenheid dan ook moest kunnen opvangen. Te grote eenheden
brachten het evenwicht in gevaar.
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Uitzicht op de Centrale Gelderland te Nijmegen vanaf de Waal (1959). Deze kolengestookte centrale
was via het landelijke 150 kV-koppelnet met de belangrijkste andere centrales in Nederland verbonden.
De centrale, die in 1936 in gebruik was genomen, werd verscheidene malen uitgebreid: in 1948
bedroeg het vermogen 178 MW, in 1955 295 MW, in 1959, het jaar van de opname, 440 MW en in
1963 700 MW. De uitbreiding van de capaciteit werd daarna vooral in de nieuwe Flevocentrale
gerealiseerd, terwijl in Nijmegen oudere eenheden door nieuwe, efficiëntere, werden vervangen. Het
thermisch rendement van de centrale verbeterde in deze periode van ongeveer 25% in de jaren vijftig
tot tegen de 40% begin jaren tachtig.

Een nieuwe turbine wordt gemonteerd in de centrale Velsen 2. Door de snel toenemende vraag besloot
de directie van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland in 1961 om een nieuwe centrale
naast de bestaande te bouwen. Velsen 2 kreeg twee eenheden van 105 MW met elk een eigen
ketelinstallatie, iets wat na 1945 standaardpraktijk werd. Een bijzondere voorwaarde was dat de
turbines ook met hoogovengas gestookt moesten kunnen worden.
De opdracht voor de bouw van de gehele centrale werd aan Gebr. Stork & Co gegeven, de eerste
keer dat een dergelijke grote opdracht aan een Nederlands bedrijf werd gegund.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

228
Het was een kwestie van balanceren tussen bedrijfszekerheid en schaalvergroting.
De kleinere centrales werden gebruikt als reserve- of als piekcentrales. Piekcentrales
werden al eerder ingezet om de relatief dure pieken in de belasting binnen een bepaald
voorzieningsgebied op te vangen. Door de komst van het landelijk koppelnet werden
de mogelijkheden van een verdeling van de belasting over basis- en piekcentrales
vergroot. Door de oudere installaties in de piekuren te laten draaien, kon de lastfactor
van de nieuwe, efficiëntere eenheden, die de basislast verzorgden, worden
opgeschroefd.
Als gevolg hiervan daalde natuurlijk op den duur de lastfactor van elke centrale.36
Geleidelijk begon men echter ook speciaal voor dit doel kleine centrales te bouwen,
omdat het gebruik hiervan een rendementsverbetering voor het geheel opleverde.
Eén van de eerste centrales die als piekcentrale werden gebouwd, was Velsen 2
(1964). Deze centrale lag op een voormalig terrein van Hoogovens in Velsen en was
eigendom van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN).37
In de tweede helft van de jaren zestig spraken technici de verwachting uit dat het
thermisch rendement niet meer zo spectaculair zou stijgen als in de drie decennia
daarvoor. Het ‘natuurlijk ritme’ waarin oude centrales de piekbelasting opvingen,
raakte verstoord omdat de verschillen tussen nieuwe en oude centrales steeds kleiner
werden.38 Om de pieken toch op te vangen, waren daarom steeds meer speciaal te
bouwen eenheden nodig. De introductie van de gasturbine, die voor dit doel ideaal
was, zou een nieuwe fase in de ontwikkeling van piekcentrales inluiden.

De opkomst van de gasturbine
Het principe van de gasturbine (zie kader) was even oud als de stoomturbine, maar
onder andere materiaalproblemen die werden veroorzaakt door de hoge
gastemperaturen, hadden een praktische toepassing ervan in de weg gestaan. In 1939
leverde het Zwitserse Brown Boveri een door een gasturbine aangedreven generator
van 4 MW voor de stad Neuchâtel. De ontwikkeling van de gasturbine zou echter
vooral tijdens de oorlog een zeer sterke stimulans krijgen door de toepassing in
militaire gevechtsvliegtuigen. De Engelse ingenieur Whittle was al geruime tijd bezig
met de ontwikkeling van straalmotoren, waarvan de gasturbine een essentieel
onderdeel vormt. In de laatste fase van de oorlog waren de straaljagers, die een veel
hogere snelheid konden bereiken dan de gangbare vliegtuigtypen, een belangrijke
technische innovatie. Na de oorlog vormde de gasturbine in vrijwel alle landen een
speerpunt van industrieel-technische ontwikkeling.39
De toepassing van de gasturbine vond in eerste instantie vooral plaats op een aantal
niche-markten. Behalve voor straalvliegtuigen werden er ook gasturbines ontwikkeld
voor de voortstuwing van schepen en de aandrijving van locomotieven. Een andere
nichemarkt was de opwekking van elektriciteit onder bijzondere omstandigheden,
bijvoorbeeld in verplaatsbare centrales of voor afgelegen gebieden. Grote voordelen
van de gasturbine zijn namelijk dat hij relatief licht en zeer compact is, weinig of
geen koelwater nodig heeft, door zijn eenvoud gemakkelijk te bedienen is en weinig
onderhoud vergt.
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Ook in Nederland bestond grote belangstelling voor de gasturbine. Op initiatief
van de afdeling Technisch Economische Vraagstukken van het ministerie van Handel
en Nijverheid (later EZ) werd direct na de oorlog een combinatie gevormd voor de
ontwikkeling van een Nederlandse gasturbine. In deze Nederlandse Gasturbine
Maatschappij i.o., die in 1947 tot stand kwam, gingen Stork, De Schelde, Werkspoor,
Wilton-Feijenoord en de RDM samenwerken. Ondanks de grote concurrentie en de
beperkte middelen verwachtte men een goede marktpositie te kunnen verwerven.
De technische kennis kwam uit het buitenland, via de literatuur - ‘de opleiding
onzer Delftse ingenieurs stelt hen in staat het gepubliceerde te volgen en toe te passen’
- en via adviseurs van het bedrijf van Whittle.40
In juli 1949 kreeg de combinatie de eerste opdracht voor de levering van een
gasturbine-generator van 2 MW.41 De opdracht was afkomstig van de Bataafse
Petroleummaatschappij, die de turbine wilde toepassen op een boorterrein in
Venezuela, waar het bedrijf naar olie zocht. De turbine, die in 1952 werd voltooid,
draaide eerst proef op het bedrijfsterrein in Pernis voordat hij naar Venezuela werd
verscheept. Gasturbines waren ideaal voor de opwekking van elektriciteit op locaties
waar olie werd gewonnen. Meestal kwam bij de winning ook aardgas vrij, dat als
brandstof kon worden ingezet.42 Ook toen in de tweede helft van de jaren vijftig in
het Midden-Oosten het zoeken naar olie goed op gang kwam, werd, afhankelijk van
het gevraagde vermogen, meestal voor een gasturbine gekozen. Een voorbeeld hiervan
was de levering van gasturbines door een combinatie van Thomassen en Werkspoor
- de Nederlandse Gasturbine Maatschappij was blijkbaar opgeheven - aan de Iraq
Petroleum Company begin jaren zestig. Het ontwerp van deze turbines was van het
Amerikaanse Westinghouse, dat de Nederlandse bedrijven een licentie had verleend.43
Met name voor vermogens tussen de 1 en 25 MW werd de gasturbine de beste
optie, voor kleinere vermogens was een dieselaggregaat het meest geschikt, terwijl
voor de grotere vermogens stoomturbines nog altijd de beste resultaten gaven.
Geleidelijk begon de ‘industriële’ gasturbine, zoals de turbine in Nederland meestal
werd aangeduid, zich ook in de openbare elektriciteitsvoorziening een plaats te
verwerven. Dit hing samen met een andere eigenschap van de gasturbine. In
tegenstelling tot de stoomturbine kon de gasturbine binnen enkele minuten vanuit
stilstand vol in bedrijf zijn. Bovendien was de gasturbine in staat om snelle
wisselingen in de belasting op te vangen zonder dat dit
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De gasturbine
Een gasturbine bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit drie onderdelen: een compressor, een
verbrandingskamer en een turbine. De werking is als volgt. Eerst wordt de lucht in de compressor
samengedrukt, vervolgens wordt deze samen met een brandstof in de verbrandingskamer tot
ontbranding gebracht. De hete lucht expandeert in de gasturbine en wordt daarna afgevoerd. De
gasturbine kan bijvoorbeeld een generator aandrijven. De gasturbine is in principe redelijk ongevoelig
voor het soort brandstof, zolang deze niet te veel verontreinigd is met stoffen die de turbine en andere
onderdelen aantasten (corrosie). Allerlei soorten olie en gas kunnen worden gebruikt en er zijn zelfs
turbines voor turf ontwikkeld. Het grootste deel van de energie die de turbine levert, is nodig voor
het comprimeren van de lucht. Het goed op elkaar afstemmen van compressor en turbine is daarom
zeer belangrijk. Een andere consequentie is dat er een startmotor nodig is om het proces op gang te
brengen. Door deze constructie is het elektrisch rendement van de eenvoudige, open gasturbine
relatief laag, maar er bestaan verschillende mogelijkheden om dit te verbeteren. De meest gebruikelijke
is terugwinning (regeneratie) van de warmte uit de uitlaatgassen, wat goed kan omdat deze gassen
nog een hoge temperatuur (450-500°C) bezitten. Deze teruggewonnen warmte kan worden gebruikt
voor de productie van stoom van lage temperatuur - in feite dus een warmtekrachtinstallatie - maar
ook voor de voorverhitting van de lucht die naar de verbrandingskamer gaat. Het grote voordeel van
de gasturbine is dat er een grote mate van vrijheid in het arrangeren van de verschillende elementen
mogelijk is. Vrij gebruikelijk zijn bijvoorbeeld het in meerdere stappen comprimeren van de lucht en
een getrapte expansie van het gas in de gasturbine, waarbij desgewenst het gas tussentijds herverhit
kan worden.1 Gasturbines kunnen zeer snel (minuten in plaats van uren), eenvoudig en eventueel op
afstand in gebruik worden genomen. Ze zijn uitermate geschikt om onvoorziene omstandigheden op
te vangen en ze gebruiken weinig koelwater.
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al te veel ten koste ging van het rendement. Dit betekende dat deze machine uitermate
geschikt was voor het opvangen van de piekbelastingen die zich periodiek in de
elektriciteitsvraag voordeden. Dit woog ruimschoots op tegen het hogere
brandstofverbruik.44
De hogere brandstofkosten werden voorts gecompenseerd door de relatief lage
investeringen als gevolg van standaardisatie, lage bouwkosten en geringe omvang.45
In Nederland bleef het aantal toepassingen van gasturbines aanvankelijk beperkt.
Met het in productie komen van het aardgasveld bij Slochteren zou hier verandering
in komen. De provinciale elektriciteitsmaatschappijen begonnen met het installeren
van gasturbines als noodvoorziening. De aanleiding hiertoe waren de grote
stroomstoringen die zich midden jaren zestig in Nederland en andere landen
voordeden. De oorzaak hiervan was meestal dat storingen in het hoogspanningsnet
doorwerkten in de stroomvoorziening in de centrales zelf, die vervolgens dan ook
uitvielen. Daarnaast konden de gasturbines als piekcentrales worden gebruikt.46 De
gasturbines werden zowel in bestaande centrales als in speciale en nieuwe
vestigingsplaatsen toegepast. De NV IJsselcentrale nam bijvoorbeeld in 1968 twee
gasturbines in gebruik.
Met een vermogen van 54 MW waren dat toen verreweg de grootste industriële
gasturbines in Nederland. Deze turbines werden in Hengelo opgesteld, omdat het
sterk geïndustrialiseerde Twente relatief ver van de grootste productie-eenheden van
de IJsselcentrale verwijderd was.47
Een groot voordeel van het Nederlandse aardgas was dat het weinig
verontreinigingen bevatte. Een Engelse expert sprak over ‘sweet, natural gas, of
which Holland has an abundance’.48
In combinatie met de gunstige tarieven werd de toepassing van de gasturbine voor
de Nederlandse industrie steeds aantrekkelijker.
Vooral de chemische procesindustrie profiteerde hiervan.
De zoutchemie-divisie van Akzo nam in 1968 in Delfzijl twee aardgasturbines
van 16 MW in bedrijf, gevolgd door Dow Chemical, dat drie vergelijkbare turbines
op het fabrieksterrein in Terneuzen installeerde. Deze turbines produceerden naast
elektriciteit ook lagedrukstoom voor procesdoeleinden.49 In 1978 stond in de
chemische industrie al ongeveer 200 MW aan ‘total-energy’-installaties opgesteld.50
Later zou men de installaties die naast elektriciteit ook nuttige warmte leverden,
warmtekrachteenheden of -koppeling (wkk) noemen. Daarnaast werden ook in
ziekenhuizen, kantoren en supermarkten warmtekrachtinstallaties opgesteld.
Het Sint-Annaziekenhuis in Geldrop was in 1971 het eerste ziekenhuis in Europa
met een dergelijke gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte. Door de
relatief kleine vermogens werden daar geen gasturbines maar gasmotoren toegepast.
De PNEM weigerde elke vorm van samenwerking, waardoor het ziekenhuis
gedwongen was een extra reserveaggregaat op te stellen.51

Het tweede koppelnet
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In de jaren vijftig, maar meer nog in de jaren zestig, nam het elektriciteitsverbruik
explosief toe, tot gemiddeld wel 10% per jaar.
Deze explosieve stijging had, samen met de steeds grotere productie-eenheden,
grote gevolgen voor het koppelnet.
De eerste 150 kV-koppelverbindingen hadden een transportcapaciteit van tweemaal
100 MVA, wat ruimschoots voldoende was toen men nog dacht aan machines van
50 tot 60 MW. Aanvankelijk kon de toename van het gebruik worden opgevangen
door het bestaande net uit te breiden met lijnen met een grotere transportcapaciteit.
Ook werd het net steeds meer gebruikt voor het

De explosieve toename van het elektriciteitsverbruik in de jaren vijftig en zestig had tot gevolg dat
de capaciteit van het eerste koppelnet al spoedig niet meer groot genoeg was. De eerste fase van de
bouw van een nieuw 380 kV-net voor het zuidelijk deel van Nederland vond plaats tussen 1966 en
1970. Hier zijn arbeiders bezig met de montage van een mast voor de 380 kV-lijnen in de omgeving
van Dongen.
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transport naar de knooppunten van het distributienet. Door de schaalvergroting in
de productie dreigde het bestaande koppelnet echter al snel niet meer te kunnen
voldoen aan de eis om het uitvallen van een grote eenheid op te vangen.
Het eerste net was dan ook nog maar net gereed, toen al aan de voorbereiding van
een nieuw, zwaarder net werd begonnen. Al in 1954 kreeg de Sep opdracht uit te
zoeken op welke wijze het Nederlandse koppelnet het beste verder zou kunnen worden
versterkt en uitgebreid. Twee jaar later presenteerde de Sep de eerste voorstellen. In
navolging van het buitenland koos men voor een 380 kV-net.52 Grote technische
problemen werden niet verwacht: ‘De ervaringen in het buitenland met 380 kV laten
de slotsom toe dat de elektrotechnische industrie de bijzondere problemen die zich
bij dit spanningsniveau voordoen, op bevredigende wijze heeft overwonnen.’ Het
voorstel week af van alle eerdere ontwerpen. Men koos voor een stervormig net, dat
over het centrale deel van Nederland zou komen te liggen. Nijmegen zou hierin het
steunpunt vormen. Bij dit voorgestelde net stond niet meer het interprovinciale maar
het landelijke karakter en de internationale verbindingen voorop.53
In 1957 besloot de Sep een 380 kV-net aan te leggen voor het zuiden en westen
en een 220 kV-net voor het noordoosten. De sterstructuur werd echter in de volgende
jaren weer losgelaten. Volgens Van Staveren hing dit samen met de internationale
ontwikkelingen.
In de eerste plannen voor een Europees koppelnet was uitgegaan van een sternet
met een centrale verbinding van het noordwesten naar het zuidoosten. ‘De vroeger
naar voren gekomen gedachte inzake de ringvorm van het West-Europese 380 kV-net,
[wint] de laatste tijd veld.’54 De sterk groeiende behoefte aan capaciteit en
transportvermogen resulteerde in een nieuw ontwerp, waarin dan ook weer van een
ringvormig net werd uitgegaan. Gezien de hoge kosten die aan het 380 kV-net en
met name ook aan de 380 kV-schakelstations waren verbonden, kwam men tot een
opdeling van het eerste koppelnet in vijf districten, te weten vier districten van 150
kV en een van 220 kV. Deze districten zouden onderling via het 380 kV-net worden
verbonden.55 Hierdoor kon het aantal schakelstations worden beperkt. Het nieuwe
380 kV-net werd dus als het ware op het oude net gesuperponeerd. Met deze indeling
zou de maximale belasting in elk van de gebieden ongeveer 20% van de landelijke
belasting bedragen. Alle binnenlandse 380 kV-lijnen werden in dubbelcircuit
uitgevoerd, met uitzondering van de lijn Geertruidenberg-Eindhoven, die een extra
circuit kreeg in verband met de grote distributiebehoefte.56
De op technische gronden wenselijke splitsing van het bestaande 150 kV-net zou
ook zijn weerslag moeten vinden in de organisatorische opzet. De lijnen tussen de
districten doorkruisten immers vrij willekeurig de voorzieningsgebieden van de
deelnemers.
Bij het eerste koppelnet was alleen de afstemming van het aanbod
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De stand van zaken in 1981 bij de aanleg van het tweede koppelnet. Ook het tweede koppelnet kende
twee ringen, een ring van 380 kV en een kleinere van 220 kV. In tegenstelling tot het eerste koppelnet
was dit net vooral als transportnet bedoeld. Het speelde een belangrijke rol bij het economisch
optimaliseren van de elektriciteitsvoorziening op landelijk niveau en bij de uitwisseling van elektriciteit
met het buitenland.

van elektriciteit op de vraag in handen van de Sep. Van coördinatie van
uitbreidingswerken en productie was nog geen sprake.
Toen echter het besluit viel om het 380 kV-net te gaan bouwen, gingen de
deelnemers van de Sep akkoord met een uitbreiding van de taken en bevoegdheden
van de Sep. Hiervoor was ook een aanpassing in de statuten noodzakelijk, wat leidde
tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Tijdens de bouw van het tweede koppelnet was, zoals aangegeven, het eerste
koppelnet in deelnetten opgesplitst. Ieder deelnet kreeg een eigen aanknopingspunt
op het 380 kV-net. Daarvoor werden 380 kV-stations ingericht te Dodewaard,
Maasbracht, Eindhoven, Geertruidenberg, Krimpen aan de IJssel, Diemen en Ens.
De bouw van de eerste fase van het tweede koppelnet duurde van 1966 tot 1970.
De toepassing van steeds zwaardere machinetransformatoren,
vermogensschakelaars en vermogenskabels werd mogelijk gemaakt door meestal in
het buitenland ontwikkelde technologie. Deze technologie ontwikkelde zich over
een breed front. Daarmee werd voorkomen dat het systeem door het achterblijven
van één component in zijn ontwikkeling werd belemmerd. Een andere belangrijke
technische ontwikkeling die aan het eind van de jaren vijftig opkwam, was
automatisering. Rond 1965 begon de automatische frequentie-vermogensregeling,
dat wil zeggen het automatisch
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starten en stoppen van productie-eenheden, en het automatiseren van bewaking en
besturing van de koppelnetten algemeen ingang te vinden. Mathematische modellen
en rekenmachines voor bewaking, bediening en optimalisering van productie-eenheden
deden hun intrede, in de jaren zeventig gevolgd door computers. Tal van problemen
leenden zich goed voor oplossing met behulp van computers. Voor die tijd werd dit
gedaan door nabootsing van de werkelijkheid op een model van het net.57
Het initiatief voor het nieuwe koppelnet had niet bij de deelnemers gelegen, maar
bij de Sep, zelf een ‘product’ van het eerste koppelnet. Tekenend voor de perceptie
van de betrokkenen is dat binnen de Sep het nieuw te bouwen koppelnet het eerste
koppelnet werd genoemd. De nadruk kwam nu veel sterker te liggen op het landelijke
karakter van het nieuwe koppelnet. Het werd, in tegenstelling tot het eerste koppelnet,
vooral een transportnet. Ook het beheer van dit net kwam bij de Sep te liggen.58 Een
belangrijk argument was ook nu dat de besparingen door het uitbreiden van het
productiepark met grote, relatief goedkopere productiemiddelen, opwogen tegen de
kosten die met de bouw van het nieuwe koppelnet gemoeid waren.59 De
Sep-deelnemers gingen uiteindelijk hiermee akkoord. Op de achtergrond speelde
nog steeds de vrees voor staatsingrijpen. In het midden van de jaren zestig begon de
overheid zich namelijk weer intensiever met de sector te bemoeien. De
elektriciteitsbedrijven waren vooral bang dat de overheid bindende
elektriciteitsplannen zou gaan voorschrijven.60 In het elektriciteitsplan dat na veel
overleg in 1968 door de Sep werd opgesteld, werd voor het eerst gekozen voor een
vergaande coördinatie.61 Voor uitbreidingen vanaf 1973 - tot dan lag alles al vast werden bindende afspraken gemaakt.

Een moeizame relatie
Was de verhouding van de elektriciteitssector met de overheid in de naoorlogse
periode uitstekend, met de industrie waren de relaties veel moeizamer. Dat gold voor
de toeleverende industrie, maar ook voor de industriële afnemers van elektriciteit.
Door het economisch herstel en de sterk doorzettende industrialisatie steeg het
industriële energieverbruik na de oorlog sterk. De oorzaak hiervoor moet worden
gezocht in de verdere toename van elektrisch aangedreven machines, de toepassing
van nieuwe metaalbewerkingstechnieken zoals het elektrisch lassen en een expansie
van de elektrochemie.62 Dit werd weer in de hand gewerkt doordat de elektriciteitsprijs
(ver) was achtergebleven bij de prijzen van gas, stookolie en cokes. Elektriciteit was
dus relatief goedkoper geworden. In 1951 kondigde de minister van Economische
Zaken daarom aan de geldende Prijzenbeschikking Electrische Energie gedeeltelijk
in te trekken. Deze maatregel had de industrie bevoordeeld.
De industrie vreesde nu dat de elektriciteitsprijs drastisch zou worden opgedreven
door de opheffing van de door de regering vastgestelde tarifering van energie.
Onder deze omstandigheden zag directeur A.H.W. Hellemans van
Krachtwerktuigen (zie hoofdstuk 3) zijn kans schoon om een nieuwe actie tegen de
elektriciteitsbedrijven te beginnen. Hij uitte zijn ongenoegen over de maatregel in
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november 1951 in de brochure Het hek van de dam. Volgens Hellemans zou de
grootindustrie nu moeten opdraaien voor de kosten van de kleinverbruikers.
Dit leverde vrijwel direct een heftige reactie op van de zijde van de
elektriciteitsbedrijven. In het tijdschrift Electrotechniek, de spreekbuis van de
Arnhemse instellingen, bestreed de directeur van het GEB Amsterdam L. Vos de
kritiek van Krachtwerktuigen. Volgens hem vielen de verhogingen best mee.63 Een
reactie hierop wilde de redactie van Electrotechniek echter niet in haar tijdschrift
plaatsen. Dit was voor Krachtwerktuigen een bevestiging van de arrogantie van de
elektriciteitswereld. Een poging om hier samen met het in Hilversum gevestigde
Warmte Kracht Bureau (WKB) actie tegen te ondernemen, was eerder mislukt.
Krachtwerktuigen kwam nu met het initiatief om een afdeling Energieverbruikers
op te richten.
Het doel van deze afdeling was de collectieve belangenbehartiging van bedrijven
tegenover de elektriciteits- en gassector. Ook individueel konden bedrijven echter
worden ondersteund in hun onderhandelingen over tarieven en contracten met de
energiebedrijven. Het idee achter het opzetten van een dergelijke afdeling was dat
de overheid wel in overleg met de producenten trad, maar niet met de gebruikers,
omdat deze volgens Krachtwerktuigen niet georganiseerd waren. Dit was overigens
maar gedeeltelijk waar.
Er vond regelmatig overleg plaats tussen het ministerie van EZ en de Contact
Commissie der Werkgeversorganisaties, waarin de vier belangrijkste
werkgeversbonden waren vertegenwoordigd; zaken op energiegebied werden in de
Energiecommissie behandeld. Een afzonderlijke organisatie voor energiegebruikers
bestond echter niet. Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (VNW) verzette
zich tegen het initiatief van Krachtwerktuigen, omdat het dit als een onderdeel van
zijn eigen taak zag. Krachtwerktuigen zette desondanks door en via handig
manoeuvreren wist Hellemans toch een vertegenwoordiger van de Contact Commissie
in het bestuur van de afdeling Energievoorziening te krijgen.64
De elektriciteitssector, maar ook het ministerie van EZ, moest eveneens wennen
aan het bestaan van een collectieve gesprekspartner. Daarbij werd Krachtwerktuigen
in het begin verweten dat ze agressief optrad of dat zij ‘haar actie tegen de
stroomtarieven ten eigen bate voert’. De respons uit het bedrijfsleven viel in eerste
instantie tegen. Met name voor het controleren van stroom-leveringscontracten bleek
onder bedrijven echter veel belangstelling te bestaan en dit resulteerde in een
geleidelijke toename van het ledenaantal. In 1958 breidde de afdeling
Energieverbruikers haar activiteiten uit door onderdak te verschaffen aan een
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platform voor industriële opwekkers van elektriciteit.65
Dit platform was voortgekomen uit een discussie die sinds het begin van de jaren
vijftig werd gevoerd over de energievoorziening. In de al genoemde brochure wees
Hellemans erop dat het gecombineerd opwekken van warmte en kracht zeer efficiënt
kon zijn.
Hij beschuldigde de openbare elektriciteitsbedrijven ervan onvoldoende rekening
te houden met de wensen van de industriële opwekkers van elektriciteit en hun
productiecapaciteit onvoldoende te benutten. Volgens Vos was zelfopwekking echter
achterhaald: ‘evenals de vrachtrijder met zijn paard de strijd heeft moeten opgeven
tegen de vrachtauto, zo kan eigen opwekking in het klein niet meer concurreren tegen
opwekking in het groot’.66 Dit was de gangbare mening. Afwijkende geluiden waren
alleen te horen van de zijde van twee commissies die in het begin van de jaren vijftig
waren ingesteld: de staatscommissie-Dresden ‘inzake de besparing bij het gebruik
van brandstoffen’ en de ‘Commissie voor de bestudering van de toekomstige
Energievoorziening in Nederland’ van het KIvI. De commissie-Dresden - met
Hellemans als lid - concludeerde dat het kolenverbruik per opgewekte kWh bij
gecombineerde opwekking van warmte en kracht de helft bedroeg van de reguliere
opwekking in openbare elektriciteitscentrales.67 Het rapport van de KIvI-commissie
onderstreepte dat bij het veredelen van primaire grondstoffen in Nederland veel
energie verloren ging. De commissie wees op de olieraffinage, de fabricage van
cokes en gas en de opwekking van elektriciteit.
De thermische elektriciteitscentrales waren met een rendement van slechts 22%
de grootste boosdoeners.68 De KIvI-commissie schatte het nuttig rendement van de
combinatie van kracht- en warmteopwekking in de industrie op ongeveer 70%. De
commissie pleitte voor meer samenwerking tussen industrie en openbare sector.69
Met de aanbevelingen van de studiecommissie werd echter niet veel gedaan. Ook
in andere West-Europese landen klaagde de industrie over ‘commerciële hindernissen’
opgeworpen door monopolistisch ingestelde leveranciers van elektrische energie.
In 1954 riepen enkele West-Europese industrieën om deze reden een
belangenorganisatie voor industriële opwekkers van elektriciteit in het leven, de
Fédération internationale des producteurs-autoconsommateurs industriels d'électricité
(FIPACE).
In Nederland trad voorlopig alleen de Vereniging van de gezamenlijke
Steenkolenmijnen in Limburg tot de FIPACE toe.
In datzelfde jaar nam de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft
het initiatief tot een vergadering van acht grote Nederlandse industriële opwekkers
van elektriciteit.70 De vergadering vond plaats onder auspiciën van de
Energiecommissie van de werkgeversorganisaties. De betrokken bedrijven wilden
gunstige voorwaarden bedingen voor de inkoop van aanvullende elektriciteit, de
aanleg van een reserveaansluiting op het openbare elektriciteitsnet en het mogelijk
maken van de levering van hun surplus aan elektriciteit. Ze wilden daartoe een
zelfstandige, eventueel tijdelijke, organisatie oprichten. De initiatiefgroep gaf
Krachtwerktuigen en het WKB de opdracht een enquête op te stellen.
De werkgeversorganisaties wilden hun leden polsen in hoeverre behoefte was aan
een organisatie van industriële opwekkers van elektriciteit. Uit de enquête bleek dat
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de meeste bedrijven weinig problemen met de stroomleveranciers hadden en dus
geen behoefte hadden aan een eigen organisatie. Het plan verdween van tafel.71
Het overleg tussen de industriële opwekkers, Krachtwerktuigen en de
Energiecommissie van de werkgeversorganisaties ging echter gewoon door. Dit
resulteerde in 1956 in de vorming van een commissie die de verhoudingen tussen de
zelfopwekkers en de openbare bedrijven moest onderzoeken.72 Opdrachtgevers waren
de Verenigde Oliefabrieken in Zwijndrecht en weer de Delftse Gist- en Spiritusfabriek,
die claimden namens ‘een groot aantal industriële ondernemers’ te spreken. De
commissie, waar behalve de Delftse hoogleraren D. Dresden en J.F. Haccoû ook
Hellemans zitting in had, publiceerde in december 1957 een rapport met als
belangrijkste conclusie dat het wenselijk was de industriële opwekkers te organiseren
voor het overleg met de elektriciteitssector. Hellemans pleitte voor opname van dit
platform in de afdeling Energieverbruikers, waar inmiddels circa 20 zelfopwekkers
lid van waren. In mei 1958 besloten de industriële opwekkers dit inderdaad te doen.73
Een voorbeeld van de vaak moeizame onderhandelingen tussen zelfopwekkers en
een elektriciteitsbedrijf deed zich in Brabant voor. Na de ingreep van de minister
van EZ in de prijzen, kondigde de PNEM bij haar grootste klant, Philips, in 1952
een prijsverhoging aan. De PNEM stelde Philips, dat een contract had tot 1955, voor
de keuze meteen de nieuwe voorwaarden te accepteren of pas als het contract verlopen
was. In het eerste geval zou de PNEM een iets lagere kolenfactor hanteren. Dit was
een opslag op de kWh-prijs die afhankelijk was van de kostprijs van de kolen.
Philips koos voor de laatste optie en breidde in de tussentijd het eigen vermogen
uit. Toen het nieuwe contract inging, bleek Philips veel minder elektriciteit af te
nemen dan voorheen en vooral tijdens de piekuren, die in belangrijke mate de prijs
bepaalden, de eigen turbines op volle kracht te laten draaien. De PNEM klaagde
erover dat Philips nu gratis gebruikmaakte van haar reservecapaciteit en eiste hiervoor
een vergoeding. Philips daarentegen zag dit precies omgekeerd: de eigen machines,
die parallel geschakeld waren aan die van de PNEM, vormden een reserve-capaciteit
voor de openbare centrales. Het Eindhovense bedrijf weigerde dus aan de eis tegemoet
te komen.74 De Energiecommissie van de werkgevers steunde, zoals te verwachten
was, Philips en hoopte dat de directie van het Eindhovense bedrijf niet voor de druk
van de PNEM zou zwichten, omdat dit een kwalijke voorbeeldfunctie kon hebben.75
Uiteindelijk gaf de PNEM toe en in 1960 werd overeenstemming bereikt over een
nieuw contract.76
De toetreding van de groep zelfopwekkers tot de afdeling Energieverbruikers
versterkte de positie van deze groep bedrijven
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en leidde tot het maken van collectieve afspraken. Vanaf 1959 overlegde de
Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN)
regelmatig met de werkgevers. Begin 1961 werden basisafspraken gepubliceerd.
Beide partijen waren het erover eens geworden dat de openbare bedrijven hun
medewerking moesten verlenen ‘aan economisch verantwoorde eigen
stroomopwekking bij industriële ondernemingen’.77 Hier stond tegenover dat de
industriële opwekkers de door de elektriciteitsbedrijven te maken extra kosten dienden
te vergoeden. Deze afspraken dienden als uitgangspunt voor verdere onderhandelingen
op regionaal niveau. Gezien de autonomie van de provinciale en gemeentelijke
elektriciteitsbedrijven konden op centraal niveau geen bindende afspraken worden
gemaakt. Deze onderhandelingen werden door de Regionale Energiecommissies van
de werkgeversbonden gevoerd, waarbij de afdeling Energieverbruikers als adviseur
optrad. Ze onderhandelden met de openbare nutsbedrijven over de tarieven voor
elektriciteit, gas en water.78

Van achterblijver naar koploper
De discussie in de industrie over het al dan niet zelf opwekken van elektriciteit hing
samen met grote verschuivingen op de energiemarkt. Een steeds groter deel van de
industrie betrok haar energie voor krachtdoeleinden van openbare
elektriciteitsbedrijven.
Het binnen de industrie opgestelde elektrische vermogen - exclusief de
elektriciteitscentrales van de Limburgse kolenmijnen -

De opkomst van de elektriciteitsvoorziening in Nederland stimuleerde ook de elektrotechnische
nijverheid in het binnenland. Deze laatste kon na verloop van tijd aan een belangrijk deel van de
binnenlandse vraag voldoen. Zo waren de eerste ophaalmachines in de Nederlandse mijnen nog van
buitenlandse makelij, maar later konden ook Nederlandse bedrijven hierin voorzien. Hier hangt een
onderdeel van de stroomgenerator nog onbewerkt en onbewikkeld in de werkplaats van Smit te
Slikkerveer (1959).

groeide op zichzelf wel: van een kleine 300 MW vlak na de Tweede Wereldoorlog
naar ongeveer 850 MW in 1968 en 1400 MW in 1978.79 Desondanks daalde het
aandeel van de industrie in het totale opgestelde vermogen. In 1946 bedroeg dit nog
16%, terwijl in 1978 het aandeel was gedaald tot circa 8%. Het aandeel van de
Nederlandse industrie in de opwekking van elektriciteit lag internationaal gezien
laag.80
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Hoewel deze trend al eerder had ingezet, was er sprake van een zekere versnelling
in de eerste tien jaar na de oorlog. Dit kwam met name door de uitbreidingen van de
productiecapaciteit en de transportnetten van de openbare bedrijven én door de
industrialisatiepolitiek van de overheid. In het kader van deze politiek stelde de
regering premies in het vooruitzicht wanneer bedrijven zich in probleemgebieden
vestigden. De elektriciteitsprijzen waren zo laag dat deze nieuwe industriële
vestigingen besloten de benodigde elektriciteit van de openbare sector te betrekken.
Onder invloed hiervan lieten Philips Stadskanaal, AKU Emmen, Danlon Emmen en
Draka Emmen zich op het openbare elektriciteitsnet aansluiten. Naast lage prijzen
speelde ook de door de aanleg van het koppelnet sterk vergrote bedrijfszekerheid
van de elektriciteitsvoorziening een belangrijke rol.
Het aantal zelfopwekkers daalde hierdoor. In 1968 waren er in Nederland nog
ongeveer honderd industriële opwekkers van elektriciteit actief.81 In meerderheid
ging het om bedrijven die grote hoeveelheden stoom met lage temperatuur nodig
hadden. Voor stoomblekerijen, stoomzuivelfabrieken, papierfabrieken en dergelijke
was het aantrekkelijk om stoom met een hogere temperatuur dan noodzakelijk voor
het eigen productieproces te produceren.
Deze stoom werd eerst gebruikt voor de productie van elektriciteit waarna de
‘afgewerkte’ stoom het bedrijf inging. Een tweede groep van industriële opwekkers
van elektriciteit bestond uit grootverbruikers als chemische en metallurgische
elektrolysebedrijven (stikstofbindingsbedrijven, zout- en aluminiumindustrieën).
Mijnen, hoogovens en raffinaderijen vormden een andere categorie; hun
bijproducten maakten het goedkoop opwekken van elektriciteit mogelijk. Ten slotte
waren op dit vlak seizoenbedrijven actief als de aardappelmeel- en
beetwortelsuikerfabrieken. Deze hadden in een korte tijd zoveel energie nodig dat
het technisch en economisch niet verantwoord was om die van het openbare net te
betrekken. De bedrijfstijd van bedrijfscentrales lag bij de industriële opwekkers
jaarlijks gemiddeld 600 uren hoger dan bij de openbare elektriciteitsbedrijven. Op
deze wijze drukten de industriële opwekkers van elektriciteit de vaste kosten per
kWh.
De meeste van de circa honderd actieve industriële elektriciteitsopwekkers waren
te vinden in industriële concentratiegebieden als de Veenkoloniën en Eemsmond,
Twente, de zuidelijke Veluwerand, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond, het
kanaal Gent-Terneuzen, het Brabantse industriegebied en Zuid-Limburg.
De grootste installaties stonden bij Akzo zoutchemie, Akzo kunst-
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Tabel 8.1: Omvang industrieel elektriciteitsverbruik en aandeel van de
zelfopwekkers in het eigen verbruik 1913-1996
Jaar

1913

Totale omvang Industrieel
Productie
Aandeel
elektriciteitsverbruikverbruik
zelfopwekkers industriële
in de industrie uit openbare in miljoen kWhproductie
in miljoen kWhcentrales
van totaal
in miljoen kWh
industrieel
verbruik
in %
194
36
158 (schatting) 81

1919

621

191

430 (schatting) 69

1936

1.848

873

975

53

1939

2.392

1.192

1.200

50

1950

4.067

2.644

1.423

35

1960

9.384

6.335

3.049

32

1969

19.874

15.293

4.581

23

1973

29.170

22.181

6.989

24

1983

28.730

22.280

6.450

22

1993

42.050

26.050

16.000

38

1996

48.180

29.190

18.900

39

Bron: Het CBS verzamelde pas vanaf 1936 cijfers over de industriële productie van
elektriciteit in Nederland. Over de periode daarvoor, zijn over de jaren 1913 en
1919 de meeste gegevens beschikbaar (zie noot bij tabel 3.4.); 1950-1969: CBS,
Statistiek van de elektriciteitsvoorziening; 1973: Sep Elektriciteit in Nederland
1973.
vezel, de Shell-raffinaderij, Hoogovens, de Nederlandse Stikstof Maatschappij en
bij de particuliere en staatsmijnen. Het gemiddelde elektrisch productievermogen
van deze bedrijven groeide in de jaren vijftig en zestig fors. Het ging hierbij
voornamelijk om eiland-bedrijven, die niet op het openbare net waren aangesloten
en louter voor het eigen bedrijf produceerden.82
Het algemene beeld was dus dat het aantal zelfopwekkers en hun aandeel in het
totale opgestelde vermogen daalden, maar binnen de categorie zelfopwekkers vond
een aanzienlijk proces van schaalvergroting plaats. Behalve in het geval van zeer
specifieke behoeften waren het vooral de zeer grote bedrijven die zelf hun stroom
opwekten. Hier lag een andere structurele verandering in de industrie aan ten
grondslag. Nederland kende lange tijd een energie-extensieve economische structuur,
wat samenhing met de industriële structuur van ons land. In het begin van de eeuw
waren landbouw en dienstverlening de belangrijkste economische sectoren en binnen
de nijverheid lag de nadruk op de consumptiegoederen-industrie. Uitzonderingen in
dit opzicht waren de chemie, met name door de opkomst van de petrochemie en
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chemische basisindustrie, en de papierindustrie, die een productieproces hadden met
een grote energievraag.83 Het grootste deel van de Nederlandse nijverheid was echter
relatief kleinschalig.
Tijdens de geweldige economische opgang die Nederland tot 1973 doormaakte,
zou dit patroon zich drastisch wijzigen. Het verbruik van energie binnen de
Nederlandse industrie verviervoudigde in die periode, terwijl de energie-intensiteit
in afwijking van de internationale trend sterk begon te stijgen (zie de inleiding van
dit boek).84 Waardoor werd deze trendbreuk veroorzaakt? Allereerst was dit het
gevolg van het industrialisatieproces, dat door de overheid werd gestimuleerd. In het
kader van dit beleid werden met opzet ook energie-intensieve bedrijven aangetrokken.
Daarnaast speelde de ontwikkeling van de brandstofprijzen een grote rol.
Energie werd in deze periode relatief steeds goedkoper, omdat de stijging van de
brandstofprijzen achterbleef bij die van andere goederen. Dit werd mede veroorzaakt
door het in de loop van de jaren vijftig op de markt komen van aardolie en het daarvan
afgeleide product stookolie. Het op de markt verschijnen van deze nieuwe
energiebronnen betekende geduchte concurrentie voor steenkool, sinds de tweede
helft van de negentiende eeuw in Nederland de voornaamste energiedrager. Steenkool
was vooral zo gevoelig voor deze concurrentie omdat het tot in de jaren vijftig een
relatief dure brandstof was. De hoge prijs werd veroorzaakt doordat de winning,
zeker in vergelijking met die van olie en gas, zeer arbeidsintensief was. Vanaf begin
jaren zestig nam de productie van olie in het Midden-Oosten zo sterk toe dat het
aanbod de vraag begon te overtreffen en de prijs van de olie daalde. Onder invloed
van olie (en gas) nam het verbruik van steenkolen in de jaren vijftig af. In 1950 was
de Nederlandse energiehuishouding nog voor 79% gebaseerd op steenkool, in 1973
was het aandeel ervan geslonken tot een kleine 5%.85
De belangrijkste reden voor de sterke stijging van de energie-intensiteit in de
industrie was echter het aardgas. Hoewel de industrie (en de elektriciteitssector) niet
de eerst aangewezen doelgroep was bij de verovering van de markt, profiteerden
bedrijven van de mogelijkheid grote hoeveelheden aardgas tegen zeer aantrekkelijke
prijzen te kunnen kopen. Om tegemoet te komen aan de gevoelens van onrust in de
noordelijke provincies over ‘hun bodemschat’, had minister De Pous al in de
Aardgasnota uit 1963
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Grafiek 8.1: Ontwikkeling van de brutoproductie in GWh, de bedrijfscoëfficiënt en de load (last)
factor tussen 1939 en 1975 in de openbare elektriciteitsvoorziening
Bron: De schattingen voor 1970 zijn inclusief kernenergievermogen (resp. 53 en 524 MW) De cijfers
voor het opgestelde vermogen in de industrie zijn op basis van de verhouding productie en vermogen
in 1965. In 1975 daalde de industriële productie van elektriciteit. De opgestelde vermogens bleven
waarschijnlijk intact. Omdat precieze cijfers ontbreken, is het opgestelde vermogen in de industrie
in 1975 gelijkgesteld aan dat van 1970. Bron periode 1939-1945: CBS, ‘Electriciteitsfabrieken
1941-1945’, Maandschrift C.B.S. (1947), 251-254. Bron periode 1946-1975: diverse jaargangen van
CBS, Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Wat betreft de opgestelde vermogens
gaat het tot en met 1945 om het ‘generatorvermogen’ en daarna om het ‘totaal aggregaatvermogen’.
Gemiddeld is het aggregaatvermogen zo'n 93 tot 94% van het generatorvermogen (berekening op
basis van periode 1952-1956, CBS, 1956-1957, 53).

een hoeveelheid aardgas gereserveerd voor leveringen tegen een speciaal tarief en
op speciale voorwaarden ten behoeve van de ontwikkeling van de industrie ter plaatse.
Grootafnemers konden rechtstreeks met de Gasunie onderhandelen en met name de
chemische industrie, de basismetaalsector en de elektriciteitsproducenten profiteerden
hiervan. Dit betekende een enorme stimulans voor het al ingezette beleid. Bovendien
werden nog verscheidene zeer energie-intensieve bedrijven naar Nederland gehaald,
zoals de aluminiumfabrieken van Alcoa in Delfzijl en Pechiney in Zeeland. Op deze
manier veranderde Nederland van een relatief energie-extensieve economie in de
meest energie-intensieve economie in West-Europa.86

De overheid wil meer
Onder invloed van de sterke groei van het elektriciteitsverbruik gingen er begin jaren
zestig in het parlement stemmen op voor een duidelijker beleid van de rijksoverheid
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inzake de energievoorziening. Leden van de Eerste Kamer vroegen zich af waarom
de overheid in het verleden in tijden van schaarste wel een dergelijk beleid had
gevoerd en nu niet. Niet alleen de stijging van het gebruik, ook de opkomst van
nieuwe brandstoffen stimuleerde dergelijke opmerkingen. Om de brandstofvoorziening
veilig te stellen, was de Nederlandse kolenwinning geleidelijk in handen van de Staat
gekomen. Het toenemende gebruik van aardolie zorgde voor een geheel nieuwe
situatie. In hoog tempo schakelde zowel de industrie als een deel van de
elektriciteitscentrales over op het gebruik van aardolie. In 1961 werd al zestien
procent van de elektriciteit met behulp van olie opgewekt. De afzet van Staatsmijnen
stond door de stijgende import van olie uit het Midden-Oosten en de vondst van de
gasbel te Slochteren onder druk.
Volgens de verantwoordelijke bewindslieden was er geen reden tot bezorgdheid.
Zij waren tevreden over het functioneren van de Sep en verwezen naar het op stapel
staande tweede koppelnet.87
Rond 1965 begon de houding van de rijksoverheid ten aanzien van de openbare
elektriciteitsvoorziening geleidelijk te veranderen.
Door de komst van het aardgas, de introductie van aardolie en kernenergie en de
in 1965 genomen beslissing om de mijnen te sluiten, kwam de energievoorziening
in Den Haag in het middelpunt van de belangstelling te staan. De reorganisatie en
centralisatie van de gassector als gevolg van de aardgasvondsten was voor de
rijksoverheid een voorbeeld hoe het een grotere invloed op de elektriciteitssector
kon krijgen. Om haar beleid ten aanzien van de energiesector vorm te geven, schiep
de overheid in 1965 het Directoraat-Generaal voor de Energie, een beleidsafdeling
van EZ, waar de bestaande rijksdiensten voor de energievoorziening in opgingen.88
Volksvertegenwoordigers vonden het een gemis dat de rijksoverheid nauwelijks
bevoegdheden had om tarieven vast te stellen en een industriebeleid te voeren. Ook
stelden ze vragen over de mogelijkheden om de elektriciteitssector vergaand te
concentreren en zo regionale versnippering te voorkomen. Minister van EZ
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J. den Uyl erkende dat concentratie van de elektriciteitsopwekking technische en
economische voordelen had, maar stelde dat de sector zelf al in deze richting werkte.
Een jaar later, in 1966, twijfelde Den Uyl er echter al aan of niet toch tot ‘een sterkere
mate van coördinatie zowel van productie als distributie’ moest worden overgegaan.
Vooral de versnippering op het gebied van de distributie baarde grote zorgen.
De nieuwe Elektriciteitswet die de regering in deze periode in het vooruitzicht
stelde, bleek een goede stimulans voor dit proces.
In januari 1968 had L. de Block, de opvolger van Den Uyl, namelijk een wettelijke
regeling van de elektriciteitsvoorziening aangekondigd. Met name de grote regionale
tariefverschillen waren een doorn in het oog: in het belang van de industrie diende
hiervoor een oplossing te komen. De minister wees in oktober 1968 op de voordelen
van schaalvergroting zoals bijvoorbeeld het Ruhrgebied die kende, en hij sprak: ‘Ik
ben er mij van bewust, dat ik alles zal moeten doen om met de
elektriciteitsproducenten te bereiken, dat hier ook voor zeer grote afnemers een met
het buitenland vergelijkbaar tarief wordt bereikt.’ De minister streefde in dit verband
naar een situatie waarin ‘er in Nederland één producent of een paar producenten
zouden kunnen komen’.89
Een jaar later - de Sep had inmiddels zelf al een verdergaande centralisatie van
haar bevoegdheden op stapel staan - gewaagde hij zelfs van een landelijk
elektriciteitssysteem ‘als ware het een bedrijf’.90 De ruggengraat van de nieuwe wet
zou worden gevormd door een vergunningenstelsel voor productie en distributie,
waarvan de minister hoopte dat het tot verdere concentratie zou leiden. Op de
achtergrond speelde zowel de kapitaalintensieve kernenergie als de schaalvergroting
van de elektriciteitsopwekking, onder invloed van de revolutionaire stijging van het
elektriciteitsverbruik sinds 1958, een rol. De bewindsman waardeerde dat de Sep het
beginsel had verlaten dat ieder productiebedrijf in principe voldoende vermogen
diende op te stellen voor het eigen gebied en dat in Sep-verband al een landelijke
aanpak gaande was, maar hij klaagde wel over het naar zijn mening moeizame overleg
met de sector over een nieuwe Elektriciteitswet.
In mei 1970 kwam de nieuwe minister van EZ, R.J. Nelissen, eindelijk met een
voorontwerp van een Elektriciteitswet. Grondgedachte was de bevordering van een
nationale voorziening tegen zo laag mogelijke kosten, om zo de economische groei
te stimuleren.
De minister wilde behalve een rijksvergunningsstelsel met plicht tot levering ook
ministeriële goedkeuring van tarieven en leveringsvoorwaarden invoeren. Verder
wilde hij beslissingsbevoegdheid over het door de Sep op te stellen elektriciteitsplan.
De elektriciteitssector reageerde zeer kritisch op het voorontwerp. Door de turbulente
politieke en economische omstandigheden kwam het echter niet tot een definitief
voorstel. De in 1973 aftredende minister H. Langman verklaarde: ‘Ik zal dit ontwerp
met grote vreugde aan mijn opvolger overdragen in ongeveer de staat, waarin ik het
aangetroffen heb.’91 Die opvolger, R.F.M. Lubbers, trok in 1974 het voorontwerp in,
maar zou met de publicatie van de eerste Energienota voor een omslag zorgen in het
Nederlandse beleid van de overheid ten opzichte van de elektriciteitssector (zie
hoofdstuk 10). In de loop van de eeuw was grote vooruitgang geboekt in het
optimaliseren van het systeem van de elektriciteitsvoorziening. Bedroeg de
bedrijfscoëfficiënt rond 1914 voor de meeste bedrijven nog geen 10%, in 1939 was
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dit voor de gehele voorziening al gestegen tot 22% (zie grafiek 8.1). Na de oorlog
steeg deze, na een aanvankelijke daling toen veel nieuw productievermogen in gebruik
werd genomen, tot 44% in 1970. Tegelijkertijd steeg ook de lastfactor sterk. De
beschikbare capaciteit werd steeds beter benut. Dit alles moet worden gezien tegen
de achtergrond van de enorme schaalvergroting, zowel in productie, transport,
distributie als in consumptie, die zich in deze periode voltrok. De jaren zeventig
zouden echter een overgangsperiode betekenen. Aan het proces van continue groei
en schaalvergroting kwam een einde. Minstens zo belangrijk waren de veranderingen
die optraden in de verhouding tot de overheid: de institutionele structuur die in het
tweede decennium was ontstaan, begon af te brokkelen.
A.N. Hesselmans, G.P.J. Verbong en P. van den Berg
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In de zomer van 1957 werd op het terrein van de luchthaven Schiphol de tentoonstelling ‘Het Atoom’
georganiseerd om de Nederlandse bevolking met het wonder van de kernenergie te laten kennismaken.
Grote aantallen mensen bezochten de tentoonstelling. Het hoogtepunt was de mogelijkheid om een
echte kernreactor te zien, die in een met water gevuld bassin was ondergebracht. Vanaf een platform
in de reactorhal boven dit bassin konden de bezoekers, hier een groep verpleegsters, een blik op de
reactor werpen. Ze konden een blauwe gloed waarnemen ten teken dat de reactor ook daadwerkelijk
in werking was.
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9 De belofte van kernenergie
Het Atoom
Een nieuwe energiebron dient zich aan
De introductie van kernenergie in Nederland
Onderzoek voor de toekomst: de suspensiereactor
Ultracentrifuge en andere projecten
Borssele

Het Atoom
Op vrijdag 28 juni 1957 werd op het terrein van Schiphol door prins Bernhard de
opening van de tentoonstelling ‘Het Atoom’ verricht. Het paradepaardje van ‘Het
Atoom’ was een werkende kernreactor, bestemd voor de Technische Hogeschool
Delft.
Bezoekers kregen eerst de belangrijkste principes van de opwekking van energie
met behulp van het splijten van atoomkernen uitgelegd. Vervolgens kon men de
enorme reactorhal binnentreden en het platform boven de kernreactor beklimmen.
Een blauwe, raadselachtige gloed toonde dat de zogenaamde bassin-reactor inderdaad
in werking was. Om het effect te versterken, was onder in het bassin een
televisiecamera aangebracht. Modellen van andere typen kernreactoren, deels op
ware grootte, en maquettes van kerncentrales vulden verder de reactorhal.1
Vanuit de reactorhal kwam de bezoeker in een afdeling waar de toepassingen van
de radioactieve isotopen, bijproducten van de kernsplijting, werden getoond,
bijvoorbeeld in het ziekenhuis, de landbouw en de industrie. Andere aantrekkelijke
onderdelen van de tentoonstelling waren een IBM-rekenmachine, ‘de vervanger van
enkele honderden menselijke rekenaars’ waarmee spelletjes konden worden gespeeld,
en de keuken van de toekomst van General Motors. Hierin werd voor de vrouw een
demonstratie gegeven van ‘een aaneenschakeling van vernuftige apparaten, die
beogen haar leven gemakkelijker te maken’, en voor man én vrouw een reeks van
huishoudelijke voorwerpen getoond, zoals een fornuis, een oven en een
vaatwasmachine, om te laten zien ‘tot welke dingen de huidige techniek en wetenschap
in staat zijn’.2
Bijna 750.000 bezoekers bezochten in de zomer van 1957 de tentoonstelling.
Daarmee beantwoordde de tentoonstelling waarschijnlijk aan haar doel: de
Nederlandse bevolking ‘de mentale ondergrond te verschaffen’ om goed voorbereid
te zijn op de komst van een nieuwe tijd, het atoomtijdperk. Volgens VDEN-voorzitter
H. Gelissen was het van belang ‘om Nederland “atoomminded” te maken, zoals
Nederland thans ook “Technische hogeschool-minded” wordt gemaakt’.3 Dit gold
in het bijzonder voor regering en parlement, die de toepassing van kernenergie in
Nederland mogelijk zouden moeten maken. De discussie over kernenergie was op
dat moment hoogst actueel. De Suezcrisis van 1956 had duidelijk gemaakt hoe
afhankelijk de westerse wereld was van een ongestoorde aanvoer van olie. Ook
bestond er een grote bezorgdheid over de beschikbare steenkolenvoorraden. Deze

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

dreigden binnen afzienbare tijd op te raken. Kernenergie werd gezien als dé oplossing
van het energieprobleem.
Vanaf het moment dat president Eisenhower op 8 december 1953 zijn beroemde
‘Atoms for Peace’-toespraak voor de Verenigde Naties had gehouden, was de
toepassing van kernenergie internationaal in een stroomversnelling geraakt. In Europa
besloten de landen van de Europese Gemeenschap in 1955 tot de oprichting van
Euratom, een samenwerkingsverband op nucleair gebied.
Tijdens de nasleep van de Suezcrisis, in het najaar van 1956, kreeg een kleine
commissie van de lidstaten de opdracht rapport uit te brengen over de praktische rol
die Euratom zou kunnen spelen om de energiebehoeften te dekken. In ‘A Target for
Euratom’, dat in mei 1957 verscheen, werd geschat dat in 1967 het in kerncentrales
geïnstalleerde vermogen al ongeveer 15.000 MWe zou bedragen.
Twee maanden eerder was door de zes landen het Euratomverdrag gesloten.4
Wat deze ontwikkeling voor Nederland zou betekenen, werd duidelijk uit de
kernenergienota die minister van Economische
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Zaken (EZ) J. Zijlstra in juli 1957 presenteerde.5 De regering achtte het wenselijk
om zo spoedig mogelijk een kerncentrale in Nederland in bedrijf te nemen. Dit zou
in 1962 al het geval moeten zijn. Verder verwachtte de regering dat de
elektriciteitsproductie in toenemende mate in kerncentrales zou gaan plaatsvinden.
Vanaf 1975 zou het nieuw te installeren elektriciteitsproductievermogen zelfs volledig
uit kernreactoren dienen te bestaan.6 Het zou echter enigszins anders lopen.

Een nieuwe energiebron dient zich aan
De ontploffing van de atoombommen boven Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9
augustus 1945 maakte een diepe indruk. Voor de fysici was het duidelijk dat de
Amerikanen erin waren geslaagd een kettingreactie in uranium op gang te brengen.
De splijting van uranium was door Hahn en Strassman net voor de oorlog ontdekt.
Toen al werd druk gespeculeerd over de mogelijkheid om met behulp van vrijkomende
neutronen nieuwe atoomkernen te splijten en een kettingreactie op gang te brengen.
Nederlandse fysici adviseerden de regering om zo snel mogelijk uraniumoxide aan
te schaffen voor onderzoek. De 200 vaatjes uraniumhoudend zout die Nederland net
voor de oorlog had gekocht, werden tijdens de oorlog verborgen gehouden in een
kelder van de TH Delft.
Op deze wijze ontsnapte het uranium aan inbeslagneming door de Duitse bezetters.
Na de oorlog wilden de Nederlandse fysici, die voor de oorlog een vooraanstaande
positie in de internationale gemeenschap innamen, zo snel mogelijk de opgelopen
achterstand inlopen. Op initiatief van prof. H.A. Kramers uit Leiden kwam in
november 1945 voor de eerste keer het ‘comité voor kernfysica’ bijeen. Op die
bijeenkomst werd het Smyth-rapport besproken, waarin de Amerikanen,
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Een groep technici is bezig met de plaatsing van apparatuur in het bassin van de reactor die op de
tentoonstelling ‘Het Atoom’ te zien was. Opvallend is dat deze zogenaamde zwembadreactor van
boven gewoon open was.
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De illustratie toont de belangrijkste reactortypen. Er zijn tientallen verschillende reactortypen
ontworpen en gebouwd. In eerste instantie betrof dit vooral reactoren met natuurlijk uranium als
splijtstof en grafiet of zwaar water als moderator. Maar vanaf eind jaren vijftig waren de meeste
reactoren die in het Westen werden gebouwd drukwaterreactoren (PWR's) en kokendwaterreactoren
(BWR's), die licht verrijkt uranium als splijtstof en gewoon water als moderator gebruikten. Bij Kalkar
is een snellekweekreactor gebouwd, die echter nooit in bedrijf is genomen.
Reactortypen
In een kernreactor splijten neutronen kernen van het splijtbare materiaal, de reactorbrandstof. Daarbij
komen splijtingsproducten, splijtingsenergie en nieuwe neutronen vrij. De vrijgekomen neutronen
kunnen op hun beurt weer atoomkernen van het splijtbare materiaal splijten. De essentie van de
constructie van een reactor bestaat uit het zo configureren van de materialen dat deze kettingreactie
in stand wordt gehouden, dat wil zeggen dat er voortdurend evenveel neutronen worden geproduceerd
als er verloren gaan. De snelheid van de vrijgekomen neutronen wordt meestal verlaagd met een
remstof of moderator, omdat neutronen met een lage snelheid een veel grotere kans hebben om kernen
te splijten. Materialen die als moderator gebruikt kunnen worden, zijn gewoon water, zwaar water,
beryllium en berylliumoxide, grafiet en bepaalde organische verbindingen. Neutronen kunnen verloren
gaan door absorptie in de moderator, verontreinigingen, splijtingsproducten en splijtstof. Ook kunnen
de neutronen uit de reactorkern weglekken. Om dit te voorkomen, wordt de reactorkern omhuld door
een reflector. Een koelmiddel zorgt voor het transport van de geproduceerde splijtingsenergie naar
de stoomgenerator. Als koelmiddel kunnen worden gebruikt: gewoon water, zwaar water, vloeibare
metalen, organische vloeistoffen (koolwaterstoffen) en gassen.
In de meeste reactoren worden vaste splijtstofelementen (in de vorm van staven of platen) gebruikt.
Deze reactoren worden heterogene reactoren genoemd omdat splijtbaar materiaal en moderator plus
koelmiddel gescheiden zijn. Er zijn ook reactoren ontworpen die gebruikmaken van vloeibare (of
gasvormige) splijtstoffen, bijvoorbeeld een oplossing van een uraniumzout in water of in vloeibaar
metaal, of een suspensie van uranium in water. Deze reactoren worden homogene reactoren genoemd,
omdat splijtbaar materiaal en moderator plus koelmiddel hierin vermengd zijn.
De samenstelling van de splijtstof kan variëren van natuurlijk uranium tot materiaal sterk verrijkt in
235

U, en verder ook 239Pu of 233U. Daarnaast kunnen ook 238U en 232Th worden omgezet in splijtbaar
materiaal. Het is namelijk mogelijk reactoren zo te ontwerpen dat zij door het omzetten van deze
laatste twee isotopen nieuwe splijtstof produceren. Tijdens de kettingreactie worden sommige neutronen
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ingevangen in het 238U (of 232Th) en dat leidt tot de vorming van 239Pu (of 233U). Het splijtbare
materiaal dat wordt opgebruikt door splijting, wordt - tot op bepaalde hoogte - vervangen door een
ander splijtbaar materiaal. Als er meer nieuw splijtbaar materiaal 239Pu (233U) wordt gevormd door
conversie van 238U (232Th) dan er wordt verbruikt tijdens het in bedrijf zijn van de reactor, dan
spreekt men van een kweekreactor. De nieuw gevormde splijtstof moet in een opwerkingsfabriek in
bruikbare splijtstofelementen worden omgezet. Door het kweekproces toe te passen, kan de voorraad
splijtbaar materiaal aanmerkelijk worden vergroot.
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zij het in algemene termen, de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de
kernsplijting openbaar maakten. Centraal stond de vraag of met het Nederlandse
uranium een ‘atoomzuil’ gebouwd zou kunnen worden.
Toen de eerste opwinding was gezakt, besloot men zich te concentreren op het
opzetten van een nieuwe nationale onderzoeksorganisatie.7 Op advies van de fysici
werd in april 1946 de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
opgericht voor ‘het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
kernfysica met alle ten dienste staande middelen’. Kramers werd voorzitter en de
Utrechtse hoogleraar J.M.W. Milatz werd penningmeester. De bouw van een
kernreactor in Nederland was een van de taken van de nieuwe organisatie. De hoogste
prioriteit kreeg echter het weer op gang brengen van het onderzoek op de
universiteiten. De FOM trachtte het onderzoek te coördineren en verstrekte middelen
om apparaten aan te schaffen en onderzoekers in dienst te nemen. Ook werden jonge,
veelbelovende fysici én chemici naar het buitenland gezonden. In het voorjaar van
1946 richtten de FOM, de gemeente Amsterdam en de NV Philips in Amsterdam het
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek (IKO) op. Het IKO zou de beschikking
krijgen over een nieuw cyclotron, een deeltjesversneller, van Philips. In het
vooraanstaande Natuurkundig Laboratorium van Philips werd al sinds de jaren dertig
kernfysisch onderzoek verricht.8 Voor dit onderzoek ontwierp en bouwde Philips
onder andere cyclotrons. De productie van apparaten voor nucleair onderzoek en van
meetinstrumenten was in eerste instantie het belangrijkste aandachtsveld van Philips
op nucleair gebied.
Toen het onderzoek goed op de rails was gezet, kwam het FOM-bestuur terug op
het vraagstuk van een Nederlandse kernreactor. Een in 1947 ingestelde commissie
‘inzake de inrichting van een splijtingsoven in Nederland’ kreeg de vraag voorgelegd
of met het in Nederland aanwezige uranium een reactor gebouwd kon worden.
Duidelijk was dat het uranium in de huidige toestand niet geschikt was en eerst
gezuiverd moest worden. De aanwezigheid van dit uranium werd overigens nog
geruime tijd voor de buitenwereld geheim gehouden. De belangrijkste conclusie van
de commissie, die in 1949 verslag uitbracht, was dat Nederland niet achter kon
blijven: ‘met de pile (reactor) wordt een zo belangrijke ontwikkeling ingeluid dat
ons gevoel zegt, dat wij een “finger in the pie” moeten hebben’. Dit was des te
klemmender omdat er geweldige toepassingen in het verschiet lagen. Hier lag ook
een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de wetenschappers:
‘Hebben wij, die als deskundigen op natuurkundig gebied weten, welke mogelijkheden
er voor de toekomstige Nederlandse levensstandaard op atoomkernphysisch gebied
eventueel liggen, het recht deze gegevens te onthouden aan de niet deskundige
regering en volk?’ Een van de drijfveren achter de oprichting van de FOM was ook
dat ‘de zuivere wetenschap in ons verarmde land bij voorkeur die hoofdgebieden
moet betreden, waar later toegepast onderzoek op kan aansluiten dat van belang voor
onze economie is’.9 Ondanks de duidelijke aanbevelingen van de commissie kwam
het bestuur van de FOM tot de conclusie dat de bouw van een kernreactor door
Nederland voorlopig moest worden uitgesloten. Van de f 5.000.000 die de overheid
jaarlijks voor de nieuwe organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
wilde uittrekken, was 40% beschikbaar voor de kernfysica. Dit was voldoende voor
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het onderzoek. De bedragen die met de bouw van nieuwe nucleaire installaties waren
gemoeid, waren voor de kleine West-Europese landen nauwelijks op te brengen.
De FOM maakte van de opening van het Amsterdamse cyclotron in november
1949 gebruik om met de uitgenodigde fysici uit een aantal landen te overleggen over
internationale samenwerking.
Bij de FOM leefde het idee om in Nederland een gemeenschappelijk Europees
onderzoekscentrum voor kernenergie te bouwen.
Kramers, die ook actief was in de Atoomenergiecommissie van de Verenigde
Naties, reisde enkele maanden later naar Scandinavië om steun voor dit idee te zoeken.
In Noorwegen, dat in Amsterdam niet aanwezig was geweest, kreeg Kramers te horen
dat bij Kjeller, iets ten oosten van Oslo gelegen, al een kernreactor in aanbouw was.
Evenals in de meeste westerse landen was in Noorwegen na de oorlog het
onderzoek op het gebied van de kernfysica gestart.
Noorwegen had in één opzicht een belangrijk voordeel ten opzichte van de andere
landen. In Noorwegen stond de enige commerciële fabriek voor de productie van
zwaar water ter wereld, Norsk Hydro. Zwaar water bevat deuterium, een isotoop van
waterstof, dat een atoomkern heeft met één proton en één neutron. Zwaar water was
naast grafiet de belangrijkste stof die als moderator in een kernreactor kon worden
gebruikt. Een moderator remt de snelheid van de vrijkomende neutronen af, wat
essentieel is voor het instandhouden van een kettingreactie.
De Noren hadden voor een opstelling gekozen die ook in het Smyth-rapport werd
beschreven, namelijk het plaatsen van uraniumstaven in een tank met zwaar water.
Hiermee was al in de Verenigde Staten en Canada ervaring opgedaan, terwijl ook
de Fransen met Noors zwaar water aan een dergelijke reactor werkten. Voor een
dergelijke reactor waren nodig enkele tonnen zuiver uraniumoxide, een zelfde
hoeveelheid zwaar water en enkele tientallen tonnen zeer zuiver grafiet, dat als
reflector diende. Het grote probleem voor de Noren was het verkrijgen van voldoende
uranium. Pogingen om uranium in het buitenland te kopen mislukten of stuitten af
op onaanvaardbare eisen, zoals het geval was bij de Fransen, die in ruil daarvoor een
dominante positie opeisten.
In die situatie arriveerde Kramers in Oslo met het verzoek om zwaar water te
leveren voor de bouw van een reactor in Nederland. Kramers vertelde de Noren dat
in Nederland voldoende uraniumoxide aanwezig was voor een dergelijke reactor.
De Noren brach-
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ten Kramers op hun beurt naar Kjeller. Een bilaterale samen- werking tussen de beide
landen lag voor de hand. Andere landen konden later nog altijd bij het project
betrokken worden.
Op een bijeenkomst in Leiden, twee maanden later, werd een concept-overeenkomst
opgesteld. Het doel van de samenwerking was om met de kernreactor
wetenschappelijk onderzoek te verrichten en om ervaring op te doen voor het bouwen
van energie-reactoren. Nederland zou naast personeel 6 ton uraniumoxide leveren
en bijdragen aan de kosten. Het belangrijkste technische probleem dat nog moest
worden opgelost, betrof de productie van de uraniumstaven. Dit werd opgelost door
het Nederlandse uraniumoxide - met bijbetaling van f 50.000 per ton - te ruilen tegen
metallisch uranium uit Engeland. Een gevolg was wel dat het ontwerp van de
reactorstaven moest worden aangepast. Eind 1950 waren alle hindernissen uit de
weg geruimd en stond niets een snelle voltooiing van de reactor in Kjeller, die Joint
Establishment Experimental Pile (JEEP) werd gedoopt, meer in de weg.10
In juni 1951 arriveerde de eerste Nederlandse onderzoeker in Kjeller, M. Bogaardt.
In het volgende jaar arriveerden nog drie fysici en twee chemici. Een maand na
Bogaardts aankomst werd de reactor voor de eerste keer kritisch. JEEP bood de
mogelijkheid radioactieve isotopen te produceren, onderzoek te verrichten en mensen
op te leiden. Met een vermogen van 200 kW was JEEP op dat moment de op één na
grootste reactor in West-Europa. Alleen de Engelsen beschikten, in Harwell, over
een grotere reactor. Met JEEP kwam een einde aan de eerste fase van de ontwikkeling
van kernenergie. Nu kon men zich gaan werpen op de volgende stap: de constructie
van een energieleverende reactor.

De introductie van kernenergie in Nederland
Niet iedereen in Nederland was even ingenomen met de Noors-Nederlandse
samenwerking. Verzet hiertegen kwam vooral van de zijde van de
elektriciteitsproducenten. Zij betreurden vooral dat zo gemakkelijk afstand werd
gedaan van het Nederlandse uranium.
Bij de KEMA in Arnhem werd vanaf 1948 ook kernfysisch onderzoek verricht,
in eerste instantie vooral om inzicht te krijgen in de betekenis van kernenergie voor
de elektriciteitsopwekking, maar al spoedig ook om hier een zelfstandige bijdrage
aan te leveren.11
De directeur van de KEMA, Van Staveren, schreef in mei 1950 een brief aan
Milatz waarin hij voorstelde om ‘de kernreactorenzaak’ groter op te zetten en er meer
partijen bij te betrekken. ‘Het aangewezen beginpunt lijkt ons de bouw van een
uraniummijt (reactor) van een niet te klein vermogen, dat wil zeggen van ten minste
100 kW. Daardoor toch ontstaat de mogelijkheid de nodige kennis omtrent de
atoomenergetische vraagstukken die zich hier voordoen, te vergaren en de
deskundigen te vormen die straks geroepen zullen zijn bij de technische toepassing
der atoomenergie leiding te geven.’ Voor een dergelijke reactor was het Nederlandse
uranium onontbeerlijk. Om dit te realiseren, stelde Van Staveren voor een nieuwe
organisatie in het leven te roepen, waaraan naast de Arnhemse instellingen en de
FOM ook een breed scala van industriële ondernemingen zou deelnemen.12
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De raad van bestuur van de FOM werd verrast door deze voorstellen: ‘Terwijl wij
oorspronkelijk gedacht hebben, dat de bouw van een kernreactor in Nederland boven
onze financiële draagkracht zou gaan, is uit de brief van Prof. Van Staveren komen
vast te staan, dat de economische en industriële kringen een dergelijke bouw
verantwoord achten en wensen.’ De bouw in Kjeller was al zo ver gevorderd dat de
FOM verwachtte dat ze binnen een jaar met een kernreactor zouden kunnen werken.
Het zou ongetwijfeld langer duren voordat een reactor in Nederland klaar zou zijn.
De FOM kwam daarom in november 1950 met een eigen voorstel: na de voltooiing
van de reactor in Noorwegen zou in Nederland als tussenstap een 5 MW-reactor
worden gebouwd en ten slotte een industriële 100 MW-reactor. Hierbij werd aan de
Nederlandse industrie een belangrijke rol toebedeeld. Nederland moest in staat zijn
om de nieuwe technologie ‘met eigen mensen te bouwen, te beheren en te
onderhouden. Een herhaling van de diep droevige feiten (sic!) uit de industriële
ontwikkeling in het einde van de 19e eeuw, toen de casco's van in Nederland
gebouwde schepen naar Engeland moesten worden gesleept om daar van ketels en
machines te worden voorzien, dient op dit nieuwe gebied te worden voorkomen’.13
Het voorstel werd in grote lijnen door de regering overgenomen.
De concrete uitwerking van de plannen liet echter nog op zich wachten. In maart
1953 werd op initiatief van de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Economische Zaken en Financiën een commissie onder voorzitterschap van prof.
A.J. Kluyver geïnstalleerd om de regering te adviseren over de Nederlandse
inspanningen op kernfysisch gebied. Op dat moment speelde onder andere de
oprichting van het Europese versnellerinstituut CERN, dat in Genève werd gevestigd.
Pogingen om dit naar Amsterdam te halen waren mislukt. Een subcommissie boog
zich over het vraagstuk van de bouw van een kernreactor in Nederland.14 De discussie
ging vooral over de vraag wie voor de uitvoering van dit project verantwoordelijk
zou zijn. De regering wilde deze zaak niet alleen door de fysici van de FOM laten
regelen, zoals tot dan toe het geval was geweest. De organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) deed een poging de steun van de industrie
via TNO te laten lopen omdat ‘TNO de enige organisatie is die wettelijk bevoegd is
voor projecten als het onderhavige om de steun van de industrie in te roepen’.15 De
elektriciteits-producenten zagen meer in een organisatorische opzet waarin zij de
meeste zeggenschap zouden hebben. Het voorstel van Van Staveren was een nieuwe
Stichting Kernonderzoek (SKO) in het leven te roepen, die rechtstreeks contact zou
hebben met de lagere
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Luchtfoto uit 1966 van de in aanbouw zijnde kernreactor bij Dodewaard.

overheid en met de industrie. Het contact met de regering zou via ZWO en TNO
moeten lopen, ‘mits dit geen “bevoogding” betekent’.16 Dit laatste kwam voort uit
de vrees voor te veel invloed van de rijksoverheid op de elektriciteitsvoorziening.
In januari 1954 kwam de raad van bestuur van de FOM met een nieuw initiatief.
Deze diende bij de drie ministeries een ‘Voorstel tot de bouw van een reactorcentrum
van 10.000 kW in Nederland’ in. Het rapport begon met een uiteenzetting over de
energiesituatie. Twintig jaar voor de Club van Rome constateerde de FOM dat, gezien
de groei in het wereldenergieverbruik en de beschikbare voorraden aan fossiele
brandstoffen, het volstrekt duidelijk was dat zich hier binnen afzienbare tijd problemen
zouden voordoen. Het was dus noodzakelijk om aan alternatieven te werken, in casu
kernenergie. Voor Nederland speelde daarbij nog dat de afhankelijkheid van de
import van steenkool steeds groter dreigde te worden. Ook hiervoor zou kernenergie
een oplossing zijn.
En passant werd opgemerkt dat er een directe relatie bestond tussen de
levensstandaard in een land en de omvang van de elektriciteitsproductie. Op basis
van Engelse gegevens viel op te maken dat de kWh-prijs uit een kerncentrale in het
begin slechts iets (10%) hoger zou zijn dan die van conventioneel opgewekte
elektriciteit, maar dit zou spoedig in het voordeel van kernenergie veranderen. Het
slot van de redenering was dat kernenergie in de toekomst - ‘welke niet eens zo ver
meer verwijderd is’ - een grote rol zou gaan spelen. Er zou een miljardenindustrie
ontstaan met een grote impact op de rest van de industrie. Om hierop voorbereid te
zijn, was het noodzakelijk de benodigde kennis in huis te hebben.
Bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten was het bovendien bevorderlijk
om tegenprestaties te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van octrooien. De
conclusie was dat het absoluut noodzakelijk was om een reactorcentrum in Nederland
op te richten.
De regering begon onderhandelingen met de industrie over bijdragen aan een
dergelijk centrum. BPM, Philips en Staatsmijnen werden benaderd voor een
substantiële bijdrage aan de bouw van het reactorcentrum. Deze grote bedrijven
antwoordden na onderling overleg dat zij hier welwillend tegenover stonden en graag
mee wilden betalen aan de kosten van de experimenten, maar de bouw van de reactor
zou door de overheid moeten worden betaald. Minister Zijlstra zette de bedrijven
onder druk met de mededeling dat ‘van een industriële groepering al een toezegging
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van 2 miljoen (geld en diensten) is gekregen’. Dit bleek de groep Thermische
Krachtwerktuigen te zijn, waartoe vooral de grotere machinefabrieken behoorden.
Overleg op het ministerie in juli 1954 leidde tot een principetoezegging. Behalve de
genoemde bedrijven en groepen waren ook de reders vertegenwoordigd.
Zij waren vooral in de eventuele bouw van scheepsreactoren geïnteresseerd. Het
definitieve besluit van de industrie werd afhankelijk gemaakt van de gekozen
organisatievorm.17
Kort tevoren had de ministerraad op advies van de commissie-Kluyver bepaald
om de beslissing over het project ‘kernreactor in Nederland’ uit te stellen. Het project
zou voorlopig onder de hoede van de FOM blijven. De Tweede Kamer ging hier
echter niet mee akkoord. Tijdens een commissievergadering liet men weten een sterk
voorstander te zijn van een afzonderlijke organisatie die de verdere ontwikkeling
van het vreedzaam gebruik van kern-
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energie onder haar hoede zou nemen. Dit leidde ertoe dat op 6 juli 1955 de Stichting
Reactor Centrum Nederland (RCN) in het leven werd geroepen. Voor het kernfysisch
onderzoek in het reactorcentrum, dat dicht bij het plaatsje Petten aan de kust van de
Noordzee zou verrijzen, werd een Amerikaanse hogefluxreactor (HFR) besteld.
Vanwege de grote hoeveelheid neutronen die hierin vrijkomen, was dit type reactor
zeer geschikt voor materiaalonderzoek. Voor deze reactor was verrijkt uranium
noodzakelijk en daartoe werden met de Verenigde Staten overeenkomsten gesloten.
In natuurlijk uranium maakt het splijtbare 235U slechts 0,7% uit.
Door de concentratie 235U te verhogen, te verrijken, werd het mogelijk nieuwe,
eenvoudiger reactoren te ontwerpen.
Het RCN was vooral bedoeld als nationaal kenniscentrum.
Het vraagstuk van de eerste Nederlandse energiereactor was nog steeds niet opgelost.
De mogelijkheid om van verrijkt uranium gebruik te maken - een uitvloeisel van het
‘Atoms for Peace’-programma - deed de interesse in verdere samenwerking met de
Noren op het gebied van reactoren die met natuurlijk uranium werkten, aanzienlijk
afnemen. Beide landen gingen hun eigen weg, hoewel de samenwerking op
onderzoeksgebied nog enkele jaren werd voortgezet. In het najaar van 1955 startte
het overleg tussen de elektriciteitsproducenten, de industrie en het ministerie van
Economische Zaken. EZ was niet alleen verantwoordelijk voor de energievoorziening,
maar ook voor het industriebeleid. Het ministerie trachtte daarom ook om een
Nederlandse nucleaire industrie van de grond te krijgen.
Een eerste poging om de krachten te bundelen, vond plaats in 1956. Philips ontving
van Werkspoor een voorstel voor de oprichting van ‘Neratoom’, een samenwerking
‘op het gebied van de vrijmaking van kernenergie (reactors)’. Stork en het
ingenieursbureau Comprimo zouden de andere partners in deze kleine maatschappij
zijn. Het expliciete doel was het ontwerpen en bouwen van (onderdelen van)
kernreactoren door de deelnemende partners.
De preparatie van brandstoffen en de productie van krachtwerktuigen werden
uitgesloten. Philips was vermoedelijk benaderd vanwege de activiteiten van dit bedrijf
op het gebied van de nucleaire instrumentatie en onderzoeksapparatuur. Verder
speelde de vooraanstaande positie van het bedrijf in de Nederlandse
kennis-infrastructuur een rol. Enkele maanden later werd echter afgesproken voorlopig
nog geen samenwerkingsverband aan te gaan, omdat de situatie nog te vaag was.18
De elektriciteitsbedrijven waren niet al te gecharmeerd van de initiatieven van de
industrie om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Ir. H.W. van Tijen, die de groep
Krachtwerktuigen vertegenwoordigde, wilde graag met de Amerikanen onderhandelen
over het verstrekken van geclassificeerde gegevens, die voor de bouw van een kleine
energiereactor benodigd waren. Van Staveren hield de boot af: in een kleine
‘powerreactor, die per se niet economisch werkt’ waren de elektriciteitsbedrijven
(nog) niet geïnteresseerd.19
In eigen kring werd ondertussen wel actie ondernomen. Van Staveren deed in
november 1956 aan de aandeelhouders van de KEMA het voorstel om een werkgroep
in te stellen ‘ter beoordeling van de vraag in hoeverre het in technisch en economisch
opzicht verantwoord zou wezen om de bouw van een elektrische centrale, gedreven
met kernenergie ter hand te nemen’. Om de kernenergie-activiteiten te financieren,
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vroeg Van Staveren de aandeelhouders voor 1957 en 1958 0,03 ct per verkochte
kWh.20
De aandeelhouders gingen akkoord en een commissie onder voorzitterschap van
H.F.A. Roodenburg, directeur van de EZH, ging aan de slag om de beschikbare typen
reactoren te onderzoeken.
In juli 1957 verscheen de kernenergienota van het kabinet. Van Staveren liet EZ
weten dat de commissie-Roodenburg het in grote lijnen eens was met de plannen
van de regering. Dit betekende dat er in 1964 ongeveer 300 MW aan nucleair
vermogen zou moeten staan. De plannen van de commissie voorzagen in de bouw
door de PNEM van een kernreactorcentrale van 150 MW bij Geertruidenberg, die
in 1962 in bedrijf moest komen. Vervolgens zou de PGEM een kernreactorcentrale
van 200 MW bij Harderwijk neerzetten, die in de loop van 1964 bedrijfsklaar zou
moeten zijn.
De wens van de PNEM om als eerste een kerncentrale te bouwen, kwam vooral
door de ambitie van directeur J.A.P.M. Petit. Het bouwen van een kerncentrale in
Brabant was de laatste wens van de ernstig zieke Petit, die zijn hele leven in grote
dimensies had gedacht. Het belangrijkste discussiepunt in de commissie was de
spreiding van de risico's over de bedrijven die in de Sep deelnamen ‘in verband met
de mogelijkheid ener catastrophe’. Deze risico's waren onmogelijk door een bedrijf
alleen te dragen. Hierover werd in principe overeenstemming bereikt. De nucleaire
stroom zou over alle Sep-deelnemers worden verdeeld, waarbij de PNEM een dubbel
aandeel kreeg.21
In het najaar van 1957 werd door de Sep aan Engelse, Franse en Amerikaanse
firma's gevraagd om een offerte uit te brengen.
De eerste aanbiedingen vielen zwaar tegen. Alle firma's waren echter bereid om
op grond van de kritiek de ontwerpen aan te passen, wat in enkele gevallen tot
ingrijpende wijzigingen leidde.22 Als gevolg van deze onderhandelingen duurde het
tot augustus 1959 voordat de commissie-Roodenburg met haar eindrapport kwam.
Bij de bestudering en evaluatie van de ontvangen aanbiedingen voor
kernenergiecentrales was aan een drietal punten bijzondere aandacht geschonken:
ten eerste de veiligheidsaspecten, ten tweede de technische en economische factoren
en op de derde plaats de mogelijkheid van inschakeling van de Nederlandse industrie.
Met betrekking tot de veiligheid was het resultaat, dat ‘de gasgekoelde reactoren met
grafietmoderator en natuurlijk uranium nog niet de graad van veiligheid hebben
bereikt die nodig en mogelijk wordt geacht’. Een reactor van het type Calder Hall,
zoals de Engelsen dat toepasten, was daarmee van de baan.
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Het advies was het onderzoek verder te concentreren op een lichtwaterreactor,
waarvoor in principe zowel een drukwaterreactor (PWR) als een kokendwaterreactor
(BWR) in aanmerking kwant.23 De commissie kwam opmerkelijk genoeg niet tot het
advies één van de offertes te accepteren. Dit had te maken met de volledig veranderde
economische omstandigheden. Bestond er in 1956 nog grote bezorgdheid over de
energievoorziening vanwege de voorraden fossiele brandstoffen en de ongestoorde
aanvoer ervan, slechts enkele jaren later had de ontdekking van nieuwe gas- en
olievelden geleid tot een veel optimistischer beeld én lagere prijzen op de
wereldmarkt. De conclusie van het rapport was dan ook dat met kernenergie
opgewekte elektriciteit vooralsnog zeker 1 tot 2 cent per kWh duurder zou zijn dan
elektriciteit uit kolengestookte centrales. Een grote kerncentrale was hierdoor opeens
veel minder aantrekkelijk geworden.
De Nederlandse industrie had zich inmiddels georganiseerd.
De plannen om een reactor voor het Instituut voor Toepassingen van de
Atoomenergie in de Landbouw (ITAL) in Wageningen te bouwen, vormden de
aanleiding. Het RCN, dat de reactor grotendeels ontwierp, zou wel de rol van
coördinator kunnen spelen, maar dit zou - volgens W.A. de Haas, octrooigemachtigde
van Philips en één van de vertegenwoordigers van de industrie in het bestuur van het
RCN - meer ‘op de weg van een soort Neratoom liggen.’24 Dit industriële consortium
kwam inderdaad tot stand.
In het voorjaar van 1959 werd Neratoom officieel opgericht.
Deelnemers waren Werkspoor, Stork en Philips, die al bij de eerdere poging
betrokken waren, en verder de Machinefabriek Breda, de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij (RDM) en de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Philips bedong
hierbij dat de gehele reactor-instrumentatie aan Philips zou toevallen en verder dat
de levering van instrumenten aan buitenlandse projecten niet onder Neratoom hoefde
te vallen.25 De eerste directeur werd de van De Schelde afkomstige Van Tijen. Later
zouden ook de Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij, Wilton Fijenoord
en Comprimo aandeelhouder van Neratoom worden.26 Met de vorming van dit
industriële consortium had een belangrijke bundeling van krachten plaatsgevonden.
De ambitie lag een stuk hoger dan tot dan toe het geval was geweest. Het consortium
wilde niet alleen onderdelen leveren, maar complete centrales ontwerpen en bouwen.
De eerste Nederlandse kerncentrale was een uitgelezen mogelijkheid om de nodige
kennis te verwerven en ervaring op te doen.
Zover was het echter nog niet. De algemene conclusie van de
commissie-Roodenburg was dat kernenergie technisch en qua veiligheid haalbaar
was, maar economisch in het geheel niet. Een 150 MW-centrale zou in vergelijking
met een gewone centrale ongeveer zes miljoen gulden per jaar extra kosten. De Sep
besloot dan ook in 1959 voorlopig geen centrale te bestellen, tot grote teleurstelling
van de PNEM, de industrie en EZ. De laatste partijen oefenden druk uit om het project
‘kerncentrale’ door te zetten.
Illustratief hiervoor is een memorandum van H.K. Mani, die van 1958 tot 1971
directeur Kernenergie op het ministerie van EZ was. De strekking was dat Nederland
‘mee moest in de vaart der volkeren’. Ook al was kernenergie economisch nog niet
haalbaar, uit psychologisch oogpunt moest Nederland doorzetten onder het
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Overzicht van de werkzaamheden in de fabricagehal van de machinefabriek van de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij (RDM). Op de voorgrond het reactordrukvat voor de kerncentrale tijdens
de machinale bewerking. Dit vat diende voor een goede afscherming van de reactorkern met de
reactorstaven van de omgeving. Het vat, dat in januari 1968 werd afgeleverd, was het eerste in een
lange reeks drukvaten die de RDM wereldwijd zou leveren.
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motto ‘als je steeds denkt over het kopen van een nieuwe auto, koop je nooit een
nieuwe’.27 De elektriciteitsbedrijven weigerden echter zich een besluit te laten
opdringen.
Omdat de financiële risico's nog zo groot waren, besloot de Sep om een nieuwe
commissie te laten onderzoeken of een kerncentrale ook economisch verantwoord
gebouwd kon worden. Men zou over de hele linie proberen om tot een reductie van
de kosten te komen. De uitgebrachte offertes leken hiervoor wel aanknopingspunten
te bieden. Het uitgangspunt was dat conventionele elektriciteit opgewekt kon worden
voor 3,5 cent per kWh, wat ongeveer 1 cent goedkoper was dan elektriciteit uit
kernenergie.
De prijzen van de fossiele brandstoffen zakten echter eind 1959, begin 1960 nog
verder, zodat de verschillen in kostprijs eerder groter dan kleiner werden. Van
Staveren lanceerde daarom een nieuwe benadering, namelijk ‘bouw de gehele
kernenergiecentrale in Nederland’, dus inclusief de splijtstofelementen, de
regelapparatuur voor de reactorkern en de instrumentatie. De benodigde kennis zou
men uit de Verenigde Staten moeten halen. Het grote voordeel was volgens Van
Staveren dat het arbeidsloon in Nederland een derde was van dat in de VS. Dit punt
speelde een zeer grote rol omdat massafabricage bij de vervaardiging van een
kerncentrale niet aan de orde was. Essentieel was echter wel of de Nederlandse
industrie bereid en in staat zou zijn mee te werken en hier ook eventueel offers voor
wilde brengen ‘om wat te leren’.28
Met dit in het achterhoofd bracht een delegatie uit de kringen van de
elektriciteitsproducenten in maart 1960 een bezoek aan de Verenigde Staten. De
delegatie sprak daar met vertegenwoordigers van de elektriciteitsbedrijven, de
onderzoeksinstellingen, de industrie en de Atomic Energy Commission (AEC). In
gesprekken met de elektriciteitsbedrijven werden de Sep-mensen, zoals ze zelf
aangaven, in hun opvattingen gesterkt. De Amerikaanse elektriciteitsbedrijven, die
op dat moment enkele grote centrales exploiteerden, leden forse verliezen. De
opgewekte stroom was gewoon (veel) te duur. ‘Men meende echter niet achter te
mogen blijven in het civiele veld nu de Regering zulke enorme offers bracht in het
militaire vlak. Daarom was men bereid ook een offer te brengen.’ Op de achtergrond
speelde zeker ook de angst voor nationalisatie een rol als men niet tot de bouw van
kerncentrales zou overgaan. ‘Men heeft toen maar net gedaan alsof men enthousiast
was en is aan het werk gegaan.’ De conclusie was dat men onder druk van de AEC
groter en eerder gebouwd had dan eigenlijk verantwoord was. Het advies van de
deskundigen in Oak Ridge en Argonne luidde: kies het eenvoudigste type in de
eenvoudigste uitvoering, dus een PWR of een BWR. Een te bouwen kerncentrale
moest groot genoeg zijn om ervaring mee op te kunnen doen, maar ook weer niet te
groot om het ontwerp zo eenvoudig mogelijk te kunnen houden. Het vermogen zou
ergens tussen de 50 en de 100 MW moeten liggen.29 De Amerikaanse bedrijven die
men bezocht, hadden alle begrip voor de wens om de gehele centrale in Nederland
te bouwen. Volgens de Sep-mensen wilden de bedrijven zelfs graag hun know-how
en een ontwerp verkopen. Gezien de ontwikkelingen in Europa zouden ze bang zijn
om die kennis over enige tijd niet meer kwijt te kunnen.
De Sep-deelnemers gingen akkoord met het plan om eerst een reactortype te kiezen
en met Amerikaanse steun een eerste calculatie te maken. Dan zou de Nederlandse
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industrie op dit ontwerp ‘losgelaten’ moeten worden om te ‘berekenen welke
reductiefactor er in kan zitten’. De industrie zou wel onder druk gezet moeten worden.
Als de uitkomst bevredigend was, dan zou een volledige berekening gemaakt kunnen
worden. Het resultaat zou aan de Sep-leden worden voorgelegd, die het besluit
moesten nemen om gezamenlijk een centrale te bouwen en exploiteren.
Twee zaken waren bij de uitvoering van dit plan van belang: de internationale
dimensie en natuurlijk de relatie met de nationale industrie. Internationaal was het
probleem dat een bestelling zoals Nederland die wilde doen, niet onder het door
Euratom met de Verenigde Staten afgesloten verdrag zou kunnen vallen. In dat geval
zou namelijk een open inschrijving noodzakelijk zijn en dat paste niet in de
Nederlandse plannen om een eigen industrie op te bouwen. Van Staveren liet Euratom
weten dat de Sep geen kans zag om deel te nemen in het programma van Euratom
en de Verenigde Staten voor de bouw van reactoren. Dat de Sep hiermee volledig
van bemiddeling door Euratom afzag, verzweeg hij en werd voorlopig geheim
gehouden. Ook in de kamercommissie zou slechts meegedeeld worden dat men de
Nederlandse industrie een groter aandeel wenste te geven, mits de prijzen
aanvaardbaar waren. Vrijstelling van omzet- en invoerbelasting was hierbij
onontbeerlijk.30
Om te onderzoeken of de bouw van kerncentrales mogelijkheden bood voor de
Nederlandse industrie - vanaf het begin voor EZ de doorslaggevende factor - stelde
de minister van EZ in april 1960 een commissie in onder voorzitterschap van Th.P.
Tromp, vice-president van Philips. Deze commissie voor de Nucleaire Industriële
Ontwikkeling bracht eind dat jaar verslag uit. Volgens de commissie bood de
opgebouwde onderzoeksbasis een goed uitgangspunt ‘voor de opbouw van een
volwaardige positie van ons land in het kernreactorgebied’. ‘Nodig zal echter zijn’,
zo waarschuwde Tromp, ‘dat in de komende jaren een op wederzijds vertrouwen
gebaseerde intensieve samenwerking tussen de industrie en de elektriciteitssector
groeit.’ ‘Dan zal zij een technisch niveau kunnen bereiken dat haar in staat zal stellen
op voet van gelijkheid met buitenlandse industrieën tot samenwerking te komen.
Zonder bedoelde samenwerking... zal een moeilijk overbrugbare achterstand ontstaan
en zal de nationale industrie onvermijdelijk in de toeleverende positie worden
gedrongen.’31
De relatie tussen elektriciteitsbedrijven en industrie bleef echter problematisch.
De industrie wilde graag al bij de eerste fase, de
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keuze voor het reactortype en het opstellen van de specificaties voor het ontwerp,
betrokken worden, maar voor de Sep was dit onaanvaardbaar. In dit opzicht kreeg
de Sep steun van de verantwoordelijke EZ-ambtenaar, L. de Block, van Tromp en
van RDM-directeur K. van der Pols, die allen een inbreng van de Nederlandse
industrie op dit punt onhaalbaar achtten. Een ander punt was echter dat de
commissie-Tromp erop aandrong dat er een industrieel consortium gevormd zou
worden. Ook dit was niet bespreekbaar: ‘De Sep-leden zijn namelijk altijd gewoon
geweest om de industrieën, zowel Nederlandse als buitenlandse, op onderdelen stuk
voor stuk uit te benen terwijl zij er steeds naar streefden nimmer een eenheidsfront
tegenover zich te vinden’, merkte men in kringen van de industrie smalend op. Een
bijkomend probleem was dat als dit consortium Neratoom zou zijn - wat natuurlijk
voor de hand lag, al dan niet uitgebreid met nieuwe partners - de directeur van
Neratoom Van Tijen bepaald een ‘persona non grata’ was in Arnhem.32
Ook de vorming van een gemeenschappelijk consortium, dus van industrie en Sep
gezamenlijk, was niet haalbaar vanwege ‘de zuivere verhoudingen die er nu eenmaal
tussen besteller en leverancier moet bestaan’. Kortom, er was geen beweging in het
standpunt van de Sep te krijgen. Van pogingen om kredieten in het kader van de post
Industriële Ontwikkeling Kernenergie als drukmiddel te gebruiken, zag de overheid
voorlopig af. Bleef de vraag over of de Nederlandse industrie in de Sep-plannen
voldoende aan haar trekken zou komen.33 Hier deed de commissie-Tromp geen
uitspraak over, aangezien hier pas in de laatste fase, de bouw van de reactor,
duidelijkheid over verkregen zou worden. Inschakeling van de Nederlandse industrie
was, zo constateerde men, ook voor de Sep van belang, niet alleen vanwege de
mogelijk lagere kosten, maar ook vanwege het verzoek aan de overheid om
belastingvrijstelling te krijgen.
Het resultaat was dat de Sep haar plan kon uitvoeren om zelf de keuze van het
reactortype te maken en de industrie niet bij het ontwerp te betrekken. Wel werden
met afzonderlijke bedrijven afspraken gemaakt over de levering van onderdelen.
RDM zegde toe om het drukvat te leveren, terwijl Philips in samenwerking met RCN
aan de ontwikkeling en productie van brandstofelementen werkte. Met drie van de
firma's die eerder hadden gereageerd, werd door Sep verder onderhandeld.34 De
economie stond bij de keuze voor het reactortype voorop.35 De prijs per kWh werd
bepaald door de bouwkosten, de splijtstofkosten en de kosten van onderhoud en
bedrijfsvoering. Om deze prijs te berekenen, werd uitgegaan van een reactor die
gedurende 30 jaar 6570 uur per jaar, dus 75% van de beschikbare tijd, energie zou
produceren.
De keuze viel uiteindelijk op een BWR van General Electric (GE). In mei 1961
sloot de Sep een contract met GE voor het opstellen van een voorontwerp voor een
kernenergiecentrale met een vermogen van 50 MW. Van juni tot begin oktober
werkten vier door de Sep uitgekozen ingenieurs met ingenieurs van GE in San José
aan dit voorontwerp.36 Duidelijk was dat het nog steeds om een forse investering zou
gaan, maar er was inmiddels uitzicht op financiële steun door het ministerie van EZ
en Euratom omdat - op advies van de Amerikanen - de reactor zo was ontworpen
dat deze ook voor onderzoek gebruikt kon worden. De raden van commissarissen
van de Sep en van de PZEM - geen Sep-lid - stemden ermee in dat tot een maximale
investering van 95 miljoen gulden in de kernenergiecentrale zou worden overgegaan,
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mits EZ en Euratom zouden meebetalen. Aan deze voorwaarde werd voldaan.37 De
‘know-how’ die van GE zou moeten worden gekocht, maakte ongeveer een kwart
van deze investering uit. De Sep rekende erop dat het ministerie van Economische
Zaken het technische ontwikkelingswerk bij de Nederlandse industrie zou financieren,
zodat ze zelf alleen de eigenlijke fabricagekosten hoefde te betalen.38
Voordat tot de bouw werd besloten, moesten nog enkele zaken worden geregeld.
Met de Nederlandse regering werd onderhandeld over de steun aan de industrie, de
vrijstelling van de belastingen en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
De wettelijke inkadering voor de toepassing van kernenergie werd geregeld in de
Kernenergiewet van 21 februari 1963. Met de inwerkingtreding van deze wet werden
ook drie nieuwe adviescolleges in het leven geroepen: de Centrale Raad voor de
Kernenergie (CRK), de Industriële Raad voor de Kernenergie (IRK) en de
Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie (WRK). De al sinds 1919 bestaande
Gezondheidsraad kreeg een nieuwe taak erbij.39
In het voorjaar van 1963 werd begonnen met het definitieve ontwerp. Hoewel
Neratoom het graag anders had gezien, werd met twee bouwbureaus gewerkt. Een
klein bureau dat de leiding van de bouw had, met ongeveer 15 man van de Sep die
in het bezit waren van de geheime know-how van GE, en een groot bureau van de
industrie.40 In januari 1965 werd door de aandeelhouders van de Sep en de PZEM
het besluit genomen tot de oprichting van de N.V. Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale Nederland (GKN) en tot de bouw van Dodewaard. De elf
Nederlandse elektriciteitsbedrijven waren de aandeelhouders van de GKN. Het aantal
aandelen werd bepaald aan de hand van de gemiddelde hoeveelheid stroom die elk
der bedrijven in 1960 had geleverd. Dit betekende dat de EZH het grootste aantal
aandelen kreeg.41 Nadat een hinderwetvergunning was verkregen, kon een maand
later met de bouw worden begonnen. De reactor bij Dodewaard werd in 1968 voltooid.

Onderzoek voor de toekomst: de suspensiereactor
De elektriciteitsbedrijven speelden niet alleen een belangrijke rol bij de commerciële
toepassing van kernenergie. Zij hadden ook een

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

249

Overzicht van de reactorhal van de KEMA Suspensie Test Reactor (KSTR). Onder de betonbalken
bevindt zich het hoofdsysteem met daarin het reactorvat en de hulpsystemen. Het reactorvat had een
diameter van slechts 31 cm. De hier afgebeelde installatie vormde overigens slechts een deel van de
gehele reactor. Met name voor het verwijderen van de splijtingsproducten waren nog omvangrijke
zuiveringsinstallaties noodzakelijk, die zich in aangrenzende ruimten bevonden.

geheel eigen onderzoeksprogramma, onder leiding van J.J. Went, die in 1951 van
het Natuurkundig Laboratorium van Philips naar de KEMA was gekomen. Went
kwam met een origineel idee. Aan de gangbare reactortypen met uraniumstaven was
een belangrijk nadeel verbonden: de deeltjes die bij de splijting ontstaan, blijven in
de staven achter. Hoe langer een reactor kritisch is, des te meer splijtingsproducten
zich in de staven ophopen. Deze splijtingsproducten vangen steeds meer neutronen
in, die noodzakelijk zijn om de kettingreactie aan de gang te houden. Na verloop van
tijd verdwijnen er meer neutronen dan er nieuwe bij komen door splijting. De
splijtstofstaven zijn dan onbruikbaar geworden, als het ware ‘vergiftigd’, en moeten
worden vervangen door nieuwe splijtstofstaven.42
Went zag een mogelijkheid om dit probleem te ondervangen.
Hij stelde voor om gebruik te maken van een mengsel of suspensie van water en
heel kleine bolletjes waarin het splijtstofmateriaal zat: ‘Wanneer nl. een uraniumkern
splijt, zullen de twee brokstukken die daarbij ontstaan gemiddeld een weg van ca.
10-15 duizendste millimeter afleggen voordat ze afgeremd worden.
Maakt men nu de uraniumoxydedeeltjes kleiner dan deze vrije weglengte en
omgeeft men ieder deeltje met een voldoend groot volume water, dan wordt het
splijtproduct - de radioactieve as van de kernreactor - dus uit het oxydedeeltje in de
waterphase geschoten waardoor een automatische scheiding van brandstof en as
plaatsvindt.’43
In een dergelijke suspensie vindt geen vergiftiging van de splijtstof plaats. Deze
originele toevoeging van Went leverde in theorie een veel eenvoudiger reactorontwerp
op. Bij een homogeen reactorsysteem wordt de vloeibare brandstof door het reactorvat
(omgeven door een reflector) gepompt, daarin wordt de brandstof kritisch en de
warmte wordt vervolgens door een uitwendige warmtewisselaar afgevoerd. De
brandstof stroomt door naar een reinigingssysteem om de splijtingsproducten te laten
verwijderen en wordt vervolgens weer in het reactorvat gepompt.
In de volgende jaren werkte Went zijn ideeën verder uit. Bij het invangen van
neutronen in 238U gaat dit element in een aantal stappen over in 239Pu, ook een
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splijtstof. Omdat in tegenstelling tot de splijtingsproducten het ‘zich uit 238U vormende
239
Pu wel in het oxydedeeltje achter blijft’, zou men op deze manier in een reactor
niet alleen splijtstof (235U) verbruiken, maar tegelijkertijd nieuwe splijtstof (239Pu)
kunnen ‘breeden’ of kweken.44 Om het belang hiervan in te zien, moet men zich
realiseren dat in de gewone kernreactoren slechts 0,7% van het uranium bruikbaar
was. Door gebruik te maken van kweekreactoren, zou de hoeveelheid energie die uit
één kilo uranium gehaald kon worden theoretisch met een factor 100 toenemen!
Dit vermogen om te kweken speelde in de tweede helft van de jaren vijftig en het
begin van de jaren zestig een belangrijke rol in de terughoudende opstelling van de
elektriciteitsbedrijven ten aanzien van een snelle introductie van kernenergie. ‘Zolang
wij ons moeten bepalen tot reactortypen, waarin slechts 0,5 tot 1% van de in natuurlijk
uranium aanwezige splijtingsenergie nuttig kan worden gebruikt, zal bereids na
enkele decennia van de bouw van kernenergiecentrales moeten worden afgezien’,
schreef Van Staveren nog in 1964 aan de secretaris van de IRK. ‘Wil de toepassing
van kernenergie voor de productie van elektriciteit een zaak
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van betekenis worden, dan zal het probleem van de bouw van reactoren met een hoge
conversiegraad, zo niet van kweekreactoren, tot oplossing moeten worden gebracht’,
vervolgde hij.
De Nederlandse elektriciteitsbedrijven waren in dit opzicht een roepende in de
woestijn. In de ons omringende landen planden elektriciteitsbedrijven wel
verschillende grote centrales in de overtuiging dat dit op een economisch
verantwoorde manier kon gebeuren, maar de kans dat Nederlandse bedrijven hiervan
een belangrijk deel voor hun rekening zouden kunnen nemen, achtte Van Staveren
niet erg groot.45
Dit pleidooi voor de suspensiereactor vond zijn oorsprong in de groeiende kritiek
op het suspensiereactorproject en de rol van de elektriciteitsbedrijven. Bij de
oprichting van het RCN in 1955 had het suspensieonderzoek niet die prioriteit
gekregen, die de KEMA graag had gezien. De KEMA besloot daarom het
suspensieonderzoek op eigen kracht voort te zetten, waarbij wel werd getracht om
zoveel mogelijk hulp van buiten te krijgen. In de onderhandelingen met het RCN
wisten de Arnhemse instellingen te bereiken dat de KEMA de opdracht werd
‘verleend’ om onderzoek aan een suspensiereactor te verrichten. Het streven, zoals
dit in de overeenkomst tussen RCN en KEMA werd vastgelegd, was om een warmte
leverende proefreactor van een kleine 250 kW te construeren. Deze zou als model
voor een prototype energiereactor van 10 MW fungeren. De financiering van dit
onderzoek zou in grote lijnen plaatsvinden uit de bijdrage van de elektriciteitsbedrijven
aan het nationale nucleaire onderzoek. Het geld bleef dus gewoon in Arnhem.
Deze 250 kW-reactor werd eerst Babypop en later KEMA Suspensie Test Reactor
(KSTR) genoemd. Speciaal voor de KSTR werd in 1956 begonnen met de bouw van
een nieuw laboratorium, dat twee jaar later gereed kwam.46 Behalve voor de
huisvesting van de KSTR werd het laboratorium ook gebruikt voor het onderzoek
naar de beste methode om de in de reactor gevormde splijtingsproducten uit de
suspensie te verwijderen. Centraal in het onderzoek stond de brandstof.47 Toen
omstreeks 1960 sterk verrijkt uranium beschikbaar kwam, schakelde men over op
suspensies van thoriumoxide met sterk verrijkt uraniumoxide.48 De neutronen die
vrijkomen bij splijting van 235U, zouden thorium omzetten in de splijtstof 233U. Bij
een gunstige constructie van de reactor zou er meer 233U worden gekweekt dan aan
235
U werd verbruikt. Voor de vervaardiging van de splijtstofoxidedeeltjes werd door
M.E.A. Hermans een speciaal procédé ontwikkeld, het zogenaamde sol-gel-procédé.
Dit is een uit vier stappen opgebouwd proces waarin eerst een oplossing (sol) wordt
gemaakt, die vervolgens geëmulgeerd (gel) wordt.49 Hiermee konden bolletjes van
de gewenste grootte, ongeveer 5 µ, worden geproduceerd. Eind 1960, begin 1961
was men zover dat grotere hoeveelheden deeltjes geproduceerd konden worden.50
De suspensiedeeltjes werden vervolgens in een aantal beproevings-circuits aan
allerlei experimenten onderworpen. Hierbij deed zich een probleem voor dat voor
de ontwikkeling van de KSTR kritiek zou blijken te zijn. Bij de bestralingsproeven
bleek dat de deeltjes door het neutronenbombardement werden verkleind. Als dit
proces van verkleining ver genoeg zou doorzetten, dan zou de suspensie in een
colloïdale oplossing overgaan. Voor de werking van de reactor was dit geen probleem,
maar de scheiding van de splijtstoffen en de splijtingsproducten werd hierdoor sterk
bemoeilijkt. In de volgende jaren concentreerde het onderzoek zich daarom op het

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

verkrijgen van inzicht in het destructiemechanisme.51 In die periode werkten ongeveer
100 mensen aan het KSTR-project.
Volgens deskundigen van het Oak Ridge National Laboratory (ORNL), die het
laboratorium van de KEMA in Arnhem vanaf 1960 regelmatig bezochten, was het
onderzoek van hoog niveau.
In Oak Ridge werd ook aan homogene reactoren gewerkt, maar met een andere
brandstofsamenstelling.52
Was de relatie met de Amerikanen uitstekend, met de Nederlandse industrie waren
de verhoudingen inmiddels uitgesproken slecht.
Het plan om een industrieel consortium voor de bouw van een 10
MW-suspensiereactor op te richten, ‘Insustor’ gedoopt, werd door de KEMA
getorpedeerd. De controverse ging vooral over wat prioriteit diende te krijgen: het
fundamentele onderzoekswerk, waar Went voortdurend op hamerde, of de
ontwikkeling van concrete projecten, waar de industrie en RCN op aandrongen.53
Ondanks de meningsverschillen en de moeizame verhouding zouden verscheidene
Neratoom-bedrijven in de verdere loop van het project echter toch diverse onderdelen
leveren, zoals pompen (Stork), de metalen omhulling (De Schelde) en instrumenten
(Philips), terwijl Comprimo de engineering voor zijn rekening nam.54
Een nieuw conflict tekende zich af toen de KEMA in 1963 met de bouw van de
KSTR begon, zonder dat het probleem van de beschadiging van de suspensiedeeltjes
was opgelost. De KEMA ging bij de bouw uit een ‘van buiten naar binnen’-strategie
- eerst de niet-nucleaire systemen en vervolgens de nucleaire onderdelen, met als
laatste het reactorvat en de warmtewisselaar. Zo werd tijd gewonnen om aan de
stralingsproblemen te werken. De oplossing dacht de KEMA te kunnen vinden door
met nog kleinere deeltjes te gaan werken. Toen dit niet hielp, werd getracht de
aantasting te voorkomen door het aanbrengen van verschillende coatings (goud,
nikkel, zirkonium) op de suspensiedeeltjes. Het suspensiereactorproject stond en viel
namelijk bij het idee van Went dat de bolletjes hun gedaante zouden behouden, zodat
het thorium in de bolletjes geheel in de splijtstof 233U kon worden omgezet.55
Euratom, dat het project financieel had gesteund, was het absoluut niet eens met
het besluit om toch met de bouw te starten.
Bovendien zag men de KSTR liever in Petten. Toen de KEMA zich hier niets van
aantrok, trok Euratom zich terug en besloot men niet mee te betalen aan de bouw
van de testreactor.56 Ook zonder financiële steun van Euratom zette de KEMA het
project door.
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De financiering was nu volledig een zaak van de aandeelhouders van de KEMA, die
dit vervolgens doorberekenden in de elektriciteitsprijs.57 Doorzichtig was de
financiering in geen geval. Op het ministerie van EZ constateerde men dat ‘de
financiële verhoudingen tussen RCN en KEMA zo ingewikkeld zijn geworden, dat
niemand er meer uit kan komen. Dit is het spel van KEMA geweest, die steeds aan
het langste eind heeft weten te trekken, en het te enenmale vertikt opening van zaken
te geven’.58
Ondanks alle kritiek en het wegvallen van de steun van de andere partijen werd
de KSTR gebouwd en in 1971 voltooid. Voordat toestemming werd verleend de
reactor in gebruik te nemen, beoordeelden deskundigen van het Internationaal Atoom
Energie Agentschap (IAEA) de KSTR. Deze deskundigen achtten het noodzakelijk
in het reactorvat een stromingsstabilisator aan te brengen om ervoor te zorgen dat
de suspensiedeeltjes niet zouden kunnen samenklonteren in het reactorvat en op deze
wijze de reactor zou doorbranden, zoals tien jaar eerder in Oak Ridge was geschied.
Bij de ontmanteling van de reactor enkele jaren later bleek overigens dat een deel
van de suspensie, waarvan de verdwijning wel was opgemerkt, was aangekoekt in
de door de IAEA aanbevolen stromingsstabilisator. Daarnaast mocht de KEMA het
vermogen van de reactor slechts stapsgewijs beproeven. Al deze testen doorliep de
KSTR met goed gevolg. Op 22 mei 1977 liep de door de autoriteiten verleende
bedrijfsvergunning voor de KSTR af. Mede omdat verder onderzoek alleen zin zou
hebben bij drukken en temperaturen waarvoor de installatie niet was ontworpen,
werden de experimenten enkele dagen eerder definitief stopgezet.

Ultracentrifuge en andere projecten
Midden jaren zestig, toen de suspensiereactor alle externe steun verloor, werd er ook
volop gediscussieerd over de toekomst van andere Nederlandse projecten op nucleair
gebied. Sinds het midden van de jaren vijftig werkte J. Kistemaker aan een project
voor de verrijking van uranium met behulp van gas- of ultracentrifuges. In het begin
van de jaren zestig ontstond er internationaal steeds meer belangstelling voor de
snellekweekreactor. Deze ontleende zijn naam aan het feit dat de neutronen niet
afgeremd of gemodereerd werden. TNO en Neratoom richtten zich op één wezenlijke
component van een dergelijke reactor, namelijk de koeling met vloeibaar natrium,
een technologie die extreem hoge eisen stelde. In samenwerking met enkele reders
werkte het RCN aan de ontwikkeling van een eigen reactor voor de aandrijving van
schepen, Nederlands Eerste Reactor Ontwerp (NERO) genaamd. Ten slotte begon
men te denken aan een nieuwe, grotere energiereactor.
In december 1963 had een Amerikaanse elektriciteitsmaatschappij voor de eerste
keer in de geschiedenis een commerciële offerte voor een kernreactor bij Oyster
Creek uit doen gaan. Dit gold
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Kistemakers eerste tekeningen die de werking van een gascentrifuge illustreren. Deze tekeningen
waren opgenomen in een reisverslag dat Kistemaker maakte naar aanleiding van een bezoek aan
West-Duitsland in 1954.
De ideeën die hij daar opdeed omtrent de mogelijkheden van zeer snelle gascentrifuges, vormden de
basis voor de ontwikkeling van de ultracentrifuge-industrie in Nederland.

internationaal als het bewijs dat kernenergie concurrerend was geworden en leidde
tot een golf van bestellingen. Ook in Nederland begon de houding van de
elektriciteitsmaatschappijen geleidelijk te veranderen. Daarbij speelde de behoefte
aan steeds
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In 1946 werd de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) opgericht. Een belangrijke
doelstelling van FOM in de beginperiode was de tijdens de oorlog opgelopen achterstand van
Nederland op het gebied van de kernfysica in te lopen. Een van de eerste concrete projecten was de
bouw van een elektromagnetische massaseparator voor de verrijking van uranium. In 1953 kwamen
de eerste resultaten beschikbaar. De ontwerper van de verrijkingsinstallatie - J. Kistemaker, zichtbaar
op de achtergrond - overhandigt hier het eerste in Nederland verrijkte uranium aan twee
FOM-bestuursleden. Verrijkt uranium zou de belangrijkste splijtstof voor kernreactoren worden,
maar omdat schaalvergroting van dit proces nauwelijks mogelijk was, richtte Kistemaker zijn aandacht
spoedig op een andere, veelbelovende methode van uraniumverrijking, namelijk die met behulp van
ultracentrifuges.

grotere productie-eenheden een rol (zie hoofdstuk 8).
In die periode werd duidelijk dat West-Duitsland grote belangstelling had voor
deelname van Nederland aan het grote snellekweekreactorprogramma dat daar was
opgezet. De Nederlandse industrie zou daardoor kunnen gaan meewerken aan de
ontwikkeling van het reactortype dat alom als dat van de toekomst werd gezien. De
aanzienlijke investeringen die dit vereiste, zou niet de industrie, maar de overheid
moeten opbrengen. De minister van EZ vroeg naar aanleiding hiervan in 1965 aan
zowel de CRK als de IRK advies omtrent het gehele kernenergiebeleid in Nederland,
met de bedoeling om tot een nationaal plan voor de kernenergie te komen. Concreet
werd gevraagd welke bedragen moesten worden gereserveerd voor de verschillende
projecten in de komende jaren en voorts wat de visies en plannen waren van de
verschillende betrokken partijen.59
Het project van het RCN maakte geen schijn van kans. Er waren niet alleen
technische problemen: het werd ook steeds duidelijker dat atoomschepen op de korte
termijn geen commerciële toekomst hadden. De discussie over de opvolger voor
Dodewaard draaide met name om de bijdrage van de Nederlandse industrie, maar
de elektriciteitsbedrijven weigerden concessies te doen. Voor de beide overgebleven
projecten gold dat verdere ontwikkeling en industriële toepassing een zodanige
schaalvergroting vereisten dat de kosten niet meer door een klein land als Nederland
opgebracht konden worden. Bovendien brak geleidelijk het besef door dat de
internationale politieke verhoudingen en het belang dat de grotere landen aan hun
eigen nucleaire industrie hechtten, een zelfstandige Nederlandse ontwikkeling
nagenoeg onmogelijk maakten.
Samenwerking was dus geboden. Het grote verschil tussen het snellekweekreactoren het ultracentrifugeproject was dat bij het eerste Nederland slechts een onderdeel
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van het Duitse programma voor zijn rekening zou nemen, terwijl de partijen in
Nederland sterk het idee hadden op het gebied van de uraniumverrijking met
ultracentrifuges een technische voorsprong te bezitten.
Kistemaker, die in het Amsterdamse FOM-lab voor massaspectrografie aan
isotopenscheiding werkte, was na een bezoek aan Duitsland in 1954 op het idee
gekomen om ultracentrifuges voor de verrijking van uranium te gebruiken: ‘Het komt
mij voor dat deze methode niet kansloos is voor Uraniumscheiding gebruikt te worden.
Het is een technisch moeilijke opgave zo'n Ultra Centrifuge te construeren, maar het
lijkt mij niet onmogelijk met een paar honderd van deze apparaten honderden kilo's
verrijkt Uranium (ca. 1,5% 235U) in ca. een half jaar te maken.’60 In vergelijking met
het elders toegepaste, zeer grootschalige diffusieprocédé leek verrijking met behulp
van ultracentrifuges een interessante optie. In een centrifuge worden de zwaardere
238
U-moleculen iets verder van de as geslingerd dan de lichtere, wat het in principe
mogelijk maakt om de beide isotopen te scheiden.
Kistemaker werd volledig door dit idee gegrepen. Vanaf het begin dacht hij al aan
toepassing op industriële schaal. Met steun van het nabijgelegen Werkspoor begon
hij aan de uitwerking van de plannen.61 Cruciaal voor de levensvatbaarheid van
uraniumverrijking in Europa waren de schattingen van de behoefte aan verrijkt
uranium en de prijs waarvoor dit geleverd kon worden. Deze twee elementen zouden
in de beoordeling van de kansen van het ultracentrifugeproject voortdurend terugkeren.
Daarnaast ondervond het project concurrentie van de Franse plannen om een Europese
diffusiefabriek te bouwen.62 Nederland slaagde erin om
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In de fabriek van Urenco in Almelo wordt uranium verrijkt met behulp van ultracentrifuges. Het
principe van de centrifuge is dat bij snelle rotatie van de centrifuge de zwaardere gasmoleculen, die
238

U bevatten, dichter bij de wand terechtkomen dan de lichtere, 235U bevattende moleculen. In één
centrifuge kan slechts een kleine hoeveelheid uranium een klein beetje worden verrijkt. Daarom is
een groot aantal centrifuges in serie én parallel geschakeld zodat ze een cascade vormen. De cascade
in de Urenco-fabriek is zodanig ontworpen dat er geen pompen en dergelijke nodig zijn om de
gasstroom te reguleren.

de beslissing hierover uit te stellen en de UC-technologie een kans te geven. Het
ultracentrifugeonderzoek werd uitgebreid. In dit onderzoek, dat binnen de FOM
plaatsvond maar door het RCN werd betaald, stonden twee aspecten centraal. Het
eerste had betrekking op de mechanische eigenschappen van centrifuges.
Informatie van G. Zippe, die in 1957 uit de Sovjetunie had mogen vertrekken,
speelde hierbij volgens Kistemaker een cruciale rol.63 Tot dan toe had men aan
traditionele centrifuges gewerkt: grote, zware en sterke apparaten met glijlagers.
Hierbij had men zowel naar verticale als naar horizontale centrifuges gekeken. De
centrifuges van Zippe leken daarentegen meer op tollen: ze waren licht, elastisch en
zelfrichtend met magnetische en taatslagers. Ze zweefden als het ware. Het grote
voordeel was dat zo met veel minder energie zeer hoge snelheden konden worden
bereikt. Het ingrijpende besluit tot omschakeling op tollen, zoals de centrifuges
voortaan meestal werden genoemd, werd volgens Kistemaker in één dag genomen
en doorgevoerd.64 Het was in elk geval typerend voor Kistemaker. Hij handelde vaak
al als anderen nog aan het wikken en wegen waren.
De aandacht richtte zich vooral op het scheidend vermogen van de centrifuges.
Dit is evenredig met de vierde macht van de omtreksnelheid, de snelheid waarmee
de wand van de centrifuge beweegt, en verder recht evenredig met de lengte van de
centrifuge. Er zijn dus twee wegen om de opbrengst te vergroten: het langer maken
van de centrifuges en het verhogen van de snelheid. Onbeperkt langer maken kon
echter niet, omdat boven een zeker toerental, de kritieke waarde, ontoelaatbare
slingeringen optreden en de centrifuge instabiel wordt. Bij het verhogen van de
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omtreksnelheid waren de materiaaleigenschappen de beperkende factor.65 Het tweede
aspect betrof daarom het materiaalonderzoek. Behalve om de sterkte van het materiaal
ging het vooral om de chemische eigenschappen van de materialen waarvan de
centrifuges gemaakt zouden worden. Uraniumhexafluoride (UF6) is namelijk een
bijzonder agressief gas, dat de meeste metalen sterk aantast.
Het onderzoek naar de ultracentrifuges was in 1960 in een kritieke fase gekomen.
Nu moest worden aangetoond dat het inderdaad mogelijk was om uranium te scheiden
met ultracentrifuges. Met een zeer dure massaspectrograaf, die in het voorjaar van
1960 in
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het laboratorium arriveerde, slaagde men er begin mei in om de scheiding van de
isotopen aan te tonen.66 De ontwikkelde centrifuges bleken 300 uur met een toerental
van 1000 Hz te kunnen worden gedraaid. Dit was voldoende om de uraniumisotopen
te kunnen scheiden.67 Na een uitvoerige en zeer positieve evaluatie door de
commissie-Tromp besloot de regering om extra middelen ter beschikking te stellen.
Op dringend verzoek van de Amerikanen waren de Europese landen inmiddels tot
geheimhouding van het ultracentrifugeonderzoek overgegaan.68 Een van de
consequenties was dat de FOM afhaakte. Het bestuur van de FOM gaf te kennen na
afloop van het lopende contract geen geheim onderzoek meer te willen doen; de
verantwoordelijkheid voor het UC-onderzoek ging volledig over naar het RCN.69
Geleidelijk verschoof de aandacht in de volgende jaren naar de opstelling en productie
van grotere aantallen centrifuges. In 1963 kwam een cascadeproefopstelling met
negen trommels gereed. Deze opstelling werd in een constructie geplaatst die vacuüm
kon worden gezogen. Dit was noodzakelijk om de wrijving zodanig te verminderen
dat hoge snelheden konden worden bereikt. Ook een volgende evaluatiecommissie
bracht in 1966 een positief advies uit. De commissie meende dat voor ‘origineel
werk, dat enige toekomstmogelijkheden heeft’ de komende vier jaar minstens
eenzelfde bedrag mocht worden besteed als in de voorgaande periode, ‘te meer waar
dit bedrag minder dan 5% van de totale Nederlandse overheidsuitgaven voor toegepast
onderzoek op nucleair gebied bedraagt’.70 Bij de beoordeling van de kansen van het
ultracentrifugeproject kwam voortdurend de mogelijkheid voor samenwerking met
Duitsland, waar ook aan ultracentrifuges werd gewerkt, aan bod. Toen in 1965 de
Duitse overheid het onderzoek overnam, namen de kansen op samenwerking toe.
Een complicerende factor was echter dat naast industriële mogelijkheden en
vooruitzichten, de mogelijkheid bestond dat met ultracentrifuges verrijkt uranium
zou kunnen worden gemaakt dat geschikt was voor kernwapens. Vooral de
Amerikanen wezen hier bij herhaling op. Bovendien speelden ook de politieke
verhoudingen in die tijd een grote rol. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken M.
van der Stoel, die de politieke kant van de samenwerking bekeek, had in verband
met de non-proliferatie-aspecten ernstige bezwaren. Daardoor ketste een overeenkomst
in 1965 af.71
Terwijl in Nederland aan de voorbereiding van industrialisatie werd gewerkt,
kwam het onderwerp van verrijking in Europees verband in 1967 weer aan de orde.
Frankrijk stelde voor om zijn eigen diffusiefabriek aanzienlijk uit te breiden.
Leveranciers van verrijkt uranium zouden in politiek en economisch opzicht sterke
troeven in handen hebben. Behalve Frankrijk was daarom ook Engeland nadrukkelijk
in de markt. West-Duitsland zou gezien de politieke verhoudingen niet zelf een
verrijkingsfabriek mogen bouwen. De keuze van Duitsland voor een partner, zo was
de inschatting, zou de doorslag geven en daar lagen dan ook de kansen voor
Nederland.72
Met het aantreden van het kabinet-De Jong in 1967 veranderde de politieke situatie.
De Block, die zich in het begin van de jaren zestig als ambtenaar op EZ intensief
met het kernenergiebeleid had bemoeid, werd minister op hetzelfde ministerie.73 De
Block was een voorstander van samenwerking met de Duitsers zowel op het gebied
van de ultracentrifuge als in het snellekweekreactorproject.74 Een voorwaarde was
dat overeenstemming met de Duitse regering kon worden bereikt. Dit lukte inderdaad
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en in een overeenkomst tussen de Nederlandse en de Duitse regering werden de
economische banden tussen de beide landen aangehaald.75
In januari 1968 werd een consortium van Siemens, Interatom, Belgo Nucléaire en
Neratoom gevormd voor het ontwerp en de bouw van een prototype van een
snellekweekreactor van 300 MW. De Nederlandse bijdrage lag, zoals gezegd, vooral
op het gebied van de koeling. Er werd bij Hengelo een groot testcircuit gebouwd en
Nederlandse bedrijven zouden niet alleen de pompen maar ook de warmtewisselaars
en stoomketels leveren. Ook de elektriciteitsbedrijven vormden een consortium,
waarbij de Sep de Nederlandse inbreng vertegenwoordigde en het RWE Duitsland.
Inmiddels toonde ook Engeland belangstelling voor samenwerking met Nederland
en West-Duitsland. Veelvuldige onderhandelingen tussen deze drie landen vanaf
november 1968 leidden in maart 1969 tot overeenstemming. De afspraken werden
een jaar later in het Verdrag van Almelo officieel vastgelegd. De drie landen kwamen
overeen gezamenlijk industriële ondernemingen op te richten voor het fabriceren
van ultracentrifuges en voor de bouw van scheidingsfabrieken voor uraniumverrijking
door middel van centrifugatie.
Vooralsnog zou elk land een proeffabriek inrichten met elk het eigen type
ultracentrifuge.
Enkele maanden eerder, in november 1969, was Ultra-Centrifuge Nederland N.V.
(UCN) opgericht.76 UCN bouwde twee proeffabrieken, te weten een verrijkingsfabriek
met een capaciteit van 25.000 kg scheidend vermogen per jaar en een fabriek voor
het vervaardigen van de daarvoor vereiste centrifuges. De totale kosten werden
geraamd op ruim 45 miljoen gulden, waarbij de verrijkingsfabriek inclusief de daar
opgestelde centrifuges verreweg de grootste kostenpost was. De centrifugefabriek,
die werd gebouwd op een Philips-terrein in Almelo, was eind november 1970 met
de technische inrichting gereed, zodat kon worden begonnen met de vervaardiging
van centrifuges door de Fabrikatie Kombinatie (Philips en Werkspoor). Daarbij traden
ernstige tegenvallers op.
De centrifuges vertoonden een veel te grote spreiding in eigenschappen én gingen
veel te vaak kapot. Vanaf dat moment werd besloten tot veel grotere uitwisseling
van kennis en ervaring met de partners bij het vervaardigen van centrifuges en ging
men over op stalen centrifuges. De bouwkosten waren inmiddels al flink opgelopen.77
De scheidingsfabriek begon daarom later dan verwacht, eind 1973, met de productie
van verrijkt uranium.
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Borssele
In 1966 kondigden de elektriciteitsbedrijven aan een nieuwe, grote kerncentrale te
willen bestellen. Het was duidelijk dat de Nederlandse industrie (nog) niet in staat
was om volledige centrales inclusief nucleaire kern te leveren. Samenwerking met
een buitenlandse partner was daarom een vereiste. Westinghouse bleek bereid om
in een joint-venture met Neratoom een kerncentrale van 300/400 MW aan de
elektriciteitsbedrijven als turnkey job aan te bieden.78 Van een levering zou echter
niets terechtkomen.
In maart 1969 besloot de provinciale Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij, de PZEM,
een kerncentrale van 450 MW (PWR) aan te schaffen. De aanleiding was de vestiging
van een aluminiumfabriek door Pechiney in het Sloegebied bij Borssele. Een
belangrijk argument om voor een kerncentrale te kiezen, was dat de gegarandeerde
levering aan Pechiney het mogelijk maakte om de capaciteit van de centrale vrijwel
volledig te benutten. Kerncentrales hebben in vergelijking met gewone centrales
hoge investerings- en lage brandstofkosten en moeten dan ook zoveel mogelijk als
basislast dienen om van de lage brandstofkosten profijt te trekken.
Bovendien wordt de levensduur van een kerncentrale negatief beïnvloed als deze
naar gelang de vraag naar elektriciteit voortdurend in- dan wel uitgeschakeld zou
worden.79
Niet het besluit om een kerncentrale aan te schaffen maar de keuze voor de
leverancier zou grote beroering wekken. Enkele dagen na het besluit werd
bekendgemaakt dat gekozen was voor het Duitse Kraftwerk Union, waarin Siemens
en AEG samenwerkten. Natuurlijk was de teleurstelling bij Neratoom zeer groot.
Daarnaast was men algemeen verbijsterd dat een kleine maatschappij als de PZEM,
die geen deel uitmaakte van de Sep, maar wel in de GKN participeerde, zelfstandig
een dergelijk besluit kon nemen. EZ gaf bij herhaling te kennen hoogst ongelukkig
te zijn met de gang van zaken.80 Om een herhaling van het gebeurde in Borssele te
voorkomen, wilde men de Elektriciteitswet wijzigen om de vrijheid van de
verschillende elektriciteitsbedrijven aan banden te kunnen leggen.81 De PZEM
verdedigde zich door te stellen dat zij voor de goedkoopste oplossing had gekozen.
Verder wees de PZEM erop dat de voorwaarde voor levering was dat ten minste 70%
van de gehele centrale door de Nederlandse bedrijven geleverd moest worden.
Borssele betekende het definitieve einde van de Nederlandse pogingen om een
eigen nucleaire industrie van de grond te krijgen. Een van de gevolgen was het
geleidelijk uiteenvallen van Neratoom. Philips besloot - mede door teleurstellende
ervaringen met de levering van brandstofelementen - zich uit de nucleaire technologie
terug te trekken.82
Deze geschiedenis laat zien hoe autonoom de positie van de elektriciteitssector
was met betrekking tot zaken op het gebied van de elektriciteitsopwekking. Het
ontwerp van centrales en de installatie
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Bovenaanzicht van het reactorvat van de kernenergiecentrale bij Borssele kort voor de
ingebruikneming. De problemen die bij de centrale bij Dodewaard waren opgetreden, zorgden ervoor
dat het verlenen van de vergunning voor Borssele vertraging opliep. In juni 1973 verleende minister
R.F.M. Lubbers uiteindelijk toestemming om de reactor op te starten. De reactorkern telt 121
splijtstofelementen, die elk weer uit 205 zircaloy-staven zijn opgebouwd. In deze staven bevindt zich
het verrijkte uranium.
Het reactorvermogen wordt geregeld door de concentratie van neutronen absorberend boorzuur in
het koelmiddel te wijzigen. Voor de fijnregeling worden tussen de splijtstofstaven op en neer
beweegbare regelstaven gebruikt.

ervan werd volledig in eigen hand gehouden. Alle pogingen van de industrie en de
rijksoverheid ten spijt, de Arnhemse instellingen trokken volledig hun eigen plan.
Het aantal organisaties in Arnhem was met de GKN weer toegenomen, maar een
groot verschil maakte dit niet omdat ze allemaal (nagenoeg) dezelfde directie hadden.
Het is echter te eenvoudig om de elektriciteitsbedrijven alleen de schuld te geven
van het mislukken van het nucleaire beleid. De verwachtingen van het bedrijfsleven
en ook van de overheid waren, gezien de internationale verhoudingen en de technische
complexiteit van kernenergie, veel te hooggespannen en de ambities te hooggegrepen.
De gebeurtenissen rond Borssele zouden echter wel het einde van de autonomie van
de sector inluiden. De overheid zou zich steeds nadrukkelijker met de
elektriciteitsvoorziening gaan bemoeien.
G.P.J. Verbong en J.A.C. Lagaaij
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Het ongeluk in een kernreactor op Three Mile Island bij Harrisburg in 1979 leidde tot een nieuwe
storm van protesten. Hier demonstreren antikernenergieactivisten bij Nederlands grootste kernreactor,
die bij Borssele.
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10 Systemen in transitie
De opkomst van de anti-kernenergiebeweging
Het rapport van de Club van Rome
Van oliecrisis naar eerste Energienota
De betekenis van het aardgas
Kernenergie als maatschappelijke splijtzwam
De elektriciteitssector en de opkomst van warmtekracht
Elektriciteit versus gas
Institutionele kaders en techniek

De opkomst van de anti-kernenergiebeweging
De bouw van de nieuwe kerncentrale in Borssele verliep voorspoedig, maar toen de
centrale gereed was, ontstonden er problemen met de vergunning om de centrale in
gebruik te mogen nemen.
Aanleiding hiervoor waren publicaties in 1972 over radioactieve verontreiniging
bij Dodewaard. Begin 1972 trad bij een drukbeproeving na de splijtstofwisseling een
kleine lekkage op in een van de overgangsstukken tussen het reactorvat en de erop
aangesloten leidingen. Uitvoerige inspectie van de overgangsstukken leidde tot de
vervanging van een aantal hiervan.1 Na uitgebreide discussies werd uiteindelijk eind
juni 1973 een vergunning voor Borssele verleend door de nieuwe minister van EZ
in het kabinet-Den Uyl, R.F.M. Lubbers, en de minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, I. Vorrink.2
De discussies over de veiligheid van Dodewaard en Borssele waren de voorbode
van een verandering in de publieke opinie. Bij de opening van de centrale bij
Dodewaard spraken vertegenwoordigers van de elektriciteitsbedrijven over ‘een der
schoonste bedrijven die denkbaar zijn’.3 Een dergelijke uitspraak riep nauwelijks
protest op. Tot 1970 stond kernenergie niet ter discussie. Een uitzondering was de
problematiek van de kernbewapening en het gevaar van de proliferatie van
kernwapens, wat al in de jaren vijftig tot maatschappelijke beroering had geleid. De
milieubeweging, die in de jaren zestig was ontstaan, richtte zich in eerste instantie
vooral op de verontreiniging door de chemische industrie en op de aantasting van
het landschap.
In 1970 werd kernenergie nog als dé oplossing van het energievraagstuk gezien.
In Nederland werd bijvoorbeeld uitvoerig stilgestaan bij de resultaten van de
Amerikanse studie Resources and Man uit 1969. Hierin werd nadrukkelijk gewezen
op de dreigende uitputting van fossiele brandstoffen. De veelzeggende titel in het
Chemisch Weekblad was: ‘Als de fossiele brandstoffen op zijn, is er maar één
alternatief: Kernenergie’.4 Binnen enkele jaren zou er een omslag in het denken over
energie plaatsvinden.
Hoe snel deze omslag zich voltrok, kan geïllustreerd worden aan de hand van
artikelen die G.A. Sanders publiceerde in het tijdschrift Beta, Tijdschrift voor hogere
en leidinggevende functionarissen. Sanders, een elektrotechnicus, was directeur van
het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf in Dongen. In september 1970 schreef hij een
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artikel over alternatieven om de dreigende uitputting van fossiele brandstoffen zo
lang mogelijk uit te stellen. Naast de toepassing van brandstofcellen, gasturbines en
‘total energy systemen’ (warmtekrachtkoppeling) wees hij op de mogelijkheid om
moeilijk winbare steenkoollagen met behulp van kernexplosies (!) te ontginnen. Dit
zou ons de tijd verschaffen die noodzakelijk was om fusiereactoren te ontwikkelen.5
Dit weerspiegelde de gangbare opvatting. Het volgende jaar al werd de toonzetting
veel somberder. Sanders schreef nu een alarmerend verhaal over de toestand van de
elektriciteitsvoorziening en maakte expliciet melding van bezwaren tegen kernenergie,
met name het probleem van het nucleair afval. Hij wees bovendien op de beperkte
uraniumvoorraden, maar dit probleem zou door de snellekweekreactor op termijn
worden opgelost.6 Weer een jaar later publiceerde Sanders een boek over het
energievraagstuk en de beschikbare technische alternatieven onder de veelzeggende
titel Energie op leven en dood.7 De protesten tegen kernenergie namen snel in
hevigheid toe.
De Eindhovense hoogleraar J.D. Fast schreef voor bewoners van de grensstreek
in de omgeving van Nijmegen een openbare brief.
Fast voerde tien bezwaren aan tegen de bouw van de snellekweek-
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reactor in het nabijgelegen Kalkar, dat door de betrokken consortia als vestigingsplaats
was gekozen. Behalve op de problemen met nucleair afval en de gevaren van
radioactieve straling wees hij nadrukkelijk op het experimentele karakter van Kalkar.
Verder waarschuwde hij ervoor om experts en vertegenwoordigers van de
elektriciteitssector te vertrouwen. Politici gaf hij het advies om op zijn minst het
boek Poisoned Power van Gofman and Tamplin te lezen.8
Georganiseerd verzet kwam onder andere van de Werkgroep (Kern)energie, die
nauw samenwerkte met de snel radicaler wordende Vereniging Milieudefensie. Het
initiatief voor de Werkgroep (Kern)energie was genomen door de Amsterdamse
lerares J. Möller. Tijdens een verblijf in Duitsland in 1971 was ze in aanraking
gekomen met de opkomende anti-kernenergiebeweging in Duitsland. Terug in
Nederland begon ze mensen te verzamelen voor antikernenergieacties. Een van de
eerste leden was de Amsterdamse provo en kabouter R. van Duyn. In het najaar van
1971 meldden zich verschillende nieuwe leden. Naast Sanders waren dit W.
Turkenburg, een promovendus van Kistemaker, C. Daey Ouwens, die op de
Technische Hogeschool Eindhoven aan zonne-energie werkte, en E.J. Tuininga, die
bij TNO energiestudies verrichtte. Deze nieuwe leden versterkten in hoge mate de
wetenschappelijke expertise van de Werkgroep. Tuininga en Turkenburg waren de
belangrijkste auteurs van een antikernenergienota die de Werkgroep op verzoek van
de Vereniging Milieudefensie had geschreven. Deze nota werd in september 1972
aan een parlementaire commissie aangeboden. De aanleiding hiervoor was de
bespreking van de Kernenergienota die de minister van EZ eerder dat jaar had
gepresenteerd. Hierin werden voorstellen gedaan voor een snelle uitbreiding van het
aantal kerncentrales. In de antikernenergienota werden niet alleen alle bezwaren
tegen kernenergie uitvoerig behandeld, maar werd ook de noodzaak van een snelle
uitbreiding van het kernenergievermogen bestreden. Dit was overbodig omdat er
potentieel meer dan voldoende mogelijkheden waren om energie te besparen. Ook
het uitgangspunt dat kernenergie een belangrijk gebied voor industriële innovatie in
Nederland was, werd bestreden.9 Door de val van de regering werd het besluit over
nieuwe kerncentrales doorgeschoven naar het nieuwe kabinet-Den Uyl, dat in mei
1973 tot stand zou komen.

Het rapport van de Club van Rome
Inmiddels was in Nederland grote beroering ontstaan naar aanleiding van het
MIT-rapport van de Club van Rome. Op 28 juni 1971 besteedde de Britse krant The
Observer aandacht aan dit rapport. Onder leiding van D. Meadows waren op het
Massachusetts Institute of Technology computersimulaties uitgevoerd met behulp
van een model waarin de onderlinge relaties van de vijf factoren bevolkingsgroei,
voedselvoorziening, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en
vervuiling waren vastgelegd. De uitkomst van de simulaties was voor het merendeel
van degenen die er kennis van namen, verrassend: een aanvankelijk exponentiële
groei van bevolking en industriële productie zou leiden tot de ineenstorting van het
wereldsysteem. Een dag later nam Trouw het bericht van The Observer over. Ook
twee Nederlandse journalisten hadden het concept-rapport ontdekt, namelijk W.
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Oltmans en W. van Dieren. Van Dieren was in datzelfde jaar op een studiereis naar
de Verenigde Staten in contact gekomen met Meadows. In overleg met Meadows
besloot hij het rapport in concept-vorm te laten uitlekken. Hoofdredacteur W.L.
Brugsma schreef op 1 september 1971 in de Haagse Post (HP) het artikel ‘Apocalyps
op afbetaling’. De HP had overigens niet de primeur, die werd door prof. F. Bötcher,
het enige Nederlandse lid van de Club van Rome, aan het NRC-Handelsblad gegund.
Wetenschapsredacteur A. de Kool werd door hem in de gelegenheid gesteld om
onder de kop ‘Computer brengt catastrofe in beeld’ een artikel te schrijven waarin
de hoofdlijnen van het te verwachten rapport werden beschreven. Nog in dezelfde
maand publiceerde ook de Volkskrant twee artikelen over dit onderwerp.10 Oltmans
maakte een documentaire voor het televisieprogramma Panoramiek, dat gesprekken
met Forrester (MIT) en Club van Rome-leden Peccei en Bötcher bevatte. Dit
programma werd op 26 september 1971 uitgezonden. Deze culminatie van berichten
over de dreigende ondergang van de wereld wekte de nodige beroering in de pers en
bij het publiek. Bötcher gaf tussen september en het einde van het jaar tientallen
lezingen over het nog niet officieel gepubliceerde rapport. Begin 1972 verscheen
The Limits to Growth en de Nederlandse vertaling Rapport van de Club van Rome.
De Grenzen aan de Groei als Aula-pocket.
De uitgebreide aandacht voor dit rapport vond vrijwel meteen ook zijn weerslag
in de Nederlandse politiek. Bij de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de
begroting voor 1972 van het liberaal-confessionele kabinet-Biesheuvel verwezen de
in de oppositie verkerende J.M. den Uyl (PvdA) en H. van Mierlo (D66) naar de
sombere conclusies van het rapport van de Club van Rome. Ook minister-president
Biesheuvel toonde zich in de ministerraad onder de indruk: ‘Ik weet niet wat het is,
maar het klinkt ernstig. Zelf was ik opgevoed in het geloof dat de schepping oneindig
is. Het was nooit bij me opgekomen dat die oneindigheid wel eens niet waar zou
kunnen zijn. Het rapport maakte de eindigheid van voorraden duidelijk en, belangrijker
nog, de eindigheid van het menselijk vernuft. Dat biologeerde mij.’11
De roep om snelle veranderingen werd vooral ter linkerzijde opgepikt. PvdA, D66
en PPR spraken op dat moment in het zogenaamde Permanente Overlegorgaan over
een eventuele, gezamenlijk op te richten Progressieve Volkspartij, de PVP. Van
Mierlo kwam op het idee om een aparte commissie te vormen die zich diende te
bezinnen op de gevolgen van het Rapport van de Club

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

259
van Rome voor Nederland. Deze Kommissie van Zes bracht in februari 1972 haar
eindrapport uit.12 Daarin werd de vrije ondernemingsgewijze productie bekritiseerd.
De commissie stelde voor de begrippen welvaart en economische groei te
herwaarderen, waarbij de gebruikelijke maatstaf, het Bruto Nationaal Product,
vervangen zou moeten worden door het begrip Nationaal Nut.
Hierin zouden ook minder gemakkelijk in geld uit te drukken zaken moeten worden
opgenomen, en zou met toenemende schaarste en vervuiling rekening gehouden
moeten worden.13
Een ander gevolg van het Rapport van de Club van Rome was de oprichting in
1972 van een werkgroep door de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO),
waarin vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap zich over deze
problematiek bogen. Leden waren onder anderen president-directeur G. Wagner van
Shell en Nobelprijswinnaar voor economie J. Tinbergen. In augustus 1973 verscheen
het rapport van de werkgroep: Werk voor de toekomst. De SMO zag weliswaar
duidelijke maatschappelijke knelpunten, maar wenste niet het MIT-rapport als
onvoorwaardelijke toekomstvoorspelling te accepteren. De SMO keerde zich tegen
een ongenuanceerde economische groeistop en pleitte voor selectieve groei.

Van oliecrisis naar eerste Energienota
Het kabinet-Den Uyl, dat werd gevormd door PvdA, PPR, D66, AR en KVP, kwam
in mei 1973 tot stand. Minister van EZ werd de als progressief bekend staande KVP-er
Lubbers, terwijl F. Trip van de PPR minister van Wetenschapsbeleid werd.14 Van de
plannen van het kabinet-Den Uyl om een progressief beleid te gaan voeren, kwam
door de omstandigheden weinig terecht. De Yom-Kippuroorlog tussen Israël en de
Arabische landen leidde tot de eerste oliecrisis. De olieproducerende landen, verenigd
in de OPEC, slaagden erin om de olieprijzen te verhogen. Binnen twee jaar zouden
de prijzen met een factor vier stijgen. Daarnaast werd een boycot ingevoerd tegen
landen die Israël steunden. Ook Nederland werd hierdoor getroffen. Alle
doemscenario's leken in één klap bewaarheid te worden. Den Uyl spiegelde in een
beroemde toespraak op tv de Nederlandse bevolking een zeer somber beeld voor.
De zorgeloze dagen van weleer, van onbeperkte energievoorraden, zouden niet meer
terugkomen. De uitzonderingssituatie, inclusief autoloze zondagen, zou echter niet
lang duren. Achteraf werd duidelijk dat er van werkelijke schaarste aan olie geen
sprake was geweest.15 De oliemaatschappijen slaagden erin om Nederland in
voldoende mate van olie te voorzien en bovendien beschikte Nederland over grote
hoeveelheden aardgas.
Een rechtstreeks gevolg van de oliecrisis was dat het energiebeleid een veel hogere
prioriteit kreeg dan voorheen. Het kabinet-Den Uyl koos voor een tweesporenbeleid.
Onderzoek en aanverwante zaken
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In de jaren zeventig nam ook in Nederland het verzet tegen kernenergie in snel tempo toe. Kernenergie
werd gezien als het symbool van de kwade krachten in onze hoogtechnologische samenleving. In deze
cartoon van Arend van Dam veranderen door de toepassing van kernenergie de hoogspanningsmasten
in grafkruisen.

op energiegebied met de daarbij behorende adviesraden en instellingen gingen onder
de minister van Wetenschapsbeleid ressorteren. Op 19 maart 1974 werd door minister
Trip de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO) ingesteld, onder
voorzitterschap van prof. W. van Gool. Naast algemene advisering was de concrete
taak van de LSEO het opstellen van een Nationaal Programma voor
Energieonderzoek.16 Het Nationaal Onderzoeks-programma Windenergie, dat in 1977
van start ging, vormde het eerste resultaat, gevolgd door een aantal programma's op
andere gebieden.
Het energiebeleid in het algemeen en de meer op toepassing gerichte instellingen
vielen onder verantwoordelijkheid van Lubbers. In september 1974 bracht deze de
(eerste) Energienota uit. De Energienota laat een duidelijke breuk zien met de
traditionele sectorbenadering. Deze werd vervangen door een integrale benadering
van het energiebeleid. Energiebesparing en diversificatie waren de nieuwe
sleutelwoorden. De regering zegde regelingen toe om de isolatie van gebouwen en
woningen te subsidiëren. Daarnaast streefde de overheid naar diversificatie van de
inzet van

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

260
energiedragers, waarbij kolen en kernenergie een groter aandeel zouden moeten
krijgen. De grote Nederlandse gasvoorraden kregen nu een heel andere betekenis.17

De betekenis van het aardgas
Begin jaren zeventig begon zowel de situatie op de gasmarkt als de perceptie van
het aardgas snel te veranderen. Was voor 1970 het uitgangspunt geweest dat het
aardgas zo snel mogelijk opgemaakt diende te worden, nu kwam men daarvan terug.
Begin maart 1972 hadden enkele beleidsmedewerkers van de Gasunie een ‘evaluatie’
gemaakt van de prognoses over de uitputting van de wereldenergiereserves. Over
het aardgas waren de Gasunie-onderzoekers van mening dat de waarschuwing van
de Club van Rome over een snelle uitputting van de aardgasvoorraden ‘niet erg
realistisch’ was, maar de conclusie van het Groningse rapport was evenmin weinig
rooskleurig: in het jaar 2000 zou aardgas in de wereldenergievoorziening geen functie
van betekenis meer hebben. Het was ook duidelijk dat de westerse wereld bezig was
‘internationale roofbouw op de bestaande energiereserves’ te plegen. De belangrijkste
oorzaak was volgens de Gasunie-mensen dat de energie veel te goedkoop was.
Zowel huishoudens als bedrijven besteedden slechts enkele procenten van hun
uitgaven aan energie. ‘Een flinke prijsverhoging’ van ten minste 100% zou een al te
uitbundige verbruiksstijging wellicht kunnen afremmen. Dit dan in combinatie met
energiebesparende maatregelen als isolatie van huizen en de verplichting voor
fabrikanten om zuiniger apparaten te gaan produceren.18
Nu kwam het Rapport van de Club van Rome de Gasunie niet echt slecht uit. Onder
invloed van de sterke groei van de afzet, de onzekerheid op langere termijn over de
aardgasreserves, de verwachte verhoging van de olieprijzen en de bij nader inzien
wat beperktere productiecapaciteit van het veld in Slochteren, was binnen de Gasunie
al in de loop van 1971 een discussie op gang gekomen over het afzetbeleid voor
aardgas. Met name de binnenlandse leveringen dienden volgens de Gasunie te worden
beperkt. Tot de oliecrisis van 1973 gebeurde er echter weinig. De olieboycot en de
stijgende energieprijzen leidden wel tot een koerswijziging.
Uitgangspunt in de Energienota was dat het aandeel van het aardgas in het totale
energieverbruik - op dat moment circa 50% - op korte termijn diende te verminderen.
Instrumenten hiervoor waren ‘een duidelijk prijs- en bestemmingsbeleid’, het
reserveren van aardgas voor hoogwaardige toepassingen en de vorming van een
strategische aardgasvoorraad, waartoe met name de levering via het openbare net
werd gerekend. Contracten met grootverbruikers zouden flexibeler in tijdsduur
worden; de leveringen aan elektrische centrales beperkt.19
Het aardgas had niet alleen een geweldige impact op de structuur van de
Nederlandse energievoorziening, de toenemende verkoop van aardgas had ook grote
invloed op de inkomsten van de rijksoverheid. Het Slochteren-regime werd in twee
ronden aangepast. Minister Langman van EZ had in 1972 al bedongen dat boven een
bepaalde prijs het aandeel van de Staat van 70 naar 85% steeg, terwijl zijn opvolger
Lubbers weer een nieuwe, hogere tariefschijf invoerde, waarbij de Staat 95% van de
inkomsten kreeg. De oliemaatschappijen waren, gezien de politieke verhoudingen
op dat moment, gedwongen hiermee akkoord te gaan. Verdere aanpassingen begin
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jaren tachtig kwamen er tot teleurstelling van links Nederland echter niet. In ruil
hiervoor verplichtten de oliebedrijven zich forse investeringen in Nederland te doen,
het zogenaamde Herenakkoord.20
Toen in 1973 de olieprijzen sterk begonnen te stijgen, namen door de koppeling
van de gas- aan de olieprijzen de opbrengsten uit het aardgas exponentieel toe. De
Nederlandse overheid profiteerde hiervan het meest. Terwijl in 1973 de aardgasbaten
ongeveer 2 miljard gulden bedroegen, waren ze in 1981, het hoogtepunt van de
tweede oliecrisis, gestegen tot bijna 19 miljard gulden, 17% van de totale inkomsten
van de overheid. In 1985 was zelfs bijna een vijfde van de rijksinkomsten uit het
aardgas afkomstig. Daarna daalde dit naar 6 tot 8%.21

De opkomst van olie en gas in de jaren vijftig en zestig zorgde ervoor dat steenkool nagenoeg volledig
uit de gratie raakte. Omstreeks 1980 kende de belangstelling voor steenkool echter weer een zekere
opleving. Het streven naar diversificatie en de relatief grote voorraden lagen hieraan ten grondslag.
Aangezien het verbranden van kolen aanzienlijk meer milieuverontreiniging opleverde, was het
noodzakelijk een groot aantal technische maatregelen te nemen. Een van de grootste centrales in
Nederland, de Amercentrale bij Geertruidenberg, wordt nog steeds met kolen gestookt.
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De extra inkomsten werden door de overheid gebruikt voor het voeren van een actief
stimuleringsbeleid. Met name het kabinet-Den Uyl verlaagde de loonkosten door bij
te dragen aan de sociale zekerheid, stimuleerde de investeringen door de invoering
van de Wet Investerings Rekening en probeerde verlieslijdende bedrijven zoals
Nederhorst op de been te houden. Hierdoor bleven de gevolgen voor de bevolking
tijdens de economische achteruitgang in de jaren zeventig gering. Toen begin jaren
tachtig een nieuwe recessie inzette, bleek het beleid te falen. De werkloosheid nam
flink toe en de sterk stijgende kosten van het stelsel van sociale voorzieningen zetten
de overheidsfinanciën zwaar onder druk. Onder de opeenvolgende kabinetten-Lubbers
werd een beleid ingezet van korting op de sociale voorzieningen en, in samenwerking
met de sociale partners, het ‘poldermodel’, een verbetering van de voorwaarden voor
de industrie.22

Kernenergie als maatschappelijke splijtzwam
Het verschijnen van de eerste Energienota was een belangrijke mijlpaal in de
ontwikkeling van het energiebeleid, maar de strijd om de concrete invulling van dat
beleid zou nu pas echt op gang komen. Voorlopig zou hierin de discussie over
kernenergie centraal staan. De Energienota betekende in elk geval een beslissende
verandering in het machtsevenwicht tussen de elektriciteitssector en de nationale
overheid. Voor de eerste keer intervenieerde de overheid rechtstreeks in de
bevoegdheden die tot dan bij de elektriciteitsbedrijven hadden berust. De regering
trok nu de beslissingsbevoegdheid om nieuwe kerncentrales te bouwen volledig naar
zich toe, iets wat naar aanleiding van de affaire-Borssele al min of meer aangekondigd
was. Het ministerie van EZ werd nu de verantwoordelijke partij voor de bouw van
nieuwe kerncentrales. Lubbers kondigde een gematigde uitbouw van het
kernenergiepotentieel in Nederland aan. Als aan een aantal voorwaarden zou zijn
voldaan, konden omstreeks 1985 een drietal nieuwe kerncentrales van ongeveer 1000
MW elk operationeel zijn.23 Daarnaast kreeg de overheid een beslissende stem ten
aanzien van de inzet van brandstoffen die in centrales werden ingezet.
Een erfenis van de vorige regering waarmee Den Uyl werd geconfronteerd, was
de Kalkar-heffing. Per 1 juli 1973 werd een heffing van 3% ingevoerd om de snel
stijgende kosten van de snellekweekreactor, de SNR-300, te kunnen betalen. In 1969
waren de totale kosten van het project nog op 740 miljoen DM geschat, maar drie
jaar later was het budget al gestegen tot ruim 1,5 miljard DM; van deze stijging werd
200 miljoen door de prijsinflatie veroorzaakt.
Ondanks het feit dat de reactor daardoor nooit concurrerend zou worden, werd uit
industriepolitieke en prestige-overwegingen besloten het project voort te zetten.24 De
Duitse en de eveneens deelnemende Belgische regering besloten om de oplopende
kosten rechtstreeks uit de schatkist te betalen, maar de Nederlandse regering voerde
een speciale heffing in.
Achteraf is de Kalkar-heffing, die apart op de elektriciteitsrekening werd vermeld,
wel de grootste blunder van de pro-nucleaire lobby genoemd. Het bood in elk geval
tegenstanders een ideale mogelijkheid om actie te voeren. Al heel snel begonnen
mensen te weigeren om de extra heffing te betalen. De elektriciteitsbedrijven
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reageerden daarop door mensen te dreigen met afsluiting, iets wat in een aantal
gevallen ook daadwerkelijk gebeurde. De enorme aandacht in de media hiervoor
werkte als een boemerang en spoedig werd deze maatregel ingetrokken. Een poging
om via een landelijk verspreide brochure de negatieve publiciteit te keren, had weinig
resultaat. In de brochure werd uiteengezet hoe de snellekweekreactor werkte, waarom
het belangrijk was om deze technologie te ontwikkelen en waarom de heffing was
ingevoerd. Consumenten die hiertegen bezwaren hadden, moesten niet bij de bedrijven
maar bij de overheid zijn. Als ze weigerden te betalen, dan werden de energiebedrijven
toch gedwongen om het bedrag op te brengen. De enige mogelijkheid om zich hieraan
te onttrekken, was helemaal geen elektriciteit te gebruiken!25
Ondanks dit tegenoffensief nam het verzet tegen kernenergie snel in omvang toe.
Op veel plaatsen werden zogenaamde stroomgroepen opgericht. Deze groepen riepen
de mensen op om te weigeren de Kalkar-heffing te betalen. Landelijk vormden ze
het Landelijk Netwerk Stop Kalkar, dat zorgde voor de verspreiding van informatie
en coördinatie van activiteiten. Onderzoek naar de houding ten opzichte van
kernenergie liet zien dat tussen 1973 en 1975 het aantal mensen die zich zorgen
maakten over kernenergie behoorlijk toenam, terwijl een groeiend deel van de
bevolking niet langer geloofde dat kernenergie absoluut noodzakelijk was.26 In dit
klimaat groeide ook de belangstelling voor energiebesparing en alternatieve
energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.27
De steun voor initiatieven in deze richting vond ook veel meer gehoor in
regeringskringen dan voorheen. Er waren veelvuldige contacten tussen de ‘alternatieve
beweging’ en de progressieve bewindslieden, zoals Trip.
Ten aanzien van kernenergie waren de pogingen om het beleid te beïnvloeden
echter veel minder succesvol. Een door Tuininga (TNO) opgezette ‘Bezinningsgroep
Energiebeleid’, waarin verschillende vooraanstaande Nederlandse wetenschappers
zitting hadden, riep op om een moratorium voor kernenergie af te kondigen, maar
deze oproep haalde voorlopig weinig uit.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat maatschappelijk gezien een patstelling
ontstond. Terwijl binnen enkele jaren de Nederlandse publieke opinie zich in
meerderheid tegen kernenergie keerde, bleven de Nederlandse regering, met voorop
het ministerie van EZ, en leidende kringen in de industrie en elektriciteitssector
desondanks een voorstander van een expansie van kernenergie.
Dit werd bijzonder duidelijk bij de Brede Maatschappelijke
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Discussie (BMD) over het energiebeleid, die begin jaren tachtig werd gevoerd. De
BMD kwam voort uit de roep naar meer openheid en inspraak uit de jaren zestig. De
controverse over het energiebeleid en kernenergie in het bijzonder leek een uitgelezen
mogelijkheid om het ideaal van een grotere publieke participatie en democratisering
van de besluitvorming over belangrijke maatschappelijke onderwerpen in de praktijk
te brengen. De situatie was echter dermate gepolariseerd dat van een werkelijke
discussie geen sprake was. De overheid legde de uitkomst van de BMD naast zich
neer. Uitvoering van nieuwe bouwplannen werd echter verhinderd door de ramp bij
Tsjernobyl. Pas in het midden van de jaren negentig besloot de regering om voorlopig
af te zien van nieuwe kerncentrales. De snellekweekreactor bij Kalkar was inmiddels
wel voltooid, maar werd door het uitblijven van een vergunning nooit in bedrijf
genomen. In 1991 werd het project, dat bijna 10 miljard had gekost, definitief
gestopt.28

Na de energiecrisis van 1973 kwam energiebesparing volop in de belangstelling. Tot de jaren zestig
kenden Nederlandse huizen relatief weinig comfort. Dankzij het aardgas vond een inhaalslag plaats.
Centrale verwarming werd langzamerhand de standaard. Het gevolg was dat het huishoudelijk
aardgasgebruik zeer sterk steeg, met name ook omdat goede isolatie achterwege bleef. Daar kwam
in de loop van de jaren zeventig verandering in toen de overheid het Nationaal Isolatie Programma
introduceerde. Ook op plaatsen waar men zo milieuvriendelijk mogelijk wilde bouwen en wonen,
zoals hier in de wijk Ecolonia in Alphen aan de Rijn, was het isoleren van de spouwmuren een van
de eerste stappen.

De elektriciteitssector en de opkomst van warmtekracht
De elektriciteitssector had intussen veel moeite met de groeiende bemoeienis van de
rijksoverheid met de elektriciteitsvoorziening. Vanaf 1971 klaagde de Sep in officiële
stukken regelmatig over kritiek op haar functioneren. Volgens haar was de door
sommigen gewenste beperking van het elektriciteitsverbruik contraproductief. De
Sep verklaarde verspilling te willen vermijden, doch doelbewuste afremming van de
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autonome groei van de elektriciteitsvoorziening zou een ernstige ingreep zijn in een
maatschappelijk bestel dat gegrondvest was op een onbeperkte beschikking over
elektriciteit. De organisatie waarschuwde voor ernstige economische gevolgen van
eventuele beperkende maatregelen.29 Tevergeefs, zo leek het. Het beleid zoals dat in
de Energienota was uitgestippeld, kende een hoge prioriteit toe aan energiebesparing.
Bovendien werd voor het eerst, zoals we zagen, daadwerkelijk de autonomie van
de elektriciteitssector aangetast en werd een reorganisatie van de
elektriciteitsvoorziening aangekondigd.
‘De invloed van de centrale overheid op de elektriciteitsproductie is’, aldus Lubbers,
‘thans gering. Voor de toekomst ziet de ondergetekende als noodzakelijk een
voldoende invloed van de centrale overheid op het Elektriciteitsplan, op de organisatie
van de elektriciteitsvoorziening en op het tarievenbeleid.’30 De Energienota ging uit
van vergaande reductie van het aantal productie- en distributiebedrijven.
De Sep reageerde hierop met een voorstel om de productiesector te beperken tot
vijf bedrijven. Dit zogenaamde ‘vijf-eilanden-plan’, dat uitging van de indeling in
vijf districten, was in 1968 voor het eerst voorgesteld door de invloedrijke directeur
van de PNEM, J.A. de Roy van Zuydewijn. De PNEM-top had dit voorstel indertijd
gelanceerd vanwege de toenemende druk op de sector vanuit de nationale overheid.
‘Het zou wellicht zo zijn dat ingeval de bedrijven niet vrijwillig tot grotere
samenwerking kwamen, de overheid de zaken in eigen hand zou nemen.’31
Bovendien werden plannen uitgewerkt om tot een verdere optimalisatie van de
elektriciteitsproductie op landelijk niveau te komen.32 Er werd een voorstel gedaan
om te komen tot een automatisch computersysteem voor de voorbereiding, uitvoering
en verrekening van energie-uitwisselingen; hiermee hoopte men te bereiken dat de
totale opwekking met minimale brandstofkosten plaatsvond.
Het systeem moest nog wel verder worden uitgewerkt.33
In 1975 verscheen er een rapport van een commissie die tot taak had te bestuderen
of een nauwere samenwerking tussen de provinciale elektriciteitsbedrijven in Zeeland
(PZEM), Noord-Brabant (PNEM) en Limburg (PLEM) zinvol zou kunnen zijn, en
hoe deze samenwerking geëffectueerd zou kunnen worden.34 Optimalisering in dit
(regionale) verband zou mogelijk zijn wanneer frequent allerlei gegevens over de
productie van de betrokken bedrijven uit-
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gewisseld zouden worden. Al in 1976 kon de zogeheten Zuidelijke Economische
Optimalisatie (ZEO) in praktijk worden gebracht, vooruitlopend op een landelijke
economische optimalisatie (LEO).35 Eind jaren zeventig moest de Sep een definitief
besluit nemen om over te gaan tot landelijke optimalisering. Afgesproken werd dat
eerst een proefbedrijf zou worden gevoerd en dat vervolgens in goed overleg met de
productiebedrijven en aan de hand van de ervaringen de precieze vorm van het
systeem zou worden vastgelegd, omdat allerlei zaken, bijvoorbeeld het
verrekeningssysteem, nog niet strikt vastlagen.36 Het proefbedrijf bleek succesvol en
begin 1982 werd de LEO definitief ingevoerd. Voortaan werd op grond van
computermodellen berekend op welke wijze en met welke eenheden de elektrische
energie het goedkoopst kon worden opgewekt; overeenkomstig deze berekeningen
werden de eenheden vervolgens ingezet. Zodoende was in 1982 ook de inzet van
productiemiddelen gecentraliseerd en geoptimaliseerd. Men verwachtte met de
bereikte optimalisatie overigens een besparing op brandstofkosten van slechts 1%.
In relatieve termen was dit slechts een bescheiden aandeel, maar absoluut gezien
ging het om een besparing van miljoenen guldens. Dat het koppelnet bij deze
optimalisatie zijn dienst kon bewijzen, bleek wel uit het feit dat in 1982 het totale
energieverkeer in de koppelnetten ten opzichte van 1981 met 28% toenam.37 Deze
toename was vooral te danken aan het feit dat via de LEO veel flexibeler dan voorheen
kon worden gereageerd op de mogelijkheden voor internationale
energie-uitwisselingen.
Met de LEO werd de volgende fase in de optimalisatie van het systeem van de
centrale elektriciteitsvoorziening in Nederland bereikt. Tegelijkertijd echter voltrok
zich een ontwikkeling die het systeem van een landelijke, openbare
elektriciteitsvoorziening zou ondergraven, namelijk de opkomst van decentrale
productie. In een periode van toenemend milieubewustzijn kwam ook de
elektriciteitsvoorziening onder vuur te liggen. De kritiek van de milieubeweging
richtte zich in eerste instantie vooral op de schadelijke emissies uit de schoorstenen
van elektriciteitscentrales en op de steeds maar groeiende behoefte aan koelwater,
die tot thermische verontreiniging van het oppervlaktewater leidde. In dit verband
werd ook herhaaldelijk gewezen op het relatief lage rendement van de
elektriciteitscentrales. Ongeveer twee derde van de energie die bij de verbranding
van brandstoffen vrijkwam, verdween ongebruikt in het water en in de lucht. Het
nuttig gebruiken van de restwarmte had dus een enorm potentieel voor het besparen
van energie. Behalve in de industrie kon de vrijkomende warmte ook bijvoorbeeld
voor stadsverwarming worden gebruikt.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Denemarken kwamen initiatieven in die richting
hier echter nauwelijks van de grond, vooral ook omdat de elektriciteitssector er weinig
voor voelde. De elektriciteitsbedrijven waren niet of nauwelijks geïnteresseerd in
warmtedistributie en richtten zich liever op verhoging van de rendementen
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Na de energiecrisis ontstond er opnieuw belangstelling voor windenergie. De overheid ondersteunde
het onderzoek naar en de ontwikkeling van windturbines. Een van de grootste problemen waar
windenergie in het dichtbevolkte Nederland mee werd geconfronteerd, was het vinden van geschikte
locaties.
Plannen om windturbines te bouwen, strandden vaak op verzet van omwonenden. Op afgelegen
locaties of industrieterreinen, zoak de hier afgebeelde windturbines op de Maasvlakte (1992), speelde
dit probleem in veel mindere mate. Deze turbines zijn van Nederlandse makelij; dit is te zien aan de
twee rotorbladen. De internationaal leidende Deense bedrijven gebruikten voornamelijk windturbines
met drie bladen.

van de centrales. Een heel aantrekkelijke optie in dit verband was overigens de
combinatie van gas en stoomturbine in een zogenaamde STEG(stoom- en
gasturbine)-eenheid.
Ook de Nederlandse overheid toonde vooralsnog weinig belangstelling voor
warmtekracht. In de Energienota werd deze optie om energie te besparen nauwelijks
genoemd. Daar kwam verandering in toen de Algemene Energie Raad in 1978 wees
op de grote mogelijkheden van industriële warmtekrachtkoppeling (wkk).38 De
regering stelde een aparte commissie in om dit verder uit te werken.
Het advies van deze commissie werd echter achterhaald door de gebeurtenissen.
De sterk stijgende olie- en gasprijzen en de snel verslechterende economische
omstandigheden begin jaren tachtig, bewerkstelligden een wijziging in het beleid.
In het kader van het industriebeleid voerde de overheid verschillende maatregelen
door om de decentrale opwekking van elektriciteit in bedrijven te stimuleren, zoals
een subsidieregeling en het garanderen van een terugleververgoeding voor de aan
het openbare net geleverde stroom. Dit beleid had groot succes. Het aandeel van de
zelfopwekkers in de productie van elektriciteit begon vanaf eind jaren
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tachtig weer te stijgen. De combinatie van een snelle opkomst van decentrale
opwekking en een herstructurering van de elektriciteitssector om meer marktwerking
mogelijk te maken, betekende het einde van het provinciale kader waarbinnen de
voorziening sinds 1910 had gefunctioneerd. Dit werd bezegeld in de Elektriciteitswet
van 1989, waarin productie en distributie, die steeds meer in één hand waren gekomen,
weer werden gescheiden. Spoedig zou blijken dat dit niet het eindpunt was maar
slechts het begin van de stormachtige ontwikkelingen die in de jaren negentig zouden
inzetten.
In 1998 werd al weer een nieuwe Elektriciteitswet van kracht.
In deze periode van grote onzekerheid is de concurrentie tussen gas en elektriciteit
een nieuwe fase ingegaan. Dit uit zich met name op de talrijke locaties die in het
kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) door de overheid
zijn aangewezen voor grootschalige nieuwbouw. Gemeenten moeten onder andere
beslissen wat de optimale energie-infrastructuur voor de specifieke locaties onder
hun beheer is. Optimaal betekent in dit geval ook dat een stap in de richting van een
meer duurzame energievoorziening wordt gezet. De belangrijkste keuze waarvoor
de gemeenten worden gesteld, is de keuze tussen gas of warm water. De aanleg van
drie voorzieningen, elektriciteit, gas én warm water, is te duur.
De gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte maakt een gasnet naar
ieder huis overbodig. Het gas hoeft alleen aan de wkk-eenheden geleverd te worden.
De elektriciteitsbedrijven proberen dit door te drukken. De grootste verliezer in deze
optie zou de Gasunie zijn, die alleen nog maar aan grootverbruikers mag leveren,
wat volgens het marktwaardebeginsel (zie hoofdstuk 7) financieel veel
onaantrekkelijker is dan het leveren aan kleinverbruikers.
De Gasunie is daarom in het tegenoffensief gegaan: het is ook mogelijk om met
behulp van op gas werkende micro-wkk-eenheden thuis zelf elektriciteit op te wekken
en tegelijkertijd warm water te leveren. Daarnaast wordt een poging gedaan om op
gas werkende apparaten als koelkasten te introduceren.
De concurrentie tussen gas en elektriciteit lijkt in een nieuwe fase te komen. Het
is op voorhand onmogelijk om de uitkomst van deze ronde te voorspellen. De vraag
is of we iets kunnen leren uit de geschiedenis van de ontwikkeling van deze twee
grote technische systemen. Om hier een antwoord op te kunnen geven, sluiten we
dit deel af met een korte beschouwing over de interactie tussen de beide systemen,
de rol van de institutionele en maatschappelijke inbedding en de gevolgen die dit
voor de ontwikkeling van de techniek heeft gehad.

Elektriciteit versus gas
In de concurrentieslag tussen de twee systemen kunnen we een aantal periodes
onderscheiden. De eerste periode begon met de opkomst van de
elektriciteitsvoorziening eind vorige eeuw en eindigde rond de Eerste Wereldoorlog.
In deze periode diende de gasvoorziening als referentiekader voor de
elektriciteitsvoorziening.
Dit betrof vooral het nutskarakter van de nieuwe voorziening, waardoor het tamelijk
vanzelfsprekend was dat de gemeenten een speler werden. Tegelijkertijd was er een
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behoorlijke concurrentie tussen de beide systemen. Dit gold vooral de belangrijkste
afzetmarkt, namelijk de markt voor verlichting. Hoewel zowel de gasverlichting als
de elektrische gloeilamp technisch aanzienlijk werd verbeterd, gaven uiteindelijk de
voordelen van de gloeilamp in termen van comfort, hygiëne en veiligheid de doorslag.
Dit werd min of meer bezegeld met de maatregelen die de overheid nam in een tijd
van schaarste in de brandstofvoorziening, in de jaren 1917 en 1918. De gasvoorziening
slaagde erin zich te handhaven door nieuwe markten te veroveren, zoals die van het
koken.
In de volgende periode, die tot omstreeks 1930 zou duren, expandeerden beide
systemen. De stedelijke gasvoorziening bereikte rond 1920 haar hoogtepunt om
daarna geleidelijk terrein te verliezen aan het afstandsgas. In de
elektriciteitsvoorziening rukten de provinciale bedrijven op. Nederland werd in hoog
tempo geëlektrificeerd, terwijl ook een steeds groter deel van de industrie zich op
het openbare net liet aansluiten. In deze periode werden ook verschillende nieuwe
apparaten in Nederland geïntroduceerd, zoals stofzuigers, strijkijzers en elektrische
en gasfornuizen. Beide systemen profileerden zich daarbij als een onderdeel van een
moderne levensstijl.
In de jaren dertig vond op bijna alle niveaus een verhevigde concurrentie tussen
gas en elektriciteit plaats. Allereerst gold dit voor de pogingen van de
elektriciteitssector om de markt van het koken en de warmwatervoorziening te
veroveren, overigens met beperkt resultaat. De concurrentie vond ook op strategisch
niveau plaats.
De provinciale elektriciteitsvoorziening was enerzijds weinig te spreken over de
gemeentelijke overheden, maar was anderzijds zeer beducht voor de nationale
overheid. Een bedrijf als Staatsmijnen, met grote cokesovenfabrieken en grote
elektriciteitscentrales, nam daarbij een bijzondere plaats in. In de periode eind jaren
dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog smeedde Staatsmijnen al plannen voor de
naoorlogse expansie van de gasvoorziening.
De oorlogsperiode vormde een tijdelijke onderbreking van deze plannen, terwijl
de expansie van de elektriciteitsvoorziening onverminderd doorging. Van een integraal
energiebeleid, waar eind jaren dertig en direct na de oorlog om werd gevraagd, kwam
weinig terecht.
Vanaf 1950 brak een periode van verminderde concurrentie aan.
Er was min of meer sprake van een symbiose, omdat beide systemen geweldig
expandeerden. De elektriciteitssector diende nu de gasvoorziening als voorbeeld. Dit
gold in technisch, maar ook in organisatorisch opzicht. In de gasvoorziening werden
bijvoorbeeld allerlei communicatiesystemen en meet- en regelapparatuur
geïntroduceerd, iets wat in de elektriciteitsvoorziening al in de jaren
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dertig had plaatsgevonden. In organisatorisch opzicht vond de rijksoverheid het
relatief grote aantal (zeer) kleine gasfabrieken en de daardoor veroorzaakte
versnippering problematisch.
Concentratie van productie en distributie, zoals dat in de elektriciteitsvoorziening
plaatsvond, was de aangewezen weg.
De ontdekking van het aardgas in 1959 en de aanleg van een nationaal gasnet in
de jaren zestig zouden de verhouding tussen gas en elektriciteit weer in het voordeel
van het gas doen veranderen zonder dat aan de expansie van de
elektriciteitsvoorziening een halt werd toegeroepen. Er vond een herverdeling van
markten plaats, waarbij ruimteverwarming en koken voorlopig het nagenoeg
exclusieve domein van het gas werden, iets waarin Nederland zich duidelijk van de
omringende landen onderscheidde. Ook qua organisatiestructuur haalde het gas de
elektriciteit in. De rijksoverheid greep de kans om een veel grotere rol in de
gasvoorziening te gaan spelen en begon zich ook steeds nadrukkelijker met de
elektriciteitsvoorziening te bemoeien. De jaren zeventig kunnen als een
overgangsperiode worden gekarakteriseerd. Voor het eerst sinds de jaren dertig
vlakte, door de stagnerende economische ontwikkeling, de groei van het
energiegebruik af. Na de eerste energiecrisis vond een bezinning plaats op het
verkwistende gebruik van gas en elektriciteit. De combinatie van slecht geïsoleerde
huizen en de massale overgang van Nederlandse huishoudens op centrale verwarming
had het gasgebruik enorm opgejaagd.
Een nationaal isolatieprogramma eind jaren zeventig zou deze trend keren. De
introductie van nieuwe elektrische apparaten ging echter onverdroten door. De tweede
energiecrisis en de economische crisis begin jaren tachtig luidden een nieuwe fase
in, culminerend in de liberalisering van de energiemarkten eind jaren negentig,
waarbij de elektriciteitsmarkt duidelijk op de gasmarkt voorloopt.

Twee politieagenten houden een automobilist aan om te controleren of deze een vergunning heeft om
op zondag te mogen rijden. Autoloze zondagen associeert men in Nederland vrijwel uitsluitend met
de oliecrisis van 1973. Toch kende Nederland dit verschijnsel ook al in 1956, toen de import van olie
in gevaar dreigde te komen als gevolg van de internationale crisis om het strategisch belangrijke
Suez-kanaal. In de jaren vijftig verdrong olie in snel tempo steenkool als belangrijkste energiebron.
De impact van de autoloze zondagen in de jaren vijftig was echter veel geringer dan begin jaren
zeventig, omdat voor de meeste Nederlanders de aanschaf van een auto nog onhaalbaar was. Dit zou
echter zeer snel veranderen.
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Institutionele kaders en techniek
In de beschrijving van de ontwikkeling van de beide systemen hebben we veel nadruk
gelegd op de institutionele inbedding van de technische systemen. Het institutionele
kader van een systeem hebben we in de inleiding gedefinieerd als het geheel van
wetgeving, de organisatievorm en de eigendomsverhoudingen van het systeem, die
een deel van de ‘spelregels’ geven waaraan de actoren binnen een systeem zich
moeten houden. De geschiedenis laat duidelijk zien dat verschillen in institutioneel
kader, naast verschillen in technische eigenschappen, een belangrijke factor vormen
in de verklaring van de dynamiek en interactie van systemen.
Daarmee zijn het institutioneel kader en de daaraan gekoppelde technische keuzes
cruciale onderdelen van het technologische regime.39
Wat betreft de elektriciteitsvoorziening, zijn er internationaal gezien twee patronen
te onderscheiden, namelijk één waarbij de nationale staat het voortouw nam, zoals
in Zweden en Frankrijk, en één waarbij een geleidelijke overgang van een lokaal
naar een regionaal en ten slotte een landelijk systeem plaatsvond. Het initiatief lag
in het laatste geval vooral bij particuliere bedrijven. De nationale overheid had in
deze situatie meer een faciliterende en controlerende taak. Dit patroon is in de
Verenigde Staten te vinden. Door de grote rol van de provinciale overheid lijkt de
ontwikkeling in Nederland in geen van beide patronen te passen.
Het provinciale kader leidde tot een zeer snelle elektrificatie van Nederland, maar
belemmerde de expansie van de voorziening op nationaal niveau. De consequentie
van een provinciale ordening had echter ook verstrekkende consequenties voor de
ontwikkeling van de techniek. Hoewel de provinciale overheid het beleid in
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algemene zin bepaalde, kregen de provinciale elektriciteitsmaatschappijen een veel
grotere speelruimte dan de gemeentelijke energiebedrijven; hier keek de gemeenteraad
altijd over de schouder van de directeur mee. De Arnhemse instellingen - de
vertegenwoordigers van de provinciale bedrijven, de grote gemeentebedrijven en
een enkel particulier bedrijf - slaagden erin om ondanks alle interne verdeeldheid
naar buiten toe één front te vormen en zo tot de jaren zeventig effectief de controle
over de sector in eigen hand te houden. Dit gold zowel voor algemene strategische
vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld planning, koppeling en kernenergie
alsook voor de keuzes en beslissingen op technisch gebied. Alle belangrijke
beslissingen en keuzes op technisch gebied werden in eigen kring genomen.
Inmenging van buiten werd daarbij niet geduld. Een voordeel was dat problemen
met standaardisatie en dergelijke zich niet voordeden. Het systeem was in hoge mate
homogeen, hoewel op onderdelen bedrijven wel degelijk de vrijheid hadden om eigen
keuzes te maken en dat ook deden. De ontwikkeling van het koppelnet laat zien hoe
nauw institutioneel kader en technische keuzes samenhingen.
Optimalisatie op landelijke schaal, wat in technisch opzicht zonder meer mogelijk
was, was binnen het bestaande kader geen reële optie. Hoe belangrijk het institutionele
kader was, wordt duidelijk bij een vergelijking met de gasvoorziening vóór de komst
van het aardgas. Dit systeem was veel heterogener, met lange tijd de gemeentelijke
gasfabrieken als dominante factor. De opkomst van het afstandsgas en andere soorten
gas na de Tweede Wereldoorlog vergrootte de heterogeniteit in alle opzichten: nieuwe
actoren deden hun intrede en de verschillen in de kwaliteit en eigenschappen van het
gas namen verder toe. Pogingen van de nationale overheid om hier verandering in
te brengen en zelf een grotere rol te spelen, leden schipbreuk. De radicale omslag
bij het aardgas was daarom eigenlijk enigszins verrassend, hoewel de manier waarop
het nieuwe institutionele kader in de gasvoorziening tot stand kwam, een fraai
voorbeeld was van Nederlandse politieke cultuur. De rijksoverheid maakte dankbaar
gebruik van de omstandigheden, waarbij de ongekende omvang van de gasvoorraden
een rol speelde. Het aardgas leidde tot een institutioneel kader dat veel dichter bij
dat van de telefonie en de spoorwegen stond, twee infrastructurele systemen die
eerder ontstonden en waarbij de overheid een leidende rol kreeg. Uniek voor de
gasvoorziening was wel het gecombineerde publiek-private karakter, maar dit kwam
mede door de inbreng van de grote oliemaatschappijen. In de praktijk functioneerde
het aardgas echter als een nationaal systeem dat voorzag in een basisbehoefte.
Waarom speelde de rijksoverheid in de energievoorziening pas veel later een
dominante rol dan in andere systemen? In de uitgangssituatie deden zich geen
verschillen voor. Bij alle infrastructurele systemen hield de nationale overheid zich
in de eerste fase afzijdig. Pas op het moment dat in de perceptie van de overheid
problemen dreigden te ontstaan door expansie, ontstond een behoefte om in te grijpen.
Door een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden was de regering
bij de elektriciteitsvoorziening eenvoudig te laat. De provincies Groningen en Brabant
stelden de regering voor een voldongen feit. Het institutionele kader dat in het tweede
decennium tot stand kwam, bleek vervolgens uiterst stabiel te zijn. Pas in de jaren
tachtig zou dit kader op de helling moeten. Dit werd enerzijds veroorzaakt doordat
de rijksoverheid de opkomst van decentrale opwekking begon te stimuleren in het
kader van het industriebeleid. Anderzijds was dit een gevolg van algemene politieke
veranderingen, zoals het verzet tegen kernenergie, het proces van Europese
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eenwording en de naderende liberalisering van de energiemarkten. De invloed van
het oude kader was echter nog duidelijk merkbaar bij het mislukken, halverwege de
jaren negentig, van de vorming van één grootschalig productiebedrijf uit de vier
overgebleven productiebedrijven EZH, UNA, EPZ en EPON. Dit initiatief van EZ
werd door de aandeelhouders, gemeenten en provincies, herhaaldelijk getorpedeerd.
Voor het gas gold dat de gasvoorziening tot de jaren vijftig vooral als een
basisvoorziening werd gezien, dat wil zeggen een voorziening die, zoals het
drinkwater, het beste op lokaal niveau geregeld kon worden. De expansie van het
afstandsgas in de jaren vijftig maakte het voor alle partijen duidelijk dat een
organisatie op grotere schaal mogelijk was. Over de wenselijkheid liepen de meningen
echter sterk uiteen. Pogingen van de overheid om in te grijpen, mislukten door
tegenwerking van de andere partijen en door het gebrek aan mogelijkheden binnen
het bestaande kader om zonder dringende redenen te interveniëren in de bevoegdheden
van lagere overheden. Wel is de invloed van de rijksoverheid in de loop van de eeuw
toegenomen. Dit gold vooral voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. Door de
liberalisering van de energiemarkten lijkt de rol van de rijksoverheid echter weer
kleiner te worden. Institutionele kaders zijn het product van de wijze waarop systemen
in de loop van de tijd in de maatschappij ingebed raken; tegelijkertijd beïnvloeden
ze in hoge mate de ontwikkeling en de specifieke vormgeving van die systemen. Ze
bepalen de speelruimte van de actoren. Hoewel ze stabiel zijn, zijn ze wel aan
veranderingen onderhevig. Deze veranderingen komen tot stand door de dynamiek
van het systeem. Zo hebben de totstandkoming van het eerste koppelnet en de
oprichting van de Sep uiteindelijk bijgedragen aan de geleidelijke, verdere integratie
van de provinciale systemen. Ook de wijze waarop nieuwe technische mogelijkheden
worden geïntegreerd, is een belangrijke factor. De toepassing van gasturbines voor
de piekcentrales is hiervan een geslaagd voorbeeld, terwijl het verzet tegen de bouw
van nieuwe kerncentrales in de jaren zeventig juist de grenzen van het systeem aan
het licht bracht. Dit hing samen met veranderingen in de algemene politieke context,
een andere bepalende factor.
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Controle- en regelkamer van de Centrale Hemweg in Amsterdam (1985). De controle en het toezicht
op het functioneren van centrales was de voorgaande decennia door de toepassing van computers
vrijwel volledig geautomatiseerd. Bovendien verminderde het aantal taken omdat de
elektriciteitsbedrijven de bevoegdheid om centrales in of uit te schakelen grotendeels overdroegen
aan de landelijke organisatie Sep. Begin jaren tachtig was namelijk de Landelijke Economische
Optimalisering ingevoerd in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Voortaan werden dergelijke
besluiten in het Landelijk Centrum van de Sep in Arnhem genomen. Met de liberalisering van de
energiemarkt in de jaren negentig zou weer een geheel nieuwe situatie ontstaan.

Niet alleen in bedrijven, maar ook in grotere instellingen als ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
ontstond belangstelling voor de toepassing van warmtekrachtkoppeling, de gecombineerde opwekking
van elektriciteit en warmte. De mogelijkheid om subsidie te krijgen en gunstige terugleververgoedingen
voor de te veel geproduceerde elektriciteit maakten dergelijke projecten eind jaren tachtig ook
financieel aantrekkelijk. Vaak werden dergelijke projecten in samenwerking met het lokale of regionale
energiebedrijf opgezet. Hier krijgt een groep bezoekers een rondleiding langs een installatie, die in
de kelder van een bejaardenhuis stond opgesteld.

Het was echter juist de combinatie van deze factoren die een afbraak van het oude
kader in de hand werkte. De opkomst van nieuwe vormen van decentrale opwekking,
die ook door de toepassing van de gasturbine mogelijk werden gemaakt, en het
stimuleringsbeleid dat de overheid in het kader van het industriebeleid voerde,
maakten een einde aan het proces van continue groei en expansie dat de openbare
elektriciteitsvoorziening sinds het begin van de eeuw had gekend. Het daaraan
gekoppelde proces van schaalvergroting in de opwekking kwam eveneens tot een
einde. Hoe moeilijk dit voor de sector zelf te accepteren was, bleek uit de
elektriciteitsplannen die de Sep tweejaarlijks produceerde.
Nog in 1992 werd het aandeel van decentrale opwekking systematisch onderschat
en de mogelijkheden van uitbreiding van de eigen centrale productiecapaciteit enorm
overschat. In dergelijke situaties blijkt dat de ontwikkeling van grote technische
systemen slechts binnen een bepaald institutioneel kader autonoom en vanzelfsprekend
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zijn. De reorganisaties die als gevolg van de invoering van de Elektriciteitswet van
1989 zijn doorgevoerd, hebben in combinatie met de liberalisering van de
energiemarkten tot een grote mate van onzekerheid over de toekomst van de
voorziening geleid. Niemand weet hoe de situatie er over enkele jaren uit zal zien.
Misschien leiden nieuwe technische mogelijkheden in combinatie met veranderende
maatschappelijke constellaties wel tot een vermindering van het belang van het grote
technische systeem in de energievoorziening. De twintigste eeuw zou dan, wat de
energievoorziening betreft, met recht als de eeuw van de grote technische systemen
gekarakteriseerd kunnen worden.
G.P.J. Verbong
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De acrylonitrilfabriek van DSM in 1995. Acrylonitril is een grondstof voor kunststoffen en kunstvezels.
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In de twintigste eeuw veranderde de chemische industrie van een ambachtelijke tak van de nijverheid
in een wetenschapsintensieve, sterk internationaal georiënteerde bedrijfstak. Vanaf de jaren rond de
Eerste Wereldoorlog ging het ene na het andere bedrijf over tot de oprichting van een
researchlaboratorium. Het hier getoonde Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam (KSLA) was
veruit het grootste.
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1 Chemische techniek en chemische industrie
De chemische industrie: grenzen en onderverdelingen
Netwerken en processen
In plaats van volledigheid

Terugkijkend vanuit de huidige situatie, met grote chemische industriecomplexen
bij Rotterdam en in Zuid-Limburg, met een maatschappij die ‘gechemiseerd’ is door
de vele nieuwe producten en door het penetreren van chemicaliën tot in alle hoeken
van ons bestaan, tot en met het milieu, lijkt de situatie van de chemische industrie
en de chemische techniek anno 1900 zo ver achter ons te liggen dat er veel meer dan
een eeuw verstreken lijkt.1 Op vrijwel alle fronten week de toenmalige ambachtelijke
en kleinschalige chemische nijverheid af van de huidige industrie. Internationaal
begon de chemische techniek toen weliswaar te verwetenschappelijken, maar dat
was nog nauwelijks zichtbaar in Nederland.
Typerend is bijvoorbeeld dat hier uit de afvalproducten van de gasfabrieken vrijwel
uitsluitend enkele eenvoudig te fabriceren producten als ‘zwavelzure ammoniak’
(ammoniumsulfaat) en asfalt werden bereid, terwijl het grootste deel van de koolteer
naar Duitsland werd getransporteerd om daar te worden verwerkt tot hoogwaardige
kleurstoffen en geneesmiddelen. Om de kunstmeststof zwavelzure ammoniak te
maken, was het slechts nodig om ammonia via destillatie af te scheiden uit het
ammoniakale afvalwater van de gasfabrieken en dit vervolgens met zwavelzuur om
te zetten in het gewenste ammoniumzout. Destilleren, mengen en roeren, was kortom
het devies. Gecompliceerde syntheses kwamen vrijwel niet voor.
Niet alleen in technisch opzicht was de Nederlandse chemische industrie omstreeks
1900 betrekkelijk eenvoudig, ze was het ook in economische en organisatorische
zin. De Nederlandse chemische industrie bestond toen vrijwel geheel uit middelgrote,
kleine en zeer kleine bedrijven. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog waren
er slechts twintig ondernemingen met een balanstotaal groter dan één miljoen gulden
of met een gestort aandelenkapitaal groter dan een half miljoen. De twee grootste
ondernemingen, de Nederlandsche Gist- en Spiritus-Fabriek en de Industriële
Maatschappij Noury & Van der Lande, hoorden eigenlijk meer tot de voedingssector
dan tot de chemische industrie (zie hoofdstuk vier, tabel 4.1). De twee bedrijven die
daarop volgden, de Maastrichtsche Zinkwit-Maatschappij en de Nieuwe
Nederlandsche Maatschappij tot Vervaardiging van Spiegelglas, waren in handen
van buitenlands kapitaal. Pas in het daarop volgende echelon duiken de eerste volledig
Nederlandse chemische bedrijven op: vier superfosfaatfabrieken, een kaarsenfabriek
(‘Gouda’), twee zeepfabrieken (waarvan één in buitenlandse handen), een
zwavelzuurfabriek (Ketjen), een lijm- en gelatinefabriek (‘Delft’), een
teerdestilleerderij (U.A.F.), twee verffabrieken, een buskruitfabriek, twee
farmaceutische bedrijven en, ten slotte, een bedrijf dat pretendeerde rubber uit visafval
te kunnen maken. Met balanstotalen tussen twee en tien miljoen gulden en gestorte
aandelenkapitalen tussen 1,2 en 4,2 miljoen konden zelfs de grootste bedrijven uit
deze toptwintig zich in de verste verte niet meten met de grote chemische
ondernemingen die in de voorafgaande decennia in het buitenland waren ontstaan.2
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In de hierna volgende hoofdstukken zal in hoofdlijnen worden geschetst hoe en
waarom die situatie veranderde. Aan de orde komen daarbij onder meer de technische
schaalvergroting die optrad, de toenemende rol die wetenschappelijke kennis ging
spelen, veranderingen op de markt, organisatorische schaalvergroting in de vorm
van fusies en kartels en veranderingen op grondstoffengebied, mede in relatie tot
nationale belangen. Eerst is het evenwel van belang het onderwerp van dit deel nader
af te bakenen en de keuzes toe te lichten die bij het schrijven van dit deel zijn gemaakt.
Er is voor gekozen een techniekgeschiedenis van de chemische
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In de ambachtelijke chemische industrie uit de eerste decennia van de twintigste eeuw werd vrijwel
uitsluitend ladingsgewijs gewerkt (de zogeheten batch-processen), waarbij na voltooiing van het
proces de vaten weer met de hand geleegd moesten worden. De ontwikkeling van continue processen
in de loop van de eeuw maakte naast een gigantische schaalvergroting ook de introductie van
arbeidsbesparende geautomatiseerde regeltechniek mogelijk.

industrie te schrijven en niet een geschiedenis van de chemische techniek op zichzelf.
Dat betekent dat de verschillende takken van de chemische industrie onze
analyse-eenheden zijn, met speciale aandacht voor de rol die de techniek heeft
gespeeld. Een geschiedenis van de chemische techniek zou er heel anders hebben
uitgezien. Dan waren de chemisch-technologische vakgebieden - zoals de katalyse,
de polymeerchemie, de reactorkunde, de warmte- en koeltechniek en de chemische
werktuigbouwkunde - onze analyse-eenheden geweest. Deze vakgebieden komen in
dit deel wel terloops ter sprake, maar altijd in de context van concrete industriële
ontwikkelingen.
Met de keuze om de chemische industrie centraal te stellen was het onderwerp
echter nog veel te breed, zowel wat betreft de beschikbare tijd voor onderzoek, als
wat betreft de beschikbare plaatsruimte in dit boek. Er moesten verdere keuzes worden
gemaakt, die we zullen toelichten door nader bij het begrip ‘chemische industrie’
stil te staan.

De chemische industrie: grenzen en onderverdelingen
De grenzen van de chemische industrie zijn geen natuurlijk gegeven en niet via
simpele definities vast te leggen. Wie met een chemisch-technologische bril naar de
industriële techniek kijkt, kan constateren dat chemische processen en werkwijzen
in veel meer industrietakken voorkomen dan in de chemische industrie alleen. In
grote delen van de procesindustrie - vooral in de voedings-, de metallurgische, de
keramische en de papierindustrie - vinden chemische processen plaats als integraal
onderdeel van het productieproces. Het is dan ook gebruikelijk om in handboeken
op het gebied van de chemische technologie uitgebreide beschrijvingen tegen te
komen van bedrijven die niet tot de chemische industrie in engere zin behoren.3 Dat
bepaalde bedrijven wél en andere niet tot de chemische industrie worden gerekend,
is het resultaat van historische processen gedurende de laatste twee eeuwen - processen
die niet in ieder land tot dezelfde uitkomsten hebben geleid. In deze studie volgen
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wij grotendeels de indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (die overigens
iets afwijkt van de door transnationale organen als de Organisatie voor Europese
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gehanteerde indelingen en van die van de
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, hetgeen het conventie-karakter
ervan bij uitstek onderstreept).
In één opzicht hebben we de CBS-indeling echter niet gevolgd, namelijk door ook
aandacht te besteden aan de aardolie-industrie. Hiervoor zijn drie redenen. Ten eerste:
de opkomst van de petrochemie, gebaseerd op aardolie, is een van de voornaamste
ontwikkelingen binnen de chemische industrie in de twintigste eeuw. Ten tweede:
de aardolie-industrie maakt gebruik van zeer geavanceerde chemische technieken zoals hogedrukkatalyse en polymerisatie - waardoor deze industrie zich aan het front
van de technisch-chemische ontwikkeling bevindt. De derde en belangrijkste reden
is evenwel dat een van de belangrijkste Nederlandse chemische ondernemingen Shell - tevens oliemaatschappij is, waardoor het
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Tabel 1.1: Verkorte weergave van de indeling van de chemische industrie
volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS, 1974
Chemische grondstoffenindustrie
29.1

kunstmeststoffenindustrie

29.2

kunstharsenindustrie

29.3

verfstoffen- en kleurstoffenfabrieken

29.4

overige chemische grondstoffenindustrie
(o.a. industriële gassen, synthetische
reuk- en smaakstoffen, anorganische en
organische chemische grondstoffen)

Chemische productenindustrie
29.5

verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie

29.6

genees- en verbandmiddelenindustrie

29.7

zeep-, was- en reinigingsmiddelen-,
parfumerie- en cosmetica-industrie

29.8

chemische bestrijdingsmiddelenindustrie

29.9

overige chemische productenindustrie
(o.a. lijm en plakmiddelen,
poetsmiddelen, kaarsen, springstoffen en
vuurwerk)

Toelichting: De nummers verwijzen naar de nummers van de CBS-indeling. Bron:
[CBS], Standaardbedrijfsindeling (s.b.i. 1974). Deel 2: systematische
bedrijfsindeling (Voorburg z.j.).
zeer gekunsteld zou zijn geweest om de chemische productie van dat bedrijf strikt
van de olietechniek te scheiden.
De CBS-indeling leert ons niet alleen iets over de afbakening van de chemische
industrie, maar ook over de manier waarop men die veelzijdige en gecompliceerde
industrietak verder kan onderverdelen. Belangrijk is het door het CBS gehanteerde
onderscheid tussen de chemische grondstoffenindustrie en de chemische
productenindustrie. Dit onderscheid heeft te maken met de door het CBS gehanteerde
systematiek bij het opstellen van nationale rekeningen, waar een zogeheten
input-output-analyse aan ten grondslag ligt: wie levert binnen de economie aan wie?
Vanuit deze optiek kan men de onderdelen van de chemische industrie die aan de
eindverbruikers leveren (de productenindustrie) onderscheiden van de bedrijfstakken
die voornamelijk leveren (de grondstoffenindustrie) aan andere bedrijven, zoals de
automobiel-, de textiel- en, vooral, de chemische productenindustrie. ‘The chemical
industry [is] its own largest consumer’, wordt wel gezegd. Zo worden bijvoorbeeld
in de verfstoffen- en kleurstoffenfabrieken de pigmenten en kleurstoffen gemaakt
die in de verf-, lak- en vernisindustrie worden verwerkt tot gerede lakken en verven
(zie tabel 1.1). De kunstmestindustrie, die rechtstreeks aan de agrarische sector levert,
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lijkt op het eerste gezicht verkeerd te zijn ingedeeld, maar deze industrietak produceert
ook twee uiterst belangrijke grondstoffen - ammoniak en zwavelzuur - die de opname
onder de grondstoffenindustrie rechtvaardigen.4
Het onderscheid tussen de chemische grondstoffenindustrie en de chemische
productenindustrie is dus voornamelijk een onderscheid op basis van markten. Hier
hangen echter verschillende andere zaken mee samen, zoals schaalgrootte en de
dynamiek van innovatieprocessen, zodat beide takken op veel meer punten onderlinge
verschillen vertonen. Dit kan het beste duidelijk worden gemaakt door die verschillen
in markten nader te typeren.
Twee zaken zijn daarbij cruciaal. In de eerste plaats de eigenschappen van het
product waar het in de markttransactie om gaat.
Sommige producten worden louter op basis van hun chemische samenstelling
verkocht - bijvoorbeeld de kunstmest superfosfaat op basis van zijn gehalte aan
fosforpentoxide (P2O5) - terwijl andere producten, zoals kleurstoffen, geneesmiddelen
en lijmen, vooral vanwege hun eigenschappen worden verkocht. Wat precies de
chemische formule van een kleefstof is, doet er voor de klant niet zoveel toe, als hij
maar plakt. In de tweede plaats maakt het veel uit in welke hoeveelheden producten
worden verkocht en gemaakt. Soms gaat het daarbij om duizenden tonnen per jaar,
in andere gevallen echter maar om enkele kilo's.
Producten die in grote hoeveelheden worden gemaakt en op chemische
samenstelling worden verkocht, noemt men wel, met een Engelse term, commodities,
of bulkchemicaliën. Stoffen die in kleine hoeveelheden worden gemaakt en die
vanwege hun eigenschappen worden verkocht, heten specialiteiten (specialties).
Daarnaast zijn er, naast allerlei grensgevallen, uiteraard ook producten die in kleine
hoeveelheden worden gemaakt en die op chemische samenstelling worden verkocht
- de fijnchemicaliën (fine chemicals) - en stoffen die in grote hoeveelheden worden
gemaakt, maar op hun eigenschappen worden verkocht: de pseudo-bulkchemicaliën
(pseudo-commodities).

Drijfveren voor technische innovatie
Chemische bedrijven die bulkchemicaliën maken, verschillen op vele fronten van
bedrijven die specialiteiten maken. Niet alleen is de schaal van het productieproces
in het eerste geval vele malen groter - met alle gevolgen van dien voor de inrichting
van de fabriek, voor de rol die mechanisering en automatisering spelen en voor de
te leveren marketing-inspanningen - maar ook de aard van de technische ontwikkeling
tussen beide soorten bedrijven verschilt. In de hierna volgende hoofdstukken duiken
verscheidene motieven op die richting hebben gegeven aan de ontwikkeling van

Figuur 1.1: Het ‘chemie-kwadrant’ voor de indeling van producten

Grote omvang
verkoop/productie
Kleine omvang
verkoop/productie

Verkoop op basis van
Verkoop op basis van
chemische samenstelling (fysische) eigenschappen
bulkchemicaliën
pseudo-bulkchemicaliën
fijnchemicaliën

specialiteiten
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Bron: J.A. Bigot, ‘Heden en toekomst van de Nederlandse fijnchemie’, Chemisch
Magazine (nov. 1980) m729-m731.
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nieuwe producten en processen. Voorbeelden zijn: kostprijsverlaging, door
bijvoorbeeld processen te ontwikkelen met minder processtappen en een grotere
selectiviteit, het zoeken naar nieuwe, goedkopere grondstoffen, een marktvraag naar
nieuwe producten of producttoepassingen, het verminderen van milieubezwaren en
realiseren van een grotere veiligheid en, ten slotte, de introductie van procesregeling,
eerst vanwege de arbeidsbesparing en later om bepaalde processen überhaupt te
realiseren. Deze motieven hebben voor de chemische grondstoffenindustrie en de
chemische productenindustrie evenwel niet hetzelfde belang.
Producenten van specialiteiten dienen zeer goed van de toepassingen van hun
product op de hoogte te zijn en nauwe relaties met hun klanten te onderhouden.
Innovatieprocessen vinden bij die bedrijven niet zelden plaats in nauwe wisselwerking
met de klant (zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van Teepol in hoofdstuk zes).
Daarbij gaat het doorgaans om productinnovaties, waarbij een product met nieuwe,
of betere, eigenschappen op de markt wordt gebracht. De prijs/prestatie-verhouding
is daarbij bepalend voor het succes van een product. Bij producenten van
bulkchemicaliën speelt daarentegen de prijs waarvoor de betreffende chemische
verbinding op de markt kan worden gebracht de hoofdrol.
Producenten in die sector zullen daarom vooral contacten onderhouden met
fabrikanten van installaties en machines om te proberen door procesinnovaties en
mechanisering hun kostprijs omlaag te krijgen.
De Amerikaanse bedrijfshistoricus Alfred D. Chandler jr. heeft in dit verband de
begrippen economy of scale en economy of scope geïntroduceerd om aan te duiden
dat de groeimogelijkheden van sommige bedrijven vooral liggen in schaalvergroting
en de daarmee samenhangende mogelijkheden tot kostprijsreductie in zowel de
productie als het verkoopapparaat, terwijl andere bedrijven, waarvan de producten
nu eenmaal niet op grote schaal worden gevraagd, vooral winstkansen hebben door
het op de markt brengen van een breed scala samenhangende producten.5 Producenten
van bulkchemicaliën zijn bedrijven die typisch groeien door het realiseren van
economies of scale. Leveranciers van specialiteiten moeten het daarentegen hebben
van hun economies of scope. Zo heeft een producent van, bijvoorbeeld, blauwe
kleurstoffen er veel belang bij om ook rode, gele en andere kleurstoffen te maken.
Een dergelijk samenhangend pakket van kleurstoffen is vanuit de

Er is een groot contrast tussen de grootschalige bulkchemie en de veelal kleinschalige productie van
specialiteiten. In de bulkchemie, zoals hier bij de Albatros Superfosfaatfabrieken in Pernis, speelt het
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transport van grondstoffen en eindproducten een cruciale rol. Vloeistoffen en gassen worden
tegenwoordig vaak via pijpleidingen vervoerd. Bij vaste stoffen als superfosfaat domineren de klassieke
overslagtechnieken. Nederland is een uitstekende locatie voor de bulkchemie. Zeeschepen voeren van
overzee de grondstoffen aan en rijnaken vervoeren het eindproduct naar het achterland.
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applicatie gezien welhaast een technische noodzakelijkheid, maar het vergroot tevens
de binding van de klant aan het bedrijf dat het pakket op de markt brengt (zie
hoofdstuk vier). Naast deze marketingvoordelen zijn er vaak ook voordelen in de
transport- en logistieke sfeer, omdat meerdere producten tegelijk naar dezelfde klant
kunnen worden vervoerd.
Van de twee complementaire kanten van de chemische techniek - de
procestechnologische kant en haar netwerkkarakter - treedt aldus bij fabrikanten van
bulkchemicaliën vooral de beheersing van de procestechnologie naar voren, terwijl
fabrikanten van specialiteiten het moeten hebben van hun vermogen om netwerken
van producten te ontwikkelen en aan de man te brengen. Dit verschil in technische
en economische dynamiek tussen deze twee typen bedrijven uit zich ook in de manier
waarop beide met de onvermijdelijke bijproducten omgaan. Vrijwel geen enkel
chemisch proces levert immers uitsluitend het gewenste product op. Altijd zijn er
andere stoffen die in grotere of kleinere hoeveelheden ontstaan en die óf worden
omgezet in nuttige (bij)producten, óf via de schoorsteen en het riool in het milieu
‘verdwijnen’. Terwijl succesvolle fabrikanten van specialiteiten, sterk gesimplificeerd,
vaak uitmunten in het bedenken van nieuwe toepassingen voor zulke bijproducten,
zijn fabrikanten die grote hoeveelheden van één hoofdproduct maken, er vaak op
gericht om hun proces zo te verbeteren dat er zo min mogelijk bijproducten ontstaan.
Het vermogen steeds selectievere processen te ontwikkelen, is in de loop van de
twintigste eeuw sterk toegenomen.
Voor een techniekgeschiedenis van de chemische industrie leiden bovenstaande
beschouwingen tot de belangrijke conclusie dat er binnen de sector grote verschillen
zijn in de aard van de technische dynamiek. Twee uitersten hebben we daarbij
ideaaltypisch tegenover elkaar gezet, maar in de praktijk zijn er, uiteraard, tal van
mengvormen en nuances. Tabel 1.1 geeft slechts een zeer summier beeld van de
diversiteit van de chemische sector. In de praktijk gaat het om honderden verschillende
producten, productieprocessen en markten. De oningewijde lezer zou in deze wereld
al snel het spoor bijster raken. Bovendien zou de plaatsruimte ontbreken om alles
goed uit de doeken te doen. Er is daarom nadrukkelijk gekozen voor een diepgaande
behandeling van enkele voorbeelden en niet voor een schetsmatige beschrijving van
de ontwikkeling van de Nederlandse chemische industrie als geheel. In de hierna
volgende hoofdstukken proberen we aan de hand van enkele voorbeelden te laten
zien welke de typische kenmerken zijn van de technische ontwikkeling in de twee
hoofdsectoren van de chemische industrie die we hebben onderscheiden. In de
hoofdstukken twee, vijf en zeven ligt de nadruk op de dynamiek van de bulkindustrie,
terwijl in de hoofdstukken vier en zes de productie van specialiteiten en chemische
consumentenproducten aan bod komen. In de hoofdstukken twee en vijf komt de
kunstmestindustrie aan bod, een voor Nederland zeer belangrijke sector die hier de
(voor)trekkersrol
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Bij de productie van specialiteiten is het van belang nauw contact met klanten te onderhouden en zelf
uitvoerig onderzoek te doen naar de eigenschappen van het product. Toen Shell omstreeks de Tweede
Wereldoorlog de synthetische ‘zeep’ Teepol (spreek uit Tiepol) ontwikkelde, richtte het bedrijf ook
een proefwasserij in, waar de waseigenschappen van het nieuwe product werden nagegaan.

vervulde die in landen als Duitsland bijvoorbeeld door de kleurstoffenindustrie werd
vervuld. Daarnaast komen de bulkproducten zwavelzuur (hoofdstuk twee), ammoniak
(hoofdstuk zeven) en etheen (hoofdstuk zeven) ter sprake, terwijl we in de
hoofdstukken vijf en zeven meer in het algemeen ingaan op de veranderingen die
plaatsvonden toen de chemische industrie om economische en geopolitieke redenen
overging van steenkool op aardolie (en aardgas) als grondstof. Met betrekking tot
de chemische productenindustrie is er gekozen voor producten met een grote
symbolische betekenis: de kleurstoffen (hoofdstuk vier) omdat zij symbool staan
voor de high-tech synthetisch-organische industrie van die dagen, en plastics en
synthetische wasmiddelen (hoofdstuk zes) omdat die producten symbool kunnen
staan voor de opkomst van de naoorlogse consumptiemaatschappij.
De hoofdstukken zijn ruwweg chronologisch geordend, met enige onderlinge
overlap. Ieder hoofdstuk heeft een thema, terwijl de periode die wordt behandeld
steeds de jaren omvat waarin nieuwe ontwikkelingen een aanvang namen. Met deze
opzet wordt voorkomen dat steeds in ieder hoofdstuk het gehele tijdvak 1890-1970
aan bod zou komen. Hoofdstuk drie, over de industriële research, heeft bijvoorbeeld
als focus de periode 1900-1939, toen het fenomeen ‘industriële research’ op de kaart
werd gezet. Uiteraard vond
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er na 1940 ook veel industrieel onderzoek plaats, maar een behandeling daarvan zou
de omvang van deze studie verre te boven gaan. We hebben ervoor gekozen ons wat
betreft de naoorlogse periode op andere, nieuwe thema's te concentreren.
Aangezien het aantal producten en markten binnen de chemische grondstoffensector
veel kleiner is dan binnen de chemische productenindustrie, zorgt deze exemplarische
aanpak er in de praktijk voor dat met name de behandeling van die laatste sector
verre van volledig is. Belangrijke deelterreinen van de Nederlandse chemische
industrie - zoals de verfindustrie, de farmaceutische industrie en de
kunstzijde-industrie - komen vrijwel niet aan bod. We hebben evenwel gemeend dat
inzicht geven in de typische dynamiek van de bulkchemicaliën- en de
specialiteitenindustrie te verkiezen was boven een opsomming van een groot aantal
specifieke ontwikkelingen. Voor degenen die meer van een bepaald deelterrein
zouden willen weten, wordt aan het einde van dit hoofdstuk een handreiking geboden
bij het zoeken naar literatuur.

Netwerken en processen
Naast een indeling naar markten is er nog een tweede indeling van belang voor een
beter begrip van de chemische techniek. Chemie en chemische techniek gaan over
de transformatie van stoffen, of, anders geformuleerd, over de mogelijkheden en
middelen om de ene stof uit een andere te maken. De technische ontwikkeling op dit
terrein vertoont op zijn minst twee gezichten. In de eerste plaats gaat het erom nieuwe
producten te maken uit de grondstoffen die voorhanden zijn, of om een bekend
product te maken uit tot dan toe nog niet gebruikte grondstoffen. Wanneer we de
stoffen als punten zien en de transformaties die stoffen omzetten als lijnen, dan
vormen deze punten en lijnen een onderling netwerk; de innovaties die nieuwe
producten opleveren of grondstoffen aanboren, zijn uitbreidingen en wijzigingen van
zulke netwerken. Een illustratie om dit te verduidelijken. Alcohol staat aan de basis
van een heel netwerk van stoffen. Azijn is misschien wel het bekendste voorbeeld,
maar ook aceton, chloroform en vele andere stoffen kunnen direct of indirect uit
alcohol worden gemaakt.
Alcohol zelf werd eeuwenlang gemaakt door vergisting van suiker of zetmeel
bevattende grondstoffen. Toen echter in de loop van deze eeuw een proces werd
ontwikkeld om alcohol uit het aardolieproduct etheen te maken, werd dat een van
de belangrijkste industriële syntheseroutes. Door de ontdekking van dat proces werd
in één klap het gehele ‘alcohol-netwerk’ in het ‘aardolie-netwerk’ geïncorporeerd,
met alle gevolgen van dien voor de industriepolitiek en voor de relatieve
groeimogelijkheden van bepaalde bedrijven.6 Innovatie op chemisch gebied heeft
vaak, maar niet altijd, met zulke veranderingen in chemische netwerken te maken.
In de hoofdstukken vier, vijf en zeven passeren voorbeelden op dit terrein de revue.
In de tweede plaats houdt innovatie op chemisch-technisch gebied in dat de
praktische uitvoering van de bestaande transformaties wordt verbeterd. Dit is het
terrein van de procestechnologie. Door de temperatuurinstellingen te wijzigen, door
een katalysator te ontwikkelen, door ladingsgewijze processen door continue processen
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te vervangen, door drukken te veranderen: door al deze technieken is het mogelijk
een op zich bekende chemische reactie sneller, goedkoper, selectiever en met hogere
opbrengsten te laten verlopen. Zo zullen we in hoofdstuk twee zien dat de omzetting
van pyriet in zwavelzuur op twee geheel verschillende wijzen kan worden uitgevoerd:
het lodenkamerproces en het contactproces.
Op het niveau van het stoffennetwerk veranderde er niets toen het contactproces
werd uitgevonden, maar binnen de industrie werd het toch als een grote doorbraak
gezien. In hoofdstuk vijf wordt vervolgens aandacht besteed aan de opkomst van het
nieuwe technologische regime van de katalytische hogedruksyntheses. Zo komen
deze twee complementaire manieren om naar de ontwikkeling van de chemische
techniek te kijken in de volgende hoofdstukken beide aan bod, waarbij ook hier weer
voor een exemplarische aanpak is gekozen boven een streven naar volledigheid.
Hoofdstuk drie neemt in het geheel een wat aparte plaats in. Het laat zich niet
simpel indelen vanuit markt- of technologische criteria, want het heeft de rol die
kennis en wetenschap in de chemische industrie spelen zelf tot onderwerp. De
chemische industrie speelde op het terrein van de industriële R&D (research and
development) binnen Nederland een pioniersrol, hetgeen de behandeling in een apart
hoofdstuk rechtvaardigt. Bovendien was het de opkomst van wetenschappelijk
onderzoek binnen de chemische sector die ervoor zorgde dat men een koers insloeg
die radicaal brak met de kleinschalige, ambachtelijke wereld die we aan het begin
van dit hoofdstuk hebben geschetst.

In plaats van volledigheid
Wie een breder, maar minder analytisch, overzicht wil verkrijgen van de ontwikkeling
van de Nederlandse chemische industrie in de twintigste eeuw, kan het beste beginnen
bij Koopmans (1967) en Ten Hove (1993), terwijl Wennekes (1993) uiterst boeiende
beschrijvingen geeft van de levensloop van enkele belangrijke ondernemers.7
Daarnaast zijn er geschriften die een overzicht geven (van de ontwikkeling) van de
chemische industrie in een bepaalde periode. De situatie aan het begin van de
twintigste eeuw kan het beste worden onderzocht aan de hand van Everwijn (1912),
Norton (1914) en Woltereck (1927).8 Voor de jaren halverwege de
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eeuw staan onder andere een themanummer van het Chemisch Weekblad en een
manuscript van Schenk (c1956) ter beschikking.9 Een uitvoerig overzicht van de
chemische industrie aan het einde van de hier beschreven periode is te vinden in De
Boer (1968).10
De Nederlandse chemische industrie was echter gedurende de gehele twintigste
eeuw - zelfs tijdens het ambachtelijke, kleinschalige begin - een sterk internationaal
georiënteerde bedrijfstak. Het is daarom nodig de Nederlandse ontwikkelingen in
een internationale context te plaatsen. Hiertoe staan enkele uitstekende historische
studies ter beschikking: de excellente boeken van Spitz (1988) en Haber (1971), de
compacte, scherpzinnige overzichten van Landau (1992), Smith (1993) en Freeman
(1997), de meer encyclopedische beschrijving van Aftalion (1991) en, ten slotte, de
recente bundels uitgegeven door Arora e.a. (1998) en Travis e.a. (1998).11 Tezamen
bieden deze geschriften een uitstekend uitgangspunt voor de bestudering van de
geschiedenis van de Nederlandse chemische techniek en industrie in de twintigste
eeuw.
Ernst Homburg
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Mandflessen met zwavelzuur liggen klaar voor transport op de loskade van de Koninklijke
Zwavelzuurfabrieken, voorheen Ketjen & Co. in Amsterdam-Noord. Kleine partijen zwavelzuur
werden tot ver in de twintigste eeuw vervoerd in mandflessen van ongeveer 50 liter. Het grootschalig
zwavelzuurtransport naar superfosfaatfabrieken vond al vanaf het einde van de negentiende eeuw
met tankschepen plaats.
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2 Grootschalig produceren: superfosfaat en zwavelzuur, 1890-1940
De opkomst van de Nederlandse superfosfaatindustrie
De productie van superfosfaat
Zwavelzuur
Het lodenkamerproces
Het contactproces
De opkomst van het ingenieursbureau

Aan het begin van de eeuw hoorden superfosfaat- en zwavelzuurfabrieken tot de
meest grootschalige onderdelen van de Nederlandse chemische industrie. Voor
zwavelzuur gold dat alleen in termen van de hoeveelheid product die per fabriek
vervaardigd werd, voor de kunstmest superfosfaat echter ook in termen van
arbeidersaantallen. Op de stearinekaarsenfabrieken na hadden de superfosfaatfabrieken
de hoogste aantallen arbeiders per fabriek. Ook in internationaal opzicht speelde de
Nederlandse superfosfaatindustrie een toonaangevende rol. In het Interbellum stond
Nederland, als grootste exporteur, in de wereldhandel in superfosfaat zelfs bovenaan.
Ook de Nederlandse stikstofkunstmestindustrie was internationaal van gewicht. De
industrie van de fosfaatmeststoffen komt in dit hoofdstuk aan de orde, die der
stikstofmeststoffen in hoofdstuk vijf.1
Als voorbeelden van chemische bedrijven waarin schaal, schaalvergroting en
procestechnologie aan het begin van de eeuw een rol speelden, ligt een keuze voor
de commodities superfosfaat en zwavelzuur dan ook voor de hand. Beide waren zo
nauw met elkaar verweven dat het alleszins gerechtvaardigd is ze samen te
behandelen. Dit levert, naast enkele parallellen, bovendien een interessant contrast
op tussen deze centrale takken van de vroeg-twintigste-eeuwse chemische nijverheid.
Terwijl in de zwavelzuurindustrie, waarin met vloeistoffen en gassen werd gewerkt,
al in een vroeg stadium meetinstrumenten en methoden tot procesregeling werden
ingevoerd - hetgeen hoge eisen stelde aan de kwaliteit van het bedieningspersoneel
- bleef de met vaste stoffen werkende superfosfaatindustrie tot na de Tweede
Wereldoorlog een vrij ambachtelijke tak van industrie, met veel zwaar en vuil
handwerk.
Bedrijfstakken waarin - vaak ladingsgewijs - met vaste stoffen wordt gewerkt,
zijn doorgaans slechter te automatiseren dan de continu werkende procesindustrie
van vloeistoffen en gassen.
De door onderlinge concurrentie en technische ontwikkeling voortgedreven
schaalvergroting werd in beide industrietakken overigens slechts met vallen en
opstaan doorgevoerd. Tussen 1890 en 1940 worstelden de bedrijven met de invoering
van nieuwe technologie, met mechanisering en schaalvergroting, met de eisen die
aan arbeiders dienden te worden gesteld en met de technische mogelijkheden de
luchtvervuiling van hun fabrieken binnen de perken te houden. Verschillende
bedrijven bouwden zo geleidelijk de benodigde procestechnologische expertise op
om zelfstandig procesverbeteringen te ontwikkelen en door te voeren.
Nieuwkomers in een branche waren echter aangewezen op extern advies en op de
expertise van gespecialiseerde ingenieursbureaus. Hoewel dergelijke bureaus ook
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binnen andere takken van de chemische industrie bestonden, hoorden de bureaus die
zich met zwavelzuur en superfosfaat bezig hielden tot de oudste van Europa. Om die
reden zal aan het eind van dit hoofdstuk een uitstapje naar de geschiedenis van deze
bureaus worden gemaakt en uitgelegd worden hoe de rol die zij speelden voor de
Nederlandse technische ontwikkeling in de loop van de eeuw veranderde.

De opkomst van de Nederlandse superfosfaatindustrie
Omstreeks 1840 ontdekte de Engelse grondbezitter J.B. Lawes dat het behandelen
met zwavelzuur van beenderen en andere fosfaathoudende stoffen een meststof
opleverde die de plantengroei meer stimuleerde dan het onbehandelde product. Hij
noemde zijn nieuwe product ‘superfosfaat’ en stichtte de eerste ‘kunstmest’-
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Grafiek 2.1: De netto-import van ‘guano’ (1847-1877) en ‘meststoffen totaal’ (vijfjaarsgemiddelden)
Bron: Statistiek van den in-, uit- en doorvoer; J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de
Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 (Utrecht 1985) 254.

fabriek van Europa. In Nederland was de Utrechtse chemische fabrikant Machiel
Müller de eerste die omstreeks 1867 superfosfaten op de markt bracht, gevolgd door
de Rotterdamse ‘guanine’- fabrikant J.J. Kortman en de Zwolse beenzwartproducent
en kunstmesthandelaar G.J. Krol & Co.. Meer fabrieken werden opgericht, maar
tijdens de landbouwcrisis van de jaren tachtig verdwenen de meeste weer. De
verhoudingen in de kunstmestbranche veranderden toen ingrijpend.2 Waar eerst
bedrijven zowel superfosfaten als mengmeststoffen maakten (Krol, Kortman en
Müller), zag men nu enerzijds enkele grootschalig producerende superfosfaatfabrieken,
en anderzijds verscheidene kleine fabrieken van kunstmestmengsels die als ‘chemische
meststoffen’ op de markt werden gebracht. Als grondstof voor superfosfaten
gebruikten de grootschalige fabrieken geen beenderen of guano's maar ruwe minerale
fosfaten, die uit de Antillen, Florida en Noord-Afrika werden geïmporteerd. Deze
veel hardere grondstoffen vergden de inzet van stoommachines in het maalproces
en daarmee het doen van grotere investeringen. Dit was één van de redenen dat
kleinschalige producenten de strijd met de grotere fabrieken na 1890 niet meer konden
volhouden.3
Het gebruik van kunstmest steeg binnen enkele jaren tot grote hoogte (grafiek 2.1).
Zo hadden in 1894 reeds veertien buitenlandse superfosfaatfabrieken een eigen
vertegenwoordiger in ons land.
Sommigen van hen waren betrokken bij de fabrieken die toen werden opgericht.
Reeds in 1882 richtte de Brabantse kunstmesthandelaar en mengmestfabrikant Coenen
samen met de leerlooier J. Schoenmakers in Uden een superfosfaat- en
kunstmeststoffenfabriek op onder de naam Coenen & Schoenmakers. Aanvankelijk
produceerde dit bedrijf op kleine schaal mengmeststoffen en superfosfaten uit
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beenderen. Pas nadat in 1892 een tweede stoommachine was aangeschaft en ook de
fabricage van zwavelzuur ter hand was genomen, ontwikkelde het bedrijf zich tot
een grootschalig opererende superfosfaatfabrikant die ook ruwe fosfaten verwerkte.
In 1890 richtten Groningse kunstmesthandelaren de ‘Fabriek van Hulpmeststoffen
l'Espérance’ op, terwijl vijf jaar later Rotterdamse importeurs en reders, samen met
een Duitse fabrikant, de Internationale Guano- en Superphosphaat-Werken te
Zwijndrecht stichtten.4
Niet elke oprichting kende succes. Zo deed de N.V. Chemische Fabrieken
‘Neerlandia’ een poging een superfosfaatfabriek van de grond te krijgen. Een toen
net opgericht kartel van Belgische en Nederlandse superfosfaatfabrikanten besloot
echter tot een drastische prijsverlaging, waarmee dit initiatief in de kiem werd
gesmoord.5
Nadat het kartel in 1904 uiteengevallen was, ontstonden er nieuwe kansen.
Technische expertise ging nu een steeds grotere rol spelen. Bij vrijwel alle
oprichtingen die na 1904 plaatsvonden, was de voormalige Zwijndrechtse directeur
F.W. Bakema betrokken: bij de N.V. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek (1907),
bij de Superphosphaatfabriek ‘Holland’ in Pernis (1910) en vanaf 1916 bij de Eerste
Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK) te Vlaardingen. Mogelijk
was hij ook betrokken bij de bouw van de superfosfaatfabriek in Terneuzen, eigendom
van de onder leiding van de voormalige Rotterdamse fabrikant H.D. Salomonson in
1908 opgerichte N.V. Nederlandsche Phosphaatmaatschappij.6
Behalve tien tot twintig kleine meststoffenfabrieken en mestmengerijen telde ons
land zo aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog zes of zeven fabrieken van
superfosfaat, waarvan er een drietal (Uden, Zwijndrecht en Capelle) ook zwavelzuur
maakten. De fabriek in Zwijndrecht was met 383 arbeiders in 1912 de grootste. Die
te Pernis sloot met 20 arbeiders de rij. Deze fabriek was toen echter net opgericht en
zou later uitgroeien tot een van de grootste Nederlandse fabrieken in deze branche
(vgl. tabel 2.1).7

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

281

De productie van superfosfaat

De superfosfaat- en zwavelzuurfabrieken van de Vereenigde Chemische Fabrieken (VCF) in
Zwijndrecht in 1931, geschilderd door A. Akkerman. De in 1895 opgerichte NV Internationale Guanoen Superphosphaat-Werken fuseerde in 1915 met twee fabrieken uit Hoogkerk en Capelle a/d IJssel
tot de VCF. Reeds in 1898 begon de Zwijndrechtse fabriek zelf zwavelzuur te produceren. Klachten
over stankoverlast en schade aan gewassen zorgden later voor een verhoging van de opgestelde
Gay-Lussac- en Glover-torens, die men midden op dit schilderij boven het dak van de zwavelzuurfabriek
ziet uitsteken.

Superfosfaat is de handelsnaam van een verbinding tussen kalk en fosforzuur die
in zuivere vorm door scheikundigen ook wel primair calciumfosfaat of
calciumtetrahydrofosfaat [CaH4(PO4)2] wordt genoemd. Deze stof is in water
oplosbaar, zodat plantenwortels haar goed kunnen opnemen. In de natuur - zoals in
dierlijke organismen, beenderen, schelpen, vogelpoep (guano) en aardlagen - komt
calciumfosfaat echter grotendeels voor als het onoplosbare tertiaire calciumfosfaat
[Ca3(PO4)2], dat veel slechter door planten wordt opgenomen. Toen Lawes zijn
bemestingsproeven uitvoerde, waren de chemische details van de reactie tussen
fosfaten en zwavelzuur hem nog niet bekend. Met de opkomst van de
superfosfaatindustrie in Engeland, Duitsland en Frankrijk werd echter steeds
duidelijker wat zich tijdens het productieproces afspeelde.
Daardoor kon men, toen de eerste Nederlandse fabrieken werden opgericht, vooraf
uitrekenen in welke onderlinge verhouding de fosfaatbevattende grondstof met
zwavelzuur diende te worden vermengd (figuur 2.1).
In beginsel kunnen alle (tertiair) calciumfosfaat bevattende natuurproducten tot
grondstof voor de superfosfaatindustrie dienen. Aanvankelijk gebruikte men
beendermeel, maar weldra werden ook afgewerkte beenderkool (beenzwart) uit de
suikerindustrie, visafval, guano en minerale fosfaten gebruikt. Terwijl vanaf ongeveer
1890 vooral minerale fosfaatertsen tot grondstof dienden, hadden organische fosfaten
in de beginjaren bepaald een streepje voor. Onder namen als ‘opgelost beendermeel’
en ‘ontsloten guano’ kwamen superfosfaten in de handel die hoger gewaardeerd
werden dan het minerale product. Niet alleen omdat ze ook stikstof bevatten, zodat
ze een completere bemesting garandeerden, maar ook omdat velen toen meenden
dat rotting in de bodem de voedingsstoffen in een voor planten geschiktere vorm
bracht. Zo lezen we in een leerboek uit 1878 dat ‘een weinig dierlijke stof, zooals
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haar of wol, gedroogde visch of bloed (..) de kwaliteit van [superfosfaat] mest
aanmerkelijk [verbetert]’.8
Toen de garancinefabrikant Max Salomonson en zijn zoon Henri in 1876 te Capelle
a/d IJssel bij wijze van proef de fabricage van

Figuur 2.1: De productie van superfosfaat uit calciumfosfaat en zwavelzuur
Toelichting: Het superfosfaat dat in de handel kwam, was een mengsel van superfosfaat ‘in engere
zin’ (= primair calciumfosfaat) en gips. Het theoretisch maximaal mogelijke gehalte aan fosforpentoxide
(P2O5) in dat mengsel is 23,8%. In de praktijk bevatte superfosfaat hiervan evenwel doorgaans slechts
12 tot 16%.
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superfosfaat ter hand namen, aarzelden ze dan ook niet om ook bloed, visafval en
andere organische stoffen op forse schaal te gebruiken. Dit tot groot verdriet van de
buren, die onmiddellijk bij het gemeentebestuur aan de bel trokken. Hun getuigenis
loog er niet om. Glasfabrikant Mijnlieff meldde dat ‘de stank die op sommige dagen
verspreid werd, (..) zo boven alle beschrijving afschuwelijk (was), dat ik verklaar
nimmer elders zo iets geroken te hebben’. Voor Salomonson zat er niets anders op
dan de organische toevoegingen weg te laten. Het bedrijf concentreerde zich voortaan
op de verwerking van minerale fosfaten en guano, en zag in 1878 zelfs af van de
verwerking van beenderen en beendermeel. Als bezitter van een garancinefabriek
waar in 1876 honderd arbeiders werkten en talloze stoomketels en machines stonden
opgesteld, was Salomonson als geen ander in staat de zaken groot aan te pakken.
Voordat de ruwe fosfaaterts behandeld kon worden, moest die eerst goed worden
vermalen. Daar was krachtige apparatuur voor nodig. Een garancinefabriek, waar
meekrap en garancine zowel voor als na de behandeling met zwavelzuur gemalen
moesten worden, had zulke machines in huis. Om ook de rest van de
superfosfaatproductie grootschalig in te richten, trok Salomonson in 1877 de Duitse
chemicus Julius Laubheimer aan, die reeds ervaring had opgedaan in de
kunstmestfabriek van de firma Michel, Lederer & Co. in Ludwigshafen. Een jaar
later kwamen de eerste kunstmestmachines.9
Met de 8000 ton fosfaaterts en guano die hij tussen juli 1877 en juni 1878 reeds
verwerkte, kon 14.000 ton superfosfaat worden gemaakt. Dit was toen een
uitzonderlijk grote hoeveelheid, want er werd landelijk slechts 12.000 ton guano
geïmporteerd. Daarnaast was er 8000 ton zwavelzuur nodig: de helft van de gehele
Nederlandse productie. Iedere week leverde de Amsterdamse zwavelzuurfabrikant
G.T. Ketjen & Co. per schip, in 2000 mandflessen, 200 ton zwavelzuur af. Hiermee
konden 18.000 ton superfosfaat en ‘ontsloten guano’ worden gemaakt. Tot de
omzetting in de N.V. Centrale Guano Fabrieken, in 1895, handhaafde Salomonson
dit productieniveau. Daarna vond verdere uitbreiding plaats. Uit de nieuwe naam
blijkt overigens dat het bedrijf naast grote hoeveelheden minerale fosfaten ook de
bij de boeren in hoog aanzien staande guano's bleef verwerken. Salomonson
exporteerde deze guano's grotendeels naar Duitsland. Dit was naast de door hem
doorgevoerde schaalvergroting - en de daaruit resulterende kostprijsverlaging mogelijk een tweede reden dat hij de Nederlandse landbouwcrisis van de jaren tachtig
zo goed doorstond.10
Het voorbeeld van Salomonson om grootschalig te werken en verregaande
mechanisering door te voeren, werd door de na 1890 opgerichte fabrieken gevolgd.
De primaire drijvende krachten achter deze tendens van schaalvergroting,
productieverhoging en kostprijsverlaging waren - naast nog te behandelen
arbeidshygiënische voordelen - de voortdurend stijgende vraag naar kunstmest en
de dreiging die van de buitenlandse concurrentie uitging, vooral van Belgische zijde.
Deze zette niet alleen het marktaandeel van de Nederlandse superfosfaatfabrieken
op de binnenlandse markt onder druk, waardoor deze al vroeg naar de overzeese
export uitweken, maar zorgde er ook voor dat men voortdurend innovatief moest
zijn en iedere kans op kostprijsverlaging moest zien te benutten.11
Bij een voortdurend groeiende behoefte aan kunstmest was schaalvergroting een
probaat middel om die kostprijsverlaging te bereiken. Zo voerde Bakema de capaciteit
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van de fabriek in Zwijndrecht op van 20.000 ton/jaar in 1896-1897, toen de fabriek
in bedrijf kwam, tot 62.000 ton/jaar tien jaar later (vgl. grafiek 2.2). De
Amsterdamsche Superfosfaatfabriek (ASF) werd door hem in 1907 direct ontworpen
met een capaciteit van 30.000 ton, met een mogelijkheid tot verdubbeling. Binnen
vier jaar was zelfs dat dubbele plafond reeds bereikt, waarmee de ASF de snelst
groeiende fabriek van Nederland was. Bakema ontpopte zich ook daarna

Grafiek 2.2: De productie van superfosfaat in Nederland, 1905-1939
Bron: [E. Bloembergen], Vijf en zeventig jaar superfosfaat (Utrecht 1953) 107.
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In superfosfaatfabrieken vond veel zware en ongezonde handarbeid plaats. Hier het afsteken van de
superfosfaathopen, dat veel stofoverlast gaf, het transport met kruiwagens naar de opzakmachine en
het sjouwen met de volle jutezakken in de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek in 1917.

steeds als een ware kampioen van de schaalvergroting. Toen hij in 1917-1918 van
de Groningse en Zeeuwse boeren de opdracht kreeg in Vlaardingen een coöperatieve
superfosfaatfabriek van 60.000 ton/jaar te bouwen en te leiden, met een
uitbreidingsmogelijkheid tot 90.000 ton, besloot hij zonder medeweten van het bestuur
een fabriek van 180.000 ton neer te zetten. De samenwerkende boeren wilden slechts
een fabriek om in hun eigen behoefte te voorzien, zodat ze geen last meer zouden
hebben van de prijsopstuwende werking van kartels en van het monopolie dat zich
had gevormd toen de vijf grootste Nederlandse fabrikanten zich in 1916-1917
aaneensloten. Bakema, die de binnen die combine heersende cultuur van een streven
naar voortdurende schaalvergroting uit eigen ervaring kende en het zijne daaraan
had bijgedragen, was er echter van overtuigd dat grootscheepse schaalvergroting
essentieel was voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Het niet door de eigen
boeren afgenomen superfosfaat werd naar het zuidelijk halfrond geëxporteerd, wat
als bijkomend voordeel had dat deze in principe seizoengebonden fabriek het hele
jaar kon blijven draaien. Het bestuur van de coöperatieve kunstmestfabriek ging
uiteindelijk overstag, maar niet voordat directeur Bakema had gedreigd op te stappen.
Bij de inbedrijfstelling in 1921 was ‘Vlaardingen’ de grootste superfosfaatfabriek
van Europa.12
De capaciteit van de grootste Nederlandse superfosfaatfabrieken steeg dus in 25
jaar met een factor negen, van 20.000 (Zwijndrecht) tot 180.000 ton/jaar
(Vlaardingen). Dit had niet alleen gevolgen voor de financiering van het
bedrijfskapitaal maar ook, zoals we nog zullen zien, voor de technische mogelijkheden
een dergelijke fabriek te ontwerpen en te bouwen.

Arbeid
Het produceren van superfosfaat was tot ver in de twintigste eeuw een zwaar en
weinig aantrekkelijk karwei. Op een klein leidinggevend kader van bedrijfsleiders
en fabrieksbazen na hadden de arbeiders geen vaste posities in het bedrijf. Velen
waren dagloners die in tijden van grote drukte voor laad- en loswerkzaamheden en
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fabriekswerk werden aangetrokken. Zelfs arbeiders die min of meer continu in dienst
waren, werden tot de Tweede Wereldoorlog van dag tot dag daar ingezet waar
behoefte aan hun arbeidskracht was. Van gespecialiseerde scholing was tot ongeveer
1950 nauwelijks sprake. Daarna dwong de krappe arbeidsmarkt de bedrijfsleiders
dit beleid te wijzigen.13
Om wat voor arbeid ging het? Om te beginnen, moesten de schepen worden gelost
die de guano, het ruwe fosfaat en de mandflessen zwavelzuur aanvoerden. Tonnen
fosfaat en guano werden met de hand aan land gebracht en via steile trappen naar de
fosfaatbergen in de grondstoffenloods vervoerd, waar ze werden leeggestort. Voordat
het tijdens de opslag weer keihard geworden fosfaat naar de malerij kon worden
vervoerd, moesten arbeiders de fosfaatrots met pikhouwelen loshakken.
Superfosfaatfabrieken waren berucht om hun stofoverlast, zowel in de fosfaatloods
als in de malerij en, vooral, aan het eind van het proces, wanneer het superfosfaat na
maling in zakken moest worden gedaan.14
Het eigenlijke productieproces begon met het ladingsgewijs mengen van het
fosfaatmeel met zwavelzuur in de ontsluitingsfabriek, die uit een menginrichting en
een kelder bestond. Afhankelijk van het fosfaatgehalte van het mineraal, dat steeds
door laboratoriumanalyses moest worden vastgesteld, voegde men per 1000 kilo fos-
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faat 900 tot 1000 kilo zwavelzuur toe. De hoeveelheden moesten nauwkeurig worden
afgewogen. Aan het begin van de twintigste eeuw gebeurde dat met behulp van een
weegpeer voor fosfaatmeel en een loden meetbak voor zwavelzuur. De menging
gebeurde aanvankelijk in houten bakken of in putten in de grond, door handmatig
omroeren met een soort roeispanen. Salomonson schafte echter al in 1880 een
mechanisch aangedreven trechtervormige mengpan aan, zodat de nu ‘panner’ geheten
‘ontsluiter’ zijn werk niet meer handmatig hoefde te doen. Na enkele minuten stortte
de panner de ontstane, hevig bruisende en snel in temperatuur stijgende brij door het
overhalen van een hendel van de mengpan in een gemetselde vierkante kelder of
opsluitkamer. Hij ging door met mengen en leegstorten tot de kelder vol was. In deze
ruimte - die ook kelder heette als hij zich op de begane grond of een verdieping
bevond; het was een naam uit de beginjaren van de industrie - liet men zwavelzuur
en fosfaat met elkaar reageren en opstijven. De temperatuur liep daarbij vanzelf op
tot ongeveer 130°C. Waterdamp, koolzuur en andere ontledingsproducten van het
ruwe fosfaat kwamen daarbij vrij, zodat uit 1000 kilo fosfaat en 950 kilo zuur slechts
1800 kilo product ontstond. De rest verdween in de atmosfeer. Geleidelijk werd de
massa steeds vaster doordat het ontstane gips (calciumsulfaat) kristalliseerde.
Na enkele uren was het proces voltooid.
Nu volgde het zwaarste onderdeel van het werk: het met pikhouweel, schop en
kruiwagen verwijderen van het hete, dampende en stinkende superfosfaat uit de
kelders. Het was beestenwerk, door kunstmestfabrikant mr. E. Bloembergen later
als volgt beschreven: ‘Drie mannen gingen hier om de beurt, meestal met ontbloot
bovenlijf en een zakdoek voor de neus, naar binnen om een kruiwagen vol te scheppen,
die dan in de loods werd leeggestort. Het zgn. uitbrengen van een kelder duurde een
uur of twee..’. Langer dan een kwartier kon iemand het werk niet volhouden, dan
werd hij afgelost. De arbeiders brachten het superfosfaat naar de rijpingsloods, waar
het enige maanden moest liggen ‘rijpen’ voordat het in de handel kon worden
gebracht. Als de ruimte leeg was, vulde de panner weer een nieuwe kelder met een
volgende lading. Het proces begon dan weer van voren af aan. ‘Het kwam voor dat
deze panner dag in dag uit in touw was, dus telkens twee uur sliep en twee uur
werkte.’15

Luchtverontreiniging en arbeidshygiëne
Sinds niet meer met slachtafval, vis en bloed werd gewerkt, was de walgelijke lucht
rond de fabrieken grotendeels verdwenen, de luchtverontreiniging echter niet. Wat
was het geval? Met de overgang op minerale fosfaten als grondstof was een nieuw
probleem geïntroduceerd. Mineraal fosfaat bevat meestal ook siliciumverbindingen
en vaak meer dan vijf procent fluorzouten, die tijdens de inwerking van het zwavelzuur
in de vorm van het vluchtige fluorwaterstof en siliciumfluoride (HF en SiF4)
vrijkomen. Deze gassen, in grote hoeveelheden gevormd tijdens de reactie in de
kelders, waren hinderlijk voor de arbeiders en schadelijk voor hun gezondheid.
Fluorwaterstof is bovendien een etsend zuur dat glas en andere materialen aantast.
Niet alleen voor de uithalers van de kelders hielden deze dampen een risico in, maar
vooral ook voor het vee dat rond de fabrieken graasde. Bij koeien werden de kiezen
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aangetast en ging het beendergestel achteruit. Doordat er bovendien meestal ook een
zwavelzuurfabriek aanwezig was, die zwavelen stikstofoxiden uitstootte, ontstond
er een hinderlijke cocktail van zure dampen, die steeds vaker de aandacht van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid ging opeisen.
Toen in 1905 en 1909 in Zwijndrecht werd geklaagd over schade aan fruitbomen
en tuinbouwproducten vanwege de uitwasemingen van de plaatselijke superfosfaaten zwavelzuurfabriek, leidde dit tot onderzoek door het Rijkslandbouwproefstation
in Hoorn en door de Delftse hoogleraar scheikunde S. Hoogewerff. Deze laatste
concludeerde dat vooral van de aangetroffen fluorverbindingen gevaar te duchten
was. Het bedrijf kreeg opdracht voorzieningen aan te brengen ter zuivering van de
ontsnappende gassen. Sindsdien werden de afvoergassen met behulp van een ventilator
in een 55 meter lang ondergronds gemetseld kanaal geleid en samen met de
rookgassen van de zwavelzuurfabriek via een 59 meter hoge schoorsteen afgevoerd.
In het gemetselde kanaal koelden de zwavelhoudende gassen af en reageerden de
silicium- en fluorverbindingen met elkaar tot het zogeheten ‘kiezelfluorwaterstofzuur’
(H2SiF6). Vermengd met andere verbindingen werd dit kiezelzuurslib wekelijks uit
het kanaal geschept voor verdere verwerking.16
In Capelle a/d IJssel was de situatie nog ernstiger. Nadat daar in 1907 stofafzuigers
waren geïnstalleerd om de arbeiders beter te beschermen, klaagden de omwonenden
over een toegenomen stofoverlast. Toen in 1910 een tweede zwavelzuurfabriek in
bedrijf kwam, was er sprake van ‘pijn... in de oogen en hoestbuien’ en van problemen
met het vee. Aangezien ‘hevige kreupelheid der voorpooten en achteruitgaande
melkproductie en voedingstoestand’ op de werking van fluor wezen, kreeg ook dit
bedrijf bij een fabrieksuitbreiding in 1912 de verplichting de gassen eerst door
wastorens te leiden voordat zij door een 42 meter hoge schoorsteen zouden worden
afgevoerd. Deze voorziening kon overigens, conform de toenmalige wetgeving,
alleen bindend worden voorgeschreven voor de in 1912 aangevraagde uitbreiding.
De vele bezwaren die tegen deze uitbreiding binnenkwamen, werden niet gehonoreerd
omdat zij met de reeds gefiatteerde bestaande toestand verband hielden.17
Uiteindelijk gingen ook de andere superfosfaatfabrieken over tot de aanleg van
was- of absorptiekamers. Het hierin gevormde kiezelfluorwaterstofzuur werd
vervolgens in een aparte installatie met behulp van keukenzout in kiezelfluornatrium
(kiezelzout, of Na2SiF6) omgezet, dat aan glas- en emailfabrieken kon worden
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verkocht. Ondanks de voorzieningen was het fluorprobleem echter niet van de baan.
Toen de superfosfaatfabrikanten in het Interbellum fosforzuur gingen maken - dat
toen het sleutelproduct van de branche werd - voor de bereiding van het zogeheten
‘dubbelsuperfosfaat’ (een twee tot drie keer zo geconcentreerd superfosfaat, waardoor
de transportkosten naar verre streken sterk omlaag gingen), kwam het probleem in
volle omvang terug. Het fosforzuur moest in indampovens op sterkte worden gebracht
en grote hoeveelheden fluoridedampen verdwenen daarbij door de schoorsteen. Uit
de beschikbare dossiers doemt het beeld op dat met name de in Capelle genomen
maatregelen verregaand onvoldoende waren. Keer op keer confronteerden veehouders
het gemeentebestuur met hun klachten, die vervolgens aan het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid werden voorgelegd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in mei 1941
een regeling werd getroffen met de fabrieksdirectie, waarbij de getroffen boeren een
vergoeding kregen voor de geleden schade. Deze handelwijze is typerend voor die
tijd. Fabrieksdirecties kozen liever voor het afkopen van de schade, dan voor de
doorgaans duurdere aanpak van de oorzaak van het probleem. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog zou de fluoruitstoot een van de grootste milieuproblemen van de
superfosfaatindustrie blijven.18
Voor de arbeiders had de introductie van absorptiekamers en andere voorzieningen
intussen gunstige gevolgen. De invoering

Tabel 2.1: De Nederlandse superfosfaat- en zwavelzuurfabrieken, 1890-1940
Locatie

Firma

Superfosfaat

Zwavelzuur

Ander
hoofdproduct

Capelle a/d
IJssel

Salomonson/
C.G.F.

1877

1904

-

Uden

Coenen &
1882/1892 (tot 1892 (tot 1916) mengmest
Schoenmakers 1916)

Hoogkerk

Van Hoorn,
Luitjes en
Kamminga

1892 (tot
1921?)

-

-

Zwijndrecht

I.G.S.W.

1896

1898

-

Vlake/Werkendam Chemische
Fabr.
‘Neerlandia’

1902 (tot
1907?)

1898? (tot
1910?)

mengmest

Amsterdam

ASF

1908

1917

-

Terneuzen

Nederlandsche 1909? (tot
Phosphaatmij. 1915?)

-

-

Pernis

Superphosphaatfabr. 1911
‘Holland’

1929

-

Sas van Gent

N.N.M. etc. (St. 1919
Gobain)

1919

spiegelglas

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Veghel

Coenen &
1920
Schoenmakers

-

-

Vlaardingen

E.N.C.K.

1921

1925

-

Budel

Gemengde
Metaalertsen
(K.Z.M.)

1935 (tot 1938) 1926

Uithoorn

Ketjen

-

1857 (tot 1919) -

Nieuwer-Amstel Ketjen

-

1872 (tot 1903) -

Amsterdam-Noord Ketjen

-

1903

-

Lutterade/Geleen Staatsmijnen

-

1930

zwavelzure

zink

ammoniak
Sluiskil

C.N.A.

-

1930

zwavelzure
ammoniak

Maastricht

M.Z.M.

-

1931

zinkwit

Toelichting: In de tabel staan de jaartallen vermeld waarin een bepaalde fabriek in
bedrijf kwam. Eerst zijn de superfosfaatproducenten vermeld, daaronder de overige
zwavelzuurproducenten. Als een fabriek vóór 1940 sloot, is dit tussen haakjes
aangegeven. Afkortingen: C.G.F. = Centrale Guano Fabrieken; I.S.G.W. =
Internationale Superphosphaat en Guano Werken; ASF = Amsterdamsche
Superfosfaat Fabriek; N.N.M. etc. = Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot
Vervaardigen van Spiegelglas, Glazen Voorwerpen en Chemische Producten;
E.N.C.K. = Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek; K.Z.M. =
Kempensche Zink Maatschappij; Ketjen = Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding,
voorheen G.T. Ketjen & Co.; C.N.A. = Compagnie Néerlandaise d'Azote; M.Z.M.
= Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij.
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van de mechanische mengpannen vormde een eerste stap in de verbetering van de
arbeidsomstandigheden. Later verschenen exhausters, ventilatoren, afzuig- en
gaswasinstallaties ten tonele en vlak voor de Eerste Wereldoorlog mechanische
inrichtingen om de kelders leeg te halen. Vooral deze laatste maatregel vormde een
grote sprong voorwaarts. De Zwijndrechtse fabriek liep daarbij voorop.19
Nadat eerst de gevaarlijkste onderdelen van het productieproces waren
gemechaniseerd, volgden de laad-, los- en transportsystemen. Voor het sjouwen met
de grondstoffen kwamen laad- en losinrichtingen met kranen en kipwagentjes op
rails in de plaats. Alle fabrieken en loodsen waren via rails met elkaar verbonden.
Binnen de fabrieken vond het transport doorgaans plaats met behulp van
transportbanden en met mechanische ‘ladders’ of elevatoren. Zwavelzuur werd nu
in tankschepen vervoerd en op het terrein door pijpleidingen naar zijn bestemming
gepompt, als er al geen sprake was van een eigen zwavelzuurfabriek. Het duurde
echter tot na de Tweede Wereldoorlog eer al het zware handwerk was verdwenen.
Kruiwagen en schop speelden nog lang een rol, evenals het zware werk met de
pikhouweel. Ook werd het gereed product, superfosfaat, nog tot in de jaren vijftig
in jutezakken versjouwd.20

Zwavelzuur
Voor de groeiende hoeveelheden superfosfaat die in Nederland werden geproduceerd,
was ook steeds meer zwavelzuur nodig.
De superfosfaatindustrie werd een grootverbruiker. F.H. Eijdman, de auteur van
een toen bekend leerboek, schatte in 1905 dat de superfosfaat-, de zeep- en de
glasindustrie samen 90% van al het verdunde zwavelzuur afnamen. Toen vanaf
ongeveer 1930 ook de fabricage van zwavelzure ammoniak op zeer grote schaal ter
hand werd genomen, werd deze binnen de kunstmestindustrie een tweede grote
afnemer van zwavelzuur. In 1939 nam de Nederlandse kunstmestindustrie 71% van
het binnenlands verbruik voor haar rekening, waarbij de superfosfaatfabrieken goed
waren voor 31% en de producenten van zwavelzure ammoniak voor 40% van het
totaal. Dat het lot van de zwavelzuurfabricage in de twintigste eeuw ten nauwste met
de kunstmestindustrie verbonden was, hoeft geen betoog. De situatie week daarmee
sterk af van die in de negentiende eeuw.21
Al snel zagen superfosfaatfabrikanten in dat het grote voordelen kon hebben om
zwavelzuur zelf te gaan maken. Allereerst kon men flink besparen op transportkosten,
want het matig sterke zuur dat werd gebruikt, bevatte 30% water en was zodoende
onnodig duur in het transport. Een tweede reden was dat men verzekerd was van een
permanente aanvoer van het zwavelzuur, dat een cruciale rol speelde in het gehele
productieproces. De soms erg gespannen zwavelzuurmarkt en allerlei andere
omstandigheden konden geen permanente aanvoer garanderen.22
Er was echter ook een belangrijke reden om níet tot de bouw van een eigen
zwavelzuurfabriek over te gaan: de aanvoer van goedkoop zwavelzuur vanuit België.
Protesten tegen de enorme luchtvervuiling die ze veroorzaakten, dwongen de
zinkfabrikanten in België om hun zwavelhoudende afvoergassen om te zetten in
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zwavelzuur. De zinkindustrie had echter geen belangstelling voor het ontstane
restproduct en dumpte dit ‘acide fatal’ tegen afbraakprijzen op de Nederlandse markt.
Aan het begin van de jaren twintig bijvoorbeeld stond tegenover een binnenlandse
productie van 140.000 ton zwavelzuur een buitenlandse invoer van 190.000 ton, die
grotendeels uit België kwam.23
Nederlandse zwavelzuurfabrikanten moesten zich commercieel en technologisch
tot het uiterste inspannen om de Belgische concurrenten de baas te blijven.
Zwavelzuurfabrikant Ketjen pakte het handig aan: hij bouwde een moderne fabriek
én werd handelaar in Belgisch zwavelzuur op de Nederlandse markt. Omdat de
aanvoer en de prijs van pyrietertsen (de grondstof voor zwavelzuur) en van het
Belgische ‘acide fatal’ geen van beide constant waren, was het overigens soms wél
mogelijk om in Nederland goedkoper te produceren.24
Alle voor- en nadelen afwegend besloten de meeste Nederlandse
superfosfaatfabrikanten tot de bouw van een eigen zwavelzuurfabriek (tabel 2.1).
Coenen & Schoenmakers openden in 1892 de rij, en Zwijndrecht (1898), Capelle
(1904), Amsterdam (1917), Sas van Gent (1919), Vlaardingen (1925) en Pernis
(1929) volgden. Alleen enkele kleinere fabrikanten zagen ervan af. De Hoogkerkse
fabriek kreeg haar zwavelzuur uit Duitsland en de fabriek in Veghel lag zo gunstig
aan de Zuid-Willemsvaart dat Coenen & Schoenmakers bij de verhuizing vanuit
Uden besloten geen nieuwe zwavelzuurfabriek meer te bouwen. Het ‘acide fatal’ uit
de Belgische Kempen, en later uit Budel, kon immers tegen zeer geringe kosten
worden aangevoerd.25
Toen de vijf belangrijkste superfosfaatfabrieken zich in de Eerste Wereldoorlog
verenigden tot de ASF/VCF-combinatie, ontstond niet alleen het grootste
superfosfaatconcern van Nederland, maar ook de grootste zwavelzuurproducent van
het land (de ASF bestond uit de fabrieken in Amsterdam en Pernis, de Vereenigde
Chemische Fabrieken - VCF - uit die in Zwijndrecht, Capelle en Hoogkerk). Lange
tijd zou de in 1948 tot Albatros Superfosfaatfabrieken omgedoopte combinatie die
vooraanstaande positie behouden. Van de overige zwavelzuurproducenten was er
slechts één - de Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding - voor wie dit zuur
hoofdproduct was. De andere producenten maakten ofwel ‘acide fatal’ (Budel,
Maastricht), of waren ammoniakfabrieken die het zuur nodig hadden om dat product
in zwavelzure ammoniak om te zetten (Lutterade, Sluiskil).26
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Het lodenkamerproces

De bouw van de lodenkamerfabriek van de ASF/VCF-superfosfaatfabrieken te Pernis (1928/29).
Links het ovengebouw voor de Lurgi-pyrietovens. Rechts het in aanbouw zijnde gebouw voor de loden
kamers. Het hoge gedeelte in het midden was voor de Glover- en Gay-Lussac-torens bestemd. De
fabriek kreeg een capaciteit van 47.000 ton zwavelzuur per jaar. Een identieke fabriek verrees twee
jaar later bij Staatsmijnen.

Om het voor de superfosfaatfabricage benodigde matig geconcentreerde zwavelzuur
te produceren, stond sinds het begin van de negentiende eeuw het lodenkamerproces
ter beschikking. In dat proces werd zwavel in grote loden kamers verbrand in
aanwezigheid van stikstofoxiden, waardoor zwaveltrioxide (SO3) ontstond, dat met
het op de bodem van de kamers aanwezige water zwavelzuur vormde. Vanaf 1833
was dit proces in Nederland ingevoerd.
In 1860 was de totale productiecapaciteit van de vijf toen aanwezige fabrieken
ongeveer 3500 ton.27
Tezelfdertijd vonden in het buitenland enkele belangrijke technische ontwikkelingen
plaats, die ook Nederland bereikten. Terwijl de oudste lodenkamerfabrieken zwavel
als grondstof gebruikten, kwam na 1850 het gebruik van het goedkopere zwavelkies
of pyriet (= zwavelhoudend ijzererts) geleidelijk in zwang. Dit pyriet diende in een
ander type ovens te worden verbrand en vergde een grotere luchttoevoer en daarmee
grotere loden kamers, omdat ook ijzeroxide werd gevormd. Verschillende
ovenvarianten volgden elkaar in hoog tempo op, waarbij de capaciteit toenam van
enkele honderden kilo's per dag tot vele duizenden kilo's. Tegelijkertijd nam ook de
omvang van de loden kamers toe van 1000 m3 per kamer rond het midden van de
eeuw tot 5000 m3 aan het einde van de eeuw, toen stemmen opgingen dat de
schaalvergroting op dit punt zijn grenzen had bereikt.28
Omstreeks de eeuwwisseling onderscheidde men drie soorten ovens: de
grofkiesovens voor grote stukken pyriet, de fijnkiesovens voor pyrietgruis en ovens
voor de zinkblende, die in de zinkindustrie in gebruik waren voor de productie van
zink en ‘acide fatal’.
Terwijl met de oudste ovens steeds ladingsgewijs werd gewerkt, lukte het om met
name de fijnkiesovens verregaand te mechaniseren, waardoor met een klein aantal
arbeiders in volcontinudienst kon worden volstaan. Bij de na 1900 zeer populaire
Herreshoffoven konden twee arbeiders tien ovens tegelijk bedienen en zo een doorzet
halen van 30 ton geroost pyriet per dag (roosten is het verhitten van ertsen onder
toetreding van lucht). Bovendien had deze werkwijze grote brandstofeconomische
voordelen omdat de ovens bij continudienst op temperatuur konden blijven. Deze
verbeteringen horen tot de belangrijkste technische oorzaken voor de voortdurende
capaciteitsstijging van zwavelzuurfabrieken die vanaf de laatste decennia van de
negentiende eeuw plaatsvond.
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Ook economische factoren speelden echter daarbij een rol, zoals een stijgende
vraag naar zwavelzuur en de aard van de concurrentieverhoudingen.29

Gay-Lussac- en Glover-torens
Wijzigingen in de productie van zwavelzuur vonden ook plaats door enkele
veranderingen die werden afgedwongen door jarenlang burgerprotest tegen de
luchtverontreiniging die deze fabrieken veroorzaakten. Terwijl de vroege
zwavelzuurindustrie reeds berucht was vanwege haar grote uitstoot van stikstof- en
zwaveloxiden, namen de problemen bij de moeilijk te reguleren pyrietovens eerder
toe dan af. Nieuwe installaties, zoals de in 1827 uitgevonden Gay-Lussac-toren en
de tussen 1853 en 1864 ontwikkelde Glovertoren, kregen nu een kans. Fabrikanten
in Engeland en Duitsland werden al snel onder druk gezet door overheden en
wetenschappers om de nieuwe technieken in te voeren.30
In Nederland, waar de chemische industrie minder ver ontwikkeld was, nam de
Utrechtse zwavelzuurfabrikant Wed. P. Smits & Zoon het voortouw. In 1862 kreeg
de Duitse chemicus Ludwig Mond de opdracht zijn zwavelovens tot pyrietovens te
verbouwen. Vele moeilijkheden moesten echter worden overwonnen eer hij de zaak
behoorlijk aan de gang kreeg, vooral daar iedere partij pyriet weer andere resultaten
gaf. Tien jaar later volgde Ketjen, met een loden kamer van 6000 m3 waarmee hij
jaarlijks 4000 ton kon produceren - een verzesvoudiging van zijn productie. In 1894
beschikten de zwavelzuurfabrieken van Ketjen in Nieuwer-Amstel en Uithoorn over
Gay-Lussac- en Glover-torens.31 Ook bij alle latere Nederlandse zwavelzuurfabrieken
was dit het geval.
De pyrietoven, de twee typen torens en de loden kamers vormden
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Een dwarsdoorsnede van de veel gebruikte, continu werkende Herreshoffetageoven voor het roosten
van pyriet, zoals de firma Lurgi die op de markt bracht. Pyrieterts (ijzersulfide) wordt van boven in
de vuurvaste stenen oven gestort, die met lucht wordt gestookt (roosten), waardoor het ijzersulfide
wordt geoxideerd tot onzuiver ijzeroxide (pyrietas) en tot gasvormig zwaveldioxide, dat boven in de
oven naar elektrofilters wordt afgevoerd om van vliegas te worden gescheiden, waarna het naar de
Glovertorens wordt geleid. De (exotherme) reactie houdt zichzelf aan de gang. Er is geen additionele
brandstof nodig. Ronddraaiende getande roerders houden de gloeiende pyrietmassa voortdurend in
beweging en zorgen zo voor een goed contact met de verbrandingslucht en voor een geleidelijk
transport van het pyriet naar een lager gelegen etage. Het restproduct pyrietas wordt uiteindelijk
onder in de oven afgevoerd.

een nauw met elkaar samenhangend geheel. Dit totaalconcept van een continu werkend
bedrijf kwam omstreeks 1870 tot stand. Het beheerste in essentie de
lodenkamertechnologie tot na de Tweede Wereldoorlog. Vergeleken met het oude
systeem, zorgde de toevoeging van Gay-Lussac-torens alleen al door de terugwinning
van stikstofoxiden voor een 25 tot 33 procent grotere zuurproductie.
De Glover-toren was goed voor een additionele stijging van 16 procent, zodat het
nieuwe systeem als geheel een 40 tot 50 procent hogere productie opleverde.

Schaalvergroting
De verdere ontwikkeling van het lodenkamerproces in Nederland is interessant
vanwege de specifieke aard van de schaalvergroting. In technisch opzicht waren het
met name de ontwikkelingen op het gebied van de oventechniek die schaalvergroting
mogelijk maakten. Van belang was tevens dat de kapitaallasten bij vergroting van
de loden kamers kwadratisch toenamen (nl. afhankelijk van het loodoppervlak) terwijl
de output toenam met de derde macht (nl. afhankelijk van het volume van de kamers).
In het samenspel van factoren waren er echter ook grenzen: zo moest bijvoorbeeld
de geproduceerde reactiewarmte kunnen worden afgevoerd, anders werd de
schaalvergroting contraproductief.
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Als deze grenzen zijn bereikt, dan is schaalvergroting alleen nog mogelijk door
‘meer van hetzelfde’. Dit was bijvoorbeeld het geval voordat eind jaren dertig een
maximale omvang van circa 30.000 ton per kamer werd gehaald.32
Had de introductie van de pyrietovens omstreeks 1870 de capaciteit per fabriek
van 700-1000 ton/jaar op 4000 ton gebracht, tot het einde van de eeuw kwam hierin
weinig verandering meer.
Na 1910 werd een capaciteit van ongeveer 12.000 ton per kamer de standaard
nadat het Duitse ingenieursbureau Lurgi erin geslaagd was de capaciteit van de
Herreshoff-oven tot 40 ton/dag op te voeren. Zette de Amsterdamsche
Superfosfaat-Fabriek in 1917 een fabriek van 30.000 ton/jaar neer, rond 1930 hadden
de nieuwe, uit drie kamers bestaande, fabrieken een capaciteit van 45.000 ton per
jaar. Door ‘oprekken’ en vergroting van de ovencapaciteit wist de
ASF/VCF-combinatie haar uit drie kamers bestaande lodenkamerfabriek in Pernis
later nog uit te breiden tot ongeveer 100.000 ton/jaar, maar daarmee was de grens
van het systeem wel bereikt.33 Niet alleen de capaciteit per eenheid steeg
indrukwekkend, ook de totale jaarproductie nam fors toe. Werd in 1910 in Nederland
nog 25.000 ton zwavelzuur geproduceerd (berekend als 100% zuur), in 1932 was dit
reeds tot 500.000 ton gestegen. Deze toename was niet enkel te danken aan
uitbreidingen van bestaande fabrieken, maar ook aan de bouw van nieuwe (zie tabel
2.1).34
Dat verdere schaalvergroting ‘meer van hetzelfde’ werd, is bijzonder duidelijk in
het geval van de zwavelzuurfabriek die een Belgisch-Italiaanse combinatie in 1930
in Sluiskil neerzette. Met een capaciteit van 240.000 ton/jaar was dit toen de grootste
lodenkamerfabriek ter wereld en de grootste ooit in Nederland gebouwd. Dit cijfer
vertelt echter slechts de halve waarheid. Deze kolos was namelijk geen geïntegreerde
installatie. Rond een centrale ovenhal stonden acht gebouwen opgesteld die elk twee
loden kamers bevatten, zodat de capaciteit per loden kamer op de toen gebruikelijke
omvang van 15.000 ton/jaar uitkwam.35

Luchtverontreiniging
Hoewel al deze fabrieken van Gay-Lussac- en Glover-torens waren voorzien,
betekende dat niet dat de milieuproblemen nu tot het verleden behoorden. Daar zijn
verschillende redenen voor. Een systeem met Gay-Lussac- en Glover-torens dat bij
normaal bedrijf goed werkte, deed dit niet zonder meer als de fabriek moest worden
opgestart, of als er storingen optraden. Dit laatste was niet zelden het geval, hoewel
een goede procesregeling het aantal storingen aanzienlijk kon beperken. Daarnaast
zorgde het voort-
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Bronnen: C.T. Kingzett, The history, products and processes of the alkali trade (Londen 1877) 40-44;
F.H. Eijdman jr., Leerboek der chemische technologie (Amsterdam 1906) 29-53; J.S. Doting en H.I.
Waterman, Handleiding bij de studie van het zwavelzuurbedrijf (Dordrecht 1930) 21-148; W.M.M.
Pilaar, Gij en de industrie. Chemische techniek voor iedereen (Amsterdam 1943) 76-94; T.I. Williams,
The chemical industry: past and present (Londen 1953) 53-59, 94-95.
Torens en zuren
De Gay-Lussac- en de Glover-toren
Gay-Lussac- en Glover-torens waren van binnen met lood beklede gevaarten van ongeveer 15 meter
hoog, die gevuld waren met grof vulmateriaal als cokes, zuurbestendige Volviclava of later speciaal
voor dat doel ontwikkelde kunstmatige stenen en Raschigringen. Door het aanbrengen van deze
vulling konden de van beneden naar boven door de installaties opstijgende zwavel- en stikstofdampen
in nauw contact komen met vloeistoffen die van boven naar beneden stroomden. In de
Gay-Lussac-toren, die na de loden kamers was geplaatst, losten stikstofoxiden uit de afvoergassen
van de kamer op in het van boven naar beneden stromende geconcentreerde zwavelzuur. Het
salpeterverbruik van een met pyriet gestookte lodenkamerfabriek kon zo worden teruggebracht van
9-14% naar 1-3%.
Het restant ging, als voorheen, door de schoorsteen naar buiten.
Het zuur op de bodem van de Gay-Lussac-toren (nitrose geheten), dat rijk aan stikstofoxiden was,
werd vervolgens naar de top van de Glover-toren gepompt, vanwaar men het verdund met kamerzuur
naar beneden liet vallen langs een opstijgende stroom hete roostgassen. Tijdens dit proces gebeurden
er diverse zaken tegelijk: de roostgassen namen stikstofoxiden uit de nitrose op, hetgeen essentieel
was voor de vorming van zwavelzuur, terwijl ze tevens afkoelden en water(damp) opnamen.
Door het verlies aan water en de vorming van nieuw zuur uit het mengsel van de in de toren aanwezige
zwavel- en stikstofoxiden werd het neerstromende zuur tevens geconcentreerd, waardoor een deel
ervan als geconcentreerd zuur naar de top van de Gay-Lussac- toren kon worden teruggevoerd (zie
figuur).
Handelszuren
Zwavelzuurfabrieken die werkten volgens het lodenkamerproces, brachten doorgaans drie kwaliteiten
zwavelzuur in de handel, die in sterkte en zuiverheid verschilden. Deze sterkten werden uitgedrukt in
graden Baumé (oBé), een maat voor het soortelijk gewicht van het zuur.
Kamerzuur
Het zogeheten kamerzuur vormde de grootste partij. Het werd uit de loden kamer getapt en bevatte
65% zwavelzuur, dat is een sterkte van 50-55oBé.
Glover-zuur
Daarnaast werd een hoeveelheid Glover-zuur geproduceerd, met een sterkte van 60oBé (78%
zwavelzuur). Glover-zuur was doorgaans sterk verontreinigd met ijzer- en arsenicumzouten, die in
de vorm van vliegas uit de pyrietovens vrijkwamen. Deze (giftige) verontreinigingen maakten dit zuur
voor weinig toepassingen geschikt, maar het algemeen gevoelen omstreeks de eeuwwisseling was dat
het zonder bezwaar voor de fabricage van superfosfaat gebruikt kon worden. Gemengd met kamerzuur
had het de sterkte die theoretisch voor de fabricage van superfosfaat nodig was.
Sterk geconcentreerd zwavelzuur
Gespecialiseerde zwavelzuurfabrieken maakten bovendien een derde kwaliteit zwavelzuur met een
sterkte van 66oBé (ca. 93% zwavelzuur) door concentratie van 50-55oBé en gezuiverd 60oBé zuur in
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loden en platinapannen, of in speciale concentreringsinstallaties van moderner ontwerp. Dit
hooggeconcentreerde zuur was onmisbaar voor onder andere de raffinage van petroleum en vele
reacties in de synthetisch-organische chemie (kleurstoffen, farmaceutica, explosieven), maar ook zeer
gewenst bij transport voor lange afstanden, omdat zo de transportkosten aanzienlijk werden verlaagd.
Tezamen konden deze kwaliteiten zo breed worden ingezet binnen en buiten de chemische industrie
dat ze de zwavelzuurfabricage maakten tot dé chemische sleutelindustrie van de negentiende en vroege
twintigste eeuw.
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durende streven naar schaalvergroting voor problemen als niet alle onderdelen van
de fabriek tegelijkertijd werden uitgebreid.
Vergroting van de ovencapaciteit en uitbreiding van de productie van de loden
kamers zonder het aantal torens uit te breiden, was vragen om moeilijkheden. Deze
deden zich bijvoorbeeld voor toen de superfosfaatfabriek in Capelle a/d IJssel vanaf
1926 de fabrieks-capaciteit vergrootte tot ongeveer 120 ton 60oBé zuur per dag. Niet
alleen waren er uitbreidingen in de hard ware, ook werd het zogenaamde
‘intensiefsysteem’ ingevoerd. Bij dit systeem bracht men meer stikstofoxiden in
omloop, waardoor meer zwaveldioxide in zwavelzuur werd omgezet. Zonder
uitbreiding van de Gay-Lussac-torens leidde dit echter tot een zeer hinderlijke uitstoot
van gele en rode stikstofverbindingen. Dit gebeurde in de fabriek aan het Kralingse
Veer en het is interessant te zien hoe omstreeks 1930 met zulke kwesties werd
omgegaan.36
Direct bij de aanvraag tot bedrijfsuitbreiding in juli 1926 vroeg het gemeentebestuur
van Capelle advies aan de Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
over de voorwaarden waaronder de vergunning verleend kon worden. Deze liet
metingen uitvoeren om de samenstelling van de rookgassen te bepalen en vergeleek
de resultaten met de prestaties van andere zwavelzuurfabrieken in binnen- en
buitenland. De uitstoot in Capelle bleek - wat omwonenden reeds verwacht hadden
- inderdaad fors aan de hoge kant te zijn en de fabriek kreeg enkele voorwaarden
opgelegd. Deze waren echter onvoldoende - of werden onvoldoende in praktijk
gebracht - want na de uitbreiding van de fabriek namen de klachten alleen maar toe.
De inspecteur schakelde daarop de Delftse hoogleraar scheikunde H.I. Waterman in.
Deze schreef daarop een rapport waarin hij aantoonde dat het ‘intensief systeem’ de
capaciteit van de loden kamers dusdanig opvoerde dat de bestaande Gay-Lussac-torens
de stroom uitlaatgassen niet konden verwerken. Hij gaf bovendien gedetailleerde
aanwijzingen welke aanpassingen aan de torens en in de procesregeling nodig waren
om de uitstoot aan zure gassen te reduceren. De directie van de VCF ging echter
maar op een deel van de aanbevelingen in en de problematiek sleepte zich nog jaren
voort. Blijkbaar hadden het gemeentebestuur en het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid onvoldoende bestuurlijke middelen om de fabriek tot een andere
koers te dwingen.37
Wanneer we ons herinneren dat de fabriek in die tijd ook in opspraak was vanwege
de uitstoot van fluorverbindingen, wordt duidelijk dat gecombineerde
superfosfaat/zwavelzuur-fabrieken een aanzienlijke milieuoverlast konden
veroorzaken. Ook de meststoffenfabrieken in Zwijndrecht, Vlaardingen,
Geleen-Lutterade en Sluiskil kwamen in de eerste decennia van de eeuw regelmatig
in opspraak vanwege de aan die bedrijven verbonden zwavelzuurfabrieken.38

Procescontrole en arbeid
Het vanaf 1870 ontwikkelde totaalconcept van een lodenkamerfabriek met Gloveren Gay-Lussac-torens zorgde voor een productieproces dat indertijd behoorlijk
complex was. Zaken als de omvang van de luchtstroom, de hoogte van de temperatuur
en de recirculatiesnelheid van de stikstofoxiden hadden een grote invloed op de
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rendementen van de fabriek en op de kwaliteit van de uitlaatgassen. Het afregelen
van een dergelijk proces kon moeilijk slechts door zintuigelijke inspectie geschieden,
de werkwijze die tot dan toe in de chemische industrie gebruikelijk was.
Lodenkamerfabrieken horen dan ook tot de allereerste fabrieken waar een op
metingen gebaseerde vorm van procesregeling werd geïntroduceerd. De praktijk om
de luchttoevoer naar de pyrietovens te regelen op grond van de chemische
samenstelling van de uitlaatgassen uit de Gay-Lussac-torens, was bijvoorbeeld aan
het einde van de negentiende eeuw in de meeste fabrieken ingevoerd. De Duitse
econoom E. Drösser beschrijft de methode althans als tot de standaardpraktijk van
het zwavelzuurbedrijf behorend.39
Daarnaast voerden de fabrikanten nog andere regelmechanismen in, waarbij men
ernaar streefde deze zoveel mogelijk te automatiseren. Naast de invoering van
mechanische roostovens ging het bijvoorbeeld om het automatiseren van de
luchttoevoer of trek door de kamers en om de invoering van automatisch werkende
zuurhevels of hevelpotten, die het zuur uit de loden kamers afvoerden, waardoor het
vloeistofniveau op de bodem van de kamers altijd hetzelfde was. De verantwoordelijke
baas van de fabriek en de kamerwacht regelden echter ook nog zaken als de toevoer
van stoom en salpeter met de hand, op grond van voortdurende metingen van de
temperatuur, van het zuurgehalte in de torens en de kamers en op basis van de kleur
van de uitlaatgassen. Meting van de zuursterkte gebeurde met de areometer van
Baumé; bij de uittredende gassen ging het er in 1908 nog om deze zo te krijgen dat
een lichtgele kleur net waarneembaar was. Bij de temperatuurregeling moest er
bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat het temperatuurverschil tussen de in- en de
uittredende gassen constant op 35°C werd gehouden.40
Door al deze regelmechanismen kon met zeer weinig personeel worden volstaan.
In de zwavelzuurfabriek te Uithoorn, bijvoorbeeld, waar in 1915 drie
lodenkamerfabrieken van elk drie tot vier kamers stonden opgesteld, die per fabriek
ongeveer tien ton per dag produceerden, werkten per fabriek slechts acht arbeiders,
verdeeld over twee ploegen van vier. Per arbeider werd toen in volcontinudienst 1,3
ton zwavelzuur per dag geproduceerd.41
Door de schaalvergroting aan het eind van de jaren twintig steeg de
arbeidsproductiviteit per werknemer verder. Bij Ketjen produceerde de in 1929 ten
behoeve van de Mekog gebouwde lodenkamerfabriek met slechts acht arbeiders meer
dan 45.000 ton zwavelzuur per jaar, dat is ruim vijftien ton 60oBé zuur per arbeider
per dag.42 In korte tijd was de arbeidsproductiviteit dus ruim
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Het ovengebouw van de zwavelzuurfabriek van de Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, v/h G.T.
Ketjen & Co. te Uithoorn, omstreeks 1915. Vier Herreshoff-ovens stonden naast elkaar opgesteld om
zwaveldioxide voor één stel van vier in serie geschakelde loden kamers te leveren. De fabriek in
Uithoorn beschikte in totaal over tien pyrietovens. De ovens werden van boven door arbeiders
handmatig gevuld.
Het afvoeren van de gloeiend hete pyrietas - onder in de ovens - was het zwaarste en ongezondste
karwei in het zwavelzuurbedrijf.

vertienvoudigd. In een moderne middelgrote zwavelzuurfabriek, vertelt Drösser in
1908:
‘krijgt een bezoeker de indruk, alsof de geweldige langgerekte loden
kamers, de hoge torens, de grote electrisch aangedreven, kalm roterende
mechanische roostovens, de hete concentratie-apparaten aan zichzelf
overgelaten zonder enige menselijke tussenkomst hun taak verrichten. Een
enkele man houdt de kamers en torens in de gaten, een enkeling bedient
de mechanische roostovens, een enkeling houdt toezicht op de concentratie
(installatie). - De deelname van arbeiders aan het productieproces is hier
kwantitatief tot het uiterste gereduceerd’.43
Het beeld dat Drösser hier oproept, verschilt aanzienlijk met dat van de
superfosfaatfabrieken. Terwijl in deze laatste fabrieken de ongeschoolde zware
lichamelijke arbeid overheerste, meet- en regelapparatuur tot 1950 afwezig was en
er een voortdurende wisseling was van personeel, werkten zwavelzuurfabrieken, met
uitzondering van de sjouwers die de pyrietovens moesten vullen en de as moesten
verwijderen, met een kern van vaste, goed geschoolde arbeiders. Om de eerder
beschreven controletaken uit te voeren, was een goed verstand en langdurige ervaring
nodig. Anders dan in een superfosfaatfabriek was er een duidelijke rangorde en een
uitgestippelde carrièreweg in het lodenkamerbedrijf.44
Vaak zag deze carrièreweg er als volgt uit. Nieuw aangestelde arbeiders van
ongeveer twintig jaar werden eerst met allerlei hulpen transportactiviteiten belast,
zoals het laden en lossen van de pyrietovens. Dit was het zwaarste en ongezondste
werk op de fabriek. Bij het afvoeren van de gloeiend hete, nog dampende pyrietas
kregen de arbeiders soms blaren op hun handen en gaten in hun kleren van de
rondstuivende as. Na enige tijd stelde men dan de ouderen onder hen aan als bedienend
personeel van de ovens. Na een dag of vijf bij een ervaren ovenarbeider in de leer te
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zijn geweest, konden zij die taak zelf uitoefenen. Dit is naar huidige maatstaven een
korte inwerktijd, maar vergeleken met de gebruikelijke dagloners in het
superfosfaatbedrijf juist lang. Uit de beste ‘ovenisten’ rekruteerde de bedrijfsleiding
de opzichters van de torens en kamers. Na jarenlange ervaring kon de bekwaamste
kamerwacht nog promotie maken tot meesterknecht of baas van de lodenkamerfabriek.
Daarboven stond dan soms nog een bedrijfsleider, maar dat was een figuur die niet
uit de arbeiders voortkwam. Al dan niet academisch geschoold, was hij
verantwoordelijk voor het doorvoeren van verbeteringen in het productieproces, voor
het bedrijfslaboratorium, waar pyrietmonsters en andere chemicaliën werden
geanalyseerd, en voor alle andere technische bedrijfstaken die niet tot de dagelijkse
routine behoorden.45 Bij een regeltechnisch zo complex bedrijf kon de aan- of
afwezigheid van ervaren personeel het verschil tussen winst en verlies uitmaken en tussen het veroorzaken van weinig en veel milieuoverlast. Een wetenschappelijk
gevormde bedrijfsleider had daarbij zeker geen voordelen boven een in de praktijk
gevormde baas.
‘Iedere oven, iedere pyrietsoort moest eerst uitgeprobeerd worden, eer een
regelmatig bedrijf mogelijk was.’ Bovendien, zo vervolgt Drösser, was ‘iedere kamer
als een invidu met volledig verschillende eigenschappen, die iedere kameropzichter
opnieuw diende te leren kennen, eer hij de zaak onder controle had’. Dit was dan
ook de gouden tijd voor bazen met veel ervaring, het onderwerp van vele sterke
verhalen en vaak potentaten op hun terrein. De directie had
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Luchtopname van de zwavelzuurfabrieken van de Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, v/h G.T.
Ketjen & Co. in Amsterdam-Noord (1928). Middenhoven de in 1917 gebouwde lodenkamerfabriek,
met een capaciteit van 10.000 ton 60oBé zuur per jaar. Ze bestaat uit een ovengebouw (links), een
hoog middengedeelte met de torens, en een fabriekshal met loden kamers (rechts). Rechtsonder, links
van de stenen schoorsteen, de gebouwen van de tussen 1901 en 1903 gebouwde
contactzwavelzuurfabriek, met een batterij wastorens voor het zuiveren van het zwaveldioxidegas
(met schuur bovenop). Op de kaden onder en links hopen pyriet en pyrietas. Rechtsonder de kade
voor de afvoer van producten, met zwavelzuurtanks en mandflessen.

maar weinig greep op hen en in Pernis noemde een van de directeuren de chefsploeg
zelfs ‘het schaduwkabinet’.46

Het contactproces
Met het lodenkamersysteem konden grote hoeveelheden matig geconcentreerd
zwavelzuur worden verkregen. Sterker geconcentreerd zwavelzuur (93-97%) verkreeg
men door verhitting in platinaketels of een concentratieapparaat. Wel hing er een
prijskaartje aan het gebruik van deze kostbare apparatuur. Een platinaketel kostte
afhankelijk van de grootte f 15.000,- tot f 35.000,-, een voor die tijd zeer hoog bedrag.
Terwijl de kostprijs van kamerzuur aan het begin van de eeuw ongeveer f 1,40 per
100 kg was, was deze voor 66oBé zuur f 1,60 en voor 97% zuur zelfs f 1,90.47
Zwavelzuur van een nog grotere sterkte kon echter niet met deze methoden worden
gemaakt. Voor de bereiding van rokend zwavelzuur of oleum (een ‘oplossing’ van
zwaveltrioxide in 100% zwavelzuur, met de brutoformule H2S2O7) bestond een geheel
ander proces, een voortzetting van de oeroude ambachtelijke bereidingswijze van
zwavelzuur uit ijzervitriool in zogeheten galei-ovens.
Dit kleinschalige, tijdrovende proces was buitengewoon kostbaar en de vraag naar
oleum was navenant gering. De ontdekking in 1869 van de synthetische bereiding
van de rode meekrap-kleurstof alizarine bracht daar verandering in. Er kwam zoveel
vraag naar het rokende zuur dat de prijs van f 35,- per 100 kg in 1873 naar f 56,- in
1875 steeg.48
Bij een dergelijk prijsniveau was het lonend naar alternatieven te zoeken. Dit
gebeurde dan ook, waardoor de oleumprijs weer daalde tot f 41,- per 100 kg in 1878.
Een van deze alternatieven was het zogeheten ‘contactproces’, dat in 1875 op basis
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van theoretische overwegingen en uitgevoerde experimenten door de scheikundige
Clemens Winkler (1838-1904) in Duitsland werd ontwikkeld.
Winkler publiceerde in dat jaar zijn voorstel om geconcentreerd zwavelzuur van
93-97% eerst te splitsen in een evenredig gasmengsel van zwaveldioxide (SO2) en
zuurstof (O2) en beide componenten vervolgens te leiden over roodgloeiend
fijnverdeeld platina op een asbestdrager zodat zij met elkaar tot zwaveltrioxide (SO3)
reageerden. Dit zwaveltrioxide kon vervolgens in wisselende verhoudingen in water
worden opgelost, waardoor zwavelzuur van willekeurige sterkte gemaakt kon worden
(twee moleculen zwaveltrioxide op één molecuul water geeft bijvoorbeeld oleum).
Het was een elegant proces, want het verving de gasvormige katalysator van het
lodenkamerproces (stikstofoxiden), waarvan steeds kleine hoeveelheden in de
atmosfeer verdwenen, door een vaste katalysator (platina) die in theorie ‘eeuwig’
gebruikt kon worden.
Bovendien kon dit proces in apparatuur van kleine afmetingen worden uitgevoerd.
Nadelen waren er echter ook, met als meest opvallende dat eerst op de oude wijze
geconcentreerd zwavelzuur geproduceerd moest worden voordat oleum kon worden
gemaakt.49 De uitwerking van een werkbaar technisch procédé kostte bijna vijftien
jaar. Vier Duitse en Engelse bedrijven hadden hierin een aandeel. Uiteindelijk was
het vooral de Duitse chemicus Rudolf Knietsch (1854-1906) die erin slaagde bij de
Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) een proces in vier stappen te ontwikkelen
waarmee oleum economisch kon worden geproduceerd. In 1894 kwam de BASF
met dit contactzuur op de markt.50 De eerste stap volgens het procédé van Knietsch
was de productie van zwaveldioxide uit pyriet in de gebruikelijke roostovens waarmee
ook de lodenkamerfabrieken werkten. Het aldus omzeilen van de route
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via de splitsing van geconcentreerd zwavelzuur was een cruciale innovatie om het
proces rendabel te maken. Door voort te bouwen op bestaande technologie, kon dit
deel van het proces van meet af aan op grote schaal in praktijk worden gebracht.
Vervolgens ging dit gas, gemengd met de overtollige verbrandingslucht, door een
gaszuiveringsapparaat waar de roostgassen zeer grondig van alle verontreinigingen
werden gezuiverd. Zulke verontreinigingen zouden de katalysator als het ware
‘vergiftigen’, een term die zich sindsdien in het vakgebied van de katalyse heeft
gehandhaafd. Wanneer de zuivering achterwege bleef, moest men de dure
platinakatalysator voortdurend vervangen, wat nadelig was voor de winstgevendheid
van het proces. Na de zuiveringseenheid volgde de eigenlijke contactoven, waarin
het gasmengsel door een bundel met katalysator gevulde dunne buizen werd geleid.
Hier deed de ‘contactwerking’ van de platinakatalysator bij ongeveer 410°C haar
werk door het zwaveldioxide met de nog aanwezige luchtzuurstof in zwaveltrioxide
om te zetten.
De vierde stap, ten slotte, was de opname van het gevormde SO3-gas in een
vloeistof. Dit gebeurde in het zogeheten absorptieapparaat. Knietsch ontdekte dat
niet water maar geconcentreerd zwavelzuur het meest geschikte oplosmiddel voor
zwaveltrioxide was. Een contactzwavelzuurfabriek moest zodoende bij de start een
partij geconcentreerd zwavelzuur van elders inkopen, maar was vanaf dat moment
self-supporting.
Afgezien van enkele andere verbeteringen die Knietsch invoerde, zoals het
voorverwarmen van de roostgassen door de warmte van de reactie in de
contacteenheid, waren dit de hoofdlijnen van het contactproces zoals het op industriële
schaal werd ingevoerd.

Grote gevolgen
De technische betekenis van het contactproces overschreed verre de grenzen van de
zwavelzuurtechniek. Het proces was het eerste katalytische proces op industriële
schaal waarbij men bewust en gecontroleerd van de zogenaamde ‘heterogene’ katalyse
gebruik maakte, dat wil zeggen van een katalytisch proces waarbij de katalysator
zich in een andere fase bevindt dan de reactanten en producten (bijvoorbeeld, zoals
hier, een vaste katalysator, met gasvormige reactanten en producten). Verschillende
fenomenen die zich bij zulke reacties voordoen, waaronder het fenomeen van de
‘vergiftiging’ van de katalysator, die gedurende de twintigste eeuw van veel belang
zouden blijken te zijn, werden voor het eerst indringend bestudeerd in samenhang
met het contactproces van Winkler en Knietsch. Bovendien bleek de theorievorming
die binnen de fysische chemie met betrekking tot chemische evenwichten in
gasreacties werd ontwikkeld, van groot belang voor het begrijpen en optimaliseren
van het contactproces. Door deze gebleken relevantie begonnen sommige bedrijven
meer aandacht aan de fysische chemie te besteden. Zij haalden daarmee kennis in
huis die later van belang zou blijken te zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld
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Een schematische voorstelling van een convertor van een contactzwavelzuurfabriek. Gasvormig,
opgewarmd en goed gezuiverd zwaveldioxide (SO2) stroomt met zuurstof (O) door met een katalysator
gevulde buisreactoren (gearceerde gedeelte) en wordt daar omgezet in zwaveltrioxide (SO3). Als
katalysator fungeert platina of vanadium, op een drager van asbest of silica.

de ammoniaksynthese volgens het Haber-Bosch-proces en voor andere katalytische
reacties in de gasfase. Er ontstond zo een nieuw technologisch regime dat gedurende
de rest van de twintigste eeuw een grote invloed op de chemische industrie zou
hebben (hoofdstuk vijf).51
Ook binnen de zwavelzuurtechniek zelf had het contactproces een werking die de
grenzen van zijn eigen terrein overschreed. Vanaf het moment dat in 1894 het eerste
contactzuur op de markt verscheen, ontstond een scherpe technische concurrentie
tussen het contactproces en het lodenkamerproces, die ook het laatste proces sterk
beïnvloedde. Hoewel na 1898 enige tijd werd gevreesd voor het bestaansrecht van
het kamerproces, wisten de kamerzuurfabrikanten door technische innovatie en
kostprijsverlaging hun positie op de markt voor 50 en 60oBé zuur te behouden. Men
slaagde erin om zuur van die sterktes goedkoper te produceren dan de leveranciers
van contactzwavelzuur. Voor de hogere concentraties lagen de verhoudingen echter
andersom. Daardoor veroverden de contactzwavelzuurfabrieken niet alleen de
oleummarkt, waar zij heer
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De vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwde contactzwavelzuurfabriek van Ketjen in
Amsterdam-Noord, met links de convertor waarin SO2 in SO3 wordt omgezet, en rechts de
warmtewisselaar waarin de warmte van hete reactieproducten wordt gebruikt om de binnenkomende
gasstroom (SO2 en zuurstof) op te warmen. Voor de productie van zwaveldioxide werden bij Ketjen
de pyrietovens van de op de achtergrond zichtbare lodenkamerfabriek gebruikt. In tegenstelling tot
de van 1901 tot 1903 gebouwde contactzuurfabriek stond deze installatie in de open lucht opgesteld.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het, door de introductie van meet- en regeltechnieken die bediening
op afstand mogelijk maakten, steeds gebruikelijker om de apparatuur buiten op te stellen.

en meester waren, maar ook grote delen van de markten voor 66oBé zuur en die voor
zuur van 97%. Zo ontstond er een situatie waarin het lodenkamerproces en het
contactproces naast elkaar bleven bestaan, elk opererend op hun eigen deelmarkten.
Pas omstreeks de Tweede Wereldoorlog zou hierin verandering komen.52

Nederland
De eerste Nederlandse zwavelzuurfabrikant die het contactproces invoerde, was de
Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding. Als enige Nederlandse producent van
geconcentreerd zwavelzuur moest het zeer beducht zijn voor de opkomst van het
nieuwe proces, temeer daar juist sterk zwavelzuur over grotere afstanden werd
vervoerd, zodat daar de internationale concurrentie sterker was.
De Maatschappij bemerkte de concurrentie van BASF al spoedig aan den lijve
omdat de Belgische vaselinefabrieken waaraan het Amsterdamse bedrijf leverde er
omstreeks 1897 toe overgingen oleum te gebruiken voor de raffinage. Het door de
familie Ketjen geleide bedrijf wilde niet achterblijven en richtte reeds kort daarna
op zijn fabrieksterrein te Nieuwer-Amstel een proefinstallatie voor het contactproces
op. Het feit dat Nederland toen geen octrooiwet kende, waardoor geen dure
licentiegelden aan de Duitse fabrikanten betaald hoefden te worden, speelde daarbij
ongetwijfeld een rol.53
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Ketjen huurde de Duitse chemicus Carl Daub in, die beweerde bij de BASF te
hebben gewerkt, om de proeffabriek op gang te helpen. Hij bleek het proces echter
niet goed meester te zijn, met vele storingen als gevolg. Gedurende de twee jaar dat
hij in dienst was, hadden de omwonende tuinders zeer te lijden onder de kwalijke
dampen die op gezette tijden ontsnapten. Pas nadat in mei 1899 de Belgische ingenieur
en voormalige zwavelzuurfabrikant Paul Janssen aan het bedrijf werd verbonden,
lukte het om het contactproces onder de knie te krijgen. De proefinstallatie had nu
zijn werk gedaan. In 1900 ontwierpen Janssen en zijn mededirecteuren een
contactfabriek, die gebouwd werd op een nieuw terrein in Amsterdam-Noord.
Omstreeks 1902 kwam de fabriek in bedrijf.54
Het Amsterdamse bedrijf was waarschijnlijk een van de eerste niet-Duitse bedrijven
die het contactproces invoerden. Meer nog dan het lodenkamerproces vereiste de
productie van contactzuur, een regeltechnisch minstens zo complex proces, goed
geschoolde, ervaren arbeiders. Zo moest de contactoven zo constant mogelijk op 400
tot 420°C worden gehouden, iets wat in die tijd geen sinecure was. In de
absorptieafdeling moest het proces zo worden geregeld dat zwavelzuur van zeer
welomschreven sterkte werd afgeleverd. Dit vergde onder andere het voortdurend
verrichten van metingen van de zuurconcentratie. Met enige overdrijving beweerde
men dan ook wel eens dat de arbeiders van een contactzwavelzuurfabriek eigenlijk
chemici moesten zijn.55
Ketjen had tevens last van aanloopmoeilijkheden op de markt.
Aan oleum bleek in Nederland door het ontbreken van een
synthetische-kleurstoffenindustrie geen behoefte te bestaan. Behalve aan de Belgische
vaselinefabrieken lukte het oleum te leveren aan de Nederlandsch-Indische
paraffinefabrieken van de Dordtsche Petroleum Maatschappij en de ‘Koninklijke’.
Reeds vanaf het begin van de jaren negentig leverde Ketjen geconcentreerd
zwavelzuur ten behoeve van de petroleumraffinage, dat aanvankelijk met zeer grote
moeilijkheden naar Indië werd verscheept. Daar kwam nu oleum bij. Desondanks
bleef de vraag naar oleum te gering, zodat Ketjen ertoe overging het geproduceerde
contactzuur tot 66oBé zuur te verdunnen. Deze markt kende Ketjen door en door, en
aangezien licht verdund contactzuur goedkoper was dan geconcentreerd kamerzuur,
had deze werkwijze economische voordelen.56 Voor de lagere zuurconcentraties
handhaafde het bedrijf tot de Tweede Wereldoorlog een lodenkamerfabriek.
De reeds genoemde ‘Koninklijke’ Nederlandsche Petroleum Maatschappij was
het tweede Nederlandse bedrijf dat serieus overwoog het contactproces in te voeren.
Besprekingen met BASF over een
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licentie voor Indië mislukten echter en de Koninklijke besloot daarop op safe te
spelen en een lodenkamerfabriek te Balik Papan op Borneo te bouwen.57
De tweede Nederlandse contactzuurfabriek kwam pas in 1920 in Sas van Gent in
bedrijf. Eigenaar was de in 1904 opgerichte ‘Nieuwe Nederlandsche Maatschappij
tot Vervaardigen van Spiegelglas, Glazen Voorwerpen en Chemische Producten’
(die laatste toevoeging sinds 1912). Als 100% dochter van het St. Gobain-concern,
de grootste Franse producent van glas, zwavelzuur en superfosfaat, had het bedrijf
toegang tot de modernste technologie op dat gebied. Toen St. Gobain dan ook in
1912 besloot een superfosfaat- en een zwavelzuurfabriek aan haar glasfabriek in Sas
van Gent toe te voegen, koos men ervoor zwavelzuur volgens zowel het lodenkamerals het contactprocédé te bereiden. Door de problemen die de Eerste Wereldoorlog
opwierp, kwam de fabriek echter pas in 1920 in bedrijf.58
Tot 1939 waren de fabrieken in Amsterdam en Sas van Gent de enige
contactzwavelzuurfabrieken in het land. Het feit dat de enorme
capaciteitsuitbreidingen rond 1930 geheel door lodenkamerfabrieken werden
gerealiseerd, bewijst dat voor zuur van een lagere concentratie dat procédé toen nog
de voorkeur had. Toen Staatsmijnen in 1937 besloot een derde Nederlandse
contactzwavelzuurfabriek te bouwen, die twee jaar later gereed kwam, hield dit direct
verband met het feit dat het bedrijf hooggeconcentreerd zwavelzuur nodig had omdat
het zich op het gebied van de organisch-chemische industrie ging begeven. Men had
de fabriek nodig voor de synthetische bereiding van alcohol, voor de raffinage van
benzeen en voor de bereiding van nitreerzuur om kleurstoffen en explosieven te gaan
maken.59
Pas toen na de Tweede Wereldoorlog de contactzuurtechnologie van het
Amerikaanse Monsanto-concern beschikbaar kwam, deels mogelijk gemaakt door
de Marshallhulp, werd het mogelijk om ook het lager geconcentreerde zuur via het
contactproces te maken tegen een kostprijs die onder die van het lodenkamerproces
lag.
Na de oorlog werden geen nieuwe lodenkamerfabrieken meer gebouwd en
schakelde de ene na de andere superfosfaatproducent over op het contactprocédé.
Qua capaciteit waren contactzwavelzuurfabrieken tot het begin van de jaren vijftig
meestal kleiner dan lodenkamerfabrieken. Pas daarna ging de capaciteit met sprongen
omhoog, waarbij een verdrievoudiging optrad per tienjaarlijkse periode. In 1947
hoorde 100 ton/dag tot de mogelijkheden (circa 33.000 ton/jaar), in 1957 was dit 300
ton/dag en tussen 1965 en 1970 werden er zelfs fabrieken met een capaciteit van 800
tot 900 ton/dag gebouwd. De capaciteit van de vooroorlogse lodenkamerfabrieken
werd toen ruimschoots overschreden. Bovendien ging het nu om 100% geconcentreerd
zwavelzuur en werd deze capaciteit in één geïntegreerde productie-eenheid
gerealiseerd (een zogeheten single train-installatie - zie hoofdstuk 7).60

De opkomst van het ingenieursbureau
De geschiedenis van de procestechnologie in de superfosfaat- en zwavelzuurindustrie
is niet compleet zonder de beschrijving van een fenomeen dat zich met name in deze
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industrietak al vroeg ontwikkelde: het ingenieursbureau (toen ook wel ‘technisch
bureau’ genoemd). Bureaus die zich met superfosfaat en zwavelzuur bezighielden,
behoorden tot de oudste van Europa. Het waren de ideale partners voor nieuwkomers
in de branche, die vooral in de minder ontwikkelde Nederlandse chemische industrie
nogal eens voorkwamen. Sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw konden
zij van de diensten van zulke bureaus gebruikmaken. De bureaus vormden een
voortzetting en uitbreiding van het in Engeland reeds langer bestaande verschijnsel
van de ‘consulting chemists’; Ludwig Mond, die de pyrietovens en een sodafabriek
bij Smits in Utrecht installeerde, was hier een voorbeeld van. Ze konden bedrijven
op vele fronten van advies dienen, ontwierpen vaak complete fabrieken en bezaten
niet zelden octrooien op cruciale technische onderdelen van een proces. Aan een
klant leverden ze dan ook meestal, naast het ontwerp en de bouwtekeningen van de
complete fabriek, enkele zeer speciale, succesvolle onderdelen van het ontwerp. De
rest van de materialen en apparaten kocht de klant dan zelf in, terwijl hij ook de
aannemers inhuurde. Wel was de montage van de cruciale onderdelen vaak in handen
van de ingenieurs van het technisch bureau, terwijl zij soms ook assistentie boden
bij het opstarten van de fabriek.61
Nederlandse chemische fabrieken waren voor technisch advies en vooral voor
gespecialiseerde instrumenten, apparaten en installaties vaak aangewezen op
buitenlandse bureaus. Op het gebied van de superfosfaat- en zwavelzuurindustrie
was er slechts één nationale uitzondering: het ingenieursbureau dat F.W. Bakema
achtereenvolgens in Zwijndrecht, Hilversum en Amsterdam bezat. Tussen de periodes
dat hij als technisch directeur werkzaam was, vulde hij zijn tijd met technische
advisering en het ontwerpen van fabrieken. Ook tijdens zijn aanstelling als directeur
kon zijn technisch gerichte ondernemersgeest het niet laten plannen voor de oprichting
en bouw van fabrieken te maken. Zo benaderde hij in september 1904 de Koninklijke
met het plan om gezamenlijk kunstmest- en zwavelzuurfabrieken in
Nederlandsch-Indië te stichten. De Haagse petroleummaatschappij hield de boot
echter af. Bakema ontwikkelde de bouwplannen voor verscheidene Nederlandse
superfosfaatfabrieken, maar ontwierp ook kunstmestfabrieken in Duitsland en
Noorwegen. Hij trad tevens op als leverancier van apparatuur. Na van 1920 tot 1928
directeur van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaardingen
te zijn geweest, staakte hij voor zover bekend zijn activiteiten als fabrieksontwerper.62
Welke rol ingenieursbureaus speelden bij de introductie van nieuwe
procestechnologie, kan worden geïllustreerd met enkele voor-
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beelden uit de geschiedenis van de Koninklijke. Toen dit bedrijf aan het begin van
de eeuw overwoog in Indië een paraffinefabriek en een zwavelzuurfabriek neer te
zetten, was het een van de snelst groeiende olieproducenten, maar zonder een eigen
technisch bureau. Voor de zwavelzuurfabriek ging men daarom bij het Duits-Franse
ingenieursbureau Hartmann & Benker te rade en voor de paraffinefabriek bij het
gerenommeerde Weense ‘Technische Bureau’ van Albrecht von Gröling. De
zwavelzuurfabriek werd voorlopig niet gebouwd. Von Gröling daarentegen kreeg in
juni 1903 de opdracht een paraffinefabriek neer te zetten bij de raffinaderij te
Pangkalan Brandan op Sumatra. Het Weense bureau leverde het technisch ontwerp
en enige installaties en zond twee monteurs naar de Oost om te helpen bij het
installeren en opstarten van de fabriek. Het liep op een drama uit. Het technisch
ontwerp was volledig ongeschikt voor toepassing in de tropen.
De temperatuur in het koelerhuis, die 8°C had moeten wezen, kon niet onder de
15°C worden gebracht, omdat de rivier die het koelwater moest leveren veel te warm
was. De paraffine stolde vrijwel niet en technici van de Koninklijke waren maanden
in de weer om de fabriek alsnog aan de praat te krijgen.63
Dit debacle vormde voor de Koninklijke de directe aanleiding voor de oprichting
van een eigen technisch bureau. Toen een tweede paraffinefabriek, nu te Balik Papan
op Borneo, ontworpen moest worden, trok men de ervaren Delftse technoloog D.
Pijzel (1877-1972) aan; tevens werd de werktuigkundige A.M. Coenen (1869-1935)
aan de staf van het Haagse hoofdkantoor toegevoegd. In maart 1907 schreef directeur
H. Loudon aan zijn Shell-collega R. Waley Cohen dat zijn Haagse kantoor nu was
toegerust om plannen voor fabrieken uit te werken. De staf werd verder uitgebreid
en een jaar later was er voor het eerst sprake van een afzonderlijk Technisch Bureau.
Onder leiding van Coenen groeide de afdeling uit tot een groot intern ingenieursbureau
waar tientallen technici, tekenaars en inkopers van apparatuur werkzaam waren.
Voor de Nederlandse industrie had dit grote voordelen, want vele bestellingen werden
bij de vaderlandse machine-industrie geplaatst.64 Hoewel de Koninklijke zich zo op
het gebied van haar core businesses - winning, raffinage en transport - onafhankelijk
maakte van externe technische bureaus, was dit zeker niet het geval als het erom
ging zich op nieuwe terreinen te begeven. Toen men dan ook in 1908 voor de zoveelste
maal de oprichting van een zwavelzuurfabriek overwoog, wendde het bedrijf zich
wederom tot Hartmann & Benker; ditmaal met het verzoek om een lodenkamerfabriek
met een capaciteit van 16.000 ton/jaar te ontwerpen - meer dan dertig keer zo groot
als de fabriek die dit bureau zes jaar eerder voor de Koninklijke had ontworpen.
Hieruit spreekt niet alleen de enorme groei die de Koninklijke in die zes jaar
doormaakte, maar vooral ook het inmiddels tot vaste overtuiging geworden idee dat
men alleen zelf moest gaan produceren als men dit kon doen volgens de laatste stand
der techniek en tegen de laagst mogelijke kostprijs. Nu viel er wél een positieve
beslissing. De fabriek werd in Balik Papan gebouwd en kwam eind 1910 gereed.
Naast de levering van het procesontwerp boden Hartmann & Benker in hun offerte
hulp aan bij gespecialiseerd loodbranderswerk en bij de installatie van cruciale
onderdelen en zorgden zij voor een lijst met leveranciers van apparatuur. De
bestellingen voerde het Technisch Bureau van de Koninklijke/Shell zelf uit, maar
bij het opstarten van de fabriek leverden Hartmann & Benker weer assistentie. De
fabriek, een van de eerste in de tropen, werkte tot 1931 naar alle tevredenheid.65
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De sinds ongeveer 1880 bestaande firma Hartmann & Benker was op het terrein
van de zwavelzuur- en superfosfaatindustrie een van de bekendste bureaus van
Europa. In 1909 afficheerde het bedrijf, met kantoren in Wiesbaden en in Clichy bij
Parijs, zich als ‘Internationale technische Bureaus für die chemische Industrie’.
Het beschikte in Clichy over een eigen laboratorium en een proeffabriek. Hartmann
& Benker leverden complete fabrieksontwerpen en fabrieksinstallaties, waarbij hun
specialiteiten onder andere een zuurbestendig vulmateriaal, ventilatoren voor loden
kamers en concentratie-installaties voor zwavelzuur waren. Volgens een advertentie
uit 1909 had deze naar eigen zeggen ‘oudste zaak binnen deze branche’ tot dan toe
ongeveer 800 fabrieken ontworpen en geïnstalleerd en trad ze op als raadgevend
ingenieur van talloze fabrikanten uit alle industrielanden. Dit cijfer laat zien welk
een omvang het fenomeen ingenieursbureau toen reeds had. Kort daarna besloten F.
Benker en E. Hartmann ieder hun eigen weg te gaan. Benker zette zijn zaak in Clichy
voort onder de firma Benker & Millberg, terwijl het Wiesbadense bureau van
Hartmann na een korte zelfstandige periode in 1912 werd overgenomen door de
Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.G. uit Frankfurt a/M, een bedrijf dat
alom bekend zou worden onder het telegramadres ‘Lurgi’.66
Lurgi was in 1897 voortgekomen uit de technische afdeling van de
Metallgesellschaft, een groot Duits concern op het gebied van de non-ferrometallurgie
dat ook bij de zinkfabriek in Budel en de zinkwitfabriek in Maastricht betrokken
was. Het verwierf de rechten op de bekende Herreshoff-etageoven voor het roosten
van pyriet (die nu Lurgi-oven ging heten) en op het veelgebruikte Cottrell-apparaat
voor de zuivering van roostgassen. Met de overname van Hartmann in 1912 haalde
Lurgi een succesvol ingenieursbureau in huis dat in hoge mate complementair was
aan zijn eigen activiteiten. Het stelde Lurgi in staat complete zwavelzuurfabrieken
te leveren. Ook bedrijven die zelf zwavelzuurfabrieken ontwierpen, zoals Ketjen en
de ASF/VCF, konden met betrekking tot cruciale onderdelen moeilijk om Lurgi
heen. Vrijwel elke Nederlandse zwavelzuurfabriek had voor de Tweede Wereldoorlog
haar Lurgi-etageovens en, waar nodig, het doorgaans van Lurgi afkomstige
Cottrell-apparaat. Een ander Duits bureau dat in Nederland actief was, was ‘Lütjens
& Ludewig. Ingenieurbüro für
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Fabrikanlagen’ uit Hannover. Dit bedrijf ontwierp vlak voor de Eerste Wereldoorlog
de nieuwe fabriek van Coenen & Schoenmakers te Veghel en was van 1923 tot 1925
betrokken bij de bouw van de zwavelzuurfabriek van Bakema's ENCK in
Vlaardingen.67
Om hun positie op de markt te behouden, moesten bedrijven als Lurgi en Lütjens
& Ludewig zich voortdurend inspannen om hun ontwerpen en apparatuur te
verbeteren. Het is deze aan handel op een technologische markt gekoppelde
innovatieve activiteit die begrijpelijk maakt waarom processen van schaalvergroting
vaak over de gehele linie plaatsvonden. Wanneer een zwavelzuurfabriek bijvoorbeeld
een nieuwe pyrietoven met een grotere capaciteit aanschafte, stonden de concurrenten
vaak niet lang daarna ook bij de leverancier van die installatie op de stoep. Hoewel
het zeker onjuist zou zijn te menen dat ingenieursbureaus als Lurgi in de twintigste
eeuw een exclusieve voortrekkersrol vervulden op het gebied van de technische
ontwikkeling in de procesindustrie - zoals bijvoorbeeld blijkt uit de rol die chemische
producenten als BASF en Monsanto op het gebied van het contactproces speelden is het wel zo dat zij een steeds groter aandeel kregen in de diffusie van technische
kennis. Als ontwerpers van fabrieken kwamen ze bij veel bedrijven over de vloer en
hadden zo als geen ander een overzicht over de laatste stand van de techniek. Een
bedrijf als Lurgi hanteerde bovendien de strategie om via aandelenbezit en
commissariaten bij talloze metallurgische en chemische bedrijven betrokken te raken.
Dit gaf Lurgi enerzijds een voorkeurspositie als deze bedrijven nieuwe installaties
wilden aanschaffen of een fabriek wilden laten ontwerpen, en het zorgde er anderzijds
voor dat het bedrijf op de hoogte raakte van de eisen van de fabriekspraktijk en van
innovaties die binnen die bedrijven waren ontwikkeld. Ingenieursbureaus in andere
sectoren van de procesindustrie volgden een vergelijkbare strategie.68
Soms leidde de samenwerking tussen technische bureaus en productiebedrijven
ertoe dat de laatste de licentierechten op nieuwe vindingen aan die bureaus
overdroegen, omdat dit een grotere verbreiding van de innovatie en dus een grotere
inkomstenbron uit deze rechten garandeerde. De voorbeelden van de Herreshoffoven
en het Cottrell-apparaat vallen in deze categorie. Ook het feit dat Monsanto in 1926
de rechten op het door haar ontwikkelde contactproces aan de Britse bouwer van
cokes- en zwavelzuurfabrieken Simon Carves overdroeg, zal vermoedelijk hebben
bijgedragen tot de introductie van dit proces in talloze zwavelzuurfabrieken. Juist
doordat ingenieursbureaus als Lurgi en Simon Carves op verschillende plaatsen in
Europa dezelfde installaties neerzetten, hadden ze, zelfs als ze niet met een
productiebedrijf verbonden waren, grote voordelen boven de modale chemische
fabrikant. Deze laatste deed immers hooguit ervaring op met één, of enkele, fabrieken,
terwijl de ingenieursbureaus informatie kregen over het functioneren van tientallen
fabrieken op hun terrein en over de onvolkomenheden die daarbij opdoken. Hun
ontwikkelingswerk om zulke problemen uit de wereld te helpen was hun grote kracht.
‘As they worked for many clients’, vertelt Ralph Landau, die zelf jaren in deze
branche heeft gewerkt, ‘they accumulated useful information related to the operation
of plants under a variety of conditions.’69
Na de Tweede Wereldoorlog zou de rol van deze ingenieursbureaus bij de diffusie
van technische innovaties verder toenemen. Terwijl zij zich vóór die tijd veelal
beperkten tot het leveren van de bouwtekeningen en van enkele cruciale installaties
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en apparaten, kwam vlak voor de oorlog in de Verenigde Staten een nieuw type
onderneming van de grond: de engineering contractor. Deze combineerde de functies
van aannemer en ingenieursbureau met elkaar. Na de oorlog vestigden deze bedrijven,
zoals Lummus, Bechtel, Badger, Stone & Webster, Foster Wheeler en Fluor, zich
ook in Europa, terwijl Europese bureaus als Lurgi, Simon Carves, Uhde, Coppée
(hoofdstuk 5) en het in 1924 opgerichte Nederlandse bureau Comprimo hun voorbeeld
overnamen. Dit soort bedrijven was in staat waar ook ter wereld complete
raffinaderijen of chemische fabrieken neer te zetten; ze droegen daarmee in een grote
mate bij aan een dynamiek waarin ieder chemisch bedrijf zijn fabriek, in geval van
uitbreiding, kon inrichten volgens de laatste stand van de techniek. Het licentie- en
ingenieursbureau van Staatsmijnen, Stamicarbon, speelde een vergelijkbare rol bij
de wereldwijde verbreiding van de ureumtechnologie van dat bedrijf, zonder overigens
als aannemer op te treden.
Onder invloed van de toenemende rol van de engineering contractors werd de
vooroorlogse situatie waarin iedere producent op zijn eigen manier produceerde,
vervangen door de wereldwijde toepassing van slechts enkele succesvolle dominante
technische ontwerpen. Deze vooral op het terrein van de petrochemie optredende
ontwikkeling werd sterk bevorderd door de toen optredende enorme groei van de
markt, waardoor er een voortdurende schaalvergroting plaatsvond die gepaard ging
met stijgende kapitaallasten en toenemende financiële risico's. Het inkopen van een
kant en klaar succesvol ontwerp was één van de mogelijkheden om deze risico's
binnen de perken te houden.70 De antecedenten van dit proces liggen echter, zoals
hierboven is betoogd, reeds bij de oprichting van de eerste procestechnologische
ingenieursbureaus in de laatste decennia van de negentiende eeuw.
Ernst Homburg en Henk van Zon
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Schilderij van de Delftse hoogleraar organische scheikunde Jacob Böeseken (1868-1949), met achter
hem - naast glaswerk - een molecuulmodel van een cyclohexaanderivaat in de zogeheten ‘bootvorm’.
Böeseken, die S. Hoogewerff opvolgde als hoogleraar, specialiseerde zich in de stereochemie van
cyclische koolstofverbindingen. Hij onderhield nauwe banden met het bedrijfsleven en was onder
andere adviseur of commissaris van Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, de Fabriek van Chemische
Producten (Vondelingenplaat), de Industrieele Maatschappij Noury & Van der Lande in Deventer,
de Chemische Fabriek L. van der Grinten in Venlo en de Nederlandsche Kininefabriek in Maarsen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

299

3 Chemici, hun kennis en de industrie
Kennisverwerving tegen wil en dank: de Nederlands-Indische
petroleumindustrie, 1890-1915
De opmars van de Delftse technologen
Academisch advies en onderzoek voor de industrie
De oprichting van onderzoekslaboratoria in de industrie

Een opvallend verschil tussen de negentiende-eeuwse en de twintigste-eeuwse
chemische industrie betreft de mate waarin chemici werden ingezet, zowel in de
productie als in de research. Was het in de negentiende eeuw al bijzonder als een
chemische fabriek één academische chemicus in dienst had, een eeuw later zijn
bedrijven waar tientallen chemici werken bepaald geen uitzondering. Hoe en waarom
de chemische industrie ertoe overging om steeds zwaarder te steunen op
wetenschappelijk en technisch onderzoek, zal in dit hoofdstuk aan de orde komen.
We beperken ons daarbij tot de periode vóór de Tweede Wereldoorlog en analyseren
vooral de eerste stappen die in deze nieuwe richting werden gezet.1
Aan het begin van de twintigste eeuw waren het vooral hoogleraren in de
scheikunde die benadrukten dat de inschakeling van hoogopgeleide chemici en het
doen van wetenschappelijk onderzoek voor de chemische industrie absoluut
noodzakelijk waren. Hun pogingen de industrie meer kennisintensief te maken,
kunnen worden gezien als onderdeel van een streven tot versterking van de eigen
professie, en meer in het bijzonder als acties om hun leerlingen aan een geschikte
baan te helpen. Dit was echter slechts één van de factoren die een rol speelden bij
het kennisintensiever worden van de industrie. Andere factoren waren bijvoorbeeld
de technologische ontwikkelingen en de invloed die uitging van (buitenlandse)
concurrentie. In dit hoofdstuk passeren enkele van deze factoren de revue wanneer
we het proces proberen te reconstrueren waarin en waardoor de chemische industrie
en de chemische techniek in Nederland kennisintensiever werden, culminerend in
de oprichting van de eerste industriële research- of onderzoekslaboratoria.2
In enkele takken van de chemische industrie in Duitsland, met name die van de
synthetische kleurstoffen, was reeds in de negentiende eeuw een intensieve
wisselwerking tussen laboratoriumonderzoek en productie ontstaan.3 Al dan niet
terecht werd de voorsprong van de Duitse organisch-chemische industrie hieraan
toegeschreven en werden er conclusies aan verbonden over het belang van
wetenschappelijk onderzoek. Zowel in Nederland als elders waren de ervaringen
tijdens de Eerste Wereldoorlog belangrijk om deze gedachten te verankeren en om
te zetten in concrete actie. De oorlog vormde in meer opzichten een waterscheiding
(zie hoofdstuk vier). Verscheidene chemische bedrijven in Nederland richtten toen
een onderzoekslaboratorium op.
Daar was echter al een periode aan voorafgegaan waarin Delftse scheikundige
ingenieurs in toenemende mate een rol gingen spelen binnen de industrie.
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Kennisverwerving tegen wil en dank: de Nederlands-Indische
petroleumindustrie, 1890-1915
Een van de eerste sectoren in Nederland waarin chemische en procestechnologische
kennis op grote schaal een rol speelde, was de aardolie-industrie. Hoewel niet strikt
tot de chemische industrie behorend, is dit voldoende reden om nader bij de
ontwikkeling van wat toen de petroleumsector heette stil te staan. Een tweede reden
vormt de uitzonderlijk goede kwaliteit van de bewaard gebleven archieven. Deze
maakt het mogelijk om in detail te reconstrueren hoe en waarom bepaalde chemische
kennis werd verworven. Archieven van andere bedrijven laten vaak wel de
einduitkomsten van zulke ontwikkelingen zien, maar slechts
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zelden de omstandigheden en overwegingen die daartoe leidden. De geschiedenis
van de petroleumsector biedt zo de unieke mogelijkheid te onderzoeken hoe de
bedrijven met vallen en opstaan leerden in wetenschappelijk opzicht op eigen benen
te staan.
Bij de oprichting van de eerste twee Nederlands-Indische petroleumondernemingen
was het aanstellen op grote schaal van eigen academici en technici niet aan de orde.
Integendeel, zowel de in 1887 opgerichte Dordtsche Petroleum-Maatschappij als de
drie jaar later gestichte ‘Koninklijke’ baseerde zich volledig op buitenlandse
technologie. Alle essentiële apparatuur voor boringen, winning en raffinage werd
uit Engeland en - met name - Amerika aangevoerd. Men trok Amerikaanse
raffinadeurs aan om de verwerking van de ruwe olie op te starten en gedurende jaren
te leiden. Latere ondernemingen als de Petroleum Maatschappij Moeara Enim en de
Petroleum Maatschappij Moesi Ilir namen Russische raffinadeurs in dienst. Vanuit
die startpositie van vrijwel volledige afhankelijkheid van buitenlandse kennis
ontwikkelden de Dordtsche en de Koninklijke zich op verschillende wijzen doordat
het leidinggevend kader én - minstens zo belangrijk - de aard van de gewonnen
petroleum verschilden.4
De op Java gevestigde Dordtsche stond onder leiding van de in Delft opgeleide
mijningenieur A. Stoop, die een uitvoerige studie van de Amerikaanse
aardolie-industrie had ondernomen. Hij ontdekte al in een vroeg stadium dat zijn
Javaanse oliebronnen petroleum opleverden waaruit, naast het hoofdproduct lampolie,
ook paraffine en smeerolie konden worden gemaakt. Deze producten waren echter
veel lastiger te produceren dan lampolie, dat door simpele destillatie werd bereid.
Na in 1896 een van de Koninklijke afkomstige Duitse scheikundig ingenieur met de
bouw van de eerste paraffinefabriek te hebben belast, trok Stoop tussen 1897 en 1901
maar liefst vier Delftse ‘technologen’ aan - zoals de ingenieurs uit Delft toen heetten
- om de lastige paraffine- en smeeroliefabricage onder de knie te krijgen (zie tabel
3.1). Daarmee werd de Dordtsche in één klap de grootste Nederlandse werkgever
van scheikundige ingenieurs. De eerste van die vier Delftse technologen, Daniël
Pijzel, stuurde hij voor maanden op studiereis naar Galicië (in het huidige Polen en
de Oekraïne) om de aldaar gevestigde paraffine-industrie nauwkeurig te bestuderen.5
Geheel anders was de situatie voor de in Pangkalan Brandan op Noord-Sumatra
werkzame Koninklijke. De daar gewonnen aardolie was arm aan grondstoffen voor
paraffine en smeerolie.
Omdat bovendien een uitstekende kwaliteit lampolie werd verkregen, was er geen
enkele reden voor de Koninklijke zich aan de fabricage van deze twee lastige
producten te wagen. Ook op het terrein van de bedrijfsleiding waren er verschillen.
J.B.A. Kessler sr., die vanaf eind 1892 de scepter zwaaide, had een achtergrond in
de handel en niet de gedegen technische scholing van Stoop.
Op wetenschappelijk en technisch gebied moest hij daarom sterk leunen op extern
advies. Het Delftse ingenieursbureau van H. en F. van Heumen en later het Weense
technische bureau van A. von Gröling werden de vaste advies- en ontwerpbureaus
van de Koninklijke. Voor chemische adviezen en analyses ging men te rade bij het
‘Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek Koning
& Bienfait’ of bij dé Europese autoriteit op aardoliegebied, professor Karl Engler
van de technische hogeschool in Karlsruhe.6
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In die tijd was het inschakelen van particuliere en universitaire laboratoria niet
ongebruikelijk. Ook bedrijven als Jurgens (één van de voorlopers van Unilever) en
L. van der Grinten besteedden onderzoek dat meer dan routinematig was uit aan
particuliere laboratoria als die van Koning & Bienfait en van Boldingh en Van der
Heide in Amsterdam, aan het Chemisch-Technisch Laboratorium Lamers & Indemans
in Den Bosch en het laboratorium Schalkwijk en Penning in Rotterdam. Zulke
laboratoria deden veel materiaalonderzoek en analyses, met name van kina, suiker,
plantaardige oliën en vetten en bouwmaterialen.7
Dat Kessler ook met Engler contact opnam, kwam omdat hij zijn al weldra
internationaal verhandelde lampolie van een onbetwistbaar kwaliteitsoordeel wilde
voorzien. Gesteund door diens autoriteit kon Kessler de marketing van zijn product
met vertrouwen tegemoet zien. Toen de Delftse hoogleraar S. Hoogewerff (1847-1934)
jaren later het petroleumonderzoek in Delft op gang had gebracht, constateerde hij
nog steeds met spijt:
‘Tot nu toe heeft Nederland in het wetenschappelijk onderzoek van de
petroleum zeer weinig gedaan. Ik laat in het midden hoe dit te verklaren,
misschien te verontschuldigen is (..) maar het feit moet erkend worden:
de Nederlandsch-Indische petroleumsoorten zijn meerendeels in het
laboratorium van Engler te Karlsruhe onderzocht’.8
Kessler richtte ook in zijn personeelsbeleid zijn ogen aanvankelijk naar Duitsland.
Dit spoorde goed met de toen betrekkelijk algemeen onder Nederlandse ondernemers
heersende mening dat de Duitse opleidingen hun leerlingen beter op de praktijk
voorbereidden dan de Polytechnische School in Delft. De Nederlander P.H. van
Groningen, die aan de Technische Hochschule in Brunswijk had gestudeerd, werd
bijvoorbeeld pas naar de Oost uitgezonden nadat Kessler hem korte tijd naar het
laboratorium van Engler in Karlsruhe had gestuurd. Van Groningens opvolger A.
Würthle was zelfs een leerling van Engler, met tevens enige jaren praktijkervaring
in de Duitse chemische industrie (zie tabel 3.1). De afstand tussen laboratorium en
bedrijf bleek echter groot te zijn. Het ontbrak beide technologen aan ervaring met
de praktijk van het aardoliebedrijf. Kesslers plan om met hun aanstelling
‘wetenschappelijke’ verbeteringen in zijn raffinaderij door te voeren en de
ladingsgewijze Amerikaanse destillatietechniek door de modernste continue
destillatietechnieken te vervangen, liep op een
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Tabel 3.1: Technologen en chemici in dienst van Nederlands-Indische
petroleummaatschappijen, 1890-1914
In dienst gekomen Naam
Koninklijke (en
dochtermaatschappijen)

Studie

Startfunctie

1892 (aug.)

P.H. van Groningen B

technoloog te
Pangkalan Brandan
(Noord-Sumatra)

1893 (mrt.)

A. Würthle

B

raffinaderij en
laboratorium
Pangkalan Brandan

1895 (okt.)

W.L. Sluyterman
van Loo

T

laboratorium
Delft/Den Haag

1902 (okt.)

A. Flachs

B

bedrijfsleider
benzineraffinaderij
Reisholz
(Duitsland)

1903c

P. Schreckenberger B

chemicus/bedrijfsleider
benzineraffinaderij
Reisholz

1904 (okt.)

A. Coster van
Voorhout

T

laboratorium
paraffinefabriek
Pangkalan Brandan

1906 (apr.)

W.C. Knoops jr.

T

laboratorium
Schiedam

1906 (okt.)

D. Pijzel

T

technisch bureau
Den Haag

1907 (juni)

R.E. Robinson

B

laboratorium
Schiedam/proeffabriek
Pernis

1907 (juli)

M.J.C. Groeneveld T

laboratorium
Schiedam/proeffabriek
Pernis

1907c A.L.

Dijkstra

T

technoloog te
Ploesti (Roemenië)

1908 (jan.)

J.E.F. de Kok

T

(ass.?) bedrijfsleider
benzineraffinaderij
Rotterdam

1908 (feb.)

J.G. Pouw

T

technische dienst
Pangkalan Brandan
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1908 (mrt.)

W.J. Burck

T

laboratorium
paraffinefabriek te
Pangkalan Brandan

1908 (apr.)

J.D.C. Camper
Titsingh

B

scheikundige te
Bagoes Koening
(bij Palembang)

1908c

J.S. Gallay

T

technoloog te
Ploesti (Roemenië)

1909 (jan.)

J.U. de Kempenaer MTS

laboratorium
Schiedam

1909 (mrt.)

E.A.F. Schoevers

scheikundige te
Balik Papan
(Borneo)

1909 (mrt.)

W.O. Thaarup van T
Tienen

laboratorium
Schiedam

1909 (juli)

H. van der Waerden T
jr.

Den
Haag/Pangkalan
Brandan studie
kaarsenfabricage

1909 (dec.)

J. van Rijn van
Alkemade

T

laboratorium
Weltevreden (bij
Batavia)

1909 (dec.)

C.J.M. Milo

T

laboratorium
Rotterdam

1910 (feb.)

J.F.P. Schönfeld

T

laboratorium
Weltevreden/scheikundige
Bagoes Koening

1910 (apr.)

D. Kogan

B

bedrijfsleider
smeeroliefabriek
Pladjoe (bij
Palembang)

1910 (okt.)

R. Wischin

B

laboratorium
Weltevreden?

1910 (nov.)

W.C. de Leeuw

U

assistent-bedrijfsleider
benzineraffinaderij
Rotterdam

1910 (nov.)

G.J.L. Caviët

T

technoloog te
Pangkalan Brandan

1911 (jan.)

I.J.F. Reydon

T

benzineraffinaderij
Rotterdam

1911 (mei)

P. Caland

U

laboratorium
Rotterdam

U?

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

1911c

J.E. Quintus Bosch ?

laboratorium
Rotterdam

1911 (sep.)

F.J. Nellensteyn

T

laboratorium (?)
Rotterdam

1911 (sep.)

W.C. van der
Schalk

?

laboratorium
Rotterdam

1911 (okt.)

W. Meijeringh

T

chef laboratorium te
Ploesti (Roemenië)

1912c

A.E.M. Nix

T

technoloog in Indië

1913 (mei)

M.C. Bastet

T

technoloog
nitreerfabriek
Reisholz

1913 (juni)

H.J. Poelvoorde

T

assistent-bedrijfsleider
benzineraffinaderij
Rotterdam

1913c

V. Henny

B

laboratorium
Rotterdam/Amsterdam

1914 (feb.)

G.J.J. Valette

B

laboratorium
Amsterdam

1914 (apr.)

L. Singer

B

bedrijfsleider
smeeroliefabriek
Monheim
(Duitsland)

1914c

E.J. Bourgeois

?

laboratorium
Amsterdam

1914c

M.L.A.A. König

T?

laboratorium
Amsterdam

1914c

S. de Levy

?

laboratorium
Amsterdam

1896

A. Würthle

B

paraffinefabriek en
laboratorium te
Tjepoe,
Midden-Java

1897 (aug.)

D. Pijzel

T

opleiding
Galicië/paraffinefabriek
te Tjepoe

1899 (okt.)

A. Wurfbain

T

technische dienst te
Tjepoe

Dordtsche (1911)
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1900 (dec.)

M.A. de Jong

T

technoloog te
Wonokromo

1901

E.H. van Eibergen T
Santhagens

technoloog te
Wonokromo?, bij
Soerabaja

1905c

F. Keeman

T

technoloog

1908 (nov.)

E.L. Masthof

T

paraffinefabriek te
Tjepoe

1910c

Engelke

U?

smeeroliefabriek
Tjepoe

Moeara Enim
(1904)
1898c

A.V. Ragousine jr. B

bouw raffinaderij
Pladjoe (bij
Palembang)

1904 (jan.)

K.W.F. d'Arnaud
Gerkens

geen

laborant te Pladjoe

1902 (mrt.)

D. Pijzel

T

bouw + chef
raffinadeur te
Bagoes Koening
(bij Palembang)

1904c

H. Jonker Czn.

T

assistent-raffinadeur
te Bagoes Koening

1904 (mei)

J.W. van Geuns

U

laboratorium Poeloe
Samboe (bij
Singapore)

1906 (dec.)

P.A. van Lith

?

assistent van Van
Geuns te Poeloe
Samboe

Moesi Ilir (1906)

C.I.P. / Asiatic
(1908)

Toelichting: c = circa; B = buitenlandse opleiding; T = TH Delft;
U = universiteit in Nederland; C.I.P. = Comité van Indische Producenten; jaartallen
achter bedrijfsnamen = jaar van overname door Koninklijke.
Bron: Archief Shell, Den Haag, en ledenlijsten Nederlandsche Chemische Vereniging
in Scheikundige/Chemische Jaarboekjes.
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grote mislukking uit. De Amerikaanse raffinadeurs die in Pangkalan Brandan de
leiding hadden over de productie, moesten niets hebben van deze Europese
nieuwlichterij. Van Groningen en Würthle kregen dan ook geen poot aan de grond.
De eerste vertrok al na enkele maanden en zijn Duitse opvolger werd ‘verbannen’
naar het laboratorium, waar hij zich bepaalde tot het doen van fotometrische proeven
om de kwaliteit van de geproduceerde lampolie vast te stellen.9
Het zou meer dan tien jaar duren voordat de Koninklijke weer een technoloog naar
Indië stuurde. Terwijl de Dordtsche aan het begin van de twintigste eeuw minstens
vier Delftse technologen in dienst had, telde de technisch-chemische staf van de
Koninklijke slechts de technoloog W.L. Sluyterman van Loo (1871-1946) en de
Duitse chemicus A. Flachs, die de benzineraffinaderijen in Rotterdam respectievelijk
Reisholz bij Düsseldorf leidden (tabel 3.1). In Indië waren er, naast enkele
werktuigkundigen, slechts Amerikaanse praktijkmensen in dienst.
Na het vertrek van Van Groningen en Würthle vonden alle volgende aanstellingen
van chemici en technologen in feite onder druk van de omstandigheden plaats, als
reactie op problemen waarmee de Koninklijke werd geconfronteerd. Het was
kennisverwerving tegen wil en dank, hetgeen in meerdere episoden zichtbaar is.
Toen Sluyterman van Loo in 1895 werd aangetrokken, kreeg hij de opdracht
branders voor lampolie te onderzoeken omdat de standaardbranders afgestemd waren
op de brandeigenschappen van Amerikaanse olie. Vanwege de dominante positie
van Amerikaanse aardolie op de wereldmarkt was deze de norm.
De Sumatraanse lampolie die toen centraal stond bij de Koninklijke, had andere
eigenschappen, waardoor de lampen minder goed brandden. Het is typerend voor de
toenmalige stand van de techniek dat de oplossing niet werd gezocht in
wetenschappelijk onderzoek naar de chemische verschillen tussen de beide oliën
maar in een, overigens zeer succesvolle, technische aanpassing van de branders.10
De volgende stap werd gezet toen omstreeks 1900 de oorspronkelijke putten op
Noord-Sumatra opdroogden en de nieuwe olievelden in Perlak en Borneo
noodgedwongen in productie moesten worden genomen. Deze velden leverden een
minder goede lampolie op en hun grotere gehalte aan paraffines (en naar men later
ontdekte aromaten) dwong tot veranderingen in het raffinageproces en dus tot
experimenten en analyses. Nadat Sluyterman van Loo in 1902 een studiereis naar
Galicië en Wenen had gemaakt, besloot de directie een paraffinefabriek in Pangkalan
Brandan te bouwen volgens het ontwerp van de Weense expert Von Gröling. De
moeilijkheden die daarbij rezen, hadden tot gevolg dat de Koninklijke in 1906 de
ervaren technoloog Pijzel aantrok en zo de eerste stap zette tot de oprichting van een
eigen technisch bureau (zie hoofdstuk twee).
Tevens werd er, in 1904, voor het eerst weer een technoloog naar Sumatra
gestuurd.11
Inmiddels zorgde de lampolie van Borneo weer voor nieuwe problemen. Nog vóór
de fusie van de Shell en de Koninklijke, in 1907, exploiteerden beide bedrijven
oliebronnen op Borneo waaruit een lampolie gemaakt kon worden die maar slecht
te verkopen was vanwege haar roetende vlam en haar afwijkende specificaties.
Aangezien lampolie toen nog het belangrijkste aardolieproduct was, was dit voor
beide ondernemingen een groot probleem.
Ook de benzinefractie voldeed niet aan de gangbare norm.
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Het hoort zeker tot de ironie van de geschiedenis dat later bleek dat de benzine uit
Borneo-olie vanwege haar antiklop-eigenschappen juist uitstekend in auto's gebruikt
kon worden, maar gedurende het eerste decennium van de eeuw was dat niet aan de
orde.
Beide bedrijven probeerden toen nog op alle mogelijke manieren de kwaliteit van
hun benzine en lampolie aan te passen aan de Amerikaanse standaarden.12
Nadat Henri Deterding, directeur van de Koninklijke en leider van het verkoopkartel
waartoe ook de Shell behoorde, eind augustus 1905 in een brandbrief schreef ‘er
moet iets gedaan worden: de totale kwantiteit thans geproduceerde Borneo olie is
onverkoopbaar’, werden die pogingen met grote kracht voortgezet. Naast eigen
onderzoek werd nu ook advies uit academische kring ingewonnen. Eind 1905/begin
1906 stuurde Shell-directeur Robert Waley Cohen enkele monsters Borneo-olie naar
de organisch-chemicus Humphrey Owen Jones (1878-1912) van de universiteit in
Cambridge met het verzoek ze aan een grondig onderzoek te onderwerpen.
Jones ontdekte in de loop van 1906 dat de bijzondere eigenschappen van de olie
werden veroorzaakt door het hoge gehalte aan aromatische verbindingen. Dat was
een opmerkelijke vondst, want zulke verbindingen kwamen doorgaans vrijwel niet
in aardolie voor. Jones en Waley Cohen kregen onmiddellijk grootse visioenen,
omdat er kleurstoffen en explosieven uit deze aromaten konden worden gemaakt.
De niet te verkopen Borneo-olie was als bij toverslag veranderd in een waardevolle
grondstof voor de chemische industrie. Shell richtte niet lang daarna een proeffabriek
bij Londen op, waar de chemicus R.E. Robinson moest onderzoeken hoe de
waardevolle aromaten technisch geïsoleerd konden worden.13 Tegelijkertijd - en
onbekend met wat in Engeland gebeurde - zocht de technoloog van de Koninklijke,
Sluyterman van Loo, contact met zijn voormalige leermeester Hoogewerff van de
Technische Hogeschool in Delft en met diens assistent en aanstaande schoonzoon
W.C. Knoops jr. (1879-1953). Knoops, zoon van de technisch directeur van de
eveneens tot het verkoopkartel behorende Moesi Ilir, hield zich ‘juist met dergelyke
onderzoekingen’ bezig. Sluyterman van Loo had zelf in juni 1905 reeds ontdekt dat
de koolwaterstoffen in Borneo-olie een lager kookpunt hadden dan die in de
Sumatraanse olie, terwijl ze toch meer koolstof bevatten. Ook dit was tegengesteld
aan alles wat tot dan toe over petroleumkoolwaterstoffen bekend was. Sluyterman
van Loo en Knoops dachten echter niet aan de aanwezigheid van aromaten,
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maar zochten de oplossing in technische richting door te proberen de oliefracties met
behulp van een katalysator meer waterstof te laten opnemen, zodat het
waterstofgehalte verhoogd en het koolstofgehalte verlaagd zou worden. De proeven
van Knoops hadden succes en leverden een verbeterde Borneo-olie op. Een van de
directeuren van de Koninklijke, Hugo Loudon, was zo onder de indruk dat hij Knoops
met een vorstelijk bedrag wilde belonen.
Deterding, die zich ervan wilde verzekeren dat de Koninklijke het monopolie op
Knoops' vondst zou krijgen, zag echter meer in het aanstellen van deze chemicus bij
de Maatschappij, op deels door Knoops zelf te bepalen voorwaarden. Het resultaat
was dat Knoops een eigen onderzoekslaboratorium ter beschikking kreeg, dat in een
voormalige Schiedamse jeneverstokerij werd gevestigd. Dit laboratorium was de
kiem van het latere Amsterdamse researchlaboratorium van de Koninklijke/Shell.
Het is zeker opmerkelijk dat deze achteraf gezien strategisch zo belangrijke beslissing
grotendeels tot stand kwam onder invloed van de persoonlijke drijfveren van een op
wetenschappelijk terrein ambitieuze Delftse assistent, zonder dat de directie op de
stichting van een dergelijk laboratorium had aangestuurd.14
Eind 1906 ontdekte Knoops in zijn Schiedamse laboratorium, in navolging van
Jones, dat de bijzondere samenstelling van de Borneo-olie met het gehalte aan
aromaten te maken had. In een niet lang daarna te Pernis opgerichte proeffabriek
zette hij zich vervolgens aan dezelfde vraagstukken als waar Robinson zich mee
bezig hield. Na de fusie van de Shell en de Koninklijke in 1907 wist Loudon te
bereiken dat het werk in Engeland gestopt zou worden en uitsluitend in Nederland
zou worden voortgezet. Robinson verhuisde naar Nederland, waar hij in Schiedam
en Pernis onder leiding van Knoops, samen met de Nederlandse technoloog M.J.C.
Groeneveld, zijn werkzaamheden voortzette. Vanaf de zomer van 1907 waren er dus
drie technologen actief in het Schiedamse laboratorium van de Bataafsche Petroleum
Maatschappij (BPM) - de Nederlandse werkmaatschappij die bij de fusie was gevormd
- met Sluyterman van Loo als adviseur op afstand. Samen ontwikkelden ze een
industrieel toepasbaar proces om de aromaten benzeen en tolueen in de vorm van
hun nitroverbindingen uit Borneo-olie te winnen. Zo was de basis voor een
researchorganisatie gelegd en startte het grote Nederlands-Britse petroleumconcern
het traject in de richting van een kennisintensieve onderneming.15
Problemen van buiten mogen ervoor hebben gezorgd dat het doen van onderzoek
langzamerhand een geaccepteerd onderdeel van de activiteiten van de
Koninklijke/Shell werd, toen die activiteit er eenmaal was kwam er geleidelijk ook
een andere dynamiek op gang, waarbij wetenschappelijke en technische kansen
aanleiding voor onderzoek werden. Na Knoops' vertrek naar de raffinaderij in
Reisholz, om daar het ontwikkelde proces tot winning van nitrobenzeen en
nitrotolueen in praktijk te brengen (hoofdstuk vijf),
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Bouwtekening van de in 1907 door de Koninklijke in Pernis gebouwde proeffabriek voor het destilleren
en nitreren van Borneo-olie, met een hoog gedeelte voor het opstellen van de destillatiekolom. De
oprichting van proeffabrieken - nodig om de vertaalslag van het laboratorium naar de fabriek te
maken - was toen een nieuw fenomeen in Nederland. De eerste proeffabrieken ontstonden omstreeks
1890 in de researchintensieve Duitse kleurstoffenindustrie. Deze proeffabriek, die bij de technoloog
van de Koninklijke W.L. Sluyterman van Loo in de achtertuin stond, was nodig om de
laboratoriumresultaten van W.C. Knoops (1879-1953) uit te werken tot een industrieel proces.

zien we onder zijn opvolger W.O. van Tienen de eerste tekenen van een groeiend
inzicht dat kennisverwerving als zodanig nodig kan zijn. In het laboratorium van de
Bataafsche in Rotterdam, waarheen het Schiedamse laboratorium in de zomer van
1909 was verplaatst, voerde hij bijvoorbeeld proeven uit met waterstof-additie, een
voortzetting van het vroege werk van Knoops. In een brief van 12 november 1910
aan BPM-directeur Loudon schreef hij daarover:
‘Door deze proeven is nog eens gebleken, dat deze reactie, althans
voorlopig, nog niet voor eenige technische uitvoering geschikt kan zijn;
by verder zoeken, zal (..) men allereerst moeten trachten het wezen dezer
katalytische werking nader te leeren kennen...’16
Uit het antwoord van Loudon, drie dagen later, blijkt hoe belangrijk de bedrijfsleiding
het inmiddels vond om betrekkelijk diepgaande wetenschappelijke onderzoekingen
te verrichten:
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Het in 1914 gebouwde laboratorium van de Bataafsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam-Noord,
met achter het twee verdiepingen hoge laboratoriumgebouw het met shed-daken voorziene gebouw
van de proeffabrieken. Het terrein waarop het laboratorium stond, fungeerde tevens als plaatselijk
laad- en losstation voor olieproducten, zoals onder meer te zien is aan de aanwezige grote opslagtank.

‘Wy vreezen met U dat nog heel wat geld aan proefnemingen zal moeten
worden besteed, eer eene verbetering en voornamelyk versnelling van de
katalytische werking het waterstof-additie-procédé voor ons bruikbaar zal
maken. Intusschen zou het zeker interessant en voor ons van het hoogste
gewicht zyn, om de proeven voort te zetten’.17
De spanning tussen kennisverwerving, een langetermijninzet met onzekere uitkomsten,
en concrete productie- en afzetvragen komt hier duidelijk uit naar voren. Opvallend
is ook de korte communicatielijn tussen het laboratorium en de directie van wat toen
reeds een zeer grote onderneming was. Dit was in die tijd niet uitzonderlijk. Tot de
wereldoorlog, toen met Colijn en Pleyte een nieuwe directie aantrad die het bedrijf
grondig reorganiseerde, hield Loudon, die meegegroeid was met het bedrijf, zich
inderdaad persoonlijk met vrijwel elk aspect van de bedrijfsvoering bezig.
Dat hij in het gegeven voorbeeld de natuurlijke terughoudendheid van managers
tegenover investeren in kennisverwerving liet varen en zelfs schreef dat de
voortzetting van de proeven van het hoogste gewicht was, had te maken met het grote
strategische belang van eventuele positieve uitkomsten. Als uit de verschillende
Borneo-fracties producten konden worden gemaakt die gelijkwaardig waren aan de
Amerikaanse olieproducten, dan zou de Koninklijke haar felle strijd met Standard
Oil met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Het was die concurrentie op wereldschaal
die het concern op commercieel en wetenschappelijk terrein steeds voortdreef.
Deterdings expansiepolitiek zorgde ervoor dat de Koninklijke/Shell in de jaren
voor de Eerste Wereldoorlog zich achtereenvolgens in Roemenië, Rusland, Japan,
de Verenigde Staten en Mexico vestigde. Omdat iedere oliebron weer anders was en
voor specifieke winnings- en raffinageproblemen zorgde, werd het laboratorium in
Rotterdam met steeds nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Ook verschuivingen op
de afzetmarkten zorgden voor nieuwe uitdagingen. Naast lampolie kwamen benzine,
stookolie, smeerolie, asfalt en paraffine als producten op, waarbij de bereiding en
verwerking van elk afzonderlijk product weer nieuwe problemen opleverde. Om
deze vraagstukken het hoofd te bieden, breidde de BPM vanaf 1911 haar
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onderzoekslaboratorium verder uit (tabel 3.1). Op 1 januari van dat jaar nam J.E.F.
de Kok de leiding van het laboratorium over van Van Tienen, die naar Indië werd
gezonden om daar een door hem gevonden en geoctrooieerd procédé in praktijk te
brengen. Het Rotterdamse laboratorium werd al gauw te klein vanwege de ‘talrijke
onderzoekingen en proefnemingen in verband met uitvindingen’. In 1913 viel het
besluit het laboratorium te verplaatsen naar een fabrieksterrein van de in 1911
overgenomen Dordtsche Petroleum Maatschappij in Amsterdam-Noord.18 Toen dit
laboratorium, inclusief een proeffabriek met destilleerruimte, in 1914 in gebruik
kwam, begon men met een bezetting van negen mensen. In 1917 was dit aantal reeds
toegenomen tot 22, terwijl er in 1925 tachtig personen in het laboratorium werkzaam
waren.
Daarmee was het Amsterdamse BPM-laboratorium veruit het grootste industriële
laboratorium in Nederland en dat zou het decennia lang blijven. Voor de Koninklijke
was het doen van onderzoek een noodzakelijk hulpmiddel geworden om zich op de
markten voor olieproducten staande te houden. Nadat vanaf 1927 de research verdere
uitbreiding onderging, werd het bedrijf van
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‘volger’ zelfs op sommige terreinen initiator van nieuwe technische ontwikkelingen
(zie hoofdstuk vijf).19

De opmars van de Delftse technologen
De kennisvraag vanuit het bedrijfsleven was niet de enige factor die ervoor zorgde
dat er in de loop van de tijd steeds meer hooggeschoolde technologen en chemici
werden aangesteld. Er was ook een pushfactor vanuit het onderwijs en deze had
onbedoelde gevolgen, waaronder het ontstaan van netwerken tussen het hoger
onderwijs en het bedrijfsleven. Tabel 3.1 laat enkele tendensen zien die ook gelden
voor de chemische industrie als geheel. Typerend is dat aanvankelijk vooral in
Duitsland opgeleide technische chemici werden aangesteld, vervolgens vooral
technologen uit Delft en later pas, geleidelijk en mondjesmaat, chemici afkomstig
van de Nederlandse universiteiten. Dit weerspiegelt het algemene patroon. In de
tweede helft van de negentiende eeuw gaven de weinige chemische bedrijven die
academici aanstelden de voorkeur aan Duitse chemici en technologen, of aan
Nederlanders die in Duitsland waren opgeleid. Delftse technologen ontbraken niet,
maar hun aantal was klein. De universiteiten speelden toen voor de Nederlandse
chemische industrie geen rol van enige betekenis. Zij waren vrijwel uitsluitend een
kweekplaats voor toekomstige leraren.20
Tussen 1890 en 1910 vonden er veranderingen in de technologie-opleiding in Delft
plaats die een complete omwenteling betekenden in de verhouding tussen de Delftse
Polytechnische School en de chemische industrie, en in de rol die technologen binnen
die industrietak speelden. Dit was geen overbodige luxe, want dat de Delftse opleiding
niet goed voldeed, was reeds enige tijd duidelijk. Bij de start van de opleiding in
1864 was de technologiestudie bestemd voor zoons van fabrikanten en voor
bedrijfsleiders.
In drie jaar werd een algemeen overzicht gegeven van de gehele chemische en
mechanische techniek, terwijl tevens een ondergrond in de chemie, fysica en
mechanica werd geboden. De inzet van de opleiding is nog steeds herkenbaar in de
inaugurele rede van L.L. Aronstein uit 1894:
‘Ik kan u hier niet vormen tot glas- of suikerfabrikant, tot bierbrouwer of
metallurg, tot soda- of kleurstofchemicus. Maar wat ik wel hoop te kunnen,
dat is den grondslag te leggen daarvoor, (...) [W]at ik wel wensch van u
te maken, dat zijn algemeen technisch ontwikkelde mannen, wier blik
verruimd is door het overzicht, dat zij zich na grondige chemische vorming
over het geheel der chemische industrie hebben verworven, - mannen die
door hunne vorming lust gevoelen en blijven gevoelen, om niet alleen op
de hoogte te blijven van de vorderingen in hun eigen bedrijf, maar die
voeling te houden met alle takken der chemische industrie’.21
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Enkele ‘heren ingenieurs’ in het Amsterdamse laboratorium van de BPM in 1924. Slechts een deel
van de staf bleef lange tijd werkzaam in de research. Voor de overigen was het verblijf op het lab
bedoeld als eerste kennismaking met de olie-industrie en ter voorbereiding op een functie op een van
de vele fabrieken en raffinaderijen van de Koninklijke/Shell in Indië, Roemenië of Amerika.

Specialisatie, zoals in Duitsland al had plaatsgevonden, was niet aan de orde. Dit
had gevolgen voor de positie van de technologen op de arbeidsmarkt. Bedrijfsleiders
waren immers niet in overvloed nodig en voor functies in het laboratorium bood de
Delftse opleiding te weinig scholing in de analytische chemie en in het praktische
laboratoriumonderzoek. Op die fronten kon de driejarige studie dan ook moeilijk
concurreren met de vier- tot vijfjarige Duitse opleidingen, die bovendien vaak met
promotie-onderzoek werden afgesloten. Gesteund door de roep om hervormingen
van de zijde van de studenten wist Hoogewerff in 1891 te bereiken dat de Delftse
opleiding met een jaar werd verlengd. Naast enkele inhoudelijke veranderingen,
zoals de start van microbiologisch, metallurgisch en mineralogisch onderwijs, werden
vooral het onderwijs in de organische chemie, de oefeningen in het laboratorium, en
het (werktuig) bouwkundig tekenen uitgebreid, dit laatste vanwege het ontwerpen
van fabrieken. Ook verhuisde het onderwijs in de chemische technologie naar de
laatste studiejaren, zodat het vak op een hoger niveau kon worden gedoceerd.22
Deze hervormingen vonden plaats aan de vooravond van een sterke groeifase van
de Nederlandse industrie en ze spoorden blijkbaar zo goed met de onder studenten
en industriëlen gevoelde behoeften dat de gevolgen niet uitbleven. Binnen enkele
jaren steeg het aantal studenten naar grote hoogten. In 1895 werd voor
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het eerst het tot dan toe hoogste aantal van 42 studenten uit 1874 weer overschreden.
In 1900 waren er 83 technologiestudenten en in 1905 zelfs 139. Hoewel het aantal
afgestudeerden met deze stijging geen gelijke tred hield, steeg dat tussen 1899 en
1905 van ongeveer tien naar ongeveer twintig per jaar. Dit was aanzienlijk meer dan
de één tot drie technologen die kort daarvoor jaarlijks afstudeerden. Na de verheffing
tot Technische Hogeschool in 1905 hield de stijging van de studentenaantallen tot
ongeveer 1920 onafgebroken aan.
‘Delft’ telde toen bijna 500 studenten scheikundige technologie.
Tussen 1905 en 1940 was de opleiding steeds ongeveer even groot als alle
universitaire chemische opleidingen bij elkaar.23
Tegelijkertijd met deze groei vonden er ook veranderingen in het
onderwijsprogramma plaats. Zo werd bij de bevordering tot Hogeschool de opleiding
tot vijf jaar verlengd, kreeg de instelling het promotierecht en werden nieuwe
leerstoelen ingesteld, waardoor de leeropdrachten van de hoogleraren Hoogewerff
en Aronstein over meerdere personen werden verdeeld. Meer specialisatie was nu
mogelijk en geleidelijk veranderde ‘Delft’ van een zuiver onderwijsinstituut tot een
instelling die ook onderzoek deed. Door het benoemen van privaatdocenten in
1907/1908 werd sector-specifieke deskundigheid aan de opleiding verbonden, zoals
A.M.A.A. Steger (1874-1953) voor explosieven, verfstoffen en keramisch materiaal,
J.C. Boot voor de Javaanse suikerindustrie en J. Rutten (weldra opgevolgd door G.A.
Brender á Brandis) voor de gasfabricage. Tevens verving men de titel ‘technoloog’
door die van ‘scheikundig ingenieur’.24
Deze naamswijziging had grote symbolische betekenis. De titel ‘ingenieur’ stond
traditioneel in hoger aanzien, waardoor men in de wijziging een teken van emancipatie
zag. Bovendien, zo betoogde de inmiddels hoogleraar geworden Steger in 1918,
betekende de naamswijziging een belangrijke inhoudelijke verandering:
‘Onder technoloog wordt verstaan iemand, die grondige kennis bezit van
de verschillende in de technologie voorkomende vakken, en die kennis
zoo weet te combineeren en toe te passen, dat hij het bedrijf, waarin hij
werkzaam is, vooruit helpt. De scheikundige ingenieur daarentegen zij
degene die de chemie der chemische bedrijven beheerscht en langs
wetenschappelijke weg tot verdere ontwikkeling brengt (..)’.25
Deze accentverschuiving van de toepassing van bestaande technische kennis naar
de ontwikkeling van nieuwe technische kennis, is een teken van de verandering die
zich tegelijkertijd binnen de Nederlandse chemische industrie voltrok. Nederland
werd in technisch opzicht steeds minder afhankelijk van het buitenland.
De ontwikkelingen op de Delftse TH gingen hiermee hand in hand, als ze er al
niet mede de oorzaak van waren. Er kwamen meer chemisch technologen beschikbaar
op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven hooggeschoold kader konden aanstellen dat
ervoor kon zorgen dat elders plaatsvindende technische ontwikkelingen tijdig
gesignaleerd en geïmplementeerd konden worden, of ontwikkelingen zelfstandig
kon initiëren.
Zonder slag of stoot ging dit alles overigens niet. De gegevens die beschikbaar
zijn, wijzen erop dat de groei van de studentenaantallen in Delft voorliep op de groei
van de arbeidsmarkt. Traditioneel vormden de Javaanse rietsuikerindustrie en de
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gasfabricage de belangrijkste arbeidsmarkten voor Delftse technologen. Andere
takken van de Nederlandse chemische industrie waren klein, of, zoals de
superfosfaatindustrie, nog aan het begin van hun groeiproces.
Het kostte Hoogewerff aanvankelijk dan ook grote moeite zijn steeds groter
wordend aantal leerlingen aan een baan te helpen.
Het voorbeeld van Adolf ter Horst (1874-1935) illustreert de problemen. Na zijn
afstuderen in 1897 kon hij bij de Rotterdamse gasfabriek aan de slag, maar toen hij
twee jaar later op zoek ging naar een meer uitdagende functie - vermoedelijk als
voorbereiding op de oprichting van een eigen fabriek - moest hij talloze
sollicitatiebrieven schrijven voordat hij wat vond. Voorzien van aanbevelingsbrieven
van Hoogewerff en Aronstein schreef hij in 1899 bedrijven aan tot in Duitsland,
België en Galicië en trok hij wekenlang door Duitsland, om in januari 1900 in een
zuurstoffabriek in Westfalen een baan te vinden. Niet lang daarna richtte hij, met
steun van Hoogewerff, die commissaris werd, samen met zijn studiegenoot Rolf van
Hasselt in Schiedam de N.V. Fabriek van Chemische Producten op. Dit bedrijf, dat
later als ‘Vondelingenplaat’ bekendheid verwierf, was een van de eerste
synthetisch-organische fabrieken in Nederland.26
Pas na 1900 veranderde de situatie. De petroleumindustrie ging steeds meer
technologen aanstellen en ook andere bedrijfstakken namen Delftenaren in dienst.
Uit een in 1906 opgesteld overzicht blijkt dat van de 216 technologen die tussen
1866 en 1905 waren afgestudeerd, er 23 in een niet-technische werkkring terecht
waren gekomen, 39 als assistent, leraar of hoogleraar in het onderwijs, en tien in de
proefstations en in betrekkingen van zuiver analytische aard. Van de binnen de
industrie werkzame technologen vormden de 24 personen die in de riet- en
bietsuikerindustrie werkten de grootste groep. Daarna volgden de gasindustrie, met
17 technologen, de petroleumindustrie, met tien technologen, en de verfindustrie
alsmede de gist- en spiritusindustrie, met elk vijf technologen. De overige Delftse
afgestudeerden waren over een veelheid aan andere industrietakken verdeeld. Hoe
bescheiden deze aantallen ook mogen zijn, de grondslag was gelegd. Tussen 1905
en 1925 zouden tientallen scheikundige ingenieurs hun weg naar de Nederlandse
industrie vinden.27
Vooral tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog leerde de industrie meer met
processen en bijproducten te doen, wat het nodige werk voor technologen opleverde.
H.I. Waterman (1889-1961), de opvolger van Steger in Delft en zelf één van de
drijvende krachten achter de toenadering tussen hoger onderwijs en industrie,
karakteriseerde in
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Het omstreeks 1915 op de Vondelingenplaat opgerichte ‘onderzoekingslaboratorium’ van de Fabriek
van Chemische Producten in 1925, toen er onderzoek werd gedaan naar synthetische kleurstoffen.
Tot 1922 stond dit laboratorium onder leiding van ir. A.J. van Peski, die later hoofd werd van het
chemisch onderzoek van de BPM in Amsterdam. Op de foto van links naar rechts F.A. Riegman, A.H.
Romijn, M. Loog en J.F. Groenendijk.

zijn afscheidsrede in 1959 de ontwikkeling tussen 1919 en 1959 als een overgang
van een sector gericht op (fysische) extractie en raffinage naar een sector waarin
technieken voor (chemische) transformatie van grondstoffen in eindproducten centraal
kwamen te staan.28
De in Duitsland opgeleide chemici en technologen werden in de loop van deze
ontwikkeling vervangen door in Nederland opgeleid personeel. Dit had een belangrijke
consequentie. Via hun gemeenschappelijke Delftse achtergrond vormden de
scheikundige ingenieurs een hecht netwerk, zowel onderling als met hun leermeesters
aan de TH. Dit was in het geval van de in Duitsland opgeleide technologen niet
mogelijk geweest. Nu ontstond er een nauwe samenwerking tussen de industrie en
het hoger onderwijs, waarbij leermeester-leerling-relaties de hoofdrol speelden. Toen
de Koninklijke, bijvoorbeeld, in 1895 in de persoon van Sluyterman van Loo haar
eerste Delftse technoloog aanstelde, bracht zij tevens een relatie met de Polytechnische
School tot stand, waar later met vrucht gebruik van kon worden gemaakt toen het
probleem van de Borneo-olie het bedrijf voor moeilijkheden plaatste. In de komende
hoofdstukken zullen we verschillende voorbeelden zien waarin er technische relaties
tussen bedrijven tot stand kwamen op basis van contacten die via een
gemeenschappelijke Delftse achtergrond waren gelegd. Nederland nam op dat punt
een vrijwel unieke positie in. Immers, in de eerste decennia van de eeuw was de
overgrote meerderheid van de industriële scheikundigen aan slechts één opleiding Delft - opgeleid, waardoor er een meer verknoopt netwerk aan technische
dwarsverbindingen tussen de Nederlandse chemische bedrijven ontstond dan in de
grote buurlanden het geval was. Indien deze stelling hout snijdt, dan zou dit een
bijzonder kenmerk van het Nederlandse innovatiesysteem zijn, waarbij relatief
kleinschalige chemische bedrijven toch op een hoog plan kunnen presteren door
samenwerkingsverbanden met andere bedrijven aan te gaan.29

Academisch advies en onderzoek voor de industrie
De universitaire chemici

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

De studenten en hoogleraren in de scheikunde aan de universiteiten zagen de
ontwikkelingen in Delft met lede ogen aan. Was men in de negentiende eeuw tevreden
geweest met de keurige taakverdeling waarbij Delft de industrie bediende en de
universiteiten hun leerlingen voorbereidden op functies in het middelbaar en hoger
onderwijs, nu Delft ook deel van het hoger onderwijs werd kwam er een gevaarlijke
concurrent bij. In de aanloop naar de wet van 1905 waarbij de Polytechnische School
de status van Hogeschool kreeg, inclusief het ius promovendi, ondernamen de
universitaire studenten en hoogleraren verschillende acties om de effecten van die
ontwikkeling te neutraliseren. Met betrekking tot de genomen stappen is voor ons
vooral van belang dat er ook pogingen werden gedaan binnen het universitaire
onderwijs meer aandacht te besteden aan de techniek.
De Universiteit van Amsterdam, die toen het grootste aantal scheikundestudenten
telde, slaagde daarin het best. De reeds in 1901 als privaatdocent technische chemie
toegelaten Andreas Smits, die scheikundige bij de gemeentelijke gasfabriek was,
kreeg een vaste benoeming tot lector in dat vak. Na zijn bevordering tot hoogleraar
in Delft, in 1906, liet de faculteit vervolgens Alphons Steger - eveneens in de
gasindustrie werkzaam - toe als privaatdocent in de technische chemie. Toen ook
deze in 1912 naar Delft vertrok, nam de veelzijdige industrieel Gerrit Hondius
Boldingh
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Het bedrijfslaboratorium voor kolenonderzoek op de staatsmijn Emma omstreeks 1923, met de nodige
filters, exicatoren en balansen voor het doen van gravimetrische bepalingen. Hier werden onder
andere het asgehalte en het gehalte aan vluchtige bestanddelen van de kolen bepaald; gegevens die
nodig waren om de geschiktheid van de kolen voor de fabricage van cokes te beoordelen. Omstreeks
1930 kwam bij Staatsmijnen geleidelijk ook wetenschappelijk onderzoek op gang.

(1865-1936), die sinds 1909 buitengewoon hoogleraar in de farmaceutische
scheikunde was, het technisch-chemische onderwijs over. Boldinghs leeropdracht
werd veranderd in ‘toegepaste chemie’ en hetzelfde gebeurde met de benaming van
zijn laboratorium.
Tot 1930 leidde hij talloze universitaire chemici op voor functies in de industrie.
Naast Delft was Amsterdam de belangrijkste kweekplaats van industriële chemici.
Ook de Utrechtse universiteit slaagde er in de volgende decennia in het onderwijs
meer op de industriële behoeften te richten. Aangezien ook de industriële behoefte
aan universitair geschoolde chemici toenam toen er meer onderzoekslaboratoria
werden opgericht, was het resultaat van al deze ontwikkelingen dat in 1938 bijna
50% van de universitaire chemici in de industrie werkzaam was. Aan het begin van
de eeuw lag dat percentage nog onder de tien.30
Net als voor Delft had de toenemende participatie van universitaire chemici in de
industrie grote gevolgen voor de onderlinge netwerkvorming tussen de industrie en
de universiteit. In Utrecht kwamen alumni elke maand terug voor een colloquium
om de oude ‘familiebanden’ te onderhouden. Een aanvullend forum voor interactie
was de in 1903 opgerichte Nederlandsche Chemische Vereniging, die chemici,
apothekers en technologen onder haar leden had.31
Leiden en Groningen deden in deze ontwikkeling aanvankelijk nauwelijks mee.
De Leidse universiteit liet in 1902 W.P. Jorissen (1869-1959), die een commissariaat
bij een zwavelzuurfabriek in Werkendam bekleedde, toe als privaatdocent voor
technische en fysische chemie. Desondanks bereidde de chemische opleiding in
Leiden - evenals die in Groningen - tot in de jaren dertig vrijwel niet voor op
industriële functies. Nadat Jorissen in 1908 tot lector in de anorganische en fysische
chemie was benoemd, nam de Delftenaar A. Korevaar enige jaren later het
technisch-chemische privaatonderwijs in Leiden weer op. Studenten die hierin verder
wilden gaan, konden in Leiden echter niet terecht. Zij deden een bijvak in Delft. De
korte afstand met Delft leidde er zo toe dat de Leidse chemische opleiding lange tijd
niet op de industrie werd gericht.32

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Academisch-industriële netwerken
Naast kennisoverdracht van het hoger onderwijs naar het bedrijfsleven in de vorm
van het in dienst nemen van afgestudeerde chemici en technologen, was er ook een
meer directe vorm van kennisuitwisseling doordat hoogleraren adviseurschappen en
commissariaten bekleedden. Er ontstonden steeds nauwere betrekkingen tussen de
chemische studierichtingen en het bedrijfsleven. In een fase waarin het eigen
industriële onderzoek nog in de kinderschoenen stond, was dit van groot belang.
Niet zelden werd de Technische Hogeschool of een van de universiteiten
ingeschakeld om industriële vraagstukken op te lossen. Enkele van die hoogleraren
hadden zo vaak contact met het bedrijfsleven dat we hen in de komende hoofdstukken
regelmatig zullen tegenkomen. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de commissariaten
en adviseurschappen die hoogleraren vóór 1930 bekleedden.
Vermoedelijk is het aantal vermelde commissariaten redelijk compleet; over
adviseurschappen is echter zo weinig bekend dat de tabel op dat punt onvolledig is.
In hoofdlijnen bevestigt de tabel echter de schets van het technisch-chemische
onderwijs die in de vorige paragraaf werd gegeven. Delft en Amsterdam hadden
verreweg de meeste contacten met het bedrijfsleven. Utrecht volgde op enige afstand
en Leiden en Groningen kwamen in het verhaal nauwelijks voor.
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In Delft waren het de hoogleraren Steger en Van Iterson en de twee opvolgers van
Hoogewerff - Böeseken en Reinders - die de meeste commissariaten en
adviseurschappen hadden.
Van Hoogewerffs veelvuldige connecties geeft de tabel echter geen goed beeld.
Hij bekleedde weliswaar formeel maar één commissariaat, maar zeker is dat hij
talloze contacten met het bedrijfsleven had, waaronder familierelaties (Knoops). Ook
Waterman had veel nauwere banden met het bedrijfsleven dan blijkt uit de tabel.33
Kijken we nu naar Amsterdam, dan vallen vooral de hoogleraren Holleman en
Hondius Boldingh op. Hondius Boldingh was bij een grote groep bedrijven betrokken,
terwijl Holleman (1859-1953) vooral actief was binnen de kunstzijde-industrie. Zijn
vele functies kwamen alle voort uit het commissariaat dat hij in 1911 op zich nam
toen zijn leerling J.C. Hartogs de Nederlandsche Kunstzijdefabriek (ENKA) oprichtte
(één van de voorlopers van het Akzo Nobel-concern). Ook de Utrechtse hoogleraar
H.R. Kruyt (1882-1959) was als adviseur en commissaris betrokken bij de
kunstzijde-industrie.34
Een betrekkelijk kleine groep chemici speelde dus een centrale rol in de contacten
met de industrie. Deze groep vertoonde ook onderling een grote samenhang. Zo
waren er talloze verbindingen tussen de chemische afdelingen in Delft en Amsterdam,
vooral omdat verschillende Delftse hoogleraren uit de hoofdstad afkomstig waren.
De TH Delft rekruteerde aan het begin van de eeuw haar hoogleraren scheikunde óf
uit eigen kweek (Beijerinck, Böeseken, Van Iterson, Waterman en Kluyver), óf uit
Amsterdam (Smits, Reinders, Steger en Scheffer).
Behalve dat er dus sprake was van ‘genetische relaties’, kwamen Delftse en
Amsterdamse chemici elkaar ook tegen in organisaties en verenigingen. De oudste
hiervan was de zogeheten Suiker-Commissie, een in 1884 ingesteld adviesorgaan
van het ministerie van Financiën op het gebied van de suikeraccijns, met een eigen
laboratorium dat zich boog over vele vragen betreffende de riet- en bietsuikerindustrie.
Tot ver in de twintigste eeuw bleef dit orgaan stevig in Amsterdams-Delftse handen.35
Een tweede club was het bestuur van de in 1903 opgerichte Nederlandsche Chemische
Vereniging. Naast de Utrechtse hoogleraren E.J. Cohen (1869-1945) en H.R. Kruyt,
die beiden in Amsterdam hadden gestudeerd, waren het vooral Amsterdamse en
Delftse hoogleraren die daarin in de eerste twee decennia van de eeuw de dienst
uitmaakten. Leidse en Groningse hooggeleerden schitterden ook hier door
afwezigheid.36
Het bestuur van het in 1917 opgerichte Hoogewerff-fonds was een derde plek
waar men elkaar tegenkwam. Vanuit industriële optiek was deze ongetwijfeld de
belangrijkste. Gesticht ter ere van Hoogewerffs zeventigste verjaardag door zijn
vrienden ‘uit en buiten de Nederlandse industrie’, als dank ‘voor zijn diensten de
gemeenschap bewezen’, had dit fonds ten doel ‘om het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek van chemisch-technische aard te steunen, ook
verdienstelyke onderzoekingen op dat gebied te beloonen en daardoor mede te werken
tot de bevordering der scheikundige nijverheid in Nederland en Koloniën’.
Wetenschappelijk onderzoek als grondslag voor de industrie, kortom, was het
devies. Om dit te realiseren, bracht het chemische bedrijfsleven een startkapitaal van
f 112.000,- bijeen, een aanzienlijk bedrag in die tijd, zeker voor wetenschappelijk
onderzoek.
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De samenstelling van het eerste bestuur vormt een staalkaart van de op
sleutelposities zittende industrieel-gerichte academische chemici en van de industrieën
waar Hoogewerff nauwe relaties mee onderhield. Hijzelf werd voorzitter van het
bestuur. Verder namen zitting de hoogleraren Böeseken en Reinders (Delft), Holleman
(Amsterdam) en Cohen (Utrecht - namens de Koninklijke Academie van
Wetenschappen). De industrie was vertegenwoordigd door Gist-directeur Waller
(namens het Koninklijk Instituut van Ingenieurs), A. ter Horst van de Fabriek van
Chemische Producten (Vondelingenplaat), dr. A.R. van Linge, technoloog, van de
Nederlandsche Kininefabriek te Maarsen, A. Spakler, technoloog, directeur van de
suikerraffinaderij van Spakler & Tetterode in Amsterdam, M.G. Wagenaar
Hummelinck, directeur van de poedermelkfabriek Hollandia in Vlaardingen, en de
technoloog A. Wurfbain namens de B.P.M.. Het bestuur vormde aldus een
weerspiegeling van een hecht netwerk tussen de opleidingsinstituten en de chemische
industrie en bleef die rol gedurende de rest van de eeuw vervullen. Wanneer bepaalde
leden aftraden, bleven de achterliggende relaties meestal intact. Toen Wurfbain
bijvoorbeeld in 1923 aftrad, volgde de inmiddels tot directeur van de BPM
opgeklommen technoloog J.E.F. de Kok hem op, en toen Van Linge in 1934 overleed,
was de eveneens uit de kinine-industrie afkomstige P. Hajonides van der Meulen
zijn opvolger. Later in de eeuw traden ook vertegenwoordigers van Staatsmijnen
(DSM), de Koninklijke Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding (Ketjen, nu Akzo)
en de AKU (nu Akzo) toe. Het bestuur van het Hoogewerff-fonds bleef zo lange tijd
één van de belangrijkste chemisch-technologische ontmoetingsplaatsen in Nederland.37

Nieuwe chemie, nieuwe industrie
Er zijn twee redenen waarom Amsterdam zo'n grote rol speelde op het gebied van
de toegepaste chemie. Enerzijds hadden de hoogleraren E.H. von Baumhauer
(1820-1885) en J.W. Gunning reeds vanaf het midden van de negentiende eeuw
contacten met plaatselijke bedrijven weten op te bouwen, waardoor er op dat punt
een traditie was ontstaan. Anderzijds had zich in Amsterdam door het optreden van
mannen als J.H. van 't Hoff, J.D. van der Waals en H.W. Bakhuis Roozeboom
(1854-1907) vanaf ongeveer 1880 een internationaal vermaarde school op het gebied
van de fysische chemie gevormd. Dit vakgebied was toen uiterst jong; Van 't Hoff
was één van de grondleggers. Terwijl in de traditionele anorganische en organische
chemie de bijzonderheden van iedere
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Tabel 3.2: Connecties van hoogleraren van de TH Delft en de universiteiten
met chemische bedrijven
Naam

AmbtsperiodeVakgebied

Industr.
functie

Periode

Bedrijf

Technische
Hogeschool
Delft
S.
1885-1907
Hoogewerff
(1847-1934)

anorganische commissaris 1901-1934
en
organische
scheikunde,
en
analytische
scheikunde

Fabriek van
Chemische
Producten
(Vondelingenplaat)

L.L.
1894-1911
Aronstein
(1841-1913)

algemene en commissaris 1898-1913
fysische
scheikunde,
en (anorg.)
scheikundige
technologie

Maatschappij
tot Bereiding
van
Koolteerproducten

M.W.
1895-1921
Beijerinck
(1851-1931)

algemene en employé
toegepaste
microbiologie

1885-1895

Nederlandsche
Gist- en
Spiritusfabriek

id.

id.

1895-?

Nederlandsche
Gist- en
Spiritusfabriek

id.

adviseur

zie
Universiteit
van
Amsterdam
A. Smits
1906-1907
(1870-1948)

anorganische
en fysische
scheikunde

J. Böeseken 1907-1938
(1868-1949)

organische
scheikunde
en
analytische
scheikunde

adviseur

1916-1939

Anton
Jurgens'
Vereenigde
Fabrieken

id.

id.

adviseur

1916-?

Fabriek van
Chemische

id.
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Producten
(Vondelingenplaat)
id.

id.

id.

commissaris 1917-1949

Fabriek van
Chemische
Producten
(Vondelingenplaat)

id.

id.

id.

adviseur

1920?-1939? Industrieele
Maatschappij
v/h Noury &
Van der
Lande

id.

id.

id.

adviseur

1926-1938

id.

id.

id.

commissaris 1931-1934

Nederlandsche
Kininefabriek

G. van
1907-1948
Iterson jr.
(1878-1972)

microscopische commissaris 1912-1929
anatomie

Fabriek van
Kaasstremsel,
Kaas- en
Boterkleursel/Chemische
Industrie
Van Hasselt

id.

id.

id.

commissaris 1916-n1935 Vereenigde
Nederlandsche
Rubberfabrieken

id.

id.

id.

commissaris 1919-1926

Amsterdamsche
Rubberfabrieken
voorheen
Pompe &
Co.

id.

id.

id.

commissaris 1923-1929

Chemisch-pharmaceutische
Industrie
‘Saenredam’

id.

id.

id.

commissaris 1929c-n1938 Handels-Vereeniging
Amsterdam

Chemische
Fabriek L.
van der
Grinten

W. Reinders 1908-1939
(1874-1951)

anorganische commissaris 1911-1913
en fysische
scheikunde

Electrozuuren
Waterstoffabriek

id.

id.

id.

commissaris 1911-1916

Chemische
Industrie
‘Amsterdam-Holand’

id.

id.

id.

commissaris 1918-1929

Stikstofbindingsindustrie
‘Nederland’
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A.M.A.A. 1908-1912
Steger
(pd)
(1874-1953)

capita
directeur
scheikundige
technologie

1901-1910

Watergas-Maatschappij
Systeem Dr.
Kramers en
Aarts

id.

1912-1918
en
1918-1944
(bg)

scheikundige directeur
technologie

1906-1910

Maatschappij
tot
Exploitatie
der
Watergas-Patenten
Dr. Kramers
en Aarts

id.

id.

id.

adviseur

v1912

Septic Tank
Company

id.

id.

id.

adviseur

v1912

Maatschappij
tot Installatie
van
Onontplofbare
Tanks

id.

id.

id.

adviseur

v1912

azijnzuurfabriek
in
Amsterdam

id.

id.

id.

adviseur

1913

J.F.J.
Kolkman/
Maatschappij
voor
Chemische
en
Metallurgische
Industrie
(i.o.)

id.

id.

id.

employé/adviseur 1918-1925? Ant. Jurgens'
Vereenigde
Fabrieken

F.E.C.
1917-1953
Scheffer
(1883-1954)

analytische, adviseur
anorganische
en fysische
scheikunde

1928-?

lab
Amsterdam
BPM

H.I.
1919-1959
Waterman
(1889-1961)

scheikundige adviseur
technologie

1927-1940
en
1946-1959

Bataafsche
Petroleum
Maatschappij
+ lab
Amsterdam
BPM
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A.J. Kluyver 1921-1956
(1888-1956)

algemene en employé/adviseur 1920-1921
toegepaste
microbiologie

id.

id.

adviseur

A. Smits
1901-1904
(1870-1948) (pd),
1904-1906
(lec)

technische
chemie

commissaris 1917-1918

Hollandsche
Benzol en
Benzine
Maatschappij

id.

fysische
chemie

id.

Oliefabriek
Insulinde,
Bandoeng

1921?-1956? Nederlandsche
Gist- en
Spiritusfabriek

Universiteit
van
Amsterdam

1907-1940

A.F.
1905-1924
Holleman
(1859-1953)

organische
chemie

commissaris 1911-1929

Nederlandsche
Kunstzijdefabriek

id.

id.

id.

commissaris 1916-1950

Chemische
Fabriek
‘Naarden’

id.

id.

id.

commissaris 1918

Electrochemische
Industrie
‘Nederland’

id.

id.

id.

commissaris 1925-n1934 Maekubee,
Maatschappij
tot
Exploitatie
van
Kunstzijdefabrieken
in het
Buitenland

id.

id.

id.

commissaris 1929-n1935 Algemeene
Kunstzijde
Unie

id.

id.

id.

commissaris 1929-n1935 Fluida,
Maatschappij
tot
Exploitatie
van
Kunstzijdefabrieken

id.

id.

id.

commissaris 1929-1931

Plumba,
Maatschappij
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tot
Exploitatie
van
Kunstzijdefabrieken
zie
Technische
Hogeschool
Delft
A.M.A.A. 1907-1912? technische
Steger
(pd)
chemie
(1874-1953)
A.H.W.
1907-1919
Aten sr.
(lec),
(1877-1950) 1919-1941
(bg) en
1941-1948

elektrochemie directeur

1918

Electrochemische
Industrie
‘Nederland’

G. Hondius 1897-1899
Boldingh
(pd)
(1865-1936)

??

1897-1909

Hollandsche
Melksuikerfabriek

id.

1909-1912
(bg)

farmaceutische commissaris 1906-1913
en
analytische
chemie etc.

Chemische
Fabriek
‘Flevo’

id.

1912-1930
(bg)

toegepaste commissaris 1909-1936
chemie (w.o.
farmaceutische
en
analytische
chemie)

Hollandsche
Melksuikerfabriek

id.

id.

id.

commissaris 1910-1913

Eerste
Nederlandsche
Thorium en
Gasgloeilicht-Fabriek

id.

id.

id.

directeur

(bi)sulfiet
fabriek (fa.
Hondius
Boldingh?)

id.

id.

id.

commissaris 1914-1916
en
1921-1924

Chemische
Fabriek
‘Naarden’

id.

id.

id.

directeur

Chemische
Fabriek
‘Naarden’

directeur

?-1914

1916-1921
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id.

id.

id.

directeur

1921-1923

Nederlandsche
Kleurstoffenfabriek

id.

id.

id.

directeur

1921-1923

Maatschappij
voor
Zwavelzuurbereiding
(Ketjen)

id.

id.

id.

commissaris 1923-?

Nederlandsche
Kleurstoffenfabriek

id.

id.

id.

adviseur

1931-1936

Maatschappij
voor
Zwavelzuurbereiding
(Ketjen)

J.P. Wibaut 1919-1925
(1886-1967) (lec),
1925-1956

organische
chemie

employé/adviseur 1918-1919

Amsterdamsche
Superfosfaat-Fabriek

id.

id.

adviseur

lab
Amsterdam
BPM

P. van
1902-1925
Romburgh
(1855-1945)

organische
chemie

commissaris 1910-n1935 Nederlandsche
Gutta-Percha
Maatschappij

id.

id.

commissaris 1916-1918

Verfstoffenfabriek
‘Holland’
v/h Dr.
Remmert &
Co.

H.R. Kruyt 1912-1916
(1882-1959) (lec)

fasenleer

adviseur

Lijm- en
Gelatinefabriek

id.

1916-1921
(bg) en
1921-1946

fysische
chemie

commissaris 1924-n1935 Hollandsche
Kunstzijde
Industrie

id.

id.

id.

commissaris 1930-1933

Kunstzijdefabriek
Breda Silka

id.

id.

id.

adviseur

?-?

Nederlandsche
Linoleumfabriek

id.

id.

id.

adviseur

?-?

Algemeene
Norit
Maatschappij

id.

id.

id.

commissaris 1936-?

id.

1928-?

Rijksuniversiteit
Utrecht

id.

1918-?

Vereenigde
Chemische
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Fabrieken
(Albatros)
Toelichting: bg = buitengewoon
hoogleraar; lec = lector; pd =
privaatdocent.
Bron: Van Nierop en Baak, Naamlooze
Vennootschappen en talloze biografische
bronnen.
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Een laboratoriumruimte van de Chemische Fabriek Naarden omstreeks 1918, met op de
laboratoriumtafel glaswerk voor het doen van organisch-chemische proeven. In het midden de
apothekeres M.C.A. van der Kreke - later hoofd van het laboratorium voor de suikerindustrie in
Nederlands-Indië - en uiterst rechts het hoofd van het laboratorium ir. M. van Breukeleveen, met
naast hem ir. S. Tijmstra Fzn, die van 1917 tot 1919 bij ‘Naarden’ betrokken was bij het opstarten
van de sacharine-fabriek en bij de productie van aniline, een uitgangsstof voor de bereiding van
kleurstoffen. Van Breukeleveen kwam in 1909 in dienst om W.A. van Dorp jr. te assisteren in het
laboratorium. Daarvóór was hij jaren assistent geweest van professor S. Hoogewerff en van W.A.
van Dorp sr., de vader van de technisch directeur van ‘Naarden’.

afzonderlijke stof centraal stonden, streefde men in de fysische chemie naar het
met mathematische en fysische hulpmiddelen opstellen van wetmatigheden en regels
die voor alle chemische reacties en stoffen zouden gelden. Daarbij ging het
bijvoorbeeld over de ‘ligging’ van chemische evenwichten, over de stabiliteit van
stoffen en oplossingen en om een mathematische beschrijving van de snelheid van
chemische reacties. Het laboratorium van Van 't Hoff en diens opvolger Bakhuis
Roozeboom was toonaangevend op dit gebied. Uit binnen- en buitenland kwamen
studenten naar Amsterdam om inzicht te krijgen in wat volgens sommigen niets
minder dan een ‘algeheele transformatie’ van de chemie inhield.38
Zo werd het Amsterdamse laboratorium een kweekplaats voor een hele generatie
fysisch-chemici. Toen zij het nieuwe vakgebied in hun curriculum wilden opnemen,
rekruteerden de andere Nederlandse universiteiten haast zonder uitzondering hun
hoogleraren uit Amsterdam. Fysisch-chemici als Cohen (Utrecht), Kruyt (Utrecht),
Smits (Delft en Amsterdam), Reinders (Delft) en Scheffer (Delft) waren dan ook
allen afkomstig uit de ‘Amsterdamse school’.
Hetzelfde geldt voor de reeds genoemde Amsterdamse farmaceut en chemicus
Hondius Boldingh, die in 1893 op dezelfde dag zowel in de natuurkunde als in de
scheikunde promoveerde op onderzoek dat hij onder leiding van Van 't Hoff had
gedaan.39
Ook op aangrenzende gebieden deed Van 't Hoff zijn invloed gelden. Holleman
bijvoorbeeld, die in Leiden organische chemie had gestudeerd, legde tijdens een
tweejarig assistentschap bij Van 't Hoff de basis voor een nieuwe, meer
fysisch-chemisch georiënteerde aanpak in de organische chemie, waarbij aandacht
aan kwantitatieve relaties en reactiesnelheden werd besteed. Toen hij, vóór zijn
benoeming tot hoogleraar in Amsterdam, van 1893 tot 1905 hoogleraar in Groningen
was, schoolde hij ook zijn uit Delft afkomstige assistent J. Böeseken (1868-1949) in
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die richting. Beiden gelden als de grondleggers van de fysisch-organische chemie in
Nederland.
Ook Steger, die in Amsterdam in zowel de organische als de fysische chemie was
opgeleid, promoveerde op een fysisch-organisch chemisch proefschrift waarin hij
de snelheid van een organisch-chemische reactie bepaalde.40
Afgezien van Hoogewerff - die van een oudere generatie was en notabene in 1869
een van de middelbareschoolleraren van Van 't Hoff was geweest - en ‘pure
Delftenaren’ als Van Iterson en Waterman, kwam zodoende vrijwel de gehele groep
van industrieel georiënteerde hoogleraren direct of indirect voort uit de Amsterdamse
fysisch-chemische school. De grote belofte die de fysische chemie en
fysisch-organische chemie voor de industrie inhield, was dat algemene wetmatigheden
van chemische processen werden bestudeerd waardoor er uitspraken konden worden
gedaan over de condities waaronder een reactie het beste kon worden uitgevoerd,
over het toepassen en verbeteren van de toen zeer in de belangstelling staande
katalysatoren, en over het optimaliseren van methoden om het gewenste eindproduct
zo zuiver mogelijk af te scheiden. Kennis over de synthese van organische
verbindingen op laboratoriumschaal was al lange tijd in Nederland aanwezig, maar
er was geen industrie van betekenis ontstaan omdat bij een grootschalige uitvoering
van zulke reacties veel meer kwam kijken. Kennis van de reactiewarmte en -snelheid,
van katalysatoren en scheidingsprocessen was dan nodig en het waren juist die
terreinen waarop de nieuwe fysische chemie haar licht kon laten schijnen. Dat juist
de industrieel gerichte opleiding in Delft zoveel chemici aanstelde uit de Amsterdamse
fysisch-chemische school, wordt daardoor begrijpelijk.
De periode 1900-1920 vormt dus niet alleen een breuk in de
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geschiedenis van de chemische industrie omdat toen voor het eerst op grote schaal
technologen en chemici in dienst werden genomen, maar ook omdat toen een geheel
nieuw type kennis zijn weg vond naar de industrie. Zagen de laatste twee decennia
van de negentiende eeuw de opkomst van de fysische chemie als academisch
vakgebied, gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw kreeg dit vakgebied
ook binnen de industrie een voet aan de grond. In meerdere opzichten maakte de
chemische industrie zich toen los van haar negentiende-eeuwse wortels.

De oprichting van onderzoekslaboratoria in de industrie
Parallel aan de toenemende samenwerking tussen het hoger onderwijs en de industrie
gingen verschillende bedrijven ertoe over onderzoekslaboratoria op te richten. In
zaken die tot de kern van de bedrijfsactiviteiten behoorden, voer men liever niet blind
op extern advies.
Laboratoria als zodanig bestonden al langer in de chemische industrie, maar slechts
zelden deden ze meer dan de uitvoering van analytisch-chemische routinebepalingen
en enige materiaal-controle. Toen tussen 1906 en 1909 het Schiedamse
onderzoekslaboratorium van de BPM onder leiding van Knoops geleidelijk vorm
kreeg, was dit een van de eerste industriële researchlaboratoria in Nederland. Alleen
de in Delft gevestigde Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek ging de BPM voor
toen het bedrijf in 1885 de bacterioloog M.W. Beijerinck aantrok en hem
researchfaciliteiten bood. De reden voor dit opmerkelijke initiatief was in de eerste
plaats het verlichte ondernemerschap van directeur J.C. van Marken, een unieke
figuur in de Nederlandse ondernemerswereld, en daarnaast het feit dat de voor het
bedrijf in potentie zeer relevante discipline van de bacteriologie toen een geheel
nieuw onderzoeksgebied was dat niet aan de universiteiten werd bedreven. Alleen
door zelf onderzoek te starten kon het bedrijf hopen in de pas te blijven lopen met
de internationale ontwikkeling. Het laboratorium was overigens lange tijd bescheiden
van omvang: tot in de jaren twintig waren er hooguit twee academici met onderzoek
bezig.41
Omstreeks 1910 richtte ook het toen snel groeiende Philips-concern in Eindhoven
een chemisch laboratorium in onder leiding van de scheikundige ingenieur J.C.
Lokker, die assistent van Böeseken was geweest. De werkzaamheden waren
aanvankelijk voornamelijk routinematig van aard, hoewel er af en toe ook meer
diepgaande onderzoekingen voor de fabrieken werden gedaan. Eind 1912 telde het
laboratorium reeds zes scheikundige ingenieurs en twaalf laboratoriumassistenten.
Een nieuwe fase trad in toen het bedrijf in 1914 de Leidse fysicus Gilles Holst in
dienst nam als hoofd van een nieuw Natuurkundig Laboratorium, gericht op het
uitvoeren van fysische en fysisch-chemische research. Dit was wenselijk omdat in
Amerika een geheel nieuw type gloeilamp was ontwikkeld, waarvan de ontwikkeling
fundamentele kennis van warmtegeleiding, metaaleigenschappen en het hanteren
van edelgassen vereiste.
Ook hier zien we dus dat nieuwe wetenschappelijke en technische bedreigingen
en uitdagingen de aanleiding waren voor de organisatie van bedrijfsinterne research.
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Chemisch en fysisch onderzoek vonden weldra beide plaats. De omvang ervan bleef
echter bescheiden.
Tot ongeveer 1920 werkten er slechts drie ‘doktoren in de Wis- en Natuurkunde’,
bijgestaan door acht assistenten. Toen zette de expansie in, onder invloed van de
hernieuwde contacten met Amerika. Reeds in 1921 was er sprake van elf of twaalf
doctoren en ingenieurs met ongeveer veertien assistenten. Het ‘Natlab’ ontwikkelde
zich vervolgens tot een van de toonaangevende Nederlandse industriële laboratoria.42
De laboratoria van ‘de Gist’, de BPM en Philips zijn, voorzover bekend, de enige
onderzoekslaboratoria die reeds vóór de Eerste Wereldoorlog ontstonden. Voor het
overige was routinematig onderzoek tot 1914 de regel. Onder druk van de oorlog
veranderde de situatie echter. Er ontstond schaarste aan allerhande grondstoffen en
tussenproducten, waardoor de industrie gedwongen was naar alternatieven te speuren
en nieuwe processen te ontwikkelen. Bovendien ontstonden er door het wegvallen
van de buitenlandse concurrentie tal van kansen om nieuwe producten en processen
in te voeren in het bedrijf (hoofdstuk vier). Wetenschappelijk en technisch onderzoek
was daartoe nodig en de Eerste Wereldoorlog kan dan ook met recht de
ontstaansperiode van de industriële research in Nederland worden genoemd. Kleine
onderzoekslaboratoria kwamen toen overal van de grond. Na 1918 ontwikkelde de
chemische industrie zich met betrekking tot de research in twee richtingen. In
sommige bedrijven werd het wetenschappelijk onderzoek gestaakt. Blijkbaar zag
men research daar hoogstens als een noodsprong in moeilijke omstandigheden.
Andere bedrijven vervolgden evenwel de ingeslagen weg en zorgden voor een verdere
expansie van het wetenschappelijke onderzoek.
De opkomst van de industriële research tijdens de oorlog ontging de tijdgenoten
niet. Op 9 december 1918 informeerde de toen op het Groningse
Rijkslandbouwproefstation werkzame scheikundige ingenieur J. Hudig bij A. ter
Horst, directeur van ‘Vondelingenplaat’, of er bij diens fabriek een vacature in het
laboratorium was.
‘Ik vraag dit in mijn eigen belang, daar ik in de industrie op een
onderzoekingslaboratorium emplooi zoek. (...) [V]ooral nu de grootere
industrieën tot de instelling van een onderzoekingslaboratorium overgaan,
[zou ik] van werkkring willen veranderen. Mede vindt deze wensch oorzaak
in het feit, dat de Rijksorganisatie veelal stroef en traag werkt en niet altijd
vrije keuze laat voor personen en middelen’.43
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Nadat de directie van de Koninklijke/Shell in 1927 had besloten om de researchinspanningen sterk
op te voeren, werd in 1928-1929 op het terrein van het laboratorium in Amsterdam de eerste vleugel
van het zogeheten ‘Groot Laboratorium’ gebouwd. De foto toont een van de laboratoriumzalen. In
1929 werkten er 443 personen in het Amsterdamse laboratorium van de BPM, verdeeld over ongeveer
dertig researchgroepen en enkele proeffabrieken.

Ter Horst bevestigde dat er inderdaad een ‘onderzoekingslaboratorium’ aan zijn
bedrijf verbonden was, maar daar was geen plaats, temeer omdat, zo vlak na het
einde van de oorlog, ‘de buitenlandsche toestanden niet van dien aard [waren] dat
men op het oogenblik iets zou durven wagen’. Ter Horst raadde Hudig dan ook aan
het elders te proberen:
‘De groote uitbreidingen van de zaken der Vereen. Chemische Fabrieken
en de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek te samen is U natuurlyk wel
bekend; men krygt een groot laboratorium in Utrecht, en in den laatsten
tyd zyn zeer vele scheikundigen aangenomen. Ik weet niet in hoeverre
deze combinatie plannen [heeft] ook in de wetenschappelyk
landbouwkundige richting werkzaam te zyn. Naar myn oppervlakkige
meening zou een dergelyke werkzaamheid niet onmogelyk en misschien
voor hen niet onverstandig zyn’.
Voor een proefstation-ingenieur als Hudig zouden er dan, volgens Ter Horst, natuurlijk
kansen zijn.44
Naast ‘Vondelingenplaat’ en de VCF/ASF-combinatie richtte ook de Industriële
Maatschappij Noury & Van der Lande, die onder druk van de tijdsomstandigheden
de stap van de voedingsindustrie naar de chemie zette, tijdens de wereldoorlog een
bescheiden onderzoekslaboratorium in Deventer in. Dit stond onder leiding van de
chemicus E.C. Sutherland. Na de oorlog werd de Delftse hoogleraar Böeseken
adviseur, waarna de researchorganisatie sterk werd uitgebreid. Henri Gelissen, de
latere minister, promoveerde in 1925 op zijn in Deventer verrichte werk.45
Ook het Jurgens-concern zette in de oorlog de stap richting chemie. Al rond 1905
was de Deense farmaceut Knud Erslev aangetrokken om in Oss proeven te doen.
Hier kwam later het bacteriologische laboratorium van het bedrijf uit voort. Een
researchorganisatie zette het bedrijf in 1916 op. Kort na elkaar kwamen toen de
Delftse bacterioloog H.C. Jacobson (1882-1952) en de scheikundigen Van der Want,
Dujardin, Alting Mees en Schut in dienst. Het bedrijf diversifieerde in die tijd snel
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in de chemie, door onder meer een aantal zeepfabrieken over te nemen. In een nieuw
chemisch laboratorium in Zwijndrecht werd veel onderzoek op het gebied van de
katalytische harding van oliën en vetten gedaan.
Opnieuw was Böeseken extern adviseur.46
Na de Eerste Wereldoorlog begon ook Jurgens' grote concurrent Van den Bergh
aarzelend met onderzoek. Men stelde in 1921 in het reeds bestaande
fabriekslaboratorium te Rotterdam de van de BPM afkomstige Delftse scheikundige
S.H. Bertram aan. Deze zag kans naast zijn dagelijkse bezigheden aan een proefschrift
te werken waarop hij in 1928 bij Waterman promoveerde. Tezelfdertijd vond ook
de fusie tussen Jurgens, Van den Bergh en Lever Brothers plaats, waardoor het
Unilever-concern ontstond. Erslev en Jacobson verhuisden van Oss naar Rotterdam,
waar het bacteriologische onderzoek werd geconcentreerd. Het chemische
laboratorium van Unilever - dat in 1937 dertig personeelsleden telde - bleef in
Zwijndrecht tot de verplaatsing naar Vlaardingen in 1955.47
De Arnhemse ENKA (later AKU) richtte begin jaren twintig een
researchlaboratorium in. Hetzelfde deed de in Breda gevestigde Hollandsche
Kunstzijde Industrie (HKI) in 1924, met H.R. Kruyt als adviseur. Na de fusie, eind
jaren twintig, tussen de AKU, de HKI en het Duitse bedrijf Glanzstoff, richtte men
in 1933 een aparte naamloze vennootschap op, de in Arnhem gevestigde N.V.
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Onderzoeksinstituut Research, waar onderzoek werd gedaan dat voor alle drie de
bedrijven van belang was. Aangezien bovendien de reeds bestaande
onderzoekslaboratoria veelal bleven bestaan, was de totale researchinspanning bij
de AKU/HKI toen veel groter dan bij Unilever.48
Ook Staatsmijnen richtte vlak na de Eerste Wereldoorlog een laboratorium op bij
de cokesfabriek Emma, dat onder leiding stond van J.W.H. Uytenbogaart en, later,
H.A.J. Pieters.
Veel ruimte voor research was er echter niet, totdat G. Berkhoff in de loop van de
jaren dertig onderzoekswerk in het laboratorium van het Stikstofbindingsbedrijf van
de grond wist te krijgen. Na de oprichting van een nieuw laboratoriumgebouw in
1939 kwam er een fusie van beide laboratoria tot stand en nam het onderzoek bij
Staatsmijnen een grote vlucht. Andere researchlaboratoria bevonden zich in de jaren
twintig en dertig in de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld bij Brocades en Organon,
en bij de Koninklijke Stearinekaarsenfabriek ‘Gouda-Apollo’, toen een van de grootste
chemische bedrijven van Nederland.49
Samenvattend kunnen we stellen dat de toename van de kennisintensiteit van de
Nederlandse chemische industrie zich in fases voltrok. De eerste fase vond plaats
toen tussen 1895 en 1914 steeds grotere aantallen technologen door de industrie
werden aangesteld en sommige bedrijven, zoals de BPM, geleidelijk een begin met
eigen onderzoek maakten. Een tweede fase voltrok zich tijdens de Eerste
Wereldoorlog, toen de contacten die de TH Delft en de universiteiten met de industrie
onderhielden sterk in frequentie en intensiteit toenamen. Bovendien maakten vele
bedrijven in die tijd een begin met het opzetten van bedrijfsinterne research. Na de
oorlog brak een derde fase aan, waarin processen die tijdens de oorlog waren ingezet
zich voortzetten, terwijl tevens de schaal waarop het onderzoek plaatsvond sterk
toenam, veelal in reactie op buitenlandse concurrentie.50
De ontwikkelingen bij de BPM vormen van dat laatste een duidelijke illustratie.
In 1925 werkten er als gezegd reeds 80 personen in het in Amsterdam-Noord
gevestigde laboratorium. De onderzoeksthema's lagen toen op het terrein van benzine,
de fractie van de aardolie die steeds belangrijker werd door de verbreiding van de
auto met explosiemotor. De eigen experimenten stonden voorop in de
kennisverwerving, en daarnaast werden vakbladen gescanned. In die tijd was het
BPM-lab geabonneerd op 15 Duitse en Engelse tijdschriften, en op De Ingenieur.
Opmerkelijk genoeg niet op het Chemisch Weekblad, waarschijnlijk omdat men
ervan uitging dat de scheikundige ingenieurs dit vanwege hun lidmaatschap van de
Nederlandsche Chemische Vereniging toch wel in de bus kregen; een fraai staaltje
zuinigheid in het onderzoeksbeleid. Er werd frequent samengewerkt met het
laboratorium van Waterman aan de TH Delft, de enige plek in het Nederlands hoger
onderwijs waar toen chemisch onderzoek aan aardolie werd gedaan. Terwijl het
Amsterdamse lab verder groeide, trad een belangrijke inhoudelijke uitbreiding op
toen de BPM in 1927 onder druk van buitenlandse concurrentie besloot zich
nadrukkelijk op het terrein van de chemie te begeven. Een afdeling chemische research
werd opgericht onder leiding van A.J. van Peski, die na een industriële carrière bij
Vondelingenplaat in Delft hoofdassistent bij Böeseken was geworden. De
samenwerking met het laboratorium van Waterman op het gebied van
aardolie-onderzoek werd geïntensiveerd. Daarnaast benoemde de BPM in 1928 ook
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andere hoogleraren, onder wie Wibaut voor organische chemie en Scheffer voor
fysische chemie, tot adviseurs van het Amsterdamse laboratorium (zie hoofdstuk
vijf).51
De research van de BPM veranderde van karakter. Het onderzoek was niet alleen
meer gericht op het oplossen van praktijkproblemen, maar voortaan ook op het
verkennen en vervolgens strategisch bezetten van nieuwe transformaties van
grondstoffen en nieuwe routes naar producten. De militaire beeldspraak is niet
toevallig.
Men kan hier, geïnspireerd door de studies van Thomas P. Hughes naar grote
technische systemen, van een opkomend petrochemisch systeem spreken, in
concurrentie met een gedeeltelijk gevestigd maar door de nieuwe uitdagingen tot
uitbreiding gedwongen koolteerchemisch systeem. De betrokkenen identificeren de
reverse salients bij de expansie van deze systemen, en zetten onderzoek in om deze
knelpunten weg te werken.52
Kennisverwerving en de daaruit resulterende kennisintensiteit werden aangedreven
door strategische belangen. Rond de eeuwwisseling werden deze belangen
gedefinieerd als te realiseren producteigenschappen bij wisselende grondstofkwaliteit,
in de strijd om bestaande markten. Vanaf circa 1930 was de wereld van de chemie
zoveel beter geworden in het verwerken van grondstoffen en het realiseren van
producten dat toekomstige markten en strategische inschattingen doorslaggevend
werden.
Kennisverwerving als zodanig werd daarom een steeds groter strategisch belang.
De BPM bouwde in samenwerking met de laboratoria van de TH Delft, Staatsmijnen
en Unilever met name op het gebied van de katalyse een positie op die internationale
erkenning vond. De ‘Dutch School of Catalysis’ werd in de jaren vijftig
toonaangevend. Toen in 1939 het Amsterdamse laboratorium van de Bataafsche
werd uitgebreid, schreef het bedrijf over de bouw: ‘Het nieuwe research-laboratorium
zal een tempel der wetenschap worden, waar toegewijde dienaren zich met
fundamenteele onderzoekingen op het gebied der natuurkundige en scheikundige
wetenschappen en der techniek bezighouden.’ Meer dan 1200 personen waren in dat
jaar alleen al in dit ene laboratorium werkzaam, waarmee het BPM-laboratorium te
Amsterdam veruit het grootste laboratorium van Nederland was.53 Er was inderdaad
veel gebeurd in de chemische techniek sinds de tijd dat W.C. Knoops in een oude
jeneverstokerij in Schiedam met zijn eerste research voor de Koninklijke begon.
Ernst Homburg, Arie Rip en James Small
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond er een groot tekort aan chemicaliën die tot dan toe werden
ingevoerd. Onder de vele nieuwe producten die toen voor het eerst in Nederland werden geproduceerd,
waren ook chloorkalk en natronloog, die door middel van elektrolyse uit keukenzout werden gemaakt.
Vanaf ongeveer 1916 werden deze stoffen bereid door de Fabriek van Chemische Producten
‘Vondelingenplaat’, de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, een fabriek van J.J. Werst en S. de Lange
in Arnhem, de Electrochemische Industrie ‘Nederland’ te Schaesberg bij Heerlen en de Internationale
Guano- en Superphosphaatwerken te Zwijndrecht, hier op de foto. Het was een typische
oorlogsindustrie, die na 1918 onmiddellijk weer het loodje legde. Eerst vanaf 1931 werden chloor
en natronloog blijvend in Nederland geproduceerd (door de KNZ).
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4 De Eerste Wereldoorlog: samenwerking en concentratie binnen
de Nederlandse chemische industrie
Neutraal, maar toch getroffen
Brisante explosieven
Boldinghs droom
De smalle marge tussen succes en falen
Samenwerking en groei

Aan het begin van de eeuw domineerde in de Nederlandse chemische industrie, zoals
we in hoofdstuk één hebben gezien, het midden- en kleinbedrijf. Het contrast met
het naburige Duitsland was groot. Daar hadden de drie grootste bedrijven, de BASF,
de ‘Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brüning’ te Höchst a/M (Hoechst) en de
‘Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer & Co.’ (Bayer), in 1913 samen ruim 25.000
arbeiders in dienst. Dit was meer dan er toen in de gehele Nederlandse chemische
industrie werkzaam waren. Bovendien gaven zij elk werk aan ongeveer 300 chemici,
een aantal dat alle Nederlandse chemische fabrieken tezamen niet eens haalden.1
Verschillende buitenlandse waarnemers onderkenden het kleinschalige karakter
van de Nederlandse chemische industrie, maar wezen tevens op de opmerkelijke
veelzijdigheid van de bedrijfstak, die in zijn totaliteit helemaal niet zo klein was.
Nederlandse academische chemici hadden daarentegen, geïmponeerd door het
innovatiepotentieel van de grote Duitse bedrijven, een veel lagere dunk van de aard
en omvang van de eigen chemische nijverheid.2 Wie echter meer afstandelijk naar
deze controverse kijkt, kan constateren dat het er niet om gaat dat de ene partij gelijk
had en de andere niet, maar dat beide partijen verschillende maatstaven hanteerden
waarmee zij de toestand beoordeelden. De genoemde buitenlanders keken vooral
naar het totale productenpakket, terwijl de Nederlandse hoogleraren hun negatieve
oordeel vooral op het ontbreken van een innovatieve synthetisch-chemische industrie
baseerden.
Dat de Nederlandse chemische industrie op het innovatieve front toen weinig
presteerde, is zeker het geval. Vanuit de luxe van onze historische afstand tot die tijd
en door vergelijkingen te trekken met de buitenlandse chemische industrie, kunnen
we inderdaad constateren dat de kleinschalige chemische bedrijven in ons land voor
de Eerste Wereldoorlog de kritische massa misten om de economische omgeving
naar hun hand te zetten en om in technisch opzicht over langere tijd innovatief bezig
te zijn. Pas de omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog brachten hierin
verandering.
In zijn vergelijkende studie naar de ontwikkeling van de grote (chemische) concerns
in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland betoogt de historicus Alfred
D. Chandler jr. dat bedrijven zogeheten ‘organizational capabilities’ dienen op te
bouwen om over een lengte van jaren succesvol te zijn. Een bepaalde kritische massa,
of schaalgrootte, is nodig voordat deze ‘organizational capabilities’ kunnen worden
opgebouwd. Grotere bedrijven zijn over het algemeen beter in staat door interne
differentiatie aparte inkoop-, verkoop-, distributie-, onderzoeks- en technische
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afdelingen te vormen waarvan extra impulsen kunnen uitgaan voor hun verdere
groei.3
Vanuit dit perspectief is de organisatorische schaalvergroting van bedrijven - te
onderscheiden van de in hoofdstuk twee behandelde technische schaalvergroting ook in techniekhistorisch opzicht een belangwekkend fenomeen. Organisatorische
schaalvergroting, of die nu door fusie tot stand komt of door autonome groei, is
weliswaar niet ‘technisch’ in engere zin maar zij staat wel in nauw verband met het
vermogen om over een langere periode technisch innovatief te zijn. Bovendien wordt
de samenwerking tussen bedrijven niet zelden door materiële factoren zoals
bedrijfsoverstijgende productnetwerken (afnemer-leverancier-relaties) bevorderd.
Het is om die reden dat we nader zullen ingaan op de jaren van de Eerste
Wereldoorlog. Door het optreden van de overheid, maar vooral door de bijzondere
omstandigheden die heersten, vormde de oorlogstijd een episode die grote impulsen
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gaf aan processen van samenwerking en concentratie in de chemie. Deze werkten
ook in de periode na de oorlog door en beïnvloedden zo de verdere technische
ontwikkeling van de Nederlandse chemische industrie in het Interbellum.
Daar kwam bij dat tijdens de oorlog de buitenlandse concurrentie wegviel, zodat
plannen een kans kregen om de Nederlandse chemische industrie in nieuwe banen
te leiden. Het idee dat de chemische industrie een cruciale rol kon vervullen tot
meerdere glorie van de Nederlandse natie, kon toen bloeien en zich verbreiden.
Chemici stonden veelal aan de basis van die gedachte, maar bankiers, politici en
industriëlen werden erdoor aangestoken. Een van de meest in het oog springende
plannen behelsde niets minder dan de fusie van een groot aantal chemische fabrieken
tot één groot nationaal chemisch bedrijf, dat net zo geïntegreerd zou zijn als de drie
genoemde Duitse mega-concerns.
Deze commerciële schaalvergroting naar Duits model week sterk af van de
technische schaalvergroting en samenwerking binnen één sector die in hoofdstuk
twee aan de orde was. In het laatste geval gingen bedrijven samen om schaalvoordelen
in de aankoop en verwerking van grondstoffen en in de verkoop van producten te
realiseren. Bij de fusie van bedrijven uit verschillende chemische sectoren tot één
geïntegreerd geheel ontstond echter, volgens de Amsterdamse hoogleraar en
fabrieksdirecteur G. Hondius Boldingh,
‘een complex van fabrieken (...), die ieder op eigen terrein het werk
onderling verdeelen, zoodat geen twee fabrieken een zelfde product maken,
zóó, dat de eene fabriek als product maakt, wat voor de tweede weer
grondstof is, om zoodoende gezamelijk tot eindproducten te komen en
gezamelijk in de winst te deelen, in welk stadium die winst ook gemaakt
is’.4
Terwijl in hoofdstuk twee het procestechnologische karakter van de chemische
industrie voorop stond, komt in dit hoofdstuk het netwerkkarakter van die bedrijfstak
aan de orde wanneer we Boldingh volgen in zijn pogingen een dergelijk ‘complex’
van fabrieken tot stand te brengen. Hoewel die poging grotendeels mislukte, is ze
een bespreking meer dan waard. Er gingen impulsen van uit die ook na de oorlog
zouden doorwerken. Tevens geeft de worsteling om naar Duits model een voor
Nederland nieuw type chemische industrie van de grond te krijgen, een scherp inzicht
in de toenmalige structuur van de Nederlandse chemische bedrijfstak en, vooral, in
het eenzijdig chemische referentiekader van waaruit mensen als Boldingh deze
bedrijfstak analyseerden en beoordeelden.

Neutraal, maar toch getroffen
Hoewel Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, werd de
nationale industrie zwaar getroffen. Duitse uitvoerverboden en de Britse blokkade
hadden ook gevolgen voor ons land. Minstens zo belangrijk was echter dat de
traditioneel sterk internationaal gerichte Nederlandse economie ons land veel
gevoeliger maakte voor zulke verstoringen dan landen met een veel grotere
binnenlandse markt.5

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Deze situatie bood chemici niet alleen de kans om het land te helpen, maar ook
de uitgelezen mogelijkheid om politici en ondernemers te wijzen op de, in hun ogen,
centrale maatschappelijke rol van hun professie. Vrijwel direct na het begin van de
oorlog nam het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Chemische Vereeniging,
onder leiding van de Utrechtse hoogleraar E.J. Cohen, het initiatief tot een bijeenkomst
met vertegenwoordigers van de Nederlandse chemische industrie en de groothandel
in chemicaliën, waarvoor ook het dagelijks bestuur van de Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie werd uitgenodigd.
In een adres aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel M.W.F. Treub
(1858-1931) vestigden beide beroepsverenigingen reeds op 19 augustus 1914 de
aandacht op de Duitse uitvoerverboden en op de ingrijpende gevolgen die dit zou
hebben voor de geneesmiddelenvoorziening. Overleg op het ministerie volgde,
waarbij ‘besloten werd leiding te geven aan allen, die wilden medewerken tot het
vestigen van eene meer uitgebreide chemische industrie hier te lande’. Om dit te
bevorderen, creëerde de overheid het ambt van ‘Rijksnijverheidsconsulent voor de
Chemisch-Pharmaceutische Industrie’ en benoemde begin oktober 1914 de voormalige
Nederlands-Indische apotheker en limonade-fabrikant H.F. Tillema (1870-1952) op
die functie.6
De reacties op Tillema's plannen waren echter verdeeld. Op enkele voorstellen na
om jodium, ricinusolie, looistoffen en geneesmiddelen uit Nederlands-Indische
grondstoffen te bereiden en een mislukte poging tot bereiding van broomzouten uit
zoutziedersloog, werd er in 1915 al weldra weinig meer van hem vernomen.
De oprichting van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT) in
november 1914 onder leiding van C.J.K. van Aalst (1866-1939), president van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), wist de overzeese handel voor een
deel te doen herleven.
Smokkelhandel en ruilhandel met Duitsland, waarbij Nederlands voedsel tegen
Duitse industriële grondstoffen werd geruild, deden de rest. Eind maart 1915 moest
Tillema dan ook constateren dat voor zijn initiatieven de nood blijkbaar nog niet
hoog genoeg gestegen was.7
Gedurende de eerste twee oorlogsjaren ging het inderdaad helemaal niet zo slecht
met de Nederlandse chemische industrie. In de loop van 1916 begon het tij echter te
keren. De Britten legden steeds stringentere voorwaarden op aan de NOT, waardoor
zij in toenemende mate in haar functioneren werd belemmerd.
Problemen in de voorziening van grondstoffen werden met de dag groter. De
invoer van chemische producten uit Duitsland, die vóór de oorlog ruim 60% van de
totale chemicaliëninvoer bedroeg, was
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Professor Gerrit Hondius Boldingh (links vooraan) met zijn medewerkers van het Laboratorium voor
Toegepaste Scheikunde van de Universiteit van Amsterdam. Naast hem zit Cornelia G. van Arkel,
zijn opvolger op het gebied van de farmaceutische scheikunde. Naast zijn buitengewoon
hoogleraarschap was Boldingh directeur en commissaris van verschillende chemische bedrijven. In
de Eerste Wereldoorlog was hij dé voorvechter van de vorming van een groot geïntegreerd synthetisch
kleurstoffenbedrijf in Nederland en vanaf 1918 tevens voorzitter van de Vereeniging van de
Nederlandsche Chemische Industrie.

toen reeds gedaald van 417.000 ton in 1913 naar 93.000 ton in 1915.8 De rol van de
overheid bij de distributie en bij de in- en uitvoer van grondstoffen en producten
groeide navenant. In 1917 en 1918 namen (semi)overheidsorganen voor steeds meer
productgroepen de taken over die daarvoor door productcommissies in NOT-verband
en door zogenaamde crisisverenigingen waren uitgeoefend. Zo ontstonden er binnen
de chemische sector rijksbureaus en rijkskantoren voor chemicaliën, genees- en
verbandmiddelen, kunstmeststoffen, pyriet en zwavelzuur, verlichting en aanverwante
producten (waaronder kaarsen, teeroliën en benzol), zeep en vetten, terwijl er ook
een Sodacommissie actief was.9
De toenemende aandacht van de overheid voor de chemische sector, een novum
binnen de Nederlandse verhoudingen, kwam het eerst tot uiting op het gebied van
de kunstmestvoorziening en op het terrein van de productie van springstoffen voor
leger en vloot.
In juni 1915 werd een Kunstmestcommissie opgericht, die tot taak kreeg de prijzen
vast te stellen en de distributie te regelen. De springstoffenvoorziening kwam in
handen van een eveneens in 1915 opgericht Munitiebureau. De samenwerking tussen
de overheid en de chemische industrie zou in de loop van de oorlog alleen nog maar
toenemen.10
Ook tussen het bankwezen en de chemische industrie ontstond er een steeds grotere
toenadering, die zich uitte in een toename van de investeringen. Illustratief is het
voorbeeld van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Tot de Eerste Wereldoorlog
richtte deze grootste Nederlandse particuliere bank haar aandacht vrijwel exclusief
op Indië en was haar bemoeienis met de Nederlandse chemische industrie gering. In
de oorlog raakte zij echter, onder leiding van haar president Van Aalst, nauw
betrokken bij verschillende nieuwe projecten in die sector. Ook andere bankiers en
kapitaalbezitters maakten, volgens de Duitse chemicus Heinz Woltereck, tijdens de
oorlog een ware ‘psychologische heroriëntatie’ door, waarbij zij er steeds meer van
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overtuigd raakten dat de chemische sector een vitale rol kon vervullen in de nationale
economie.11
Nationaal elan en vaderlandslievendheid hielpen krachtig mee partijen bij elkaar
te brengen. Onder aanvuring van zich door hun inzet, zelfvertrouwen en, soms,
onthutsende directheid en praalzucht onderscheidende ‘mannen van de daad’ als Van
Aalst, Treub en de BPM-voormannen H. Colijn (1869-1944) en H.W.A. Deterding
(1866-1939), ontstond er onder industriëlen en bankiers een klimaat om op grote
schaal in de nationale industrie te investeren. De oprichting van Hoogovens is er een
voorbeeld van.12
Voor mannen als Hondius Boldingh en Steger, twee echte voorvechters van
grootscheepse industrialisatie op chemisch gebied, braken er nu gouden tijden aan.
Voor de oorlog hadden zij reeds vol optimisme betoogd dat Nederland omgevormd
moest worden tot ‘een land van chemische industrie, waartoe het door zijn ligging
en door den in vorige eeuwen alom bekenden en nu gelukkig weer oplevenden
ondernemingsgeest van zijn bewoners als aangewezen is’.13 Vooraanstaande
scheikundigen als Cohen, Hoogewerff en P. van Romburgh (1855-1945) hadden
echter regelmatig verkondigd dat de opbouw van bijvoorbeeld een grootschalige
synthetische kleurstoffenindustrie - op basis van de bijproducten van de gas-
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Het vullen van granaathulzen in een vulwerkplaats van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen
bij de Hembrug te Zaandam omstreeks 1915. Aan de overzijde van het Noordzeekanaal startte de
BPM toen de bouw van een TNT-fabriek, die de benodigde brisante explosieven moest leveren voor
leger en vloot.

en cokesfabricage (hoofdstuk vijf) - onbegonnen werk was.
Duitsland had in hun ogen een dusdanig beslissende technische en commerciële
voorsprong opgebouwd dat die niet meer was in te halen.14 Zolang dit soort stemmen
de overhand had, waren Steger en Boldingh dan ook roependen in de woestijn.
In de loop van 1916 zag Boldingh echter zijn kans schoon om daadwerkelijk bij
banken, grote bedrijven en collega-fabrikanten te gaan lobbyen voor de oprichting
van een grote nationale kleurstoffenindustrie. Het tijdstip was gunstig om
nationalistische sentimenten tot hefboom te gebruiken ter realisering van zijn
specifieke ideaal van een geïntegreerd tussenproducten- en kleurstoffenbedrijf. Het
toegenomen besef dat de chemie een strategische betekenis had voor het vaderland,
deed de rest.15 Wat er van deze grootse plannen terechtkwam, en hoe daarbij werd
voortgebouwd op reeds bestaande synthetisch-organische activiteiten met betrekking
tot explosieven en kleurstoffen (waartussen een innig technisch verband was), zal in
de volgende paragrafen uit de doeken worden gedaan.

Brisante explosieven
Een van de eerste terreinen waarop de overheid tijdens de Eerste Wereldoorlog in
nauw contact kwam met de chemische industrie, was de fabricage van springstoffen.
Tot die tijd was er in Nederland slechts één, private, onderneming die explosieven
maakte, de ‘Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland’.
Deze onderneming bezat aan het begin van de eeuw twee fabrieken: een
buskruitfabriek in Muiden en een nitroglycerine- en schietkatoenfabriek in Ouderkerk
aan de Amstel. Ook was er slechts één bedrijf dat deze explosieven verwerkte tot
voor de strijdkrachten bruikbare patronen en projectielen, het bij de Hembrug te
Zaandam gevestigde ‘Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen’.16
In de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog voltrok zich met betrekking
tot explosieven een ware bewapeningswedloop.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Nieuwe tactische inzichten en de productie van pantserstaal gaven aanleiding tot
de ontwikkeling van zeer krachtige ‘brisante springstoffen’, zoals pikrinezuur (=
trinitrofenol) en het verwante, maar stabielere trinitrotolueen (TNT), dat ook onder
de naam trotyl bekend is. In Nederland werden ze niet gemaakt, men bestelde ze
gewoonweg in het buitenland. Toen in de loop van 1915 echter duidelijk werd dat
de oorlog veel langer zou duren dan verwacht, terwijl tevens het gevaar dreigde dat
Nederland daarbij zou worden betrokken, besloot de regering een Munitiebureau op
te richten onder leiding van de Delftse hoogleraar mechanische technologie L.A. van
Royen, een voormalige artillerieofficier. Het bureau zou fungeren als
coördinatiecentrum van waaruit het wetenschappelijk onderzoek en de productie van
de moderne, brisante explosieven werden geleid.17
De hoogste prioriteit had de productie van TNT, dat in het toen nog neutrale
Amerika uitsluitend tegen woekerprijzen te koop was. Van Royen en zijn staf
bezochten in de zomer van 1915 verschillende chemische bedrijven om te bezien of
die de productie van dat
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Fabricageschema voor de productie van trinitrotolueen (TNT) in de Chemische Fabriek Flembrug
van de BPM, 1917-1918. Met de eerste stap van het productieproces - de omzetting van toluolbenzine
in mononitrotolueen (MNT) - en met het weer concentreren van afgewerkt zwavelzuur had de BPM
vanaf 1909 ervaring opgedaan in een fabriek in Reisholz bij Düsseldorf. Met de tweede stap - de
omzetting van MNT in TNT - deed de BPM vanaf voorjaar 1915 ervaring in Engeland op.

explosief ter hand zouden kunnen nemen. Naast de Gezamenlijke Buskruidmakers
viel onder andere de synthetisch-organische Fabriek van Chemische Producten die
eer te beurt, evenals de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), die zowel over
grondstoffen als over know-how beschikte.18
De in 1901 opgerichte Fabriek van Chemische Producten produceerde aan de
vooravond van de oorlog organische zuren en daarnaast kleinere hoeveelheden
loodacetaat, amylalcoholen en chloroform. Tussen 1910 en 1913 had de directie de
productie in fases overgebracht van Schiedam naar de Vondelingenplaat bij Pernis.
Vanaf dat moment stond het bedrijf in de wandeling als ‘Vondelingenplaat’ bekend.
Na het uitbreken van de oorlog begon het bedrijf op verzoek van de Gezamenlijke
Buskruidmakers met de bereiding van ether en aceton, twee oplosmiddelen voor de
productie van springstoffen.19
Vondelingenplaat stond dan ook vooraan in de rij toen Van Royen het plan opvatte
om TNT te laten produceren. Door de ervaring met zuren die het bedrijf had, was
het geen grote stap de fabricage van het daartoe benodigde salpeterzuur ter hand te
nemen.

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

Ook met het gebruik van geconcentreerd zwavelzuur had het bedrijf ervaring. De
verwerking van de derde noodzakelijke grondstof, tolueen, was nieuw voor het
bedrijf, maar tevens een lang gekoesterde wens. Reeds jaren wilde het bedrijf zich
op basis van benzeen, tolueen en andere koolteerderivaten op het pad van de bereiding
van tussenproducten voor de kleurstoffenproductie begeven. Via commissaris
Hoogewerff en diens schoonzoon Knoops werden er vanaf 1907 verscheidene
pogingen ondernomen om salpeterzuur aan de BPM te mogen verkopen en om dit
bedrijf zover te krijgen mononitrotolueen (MNT) - uit de fabriek in Reisholz - op
zijn beurt aan Vondelingenplaat te leveren (zie hoofdstuk 3). Daar de BPM zich
echter op beide fronten contractueel aan de Duitse kleurstoffenindustrie had gebonden,
bleef een overeenkomst uit. Ook na het uitbreken van de oorlog blokkeerden de grote
buitenlandse belangen van de Koninklijke/Shell - nu in Frankrijk en Engeland - de
leverantie van MNT aan de fabriek in Pernis.20
Pas toen in de zomer van 1915 de productie van TNT uit tolueen ook tot Nederlands
nationaal belang werd verklaard, lukte het Vondelingenplaat toegang te krijgen tot
de wereld van de benzeen- en tolueenderivaten. Na het eerste bezoek van de
‘krijgslieden van het munitiebureau’ in juli 1915, volgden de ontwikkelingen elkaar
in hoog tempo op.21 De Fabriek van Chemische Producten ging salpeterzuur maken,
waaraan een schreeuwend gebrek was.
In augustus kwam vast te staan dat de BPM in Rotterdam nog een
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hoeveelheid grondstof had waaruit 100 ton ‘toluolbenzine’ met een tolueengehalte
van 50% bereid zou kunnen worden. Nu was de Bataafsche - voor de nationale zaak
- wél bereid haar ‘toluolbenzine’ te leveren aan het bedrijf van Ter Horst. Begin
oktober viel de beslissing dat Vondelingenplaat een proef zou nemen met het nitreren
van de ‘toluolbenzine’ tot MNT. De daarbij vrijkomende benzine zou worden
teruggeleverd aan de BPM, terwijl in de fabriek te Ouderkerk a/d Amstel de
Gezamenlijke Buskruidmakers vervolgens proeven zouden doen met de productie
van TNT uit het door Vondelingenplaat te leveren MNT. De BPM, die als enige
praktische ervaring had, diende daarbij alle partijen van advies.
Vondelingenplaat wist zo een positie als producent van tussenproducten op te
bouwen. Naast (mono)nitrotolueen nam het bedrijf onder andere ook aniline en
beta-naftol in productie.
Het bedrijf staakte de verwerking van tolueen echter toen de Bataafsche in 1917
ten behoeve van het leger een TNT-fabriek bij de Hembrug in bedrijf nam.22
Naast de BPM was in Nederland alleen de Maatschappij tot Bereiding van
Koolteerproducten te Krimpen a/d IJssel in staat tolueen te produceren; ditmaal door
gefractioneerde destillatie van lichte koolteerolie. Vóór de oorlog maakte dit bedrijf
slechts gezuiverde benzeen - en geen tolueen - in zijn in 1908 gebouwde
‘benzolfabriek’. De oorlog veranderde de zaak en het bedrijf begon op verzoek van
het Munitiebureau met de levering van tolueen aan Vondelingenplaat en enkele
andere bedrijven.23
Verschillende ondernemingen sponnen zo garen bij de opdrachten van het
Munitiebureau en het leger. In opdracht van het ministerie van Oorlog, waar haar
commissaris en latere directeur Hondius Boldingh goede contacten had, produceerde
de nog te behandelen Chemische Fabriek ‘Naarden’ fosfor en de explosieven
dinitrobenzeen en dinitronaftaleen. Aan de superfosfaatfabrieken te Amsterdam,
Zwijndrecht en Capelle aan de IJssel, die te kampen hadden met een sterk verminderde
aanvoer van ruwe fosfaat, gaf het Munitiebureau onder meer orders voor de levering
van vloeibaar zwaveldioxide, fosfor en salpeterzuur voor de TNT-fabricage. In hun
totaliteit bezien droegen de verschillende defensieopdrachten gedurende de oorlog
krachtig bij tot de groei en de diversificatie van de Nederlandse chemische industrie.
De daarbij behaalde winsten stimuleerden de verdere expansiepolitiek van de
begunstigde bedrijven, ook na de oorlog.24

Boldinghs droom
Dat de noodzaak moderne brisante explosieven te maken een aantal chemische
bedrijven in nauw contact met elkaar bracht, was echter slechts de prelude tot een
veel grotere symfonie die Boldingh wenste te componeren. Uit dezelfde koolteeren petroleumproducten waaruit explosieven konden worden gemaakt, kon men
immers ook kleurstoffen maken, dé productgroep waaraan de bloeiende Duitse
chemische industrie haar succes te danken had. Het wegvallen van de Duitse
concurrentie bood kansen een nationaal Nederlands chemisch bedrijf te vormen dat
de gehele koolteerchemie, inclusief de kleurstoffen en de explosieven, zou bestrijken.
De Chemische Fabriek ‘Naarden’, waarvan Boldingh sinds 1914 adviseur en
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commissaris was, zou in zijn ogen de kiem kunnen zijn van dit te vormen chemische
complex.
Vóór de oorlog begaf deze in 1905 opgerichte fabriek zich nog nauwelijks op het
gebied van de chemische synthese. Het was een klassiek Hollands veredelingsbedrijf,
gespecialiseerd in de destillatie en raffinage van natuurproducten als kummelolie en
ruwe glycerine. Toen de oorlog uitbrak, stagneerde de aanvoer van ruwe glycerine
en moest men naar iets anders omzien. Op aanraden van Boldingh onderzocht de
bedrijfschemicus van ‘Naarden’, W.A. van Dorp, verschillende chemische en
farmaceutische producten in zijn laboratorium, ervan uitgaande dat ‘er geen enkele
reden [bestond] om aan te nemen dat Nederland niet even goed die artikelen zou
kunnen produceeren als tot nu toe Duitschland zulks gedaan [had]’.25 Dat Boldingh
begin 1916 vervolgens zijn aandacht op de productie van kleurstoffen ging richten,
had te maken met een merkwaardige samenloop van omstandigheden. Vanaf eind
1915 kregen de papier- en textielfabrieken door een sterk verminderde invoer vrij
plotseling te maken met een groeiend tekort aan kleurstoffen.
Van de totale binnenlandse omzet aan kleurstoffen kwam minstens 70% uit het
buitenland. De binnenlandse productie kon onmogelijk aan de vraag voldoen.
Nederland telde toen slechts twee bedrijven op dit terrein. De grootste, de in Delft
gevestigde Nederlandsche Verf- en Chemicaliënfabriek, maakte uitsluitend blauwe
katoenkleurstoffen en was daarbij volledig afhankelijk van aanvoer uit het buitenland.
Het bedrijf - onder leiding van R. Spanjaard (1876-1944), een telg uit een familie
van Twentse textielfabrikanten - kocht 234 chemische grondstoffen, tussenproducten
en hulpchemicaliën in, die bijna allemaal uit Duitsland kwamen. Stagnatie van die
aanvoer legde het bedrijf vrijwel lam. Er ontstond een publieke discussie over de
vraag hoe dit probleem het hoofd kon worden geboden.26
J.F.L. Reudler, een chemicus werkzaam in de Twentse textielindustrie, opende
het debat in februari 1916 met een brief aan de NRC waarin hij de voorwaarden
analyseerde waaraan een eventueel op te richten kleurstoffenfabriek moest voldoen.
In de weken daarop mengden ook anderen zich in de discussie. Spanjaard leverde
onder het pseudoniem ‘insider’ ook een bijdrage aan het debat. De verschillende
posities die werden ingenomen, kwamen er in hoofdzaak op neer dat buitenstaanders
vol optimisme naar voren brachten dat Nederland door de oorlog een niet te missen
kans kreeg om een zelfstandige anilinekleurstoffenindustrie van de grond te tillen.
Juist een klein land als Nederland moest het volgens hen hebben van een
kennisintensieve, wetenschappelijk
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Pastel van Herman Heijenbrock van een deel van de fabriek van de NV Utrechtsche Asphaltfabriek
(UAF) te Krimpen aan de IJssel eind jaren dertig. De fabriek werd in 1894 opgericht door de
Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten. Deze fuseerde in juni 1918 met de UAF. Toen
de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was de fabriek in Krimpen de enige Nederlandse koolteerdestilleerderij
die benzeen en tolueen kon leveren van voldoende zuiverheid om als grondstof in de chemische
industrie te worden gebruikt. Hiertoe was in 1908 een inrichting voor de gefractioneerde destillatie
van benzol (ruwe benzeen) gebouwd, die in een hoog stenen gebouw was geplaatst. Na 1930 stelde
de UAF een viertal nieuwe kolommen voor gefractioneerde destillatie op in de open lucht. Op de
voorgrond een insteekhaven met wat teerafval. Reeds in 1898 onderzocht het Bureau voor Chemisch
Onderzoek Koning & Bienfait uit Amsterdam op verzoek van de gemeente de ernstige
bodemverontreiniging die het bedrijf veroorzaakte.

hoogwaardige industrie. Mensen als Reudler en Spanjaard, die als afnemers uit eigen
ervaring met de Duitse bedrijven te maken hadden, waren veel somberder. Zij
benadrukten dat alleen een grote, geïntegreerde chemische fabriek die naast
kleurstoffen ook zuren en tussenproducten zou maken, rendabel kon werken.
Het was vrijwel ondenkbaar dat dit in Nederland tot stand kon komen. Bovendien
miste Nederland de gespecialiseerde wereldwijde afzetkanalen om deze
‘kennisintensieve’ producten aan de man te brengen en ontbrak het ten enenmale
aan chemici met praktische bedrijfservaring op dit terrein. Na het einde van de oorlog,
zo redeneerden zij, zou het Duitse kleurstoffenkartel een dergelijk bedrijf dan ook
binnen de kortste keren wegvagen.27
Juist in die fase van het debat kreeg Hondius Boldingh op zijn laboratorium voor
toegepaste scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam bezoek van de uit de Elzas
gevluchte kleurstoffenchemicus dr. Edmund Bourcart. De praktijkervaring die in
Nederland ontbrak, kwam hier zomaar binnenlopen. Door uitvoerige gesprekken met
Bourcart kreeg Boldingh de vaste overtuiging dat een kleurstoffenindustrie in
Nederland levensvatbaar zou zijn. Vanaf februari 1916 ontpopte hij zich als een
onvermoeibare lobbyist voor dat ideaal. Zijn uitgebreide netwerk van relaties, als
ex-bestuurslid van zowel de Chemische Vereeniging als de Maatschappij tot
Bevordering der Pharmacie en als chemisch lid van de Nijverheidscommissie, opende
vele deuren.
Gesprekken met de Twentse textielindustrie volgden, alsmede met leveranciers
van koolteerproducten, met apparatenleveranciers en met banken. Via de
Nijverheidscommissie wist hij zich bovendien te verzekeren van leveranties van het
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moeilijk verkrijgbare salpeterzuur, dat het Munitiebureau immers vrijwel volledig
voor de productie van explosieven reserveerde. In zijn universiteits-laboratorium
bereidde hij samen met Bourcart de nieuwe productie voor. Zonder enige begroting
of kostprijsberekening te overleggen lukte het Boldingh, door zijn grote charisma
en inspelend op het nationale gevoel, om na eindeloze besprekingen de Twentsche
Bank en de NHM ervan te overtuigen ‘dat nu de tijd was gekomen om in Nederland
dezelfde expansie op chemisch gebied te helpen bevorderen zoals (...) in Zwitserland
bestond’. Om de risico's zo klein mogelijk te houden, besloot Boldingh te beginnen
met de oprichting van een tussenproductenfabriek voor de bereiding van nitrobenzeen
en aniline, onder leiding van Bourcart, op het terrein van de Chemische Fabriek
‘Naarden’. Daarna pas zou de eigenlijke kleurstoffenfabricage ter hand worden
genomen. In de tussentijd zou de Twentse textielindustrie een goede afnemer van
aniline zijn, dat kon dienen in de zwartververij. Op verzoek van de NHM werd de
in juli opgerichte anilinefabriek een afdeling van de Chemische Fabriek ‘Naarden’.
Aandeelhouders benoemden Boldingh en Van Dorp vervolgens in oktober 1916 tot
directeuren van de aldus vergrote vennootschap.28
De oprichting van de nieuwe anilinefabriek trok grote aandacht in de pers, tot in
Duitsland toe, waar Boldingh bespot werd als een ‘nationalist’ en een ‘Messias’.
Nederlandse bladen, zoals In- en uitvoer, waren echter juichend over de
ontwikkelingen bij ‘Naarden’:
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De Nederlandse producenten van kleurstoffen, explosieven en de daartoe benodigde grondstoffen en
tussenproducten omstreeks 1917. Krimpen = Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten;
UAF - Utrechtsche Asphalt-Fabriek; BPM = Bataafsche Petroleum-Maatschappij; Buskruidmakers
= Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland; Ketjen = Maatschappij
voor Zwavelzuurbereiding voorheen G.T. Ketjen & Co.; Vondelingenplaat = Fabriek van Chemische
Producten; ASF = Amsterdamsche Superfosfaat-Fabriek; Naarden = Chemische Fabriek ‘Naarden’;
Delft = Nederlandsche Verf- en Chemicaliën-Fabriek.

‘Zonder twijfel gaat de chemische industrie in Nederland een goede toekomst
tegemoet.’ (...) ‘men heeft, en vooral sedert den aanvang van den oorlog, leeren
inzien, dat zelfs Duitschland, de bakermat der chemie bij uitnemendheid, ook in dit
opzicht niet onoverwinnelijk is’. Boldingh, zo meende een collega, ‘heeft ons de
gegronde hoop geschonken, dat wij niet, zooals Mozes, [het] beloofde land slechts
zullen aanschouwen van den berg, maar het zullen betreden’.29
Van een roepende in de woestijn was Boldingh nu een Messias geworden. In de
jaren die zouden volgen, spande hij zich voortdurend in om de fabricage van
tussenproducten te verbreden tot een volwaardige synthetische-kleurstoffenindustrie.
Dat dit niet snel door autonome groei van ‘Naarden’ te realiseren zou zijn, was van
meet af aan duidelijk. Aaneensluiting van bestaande bedrijven was een betere strategie.
Zo werd het Boldinghs droom één grote, geïntegreerde chemische ‘grootindustrie’
te stichten die de koolteerdestillatie, de zwavelzuur- en salpeterzuurfabricage en de
bereiding van tussenproducten en kleurstoffen zou omvatten. Er moest een complex
van fabrieken ontstaan die onderling grondstoffen en producten aan elkaar zouden
leveren en innig zouden samenwerken, ja misschien zelfs tot één onderneming zouden
fuseren (zie figuur).
In deze gedachtegang werd hij krachtig gesteund door de Maatschappij van
Nijverheid, het zeer nationaal georiënteerde samenwerkingsverband van de
Nederlandse industriële en handelselite, en door Van Aalst van de NHM, zijn
voornaamste financier. Deze was uiterst beducht voor het ontstaan van een
kapitaalvernietigende concurrentiestrijd tussen de Nederlandse bedrijven onderling.
Alleen door samenwerking van alle betrokken partijen zou het mogelijk zijn de strijd
met het buitenland aan te gaan.
Stap voor stap heeft Boldingh getracht die droom te realiseren.
Hij onderhandelde achtereenvolgens met de Fabriek van Chemische Producten te
Vondelingenplaat, die tezelfdertijd ook de fabricage van aniline had opgenomen,
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met de Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten te Krimpen aan de IJssel,
de leverancier van de grondstoffen benzeen en tolueen, met de Nederlandsche Verfen Chemicaliënfabriek in Delft en, uiteindelijk, in het voorjaar van 1917, met de
Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding (‘Ketjen’) uit Amsterdam, waar het
benodigde geconcentreerde zwavelzuur vandaan kwam.30
Dat Boldingh en Van Dorp zich in juli 1917 ook bij de Bataafsche aandienden,
hoeft tegen deze achtergrond geen verwondering te wekken. Als producent van
grondstoffen en tussenproducten was de BPM immers een natuurlijke partner in
Boldinghs opzet.
Nog belangrijker echter waren de kapitalen waarover de BPM kon beschikken.
Met een gestort aandelenkapitaal van f 140.000.000,- in 1914, was het bedrijf groter
dan de grootste Nederlandse bank, de NHM, en ook groter dan elk van de drie grootste
Duitse kleurstoffenbedrijven afzonderlijk. Steun van de BPM bij Boldinghs plannen
was uiterst belangrijk voor het welslagen van de onderneming. Begin februari 1918
stelde de directie van ‘Naarden’ de oprichting voor van een door de NHM, de
Twentsche Bank en de BPM gefinancierde ‘holding company’, die de N.V.
Nederlandsche Scheikundige Fabrieken zou gaan heten, waarin ‘Naarden’ en ‘Delft’
en wellicht nog enkele andere bedrijven zouden opgaan.31
Als vriend van Van Aalst en als iemand die de nationale zaak wilde dienen, was
BPM-directeur Colijn zeker niet ongevoelig voor het beroep dat op hem werd gedaan,
temeer daar zijn bedrijf toen overwoog zelf op het terrein van de kleurstoffenchemie
actief te worden (zie hoofdstuk 5). Een definitief besluit was echter nog niet gevallen.
In een brief die Colijn op 21 februari 1918 vanuit Den Haag aan Deterding in Londen
schreef over ‘Dye manufacture industry Holland’ trok hij echter een duidelijke lijn:
‘I have an absolutely firm conviction that the dye industry proper is not
in our line. The manufacture of these products on a commercial scale
involves very special requirements
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technically, for which we would have to create a separate staff of technical
men, whilst the selling organisation also would have to answer
requirements quite different from those of our own selling organisation.
(...)
On the other hand I have always favoured the idea to support other
Concerns in their efforts to make themselves independent from the German
dye monopoly, the more so as it has been proved that for the manufacture
of various products petroleum derivates can be used as starting material’.32
Zolang benzeen- en tolueen-bevattende benzine zeer goed verkoopbaar was als
motorbrandstof, wilde hij zich bovendien niet contractueel binden als
grondstoffenleverancier voor deze industrietak.
Colijns conclusie was dan ook om slechts f 300.000,- te investeren in het project,
net als de NHM van plan was, zodat de BPM geen meerderheidsbelang zou verkrijgen
maar wel van alle ontwikkelingen op de hoogte zou zijn. Alleen als er werkelijk iets
groots zou ontstaan, zou Colijn zijn oordeel heroverwegen en met meer geld over
de brug willen komen. Deterding onderschreef deze koers volledig. De voormalige
researchleider van de BPM, J.E.F. de Kok, die Pijzel in 1915 opvolgde als chef
chemische technologie op het Haagse hoofdkantoor, kreeg de taak de contacten met
‘Naarden’ te onderhouden en zich van alle details op de hoogte te stellen.33
Ondanks deze voorzichtige bedrijfsstrategie werd de BPM in de daarop volgende
tijd een krachtige steunpilaar voor Boldingh en Van Dorp. Naast het verschaffen van
kapitaal, dachten Colijn en zijn staf actief mee over de manier waarop een grote
chemische ‘holding company’ in Nederland zou moeten worden georganiseerd. De
Kok hielp het initiatief met zijn technische adviezen. De BPM stelde op verzoek van
Van Dorp zelfs haar Amsterdamse laboratorium beschikbaar, omdat daar faciliteiten
waren voor proeven op semi-technische schaal. Voor Boldingh was deze
daadwerkelijke en ‘morele’ steun van de Bataafsche een grote stimulans voort te
gaan.34 Toch ontstond er een patstelling. De BPM en de NHM wilden uitsluitend
boven hun aanvankelijke financiële toezeggingen uitgaan als Boldingh erin zou
slagen een chemisch concern te vormen dat de gehele keten van de fabricage van
tussenproducten tot aan de klant zou controleren. Voor een dergelijk concern was
echter meer geld vereist. De zaak werd nu volledig afhankelijk van de bereidheid
van de vijf betrokken ondernemingen om mee te doen en het bleek een heksentoer
hen op één lijn te krijgen. De een na de ander viel af, meestal doordat enkele grote
aandeelhouders zich tegen een fusie verzetten. Reeds in de loop van 1917 had de
Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten voor horizontale integratie binnen
de koolteerbranche gekozen via een fusie met de Utrechtsche Asphalt-Fabriek (UAF),
die in de loop van 1918 haar beslag kreeg. Het feit dat de koolteerdestilleerderij in
Krimpen grotendeels eigendom van de Berlijnse Rütgerswerke was, vormde een
tweede complicatie voor Boldinghs nationaal getinte project. Bij Ketjen speelden
belangen van een aandeelhouder eveneens een rol.
De Twentsche Bank, die dit bedrijf vrijwel controleerde, voelde er weinig voor
haar macht met de NHM en de BPM te delen en blokkeerde in de zomer van 1918
de toetreding van Ketjen tot het conglomeraat. Eind 1918 kwam er ook een definitief
einde aan de reeds ruim twee jaar slepende onderhandelingen met Vondelingenplaat.
Als jarenlange alleenheerser binnen zijn bedrijf, wilde directeur Ter Horst geen
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onderdeel worden van de raad van bestuur die het nieuwe bedrijf zou gaan leiden.
Ook ‘Naarden’ had inmiddels geen enkele zin meer in samenwerking met Ter Horst,
nadat gebleken was dat Vondelingenplaat, onder druk van de Twentsche Bank, achter
Boldinghs rug al sinds juli 1918 fusiebesprekingen met Ketjen voerde. Zo bleef voor
‘Naarden’ alleen ‘Delft’ als eventuele fusiekandidaat over. Ook tussen
Vondelingenplaat en Ketjen werd het overigens niets. Ter Horst koos ook ditmaal
voor zijn vrijheid. De relatie met de Twentsche Bank werd in 1919 verbroken en de
Amsterdamsche Bank kwam er als huisbankier voor in de plaats. Na drie jaar
onderhandelen leek het streven van Boldingh, de NHM en de Bataafsche om alle
partijen op dit terrein te verenigen, volledig mislukt.35

De smalle marge tussen succes en falen
Boldingh liet zich niet uit het veld slaan. Het is instructief het verdere verloop te
contrasteren met de Chemische Fabriek Vondelingenplaat. Al die tijd was de fabriek
van Ter Horst namelijk haar eigen weg gegaan. Voortbouwend op de fabricage van
tussenproducten voor explosieven en kleurstoffen had het bedrijf, net als ‘Naarden’,
gedurende de oorlog een begin gemaakt met het verkopen van anilinezout aan de
Twentse textielfabrikanten, die daarmee kleurstoffen op de vezel konden bereiden.
Evenals Boldingh had ook Ter Horst de vaste wil zijn bedrijf het rijk van de
kleurstoffen binnen te loodsen. In het laboratorium werd het nodige onderzoek naar
de productie van anilinekleurstoffen gedaan en nog tijdens de oorlog begon Ter Horst
met de productie van kleurstoffen voor de Waalwijkse lederindustrie. Kort na de
wapenstilstand schakelde het bedrijf met behulp van de in september 1918
aangetrokken Boheemse kleurstoffenchemicus dr. E. Kraus over op de productie van
synthetische monoazo- en zwavelkleurstoffen. Daarbij maakte Ter Horst enerzijds
gebruik van de chemicaliën die reeds in zijn fabriek werden gemaakt, maar aarzelde
hij anderzijds niet tal van tussenproducten in Duitsland te kopen. Kraus kreeg de
leiding over de kleurstoffenfabriek en over de proefververij, die noodzakelijk was
om elke partij op sterkte en echtheidseigenschappen te controleren. Een technisch
vaardige buitendienst reisde ondertussen langs de textielfabrieken om deze nieuwe
Nederlandse producten aan de man te brengen.
In 1919 trad Ter Horst ook met de jonge scheikundige ingenieur
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Stalenboeken van de N.V. Nederlandsche Verf- en Chemicaliën-Fabriek te Delft (linksonder) en de
Fabriek van Chemische Producten te Vondelingenplaat (rechtsboven) uit de jaren dertig. Het Delftse
bedrijf, dat toen grotendeels in handen van de IG Farben was, verkocht directvervende azokleurstoffen
voor katoen. Het monsterboek van het zelfstandige Vondelingenplaat bevatte stalen die met kleurstoffen
voor wol waren geverfd. Daarnaast bracht Vondelingenplaat nog andere kleurstoffen op de markt.
De boeken tonen duidelijk het belang van de verkoop van samenhangende kleurstoffenseries, die in
combinatie tientallen nuances konden opleveren.

Henri Gelissen in contact. Deze had toen aan de TH Delft net een
anilinekleurstoffenlaboratorium en een ververij ingericht, waarin hij als privaatdocent
onder leiding van Vondelingenplaat-commissaris Böeseken met het onderzoek van
synthetische kleurstoffen was gestart. Weldra werkte hij zowel met Spanjaard als
met Ter Horst nauw samen.36
Na deze vliegende start in 1919 slaagde Vondelingenplaat erin het
kleurstoffenbedrijf met veel moeite en strijd geleidelijk uit te breiden. Aanvankelijk
werkte men voor de Nederlandse markt, maar al spoedig domineerde de export.
Steeds meer verschillende kleurstoffen werden aan het productiepalet toegevoegd,
waarbij het bedrijf er goed op lette samenhangende series kleurstoffen voor specifieke
toepassingen (katoen, kunstzijde, wol, leer, papier) op de markt te brengen. De
tussenproducten, voorzover niet zelf gemaakt, kocht men voornamelijk van IG Farben
(dat in 1925 door een fusie van onder meer BASF, Hoechst en Bayer was ontstaan),
totdat deze Duitse kleurstoffengigant Vondelingenplaat in 1932 wilde dwingen lid
te worden van een onder leiding van de IG staand Europees kleurstoffenkartel. Ter
Horst wist de druk te weerstaan, maar werd daarop afgesneden van de toevoer van
de benodigde benzeen- en naftaleenderivaten. Het lukte hem echter om in het diepste
geheim, via een kleurstoffenfabriek in de Elzas, toch de voor hem cruciale
IG-producten te blijven ontvangen. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog zette
Vondelingenplaat de fabricage van kleurstoffen succesvol voort.37
Ondertussen ging Boldingh na het afbreken van de onderhandelingen in 1918
voort op de door hem ingeslagen weg.
Hij streefde nu een wat lossere samenwerkingsvorm na, in plaats van een volledige
fusie. Het lukte hem eerst de op dit punt zeer sceptische directeur van de
Nederlandsche Verf- en Chemicaliën-Fabriek, Spanjaard, ervan te overtuigen dat
een samenwerking tussen ‘Naarden’ en ‘Delft’ levensvatbaar zou zijn. Vervolgens
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slaagde hij erin financiering van de NHM en de Bataafsche voor deze beperkte opzet
te verkrijgen. Tevens werd ter versterking van de onderlinge banden De Kok in
augustus 1918 tot commissaris bij de Chemische Fabriek ‘Naarden’ benoemd. Hoewel
plaatsing van de Delftse kleurstoffenfabriek op de Engelse zwarte lijst vanaf maart
1918 tijdelijk roet in het eten gooide - de BPM kon het absoluut niet riskeren met
bedrijven die op die lijst stonden enige samenwerking aan te gaan - kwam de N.V.
Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek (NKF) in de loop van 1920 uiteindelijk toch
tot stand.38
Boldingh kreeg de dagelijkse leiding, terwijl de raad van bestuur bestond uit W.A.
van Dorp (‘Naarden’), R. Spanjaard en de inmiddels tot Nederlander genaturaliseerde
K. Rapp (beiden namens ‘Delft’) en de van het ministerie van Oorlog afkomstige
jurist J. Woltman. Om het nationale karakter van de onderneming te onderstrepen,
had Boldingh statutair laten vastleggen dat alleen directeuren en commissarissen met
een Nederlandse nationaliteit konden worden benoemd. Met een aandelenkapitaal
van 5 miljoen
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gulden, waarvan f 1.700.000,- gestort, was het bedrijf bij oprichting een van de grotere
Nederlandse chemische ondernemingen - groter in ieder geval dan de beide
moederbedrijven ‘Naarden’ en ‘Delft’ (zie tabel 4.1). De BPM leverde twee
commissarissen: De Kok en de toenmalige BPM-directeur jhr. B.C. de Jonge, die
ook president-commissaris van de nieuwe kleurstoffenonderneming werd. Andere
grote aandeelhouders waren de NHM, de Twentsche Bank, twee andere banken, de
Koninklijke Stearinekaarsenfabriek ‘Gouda’ en de NV Philips Gloeilampenfabrieken.
Philips was reeds aandeelhouder van ‘Naarden’. ‘Gouda’ was vermoedelijk
binnenboord gehaald doordat Van Dorp intensief met directeur I. IJssel de Schepper
van ‘Gouda’ had samengewerkt in een oorlogscommissie die de productie, distributie
en export van glycerine moest controleren.39
Als kroon op zijn werk lukte het Boldingh door wederzijdse kapitaalparticipatie
en uitwisseling van directeuren en commissarissen via een achterdeur alsnog om
enige verticale integratie en coördinatie tot stand te brengen. Terwijl nog in juni 1920
zijn voorstel was afgewezen om de nieuwe onderneming, met het oog op de toekomst,
de algemene naam ‘Nederlandsche Maatschappij voor Chemische Industrie’ te geven,
slaagde hij er enige maanden later in om Ketjen voor f 200.000,- in de Nederlandsche
Kleurstoffen-Fabriek te laten deelnemen. Tegelijkertijd namen de BPM, de Goudse
stearine-kaarsenfabriek en de NKF elk voor een derde deel in een kapitaaluitbreiding
van f 500.000,- van Ketjen. Boldingh zelf werd, naast zijn directiefunctie bij de
Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek, per 1 januari 1921 ook tot directeur van Ketjen
benoemd, waar hij binnen de kortste keren zijn reeds bestaande grootse plannen voor
expansie en diversificatie trachtte te realiseren. Tegelijkertijd werden De Kok namens
de BPM en I. IJssel de Schepper namens ‘Gouda’ commissarissen van deze
zwavelzuurfabriek, terwijl dat laatste bedrijf twee commissarissen bij de nieuwe
kleurstoffenonderneming benoemde. Ook de Utrechtsche Asphalt-Fabriek, waarmee
‘Krimpen’ inmiddels was gefuseerd, nam aandelen in het nieuwe bedrijf en kreeg
daarvoor een commissariaat retour. Op Vondelingenplaat na waren zo alsnog vier
van de vijf bedrijven die tijdens de oorlog over de oprichting van een ‘holding
company’ onderhandelden, op enigerlei wijze onderling verbonden geraakt. Een
haast terloops ‘bijproduct’ van Boldinghs streven was de centrale positie die de BPM
daarbij had verworven. Met drie commissariaten van De Kok - bij ‘Naarden’, de
Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek en Ketjen - zat de Bataafsche als een spin in
het web.40
Dat Ketjen alsnog binnenboord was gehaald, had een directe productietechnische
achtergrond. Reeds in 1918 had Boldingh de beschikking gekregen over een
fabrieksterrein in Amsterdam-Noord, pal naast de zwavelzuurfabriek. Vanuit zijn
visie was dat absoluut de beste plaats voor een kleurstoffen- en
tussenproductenfabriek.
Volgens Boldingh zou eerst de fabricage van het zogeheten H-zuur (het
naftaleenderivaat 1,8,3,6-aminonaftoldisulfonzuur) en andere tussenproducten voor
azokleurstoffen, die in 1919 als joint-venture tussen ‘Naarden’ en ‘Delft’ op het
terrein van de Chemische Fabriek ‘Naarden’ was gestart, naar Amsterdam moeten
worden verplaatst en daar op veel grotere schaal worden voortgezet.
Vervolgens zou de kleurstoffenfabriek uit Delft naar Amsterdam-Noord dienen
te verhuizen en sterk worden uitgebreid.
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Het benodigde geconcentreerde zwavelzuur moest van Ketjen komen, waardoor
een werkelijke vervlechting van productstromen op de twee aangrenzende locaties
tot stand zou zijn gebracht.
Toen de komst van het kleurstoffenbedrijf concrete vormen leek te gaan aannemen,
besloot Ketjen de productiecapaciteit uit te breiden. De benodigde f 500.000,- werd
op de hierboven beschreven wijze gefinancierd.41
Technische kennis, grondstoffen en verkoopexpertise werden via het zo ontstane
netwerk van relaties verworven. De nieuwe kleurstoffenfabriek nam chemici in dienst
die in de TNT-fabriek en het laboratorium van de BPM en bij het Staatsbedrijf der
Artillerie-Inrichtingen praktische ervaring hadden opgedaan met nitreren en andere
processen voor de productie van tussenproducten.
Door H-zuur als hoofdproduct te kiezen, waar volgens Boldingh ‘een bijna
ongehinderde vraag’ naar was, kon er vrijwel niets mis gaan. Via de relaties met de
UAF en Ketjen was bovendien de aanvoer van de twee belangrijkste grondstoffen
van H-zuur, naftaleen en zwavelzuur, gegarandeerd. Contacten met Spanjaard en
zijn medewerkers, ten slotte, zorgden voor kennis van de applicatie van kleurstoffen
en van de markt. ‘Delft’ nam ook de verkoop van de producten op zich.42 Het bedrijf
leek een gouden toekomst tegemoet te gaan.
Toch zou Boldinghs grote chemische complex er nooit komen.
Zijn droom ontaardde in een nachtmerrie. De grote politieke en economische
veranderingen vlak na de oorlog zorgden ervoor dat Boldingh steeds achter de feiten
aanliep. Als de H-zuurfabriek nog tijdens de oorlog in bedrijf zou zijn gekomen,
waardoor er exorbitante winsten behaald zouden zijn en het bedrijf bovendien had
kunnen profiteren van de economische hausse vlak na het oorlogseinde, dan had de
nieuwe fabriek kapitaal kunnen verwerven voor nieuwe investeringen. De slepende
onderhandelingen tussen de vijf betrokken bedrijven, gevolgd door de plaatsing van
‘Delft’ op de Engelse zwarte lijst, zorgden er echter voor dat de H-zuurfabriek in
Naarden pas in de tweede helft van 1919 in bedrijf kwam. Reeds in december 1919
constateerde Boldingh dat de gebouwde productiecapaciteit van 30 ton per jaar te
klein was. Er moest minstens 200 ton per jaar worden gemaakt, wilde de fabriek ooit
rendabel zijn. Inmiddels dienden zich echter ook de eerste tekenen aan dat afnemers
het zouden laten afweten, deels, zoals in Amerika, vanwege de verwachte terugkeer
van een goedkope stroom kleurstoffen uit Duitsland, en deels, zoals in Engeland,
vanwege maatregelen ter bescherming van de eigen industrie.
In juni 1921, slechts vier maanden na de formele oprichting van de NKF, moest
hij al met een noodplan komen om de fabriek van de
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ondergang te redden. Op H-zuur was toen reeds een verlies van f 115.000,- geleden
en van het oorspronkelijke kapitaal van f 1.700.000,- was nog slechts f 540.000,over. De bouw van de H-zuurfabriek had toen reeds f 600.000,- gekost, f 228.000,was aan aandelen Ketjen uitgegeven en f 200.000,- was reeds vastgelegd in de bouw
van een fabriek voor het tussenproduct benzidine op het terrein van de Chemische
Fabriek ‘Naarden’. Geld voor de bouw van de geplande kleurstoffen- en
tussenproductenfabriek in Amsterdam-Noord was voorlopig niet aanwezig. Eerst
moest er winst worden gemaakt. Aan een extra kapitaalinjectie viel volgens
commissarissen niet te denken. De economische crisis die in 1921 heerste, maakte
hen kopschuw.43
Ook in de daarop volgende jaren stapelden de moeilijkheden zich op. Behalve de
problemen die technische kinderziekten en buitenlands protectionisme opleverden,
was op de binnenlandse markt de afwijzende houding van de Twentse
textielfabrikanten en verfmeesters een probleem. Jarenlange contacten met de Duitse
kleurstoffengiganten hadden voor persoonlijke banden en geheime reducties gezorgd,
waardoor het voor het nieuwe kleurstoffenbedrijf vrijwel onmogelijk was een voet
tussen de deur te krijgen. Daarnaast was er binnen de kring van deelnemers in de
Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek een aanzienlijke ‘vijfde kolonne’ aanwezig. De
Twentsche Bank en de fabriek van Spanjaard, die als zelfstandige
kleurstoffenonderneming was blijven bestaan, werkten het nieuwe bedrijf voortdurend
tegen. De invloed die IG Farben op de Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek wist uit
te oefenen - via NKF-commissaris J. van Hasselt, die met zijn Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij veel IG-producten vervoerde, en door het
controlerende aandelenbezit dat de Duitse gigant in de loop van de jaren twintig in
de Delftse kleurstoffenfabriek verkreeg - maakte het effect van de ‘vijfde kolonne’
compleet. Aan de geschetste externe moeilijkheden en interne spanningen is het
bedrijf uiteindelijk te gronde gegaan.
Boldingh trad in oktober 1923 af als directeur en per 1 januari 1925 werd de relatie
met de Nederlandsche Verf- en Chemicaliën Fabriek, die tot dan toe de verkoop
behartigde, verbroken. Het bedrijf kwakkelde onder leiding van Van Dorp nog enkele
jaren voort, tot in februari 1931 het doek viel. Door bemiddeling van De Kok kon
de zaak aan de IG Farben worden overgedaan, waardoor nog een klein deel van het
verloren gegane kapitaal werd terugontvangen. Boldinghs grootse nationale initiatief
was op een fiasco uitgedraaid. De achtereenvolgende overnames van ‘Delft’ en de
NKF door de Duitse aartsrivaal bezegelden de nederlaag.44
Toen Van Dorp omstreeks 1960 op de geschiedenis van de Nederlandsche
Kleurstoffen-Fabriek terugkeek, kon hij niet anders dan met verbittering reageren
op een episode waarin meer dan één miljoen gulden aan bedrijfskapitaal verloren
was gegaan en ook het moederbedrijf, de Chemische Fabriek ‘Naarden’, aan de rand
van de afgrond was gebracht. Volgens Van Dorp had Boldingh ‘de gevaarlijke gave
anderen enthousiast te maken voor zijn illusies’ en had hij daardoor ‘veel leidende
personen uit de bankwereld en de industrie - onder wie Van Dorp zelf, uiteraard (EH)
- dermate (weten te) fascineren, dat (...) hij op bijkans onbegrijpelijke wijze grote
kapitalen wist aan te trekken en overal medewerking ondervond, in een tijd, waarin
men in Nederland niet beschikte over deskundig personeel, de nodige materialen,
noch de zo nodige technische kennis om een dergelijke reusachtige taak te vervullen’.
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Doordat men evenmin beschikte ‘over apparatuur of machinefabrieken, in staat de
benodigde apparatuur te construeren’, was dit volgens Van Dorp ‘de inleiding (..)
geweest van een catastrophale ontwikkeling’.45
Veel van deze factoren golden echter ook voor Vondelingenplaat.
Hoe is dan te verklaren dat dit bedrijf slaagde terwijl de Nederlandsche
Kleurstoffen-Fabriek een fiasco werd? Daarvoor zijn vier belangrijke redenen te
geven. Ten eerste was er de timing. Ter Horst slaagde erin, daarbij deels
gebruikmakend van bestaande apparatuur, direct in 1919 de kleurstoffenproductie
ter hand te nemen, terwijl de nieuwe Kleurstoffen-Fabriek pas vanaf 1920 als
tussenproductenfabriek van start kon gaan en de kleurstoffenproductie zelfs nog later
van de grond kwam. Het kortstondige vacuüm dat vlak na de oorlog bestond toen de
Duitse industrie nog geheel ontredderd was, wisten Ter Horst en Kraus zodoende
wél, maar Van Dorp en Boldingh niet te benutten.
Ten tweede zaten er in de samenwerkingsconstructie tussen ‘Naarden’, ‘Delft’ en
de Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek van meet af aan spanningen ingebakken. De
kleurstoffenproductie van ‘Delft’ was niet in de nieuwe onderneming geïntegreerd,
maar bleef apart bestaan. ‘Delft’ had tijdens de oorlog vooral behoefte aan
tussenproducten gehad. Na de oorlog viel dat argument niet alleen grotendeels weg,
maar was er voor ‘Delft’ bovendien geen enkele reden om een grootschalige
kleurstoffenconcurrent van de grond te helpen. Vondelingenplaat, waar de productie
van tussenproducten en kleurstoffen in één hand lag, was vrij van zulke spanningen.
Een derde reden was gelegen in het basisconcept dat Boldingh van de onderneming
had. Hij wilde een volledig geïntegreerd bedrijf dat alle tussenproducten zelf maakte
en niets inkocht. Omdat dat niet in één klap te realiseren was, wilde hij beginnen met
de grootschalige productie van slechts enkele tussenproducten en kleurstoffen, om
het palet pas daarna geleidelijk uit te breiden. Dit bleek een desastreuze gedachte.
De markt vroeg geen afzonderlijke kleurstoffen, maar complete series waarmee door
menging alle tussenliggende kleurnuances gemaakt zouden kunnen worden.
Ter Horst en Kraus besloten onmiddellijk om een deel van hun tussenproducten
uit het buitenland te betrekken. Hierdoor waren zij wel in staat complete
kleurstoffenseries te fabriceren.
De vierde reden, ten slotte, had met de financiering te maken.
Door uit eigen middelen zijn bedrijf geleidelijk uit te breiden, bewaarde Ter Horst
zijn onafhankelijkheid van de banken.
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Boldingh echter, die in één klap een bedrijf oprichtte dat qua aandelenkapitaal bijna
driemaal zo groot was als Vondelingenplaat (tabel 4.1), had van meet af aan te maken
met een kapitaallast die als een molensteen rond zijn nek hing. Toen de winsten
uitbleven, mede door de crisis van 1920-1921, werd Boldinghs geleidelijke
groeistrategie onmogelijk en was de Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek ten dode
opgeschreven.

Samenwerking en groei
De oorlog had een blijvende invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse
chemische industrie. De economische omstandigheden en het culturele klimaat
stimuleerden, ook doordat men elkaar nu eenmaal in verschillende crisiscommissies
en rijksbureaus ontmoette, samenwerkingsverbanden die na de oorlog vaak niet meer
verloren gingen. Zelfs in het voorbeeld van de mislukte Nederlandsche
Kleurstoffen-Fabriek bleef één binding intact: die tussen Ketjen en de BPM. Als
grote consument van zwavelzuur handhaafde de BPM haar via de ‘kleurstofroute’
totstandgekomen aandelenpakket, commissariaat en invloed tot lang na de teloorgang
van de Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek.46
Voor de chemische industrie als geheel had de oorlog een bijzondere betekenis.
Terwijl voor de oorlog de fabrikanten zich over het algemeen langs de lijnen van
concrete productgroepen organiseerden, bijvoorbeeld binnen de in 1907 opgerichte
Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten, ontwikkelde zich nu steeds sterker het
besef dat de chemische industrie een eenheid vormde met een aantal
gemeenschappelijke belangen. De oorlogsomstandigheden brachten processen van
schaalvergroting en concentratie op gang, brachten fabrikanten in contact met elkaar
en lieten bovenal zien hoe belangrijk het nastreven van gemeenschappelijke belangen,
richting regering en de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, was voor de
continuïteit van het bedrijf. Er ontstond een voedingsbodem voor collectieve
belangenbehartiging van de chemische industrie als geheel. In mei 1918 richtten
enkele voortrekkers de Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
(VNCI) op toen op meerdere fronten collectieve actie vereist was: zo had de NOT
behoefte aan een adviesorgaan in verband met de controle op de uitvoer van chemische
producten, en de overheidswetgeving inzake de oorlogswinstbelasting dreigde
ongunstig voor de sector uit te pakken. Oprichters van de VNCI waren F.G. Waller,
directeur van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft, lid van de Nijverheidscommissie
en van de Commissie van Advies voor de buitenlandse handel, jhr. mr. S.M.S. van
Panhuys, die directeur was van de Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten
in Krimpen, W.A. van Dorp en G. Hondius Boldingh van de Chemische Fabriek
‘Naarden’, W. Sieger (1886-1958) van de Amsterdamsche Chininefabriek en L.
Schwarz van de reukstoffenfabriek Polak & Schwarz. Nadat de eerste voorzitter, jhr.
Van Panhuys, in augustus 1918 op jonge leeftijd overleed, nam Hondius Boldingh
de voorzittershamer over.47
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Filterpersen in de azokleurstoffenfabriek van de Fabriek van Chemische Producten, omstreeks 1925.
Het drogen van het gevormde product met behulp van filterpersen vormde het laatste stadium van
het productieproces. Na droging werd het product van het filterdoek geschept en in houten vaten
gedaan voor opslag en verzending.
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Het gereedmaken voor transport van pakken zeeppoeder in de Koninklijke Zeepfabriek ‘De Duif’ van
Chr. Pleines in Den Dolder, omstreeks 1914. Zeeppoeder, dat gemakkelijker dan zeep in koud water
oploste, kwam eind negentiende eeuw voor het eerst op de markt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
voltrok zich, onder invloed van een stagnerende grondstoffenaanvoer, een grootscheeps
concentratieproces in de zeepindustrie. ‘De Duif’ werd toen voor veel geld opgekocht door de
margarinefabrikant Anton Jurgens en ondergebracht in diens Maatschappij tot Exploitatie van
Zeepfabrieken.

Boldingh en zijn medebestuurders, Joh. Ketjen (1868-1938) van de
zwavelzuurfabriek en Van Dorp, Sieger en H.R. Kruyt namens de Nederlandsche
Chemische Vereniging, zaten zo in het centrum van het chemisch-industriële web.
De oprichting van de VNCI was niet alleen het resultaat van een concrete behoefte
aan belangenbehartiging, ze kan tevens worden gezien als de symbolische uitdrukking
van een toegenomen zelfbewustzijn onder de fabrikanten en van een veranderde
opvatting over hun eigen identiteit.
De productdifferentiatie die onder invloed van de oorlog had plaatsgevonden,
maakte dat men zich nu niet meer louter zag als fabrikant van, bijvoorbeeld,
kummelolie, glycerine, kleurstoffen of zwavelzuur, maar als ondernemer op het brede
terrein van de gehele chemische nijverheid.
In zijn studie van de ontwikkeling van de Nederlandse chemische industrie tussen
1914 en 1925 concludeerde Woltereck dat het ‘grootbedrijf’ onder invloed van de
oorlog in vrijwel alle deelsectoren van de chemische industrie zijn intrede had gedaan.
Fusies en processen van schaalvergroting tijdens de oorlog hadden ervoor gezorgd
dat bijna alle deelsectoren door slechts één of twee bedrijven werden gedomineerd.
Voorbeelden zijn de zwavelzuursector (Ketjen), de superfosfaatindustrie (ASF/VCF),
de farmaceutische sector (Pharmaceutische Handelsvereniging en Brocades) en de
zeepindustrie (Mij. tot Exploitatie van Zeepfabrieken; Lever's Zeep Mij.). Vooral
het concentratieproces in deze laatste sector, waarbij ook nog de margarine-, de
kaarsen- en de glycerine-industrie betrokken waren, was vrijwel uitsluitend door de
bijzondere oorlogsomstandigheden tot stand gebracht.49
Een ‘völliger Umschwung der früher herrschenden Zersplitterung’ was hierdoor,
in Wolterecks woorden, ‘unbestreitbar’. De meeste van deze bedrijven zouden
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gedurende het vervolg van de twintigste eeuw binnen hun sector hun leidende rol
blijven vervullen.50
Zo leidde, onder invloed van optredende schaarste, het ontbreken van buitenlandse
concurrentie, overheidsoptreden, crisis-overleg-organen en het optreden van banken,
de Eerste Wereldoorlog tot een structuur van de Nederlandse chemische industrie
die bepalend was voor de ontwikkeling van deze industrietak, totdat omstreeks 1960
een nieuwe fusiegolf en de toevloed van Amerikaans kapitaal een nieuwe wending
zouden veroorzaken (hoofdstuk zeven).
De oorlog had de Nederlandse chemische industrie ‘volwassen’ gemaakt, of, als
men de symbolische betekenis van de oprichting van de VNCI voorop zet, zelfs
geboren doen worden.
Er speelde echter meer mee dan de genoemde economische oorzaken. Binnen de
omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog boden een groeiend nationaal
zelfbewustzijn en een cultureel klimaat waarin men trots was op Nederlandse
wetenschappelijke prestaties, ongekende kansen voor een eenzijdige, technische visie
op de toekomst van de Nederlandse chemische industrie. Er mag geen misverstand
over bestaan: visies zoals die van Boldingh en De Kok (zie ook hoofdstuk vijf),
waarin chemische bedrijfstakken primair als concretiseringen van ‘productnetwerken’
en ‘stambomen’ worden gezien, behelzen een technische en chemische kijk op de
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Tabel 4.1: De 25 grootste Nederlandse chemische NV's in 1914, 1918 en
1923
Start

NV Naam 1914
bedrijf
Koninklijke 1200
Stearinekaarsenfabriek
‘Gouda’

1918

1923

Opmerkingen

1600

9650

1923: gestort
kapitaal

1918

Maatschappij ?
tot
Exploitatie
van
Zeepfabrieken

4500

9000

holding van
9 zeepfabr.,
o.l.v.
Jurgens en
Gouda

1916

Vereenigde
Chemische
Fabrieken
(VCF)

6000

7089

*1914:
Zwijndrecht
750;
Groningen
750; Capelle
a/d IJssel
700

1911

Nederlandsche 240
Kunstzijdefabriek
(ENKA)

720

5000

1869

Nederlandsche 4460
Gist- en
Spiritusfabriek

4200

4900

1918

Stikstofbindingsindustrie
‘Nederland’

2950

3444

1911

Industrieele 3000
Mij v/h
Noury &
Van der
Lande

3000

3000

1885

Lijm- en
900
Gelatinefabriek
Delft

2050

2950

1907

Amsterdamsche *1600
Superfosfaatfabriek
(ASF)

2800

2800

*1914:
Amsterdam
1400; Pernis
200

1900

Utrechtsche *779
Asphaltfabriek

2500

2500

*1914:
Utrecht 559;

1858

*2200

slechts
gedeeltelijk
chemie

grotendeels
meel en olie;
weinig
chemie
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v/h Stein &
Takken
(UAF)

Krimpen
220

1895

Maastrichtsche 2400
Zinkwit-Maatschappij

2496

2496

1918

Algemeene *?
Norit
Maatschappij

2030

2030

1890

Kon.
625
Pharmaceutische
Handelsvereeniging
v/h d'Ailly
etc.

1843

2025

1907

Kon.
500
Pharmaceutische
Fabriek v/h
Brocades &
Stheeman

1025

2025

1918

Koninklijke
Nederlandsche
Zoutindustrie
(KNZ)

?

2000

1920

Hollandsche
Kunstzijde
Industrie
(HKI) 2000

1921

Nederlandsche
Kleurstoffen-Fabriek
(NKF)

1922

Nederlandsche 500
Springstoffenfabrieken

500

1500

1888

Mij. voor
800
Zwavelzuurbereiding
v/h G.T.
Ketjen &
Co.

1500

1500

1904

Nieuwe
1200
Nederlandsche
Mij. tot
vervaardigen
Spiegelglas

1200

1200

*1914:
‘Norit’
Witsuiker
Mij. 200

1704

vóór 1922:
Gezamenlijke
Buskruidmakers
etc.

dochter van
St. Gobain
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1905

Chemische
Fabriek
‘Naarden’

1901

131

875

1175

De Lever's 970
Zeep
Maatschappij

1150

1150

dochter van
Lever
Brothers

1912

W.A. Hoek's 300
Machine- en
Zuurstoffabriek

1000

1000

1914:
maatschappelijk
kapitaal

1921

Maatschappij
voor
Chemische
Industrie

1899

Eau de
606
Colognefabriek
v/h J.C.
Boldoot

606

1000

1905

Verffabrieken 120
Avis

120

800

1901

Fabriek van 413
Chemische
Producten
(Vondelingenplaat)

420

800

1907

NV tot
exploitatie
der verf
Heusiet

600

600

1912

Chemische 584
Industrie
‘Amsterdam’

geliquideerd
in 1915

1909

Chemische 500
Industrie
‘Amsterdam-Holand’

geliquideerd
in 1915

1896

Vereenigde 500
Zeepfabrieken

1000

600

500

500

dochter van
Van den
Bergh-concern

Toelichting: De tabel bevat alle bedrijven die in één van de genoemde peiljaren tot
de top-25 behoorden. Weergegeven is het geplaatste kapitaal in duizenden guldens.
Niet opgenomen zijn producenten van petroleum, olie, lucifers, koolzuur en zink.
Bron: Van Nierop & Baak, Naamlooze Vennootschappen.48
economische werkelijkheid die verschilt van de meer commerciële kijk van
bijvoorbeeld een Ter Horst, met zijn aandacht voor de deelmarkt van ieder specifiek
product. In de handen van chemici als Boldingh gingen productnetwerken als
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strategische instrumenten fungeren die als het ware dicteerden welke bijproducten
gewonnen dienden te worden en welke samenwerkingsverbanden tot stand dienden
te worden gebracht. De Eerste Wereldoorlog bood unieke mogelijkheden dit op het
Duitse voorbeeld geïnspireerde ideaal te realiseren; de jaren na de oorlog toonden
wreed de verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse socio-technische landschap
die men in die chemisch-technische kijk over het hoofd had gezien.
Ernst Homburg
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Een kijkje in de synthesehal van het tussen 1928 en 1930 gebouwde Stikstofbindingsbedrijf van
Staatsmijnen, met de veertien meter hoge ammoniak-synthese-kolommen. Fritz Haber en Carl Bosch
ontwikkelden tussen 1904 en 1913 de synthese van de ammoniak uit waterstof en stikstof bij
temperaturen van enkele honderden graden Celsius en drukken van meer dan tweehonderd atmosfeer,
in aanwezigheid van een katalysator. Deze ontwikkeling luidde een nieuw technisch regime in de
chemische techniek in. Na 1913 zou het katalytische hogedrukonderzoek in het centrum van de
wetenschappelijke en technische belangstelling komen te staan.
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5 Van carbo- naar petrochemie, 1910-1940
De Koninklijke als producent van aromaten, explosieven en kleurstoffen
Het Haber-Bosch-proces en de start van een nieuw technisch regime
Van kolen naar chemie: Staatsmijnen en de stikstofbinding
Het Bergius-proces als schakel tussen de olie- en de kolenchemie
Van Bergius naar Mont-Cenis: de Bataafsche en stikstofbinding
De wisselwerking tussen petro- en carbochemie

In hoofdstuk twee zijn de superfosfaat- en de zwavelzuurindustrie behandeld. Beide
behoren tot de anorganisch-chemische industrie, het deel van de chemische industrie
waar Nederland vanouds vrij sterk in was. De anorganisch-chemische industrie gaat
uit van minerale grondstoffen die geen of weinig koolstof bevatten, zoals zout, zwavel
en fosfaatertsen. In dit hoofdstuk staat de organisch-chemische industrie centraal,
het deel van de chemische industrie dat koolstofhoudende grondstoffen verwerkt.1
Aanvankelijk kwamen die grondstoffen uit het planten- en dierenrijk (vandaar de
naam ‘organisch’), maar in de negentiende en twintigste eeuw begon de industrie
steeds vaker steenkool- en olieproducten als grondstof te gebruiken. Toen begon de
industrie naast extractieprocessen, die vanouds in gebruik waren, voor het eerst ook
gebruik te maken van chemische syntheses. De organisch-chemische industrie
overtreft de anorganische industrietakken verre in omvang: wat betreft de
geproduceerde hoeveelheden, maar vooral qua veelzijdigheid.
Kleurstoffen, geneesmiddelen, plastics, kunstvezels, explosieven, reuk- en
smaakstoffen, oplosmiddelen en lijmen zijn enkele van de vele producten behorend
tot de organisch-chemische industrie.
Toen de synthetisch-organisch-chemische industrie omstreeks 1850 van de grond
kwam, was steenkool - afgezien van enige biologische grondstoffen als suikers en
zetmeel - de primaire grondstof waar het grootste deel van die industrietak van
afhankelijk was. Vooral steenkoolteer, dat als bijproduct van de stedelijke
lichtgasfabricage vrijkwam, was een uitstekende grondstof voor de winning van
zogeheten ‘aromaten’ als benzeen en naftaleen.
Later werd koolteer ook als bijproduct van de cokesfabricage gewonnen. De
carbochemische bedrijfskolom (d.w.z. op basis van steenkool) bestond uit vier
schakels. De gas- en cokesfabrieken die de koolteer leverden, vormden de eerste
schakel (pas later werd gas zelf een grondstof voor de chemische industrie, zoals we
zullen zien). Vervolgens waren er de koolteerdestilleerderijen, die de koolteer splitsten
in enkele meer of minder zuivere fracties.
Deze koolteerfracties werden vervolgens in gespecialiseerde chemische fabrieken
met behulp van stoffen als zwavelzuur en salpeterzuur omgezet in simpele aromatische
tussenproducten, zoals nitrobenzeen, aniline, beta-naftol en dergelijke.
Kleurstoffenfabrieken en andere fabrieken die op basis van deze tussenproducten
stoffen maakten voor de eindconsument (bijv. geneesmiddelen) of voor
industrietakken buiten de chemie (bijv. textiel), vormden de vierde en laatste schakel.
Vaak waren, zoals in Duitsland, de derde en de vierde schakel binnen hetzelfde
bedrijf geïntegreerd.
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Nederland had tot de Eerste Wereldoorlog slechts een deel van deze bedrijfskolom
binnen zijn grenzen. Wanneer we afzien van de talloze primitieve
koolteerdestilleerderijen die de koolteer uitsluitend tot asfalt verwerkten, kende
Nederland eind vorige eeuw twee koolteerdestilleerderijen: een in Amsterdam
(Spalteholz en Ameschot) en een in Krimpen aan de IJssel (de Maatschappij tot
Bereiding van Koolteerproducten). Zij leverden hun producten grotendeels aan de
Duitse chemische industrie, omdat er in eigen land door meerdere oorzaken geen
fabricage van aromatische tussenproducten van de grond was gekomen. Er ontbrak
dus een belangrijke schakel in de keten. Toen zich omstreeks 1890 twee kleine Duitse
kleurstoffenfabrieken om octrooiredenen in Amersfoort en Delft vestigden, betrokken
deze dan ook vrijwel al hun tussenproducten van de grote Duitse kleurstoffen- en
tussenproductenfabrikanten als BASF, Hoechst en Bayer.2
Dat de in Nederland gevestigde kleurstoffenbedrijven zo afhankelijk waren van
hun grote Duitse broers, had te maken met het netwerk-
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Vóór de ontwikkeling van de Haber-Bosch-synthese werden ammoniak en de kunstmest
ammoniumsulfaat bereid uit een waterig bijproduct van stadsgas- en cokesfabrieken. De meeste
gasfabrieken lieten hun gaswater verwerken in de ammoniakfabriek van de firma Van der Elst en
Matthes bij Weesp. Het gaswater werd daar in hoge destillatiekolommen (rechts) verwerkt tot een
geconcentreerde ammoniakoplossing, die vervolgens met zwavelzuur in ammoniumsulfaat werd
omgezet. Op de voorgrond enige gebruikte mandflessen voor het transport van zwavelzuur.

karakter van de synthetisch-organische industrie, waarbij het monopolie op enkele
cruciale tussenproducten de facto de greep op het gehele netwerk betekende. Op
basis van slechts enkele koolteerproducten, waarvan benzeen, tolueen, fenol, naftaleen
en antraceen de belangrijkste waren, maakten de grote Duitse bedrijven tientallen
tussenproducten die hun de controle gaven over het gehele daarachter liggende
‘netwerk’ van honderden kleurstoffen, geneesmiddelen en explosieven. Juist het feit
dat de Duitse chemiereuzen als enigen in de wereld een dergelijk breed scala aan onderling gekoppelde - tussenproducten maakten, vormde de basis van hun monopolie.
Door de vaardige exploitatie van economies of scale and scope wisten zij
kostprijsvoordelen te behalen die voor nieuwkomers, zoals de bedrijven in Delft en
Amersfoort, een onoverkomelijke drempel vormden voor het zelf oprichten van een
tussenproductenfabriek.3 Vandaar ook dat het tijdens de Eerste Wereldoorlog de
voornaamste zorg van mensen als Boldingh en Ter Horst was om eerst de fabricage
van tussenproducten van de grond te krijgen (hoofdstuk vier).
In diezelfde tijd beleefde de Nederlandse productie van koolteerproducten een
aanzienlijke groei doordat achtereenvolgens in Maastricht (1908), Sluiskil (1913)
en Treebeek (1919) de eerste grootschalige cokesovens in bedrijf kwamen. Later
volgden nog cokesovens bij de staatsmijn Maurits in Geleen en bij Hoogovens te
IJmuiden. De Nederlandse aromatenproductie werd een veelvoud van hetgeen als
vanouds op basis van gasteer werd geproduceerd.
Zo ontstond er ruimte voor een derde koolteerdestilleerderij, die onder de naam
‘Nederlandsche Teer- en Asphalt-Industrie’ in 1922 in Uithoorn in productie kwam.
Dit later als Cindu bekend staande bedrijf verwerkte vanaf 1924 onder meer alle teer
van Hoogovens. Toch leidde deze groeiende beschikbaarheid van koolteerderivaten
in de jaren twintig nog nauwelijks tot een uitbreiding van de
synthetisch-organisch-chemische industrie.
De meeste koolteerfracties werden, na zuivering, direct in eindproducten verwerkt.
Zo werd ‘benzol’ (onzuivere benzeen), gemengd met benzine, gebruikt als
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motorbrandstof, werd de anthraceenfractie opgewerkt tot het bestrijdingsmiddel
vruchtboomcarbolineum en werd naftaleen grotendeels naar Duitsland geëxporteerd.4
Tot na de Tweede Wereldoorlog zou in Europa het hierboven geschetste patroon
in stand blijven. Steenkool bleef de primaire grondstof voor de
synthetisch-organisch-chemische industrie.
Toch vonden er enige ingrijpende wijzigingen plaats in de wijze waarop steenkool
als grondstof door de chemische industrie werd gebruikt. Daarnaast kwam er
geleidelijk een tweede grondstof in beeld: aardolie. Beide ontwikkelingen legden de
basis voor de naoorlogse chemische industrie. Ze vormen de kern van dit hoofdstuk.
Een van de eersten die de opkomst van de petrochemie voorzagen, was het hoofd
van het Amsterdamse BPM-laboratorium, W.C. de Leeuw. Hij schreef in 1919:
‘(Petroleum zou) een niet onbelangrijke uitbreiding (van) haar betekenis
ondergaan, als het gelukte haar tot een belangrijk uitgangsmateriaal voor
de chemische veredeling te maken. (..) De eerste schreden in deze richting
zijn gedaan, doch men heeft zich daarbij nog bepaald tot imitatie van reeds
bekende toepassingen uit de steenkoolteerchemie. (..)
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Nog grooter zal de beteekenis der olie als uitgangsmateriaal voor chemische
bewerkingen worden, als het gelukt, (..) een dergelijke specifieke
olie-industrie te stichten, die gebaseerd is (..) op die van de veel
belangrijkere oliecomponenten:
de verzadigde aliphatische en cyclische koolwaterstoffen.
Daarvan scheidt ons nog een lange weg. (..)
(De dag zal echter zeker) aanbreken, dat menige oliesoort een
voorbehandeling zal hebben te ondergaan ter levering van chemische
praeparaten, alvorens tot energie-opwekking te worden benut’.5
Toen De Leeuw deze woorden schreef, was er op deze ‘lange weg’ hoogstens een
eerste stap gezet. De Leeuw, die deze stap als imitatie van de koolteerchemie afdeed,
was daar zelf nauw bij betrokken geweest. Hieronder gaan we kort op die episode
in en vooral op de stappen die daarna zouden volgen. Gedurende de gehele
ontwikkeling was er een productieve wisselwerking tussen de carbo- en de
petrochemie, die er soms toe leidde dat bedrijven die aardolie als grondstof gebruikten
leentjebuur speelden bij de carbochemie, door processen uit dat domein over te nemen
(en vice versa), terwijl er daarnaast ook eigenstandige procesontwikkeling in beide
domeinen plaatsvond. De beschikbaarheid van voldoende laaggeprijsde grondstoffen
speelt in de chemische industrie een grote rol en vele ontwikkelingen in de carboen de petrochemie zijn bij uitstek ‘feedstock, rather than technology or market
driven’.6
Een curieus mengsel van concurrentie en samenwerking tussen twee
grondstoffendomeinen maakte dat de chemische industrie in de jaren twintig en dertig
als nooit tevoren werd voortgestuwd en ingrijpend veranderde. Voor het eerst ontstond
er technische samenwerking op wereldschaal tussen grote chemische bedrijven, die
de technische grondslag legde voor de exponentiële naoorlogse groei van de
chemische industrie.
In de wisselende verhouding tussen de carbo- en de petrochemie zijn drie fases te
onderscheiden.
In de eerste fase, gekenmerkt door het stoffennetwerk van de aromatische
verbindingen, was aardolie nog geen grondstof voor de chemische industrie. Het
werd louter voor verlichtingsdoeleinden en later als bron van autobenzine gebruikt.
Steenkoolteer vormde de grondslag waarop het gehele bouwwerk van de
synthetisch-organisch-chemische industrie was opgetrokken. In 1906 begon ook de
aardolie-industrie deel te nemen aan deze ontwikkeling toen Jones en Knoops
ontdekten dat er in sommige petroleumsoorten dezelfde aromatische verbindingen
voorkwamen als in koolteer (hoofdstuk drie). Op basis van die ontdekking richtte de
in 1907 ontstane Koninklijke/Shell fabrieken op. Deze hoorden tot de eerste
petrochemische fabrieken ter wereld, maar ze maakten in technisch opzicht gebruik
van de verworvenheden van de steenkoolchemie.
Een tweede fase trad in toen de Duitse chemische industrie ook andere
steenkoolproducten dan koolteer als grondstof ging gebruiken. Daarbij ging het met
name om cokes, waaruit op twee manieren het waardevolle waterstofgas gewonnen
kon worden: door zuivering van cokesovengas, of door hete stoom over gloeiende
cokes te leiden. De opkomst van deze nieuwe processen hing samen met
ontwikkelingen binnen de chemische wetenschap en met de oplossing van talrijke
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werktuigkundige en materiaaltechnische kwesties. Vooral het Haber-Bosch-proces
voor de bereiding van synthetische ammoniak vervulde een paradigmatische rol.
Er werden bij de ontwikkeling van dat proces technieken uitgewerkt die de basis
vormden van een nieuw technologisch traject waarin, zoals we nog zullen zien, ook
de aardolie-industrie ging participeren.7 Omstreeks 1930 trad een derde fase in toen
zowel binnen de olie-industrie als binnen de klassieke, op steenkool gebaseerde
chemische industrie de chemie van gasvormige organische verbindingen als methaan,
ethaan, etheen, propeen en dergelijke (de zogeheten alifaten en olefinen) tot
ontwikkeling werd gebracht. Uitgaande van aardgas en kraakgassen kwam er in
Amerika een petrochemische industrie van de grond, waarbij de in deze gassen
voorkomende alifaten en olefinen werden omgezet in tal van chemische producten.
Hetzelfde gebeurde in Duitsland uitgaande van stoffen als etheen en acetyleen (ethyn),
die onder meer in cokesovengassen voorkwamen. Terwijl gedurende de eerste twee
fases de steenkoolchemie overduidelijk het voortouw had, ging de ontwikkeling nu
meer gelijk op. Er kwam een eigenstandige petrochemie van de grond, die niet
gemodelleerd was naar het carbochemische voorbeeld.
Deze drie fases geven tevens de indeling van dit hoofdstuk weer.
We beginnen met de eerste schreden van de Koninklijke op het terrein van de
(aromaat)chemie.

De Koninklijke als producent van aromaten, explosieven en kleurstoffen
De ontdekking van Jones en Knoops dat Borneo-olie een hoog gehalte aan aromaten
had, stond aan de basis van de eerste activiteiten van de Koninklijke op het gebied
van de chemische synthese. Door deze ontdekking kwam een ‘feedstock driven’
ontwikkelingsproces op gang waarin, aangelokt door het grote succes van de Duitse
kleurstoffenindustrie, de BPM probeerde de binnen de koolteerchemie verzamelde
kennis toe te passen op haar eigen grondstoffen en tussenproducten.
Voor de verwerking van de in Balik Papan geproduceerde ruwe benzine bouwde
de Koninklijke in Rotterdam een nieuwe raffinaderij. Hierin onderging de benzine
een dubbele scherpe gefractioneerde destillatie, met als eindproducten onder meer
een aromatenarme lichte benzine en de aromatenrijke ‘toluolbenzine’, die vervolgens
verder werd verwerkt tot grondstoffen voor de springstoffen- en kleurstoffenindustrie.
Deze raffinaderij kwam in 1908 in bedrijf.8
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Schema van het door W.C. Knoops jr. (1879-1953) ontwikkelde proces voor de productie van
(mono)nitrotolueen uit Borneo-benzine. In de BPM-raffinaderij in Balik Papan op Borneo werd de
ruwe Borneo-olie in een zevental fracties gesplitst, waaronder de aromaatrijke Borneo-benzine, die
naar Rotterdam werd verscheept. In Rotterdam onderging deze benzine vervolgens, in een in 1907-1908
gebouwde raffinaderij voor ‘special boiling point’-benzines, tweemaal een scherpe gefractioneerde
destillatie in zogeheten Heckmann-kolommen. Daarbij ontstond een 60% tolueen - of toluol, zoals
men het toen noemde - bevattende ‘toluolbenzine’, die met rijntankers naar Reisholz bij Düsseldorf
werd verscheept, waar in 1908-1909 onder leiding van Knoops een nitreerfabriek verrees. Daar werd
de toluolbenzine met behulp van mengzuur omgezet in (mono)nitrotolueen, dat een waardevol
tussenproduct was voor de bereiding van kleurstoffen en explosieven. De resterende benzine werd
afgedestilleerd en verder verwerkt in de benzineraffinaderij te Reisholz.

De ‘toluolbenzine’ werd per schip naar Reisholz bij Düsseldorf vervoerd, waar
onder leiding van Knoops een nitreerfabriek werd gebouwd, die eind 1909 in productie
kwam (zie figuur). Dat men voor die locatie koos, kwam vooral door de markt. De
Duitse kleurstoffenbedrijven zouden immers de belangrijkste afnemers zijn. Vestiging
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in Duitsland was fiscaal gunstig, omdat zo hoge invoerrechten op nitro-producten
werden vermeden. Daarnaast speelde ook het lage Duitse prijsniveau voor salpeterzuur
een rol, een stof die de prijs van het eindproduct tot op zeer grote hoogte bepaalde.
Dit zuur werd in Duitsland door de geïntegreerd opgezette kleurstoffenbedrijven in
grote hoeveelheden geproduceerd. Door een gekoppelde in- en verkooppolitiek,
waarbij Knoops salpeterzuur inkocht en vervolgens nitrotolueen aan dezelfde
bedrijven afleverde, kon de Koninklijke een gunstig leveringscontract voor
salpeterzuur afsluiten. Toch werd de fabriek geen groot succes. Vele technische
storingen en de opkomende markt voor aromatenrijke autobenzines hadden een
nadelige invloed op de kostprijs.9
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwamen er nieuwe ontwikkelingen
op gang. In het geallieerde kamp ontstond bijvoorbeeld een gebrek aan tolueen, de
grondstof voor de productie van het brisante explosief trinitrotolueen (TNT). De
volgende stap van de Koninklijke op het gebied van de chemie van koolteerderivaten
bestond dan ook in de bouw van raffinaderijen voor toluolbenzine in Frankrijk en
Engeland, onder leiding van
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Tekening uit 1914 van de in 1903 te Reisholz gebouwde raffinaderij van de Benzinwerke Rhenania,
een dochter van de Koninklijke. Achter het tankpark rechts vond de benzinedestillatie plaats in de
stenen gebouwen met een hoger en een lager gedeelte (vergelijk de afbeeldingen van de proeffabriek
in Pernis in hoofdstuk drie en de koolteerdestilleerderij in Krimpen in hoofdstuk vier).
Destilleerkolommen werden in Europa in die tijd nog niet in de open lucht opgesteld. In 1908 en 1909
bouwde de Enschedese architect en aannemer Arend Beltman A.G.zn de nitreerfabriek op dit terrein,
alsmede een laboratorium en een woonhuis voor Knoops en zijn gezin.

Nederlandse technologen (J.E.F. de Kok en W.L. Sluyterman van Loo). Daarnaast
was er eind januari 1915 de spectaculaire verplaatsing bij Nacht und Nebel van de
complete raffinaderij voor Borneo-benzine van Rotterdam naar Engeland.10 In dat
land raakte de Koninklijke/Shell vervolgens betrokken bij de oprichting van
verscheidene TNT-fabrieken. Zo werd ervaring opgedaan die uitstekend van pas
kwam toen de Nederlandse overheid de BPM vroeg om in het moederland een
TNT-fabriek te bouwen (hoofdstuk vier). De Kok en Knoops' assistent M.C. Bastet,
die uit Duitsland was teruggeroepen, hadden de projectleiding. In de loop van 1916
verrees deze naar internationale maatstaven kleine fabriek voor het voor die tijd hoge
bedrag van één miljoen gulden op een locatie bij de Hembrug aan de zuidkant van
het Noordzeekanaal. De Staat betaalde de kosten.11
Gedurende de gehele oorlog was het een komen en gaan van Nederlandse
chemisch-technologen in Engeland. Er was een groot gebrek aan chemici en Delftse
scheikundige ingenieurs stonden bij de Britse Shell-directie in hoog aanzien. Een
poging van Shell-directeur R. Waley Cohen om het Amsterdamse laboratorium, de
Rotterdamse proeffabriek en meerdere Nederlandse chemici naar Cambridge te
verplaatsen, werd echter verhinderd door BPM-directeur C.M. Pleyte, die zich fel
verzette tegen deze ‘first step to remove the chemical centre (of the Group) from
Holland to England’. Chemisch onderzoek en het ontwerpen van fabrieken, in het
Haagse hoofdkantoor, mochten volgens Pleyte niet worden gescheiden.12 Zo zorgden
de oorlogsjaren ervoor dat de chemie definitief een factor van betekenis was geworden
voor de Koninklijke/Shell aan beide zijden van de Noordzee.

De mislukte sprong naar de kleurstoffen
Het onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van de productie van monoen trinitrotolueen deed zowel bij de Britse als bij de Nederlandse directieleden van
de Groep de vraag opkomen of de Koninklijke/Shell zich vanwege haar sterke positie
op de tolueenmarkt niet ook op het terrein van de kleurstoffenindustrie moest gaan
begeven. In Engeland deden overheid en bedrijfsleven er alles aan om een
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grootschalige nationale kleurstoffenindustrie uit de grond te stampen. Waley Cohen
zag grote mogelijkheden voor de Koninklijke/Shell. In juli 1915 schreef hij naar Den
Haag: ‘I think there is no doubt whatever that after the war we shall find ourselves
entering into the dye business, as the extraordinary purity of the benzol and toluol
which can be obtained from our Borneo products would give us a very great
advantage.’ W.J. Pope, hoogleraar organische chemie in Cambridge, werd verzocht
onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van Borneo-olie als grondstoffenbron
voor kleurstoffenproductie. Pope ontdekte dat naast de reeds bekende koolwaterstoffen
benzeen en tolueen, ook xyleen in commercieel interessante hoeveelheden aanwezig
was.
Die stof koos hij vervolgens tot uitgangsstof voor een onderzoek naar mogelijke
syntheseroutes om tussenproducten en kleurstoffen te maken.13
Toen dit onderzoeksprogramma enige vaart kreeg, diende ook een begin te worden
gemaakt met de vertaalslag naar de industriële toepassing. Eind mei 1916 bepleitte
Waley Cohen bij BPM-directeur H. Colijn de samenwerking tussen Cambridge en
Amsterdam.
Pope zou de wetenschappelijke zijde onder zijn hoede nemen, terwijl de
BPM-chemici in Amsterdam - onder leiding van
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Schilderij ter ere van de zeventigste verjaardag van W.L. Sluyterman van Loo (1871-1946) in 1941.
De onderste helft, geschilderd naar een luchtfoto van omstreeks 1927, toont de in 1902 opgerichte
benzineraffinaderij van de BPM te Rotterdam-Charlois, bij de ingang van de Waalhaven. Hier bevond
zich tussen 1908 en 1915 de in januari 1915 in het diepste geheim naar Engeland verscheepte
destillatie-installatie voor Borneo-benzine. Sluyterman van Loo leidde de benzine-installatie van
1902 tot 1915. Daarna was hij vier jaar in Engeland actief. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij de
technische leiding van alle raffinaderijen van de Koninklijke/ Shell in Europa - gesymboliseerd door
de wapens op de bovenste helft van het schilderij.

W.C. de Leeuw, die De Kok inmiddels als researchleider was opgevolgd - de bereiding
van xyleenderivaten op een grotere schaal dienden te onderzoeken. Zo geschiedde.
Ten behoeve van de start van de eigenlijke productie stelde Waley Cohen aan Colijn
voor twee coördinatoren te benoemen, een Engelsman en een Nederlander, die zich
met betrekking tot de tussenproducten voor de kleurstoffenfabricage zouden verdiepen
in de technische en commerciële aspecten van die industrietak. Colijn benoemde
J.E.F. de Kok in dit team, als verantwoordelijke man voor de technische zaken. Nog
voordat Boldingh en Van Dorp bij Colijn aanklopten (hoofdstuk vier), had het
olieconcern zo reeds koers gezet in de richting van de kleurstoffenindustrie.14
Bij het opstellen van plannen voor de research in Amsterdam ging projectleider
De Kok systematisch te werk. Als eerste stap liet hij een ‘stamboom’ maken van de
kleurstoffen- en explosievenfabricage, inclusief de grondstoffen en tussenproducten.
Deze stamboom liet zien welke tussenproducten uit welke basisgrondstoffen bereid
konden worden, terwijl het schema tevens zichtbaar maakte welke tussenproducten
tot welke explosieven en kleurstoffen konden worden gecombineerd. Vervolgens
werd een tabel gemaakt welke tussen- en eindproducten vanuit benzeen, tolueen en
xyleen konden worden gemaakt, de basisgrondstoffen die de Koninklijke/Shell Groep
kon produceren. Op basis van die tabel stelde De Kok zijn researchprogramma op:
stap voor stap voortschrijdend vanuit benzeen, tolueen, xyleen en hun nitro-producten:
stoffen waar de Koninklijke sterk in was. Daarmee zou de research dienen te starten.
Vervolgens kwamen dan de sulfonzuren en chloorderivaten van die stoffen aan de
beurt, en ten slotte enige eenvoudig uit nitroproducten te bereiden stoffen als aniline,
toluïdine en xylidine.
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De Kok had goede redenen, meende hij, zo voorzichtig te werk te gaan. Vergeleken
bij de Duitse kleurstoffenbedrijven had het bedrijf een groot gebrek aan ervaring.
Men diende zich daarom te beperken tot die terreinen waarop de Groep inmiddels
een sterke positie had opgebouwd.15 Deze aanpak laat fraai zien hoe groot het belang
was dat het bedrijf aan zijn grondstoffenpositie hechtte en hoe van daaruit werd
bepaald welke chemische stappen dienden te worden gezet. Het stoffen-netwerk
fungeerde zo als strategisch instrument in de researchplanning.
Parallel aan het laboratoriumwerk ondernam de BPM ook een grondige studie van
de kleurstoffenmarkt. Hiermee werd het hoofd van het Amsterdamse laboratorium
W.C. de Leeuw belast. De Leeuw was een echte geleerde, een boekenman met
filosofische neigingen en een bredere blik dan een doorsnee-laboratorium-chemicus.
In zijn studie van de kleurstoffenbranche ging hij niet over één nacht ijs. Na er een
jaar met tussenpozen aan gewerkt te hebben, kwam zijn rapport pas in januari 1918
uit, maar toen had hij ook een waar kunstwerk afgeleverd. Zijn meer dan 300 pagina's
tellende boek over Kleurstoffen uit petroleum. Algemeene beschouwingen over de
industrie der synthetische kleurstoffen bleek een magistrale studie te zijn van de
geschiedenis en actuele toestand van de gehele Duitse, Britse, Franse en Amerikaanse
kleurstoffenindustrie, met een scherpe analyse van de factoren die in het verleden
bloei en verval hadden bepaald. Tevens bevatte het een gedegen onderzoek naar de
marktkansen van de Borneo-producten. Vier ‘stambomen’ uitgaande van benzeen,
tolueen, naftaleen en antraceen completeerden het werk.16
De conclusies waartoe De Leeuw kwam, waren enigszins ontnuchterend. Alleen
op de tolueenmarkt was de 11.600 ton tolueen die per jaar uit Borneo-petroleum
gewonnen kon worden geen quantité négligeable. De vooruitzichten om
marktdominantie voor benzeen en xyleen te verwerven, waren beduidend minder
rooskleurig. Daar kwam bij dat verschillende andere strategische grondstoffen, zoals
naftaleen en antraceen, alleen uit koolteer gewonnen konden worden. De
Koninklijke/Shell kon daardoor op basis van haar eigen grondstoffen nooit dezelfde
economies of scope realiseren als de Duitse kleurstoffenindustrie. Net als De Kok
beval De Leeuw daarom een voorzichtige strategie aan, waarbij een
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geleidelijke controle over de kleurstoffensector zou worden nagestreefd door,
uitgaande van benzeen, tolueen en xyleen, stap voor stap sterke posities op te bouwen
op de deelmarkten voor bepaalde tussenproducten. Hoogstens op het gebied van de
nitroproducten had de BPM die sterke positie al. Indien men werkelijk kleurstoffen
zou willen gaan produceren, kon men het beste een bestaande Duitse middelgrote
onderneming op dit terrein overnemen, was zijn advies.17
Ondertussen was de BPM via Boldingh en Van Dorp ook bij het initiatief tot
oprichting van een Nederlandse kleurstoffenfabriek betrokken geraakt. Ondanks
aanvankelijke aansporingen vanuit Engeland om de zaken groots aan te pakken, zou
het echter bij deze indirecte participatie in de kleurstoffenindustrie blijven.
De wapenstilstand van november 1918 veranderde het gehele toekomstplaatje en
versterkte de scepsis van Colijn wat betreft de rol van de Koninklijke op dit gebied.
Spoedig bleek dat Duitsland weliswaar militair was verslagen, maar dat de Duitse
chemische industrie zich met verhevigde kracht inspande om het verloren
marktaandeel te heroveren. Bovendien had de oprichting van nieuwe
kleurstoffenfabrieken in Engeland, Frankrijk en Amerika voor een grote overcapaciteit
gezorgd.18
Reeds in maart 1918 schreef Deterding met vooruitziende blik aan Colijn dat hij
er niet aan twijfelde dat alle grote landen na de oorlog protectionistische maatregelen
zouden nemen om hun zojuist tegen hoge kosten opgezette kleurstoffenindustrie te
beschermen. De Nederlandse markt achtte hij veel te klein. Alleen productie op zeer
grote schaal zou rendabel blijken en juist dat was in Nederland niet mogelijk als
andere landen hun grenzen gingen sluiten.
Zelfs Waley Cohen begon in december 1918 naar aanleiding van het rapport van
De Leeuw te twijfelen aan de mogelijkheden van de Koninklijke/Shell op dit gebied.
Een nieuw rapport van De Leeuw wees toen de weg die zou moeten worden
ingeslagen.
In plaats van kleurstoftussenproducten te produceren zou het, volgens hem, veel
meer in de lijn van de Groep liggen om zich bezig te houden met de ‘rationele
exploitatie van de energie-inhoud van onze afvalproducten’ - kortom, met onderzoek
om door kraken en
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Een van de vier ‘stambomen’ van tussenproducten voor de kleurstoffenfabricage uit W.C. de Leeuws
rapport ‘Kleurstoffen uit petroleum. Algemeene beschouwingen over de industrie der synthetische
kleurstoffen’ van januari 1918. De Leeuw en zijn Haagse chef J.E.F. de Kok gebruikten deze
stambomen voor de planning van de research die tussen 1916 en 1919 door de BPM in Amsterdam
werd ondernomen op het terrein van de chemie en technologie der synthetische kleurstoffen.
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De voltallige personeelsbezetting van het BPM-laboratorium te Amsterdam in 1919. Op de eerste rij,
zittend van links naar rechts: de Engelse chemicus F.H. Pugh, dr. A. Loebel, het hoofd van het
laboratorium dr. W.C. de Leeuw, mej. G. Brens en dr. F. Fontein. Daarachter spoeljongens,
werkplaatstechnici en enkele chemici, onder wie dr. A.E. Lacomblé (vlak achter mej. Brens), die in
1939 coördinator van alle Shell-research wereldwijd zou worden, en ir. S.H. Bertram (eerste rij
staand, tweede van rechts), die later als laboratoriumchemicus werkzaam was bij Van den Bergh's
Fabrieken in Rotterdam en bij Organon in Oss.

hydrogeneren de zware afvalfracties om te zetten in autobenzine, een product waar
een groeiende vraag naar was. Dat was de richting die de Groep inderdaad koos. Als
uit de correspondentie tussen Deterding, Waley Cohen, Colijn en De Leeuw één zaak
duidelijk wordt, dan is het wel deze: de Koninklijke/Shell wilde alleen een speler
worden op dit voor haar nieuwe terrein als zij op wereldschaal een van de spelbepalers
zou kunnen worden. Toen dit onmogelijk bleek, trok zij zich terug. In februari 1919
zette De Leeuw al het Amsterdamse onderzoek op kleurstoffengebied stop. Aan een
eerste, vluchtige, vrijage tussen de koolteerchemie en de petrochemie was een einde
gekomen.19

Het Haber-Bosch-proces en de start van een nieuw technisch regime
Waar de geallieerden zich tijdens de wereldoorlog vooral beperkten tot het imiteren
van de Duitse verworvenheden op het terrein van de koolteerchemie, sloeg men in
Duitsland zelf nieuwe wegen in, geprikkeld door de Britse zeeblokkade en
voortbouwend op ontwikkelingen die al waren ingezet voor de oorlog begon.
In Duitsland, maar ook elders, bestond al langer de vrees dat er een tekort aan
stikstofverbindingen zou ontstaan. Omstreeks de eeuwwisseling vormde de aanvoer
van natriumsalpeter uit Chili voor geheel Europa verreweg de belangrijkste
stikstofbron. In 1898 waarschuwde de Britse chemicus William Crookes zijn
landgenoten in een invloedrijke en vaak geciteerde rede voor een hongersnood die
voor de deur zou staan. Door uitputting van de voorraden chilisalpeter zou het oude
probleem van Malthus weer de kop opsteken wanneer bevolkingsgroei en
kunstmestproductie geen gelijke tred zouden houden. Crookes wees daarbij op het
feit dat de overal op aarde beschikbare dampkringslucht in feite een welhaast
onuitputtelijke bron van stikstofverbindingen zou kunnen zijn.
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Ook anderen kwamen tot vergelijkbare conclusies en er vond omstreeks de
eeuwwisseling in verschillende landen een koortsachtige activiteit plaats waarbij er
inderdaad meerdere industrieel toepasbare processen werden gevonden om
luchtstikstof chemisch te binden.20
In Nederland werden de ontwikkelingen met belangstelling gevolgd, vooral toen
tijdens de oorlog ook de aanvoer van stikstofverbindingen naar Nederland en zijn
koloniën stagneerde.
Verschillende commissies bogen zich over de oprichting van een nationale
stikstofbindingsindustrie.21 Men koos uiteindelijk voor een door de Amerikaan John
Buchel in 1917 gepresenteerd procédé waarbij uit soda, cokes en stikstof,
natriumcyanide werd bereid, dat vervolgens in ammoniak kon worden omgezet. Een
‘Syndicaat ter Bereiding van Scheikundige Producten’ onder leiding van dr. L.
Hamburger deed onderzoek naar de toepassing van dit proces op grote schaal en wist
uiteindelijk de overheid te overtuigen deel te nemen in de oprichting van de N.V.
Stikstofbindingsindustrie ‘Nederland’. Voordat de talloze kinderziekten overwonnen
waren, trad de wapenstilstand echter in en kwam de import van stikstofverbindingen
weer op gang. Bovendien werd toen al snel duidelijk dat een ander
stikstofbindingsprocédé - het Haber-Bosch-proces - alle andere zou overvleugelen.
Hoewel de in Dordrecht gevestigde fabriek bleef bestaan, zijn er om die redenen
nooit de stikstofmeststoffen bereid waar het allemaal om begonnen was.22
Het Haber-Bosch-proces kwam voort uit onderzoek naar de binding van stikstof
uit de atmosfeer dat de Duitse fysisch-chemicus Fritz Haber (1868-1934) vanaf 1904
verrichtte aan de Technische Hochschule te Karlsruhe. Haber was een expert op het
gebied van de thermodynamica en reactiekinetiek van chemische reacties in de
gasfase. Deze theoretische achtergrond hielp hem bij de keuze experimenten te doen
bij tot dan toe ongebruikelijk hoge drukken
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en temperaturen. Nadat een geschikte katalysator was gevonden en de eerste positieve
experimentele resultaten waren behaald om ammoniak direct uit stikstof en waterstof
te produceren, nam Haber in 1908 contact op met de BASF, een bedrijf dat zelf al
enige tijd actief was op het gebied van de stikstofbinding. Niet lang daarna nam de
BASF onder leiding van haar hoofdingenieur Carl Bosch (1874-1940) en in nauw
contact met Haber de technische ontwikkeling van diens proces ter hand.23
Er moesten vele moeilijkheden worden overwonnen voordat het proces rijp was
voor grootschalig gebruik. Het grootste probleem vormde de constructie van een
reactor die bestand was tegen drukken van meer dan 200 atmosfeer en temperaturen
boven 500°C, in aanwezigheid van waterstof. Onder die extreme condities reageerde
waterstof met de in het staal aanwezige koolstof, waardoor de apparatuur bros werd,
zodat lekkages of zelfs explosies optraden. Bosch wist dit probleem in 1911 op te
lossen door met een dubbelwandige reactor te werken die uit verschillende staalsoorten
bestond. Aangezien inmiddels ook een verbeterde katalysator was gevonden, waren
daarmee de grootste moeilijkheden overwonnen en kon een begin worden gemaakt
met het fabrieksontwerp, nauwelijks twee jaar na de start van het ontwikkelingswerk.
Het was een opmerkelijke prestatie, die alleen slaagde omdat de Badische als geen
ander ervaring met katalysatoren en reactormaterialen had opgedaan bij de
ontwikkeling van het contactproces (hoofdstuk twee) en daarnaast een zo groot belang
aan de ontdekking van Haber toekende dat het bedrijf tientallen chemici en ingenieurs
vrijmaakte om de technische realisatie van dat proces vooruit te helpen. Alleen door
de gemeenschappelijke inspanning van experts uit verschillende disciplines (fysische
chemie, fysica, werktuigbouwkunde, metallurgie, elektrotechniek en instrumentatie)
slaagde men erin de moeilijkheden op te lossen. De BASF had toen als een van de
weinige bedrijven al die hulpbronnen in huis. In 1913 kwam de eerste fabriek in
Oppau bij Ludwigshafen in bedrijf. De omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog
werkten vervolgens als een snelkookpan. De Badische breidde, financieel gesteund
door de Duitse overheid, de productiecapaciteit sterk uit, overwon talloze
kinderziekten en ontwikkelde processen om geconcentreerde ammoniak om te zetten
in kunstmest (ammoniumsulfaat) en in grondstoffen voor explosieven
(ammoniumnitraat en salpeterzuur). Toen in 1918 de krijgshandelingen werden
beëindigd, had de Badische een vrijwel niet meer in te halen voorsprong op de
concurrentie opgebouwd.
Het Haber-Bosch-proces kreeg al heel snel na 1911-1913 een paradigmatische rol
toebedeeld binnen de chemische techniek en industrie. De realisering van het proces
doorbrak een aantal grenzen op het gebied van het gebruik van temperaturen, drukken,
materialen en procesbeheersing en vervulde een voorbeeldfunctie wat betreft het
gebruik van waterstof en, vooral, katalysatoren in de chemische techniek. De synthese
werd bovendien het symbool van een nieuwe fase in de technische ontwikkeling
waarin theoretische inzichten uit de fysische chemie een richtinggevende rol gingen
spelen in de ontwikkeling van chemische processen (hoofdstuk drie). Het feit dat de
BASF al die heterogene elementen in onderling verband had kunnen ‘dresseren’,
maakte wellicht nog de meeste indruk. Vanaf de ontwikkeling van het
Haber-Boschproces stonden het industriële belang van de fysische chemie, het belang
van de katalyse en reacties van waterstof bij hoge druk en temperatuur stevig op de
kaart. Het proces vormde zo de start van een nieuw technisch regime waarvan de
betekenis de grenzen van de techniek van de stikstofbinding verre overschreed.
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Van kolen naar chemie: Staatsmijnen en de stikstofbinding
In Nederland werden vóór de Tweede Wereldoorlog drie fabrieken opgericht waar
het Haber-Bosch-proces werd toegepast: de Maatschappij tot Exploitatie van
Kooksovengassen (Mekog) in IJmuiden, het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) van
Staatsmijnen in Lutterade en de Compagnie Néerlandaise d'Azote (CNA) in Sluiskil.
Ze kwamen vlak na elkaar in 1929 en 1930 in bedrijf.
De motieven om deze fabrieken op te richten waren verschillend. Bij de CNA
speelden verwachtingen omtrent de marktontwikkeling de hoofdrol. Het bedrijf werd
opgericht door de Italiaanse kunstmestproducent Montecatini, die veel mogelijkheden
zag op de internationale kunstmestmarkt. In het geval van Staatsmijnen en de Mekog
waren de verwerkingsmogelijkheden van reeds beschikbare grondstoffen bepalend.
Bij Staatsmijnen ging het daarbij om het uit steenkool bereide cokesovengas, bij de
Mekog, die op initiatief van de Koninklijke/Shell werd opgericht, om aardgas en
aardolie. We behandelen beide voorbeelden uitvoerig, omdat er fraai uit blijkt hoe
eenzelfde proces zowel in de wereld van de steenkool als in die van de aardolie een
rol ging spelen. We beginnen met de Limburgse kolenproducent.
Bij Staatsmijnen (nu DSM) startten de concrete voorbereidingen voor de bouw
van een kunstmestfabriek in november 1927, toen de directie de minister van
Waterstaat toestemming vroeg om plannen uit te werken voor de oprichting van een
stikstofbindingsbedrijf en een fabriek van ammoniumsulfaat.24 Enige jaren daarvoor
had het bedrijf al een eerste stap gezet van de mijnbouw naar de chemische verwerking
van steenkool toen eind 1919 de cokesfabriek Emma in bedrijf kwam. Die fabriek
produceerde ammoniumsulfaat als bijproduct, zodat Staatsmijnen al enigszins met
de kunstmestmarkt bekend was. Desondanks was de beslissing om de stikstofbinding
ter hand te nemen zonder meer een breuk in het tot dan toe gevolgde
ontwikkelingspad. In de eerste plaats was de schaal van de nieuwe fabriek vele malen
groter dan de bestaande ammoniumsulfaatinstallatie. Waar deze laatste in 1927
ongeveer
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10.000 tot 15.000 ton sulfaat per jaar kon produceren, was de begincapaciteit van de
stikstofbindingsfabriek bijna tienmaal groter. Dit had grote gevolgen voor de afzet
van het product en voor de positie van Staatsmijnen op de kunstmestmarkt.25
Een tweede en belangrijker verschil betrof de productietechniek.
In technisch opzicht hoorde de verwerking van de bijproducten van cokesovens
nog geheel tot de klassieke negentiende-eeuwse koolteerchemie, waarbij reacties
onder atmosferische druk in oplossing plaatsvonden. De nieuwe productietechniek,
een variant van het Haber-Bosch-proces, week daar radicaal van af. Dit roept de
vraag op hoe Staatsmijnen zich deze voor haar geheel nieuwe techniek eigen kon
maken.
Van de mogelijkheid die techniek zelfstandig te ontwikkelen, kon nauwelijks
sprake zijn. Waar de BASF over honderden chemici en ingenieurs beschikte, had
Staatsmijnen halverwege de jaren twintig op chemisch-technologisch gebied hoogstens
een handjevol experts in dienst, onder wie het directielid prof. ir. F.K.Th. van Iterson
(1877-1957), die als voormalig hoogleraar werktuigkunde en op basis van zijn lange
ervaring in de gas-, cokes- en steenkoolproductie een van de meest veelzijdige
Nederlandse technici was, en ir. D.P. Ross van Lennep (1888-1950), een specialist
op het gebied van de gas- en de cokesfabricage. Zij werden bijgestaan door het hoofd
van het laboratorium van de cokesfabriek (Uytenbogaart, later Sauter).
Voor zelfstandige procesontwikkeling op het terrein van de stikstofbinding was
een staf van die omvang ontoereikend. Het bedrijf had echter wel de expertise in
huis voor een kritische analyse van elders ontwikkelde processen, die eventueel
aangekocht konden worden. Het was die weg die Staatsmijnen insloeg. Van Iterson
deed dat vanuit een brede toekomstvisie en vanuit de vaste overtuiging dat de opbouw
van een aan de mijnbouw gelieerde chemische industrie grote mogelijkheden voor
Staatsmijnen bood.26
Van Iterson en zijn medewerkers waren niet de enigen die zo dachten. In 1926 en
1927 stortten verschillende cokesproducenten zich op het voor hen nieuwe terrein
en tot 1932 kwamen er vele nieuwe synthetische ammoniakfabrieken in productie.
De oprichting van een stikstofbindingsbedrijf door Staatsmijnen paste dus zonder
meer in een Europese trend. Vooral in de naburige mijnbouwgebieden in België en
Duitsland waren er vele bedrijven met cokesovens die besloten tot de oprichting van
een ammoniakfabriek. De rekensom was simpel. Uit de prijzen voor de grondstof
cokesovengas en het eindproduct ammoniumsulfaat kon worden berekend dat de
investeringen in de fabriek zich binnen enkele jaren terugverdienden.27
Dat het voor al die bedrijven mogelijk was de procestechnologie van de
ammoniaksynthese te verwerven, kwam doordat al rond het eind van de Eerste
Wereldoorlog enkele Franse en Italiaanse bedrijven en technici erin waren geslaagd
varianten op het Haber-Bosch-proces te ontwikkelen (tabel 5.1). Na de oorlog hadden
de Fransen bovendien de fabriek van de BASF in Oppau bezet en uitgebreid van de
gelegenheid tot industriële spionage gebruik gemaakt. Ondanks het feit dat de BASF
haar ammoniaktechnologie zo geheim mogelijk wilde houden en geen licenties wenste
te verstrekken, kwamen er zodoende in 1922 en 1923 toch verscheidene nieuwe
ammoniakfabrieken in bedrijf. De ontdekkers (G. Claude, L. Casale en G. Fauser)
en octrooihouders van de nieuwe processen voerden een veel liberaler
licentiëringsbeleid, waardoor de nieuwe techniek van de stikstofbinding zich over
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heel Europa kon verbreiden. De werkelijke doorbraak vond plaats toen in 1925 de
Duitse producent van technische gassen Linde en de fabrieksontwerper F. Uhde erin
slaagden de voor het proces benodigde waterstof in een voldoende zuivere staat uit
cokesovengas te winnen (vgl. tabel 5.3). Tot die tijd was de hoge kostprijs van
waterstof een van de belangrijkste obstakels voor de verbreiding van het nieuwe
technische regime geweest. Het was deze doorbraak die ten grondslag lag aan de
genoemde oprichtingshausse.28
Reeds in oktober 1925 gingen Van Iterson en Ross van Lennep bij een fabriek in
Ougrée-Marihaye bij Luik op bezoek, waar men als eerste in Europa op industriële
schaal kunstmest produceerde uit cokesovengas, op basis van het proces van Linde.
Twee maanden later vroeg Staatsmijnen offertes aan betreffende de vijf
ammoniakprocessen die zich in de praktijk hadden bewezen (tabel 5.1).
Na verdere studie van die processen volgde in november 1927 het verzoek aan de
minister. Daarna ging het snel. De minister gaf toestemming gedetailleerde offertes
aan te vragen voor de bouw van een synthetische ammoniakfabriek met een capaciteit
van 60

Tabel 5.1: Industriële processen voor de bereiding van synthetische
ammoniak uit waterstof en stikstof
Haber-BoschClaude
Casale
Octrooihouder BASF
Air Liquide Ammonia
Casale

Fauser
Mont-Cenis
Montecatini Gaveg

Start
1909
proeffabriek

1917

1920

1920

1925

Start
productie

1922

1922

1923

1928

Druk (atm.) 200-250

900-1000

700-800

200-250

90-100

Temperatuur 500-600
(°C)

500-600

500-550

550

350-430

Katalysator ijzer/Al-ox

ijzer

ijzer

ijzer

ijzer/Al-CN

1913

Bron: [F. Ullmann ed.], Enzyklopädie der technischen Chemie (Berlijn en Wenen
1928-1932) 2e druk, dl. 1, 400-411, dl. 9, 718-721; B. Waeser, Die
Luftstickstoff-Industrie (Leipzig 1932) 2e druk, 249-298. Toelichting: Al-ox =
aluminiumoxide; Al-CN = aluminiumcyanide.
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Luchtopname uit 1932 van het Stikstofbindingsbedrijf (SBB) van Staatsmijnen te Geleen-Lutterade.
Op de achtergrond de cokesfabriek Maurits, die via een pijpleiding cokesovengas leverde aan het
SBB. Linksonder de ingang van het SBB-complex. Daarachter (links) achtereenvolgens het grote
gebouw voor de gas- en luchtscheiding, een aantal gashouders, de hal voor de eigenlijke
ammoniaksynthese, werkplaatsen en een ketelhuis. Het middengedeelte van het complex werd
ingenomen door de ammoniumsulfaatfabriek, twee lange opslagloodsen voor kunstmest en de fabriek
voor nitraatmeststoffen. Uiterst rechts bevonden zich achtereenvolgens een watertoren, de
salpeterzuurfabriek, opslagtanks voor ammoniak en de naar het voorbeeld van de ASF-fabriek in
Pernis gebouwde zwavelzuurfabriek. Op de voorgrond staan een vijftal koeltorens, gebouwd volgens
een toen revolutionair ontwerp van directeur F.K.Th. van Iterson.

tot 80 ton stikstof per dag (21.000-28.000 ton/jaar) bij de bedrijven die de
Nederlandse rechten hadden voor de verschillende processen. Het betrof de in 1925
bezochte Société Belge de l'Azote te Ougrée (Claude-proces), de
Gasverarbeitungs-Gesellschaft (Gaveg) uit Sodingen (Mont-Cenis-proces), de door
cokesovenbouwer Semet-Solvay opgerichte S.A. Union Chimique Belge te Brussel
(Casale-proces) en de door de Belgische cokesovenbouwer Soc. Evence Coppée et
Cie. met Montecatini opgerichte S.A. Ammoniaque Synthétique et Dérivés (ASED)
in Brussel (Fauser-proces). In maart 1928 viel op dit laatste proces de keuze, niet
alleen omdat er al langer lopende contacten met Coppée waren, maar vooral omdat
ASED de laagste bedrijfskosten garandeerde en het Fauser-proces het minst gevoelig
voor storingen leek. Bovendien wist Staatsmijnen van de ASED gedaan te krijgen
dat zoveel mogelijk fabrieksonderdelen bij Nederlandse leveranciers besteld zouden
worden.29
Nadat Staatsmijnen een rendementsberekening en een bouwbegroting had
opgesteld, kon de minister in april 1928 een wetsontwerp tot verhoging van de
begroting van Staatsmijnen (met f 12.500.000,-) bij de Tweede Kamer indienen.
Ondanks kritische kanttekeningen in de media, waarin op dalende kunstmestprijzen
werd gewezen, nam de Kamer het wetsontwerp zonder veel discussie aan.30 Twee
argumenten gaven daarbij de doorslag. In de eerste plaats waren er de te verwachten
winsten, die van groot belang waren voor de stabiliteit van het gehele mijnbedrijf.
De directie van Staatsmijnen rekende de minister voor dat het bedrijf door ammoniak
te produceren een hoger rendement kon halen uit het cokesovengas. Hoewel de
marktprijs voor ammoniumsulfaat reeds enkele jaren een dalende tendens vertoonde,
ging Van Iterson ervan uit dat deze op f 90,- per ton zou stabiliseren omdat dat, naar
hij ten onrechte meende, de kostprijs zou zijn van marktleider IG Farben (waarin
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BASF in december 1925 was opgegaan), die geen beschikking over het goedkope
cokesovengas had. Staatsmijnen kon daarentegen een kostprijs van f 70,- per ton
realiseren, zodat, na aftrek van drie gulden licentiekosten, een winst van zeventien
gulden per ton overbleef. Bij een productiecapaciteit van 100.000 ton leverde dat
een fraaie winst van 1,7 miljoen gulden per jaar op.
In de tweede plaats was er het idee dat de oprichting van een Nederlandse
stikstofindustrie gunstig zou zijn voor de vaderlandse landbouw, omdat deze aldus
onafhankelijk zou worden van aanvoer uit het buitenland.31
Toen het Stikstofbindingsbedrijf van Staatsmijnen in mei 1930 in bedrijf kwam,
had de fraaie rentabiliteitsberekening inmiddels geen enkele realiteitswaarde meer.
De aanname dat de marktprijs van ammoniumsulfaat op f 90,- per ton zou stabiliseren,
bleek een slag in de lucht. De talloze nieuwe ammoniakfabrieken in Europa zorgden
voor een enorme overproductie. Vanaf 1928 stortte de prijs voor ammoniumsulfaat
totaal ineen en daalde daarbij zelfs tot f 30,- per ton. Hoewel een Europees
stikstofkartel de prijzen vanaf 1931 wist te stabiliseren, moest Staatsmijnen de grootste
moeite doen om de rode cijfers te vermijden.32
Deze eerste wrede kennismaking met het cyclische karakter van de chemische
basisindustrie, waarbij winstverwachtingen alle betrokkenen tot investeren brengen,
met overproductie en sluiting van bedrijven als gevolg, droeg er mede toe bij dat
Staatsmijnen in
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de jaren die volgden tot een vlucht naar voren besloot en zich nog sterker zou gaan
profileren als een chemisch bedrijf. Door risicospreiding via productdifferentiatie
trachtte het bedrijf de kwalijke gevolgen van de cyclische kunstmestmarkt te
verkleinen. Voor dat programma was technische expertise nodig en die had men bij
de start van het SBB in huis gehaald. De introductie van de complexe technologie
van de synthetische ammoniakproductie bracht met zich mee dat Staatsmijnen tussen
1928 en 1931 er voor het eerst toe overging om, naast de reeds aanwezige uitgebreide
werktuigkundige staf, gepromoveerde chemici en technologen aan te stellen. Drie
van hen - dr. ir. H.A.J. Pieters, dr. ir. J.S.A.J.M. van Aken en, vooral, dr. G. Berkhoffzouden in de jaren dertig een rol gaan spelen bij de diversificatie van het SBB, waarbij
er naast de kunstmesttak een begin met het organisch-chemisch bedrijf werd gemaakt.

Tabel 5.2: De oprichtingsgeschiedenis van de eerste synthetische
ammoniakfabrieken in Nederland
Mekog
sept. 1927

SBB
dec. 1927

CNA
1928

Oprichting
NV/bedrijf

14 dec. 1928

1 jan. 1929

14 jan. 1929

Start bouw

jan. 1929

aug. 1928

febr. 1929

Syntheseproces

Mont-Cenis

Fauser

Fauser

Waterstofzuivering Linde

Messer

Linde

Start productie

mei 1930

6 dec. 1930

21.000

45.000

Beslissing
oprichting

14 sept. 1929

Begincapaciteit ton 10.000
N/j

Bron: Archief Shell, Den Haag, inv. nr. 49, no.'s 5, 713A, 722; Centraal Archief
DSM, Heerlen; H.J. Merx, Chronologisch overzicht van de geschiedenis van het
Stikstofbindingsbedrijf, 1925-1952 (typoscript, Heerlen april 1955); P. Puype en
G. Beauchez eds., Van kiem tot korrel. Nederlandsche Stikstof Maatschappij N.V.,
1929-1979 (z.p. 1979).
Toelichting: Mekog = Maatschappij tot Exploitatie van Kooksoven-Gassen; SBB
= Stikstof-Bindings-Bedrijf (van Staatsmijnen); CNA = Compagnie Néerlandaise
d'Azote.

De ammoniakfabriek in Sluiskil
Ook de oprichting van de Compagnie Néerlandaise d'Azote (CNA) illustreert fraai
de rol van winstverwachtingen en het cyclische, collectieve karakter van
investeringsgolven. De oprichting ervan, begin 1929, was een direct gevolg van de
oprichting van het SBB.
Het verhaal wil, dat toen Staatsmijnen met Coppée en Montecatini onderhandelde
over de bouw van de ammoniakfabriek bij Geleen, de directeur van Montecatini, dr.
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Donegani, een bezoek aan Van Iterson bracht. Deze legde Donegani uit hoeveel geld
Staatsmijnen wel dacht te verdienen aan de in aanbouw zijnde stikstoffabriek.
Op een vraag hoeveel cokesfabrieken er in Nederland waren, kreeg Donegani te
horen dat er naast die in Treebeek, Geleen en IJmuiden nog één in Sluiskil was.
Reeds in de trein terug naar Brussel, zo meldt het gedenkboek van de CNA, zou hij
vervolgens de plannen voor de oprichting van een ammoniakfabriek in Nederland
hebben gesmeed.33
De CNA werd opgericht door de Société Evence Coppée et Cie., Montecatini en
de Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation (ACZC), die de cokesfabriek
bezat, waarbij het hoofdkantoor, net als dat van de ASED, in het kantoor van Coppée
in Brussel werd gevestigd. De fabriek die vervolgens in Sluiskil werd gebouwd,
hoorde met een capaciteit van ongeveer 45.000 ton stikstof/jaar tot de grootste van
Europa. Het bedrijf werkte net als het SBB volgens het Fauser-proces, maar was bij
oplevering in december 1930 wél tweemaal zo groot, daarmee een forse bijdrage aan
de inmiddels ontstane overcapaciteit leverend. Het plan om ook een cokes- en een
ammoniakfabriek bij de Oranje-Nassaumijnen in Heerlen te bouwen - die via de
Franse staalgigant De Wendel nauw bij de ACZC betrokken waren - ging mogelijk
mede om die reden niet door.34
Anders dan bij het SBB en de Mekog, was bij de oprichting van de CNA nauwelijks
sprake van een ‘feedstock driven’ ontwikkeling.
Coppée en Montecatini waren geen van beide aandeelhouder van de ACZC. Coppée
dacht mogelijk via de bouw van de nieuwe fabriek haar positie als engineering
contractor op de Europese stikstofmarkt te versterken. Bij Montecatini speelde, als
grootschalige fabrikant van superfosfaten en stikstofmeststoffen en als eigenaar van
de Fauser-octrooien, vermoedelijk vooral het versterken van haar positie op de
internationale kunstmestmarkt een rol.

Het Bergius-proces als schakel tussen de olie- en de kolenchemie
Bij de derde Nederlandse producent, de Mekog, gaf het streven om meer geld met
een bepaalde hoeveelheid grondstoffen te verdienen weer wel de doorslag.
Opmerkelijk genoeg ging het daarbij niet om cokesovengassen, maar om grondstoffen
uit de petroleumhoek.
Het initiatief tot oprichting van de Mekog kwam van de BPM.
Dat dit bedrijf zich in 1927 met de productie van kunstmest ging bezighouden,
was een uitvloeisel van een al langer lopende bemoeienis met hogedrukprocessen
en met het industriële gebruik van waterstof. Centraal daarbij stond een zogeheten
‘hydrogenerings’-proces dat tussen 1910 en 1913 door de Duitse chemicus Friedrich
Bergius (1884-1949) op laboratoriumschaal was ontwikkeld, waarbij zowel steenkool
als zware petroleumfracties onder toevoeging van waterstof bij hoge druk omgezet
konden worden in benzineachtige producten. Dit proces speelde in de jaren twintig
een grote rol bij de toen plaatsvindende technologische ‘kruisbestuiving’ tussen de
steenkool- en de aardolie-industrie.
Als leerling van Haber was Bergius goed op de hoogte van de fysische chemie
van gasreacties en van de praktische kanten van het werken bij hoge druk. Zijn proces
leek, qua druk- en temperatuurbereik, dan ook in een aantal opzichten op het
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Haber-Bosch-proces, maar een groot verschil was dat Bergius zonder katalysator
werkte. Dit maakte het opzien dat zijn ontdekking
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baarde alleen maar groter. Al snel nadat Bergius in 1912-1913 zijn eerste octrooien
nam en over zijn proces publiceerde, was er in brede kring belangstelling voor het
spectaculaire feit dat het blijkbaar mogelijk was benzine uit steenkool te winnen.
Weinig processen uit de geschiedenis van de chemische techniek hebben zo in het
brandpunt van de belangstelling gestaan als dit proces. In de economische en
historische literatuur over dit onderwerp wordt het belang van het Bergius-proces
vaak afgemeten aan de rol die het tussen 1920 en 1945 speelde in de ‘strijd om de
grondstoffen’. Mede tegen de achtergrond van voorspellingen dat de olievoorraden
weldra zouden opraken, deden nationale overheden er alles aan om de voorziening
van cruciale energiedragers veilig te stellen.35 Het ‘vloeibaar maken’ van steenkool
was zeker het aspect van het Bergius-proces dat het meest tot de verbeelding sprak.
Voor de ontwikkeling van de chemische techniek was echter een ander aspect veel
belangrijker, namelijk de brede toepasbaarheid van het proces op steenkool én
aardolie. Het was die eigenschap die ervoor zorgde dat zowel oliemaatschappijen
als grote chemische industrieën hun aandacht op dit proces gingen richten. Het
Bergiusproces werd zo dé schakel tussen de kolen- en de oliechemie, tussen twee
technologische tradities. Er ontstond, via deze gedeelde aandacht voor het
Bergius-proces, samenwerking op wereldschaal op verschillende belangrijke
deelterreinen van de chemische techniek, waarvan het belang voor de naoorlogse
technische en industriële ontwikkeling moeilijk overschat kan worden. De naam van
de mede door de BPM in 1921 opgerichte Internationale Bergin Compagnie voor
Olie- en Kolen-Chemie symboliseert treffend die schakelrol van het proces.36

Luchtopname van de fabrieken van de Compagnie Néerlandaise d'Azote (CNA) in Sluiskil, omstreeks
1930. Uiterst links de cokesfabriek van de Association Coopérative Zélandaise de Carbonisation
(ACZC), die het benodigde cokesovengas leverde (zie pijpleiding). Het onder Italiaans-Belgische
leiding staande CNA-complex bestond onder andere uit een elektriciteitscentrale (vooraan links, met
watertoren), een groot synthesegebouw (achter de gashouders), een sulfaatfabriek en opslagloodsen
voor kunstmest (midden) alsmede de grootste zwavelzuurfabriek ter wereld, bestaande uit een centrale
ovenhal met acht zijvleugels met elk twee loden kamers (rechts).

De BPM en het Bergius-proces
De technische ontwikkeling van het Bergius-proces was weinig minder dan een
lijdensweg. Deze begon direct al tijdens de oorlog, toen Bergius door gebrek aan
geld en materialen er van 1916 tot 1919 over deed om een proeffabriek in Rheinau
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bij Mannheim te bouwen, bedoeld voor het uittesten op grote schaal. De verloren
oorlog, de daarop volgende economische crisis en de boycot van Duitse bedrijven
door de geallieerden gooiden nog meer roet in het eten. Het was in die situatie dat
Bergius begin 1920 contact met de Bataafsche zocht. Aansluiting bij een
kapitaalkrachtige oliemaatschappij uit een neutraal land had grote voordelen.
Het neutraal gebleven Nederland was een uitstekende uitvalsbasis voor de
internationale verkoop van know-how en licenties.
De Evag, de voor ontwikkelingswerk en licentieverlening opgerichte Erdöl- und
Kohle-Verwertung AG, waarvan Bergius technisch directeur was, droeg alle
niet-Duitse octrooien op het Bergius-proces en de proeffabriek in Rheinau over aan
een Nederlandse dochtermaatschappij, de in Den Haag gevestigde Maatschappij voor
Kolen- en Olie-Techniek (Makot). De BPM kreeg het verzoek een rol te spelen als
financier van het ontwikkelingswerk in Rheinau en als leverancier van aardolie voor
die proeffabriek en voor de Duitse petroleumraffinaderijen waar de Evag een belang
in had.37 Na maanden onderhandelen kwam het in oktober 1920 tot een akkoord,
waarbij de BPM tot 31 juli 1921 een optie op de buitenlandse Bergius-octrooien
kreeg. Tot die datum mocht de oliemaatschappij permanent een chemicus in Rheinau
stationeren en zou het bedrijf inzage krijgen in alle technische details.
De BPM was op haar beurt tot volstrekte geheimhouding verplicht en tot de levering
van 11.000 ton ruwe Mexicaanse olie aan de
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Reeds voordat de BPM in 1920 met Bergius in contact kwam, werd er in het Amsterdamse laboratorium
door R.A. Weerman (1880-1931) en W.C. de Leeuw onderzoek gedaan naar ‘cracken onder druk’.
Deze foto uit 1918 toont een proefopstelling met ‘op den voorgrond de (liggende) ketel, rustend op
een statief. De verwarming geschiedt met gas. De ketel wordt tegen warmte-uitstraling beschermd
door een mantel van ijzerblik van binnen met asbest bekleed. Boven op den ketel is de vulopening.
Aan de achterzijde, gesloten met zware flens, is de stomp, dienend voor inwendige reiniging.’ Weerman
ging in 1920 voor de BPM naar Rheinau om zijn hogedrukexperimenten bij Bergius voort te zetten.

proeffabriek tegen een zeer lage prijs. Bij uitoefening van de optie verplichtte de
BPM zich voor 24 miljoen mark aandelen in de petroleumraffinaderijen van de Evag
te nemen, alsmede tot de bouw van een hydrogeneringsinstallatie met een capaciteit
van 300.000 ton per jaar. Als de BPM de optie niet zou uitoefenen, zou het bedrijf
gedurende tien jaar niet werkzaam mogen zijn op dit terrein.38
Dat de onderhandelaars van de BPM, Deterding, Colijn en De Kok, tegen deze
betrekkelijk ongunstige voorwaarden een akkoord sloten, kwam doordat het
Bergius-proces in de ogen van de BPM een betekenis had die het proces in potentie
zeer waardevol maakte voor de olie-industrie. Voor de BPM was het Bergius-proces
bovenal een kraakproces, dat onderzocht diende te worden op zijn mogelijkheden
zware oliefracties om te zetten in benzine. Zulke kraakprocessen, waarbij grote
moleculen bij hoge temperaturen tot kleine worden ‘gekraakt’, stonden toen
internationaal in het centrum van de belangstelling, doordat het toenemend
autogebruik steeds grotere hoeveelheden benzine vroeg. Bij de BPM was er al jaren
aandacht voor kraakprocessen en ook met hydrogeneringsprocessen was het bedrijf,
door het werk van onder anderen Knoops en Van Tienen, al langer vertrouwd
(hoofdstuk drie). In de loop van de jaren twintig verschoof het zwaartepunt van het
onderzoek naar kraakprocessen van de Koninklijke/Shell naar Amerika, waar de
inmiddels daarheen getrokken kraakexperts Pijzel en De Leeuw de leiding hadden.39
Al deze activiteiten dienden slechts één doel: het verhogen van de toegevoegde
waarde van de grondstoffen van de Groep. Net als bij Staatsmijnen het geval was,
bepaalde dit motief het strategische gedrag van het concern en gaf het richting aan
onderzoek en ontwikkelingswerk.40 Het Bergius-proces viel, gemeten aan dit criterium,
binnen enkele jaren door de mand. De brieven van de in september 1920 naar Rheinau
gezonden chemicus R.A. Weerman, die zich onder leiding van De Leeuw vanaf 1916
in kraakprocessen en in katalytische hydrogenering had verdiept, bevatten een
voortdurende stroom klachten en treurige berichten over storingen, lekkages,
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verstoppingen, cokesvorming, gebrek aan fundamenteel onderzoek naar de
grondslagen van het proces, constructiefouten in de apparatuur en over de
incompetentie van sommige van de Duitse chemici en ingenieurs.41 Wie dit dossier
van Weerman heeft gelezen, begrijpt pas hoe groot de moeilijkheden waren die men
moest overwinnen om de hogedruksynthese van Haber om te zetten in een grootschalig
werkende industrie.
Weerman bleef uiteindelijk ruim drie jaar in Rheinau en zijn correspondentie met
het Haagse hoofdkantoor van de BPM vormt een fraaie illustratie van de rol die
verwachtingen spelen in technische ontwikkeling. De Kok en Knoops, die in Den
Haag de Bergius-technologie in portefeuille hadden, hadden aanvankelijk zulke hoge
verwachtingen van het proces, dat ze jarenlang Weermans negatieve berichten
negeerden. Toen uiteindelijk het failliet van het Bergius-avontuur tot hen doordrong,
sloegen ze beide door naar het andere uiterste: niets deugde er meer.
De Kok en Knoops hadden uiteraard hun argumenten om Weermans berichten
naast zich neer te leggen. Zo vonden zij dat hij te veel als kritische wetenschapsman
naar de fabriek in Rheinau keek. Volgens De Kok moest Weerman daarentegen
dusdanige proeven bedenken dat ‘ons geloof in het [Bergius] procédé meer bevestigd
wordt’. Het stond bij voorbaat vast dat er
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een (nieuw) contract met de Evag gesloten moest worden, omdat men zich zo onder
de ongunstige verplichtingen van de optieregeling kon uitwerken. De eis zelf een
hydrogeneringsfabriek te bouwen, zou dan kunnen vervallen, terwijl het
onaantrekkelijk perspectief bij niet uitoefenen van de optie - namelijk tien jaar langs
de zijlijn te staan - zo ook kon worden vermeden. Het kwam in september 1921
inderdaad tot een akkoord, waarbij de BPM en de Evag-dochter Makot gezamenlijk
de in Den Haag gevestigde Internationale Bergin Compagnie voor Olie- en
Kolen-Chemie (IBC) oprichtten, waaraan alle buitenlandse Bergius-rechten en het
recht op gebruik van de installatie in Rheinau werden overgedragen. De BPM kreeg
50% van het aandelenkapitaal en betaalde daarvoor f 2.500.000,- aan de Evag.
Bovendien stortte de BPM f 500.000,- in de kas van de IBC voor voortgezet
onderzoeks- en ontwikkelingswerk. De BPM kreeg een doorslaggevende stem in
oliezaken, de Evag in kolenzaken. De Evag behield de Duitse rechten op het proces,
maar besloten werd dat de BPM, Bergius en de Evag onderling hun technische
ervaringen en octrooien zouden uitwisselen.42
In deze constellatie ging het ontwikkelingswerk in Rheinau met verdubbelde
energie voort. Men bouwde nieuwe laboratoria en proeffabrieken, waarin omstreeks
1923 maar liefst 235 personen werkten, onder wie dertig chemici en ingenieurs. Het
Haber-Bosch-proces en de Badische waren daarbij het immer na te jagen voorbeeld,
zoals blijkt uit de argumentatie waarmee in december 1921 de uitbreiding van de
researchfaciliteiten werd verdedigd:
‘Mit ähnlichen Methoden hat die Badische Anilin- und Sodafabrik, unter
Leitung von Bosch, ihr Ammoniak-Verfahren durchgebildet und sich einen
nicht einzuholenden Vorsprung auf diesem Gebiete verschafft. Ihre Stärke
beruht nich allein auf der Beherrschung der Bedingungen der Reaktion
zwischen Stickstoff und Wasserstoff, sondern vielmehr noch auf der
Beherrschung des ganzen Komplexes von technischen und industriellen
Einzelheiten und Erfahrungen, die allein erst die Ammoniak-Grossindustrie
ermöglicht haben und auf dem Besitz eines auf das Beste geschulten Stabes
von Chemikern und Ingenieuren, die die Erfahrungen bis in das Kleinste
in sich tragen’.43
Enig succes bleef niet uit. Vooral op het gebied van de kolenhydrogenering was er
grote belangstelling van landen die wel over kolenmijnen, maar niet over olie
beschikten. Vertegenwoordigers uit Engeland, België, Luxemburg, Frankrijk, Japan
en Italië stonden in de rij om proeven met hun steenkolen in Rheinau te laten uitvoeren
en om met de IBC te onderhandelen over de aankoop van licenties voor hun land.44
Ondanks deze ogenschijnlijk gunstige voortekenen sloeg de stemming op het
BPM-hoofdkantoor in de loop van 1923 langzaam om. Weerman ging onverdroten
voort met zijn negatieve rapportages vanuit Rheinau. Bovendien werd in die jaren
mede door Pijzels werk het Dubbs-kraakproces in Amerika een succes, zodat er nu
een werkbaar alternatief voorhanden was voor het verwerken van de zware oliefracties.
Dit sloeg de bodem weg onder de betrokkenheid van de BPM bij het Bergius-proces.
Op oliegebied had het Bergius-proces, zo meende men, weinig meer te bieden.45
Op het terrein van de steenkool was de situatie niet veel beter.
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Zolang de aardolieprijzen niet zeer dramatisch zouden stijgen, had de BPM
berekend, zou benzine uit steenkool nooit met benzine uit aardolie kunnen
concurreren. Toen ook de Evag zich uit de branche wilde terugtrekken, groeide op
het BPM-kantoor in

Tekening van een deel van de Bergin-Werke te Rheinau bij Mannheim in 1929. In deze in 1919 onder
de leiding van Friedrich Bergius (1884-1949) in bedrijf gekomen (proef)fabrieken werd op grote
schaal geëxperimenteerd met de omzetting onder hoge druk van steenkool en zware oliefracties in
benzine.
Bergius werkte zonder katalysator omdat de in olie en steenkool aanwezige zwavel een funeste invloed
op de meeste toen bekende katalysatoren had. De BASF wist dit probleem later op te lossen.
BPM-chemicus R.A. Weerman was er overigens van overtuigd dat de ijzeren wanden van de reactor
in feite als katalysator fungeerden.
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Den Haag de wens om het Bergius-proces de rug toe te keren.
Vanaf eind 1923 dacht men serieus na over de liquidatie van de IBC of over het
verkopen van de aandelen. Tot deze verkoop kwam het echter niet omdat Deterding
er zijn veto over uitsprak nadat hij in februari 1924 uit Rome was teruggekomen
‘met zeer groote gedachten over de mogelykheid om het [Bergius] process uit politieke
oogpunten winstgevend te maken niet slechts in Italië, maar nog in tal van landen
daarnaast’. De BPM behield zo haar 50%-belang in de IBC. In de jaren die volgden,
zou dit van grote betekenis blijken te zijn voor de onderhandelingspositie van de
Koninklijke/Shell op internationaal technologisch gebied.
Wel staakte de Bataafsche in april 1924 alle actieve bemoeienis met de IBC.
Weerman werd uit Rheinau teruggeroepen en in het laboratorium in Amsterdam op
een geheel ander onderwerp, anti-klopmiddelen, gezet. Het onderzoek naar
hydrogeneringsprocessen verdween in de ijskast.46

De BASF en de hogedruktechniek
Deterdings goed ontwikkelde intuïtie liet hem niet in de steek toen hij bedacht dat
het Bergius-proces op politieke gronden winstgevend kon worden. In de meeste
landen lagen de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog nog vers in het geheugen en
een gegarandeerde voorziening van cruciale grondstoffen en energiedragers was voor
veel regeringen dan ook een kwestie van de allerhoogste strategische betekenis. In
1924 nam de Britse overheid het besluit het hydrogeneringsonderzoek financieel te
steunen en kort daarna richtten Britse fabrikanten het British Bergius Syndicate op,
dat IBC-licenties voor het gehele Britse gemenebest verwierf. Een jaar later kreeg
het syndicaat bovendien een 20%-belang in de Makot door overname van aandelen
van de Evag. Die aandelen kwamen begin 1927 in handen van ICI, het grootste Britse
chemieconcern.47
Ook een andere grote chemische onderneming, BASF, richtte inmiddels vanwege
de productie van benzine haar aandacht op het Bergius-proces. Om te begrijpen hoe
het kan dat juist toen de BPM alle interesse in het proces verloor andere grote spelers
zich vol energie op de hydrogeneringstechniek stortten, is het van belang op het
verschil in hun situatie te wijzen. De BPM was reeds een sterke speler op de
benzinemarkt en bovendien een van de meest geïnternationaliseerde ondernemingen
ter wereld. Het bedrijf had daarom geen belang bij de autarkiepolitiek van een bepaald
regime. Voor de Badische lag dit anders. Het was weliswaar een groot bedrijf dat
zijn producten wereldwijd afzette, maar de thuismarkt was de belangrijkste markt,
terwijl bovendien vrijwel het gehele productieapparaat in Duitsland geconcentreerd
was. Voor de Badische speelde het daarom wel degelijk een rol dat de Duitse
betalingsbalans nadelig werd beïnvloed door de grootschalige import van olie, terwijl
het land over grote steenkool- en bruinkoolvoorraden beschikte. Ervan overtuigd dat
het belang van de auto in de toekomst in Duitsland enorm zou toenemen, zag de
Badische er dan ook een enorme uitdaging in om kunstmatige benzine uit Duitse
grondstoffen te produceren. Bosch was ervan overtuigd dat de overeenkomsten tussen
de ammoniaksynthese en het Bergius-proces zo groot waren dat de Badische als geen
ander in staat zou zijn de technische problemen rond de kolenhydrogenering op te
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lossen. Dit zelfvertrouwen had in 1924 juist een nieuwe impuls gekregen omdat zijn
medewerker Matthias Pier (1882-1965) erin geslaagd was synthetische methanol te
produceren volgens een hogedrukproces dat eveneens een grote analogie met de
ammoniaksynthese had (zie figuur).48
Toen het bedrijf in het najaar van 1924 inderdaad besloot om het onderzoek naar
de hogedruk-hydrogenering van steenkool en

Een schematische weergave van de visie van Carl Bosch op de nauwe verwantschap tussen het
Haber-Bosch-proces voor de ammoniaksynthese, de door zijn medewerker Matthias Pier gevonden
methanolsynthese en de door Bergius en Pier ontwikkelde productie van benzine uit steenkool, zware
olie en teer. In al deze gevallen bestond het productieproces uit drie stappen: de gasopwekking, de
gaszuivering en een katalytisch hogedrukproces. In het geval van de ammoniaksynthese werd er een
waterstof-stikstofmengsel geproduceerd uit stoom, cokes en lucht; in het geval van de methanolsynthese
bereidde men een koolmonoxide-waterstofmengsel uit stoom en cokes; en in het geval van het
Bergius-proces werd eerst waterstof geproduceerd uit stoom en cokes. In de gasreiniging werden
vervolgens de zwavelverbindingen en kooldioxide verwijderd. Vervolgens reageerden de genoemde
gasmengsels onder hoge druk tot de gewenste verbindingen, waarbij er in het geval van het
Bergius-proces steenkolen, oliefracties en/of teer werden toegevoegd.
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bruinkool te starten, pakte de BASF de zaken van meet af aan groot aan. Bij de
ammoniakfabriek in Oppau werd een nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling
‘hogedrukexperimenten’ in het leven geroepen, onder leiding van Pier, waaraan in
1928 maar liefst 2200 personen verbonden waren. Al in januari 1925 werd een
selectieve katalysator gevonden die bovendien immuun was voor ‘vergifting’ door
de rijkelijk in steen- en bruinkool aanwezige zwavelverbindingen. Tevens werd het
proces in twee fases gesplitst: een ‘Sumpfphase’ (moeras- of modderfase), waarin
de bruinkoolbrij een eerste behandeling onderging, gevolgd door een ‘Gasphase’,
waarin gasvormige verbindingen werden gehydrogeneerd.
Beide innovaties tezamen verbeterden de kolenhydrogenering dusdanig dat
BASF-opvolger IG Farben reeds in 1926 besloot om voor 100 miljoen mark een
bruinkool-hydrogeneringsfabriek te gaan bouwen naast de ammoniakfabriek te Leuna
bij Merseburg, met een jaarcapaciteit van 100.000 ton benzine (een overhaaste
beslissing overigens, die de IG een vermogen heeft gekost).
De fabriek kwam al in de loop van 1927 in bedrijf.49
Direct nadat in januari 1925 de eerste successen waren behaald, besloot de BASF
te proberen de Bergius-octrooien in handen te krijgen, omdat er octrooistrijd dreigde
daar de BASF-octrooien afhankelijk waren van de zeer algemeen gestelde octrooien
van Bergius. Door alle aandelen van de Evag op te kopen, kreeg de BASF een belang
in de IBC en kwam zo met de BPM in contact.
Het besluit van Deterding om het aandeel in de IBC voorlopig niet van de hand
te doen, kwam nu goed van pas. Het gaf de BPM de mogelijkheid de vinger aan de
pols te houden. In oktober 1925 - nadat bekend was geworden dat de BASF een
belang in de Makot had genomen, maar de BPM nog niet wist dat de BASF het
Bergius-proces aanzienlijk had verbeterd - formuleerde de raad van bestuur van de
Bataafsche de te volgen lijn aldus:
‘Ondanks het feit, dat er allerwege zooveel belangstelling voor dit procédé
gewekt is, blyft de directie sceptisch aangaande de rentabiliteit by de
tegenwoordige markt- en pryzen-situatie. Het lykt daarom de beste politiek,
zoo mogelyk een gedeelte van ons aandeelenbezit van de hand te doen,
doch voldoende te behouden om by eventueel veranderde constellaties
geïnteresseerd te zyn’.50
Deze voorzichtige lijn bepaalde een tijd lang het handelen van de Groep. In het in
juni 1926 gepubliceerde jaarverslag van de Koninklijke voegde De Kok daaraan toe:
‘bekend is (..) dat (petroleumproducten uit steenkool) de petroleumindustrie
allerminst behoeven te verontrusten, omdat zij in gewone tijden niet kunnen
concurreren met aardolie, al zullen zij misschien in tijden van oorlog of
onder abnormale omstandigheden van groote betekenis blijken te zijn’.51
De Koninklijke zag haar betrokkenheid bij het Bergius-proces in 1926 dus vooral
als een verzekeringspolis voor ongewone tijden.
Betrokkenheid van de BASF bij het proces zou de waarde van die polis alleen
maar kunnen vergroten. Heel expliciet kwam die gedachte naar voren toen de BPM
in mei 1926 besloot zestig procent van haar belang in de IBC voor f 900.000,- aan
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de BASF te verkopen (ook na de fusie van de BASF met andere Duitse
kleurstofgiganten tot IG Farben bleef de naam BASF nog jaren in gebruik - na de
Tweede Wereldoorlog werd de IG onder druk van de geallieerden opgesplitst en de
BASF heropgericht). De Kok schreef hierover aan Deterding: ‘De Badische ziet
blykbaar iets in het process en ik geloof ook dat, indien er ooit iets van terecht zou
kunnen komen, dit zou kunnen met behulp der Badische.’ Maar als het de Badische
niet zou lukken, ‘kunnen we dubbel tevreden zyn natuurlyk’.52
De BASF had van haar kant naast de octrooikwestie nog een hele andere reden
om op samenwerking met de olie-industrie aan te sturen sinds begin 1926 de beslissing
voor de bouw van een grote fabriek voor synthetische benzine in Leuna was gevallen.
Immers, de Badische was vrijwel onbekend met de benzinemarkt en de opbouw
van een eigen distributieapparaat zou een zeer kostbare zaak zijn. Bovendien was
het bedrijf als de dood voor een prijzenoorlog op de Duitse markt, die de kansen van
de synthetische benzine in de kiem zouden smoren. Samenwerking met de Standard
Oil Company of New Jersey en de Koninklijke, de twee grootste partijen op de Duitse
markt, was daardoor eigenlijk onvermijdelijk.

De BASF, Standard Oil en de Koninklijke
In het begin van 1926 nam de BASF contact op met Standard Oil om tot een
overeenkomst op het gebied van de hydrogenering te komen. Dat de keuze naar deze
oliegigant uitging en pas in tweede instantie naar de Koninklijke, had te maken met
al langer bestaande contacten met de Standard op het gebied van anti-klopmiddelen,
maar vooral ook met de grote bewondering die de leiders van de grote Duitse
kleurstoffenbedrijven nu eenmaal hadden voor de Amerikaanse grootindustrie.
Amerika was hét innovatieve centrum van de olie-industrie en bij een bezoek in 1925
aan de raffinaderijen van Standard Oil waren technici van de BASF zeer onder de
indruk. Dat de Koninklijke/Shell ook grote belangen in Amerika had, was hen
nauwelijks bekend.53 Daarnaast is het mogelijk dat de BASF enigszins beducht was
voor de BPM vanwege haar positie met betrekking tot de internationale
Bergius-octrooien en haar ervaring met het Bergius-proces. Standard Oil daarentegen,
niet gehinderd door veel kennis op dit gebied, was haast een toonbeeld van
onbevangenheid. Toen Frank Howard, hoofd van het researchlaboratorium van
Standard Oil, eind maart 1926 de fabrieken van de Badische bezocht, was hij
verbijsterd over de omvang van het onderzoek. Hij telegrafeerde zijn hoogste chef,
Walter Teagle, onmiddellijk naar Duitsland te komen. Geïmponeerd trokken zij
enkele strategisch belangrijke conclusies voor de positie van de
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olie-industrie, waarbij het opvalt hoezeer, zoals vrijwel steeds bij de
Bergius-technologie, technologische opties met betrekking tot steenkool en aardolie
in één adem werden genoemd. ‘Two things seemed clear’, schreef Howard naderhand:
‘The first was that if the worst types of crude oil and tar could be converted
entirely into gasoline, the oil industry would no longer need to worry about
having its products get out of balance with demand. But fundamentally
more important, perhaps was a second consideration - the conversion of
coal into oil. It seemed clear that the German hydrogenation processes,
and the new horizons they opened, were tremendously significant - perhaps
more significant than any technical factor ever introduced into the oil
industry up to this time. But from our standpoint it was clearly impossible
to offer a great sum for a process which was still in the early stages of
development and which was based on catalytic chemistry entirely outside
our range of experience’.54
Op basis van deze overwegingen startten Standard Oil en IG Farben nog datzelfde
jaar onderhandelingen over de hydrogeneringstechnologie. Beide bedrijven besloten
in de zomer van 1927 tot samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling, waarbij
Standard Oil zich verplichtte een intensief researchprogramma te starten en, naast
proeffabrieken, drie grootschalige installaties voor petroleumhydrogenering te
bouwen. De technologische kennis die deze fabrieken opleverden, werd met de IG
gedeeld, terwijl de Standard alle informatie over de fabriek in Leuna kreeg. In 1929
kwam de eerste grootschalige fabriek in bedrijf.55
De steeds nauwere samenwerking leidde - eveneens in 1929 - tot de oprichting
van een gemeenschappelijke onderneming, de Standard-I.G. Company (80% Standard
Oil, 20% IG Farben), die alle hydrogeneringsrechten voor Amerika in haar bezit
kreeg.
Daarnaast werden er andere overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de
wereldmarkt, waarbij de IG onder andere beloofde buiten de oliebusiness te blijven
en de Standard Oil zich verplichtte de chemische industrie aan de IG over te laten.
Voor de ontwikkeling van de chemische techniek hadden deze overeenkomsten
verstrekkende betekenis. Het was de eerste maal dat er een open samenwerking en
kennisuitwisseling op wereldschaal tot stand kwam tussen de chemische industrie
en de olie-industrie.
Het succes dat in korte tijd werd behaald op het gebied van de
petroleumhydrogenering, maakte diepe indruk op andere grote bedrijven in die
branches, die dit voorbeeld gingen navolgen.
Standard Oil en IG Farben luidden zo een trend in van kartelvorming en
kennisuitwisseling op wereldschaal die de ontwikkeling van de chemische techniek
in de jaren dertig zou gaan bepalen.
De Koninklijke/Shell zag deze ontwikkelingen ondertussen met lede ogen aan.
Met betrekking tot de belangrijke Amerikaanse markt, waar de Bergius-octrooien
door de overheid in de Eerste Wereldoorlog ‘genaast’ waren, werd het bedrijf door
IG Farben en Standard Oil vakkundig buiten de onderhandelingen gehouden.
Met betrekking tot de wereldmarkt, buiten Amerika en Duitsland, bood de
octrooiportefeuille van de IBC echter een opening.
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De deelname van de BPM in de IBC kreeg hierdoor geleidelijk een nieuwe
betekenis. Was deze deelname tussen 1920 en 1925 louter vanuit de waarde van het
Bergius-proces zelf beoordeeld, nadat de Badische in 1925 belangstelling voor de
Bergius-octrooien ging tonen werd de BPM-deelname in de IBC steeds meer de
sleutel tot het gehele achterliggende veld van de katalyse en de hogedruktechniek.
De Bataafsche trachtte door samenwerking op de hoogte te raken van de technische
kundigheden van de Badische op het gebied van de kolen- en oliehydrering.
Gedurende de onderhandelingen met de BASF over de aandelentransactie waren
juristen van de BPM dan ook druk in de weer om de octrooipositie van de IBC te
versterken en om te bezien of de BASF, als eigenaar van de Evagaandelen, gehouden
kon worden aan de indertijd met de Evag gemaakte afspraak tot uitwisseling van
technische kennis.56
Van het feit dat de BASF reeds sinds een jaar belangrijke, maar streng geheim
gehouden, procesverbeteringen had gevonden, had men tijdens die onderhandelingen
nauwelijks benul. In de zomer van 1926, nadat de aandelen waren verkocht,
veranderde echter het gehele plaatje toen het tot de BPM-top doordrong dat de
Badische een proces had gevonden dat een aanzienlijke verbetering ten opzichte van
het Bergius-proces inhield. Nadat het bedrijf bovendien vanaf mei 1926 van de
Directie Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken steeds
berichten binnen kreeg over op gang zijnde onderhandelingen tussen de grootste
concurrent, Standard Oil, en de IG, werd steeds duidelijker dat men het handelen
van IG Farben scherp in de gaten moest gaan houden.
Een fraai voorbeeld van het veranderende strategische gedrag van het concern is
dat de BPM vanaf juli 1926 een knipselarchief ging bijhouden, waarin alle
gepubliceerde berichten over de door De Telegraaf ‘den chemischen dictator der
wereld’ genoemde IG systematisch bijeen werden gebracht. ‘Wij leven technisch en
chemisch in een overgangstijd’, concludeerde het dagblad, ‘verticale en horizontale
vertrusting geschiedt in twee vlakken, die elkaar ontmoeten in één lijn. De koortslijn
naar snellere, meerdere, goedkoopere voortbrenging.’57 De BPM ontkwam niet aan
dit koortsachtige gevoel: als IG Farben zich ergens mee ging bemoeien, dan moest
er wel iets belangrijks aan de hand zijn. Of zoals Knoops op 28 september 1926 aan
De Kok schreef naar aanleiding van een persbericht dat de IG honderden miljoenen
in de fabriek in Leuna zou gaan steken: ‘Such a statement from such a firm of
standing, which may certainly be considered as the first in the world in the chemical
industry, is not to be disregarded.’ Het verkrijgen van meer kennis over de
hydrogeneringskatalysatoren van de BASF kreeg daarom in de volgende maanden
de allerhoogste prioriteit.58
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De drie hoofdrolspelers die in 1927 de beslissing namen dat de Koninklijke/Shell zich op grote schaal
op het terrein van de chemie zou gaan begeven. Van links naar rechts: J.B.A. (Guus) Kessler jr.
(1888-1972), directeur-generaal van de Koninklijke/Shell van 1947 tot 1948, lid van de directie vanaf
1924; H.W.A. (Sir Henry) Deterding (1866-1939), directeur-generaal van de Koninklijke van 1902
tot 1936, directielid vanaf 1901; en J.E.F. (Frits) de Kok (1882-1940), directeur-generaal van de
Koninklijke/Shell van 1937 tot 1940, directielid vanaf 1921.

Van Bergius naar Mont-Cenis: de Bataafsche en stikstofbinding
Intensivering van de research
Tijdens de inmiddels op gang gekomen onderhandelingen met de IG en Standard
Oil begon J.B.A. Kessler, die begin 1927 de IBC-zaken in de directie van De Kok
overnam, in te zien dat als de Koninklijke/Shell tijdens deze onderhandelingen niet
als quantité négligeable behandeld wilde worden, het bedrijf veel meer aan research
moest doen. De Groep deed weliswaar al jaren het nodige op dat gebied, maar dat
onderzoek was vrijwel geheel op de problemen van het lopende bedrijf gericht. Het
was volstrekt ontoereikend om de IG-octrooien en de op gang komende
researchsamenwerking tussen de IG en Standard Oil op het terrein van de katalyse
en de hydrogenering te beoordelen. Men was steeds blindgevaren op de reputatie
van de IG, maar niet goed in staat tot een onafhankelijk oordeel. Was dit argument
op zich reeds belangrijk genoeg om het roer om te gooien, de noodzaak daartoe werd
nog verder onderstreept toen tezelfdertijd Pijzel vanuit Amerika begon aan te dringen
op intensivering van de research, omdat concurrent Standard Oil haar
researchorganisatie sterk aan het uitbreiden was en omdat naar zijn oordeel de
overtollige aard- en kraakgassen die bij de oliewinning en raffinage vrijkwamen,
naar het voorbeeld van diezelfde Standard Oil, met chemische methoden in
verkoopbare producten konden worden omgezet.
Op een begin april 1927 door Kessler georganiseerde bespreking, waaraan naast
Knoops en Bastet, die vanuit het Haagse kantoor de research zouden gaan coördineren,
ook Pijzel en de chef van het Amsterdamse laboratorium G.L.J. Caviët deelnamen,
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werd de koerswijziging ingezet. Besloten werd tot de oprichting van een
researchorganisatie in Californië, die zich vooral op de chemische verwerking van
aard- en kraakgassen en op technische problemen zou gaan richten, en tot de
uitbreiding van het BPM-laboratorium in Amsterdam met een wetenschappelijke
afdeling op het gebied van de chemie, waar onder meer onderzoek naar katalyse en
hydrogenering zouden plaatsvinden.59
Binnen twee jaar kregen deze plannen hun beslag en draaide het onderzoek op
volle toeren. In Amerika richtte men de Shell Development Company op, die een
researchlaboratorium bouwde in Emeryville bij Berkeley, dat onder leiding kwam
van de uit Londen afkomstige hoogleraar E.C. Williams, een van de Britse coryfeeën
op het gebied van de ‘chemical engineering’. Toen dat laboratorium eind 1928 gereed
kwam, was de nieuwe researchgroep ‘chemische industrie’ in Amsterdam reeds vanaf
september 1927 bezig onder leiding van A.J. van Peski, een oude bekende van
Knoops, die na een carrière als chef van het onderzoekslaboratorium van
Vondelingenplaat vanaf 1923 bij professor Böeseken in Delft werkzaam was als
hoofdassistent organische chemie. Daarnaast trok de BPM de Delftse hoogleraar H.I.
Waterman formeel per 1 oktober 1927 als wetenschappelijk adviseur aan. Deze deed
reeds vanaf 1919-1920 in zijn hogedruklaboratorium onderzoek naar het
Bergius-proces en had ongetwijfeld al eerder contacten met het
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bedrijf onderhouden. De BPM bekostigde voortaan de aanstelling van assistenten,
die in Delft onderzoek gingen doen op het gebied van de katalyse en de
hogedruktechniek. Watermans jarenlange ‘hogedrukassistent’ J.N.J. Perquin, die een
leertijd in de fabriek van Bergius in Rheinau had doorgemaakt, verhuisde van Delft
naar de BPM. Ook trok men twee medewerkers van Bergius uit Rheinau aan (R.
Tillmann en M. Hofsäss), alsmede enkele pas afgestudeerden. Zo lukte het binnen
korte tijd een capabel team op de been te brengen. Niet lang daarna werden ook de
hoogleraren Wibaut (Amsterdam) en Scheffer (Delft) aangesteld als adviseurs.60

De Koninklijke en de ammoniaksynthese
Een van de problemen waar de nieuwe researchorganisatie zich op stortte, was de
ammoniaksynthese. Pijzel had bedacht dat de bij oliewinning en -verwerking
vrijkomende gassen niet alleen een bron van methaan, etheen en propeen waren en
daarmee een uitgangspunt van chemische synthese, maar dat deze gassen ook gekraakt
konden worden zodat grote hoeveelheden waterstof zouden ontstaan. Dit leek zelfs
een zodanig goedkope bron van waterstof te zijn dat de Groep overal waar kraaken aardgassen vrijkwamen met profijt ammoniakfabrieken zou kunnen oprichten.
De Koninklijke/Shell had evenwel geen enkele ervaring op dit gebied. Met onderzoek
naar de waterstofproductie uit methaan moest nog een begin worden gemaakt, laat
staan dat men kennis had van de complexe Haber-Bosch-technologie. In de zomer
van 1927, toen Kessler en Pijzel in Londen met de IG Farben en Standard Oil
onderhandelden over de afzet van Leuna-benzine in Duitsland en over de toetreding
van de Standard tot de IBC, kwamen deze ideeën echter in een stroomversnelling.
Op 18 augustus stak Carl Bosch tijdens slecht lopende onderhandelingen in Londen
plotseling een betoog in het Duits af waarin hij dreigde dat, als men niet volledig
met hem zou meewerken, de IG Farben met zijn nieuwe hydrogeneringsprocédé de
wereldpetroleumindustrie net zo zou töten als de Badische dat in het verleden met
de indigo-industrie en de Chileense salpeterindustrie had gedaan. Dat deze rede niet
goed viel bij Kessler en Pijzel is een understatement. Binnen enkele dagen besloten
zij, na overleg met Deterding, om een ‘tegen-actie’ te beginnen door de oprichting
van fabrieken voor synthetische ammoniak. Samen met Hoogovens, waar een broer
van J.B.A. Kessler directeur was, zou de BPM een ammoniakfabriek op basis van
cokesovengassen oprichten om de technologie onder de knie te krijgen. Vervolgens,
zo was het plan, zouden er over de gehele wereld ammoniak-fabrieken worden
gebouwd, met waterstof uit aardgas als grondstof. IG Farben moest zo op haar eigen
markt de concurrentie van de Koninklijke voelen.61
Bij Kessler had deze ontwikkeling inmiddels een hele trein van gedachten op gang
gebracht, die hem tot de conclusie voerden dat de oprichting van de eerste
ammoniakfabriek slechts de opstap zou zijn tot een veel grootschaliger ontplooiing
van de Koninklijke op het gebied van de chemische industrie. Deze beslissing, schreef
hij De Kok op 25 augustus 1927, zou een ‘new departure’ worden:
‘We should have confidence, energy and courage enough to develop this
new chemical part of our business even if it does not give profits to start
with. The Badische have done the same thing, and with very great success,
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and therefore (...) it seems so logical that we should turn all this energy
that is going to waste at present into something that we can put into
packages and sell. (...)
This new departure is an extremely important one. (...) After ten or twenty
years, I expect we shall be just as important in the chemical industry as
we are in the oil industry. (...)
We have got the money, the best raw material, and the best geographical
position, and if we can work ourselves out of the routine to which we have
been accustomed up to now in our more or less simple oil business as we
have been developing hitherto, we should certainly be in a position to
develop our industry into a chemical industry on a very complete scale’.62
Carl Bosch gaf dan wel het laatste zetje, maar de expansie van de Koninklijke in de
richting van de petrochemie was, als we Kessler volgen in zijn analyse, toch bovenal
een voorbeeld van een ‘feedstock driven’ ontwikkeling, ingegeven door de wens
waardeloze bijproducten om te zetten in producten met een hogere toegevoegde
waarde.
De eerste ammoniakfabriek, die de BPM bij Hoogovens in IJmuiden bouwde, was
echter primair bedoeld om ervaring op te doen en de opwerking van grondstoffen
speelde in dat concrete geval geen directe rol. Besloten werd om een zo klein
mogelijke fabriek te bouwen, van 10.000 ton stikstof/jaar, die nog net rendabel zou
wezen. De BPM nam alle kosten voor haar rekening.
Hoogovens fungeerde louter als leverancier van cokesovengas.
Nadat Pijzel samen met twee directeuren van Hoogovens reeds op 13 september
1927 een bezoek aan de kolenmijn Mont Cenis bij Sodingen had gebracht, waar het
proces van de Gaveg in bedrijf was, kreeg Uhde de opdracht om de fabriek te bouwen.
Linde leverde, na omzichtige manoeuvres om de betrokkenheid van de BPM
geheim te houden (daar de IG grootaandeelhouder van Linde was), de
luchtscheidingsapparatuur.63
Ondertussen begon Daniël Pijzel met de voorbereidingen voor de bouw van een
synthetische ammoniakfabriek in Californië.
Samen met zijn zoon Fred ontwikkelde hij een proces om het ter plaatse gewonnen
aardgas - dat 85% methaan, 12% ethaan en 3% hogere koolwaterstoffen bevatte bij 1100°C thermisch te ontleden in waterstof (70%), koolmonoxide (5% CO) en in
producten als etheen, benzeen en naftaleen. Ook ontwikkelden zij een
zuiveringstechniek voor het gevormde gas en een nieuw apparaat voor de
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winning van ammoniak uit de uitgaande gasstroom van de synthese-eenheid. De
Linde-gaszuivering en de door Uhde ontworpen Mont-Cenis-synthese-eenheid werden
kant en klaar uit Duitsland aangevoerd. De fabriek werd zo een amalgaam van
Amerikaanse en Europese techniek. In augustus 1931 kwam de fabriek in Shell Point
bij San Francisco in bedrijf.64

De Internationale Maatschappij voor Hydreerings-Techniek en -Chemie
Eind 1931 bewoog de Koninklijke/Shell zich zo met twee ammoniak-fabrieken
duidelijk op het terrein van de chemische industrie.
Andere takken van fabricage waren in voorbereiding. Was men echter ook in de
opzet geslaagd de IG tot de orde te roepen?
Wat betreft de hydrogenering is het antwoord ondubbelzinnig ‘ja’, maar dat lag
eerder aan de beslissing van de Groep om de research met kracht ter hand te nemen
dan aan de keuze tot bouw van ammoniakfabrieken.65 Vooral speelde een verbetering
in de relatie tussen de Koninklijke en Standard Oil een rol, deels omdat Bosch beide
oliegiganten door zijn arrogante houding in elkaars armen dreef. In de zomer van
1928 begroeven Teagle en Deterding de strijdbijl. Bovendien kwam Howard tot de
conclusie dat de petroleumtechniek het meest gebaat was bij intensieve
wetenschappelijke en technische samenwerking tussen alle betrokken partijen. Na
de vorming van de Standard-IG Comp., in november 1929, ontwikkelde hij een
liberaal licentiëringsplan voor de hydrogeneringsoctrooien in Amerika. Daarnaast
benaderde hij in oktober 1929 de Koninklijke met het verzoek om samen met Standard
Oil en de IG een internationale poolovereenkomst op het gebied van
hydrogeneringsoctrooien af te sluiten, hetgeen Deterding, die een geweldige hekel
aan Carl Bosch had, in een brief aan De Kok de opmerking ontlokte dat de Standard
kennelijk ‘niet gaarne alleen met een groote wolf in het bosch [wilde] zijn’ en zeker
niet met zo'n ‘onbetrouwbare wolf’ als de IG.66
De door dit voorstel ingeleide onderhandelingen leidden ertoe dat in de zomer van
1930 Pijzel, Bastet, Tillmann, Perquin en BPM-adviseur Waterman de gelegenheid
kregen uitgebreid rond te kijken in de hydrogeneringsfabrieken van Standard Oil in
Amerika.
Tegen betaling van de niet geringe som van $10.500.000,- wist de Koninklijke/Shell
zich vervolgens te verzekeren van alle know-how van de IG en Standard Oil op het
gebied van katalytische hydrogenering; een bedrag van omgerekend ruim 26 miljoen
gulden, dat nogal schril afsteekt tegen de f 900.000,- die de IG indertijd voor het
BPM-aandeel in de IBC had betaald. In april 1931 richtten de Standard-IG Comp.,
de Koninklijke/Shell en de Britse Imperial Chemical Industries (ICI), die de Britse
Bergius-rechten had verworven, de in Liechtenstein gevestigde International
Hydrogenation Patents Comp. op, waarvan de Standard Oil en de Koninklijke ieder
de helft van de aandelen kregen. De maatschappij had de zeggenschap over alle
octrooien met betrekking tot de
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Bedieningspaneel, met ‘zelfschrijvende’ recorders, van de hydrogenerings-proeffabriek op het terrein
van het BPM-laboratorium te Amsterdam, omstreeks 1934. Als uitvloeisel van de
research-overeenkomst die de Koninklijke met IG Farben en Standard Oil sloot, kon het bedrijf een
complete proeffabriek van de IG overnemen. Duitse vaklieden hielpen in Amsterdam bij de opbouw
van de installatie, waarna er onder leiding van J.N.J. Perquin proeven met het hydrogeneren van
oliefracties werden gedaan.

productie van benzine uit steenkool en olie over de gehele wereld, met uitzondering
van de Verenigde Staten en Duitsland. Daarnaast richtte men in juni 1931 de in het
Haagse BPM-kantoor gevestigde Internationale Maatschappij voor
Hydreerings-Techniek en - Chemie op (beter bekend onder haar Engelse afkorting
IHECC), waarover de BPM het bewind ging voeren. Deze maatschappij hielp bij het
ontwerp en de bouw van hydrogeneringsfabrieken en zorgde voor de uitwisseling
van technische kennis tussen de vier samenwerkende partners op dit gebied. De BPM
staakte nu het onderzoek op het gebied van de katalyse dat in haar opdracht in Delft
onder leiding van Waterman werd ondernomen. Het doel was bereikt, de IG-kennis
op het gebied van de katalyse was ter beschikking van de Groep gekomen.67
Tegen een forse betaling had de Koninklijke zich zo in het centrum van de
hydrogeneringstechniek weten te manoeuvreren. Op het
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brede gebied van de katalyse zal dat de BPM zeker geen windeieren hebben gelegd.
Op het meer specifieke gebied van de olie-hydrogenering, waar het allemaal om
begonnen was, lag de zaak echter anders. Het duurde tot na 1936 eer de Koninklijke
haar eerste hydrogeneringsfabrieken bouwde (in Pernis en Stettin). Het oordeel van
de BPM over de kolenhydrogenering, die ook onder de IHECC viel, was nog veel
negatiever. Toen Ross van Lennep - naar aanleiding van het in bedrijf komen van
de kolenhydrogenerings-fabriek van ICI - in november 1935 namens Staatsmijnen
bij de BPM en de IHECC op bezoek kwam om te onderzoeken of zijn bedrijf niet
wellicht ook een dergelijke hydrogeneringsfabriek zou kunnen laten bouwen, sprak
De Kok zich krachtig tegen dat voornemen uit. De bereiding van synthetische benzine
uit kolen was ‘onzinnig’ en ‘volkomen dwaas’ en de recente politieke aandacht voor
dit onderwerp in Engeland, Duitsland en Italië niet minder dan een ‘psychose’. De
Kok had ongetwijfeld gelijk, maar de termen waarin hij zich uitte spraken boekdelen.
Na de vluchtige ‘aromatische’ romance in de Eerste Wereldoorlog had Bergius de
BPM uiteindelijk definitief op het spoor van de chemie gezet, maar de nare bijsmaak
die de gedachte aan het Bergius-proces opriep was nog niet verdwenen.68

De wisselwerking tussen petro- en carbochemie
Toen Kessler in augustus 1927 de lijnen voor de toekomst uitzette, liet hij er weinig
misverstand over bestaan dat de productie van ammoniak slechts de opstap was tot
een veel bredere bemoeienis van de Koninklijke met de chemische industrie. Naast
de bouw van de twee ammoniakfabrieken werd ondertussen in de laboratoria in
Amsterdam en Emeryville aan een researchprogramma gewerkt dat daarop gericht
was. De uitkomsten daarvan zouden in de jaren dertig opnieuw een wisselwerking
tussen de petrochemie en de steenkoolchemie tot stand brengen, maar anders dan in
de jaren van de Eerste Wereldoorlog vormde de koolteerchemie nu niet meer het
dominerende ijkpunt. De Leeuw had de mogelijkheid van een dergelijke eigenstandige
ontwikkeling van de petrochemie al in 1919 geschetst. Acht jaar later was er op de
door hem geschetste ‘lange weg’ inderdaad een eerste etappe afgelegd, maar erg
indrukwekkend was die niet. Standard Oil maakte sinds 1921 isopropylalcohol uit
propeen, dat uit kraakgassen werd gewonnen, en de Carbide and Carbon Chemical
Corporation (CCCC; een dochter van Union Carbide) lukte het in de loop van de
jaren twintig glycol en een hele reeks andere derivaten uit etheen, verkregen uit
aardgas, te maken.69
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Omdat de beschikbare hoeveelheid cokesovengas een bovengrens oplegde aan de omvang van de
ammoniakproductie, gingen verschillende fabrieken ertoe over speciale installaties voor de productie
van waterstof te bouwen. In Nederland gebeurde dat vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bijgaand
processchema uit 1938 toont de productie van ammoniak in de fabriek van de IG in Leuna-Merseburg,
met een voorgeschakelde watergas-(of synthesegas-)installatie. Stoom wordt over gloeiende cokes
geleid, waardoor een watergasmengsel van 50% waterstof, 40% CO, 5% CO2 en 5% stikstof ontstaat.
In een andere installatie (niet getekend) wordt generatorgas gemaakt, met 60% stikstof, 30% CO,
6% waterstof en 4% CO2. Na wassing in de wastoren worden beide gassen in de gashouder zo gemengd
dat uiteindelijk - na de waterstofcontactoven - een stikstof-waterstofmengsel ontstaat in precies de
juiste verhouding (1:3) die voor de ammoniaksynthese nodig is. Het mengsel wordt samen met stoom
door de waterstofcontactoven geleid, waar de aanwezige CO en stoom met behulp van een
ijzeroxidekatalysator worden omgezet in CO2 en waterstof. Dit stikstof-waterstof-CO2-mengsel wordt
in de contactgashouder verzameld, samengeperst tot 25 atmosfeer en vervolgens door een wastoren
geleid om het koolzuurgas (CO2) te verwijderen. Na compressie tot 200 atmosfeer en verwijdering
van de laatste restjes CO, wordt het resterende waterstof-stikstof-mengsel in de ammoniakcontactoven
(synthesekolom) bij 600°C in ammoniak omgezet.
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Dat was ongeveer de situatie toen Pijzel begin 1927 plannen begon te ontwikkelen
om kraakgassen en aardgassen te zuiveren en de geïsoleerde individuele gassen
chemisch om te zetten in verhandelbare producten. Op basis van de samenstelling
van die gassen was het duidelijk dat het onderzoek zich zou moeten richten op de
chemische omzettingen van methaan, ethaan, propaan en butaan.
De chemie van deze zogeheten ‘alifatische’ koolwaterstoffen wijkt geheel af van
de chemie van aromatische koolteerverbindingen, zodat er inderdaad een
researchprogramma ontwikkeld moest worden dat niet kon steunen op de klassieke
koolteertechniek.
Hetzelfde gold voor de chemie van onverzadigde koolwaterstoffen als etheen,
propeen en buteen (de zogeheten ‘olefinen’), die ook in kraak- en aardgassen
voorkwamen.70
Aangezien de chemie van deze verbindingen op zich geheel bekend was (maar de
procestechnologie niet), draaide het bij de opzet van het programma in wezen om
twee kwesties: (1) de octrooisituatie op dit terrein, en (2) de mogelijkheid de gewenste
chemische omzettingen op grote schaal met een hoog chemisch rendement uit te
voeren. Nog voordat Van Peski in september 1927 met het feitelijk onderzoek begon,
waren Pijzel en Bastet dan ook in de weer om onderzoek naar de actuele octrooisituatie
te doen. Mede op grond daarvan koos men ervoor het onderzoek te concentreren op
de stoffen propaan, butaan, propeen, buteen en hun derivaten. Blijkbaar was het
terrein van de ethaan- en etheenderivaten door CCCC en andere bedrijven reeds te
veel met octrooien ‘dichtgetimmerd’. Ook speelde een rol dat men ideeën had de
vier gekozen uitgangsstoffen om te zetten in glycol en hogere alcoholen, die
respectievelijk als anti-vriesmiddel en als toevoeging aan benzine gebruikt konden
worden: producten, kortom, die afgezet konden worden op markten die de
Koninklijke/Shell reeds door en door kende.
In 1928, in zijn eerste jaarverslag, legde Van Peski een uitvoerig
researchprogramma neer. Opnieuw speelde het opstellen van een stoffennetwerk een
cruciale strategische rol. Uitgaande van de grondstoffen propaan en butaan schetste
Van Peski in detail welke producten daaruit konden worden bereid en welke
research-prioriteiten de Groep zou moeten kiezen. Denken vanuit de
grondstoffenvoorziening en de te realiseren omzettingsrendementen vormden de
centrale elementen van de redenering die aan het programma ten grondslag lag. Het
is opmerkelijk hoe consequent de Koninklijke/Shell dat in 1928 geformuleerde
programma vervolgens heeft uitgevoerd. Propaan, propeen, butaan en buteen bleven
tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste chemische grondstoffen voor de Groep.
Doodlopende straten waren er echter ook. Een hogedrukproces om ureum uit
ammoniak en koolzuur te maken, bijvoorbeeld, slaagde in het laboratorium, maar
werd nooit op grote schaal in praktijk gebracht. Ook waren de perspectieven van de
glycolresearch inmiddels danig afgenomen, omdat dit gebied door CCCC en het
Duitse bedrijf Goldschmidt vrijwel geheel door octrooien geblokkeerd was. Van
Peski's nieuwe speerpunt werd daarom het veel minder onderzochte aceton, dat via
isopropylalcohol zeer goedkoop uit propeen kon worden gemaakt. Omstreeks 1936
zou de Groep deze verbinding, waarnaar veel vraag was vanuit de kunstzijde-industrie,
op industriële schaal gaan maken.71
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Veel perspectief had ook een onderzoek waarin chloor als reactie-middel fungeerde.
Dit onderzoek werd begin 1928 door Weerman opgestart en in nauw overleg met
BPM-adviseur prof. Wibaut uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog zou de BPM
chloor op grote schaal gaan gebruiken bij de bereiding van de kunststof PVC in de
fabriek in Pernis. Ook andere producenten gingen er in de jaren dertig toe over steeds
vaker chloor in industriële organisch-chemische processen toe te passen in plaats
van het voorheen meestal voor dat doel gebruikte sterk geconcentreerde zwavelzuur.
Dit hing samen met de overgang van de aromaatchemie naar de alifatische chemie,
maar ook met de goedkope beschikbaarheid van chloor, dat op steeds grotere schaal
in Europa via elektrolyse werd bereid. In Nederland gebeurde dat bijvoorbeeld vanaf
1931 en 1936 in de elektrolysebedrijven van de Koninklijke Nederlandsche
Zoutindustrie (KNZ) in Boekelo en Hengelo en vanaf 1938 in de fabriek van Solvay
in Linne-Herten. In de jaren dertig werd zo de

Tabel 5.3: Samenstelling van verschillende in dit hoofdstuk genoemde gassen,
in volumeprocenten (1)
Naam gaswaterstof koolmonoxidekooldioxidemethaan etheen
(H2)
(CO)
(CO2)
(CH4)
(C2H4)

hogere stikstof
koolwaterstoffen(N2)

synthesegas 50-66
(2)

← 33-45 →

0-10

-

-

-

cokesovengas 56-62

4-7

0-2

24-28

1-3

0-1

4-7

aardgas
(3)

-

0-8

67-99

0-1

1-13

0-8

-

-

45-70

10-25

15-25

-

0-7

kraakgas (2)

Toelichting: (1) aangegeven is het bereik waarbinnen de volumepercentages zich
doorgaans bewegen. Afwijkende percentages kunnen echter voorkomen; (2) de
samenstelling van het gas hangt sterk af van de gekozen procesvoering; (3) de
samenstelling van aardgas varieert sterk met de bron. Bronnen: [F. Ullmann ed.],
Enzyklopädie der technischen Chemie (Berlijn en Wenen 1928-1932) 2e druk, dl.
2, 642-643, dl. 10, 365, 369, 401-411; F.K.Th. van Iterson, ‘Kunstmest uit gas en
lucht’, De Ingenieur 47 (1932) A428-A430; A petroleum handbook (Londen 1933)
115; R. Wizinger, Kolen, lucht en water (Deventer 1944) 44-46, 55-56, 94; R.J.
Forbes en D.R. O'Beirne, The technical development of the Royal Dutch/Shell,
1890-1940 (Leiden 1957) 469-472; R.H. Dewalt en H. Swart, Scheikunde voor de
technicus (Groningen 1963) 2e druk, dl. 2, 130-133.
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Fabrieken voor de bereiding van synthetische ammoniak bevonden zich in de jaren dertig vaak aan
het front van de technische ontwikkeling. Deze foto van 29 april 1930 toont de in aanbouw zijnde
kunstmestfabriek in Sluiskil, met rechts het synthesegebouw en links twee hyperbolische waterwassers.
Tijdens de crisisjaren ontwikkelden dr. Auerbach en ir. J. van Waes in Sluiskil een nieuw proces voor
de bereiding van ureum, een stof die zowel als kunstmest als voor de bereiding van kunststoffen
gebruikt kon worden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam Van Waes bij Staatsmijnen
in dienst. Hij introduceerde daar de ureumtechnologie en legde zo de grondslag voor de sterke positie
die Staatsmijnen later op dit terrein zou innemen.

basis gelegd voor een nieuw technisch regime, waarbij chloor een
standaardonderdeel werd van de ‘gereedschapskist’ van de industriële
organisch-chemicus. Na de Tweede Wereldoorlog ontplooide dit regime zich, hand
in hand met het toenemend gebruik van kunststoffen, pesticiden en tal van andere
industriële producten, op uitgebreide schaal. Toen traden, vooral in de landbouw en
de afvalverwerking, echter ook de nadelen aan het licht die met dit grootschalige
chloorverbruik gepaard gingen.72
Het onderzoek van de BPM naar de bereiding van alcoholen uit propeen en buteen
leidde al voor de Tweede Wereldoorlog tot industriële toepassingen. Naar deze
oplosmiddelen voor lakken bestond een grote vraag vanuit de automobielindustrie,
een branche waarmee Shell in Amerika al jaren goede relaties onderhield.
In 1931 bouwde Shell bij de raffinaderij in Martinez in Californië haar eerste
petrochemische fabriek, waar sec.-butylalcohol werd gemaakt. Andere
oplosmiddelenfabrieken volgden. Het bleef echter vooralsnog een geheel Amerikaanse
ontwikkeling, want pas na de Tweede Wereldoorlog bouwde de Koninklijke/Shell
de eerste oplosmiddelenfabrieken in Europa.73
Deze beperking tot Amerika was niet specifiek voor de Koninklijke. Terwijl tussen
1930 en 1940 in Amerika de petrochemie in hoog tempo tot ontwikkeling kwam, lag
in Europa het zwaartepunt nog geheel op de verwerking van steenkoolderivaten.
Daarbij ging het nu niet louter meer om de verwerking van koolteerderivaten, maar
in toenemende mate om de productie van verbindingen die uit cokesovengas of uit
andere bronnen van alifaten en olefinen konden worden gemaakt. Met name etheen
en acetyleen vormden de uitgangsstoffen voor talloze organische verbindingen,
waaronder geheel nieuwe producten als kunststoffen. De chemie van die verbindingen
was niet anders dan die van de hierboven behandelde petrochemische verbindingen,
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zodat er een intensieve kruisbestuiving tussen beide takken van de chemie tot stand
kwam, waarbij soms de Europese, op steenkool gebaseerde chemische industrie het
voortouw nam, op andere momenten echter de Amerikaanse petrochemische industrie.
Een cruciale voorwaarde voor dat interactieproces vormde de grondstoffenstructuur
van beide bedrijfstakken. Aardgassen en kraakgassen verschillen
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weliswaar in vele opzichten van cokesovengas, maar er zijn ook verbindingen die
in meerdere gassen voorkomen. Hierdoor is het mogelijk - na enige aanpassingen,
vooral wat betreft de zuiveringstechniek - processen die in de ene bedrijfstak waren
ontwikkeld in een andere context toe te passen (tabel 5.3).
Een duidelijk voorbeeld van een dergelijk interactieproces vormt de oprichting in
1936 van een proeffabriek voor de bereiding van glycol uit etheen bij de Mekog in
IJmuiden. Etheen kwam als bijproduct vrij in de Linde-gasscheidingsfabriek voor
waterstofproductie, uit cokesovengas. Steenkool was dus de primaire grondstof,
terwijl de resultaten van de proeffabriek door de BPM in de petrochemie werden
gebruikt.74
In dezelfde periode besloot ook Staatsmijnen het in het Stikstofbindingsbedrijf
vrijkomende bijproduct etheen tot uitgangspunt te nemen voor een expansie in de
richting van de organisch-chemische industrie. Reeds in oktober 1932, toen door
crisis en overproductie de kunstmestmarkt er slecht voor stond, wees de chemicus
Berkhoff in de notitie ‘Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen. Enkele economische
opmerkingen’ op de noodzaak tot productdifferentiatie om de conjunctuurgevoeligheid
van het bedrijf te verminderen. Hij legde daarin een researchprogramma neer voor
het SBB, waarbij enerzijds een verdere uitbouw en differentiatie binnen de
kunstmestsector werd voorgesteld, terwijl er anderzijds uitgaande van etheen en
andere bijproducten van de cokesfabrieken voorstellen werden gedaan voor de
productie van explosieven, methanol, formaldehyde, kunstharsen (plastics) en glycol.
Alle vrijkomende bijproducten dienden zoveel mogelijk omgezet te worden in
handelsproducten die geld opbrachten. Een prioriteitstelling ontbrak evenwel. De
expansie vond daarom aanvankelijk vooral in de kunstmestsector plaats. Na elkaar
werden salpeterzuur, kalkammonsalpeter (KAS) en fosfaatammonsalpeter (FAS) in
productie genomen, om enkele van de belangrijkste nieuwe producten te noemen.75
In 1935 zette Staatsmijnen echter een eerste stap tot de opbouw van een
organisch-chemische industrie. Na lange discussies in de Mijnraad, een adviesorgaan
van de verantwoordelijke minister, waar men beducht was voor de belangen van de
traditionele producenten, kreeg het bedrijf in december 1935 het groene licht om
alcohol en ether uit etheen te gaan maken. De researchafdeling van het SBB onder
leiding van Berkhoff had daarvoor een eigen proces ontwikkeld. In 1937 kwam die
alcoholfabriek, met een capaciteit van 10.000 liter per dag, in bedrijf. Daarnaast
kwam in dezelfde tijd een proces van productdifferentiatie op gang langs de
vertrouwde lijnen van de koolteerchemie, waarbij benzeen, tolueen en fenol in
nitroproducten als trotyl werden omgezet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog pakte
men de chemie van de etheenderivaten weer op toen dichloorethaan en de kunstrubber
Stamikol in productie werden genomen. Een werkelijk grootschalige expansie op
chemisch gebied vond pas na de oorlog plaats (hoofdstuk zeven). De grondslag was
niettemin gelegd.76
Ernst Homburg, James Small en Piet Vincken
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‘Grandioos deze synthetische wereld.’ Na de Tweede Wereldoorlog leek al het goede uit Amerika te
komen. Hier het model Marjorie Walker te midden van pvc-artikelen op een reclamefoto van de
rubber- en pvc-producent B.F. Goodrich Chemical Company. De nieuwe plastics hadden
duizend-en-één toepassingsmogelijkheden, waaronder stofzuigerslangen, isolerende mantels voor
elektriciteitssnoeren, waslijndraad, tuinslangen, speelkaarten, handschoenen, stoelbekleding,
melkpakken en - last but not least - Donald Duck-speelgoed.
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6 Nieuwe synthetische producten: plastics en wasmiddelen na de
Tweede Wereldoorlog
Just one word... ‘Plastics’
De eerste synthetische wasmiddelen en de vooroorlogse waspraktijk
De ontwikkeling van nieuwe wasmiddelen
Onderhandelen over Teepol
De eerste synthetische gezinswasmiddelen
De nieuwe producten en het milieu

De jaren tussen 1930 en 1950 vormen een belangrijk breukvlak in de ontwikkeling
van de chemische industrie. In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat er ook
vóór 1930 talloze ontwikkelingen plaatsvonden, maar daarbij ging het toch vooral
om procesinnovaties en om de introductie in Nederland van al eerder ontwikkelde
producten. Superfosfaat, ammoniak, zwavelzuur en organische kleurstoffen waren
alle reeds vóór 1890 op de buitenlandse, of binnenlandse, markt gebracht, zodat de
geschiedenis van de Nederlandse chemische industrie tussen 1890 en 1930 grotendeels
beschreven kon worden in termen van de ontwikkeling van nieuwe
productieprocessen, de overname van buitenlandse technologie en het optreden van
schaalvergroting.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de chemische industrie zich echter langs
geheel andere banen. In reactie op de economische crisis van de jaren dertig en de
omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog waren grote chemische concerns als
Du Pont, Dow, IG Farben en ICI - gevolgd en soms voorbijgestreefd door kleinere
bedrijven - nieuwe markten gaan opzoeken, waarbij er talloze nieuwe producten
werden ontwikkeld: kunstharsen voor de verfindustrie, synthetische vezels als nylon
(Du Pont), kunststoffen als polyetheen (ICI), polystyreen (Dow) en pvc (IG Farben),
synthetische wasmiddelen (IG Farben), synthetische rubber (IG Farben en
Amerikaanse bedrijven) en geneesmiddelen als sulfapreparaten (IG Farben),
penicilline en hormonen. Vlak voor de oorlog, maar vooral daarna, werden deze
producten in Nederland geïntroduceerd en daarmee droegen ze bij tot een ingrijpende
transformatie van de ‘materiële cultuur’ en leefwereld.
Na de sobere oorlogsjaren vol Ersatz-producten was er een niet te stuiten verlangen
bij het publiek om kennis te nemen van al het nieuwe dat op de markt verscheen.
Terwijl de laatste vooroorlogse Utrechtse jaarbeurzen 50.000 tot 75.000 bezoekers
hadden getrokken, kwamen er in 1947 maar liefst 220.000 bezoekers op die jaarbeurs
af. Ook op chemisch gebied was daar veel nieuws te zien, want waar in 1938 256
chemische bedrijven hun producten exposeerden, waren het er in 1947 niet minder
dan 765. Een jaar later, in april 1948, was de stemming nog juichender. De
Nederlandse industrie trad op die vijftigste jaarbeurs de toekomst vol zelfvertrouwen
tegemoet. ‘Landgenoot en vreemdeling’ zouden in de gelegenheid zijn ‘met eigen
ogen te aanschouwen wat Nederland op industrieel gebied presteert’ en wat ‘initiatief,
durf en doorzettingsvermogen’ tot stand konden brengen.1
Dat de chemische industrie op deze naoorlogse jaarbeurzen zo nadrukkelijk acte
de présence gaf, kwam volgens de persvoorlichter van de Jaarbeurs, D.J. van Dissel,
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doordat er zich een structurele verschuiving in de economie voltrok waarbij dierlijke
en plantaardige grondstoffen door producten uit de ‘dode’ natuur werden vervangen.
In navolging van Werner Sombart en Lewis Mumford merkte hij op dat men nu ijzer
gebruikte in plaats van hout en steenkool in plaats van houtskool, ‘terwijl het gebruik
van kunstboter, kunstzijde en kunstmest eveneens ging prevaleren boven de
oorspronkelijke producten’. Meer in het bijzonder kwam de grote stijging van het
aantal exposanten op chemisch gebied voor rekening van producten die nog maar
pas op de markt waren, ‘zoals vitaminepreparaten, geneesmiddelen, plastics,
kunstharsen en ontvettings- en reinigingsmiddelen’. Het waren deze nieuwe producten
die de groei van de naoorlogse chemische industrie grotendeels zouden dragen.2
Het karakter van de chemische industrie veranderde daardoor. Was deze
industrietak aanvankelijk vooral een basisindustrie die zich grotendeels aan het oog
van het publiek onttrok, na de oorlog werd
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de invloed van chemische producten op het dagelijks leven steeds groter en richtten
steeds meer bedrijven zich direct tot de consument, zonder overigens daarbij het
karakter van basisindustrie geheel te verliezen. Buitenlandse bedrijven als Du Pont
en IG Farben (dat na de Tweede Wereldoorlog op last van de geallieerden in BASF,
Hoechst en Bayer werd opgesplitst) liepen daarbij voorop. Zij waren de eerste
bedrijven die de gehele keten van grondstoffenwinning tot huiskamer trachtten te
beheersen en te regisseren.
Nederlandse producenten van basischemicaliën als Staatsmijnen/ DSM, Koninklijke
Zout/Akzo en, in mindere mate, BPM/Shell volgden dat voorbeeld, daarbij soms
worstelend met hun rol.
Het indringen van de chemie in de leefwereld had bovendien een keerzijde. Het
publiek was niet altijd gediend van het oprukken van de synthetische materialen, laat
staan van de milieuproblemen die daarmee konden optreden. Zo bracht de toenemende
zichtbaarheid van de chemische industrie ook negatieve beeldvorming met zich mee.
In dit en het volgende hoofdstuk wordt dat veranderingsproces beschreven. We
beginnen met een beschouwing vanuit de ‘productenkant’, want de groei van de
naoorlogse chemische industrie volgde grotendeels de groei van de markt. Het
groeiproces zelf en het ontstaan van de daaruit voortvloeiende grote
industriecomplexen vormt het onderwerp van het volgende hoofdstuk. De Nederlandse
chemische industrie maakte op basis van de toenemende ‘penetratie’ van nieuwe
synthetische materialen een expansie door die de vooroorlogse groei ver in de schaduw
zette.

Just one word... ‘Plastics’
Naast de revolutie die zich na de oorlog op het gebied van de geneesmiddelen voltrok,
is er geen terrein van de chemische industrie dat zich zo ontwikkelde en dat zo tot
de verbeelding sprak als dat van de kunststoffen. Bekend is de scène uit de in 1968
uitgebrachte film The Graduate waarin de door Dustin Hoffman gespeelde
hoofdpersoon te horen krijgt: ‘I just want to say one word to you. Just one word...
Plastics.... There's a great future in plastics.’ De lokroep die van die term uitging,
was echter zeker geen exclusief Amerikaans fenomeen. Reeds ter gelegenheid van
de Jaarbeurs van 1948 constateerden waarnemers dat ook in Nederland ‘het woord
“plastics” (...) een magische aantrekkingskracht’ had.
De toen gebruikelijke, meer bezadigde Nederlandse termen ‘kunstharsen’ en
‘kunststoffen’ hadden die uitstraling kennelijk niet.
Maar of ze nu plastics of kunststoffen heetten, de nieuwe materialen die uit Amerika
kwamen spraken tot ieders verbeelding.
Damesblad Libelle wijdde reeds in juni 1946 een heel artikel aan ‘Plastic. Het
wonderproduct’, waarin enthousiast kond werd gedaan van plastic schoenen,
boodschappentassen en kinderspeelgoed dat in Londen op de markt was. Daarbij
speelde zeker een rol dat toen door velen bijna alles wat onze Britse en, vooral,
Amerikaanse bevrijders presteerden van een aureool werd voorzien. ‘Grandioos deze
synthetische wereld’, riep de Londense Libelle-correspondente uit bij het zien van
de plastic geschutskoepels van de overvliegende bommenwerpers. Op talloze terreinen
was Amerika het grote voorbeeld, zeker op dat van de kunststoffen, waarvan de
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productie in de Verenigde Staten tussen 1938 en 1946 met meer dan een factor vijf
was gestegen.3
Vóór de oorlog gaven de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland de toon aan.
De grootste en meest innovatieve kunststoffenproducenten - Du Pont, Dow, IG Farben
en ICI - hadden daar hun thuisbasis. Terwijl het kunststoffenverbruik in die drie
landen in 1938 op 0,7 kilogram per persoon lag, verbruikte de gemiddelde Nederlander
toen nog geen 0,2 kilogram per jaar. Tijdens de oorlog had Amerika op dit terrein
Duitsland en Engeland overvleugeld.
Verschillende strategisch belangrijke producten waren in Amerika op grote schaal
in fabricage genomen (nylon, synthetische rubber, vliegtuigbrandstoffen) en dat had
een enorme impuls gegeven aan de petrochemie. In 1946, toen de gemiddelde
Amerikaan inmiddels 3,5 kilo plastics verbruikte, constateerden in Nederland
overheid,

Voor de Tweede Wereldoorlog was Philips de grootste Nederlandse kunststoffenproducent. Het bedrijf
maakte, onder de merknaam Philite, bakeliet-persproducten. De eerste productiestap was de bereiding
van fenolformaldehydehars. Nadat fenol en formaldehyde gedurende acht uur in een autoclaaf waren
verhit, zodat het gewenste ‘condensatie’-product ontstond, werd de verkregen stroperige hars afgetapt
in platte bakken om af te koelen tot harsachtige blokken. Deze werden vervolgens gemalen en met
vulmaterialen vermengd, voor gebruik in de perserij.
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industrie en de op dit terrein werkzame chemici dan ook bezorgd dat de ‘achterstand’
die zij waarnamen, tijdens de oorlog alleen maar groter was geworden. Alle hens
dienden aan dek te komen, zo meenden zij, om het verloren terrein terug te winnen
en de Nederlandse kunststoffenindustrie vooruit te stuwen. Dat er grote mogelijkheden
waren op dit terrein, betwijfelde men niet.
De Amerikaanse ontwikkeling was ons voorland, zodat men kon rekenen op een
enorme ‘inhaalvraag’. Bovendien waren, volgens kunststoffenexpert R. Houwink,
de mogelijkheden van plastics sowieso ‘ongelimiteerd’. Reeds in 1944 concludeerde
een intern Shell-rapport dat men, bij een vooroorlogs kunststoffenverbruik in
Nederland van 1450 ton, de naoorlogse behoefte daarom gerust op 6000 ton mocht
stellen. Latere prognoses waren minstens zo optimistisch en, wonderwel, de praktijk
bleek niet weerbarstiger dan de leer. De Amerikaanse groeitrend werd, met enige
vertraging, inderdaad gevolgd. In 1950 lag het gemiddelde verbruik in Nederland
reeds op één kilogram per persoon. In 1960 was dit tot ruim negen kilo gestegen,
terwijl in 1970 een verbruik van bijna 25 kilo werd gehaald, zo'n 75 kilo per
huishouden.4
Ondanks deze enorme groei van het kunststoffengebruik zou het een misverstand
zijn te menen dat het Amerikaanse voorbeeld in Nederland louter met enthousiasme
werd begroet. De houding van de consument was ambivalent. Enerzijds was er,
vooral vlak na de oorlog, inderdaad de magische aantrekkingskracht van de plastics,
anderzijds kwamen ook direct al stemmen op die kritiek uitten op deze ‘goedkope
Amerikaanse rommel’. Daarom mag men zeker de enorme marketing- en
reclame-inspanningen niet onderschatten die, ook naar de professionele gebruikers
toe, voortdurend nodig waren om het groeitempo van de kunststoffenmarkt vast te
houden. Een voorbeeld vormt het in 1958 door Staatsmijnen en AKU opgerichte
Verenigd Plastic-Verkoopkantoor, dat tal van activiteiten ontplooide zoals het
uitbrengen van films, voorlichting aan bijvoorbeeld bouwondernemingen, presentaties
op beurzen en de inrichting, samen met anderen, van een ‘Plasticzaal’ in het door
veel scholen bezochte Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek (NINT, nu
New Metropolis) in Amsterdam.5
Daarnaast was vooral technisch ontwikkelingswerk van belang.
De eerste plastics die na de oorlog op de markt kwamen, toonden nog tal van
gebreken, zodat kunststoffenproducenten en professionele gebruikers vaak
samenwerkten bij de ontwikkeling van een beter product. Zo werkten Shell en Philips
bijvoorbeeld samen wat betreft toepassingen van pvc en bij onderzoek naar de juiste
samenstelling van plastics voor langspeelplaten.6 Verreweg het grootste gedeelte van
het kunststoffenverbruik was overigens helemaal niet gericht op de eindgebruiker,
maar bestemd voor professioneel gebruik. De ambivalente gevoelens bij het publiek
deerden daarom de afzet maar ten dele. De nu volgende historie van de Nederlandse
kunststoffenindustrie illustreert die overheersende rol van het professionele
kunststoffenverbruik.

De opkomst van kunststoffen in Nederland
Voor de Tweede Wereldoorlog speelden, afgezien van lakharsen voor de verfindustrie,
drie kunststoffen op de Nederlandse markt een hoofdrol: celluloid, kunsthoorn en
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bakeliet. Celluloid was de oudste van de drie. Reeds in de late negentiende eeuw
werd het in Amerika en Engeland gemaakt ter vervaardiging van gebruiksvoorwerpen
zoals asbakken, kammen, bijouteriedoosjes en dergelijke. Het verving dure natuurlijke
materialen als ivoor, schildpad en hoorn. Aan het begin van de twintigste eeuw kwam
kunsthoorn op, bereid uit caseïne, een bijproduct van de zuivelindustrie. Er ontstonden
enkele belangrijke fabrieken die caseïne maakten en verwerkten, zoals de in
Voorschoten gevestigde Internationale Kunsthoorn Industrie (IKI), die kunsthoorn
leverden aan op grote schaal opererende knopenfabrikanten als Sally Polak's Industrie
en Handelmij. te Amsterdam. Net als bij celluloid het geval was, probeerden de
knopenfabrikanten het product zoveel mogelijk op traditionele hoornen knopen te
laten lijken. De consument en het imago van het materiaal speelden dus een hoofdrol.
Toen bakeliet opkwam, veranderde dit patroon. Vanaf toen werd de industrie de
belangrijkste kunststoffenmarkt.7
Bakeliet was de eerste volledig synthetische kunststof, gemaakt uit
fenol-formaldehydeharsen. Twee eigenschappen maakten het uitermate geschikt
voor gebruik in de elektrotechnische industrie: de slechte elektrische geleidbaarheid,
waardoor het een uitermate geschikt isolatiemateriaal was, en de mogelijkheid om
het bij hoge druk en temperatuur in vrijwel elke gewenste vorm te persen.
Om deze redenen nam het Philips-concern, wellicht als eerste in Nederland, in
1923 de fabricage van bakelieten voorwerpen ter hand. Isolatieplaten voor
röntgenapparatuur, luidsprekers en radiokasten vormden in het begin de belangrijkste
producten.
Daarnaast werden ook bakelieten lampfittingen, stekkers, schakelaars - en weldra
zelfs branchevreemde producten als pennenbakjes, fruitschalen en presenteerbladen
- in steeds grotere aantallen gemaakt. De in 1928 gebouwde ‘Philite’-fabriek in
Eindhoven was een van de modernste en grootste bakelietfabrieken ter wereld. Voor
de oorlog kwam meer dan de helft van de gehele Nederlandse kunststofproductie
voor rekening van Philips.
Andere bakelietperserijen volgden, zoals de in 1929 in het Brabantse Putte
opgerichte firma Gebr. van Niftrik. Ook Van Niftrik richtte zich aanvankelijk op
producten voor elektrotechnische installaties, waarbij onder andere de PTT en de
Nederlandse Spoorwegen klanten waren. Huishoudelijke artikelen, asbakken,
bloembakken en dergelijke volgden spoedig. Na de Tweede Wereldoorlog stapte het
bedrijf, net als verschillende andere vooroorlogse kunstharsperserijen, deels over op
de verwerking van nieuwere kunststoffen zoals pvc, polystyreen en polyetheen,
waarbij naast de perserij ook een productielijn met spuitgietmachines werd ingericht.8
Toen na de oorlog de nieuwe buitenlandse kunststoffen op de markt kwamen, was
er dus al een bescheiden kunststofverwerkende
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De productie van radiokasten in de pershal van de Philite-fabrieken in Eindhoven in de jaren veertig.
Gemalen formaldehydehars werd, vermengd met vulmateriaal, in deze persen verhit en onder hoge
druk in de gewenste vorm geperst.

industrie in ons land, in 1946 bestaande uit een kleine dertig bedrijven. In 1951 was
dit aantal tot 46 bedrijven aangegroeid, die samen bijna 2700 werknemers in dienst
hadden. Daarna kwam er een periode van krachtige groei, zodat de sector in 1960
ongeveer 230 bedrijven telde, met 7000 medewerkers. De voor de oorlog ingezette
trend dat het grootste deel van de kunststoffen in technische toepassingen en in de
bouw terechtkwam, zette zich voort, maar daarnaast werd plastic ook steeds
zichtbaarder in het dagelijks leven. Huishoudelijke artikelen en plastic speelgoed
vormden markten waarop de kunststoffenproducerende en -verwerkende industrie
zich met veel energie ging richten.
Onder het motto ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, vormde vooral de
speelgoedsector een speerpunt van marketingactiviteit.
Het in 1948 op de Deense markt geïntroduceerde speelgoed ‘Lego’ is ongetwijfeld
het bekendste voorbeeld, maar ook Van Niftrik liet zich niet onbetuigd met een
buigzaam pvc-poppetje dat in 1949 op de markt kwam, en pvc-producent BPM
probeerde twee marketing-vliegen in één klap te slaan door bij het vaatwasmiddel
Lodaline, waarin de door BPM geproduceerde wasactieve stof Teepol zat, kleine
plastic schepen en autootjes als gratis reclamemateriaal te verstrekken. Andere
voorbeelden uit die pionierstijd zijn een in 1946 door de glaskunstenaar A.D. Copier
(1901-1991) voor de KLM ontworpen melamineservies en, wat later, de bekende
melamineserviezen van het Lochemse bedrijf Mepal, dat, hoewel beroemd om het
fraaie ontwerp en voor het huishouden bedoeld, door de consument toch vooral de
rol van kampeerservies kreeg toebedeeld.9 De voorbeelden van Copier en Mepal
laten één van de belangrijkste strategieën zien die de industrie inzette om de soms
opduikende weerstand tegen plastics de kop in te drukken, namelijk het benutten van
de plastische mogelijkheden van het materiaal om daarmee de voorwerpen fraaie
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vormen mee te geven. De uitvinder van bakeliet, Leo Baekeland, hanteerde reeds
voor de oorlog de slogan dat bakeliet ‘the material of a thousand uses’ was. De
Amsterdamse kabelfabriek en pvc-verwerker Draka, die al voor de oorlog op
technische schaal met deze kunststof experimenteerde (als kabelbekleding), kwam
daarop met de reclameleus ‘Draka Plastic, de
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Naast Philips was de firma Gebr. Van Niftrik uit het Brabantse Putte een van de oudste Nederlandse
fabrikanten van bakelieten persproducten. Lampfittingen en electrische schakelaars hoorden tot de
oudste producten. Later verwerkte het bedrijf ook ureumformaldehyde perspoeders tot eierdopjes,
schalen en botervloten. Daarnaast maakte men onder meer handvatten voor fietsen, zoals te zien in
deze reclame-brochure uit 1949.

stof met de 1001 mogelijkheden’. Uitgekiende vormgeving moest ervoor zorgen dat
de mogelijkheden in goed verkoopbare producten werden omgezet. Italiaanse en
Amerikaanse ontwerpers gaven daarbij de toon aan. Ook Philips besteedde veel
aandacht aan het ontwerp van de producten, waarbij de vooroorlogse, door Louis
Kalff ontworpen bakelieten luidspreker en het in 1948 door Raymond Loewy
ontworpen ivoorkleurige scheerapparaat bekende voorbeelden zijn.10
Reclameslogans en voorlichting waren een tweede strategie.
Daarbij werden nieuwe materialen als bij uitstek ‘modern’ en ‘hygiënisch’
gepositioneerd. Kunststoffenproducenten als Shell, AKU en Staatsmijnen richtten
zich daarbij soms over de hoofden van de kunststoffenverwerkers heen rechtstreeks
tot het publiek om het imago van hun product in gunstige zin te beïnvloeden.
De activiteiten van het door AKU en Staatsmijnen opgerichte verkoopkantoor
vormen er een voorbeeld van, evenals een artikel in een in 1960 door Staatsmijnen
uitgegeven voorlichtingsbrochure. Onder de titel ‘Meer comfort en een kleurig accent.
Kunststoffen in de huishouding’ wordt de lezer(es) met behulp van fraaie foto's
duidelijk gemaakt dat er ‘in twee generaties meer vooruitgang geboekt [is] dan in de
voorafgaande 8000 jaren’, dat ‘nieuwe (polyethyleen) bezems schoon vegen’ en dat
een ‘nylon waslijn en polyethyleen wasknijpers een vlekkeloze was garanderen’.
Bovendien maken ‘kunststoffen [het] stofzuigen tot een vederlicht karwei’ en wordt
‘eenvoudig, hygiënisch, onbreekbaar, modern speelgoed gemaakt van polyethyleen’,
waaronder een meisjespop van ‘Stamylan 1500’, het handelsmerk van Staatsmijnen.11
De tegenwoordige lezer moge deze foto-onderschriften niet zonder glimlach kunnen
lezen, ze geven fraai de sfeer van die dagen weer, waarin voor plastics nog een plaats
onder de zon moest worden gecreëerd. Tien jaar later was die sfeer radicaal
omgeslagen en publiceerde de Nederlandse wolfederatie een advertentie in de Avenue
waarin, tot grote ergernis van de chemische industrie, onder de leus ‘Hou Holland
Mooi’ een vrouw te zien was met op de achtergrond een rokende chemische fabriek,
met daaronder de tekst ‘Wol. Een van de laatste natuurlijke produkten in een vervuilde
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chemische wereld’. Inmiddels is plastic weer in rustiger vaarwater gekomen. Voor
sommigen is het zelfs een cult-materiaal en de toepassingen in de professionele sfeer,
vooral in de auto-industrie, zijn alleen maar toegenomen.12
Maken we de balans op, dan moeten we constateren dat ondanks alle negatieve
beeldvorming die plastics soms aankleefde, de kunststoffenindustrie na 1945 de
snelst groeiende sector van de chemische industrie is geweest, waarbij vooral de
jaren zestig een periode van ongekende expansie vormden. Tussen 1960 en 1973
steeg het productievolume van de gehele Nederlandse chemische industrie met een
factor 5,2, maar de productie van de kunststoffen- en kunstharsenindustrie met maar
liefst een factor 12,7 (waarvan een groot deel overigens werd geëxporteerd). Dat
groeicijfer werd door geen van de andere takken van de chemische industrie gehaald.13
We kunnen dan ook stellen dat het toenemend gebruik van kunststoffen één van de
belangrijkste trekpaarden voor de ontwikkeling van de naoorlogse chemische industrie
is geweest.
Hoe was deze expansie mogelijk en waarom schafte ieder, ondanks
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‘Met polyethyleen een geruisloze, onbreekbare afwas’ schreef de voorlichtingsdienst van Staatsmijnen
in 1960 onder deze foto. Sinds het voorjaar van 1959 bracht Staatsmijnen onder de merknaam Stamylan
polyethyleenkorrels op de markt, die in spuitgieterijen tot eindproducten werden verwerkt. ‘De plastic
afwasteilen waarin de huisvrouw zonder gerucht de vaat kan doen, de plastic emmers die niet roesten,
de plastic zakjes waarin de boterhammen zo lang vers blijven (..) kunnen thans worden vervaardigd
uit een grondstof, waarvoor Nederland zijn deviezen niet behoeft aan te spreken.’ Ook het gebruikte
vaatwasmiddel was inmiddels een synthetisch product.

soms bestaande bedenkingen, op zulk een grote schaal artikelen van en met
kunststoffen aan? Naast marketing en reclame dienen er drie zaken met name te
worden genoemd. In de eerste plaats de prijs. Na de oorlog werden plastics in
toenemende mate gemaakt uit aardoliederivaten. Bij de toenmalige uiterst lage
olieprijzen, die daalden van vijf dollar per vat in 1950 tot beneden de twee dollar in
1970, betekende dit dat kunststoffen tegen uiterst lage prijzen op de markt konden
worden gebracht.14 Vooral voor industriële afnemers was het dan erg moeilijk om
toch te kiezen voor alternatieve materialen als hout, natuurrubber, leer, metalen,
katoen, copal harsen, of welk ander materiaal dan ook waarmee kunststoffen in
concurrentie traden.
In de tweede plaats speelde de algehele welvaartstoename van na de oorlog een
rol. Vooral in de jaren zestig werden kunststoffen steeds vaker als
verpakkingsmateriaal toegepast (folies, kratten, voorverpakt voedsel in supermarkten)
en daarmee droegen ze bij tot een ‘wegwerpcultuur’ die in de jaren dertig en zelfs
in de jaren vijftig nog ondenkbaar was.
In de derde plaats moeten het synthetische karakter, de enorme diversiteit en de
steeds betere functionaliteit van de beschikbare kunststoffen worden genoemd. Anders
dan bij de natuurlijke materialen mogelijk is, leerde men om bij kunststoffen door
variaties in de chemische bereidingswijze en in de verwerking een grote functionaliteit
te bereiken - maatwerk, kortom, waarmee de door de klant gewenste
producteigenschappen konden worden gerealiseerd. Op basis van een twintigtal
chemische uitgangsstoffen (monomeren) konden honderden verschillende kunststoffen
(polymeren) worden gemaakt, elk met hun eigen specifieke eigenschappen.15 Dit
ging overigens niet vanzelf. De technische beheersing van dit veld werd moeizaam
verkregen, vaak na jarenlang gezamenlijk ontwikkelingswerk van
kunststoffen-producenten en -afnemers. De chemie van de synthetische kunststoffen
had dan wel de potentie tot grote variatiemogelijkheden in zich, maar die moesten
dan nog wél worden gerealiseerd.
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Het geloof in de mogelijkheden op dit terrein speelde daarbij een doorslaggevende
rol. Het idee dat plastic een ‘wonderproduct’ was, bedwelmde vlak na de oorlog niet
alleen de lezeressen van Libelle, maar evenzeer de fabrikanten, chemici en ingenieurs.

De eerste synthetische wasmiddelen en de vooroorlogse waspraktijk
Wanneer we nu onze aandacht naar de opkomst van de synthetische wasmiddelen
verleggen, zullen we zien dat veel van wat hierboven over kunststoffen is geschreven,
ook voor die groep nieuwe producten geldt. Ook hier speelden lage olieprijzen een
rol, evenals de veel grotere mogelijkheden tot productontwikkeling en productvariatie
toen men het terrein van de traditionele zeepbereiding verliet en chemisch aan
verschillende wasactieve stoffen ging sleutelen. Daarnaast is er nóg een overeenkomst.
De moderne kunststoffen werden in de meeste gevallen eerst voor professionele
toepassingen ontwikkeld (bijvoorbeeld de ICI-kunststof perspex voor geschutskoepels
van bommenwerpers) en drongen vanuit deze niche-markt pas daarna tot het
huishouden door. Bij de ontwikkeling van de synthetische wasmiddelen komen we
hetzelfde fenomeen tegen: eerst werden ze om heel specifieke redenen in de
textielindustrie toegepast en pas na de oorlog ontwikkelden fabrikanten hieruit
gezinswasmiddelen voor de consumentenmarkt.16 Nederlandse huisvrouwen kwamen
vanaf de Tweede Wereldoorlog in contact met was- en reinigingsmiddelen waarin
een synthetisch wasmiddel met de naam ‘Teepol’ was toegepast. Teepol was in de
jaren dertig in Nederland ontwikkeld door de Bataafsche Petroleum Maatschappij,
in een context waarin er ten behoeve van de textielindustrie nieuwe wasmiddelen
werden ontwikkeld.
We bespreken het voorbeeld uitvoerig, want het markeert de hierboven reeds
gesignaleerde groeiende toenadering tussen de chemische basisindustrie en de
eindgebruikers. Om de omwenteling op dit gebied naar waarde te schatten en te
begrijpen wat het betekende om Teepol te introduceren in een bestaande waspraktijk,
is het goed kort bij de waspraktijk stil te staan.17 In de eerste helft van de twintigste
eeuw werd op drie ‘locaties’ de was gedaan: in huis, in de wasserijen voor stukgoed
en in de wasserijen van de
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textielindustrie, waar grondstoffen en halffabrikaten werden gewassen. Hieronder
zal kort wat verteld worden over het doen van de was in de huishoudens en in de
textielindustrie. De waspraktijk in de wasserijen leek in grote lijnen op de
huishoudelijke was, met dit verschil dat wasserijen in een veel verder gaande mate
gemechaniseerd waren.

De was in huis
Het doen van de was vergde voor de oorlog een grote kennis van zaken met betrekking
tot de verschillende inweekmiddelen, zepen en bleekmiddelen en van de verschillende
soorten textiel waarbij deze middelen gebruikt mochten worden. Zachte zeep, harde
zeep en soda werden het meest gebruikt. Men waste, net als in de voorafgaande eeuw,
voornamelijk met groene zeep. Daarnaast werd ook gewassen met harde zeep, zoals
Sunlight. Zeepvlokken en zeeppoeders waren wel beschikbaar, maar duurder.18 Soda
kon, vooral omdat het goedkoper was dan zeep, uitstekend worden gebruikt als
inweekmiddel voor vuile, witte was. Voor wol en andere fijne weefsels was deze
alkalische stof ongeschikt als hij in een te hoge concentratie werd gebruikt. De
weefsels werden er dan door aangetast.
Het gebruik van zeep kende ook enkele nadelen. Het grootste nadeel was dat zeep
niet oplosbaar is in hard water. Hard water bevat calcium- en magnesiumzouten
waarmee zeep reageert tot een onoplosbare stof. Deze slaat neer op de was en
veroorzaakt op den duur een gelige kleur en maakt de textiel hard en stug.
Een ander nadeel was dat zeep niet gemakkelijk oplost in koud of lauw water. Dit
was een nadeel bij het wassen van wol, dat geen hoge temperatuur verdraagt.
Oplossingen voor dit probleem werden gevonden in de ontwikkeling van zeepvlokken
of -poeders en in de vorm van de alombekende zeepklopper.
Voordat het eigenlijke wassen aanving en ook als er beslist moest worden of een
sop voor een tweede wasbeurt gebruikt kon worden, beoordeelde de huisvrouw de
kwaliteit van het sop. Zij schatte dit in aan de hand van de ‘greep’ van het sop, of
aan de hand van het schuim. Schuim werd gezien als teken van waskracht. In 1931
vermeldde Suyver-Landré nog dat niet goed schuimende zeep weinig waarde heeft
als wasmiddel. Twee decennia later is in kringen van wetenschap en industriële
gebruikers al lang en breed bekend dat schuimvorming en waskracht weinig tot niets
met elkaar te maken hebben, maar wordt in reclames nog wel op schuimvorming als
teken van waskracht gewezen. Toen de petrochemische industrie wasmiddelen wilde
lanceren die niet goed schuimden, bleek dat deze bestaande waspraktijk daarvoor
een niet onbelangrijk obstakel vormde.19

Wassen in de textielindustrie
Bij de textielproductie vormde het wassen van de ruwe grondstof en het tussentijds
wassen van garens en stoffen een belangrijke en herhaaldelijk terugkerende stap.
Met name het wassen van wol was problematisch. De aanwezige vetten in de wol
vereisen een goed vetoplossend middel. Tegelijkertijd mag niet al het vet worden
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verwijderd: wolvezels bevatten inwendig vet dat de sterkte en veerkracht van de
vezel in stand houdt.
Naast eeuwenoude middelen als rottende urine (dat ammoniak bevatte) kwam in
de loop van de negentiende eeuw op grote schaal soda beschikbaar. Het raakte in
combinatie met zeep in gebruik als industrieel wolwasmiddel, waarbij men wel goed
moest opletten dat de soda-oplossing niet te geconcentreerd was.
Er ontstond een praktijk waarbij de wol in één wasgang in meerdere baden met
afnemende concentraties soda achter elkaar werd gewassen.20
Zeep werd dus ook toegepast, maar kende het reeds gesignaleerde probleem dat
het met de in hard water aanwezige kalkzouten reageerde, zodat zich een zogeheten
kalkzeep op de wol afzette.
De wol voelt dan plakkerig aan, heeft een goor uiterlijk en een onaangename geur.
Daarnaast ontstaan er vlekken in de wol bij het verven omdat de verf op de plaatsen
waar kalkzeep zit, minder goed hecht.21
Bij het spinnen en het weven werd de wol gesmout. Dat betekende dat de wol met
olie werd behandeld om slijtage door wrijving van de vezels met elkaar en met de
machines te beperken. Deze olie moest uiteraard later weer worden verwijderd en
dit diende, met het oog op een goed resultaat in het verfbad, een stuk subtieler en
nauwkeuriger te gebeuren dan bij het wassen van ruwe wol.
Soda en zeep waren bepaald geen ideale middelen voor dit werk.
Reeds in de negentiende eeuw zocht men dan ook naarstig naar nieuwe middelen.
Tegen het einde van de eeuw lukte het de zogeheten monopolzeep uit ricinusolie te
bereiden, maar ook dit was niet een middel dat aan alle te stellen eisen voldeed.
De toenemende industrialisatie en urbanisatie maakten het probleem steeds
nijpender, want zacht bron- en beekwater werd een schaars goed.

De ontwikkeling van nieuwe wasmiddelen
De opkomst van het ‘zelfwerkende’ wasmiddel
Voor 1940 vonden er op wasmiddelengebied twee ontwikkelingen plaats die een
breuk betekenden ten opzichte van het aloude gebruik van zeep en soda: de
ontwikkeling van zogeheten ‘zelfwerkende’ wasmiddelen voor het huishouden en
de ontdekking van nieuwe wasactieve stoffen, zoals monopolzeep, vanwege de
problemen die hard water gaf in de wolwasserij.
Zelfwerkende wasmiddelen waren samengestelde, poedervormige producten
waaraan naast gewone zeep stoffen zoals bleekmiddelen en waterontharders waren
toegevoegd. Het ‘zelfwerkende’ in de naam sloeg vooral op de toevoeging van het
bleekmiddel.
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Hard water leverde problemen op voor het wassen van wol. Vanaf de jaren twintig kwamen er
synthetische wolwasmiddelen op de markt die ook in hard water waren te gebruiken. Een van de
eerste Nederlandse producenten was de in 1926 in Delden opgerichte Chemische Fabriek Servo. Dit
bedrijf kwam in de jaren dertig met vetalcoholsulfaten op de markt, die in wasmiddelen voor wol en
zijde en in shampoos en tandpasta's werden verwerkt. In de jaren vijftig liet het bedrijf niet na deze
pioniersrol onder de aandacht te brengen.

Dit zorgde ervoor dat het tijdrovende uitleggen van de was op de bleek niet meer
nodig was. Aan het begin van de twintigste eeuw was het Duitse Henkel met het
middel ‘Persil’ de eerste die een dergelijk zelfwerkend middel introduceerde en dit
voorbeeld werd spoedig door de concurrentie gevolgd. Daar het bleekmiddel zo
gekozen was dat het alleen bij hogere temperaturen actief was en de bonte was nu
eenmaal bij lagere temperaturen werd gedaan, waren middelen als Persil ook de
eerste wasmiddelen die zowel voor de witte als de bonte was konden worden gebruikt.
Omstreeks 1950 had het zelfwerkende wasmiddel zich een vaste plaats verworven
in het Nederlandse huisgezin.22
Tot het einde van de negentiende eeuw maakten zeepfabrikanten in wezen maar
één product: zeep. Met de opkomst van de zelfwerkende wasmiddelen begonnen ze
te experimenteren met combinaties van stoffen. Mede daardoor ontstond er ook
inzicht in de verschillende functies die zeep en andere wasmiddelen in meerdere en
mindere mate hadden, zoals het vermogen vet op te lossen, het vermogen schuim te
vormen en het vermogen om te voorkomen dat het vuil weer op de vezel neersloeg.
Deze inzichten zouden van groot belang blijken bij de ontwikkeling van de eerste
synthetische ‘zepen’ (dat wil zeggen: synthetische wasactieve stoffen met andere
chemische samenstelling dan gewone zeep).

De ontwikkeling van de eerste synthetische ‘zepen’ in Duitsland
Een van de eerste middelen die een werkelijke verbetering betekenden voor de
industriële wolwasserij, werd in de jaren twintig ontwikkeld door H. Bertsch van het
Duitse bedrijf Böhme Fettchemie, dat hulpstoffen produceerde voor de textielindustrie.
Bertsch trachtte enkele nadelen van de door Böhme geproduceerde Turksroodolie
op te heffen door een andere grondstof dan olie te gebruiken. Hij vond de oplossing
in een reactie van een zogeheten vetalcohol met zwavelzuur. Het resultaat werd
vetalcoholsulfaat genoemd en bleek een goede vervanger van zeep te zijn.
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Omstreeks 1925 werden vetalcoholsulfaten voor het eerst toegepast in het
wasmiddel Gardinol, dat aan de textielindustrie werd verkocht. In 1932 werd
vervolgens het fijnwasmiddel Fewa op de Duitse consumentenmarkt gebracht. De
grote Duitse zeep- en wasmiddelenfabrikant Henkel volgde deze ontwikkelingen op
de voet, beducht als het bedrijf was voor de positie van zijn succesvolle middel Persil.
Vanaf 1935 wist het bedrijf alle aandelen van Böhme te verwerven en verschafte
zich zo een centrale positie op het nieuwe terrein van de synthetische wasmiddelen.23
In 1929 werd, wederom in Duitsland, een andere synthetische wasactieve stof
ontwikkeld door de Farbwerke Hoechst, een onderdeel van IG Farben. Deze
ontdekking volgde op een verzoek van een wolwasserij aan het bedrijf om een zeep
te ontwikkelen die geen kalkzeep zou vormen in hard water. Binnen een jaar had
men succes. Om de nadelige eigenschappen van gewone zeep kwijt te raken, had
men bij Hoechst bedacht om de zogeheten carboxylgroep van de in zeep aanwezige
vetzuren, die in hard water voor de problemen zorgde, te koppelen aan een molecuul
dat deze nadelen niet had. De zo ontstane synthetische ‘zepen’ werden
vetzuurcondensatieproducten genoemd. Ze kregen bij hun marktintroductie de
merknaam Igepon. In 1935 ging IG Farben een overeenkomst met Unilever aan,
waarin Unilever het wereldwijde exclusieve verkoop- en productierecht van
zeepproducten op basis van Igepon kreeg. Dat leidde ertoe dat Unilever datzelfde
jaar in Nederland de poedervormige haarwasmiddelen Blondona en Brunetta
introduceerde.24
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Nederland en de ontwikkeling van Teepol
In Nederland produceerden enkele bedrijven vanaf de jaren dertig synthetische
‘zepen’. Daarbij ging het met name om fabrieken van chemische producten die
werkten voor de textiel-, papier- en leerindustrie. Zo produceerde het in 1926
opgerichte Deldense bedrijf Chemische Fabriek Servo voor de textielindustrie onder
andere Turksroodoliën en zeep. In de jaren dertig wist het bedrijf een opening in de
patenten van Böhme Fettchemie te vinden en kon zodoende zijn eigen
vetalcoholsulfaten produceren. Ook de Fabriek van chemisch-technische producten
C.J. Clahsen te Enschede vervaardigde synthetische ‘zepen’. Eind jaren dertig
produceerde Clahsen verschillende soorten als was- of reinigingsmiddel of als
halffabrikaat voor wasmiddelen en shampoo. Sommige fabrikanten produceerden
consumentenmiddelen. Unilevers haarwasmiddelen Blondona en Brunetta werden
al genoemd. Daarnaast bracht de Enschedese fabrikant Echfa in 1932 het
wolwasmiddel Echfalon (op basis van een vetalcoholsulfaat) op de markt.25
Ook de Bataafsche Petroleum Maatschappij, die zich vanaf 1927 steeds meer ook
als chemische industrie zou ontwikkelen, ging zich met wasactieve stoffen
bezighouden. Dit was een gevolg van een vraag van de in 1931 opgerichte
Nederlandsche Cocaïnefabrieken naar alcoholen met lange koolstofketens die gebruikt
konden worden als oplosmiddel. De BPM kon dergelijke alcoholen leveren door
paraffine aan een kraakproces te onderwerpen. Daarbij ontstond een restproduct en
de leider van het chemische onderzoek op het BPM-laboratorium te Amsterdam,
Van Peski, bedacht dat men analoog aan de producten van Böhme Fettchemie uit dit
restproduct synthetische wasactieve stoffen zou kunnen bereiden. Het zou echter van
1933 tot 1937 duren voordat allerlei technische problemen waren opgelost en de
onder leiding van de scheikundige ingenieur E.E. van Andel staande proeffabriek
het nieuwe middel, dat men Teepol noemde, kon produceren. Met de zo geproduceerde
proefcharges werd de markt bewerkt. In 1938 werd opdracht gegeven tot de bouw
van een fabriek in het Engelse Stanlow, met een capaciteit van 10.000 ton Teepol
per jaar. In 1942 kwam die fabriek in bedrijf.26
In tegenstelling tot de synthetische ‘zepen’ die eerder in Duitsland waren
ontwikkeld, werd de ontwikkeling van Teepol ingegeven vanuit het streven om de
bijproducten van de BPM tot verkoopbare producten om te vormen. Niet de vraag
vanuit de textielindustrie,
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Een opname uit 1946 van de in de jaren dertig gebouwde Teepol-proeffabriek op het terrein van het
BPM-laboratorium te Amsterdam. Vanaf ongeveer 1931 experimenteerde men hier onder leiding van
A.J. van Peski en, later, E.E. van Andel met de productie van wasactieve stoffen uit hogere olefinen
die door kraken uit paraffine waren bereid.
Op de voorgrond enige mandflessen met geconcentreerd zwavelzuur, dat nodig was om de wasactieve,
‘gesulfateerde’ verbindingen te bereiden. Nog voor de oorlog verkocht de BPM een partij ‘Teepol’
die in deze proeffabriek was gemaakt aan Dobbelman.
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noch een vraag vanuit een andere groep consumenten vormde de aanleiding. Dit
betekende wel dat de BPM actief op zoek moest gaan naar afnemers van haar Teepol
en van andere middelen die men inmiddels in de oorlog had ontwikkeld (zoals het
aan de IG ontleende ‘Mersolaat’ en de uit petroleum gefabriceerde alkylarylsulfonaten
zoals ‘Dobs’).27

Onderhandelen over Teepol
De jaren na de Tweede Wereldoorlog kenden algehele schaarste.
Veel fabrieken werkten niet meer en er was een gebrek aan grondstoffen. Veel
artikelen moesten worden geïmporteerd en omdat daar geen evenredige groei van
de export tegenover stond leidde dit tot een tekort op de Nederlandse betalingsbalans.
De overheid deed al het mogelijke om de uitgave van buitenlandse deviezen te
beperken en hanteerde een strak stelsel van vergunningen om het bedrijfsleven daartoe
te dwingen. In concreto betekende dit voor de zeepindustrie dat wanneer grondstoffen
binnen Nederland zouden kunnen worden gevonden, dit door de overheid werd
geprefereerd boven de deviezenkostende import.
Begin 1946 besloot de BPM in Pernis een fabriek te bouwen voor de productie
van synthetische ‘zepen’. Aanvankelijk dacht men daarbij aan Mersolaat, maar in
augustus 1946 besloot de directie om met Teepol te starten, waarschijnlijk omdat
voor de productie van Mersolaat chloor nodig was, waarvoor de Koninklijke Zout
in Hengelo eerst haar fabriek zou moeten uitbreiden en er dus een aanzienlijke
vertraging zou optreden. In de BPM-raffinaderij op Curaçao nam men tegelijkertijd
de productie van Dobs ter hand. De BPM had toestemming van het ministerie van
Economische Zaken nodig om een fabriek te bouwen, Teepol te verkopen en
grondstoffen aan te kopen. Tevens was de BPM van het ministerie afhankelijk voor
de vaststelling van verkoopprijzen.28
Eind december 1946 kreeg de BPM toestemming voor het bouwen van een
‘synthetische waschmiddelenfabriek met de daarbij behorende opslag en
verpakkingsinstallatie’. De BPM wilde Teepol ook op de Nederlandse markt brengen
en trachtte daarbij de overheid te winnen voor het idee dat Teepol een deviezensparend
alternatief voor zeep was.29
Inmiddels had de directie van Lever's Zeep Maatschappij (LZM) - de Nederlandse
zeep- en wasmiddelentak van het Unilever-concern - lucht gekregen van de plannen
van de BPM en van de goedkeuring voor de bouw van een fabriek. De LZM was
zeer beducht voor de concurrentie van de BPM, zeker wanneer de BPM zelf de
verkoopprijs mocht vaststellen. In een brief aan het ministerie en een daaropvolgend
overleg tussen LZM en het ministerie werd onder andere de kwaliteit van synthetische
wasmiddelen, en van Teepol in het bijzonder, ter discussie gesteld. Hoewel de directie
van de LZM moest toegeven dat de deviezenkwestie een rol speelde, stelde men
daartegenover dat de kwaliteit van Teepol te wensen overliet. Teepol zou vooral als
haarwasmiddel, fijnwas- of afwasmiddel te gebruiken zijn. Bovendien zou het publiek
dan op de koop toe moeten nemen dat het middel al snel niet meer schuimde, en dat
zou alleen in tijden van schaarste aanvaardbaar zijn, aldus de LZM. Voor het wassen
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van linnen en katoen of voor het wassen van zwaar bevuilde stof was Teepol totaal
ongeschikt.
Zelfs wanneer het zou worden gemengd met andere stoffen, was het resultaat niet
beter dan wanneer alleen zeep zou worden gebruikt, terwijl de kosten per kilo wasgoed
hoger zouden zijn.30
De kansen voor overheidsdistributie van Teepol werden er niet beter op. Zeker
niet toen de overheid op 1 april 1947 liet weten Teepol als deviezenkostende stof te
zien. Daarbij speelde een rol dat de overheid de BPM op het gebied van deviezen
niet als een Nederlandse onderneming zag, maar als ‘een Engelse enclave in
Nederland’. Desondanks overwoog het ministerie 18.000 ton Teepol over een periode
van drie jaar verspreid af te nemen en vroeg het de BPM om een offerte. Uiteindelijk
besloot de overheid in 1948 echter om geheel van de aankoop van Teepol af te zien.31
De BPM vroeg daarop toestemming Teepol vrij te verkopen op de Nederlandse
markt en kreeg een vergunning om 1200 ton voor ‘technische doeleinden’ te
produceren en 2000 ton voor wolwas-, afwas- en reinigingsmiddelen. Dit resultaat
moet teleurstellend zijn geweest omdat de BPM om toestemming voor 10.000 ton
had gevraagd, waarvan men 2500 ton voor ‘technisch gebruik’ in de textiel-, leeren shampoo-industrie had bestemd en 7500 ton voor de vermelde particuliere
toepassingen. Ook met betrekking tot de prijsstelling legde de overheid beperkende
voorwaarden op.
De ‘geleide economie’ die in de oorlog was ontstaan, was bepaald nog niet voorbij.
Pas nadat zeep vanaf 2 december 1948 niet meer op de bon was, ontstond er weer
een vrije markt en kon de BPM haar middel met grote kracht pousseren.32

Unilevers toekomstplannen en het beeld van de Europese huisvrouw
In augustus 1947 ontvouwde Unilever de toekomstplannen van het bedrijf op het
gebied van wasmiddelen in Europa. Deze plannen waren gedeeltelijk gebaseerd op
ervaringen in de Verenigde Staten, waar synthetische wasmiddelen als Dreft (Procter
& Gamble) en Vel (Colgate) een vaste plaats op de markt hadden veroverd.
Omdat in Europa de schaarste aan zeep nog veel groter was dan in de Verenigde
Staten, zag Unilever een goede gelegenheid voor de introductie van synthetische
wasmiddelen. Het streven zou moeten zijn dat het in Europa als eerste met een
synthetisch gezinswasmiddel (voor witte en/of bonte was) op de markt zou komen.
Dat zou echter op korte termijn niet mogelijk zijn omdat de noodzakelijke
aanvullende chemicaliën schaars en duur waren.
Bleekmiddelen moesten worden toegevoegd, want Europese huisvrouwen stelden
hogere eisen dan Amerikaanse huisvrouwen
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Jan Benoist (1942), drogist
Frisse schoendeo voor vrouwen
Jan Benoist: Ik heb in 1968 een drogisterij overgenomen. Een drogisterij was toentertijd een
verzamelplaats voor onder andere kruiden en eenvoudige geneesmiddelen, waaronder veel losse
chemicaliën, zoals waterstofperoxide om je mond te spoelen en verdunde formaline voor zweetvoeten.
Losse vaseline schepte ik uit een kilobus, mensen brachten zelf een potje mee. Daarnaast verkocht ik
schoonmaakartikelen als soda, blokken sunlightzeep, bleekwater, poppetjes blauw en ammonia. En
ook nog aanmaakhoutjes, turfmolm voor de poezenbak en petroleum voor het oliestelletje. Kortom,
een echt zand-zeep-en-sodawinkeltje met drogerijen.
Mijn grootste omzet in cosmetica destijds was de pomp-eau-de-cologne. Ik had twee soorten: Boldoot
en 4711. De Jordaan was toen nog een echte arbeidersbuurt, daar gebruikten vrouwen geen parfum.
Begin jaren zeventig kwam de supermarkt op en de speciaalzaak kreeg het moeilijk. Ook kregen
mensen meer te besteden en nam de behoefte om zich beter te verzorgen toe. Op die behoefte speelden
de cosmetica-fabrikanten in. Zij gingen cosmetische producten maken voor het grote publiek. Dus
toen kreeg je diverse soorten dagcrèmetjes en nachtcrèmetjes en eau de colognes en eau de toilettes
en aftershaves. Ik heb nu tachtig soorten crèmes voor heren en in 1968 had ik er maar één.
De fabrikant kon zijn nieuwe artikelen het beste kwijt bij een winkel die bereid is daarvoor te praten,
want in een supermarkt wordt niet gepraat maar gepakt. En pakken werkt alleen met een artikel dat
al bekendheid geniet bij het grote publiek. Alras werd mijn drogisterij het voorportaal voor het
introduceren van allerhande nieuwe artikelen. Als zo'n product (bijvoorbeeld: Ajax schoonmaakmiddel)
de test van het publiek doorstond, dan nam de supermarkt het op in zijn assortiment en maakte het
gelijk een kwartje goedkoper.
Rond 1985 zie je een nieuwe trend van merknamen en hightech cosmetica de kop opsteken. De handel
speelt daarop in en probeert begeerte te scheppen. Een flesje parfum wordt begeerlijk als je het niet
in elke zaak kan kopen en als er een zweem van luxe omheen hangt. Je kunt tegenwoordig geen glossy
blad meer inkijken of er staat wel een hightech-cosmetica-advertentie met mooie meiden en strakke
kerels in. Mensen identificeren zich daar heel graag mee. Glamour en glitter en uiterlijke schijn. En
daar ben ik een stukje van.
Als ik eenmaal een contract heb gesloten met een exclusief cosmeticamerk, dan moet ik alles verkopen
wat zij te bieden hebben. Van dit soort producten ben ik de underdog. Ik heb hen nodig en zij mij niet.
Zij bepalen hoeveel ik van hun product per jaar moet verkopen en ook waar en hoe het wordt opgesteld
in de winkel.
Deze schoendeo is een mooi voorbeeld van een nieuw product. Dit heb ik net vorige week
binnengekregen. Frisse schoendeo, speciaal voor vrouwen: het busje is roze. En dit busje is precies
hetzelfde maar dit is speciaal voor mannen want het is donkerblauw.
Mijn medicijnen liggen me na aan het hart, want daar help ik mensen echt mee en voor de rest voorzie
ik in behoeftes.
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Na de Tweede Wereldoorlog kwam Shell met Teepol op de Nederlandse markt. Hoewel het olieconcern,
op grond van afspraken met Unilever, zelf geen kant en klare wasmiddelen op de consumentenmarkt
bracht, probeerde het bedrijf de huisvrouw via een advertentie in de Libelle van 3 februari 1950 wél
te laten weten dat er aan haar werd gedacht. Wetenschap en techniek moesten niet alleen voor
innovaties zorgen, maar waren blijkbaar ook goed voor het imago van een bedrijf.

ten aanzien van de witheid van de was. Daarnaast moest het middel door verdunning
(‘bulking’) aan de Europese dosering worden aangepast en moest ervoor gezorgd
worden dat het middel voldoende schuimde en zepig aanvoelde.33
Bij de fijnwas- en vaatwasmiddelen lagen de zaken wat eenvoudiger. Daar zag
Unilever op korte termijn wel een toekomst voor synthetische ‘zepen’. Voor deze
toepassingen waren bijna geen aanvullende chemicaliën nodig. Het ‘bulken’ zou
achterwege kunnen blijven omdat de huisvrouw op dat gebied toch al gewend was
aan zwaardere poeders. Bovendien waren synthetische zepen zacht voor de handen
aangezien ze geen alkali bevatten. Keuze uit meerdere wasactieve stoffen was er in
Europa toen echter nauwelijks. Alleen Duitsland en Nederland konden in hun eigen
behoefte aan synthetische wasmiddelen voorzien. In Nederland zag Unilever alleen
in Teepol een reële optie. Contact hierover tussen Unilever en BPM/Shell was
onvermijdelijk. Een oudere overeenkomst tussen beide werd toen weer verrassend
actueel.

De ‘Candles’-overeenkomst
In 1922 hadden Shell en Lever Brothers, een van de voorlopers van Unilever, een
overeenkomst gesloten waarin grofweg bepaald was dat Shell zich niet op de markten
van zeep, glycerine en vetzuur zou begeven en Unilever niet op de markt van
smeerolie en paraffinekaarsen. Deze overeenkomst kreeg de naam ‘Candles

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

agreement’. Toen Shell na de Tweede Wereldoorlog besloot de Teepolfabriek te
Pernis te bouwen, kwam de overeenkomst al snel ter sprake en in 1947 werd er tussen
beide partijen op topniveau over onderhandeld.34
De BPM stelde voor grondstoffen voor wasmiddelen te leveren, die LZM/Unilever
vervolgens tot eindproduct zou afwerken en verkopen, mits een deel van de winst
naar de BPM zou gaan.
Zo niet, dan overwoog men zelf wasmiddelen te gaan maken.
In september liet Unilever weten daar onmogelijk op in te kunnen gaan. Bovendien
waarschuwde het bedrijf de BPM dat ook de hulpstoffen die nodig waren om van
stoffen als Dobs en Teepol een compleet wasmiddel te maken, onder de omschrijving
van zeep vielen zoals die in de ‘Candles agreement’ was opgenomen.35 In de daarop
volgende onderhandelingen stelde Unilever de BPM voor de keus om óf geen
eindproducten te produceren, óf om wel eindproducten te produceren, maar deze dan
niet in de detailhandel te brengen (en dus alleen grootverbruikers te bedienen).
BPM koos in februari 1948 voor de laatste optie. Daarmee kon het bedrijf zich
dus niet meer met eindproducten op de detailhandel richten, maar mocht het wel
hulpstoffen in zijn producten opnemen. Dit had voor de BPM als voordeel dat men
gerichte product-research kon blijven doen om door het combineren van stoffen de
waseigenschappen van de BPM-detergenten te verbeteren. Een andere reden om zich
niet op het terrein van de afnemers van Teepol te wagen, was dat de BPM bang was
dat de daaruit ongetwijfeld voortvloeiende concurrentiestrijd terug zou slaan op de
verkoop van de olieproducten van de groep. Bedrijven als Unilever kochten immers
niet alleen Teepol van de BPM. De chemietak van de BPM bleef zo voor alles een
industrie van basischemicaliën.36
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De ontwikkeling en introductie van Presto
In 1948 besloot LZM een vaatwasmiddel op basis van Teepol op de markt te brengen.
In maart van dat jaar werd daarover een bespreking gehouden tussen mensen van
Unilever en de BPM.
Daarbij kwamen onder andere twee problemen van Teepol aan de orde: de
hygroscopiciteit en de waskwaliteit. Teepol werd snel kleverig wanneer het als poeder
in contact kwam met vocht.
Unilever zocht de oplossing van dit probleem in een goede verpakking. Dat was
op dat moment nog problematisch omdat de juiste materialen daarvoor niet
voorhanden waren. Over de waskwaliteiten waren de mensen van de BPM en Unilever
het snel eens: Teepol was ongeschikt voor het wassen van katoen aangezien het
losgewerkte vuil weer op de vezel neersloeg. Gebruik als vaatwasmiddel leek de
beste toepassing. Wel dienden er echter nog andere chemicaliën te worden toegevoegd.
Het BPM-laboratorium in Amsterdam deed daar systematisch onderzoek naar.37
In het ontwikkelde poeder, Presto geheten, werden naast Teepol ook andere stoffen
verwerkt, waaronder (vermoedelijk) soda, bicarbonaat, waterglas en water. Presto
werd in april 1949 gelanceerd. Het was niet het eerste, noch het enige vaatwasmiddel
dat Teepol bevatte, maar werd binnen een jaar marktleider. In 1950 werd 6300 ton
Teepol (20% actieve stof) verkocht, waarvan 5800 ton voor huishoudelijke doeleinden.
Concurrenten als Servo, Clahsen en Echfa brachten in datzelfde jaar 5000 ton op de
markt (20% actieve stof), waarvan echter slechts 1000 ton naar de huishoudens ging.
Duidelijk blijkt hieruit hoezeer de gevestigde fabrikanten op de textielindustrie
waren gericht en tevens dat de BPM met haar Teepol toen maar liefst 85% van de
huishoudelijke markt voor synthetische reinigingsmiddelen in handen had. De in
1947 door de BPM geformuleerde doelstelling van 7500 ton voor de
consumentenmarkt was dus voor een redelijk deel gehaald, maar de geplande afzet
van 2500 ton voor technische toepassingen bij lange na niet. Eind 1950 zou aan de
luxueuze positie op de consumentenmarkt echter een einde komen, mede als gevolg
van een besluit van Unilever om meer onderzoek op dit terrein te doen, zodat men
in de beoordeling van wasactieve stoffen minder afhankelijk was van Shell.
Tegelijkertijd presenteerden buitenlandse concurrenten van Teepol zich nadrukkelijker
op de Nederlandse markt.38
Shells aanpak van de productontwikkeling van Teepol had mensen van Unilever
namelijk de noodklok doen luiden. Onder de kop ‘De recente ontwikkeling in de
zeepindustrie baart ons grote zorgen’ schreef P.H.A. Hofkamp van de directie van
LZM in mei 1948 een notitie aan de Directie Nederland en aan enkele leden van de
raad van bestuur van Unilever. Hofkamp wees er daarin op dat Unilevers onderzoek
zeer mager afstak vergeleken bij het werk dat de BPM verrichtte. Daar waren toen
maar liefst vijf academici en twintig analisten dagelijks bezig met de problemen van
de was en Teepol. Hofkamp maakte zich sterk voor meer research naar synthetische
wasmiddelen in Engeland én Nederland. Zijn opmerkingen vonden gehoor en er
werd besloten meer te doen aan onderzoek. Zo stelde C.H. Clarke eind 1950 aan de
raad van bestuur voor in Port Sunlight in Groot-Brittannië een aparte
onderzoeksdivisie op te zetten voor synthetische wasmiddelen, de bestaande capaciteit
uit te breiden van dertig naar zeventig academici en ook in Nederland een
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verdubbeling van de bezetting te bewerkstelligen met niet minder dan twintig extra
doctorandi.39 Eind 1950 bracht Unilever het van oorsprong poedervormige Presto
voortaan ook als vloeibaar afwasmiddel op de markt.
Tot groot verdriet van de BPM, die nota bene zelf in 1949/1950 de markt voor
vloeibare synthetische wasmiddelen had ontwikkeld, koos Unilever echter voor een
nieuwe formulering en verving de grondstof Teepol door geïmporteerde
alkylarylsulfonaten, die beter scoorden in ‘Lever's Dishwashing Test’. Daarbij speelde
waarschijnlijk ook een rol dat Teepol in zekere zin een te krachtig vetverwijderend
middel was, waardoor het bij het afwassen nogal wat huidirritatie opleverde. De
beslissing van Unilever was een forse tegenslag voor de BPM wat betreft haar positie
op de huishoudelijke markt. In de professionele sfeer, zoals in ziekenhuizen, sanatoria,
apotheken, garages, slagerijen en schoonmaakbedrijven, wist Teepol zich echter
uitstekend te handhaven als reinigingsmiddel voor glaswerk, tegels en dergelijke.40

De eerste synthetische gezinswasmiddelen
Tot nu toe was het gebruik van synthetische wasactieve stoffen beperkt tot
toepassingen in fijn- en wolwasmiddelen, shampoos, vaatwasmiddelen en algemene
reinigingsmiddelen. Tot de markt van de reguliere gezinswasmiddelen waren ze niet
doorgedrongen. Rond 1950 was een van de grootste problemen van dergelijke
toepassingen in technische zin opgelost. Fabrikanten hadden, mede door ervaringen
opgedaan met middelen als vloeibare Presto, geleerd om hulpchemicaliën (de
‘builders’) toe te voegen die de waseigenschappen van de synthetische middelen
aanzienlijk verbeterden. Door het ontwikkelingswerk in de eerste jaren na de oorlog
was het wasmiddel een complex mengsel geworden dat op basis van uitvoerig
applicatieonderzoek werd ‘geformuleerd’.
Deze benadering, die door bedrijven als Henkel overigens reeds vanaf het begin
van de eeuw binnen de klassieke zeepindustrie gepionierd was, was mijlenver
verwijderd van de traditionele praktijk, waarin er met enkelvoudige stoffen als zachte
zeep, harde zeep en soda werd gewassen. Dit technische succes verklaart echter niet
waar het idee vandaan kwam synthetische ‘zepen’ überhaupt te gebruiken. Immers,
tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna heerste er schaarste aan vetzuren,
maar vanaf 1948 werd de overheidsregulering opgeheven en werd het tekort allengs
minder. Daarmee was een belangrijke reden komen te vervallen.
Toch werkten er twee zaken in het voordeel van de synthetische
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middelen, die we eerder met betrekking tot de kunststoffen signaleerden: (1) het feit
dat aardolie een goedkope grondstof was, en (2) de grotere flexibiliteit van de
synthetische chemie, die het mogelijk maakte specifieke wasmiddelen voor specifieke
toepassingen te ontwikkelen.
Ook op dit terrein was Amerika het grote voorbeeld. Aangezien de Amerikaanse
economie veel meer dan de Europese van aardolie afhankelijk was, waren daar nieuwe
petrochemische producten op de markt verschenen waar Europa nog weinig weet
van had.
Dit speelde ook op het wasmiddelenfront. In 1947 introduceerde Procter & Gamble
het middel ‘Tide’, waarin alkylarylsulfonaten de wasactieve stof vormden. Dit was
het eerste gezinswasmiddel op de Amerikaanse markt. Tide was zeer succesvol en
Unilever had in de daarop volgende jaren moeite om de achterstand in te lopen.
Juist daarom was Unilever er veel aan gelegen om in Europa met een synthetisch
gezinswasmiddel op de markt te komen voordat de concurrentie dit zou doen.41
Marktverwachtingen, mede gebaseerd op trends die aan de Amerikaanse markt
waren ontleend, speelden daarbij een grote rol. De totale hoeveelheid wasmiddelen
groeide voortdurend.
Niet alleen groeide de bevolking, maar ook het gebruik per hoofd van de bevolking
nam toe. In 1953 meende de voorzitter van de raad van bestuur van Unilever, Paul
Rijkens, in zijn jaarrede dat er wereldwijd in een groeiende potentiële markt plaats
zou zijn voor synthetische wasmiddelen naast zeep. In sommige landen zou een
gedeeltelijke vervanging plaatsvinden, in andere landen zou zeep zijn plaats
handhaven.42
Toen aan het begin van de jaren vijftig de schaarste aan grondstoffen en
productiefaciliteiten afnam, was de weg voor grootschalige productie vrijgemaakt.
Zo kreeg Unilever bijvoorbeeld de beschikking over een grotere sproeidroogcapaciteit
voor de fabricage van poedervormige wasmiddelen. Bij Dobbelman werd met steun
van het Marshallplan een verzepingsinstallatie gebouwd die uniek in Europa was.43
De race om het eerste synthetische gezinswasmiddel in Europa werd gewonnen
door Henkel en Unilever. In april 1952 introduceerde Unilever het middel ‘Omo’
tegelijkertijd met Henkels concurrerende middel ‘Perr’. Begin 1954 had Omo
praktisch het monopolie binnen zijn soort verworven. In hetzelfde jaar bracht
Dobbelman haar Castella Parels op de markt. Het synthetische wasmiddel had zich
een stevige positie op de Nederlandse markt verworven. Bij Unilever verdubbelde
de omzet van synthetische wasmiddelen zich wereldwijd in slechts twee jaar tijd
(1953-1954).44

De komst van de wasautomaat
Nadat begin jaren vijftig de eerste synthetische gezinswasmiddelen waren
geïntroduceerd, brak een periode aan waarin de ene verandering zich op de andere
stapelde: de opkomst van kunstvezels, het toenemend gebruik van wasmachines, die
bovendien steeds meer werden geautomatiseerd, en de introductie van de enzymatische
wasmiddelen. In 1951 introduceerde de AKU haar nylonvezel Enkalon, vier jaar
later gevolgd door de polyestervezel Terlenka. Ook buitenlandse fabrikanten kwamen
met hun nieuwe vezels op de markt. In 1957 werd in De Consumentengids van bijna
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dertig soorten of merknamen melding gemaakt. Hoewel de meeste nieuwe vezels
ook met de traditionele middelen gewassen konden worden, onderzocht men hun
waseigenschappen uiteraard ook in relatie tot de synthetische wasmiddelen.
Productonderzoek en ontwikkelingswerk op beide nieuwe terreinen stimuleerden zo
elkaar.45 Na 1945 raakten ook wasmachines op steeds grotere schaal in gebruik. In
1950 beschikte 16% van de huisvrouwen over een wasmachine. In 1964 was het
aantal wasmachinebezitsters gestegen tot 75%. De wasmachines stelden eisen aan
de te gebruiken wasmiddelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vorming van schuim.
De jaren vijftig en zestig kenden een enorme toename van de toepassing van
alkylarylsulfonaten in synthetische wasmiddelen die, in tegenstelling tot Teepol,
enorm schuimden. Illustratief is in dit geval een paginagrote advertentie in De
Telegraaf waarmee in 1952 Omo werd gelanceerd. Schuim werd toen gezien als een
teken van waskracht en in de Omo-advertentie werd daarop gezinspeeld:
‘OMO garandeert - en welke huisvrouw glimlacht niet als zij het leest - bergen
schuim, die zelfs bij gebruik van minimale hoeveelheden van dit nieuwe product de
stoutste verwachtingen overtreffen.’ Voor de nieuwe trommelwasmachines en
wasautomaten was deze enorme hoeveelheid schuim echter helemaal niet zo handig.
Het binnenwerk kon vol schuim raken, het isolatiemateriaal werd aangetast en de
grote hoeveelheid schuim was niet bevorderlijk voor de waswerking. In de loop der
tijd werden er dan ook wasmiddelen ontwikkeld met ‘afgeremd schuim’ en begon
men een onderscheid tussen hoog- en laagschuimende wasmiddelen te maken. De
Consumentengids testte in 1966 een zevental nieuwe middelen.46
Sluitstuk van de opkomst van het synthetische wasmiddel voor
trommelwasmachines en wasautomaten was de ontwikkeling van de enzymatische
wasmiddelen. Terwijl in de traditionele, vooroorlogse waspraktijk langdurig inweken
en handmatige vlekkenverwijdering gebruikelijk waren, vereiste de wasautomaat
een strak tijdsregime zonder handenarbeid. Eiwitvlekken bleken echter op die manier
niet te verwijderen te zijn. Bij hoge temperaturen stollen eiwitten, waardoor ze eerder
moeilijker dan makkelijker te verwijderen zijn. Bij lage temperaturen was de
waskracht van de bestaande synthetische wasmiddelen te gering. De toevoeging van
enzymen die eiwitten kunnen afbreken, bleek de oplossing van dit probleem. In 1963
kwam het Rotterdamse bedrijf Kortman & Schulte met ‘Biotex’ op de markt, het
eerste wasmiddel dat op basis van enzymen werkte. Het nieuwe middel was zo
succesvol dat het in 1966 een van de meest gebruikte wasmiddelen was.
Navolging bleef dan ook niet uit. De concurrentie kwam in
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De ‘geboortegolf’ moest schoongewassen door de wederopbouwtijd heen worden geholpen. In de
jaren vijftig kwamen bedrijven als Unilever; Henkel en Dobbelman voor het eerst met
gezinswasmiddelen op de markt waarin synthetische wasactieve stoffen waren verwerkt.

dezelfde periode met ‘Castex’ (Dobbelman), ‘Luvil’ (Unilever) en ‘Silex’ (Henkel).
In 1967 werd het laagschuimende Biotex Blauw als voorwasmiddel voor wasmachines
geïntroduceerd. Later volgden Procter & Gamble's ‘Ariel’ en Unilevers ‘Biologisch
All’ (1969), het eerste biologische gezinswasmiddel.47

Naar een nieuwe waspraktijk
De gelijktijdige opkomst van de synthetische wasmiddelen, de kunstvezels en de
wasmachine zorgde ervoor dat het doen van de was tussen 1945 en 1970 compleet
veranderde. In eerste instantie werd de traditionele waspraktijk na de oorlog hervat.
Wel raakten de gewone zachte en harde zeep langzamerhand in onbruik en waren
zij rond 1950 bijna volledig vervangen door de zelfwerkende wasmiddelen. Deze
werden gedurende de jaren vijftig en zestig op hun beurt weer vervangen door
synthetische gezinswasmiddelen. Grote veranderingen in de waspraktijk traden
evenwel niet op.
Ook niet toen de eerste wasmachines op het toneel verschenen.
De opkomst van de wasautomaat zorgde pas, samen met de laagschuimende en
enzymatische wasmiddelen die het gebruik daarvan mogelijk maakten, voor een ware
omwenteling in het doen van de was. Daarbij veranderde de praktijk van het werken
met een of twee (identieke) soppen in een duidelijk onderscheiden voorwas en
hoofdwas.48
Ook de benodigde kennis van zaken veranderde van aard.
Men hoefde niets of weinig meer te weten over vlekkenmiddelen,
onthardingsmiddelen en bleekmiddel. Wasmiddelenfabrikanten hadden met behulp
van ‘builders’ de functies van de diverse wasproducten in de wasmiddelen verwerkt.
Ook de voor het wasproces benodigde kennis was veranderd: timing en volgorde
van het wassen van diverse soorten was, energie- en watervoorziening,
waterverwarming en de verschillende stappen in het wasproces waren stuk voor stuk
vergemakkelijkt. Een en ander was grotendeels verdwenen in het binnenwerk en de
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schakelklokken van wasmachines. Huisvrouwen moesten nu weten hoe die machine
aangesloten en ingesteld moest worden.
Kortom, de locatie van een groot deel van de benodigde kennis van het wassen
was verplaatst van de wassende huisvrouw naar de laboratoria en
ontwikkelingsafdelingen van wasmiddelen- en wasmachinefabrikanten. De aard van
deze kennis veranderde tegelijkertijd van ‘traditionele’ tot wetenschappelijke
chemische kennis en werktuigbouwkundige kennis. Aan de kant van de huisvrouwen
kwam met die verplaatsing een nieuwe noodzaak tot productkennis op. Welke
wasmachine bood de meeste of handigste instelmogelijkheden en hoe moest die
machine worden ingesteld? Ook de wasmiddelen waren niet eenvoudiger geworden.
In plaats van de standaard zachte zeep van het begin van de eeuw was er een veelheid
aan soorten wasmiddelen ontstaan.

De nieuwe producten en het milieu
Het verschijnen van nieuwe middelen als plastics en synthetische wasmiddelen gaf
na de Tweede Wereldoorlog ook een nieuwe dimensie aan de milieuproblematiek.
Tot dan toe viel hetgeen wij nu milieuproblemen noemen in publieke discussies en
overheidsbeleid eigenlijk geheel samen met het gevaar, de schade en de
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hinder die productieprocessen veroorzaakten. In hoofdstuk twee hebben we
bijvoorbeeld gezien dat er bij de productie van zwavelzuur en superfosfaat
luchtverontreiniging optrad die tot talloze klachten aanleiding gaf. Die situatie was
typerend voor de toenmalige chemische industrie, waarin de milieu-effecten van de
eindproducten veel minder aandacht kregen.49 Dit impliceert overigens niet dat de
producten van de vooroorlogse chemische industrie geen negatieve gevolgen voor
de menselijke gezondheid en voor biologische ecosystemen hadden. Die gevolgen
waren er soms wel degelijk, maar ze werden niet onderkend, of ze werden onder een
andere noemer gevat. Een voorbeeld van dat laatste is het verfpigment loodwit dat
aan het begin van de eeuw in opspraak raakte omdat het de gezondheid van de
schilders zou aantasten. Verschillende deskundigen in binnen- en buitenland brachten
advies uit, hetgeen uiteindelijk leidde tot een verbod deze verfstof voor binnenwerk
te gebruiken. Het voorbeeld laat duidelijk zien dat het hier in de discussie om de
arbeidshygiënische risico's ging en niet om de (eveneens bestaande) negatieve
milieu-effecten van lood.50
Na 1945 veranderde die situatie. De oorzaken van die verandering zijn veelvormig.
Uiteraard spelen veranderende percepties een rol, waardoor men risico's zag waarvoor
men eerder de ogen had gesloten. Minstens zo belangrijk waren echter twee andere
zaken: de veel grotere productie van chemische stoffen, waardoor er ook meer in het
milieu terechtkwam, en het feit dat synthetische stoffen in de omgeving
terechtkwamen die niet door de bestaande ecosystemen konden worden afgebroken.
Het eerste punt zal uitvoerig in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
Tussen 1947 en 1970 steeg het productievolume van de chemische industrie met
ruim een factor tien (grafiek 7.1). Deze gigantische volumegroei had vooral negatieve
ecologische consequenties in die gevallen waar het om toxische of niet-afbreekbare
verbindingen ging, bijvoorbeeld het toenemend aantal chloorverbindingen,
respectievelijk de synthetische wasmiddelen. Al vrij snel na de introductie van de
synthetische wasmiddelen kwamen er klachten over de problemen die deze middelen
in rioolwaterzuiverings-installaties veroorzaakten. Deze installaties hadden vaak te
kampen met metershoge schuimlagen en begonnen slechter te functioneren. De
synthetische wasmiddelen waren veel stabieler dan zeep.
Terwijl zeep in bezinkingsinstallaties kon worden afgebroken, bleek dit voor de
synthetische zepen nauwelijks het geval te zijn.
De problemen werden veroorzaakt door Teepol en door de door ICI op de markt
gebrachte synthetische detergent Lissapol N.51
In de jaren vijftig en zestig, toen fabrikanten massaal op de uit aardolie
geproduceerde alkylarylsulfonaten waren overgegaan, bleek dat deze soms zelfs
helemaal niet afgebroken konden worden. De waterverontreiniging door synthetische
wasmiddelen begon een fors probleem te worden. Onderzoek wees uit dat
alkylarylsulfonaten met zogeheten ‘vertakte’ koolstofketens de boosdoeners waren.
Dat bleek de sleutel tot een oplossing. Onder andere Shell veranderde het
productieproces zo dat er voortaan alleen nog alkylarylsulfonaten met onvertakte
ketens werden geproduceerd.
Wettelijke maatregelen dwongen vervolgens af dat alle fabrikanten dit voorbeeld
moesten volgen. Duitsland liep daarbij voorop.
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Daar werd begin jaren zestig een wet van kracht die voorschreef dat 80% van de
gebruikte detergenten afbreekbaar moest zijn.
Net als de Engelse fabrikanten in 1965, stelden ook Nederlandse fabrikanten een
vrijwillige regeling op, die inging op 1 januari 1968. Staatssecretaris R.J.H. Kruisinga
van Sociale Zaken en Volksgezondheid zag vervolgens van wettelijke voorschriften
af.52
Het voorbeeld laat fraai zien dat synthetische producten in het milieu soms geheel
onvoorziene consequenties kunnen hebben.
Van nature aanwezige bacteriën kunnen een grote variëteit aan dierlijke en
plantaardige producten afbreken en vaak ook stoffen die daaruit zijn afgeleid en er
chemisch niet sterk van verschillen, zoals voor zeep bijvoorbeeld geldt. Voor nieuwe
synthetische producten zijn deze bacteriën niet altijd voorhanden, met de beschreven
problemen als gevolg. Voor kunststoffen en pesticiden geldt iets vergelijkbaars. Toen
deze middelen na de oorlog op de markt kwamen, werd de geringe afbreekbaarheid
ervan juist als een grote kwaliteit gezien. Wat was er nu mooier dan een pvc-pijp
voor de waterleiding en de elektra die niet uiteen zou vallen door rotting of roest?
Pas toen er steeds meer niet-afbreekbaar plastic op afvalhopen verscheen, drong het
langzaam door dat er een nieuw probleem was ontstaan. Afvalverbranding leek een
oplossing, maar er bleken giftige dioxinen vrij te komen als men chloorbevattende
kunststoffen (als pvc) verbrandde. Het duurde enige tijd eer men ook dat probleem
onder de knie had. Zo bleek het ‘wonderproduct’ van de jaren veertig tal van
onvoorziene gevolgen te hebben.53
Nog dramatischer gevolgen had het gebruik van pesticiden als DDT. In de loop
van de jaren veertig en vijftig werd steeds duidelijker dat dit middel, evenals andere
chloorbevattende bestrijdingsmiddelen, plagen niet definitief wist uit te bannen
doordat insecten er bijvoorbeeld een resistentie tegen wisten te ontwikkelen.
Bovendien bleek het om middelen te gaan die bepaald niet ongevaarlijk waren voor
de mens (bijvoorbeeld de betrokken loonspuiters) en voor hogere dieren. Toen de
Amerikaanse biologe Rachel Carson in 1962, in haar boek Silent spring, liet zien
welke ingrijpende gevolgen grootschalig pesticidengebruik had voor de natuur, sloeg
dit in Amerika in als een bom. Vooral omdat Carson het inzicht naar voren bracht
dat vetoplosbare chloorhoudende bestrijdingsmiddelen in zogenaamde ‘voedselketens’
konden accumuleren, waardoor er ook bij hogere dieren aan het eind van een
dergelijke keten, zoals roofvogels en visetende robben, een dodelijke dosis kon
ontstaan. Zij liet bovendien zien dat deze niet-afbreekbare middelen zich via dieren
en waterstromen over grote afstanden konden verplaatsen. Zelfs boven de poolcirkel,
in streken waar
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In de jaren veertig en vijftig adverteerden wasmiddelenfabrikanten ermee dat hun middelen letterlijk
‘bergen schuim’ produceerden. Lever's Zeepmaatschappij exposeerde in 1948 haar artikelen Vim,
Lux en Radion op een beursstand waar de schuimbergen niet ontbraken. Werd het schuim van deze
middelen nog afgebroken in waterzuiveringsinstallaties, met het schuim van de nieuwe synthetische
middelen was dat niet het geval. Tot in de jaren zestig, toen er aangepaste middelen op de markt
kwamen, zorgden synthetische wasactieve stoffen voor een aanzienlijke vervuiling van het
oppervlaktewater.

nooit bestrijdingsmiddelen waren toegepast, bleken robben deze stoffen in hun lijf
te hebben. President Kennedy stelde onmiddellijk een adviescommissie in, die in
1963 rapport uitbracht.54
Ook in Nederland deed het boek veel stof opwaaien toen het in 1963 in vertaling
verscheen. Een van de belangrijkste gangmakers van de discussie was de bioloog
C.J. Briejèr (1901-1986), die met Rachel Carson bevriend was. Als een van de eersten
in Nederland had hij zich voor de oorlog, in dienst van de BPM, bezig gehouden met
de toepassing van gechloreerde koolwaterstoffen als bestrijdingsmiddelen. Daarna
was hij in 1947 hoofd van de Plantenziektekundige Dienst geworden. Hij hoorde dus
qua positie geheel tot het establishment, maar met zijn ideeën over de gevaren van
bestrijdingsmiddelen week hij steeds sterker van de gevestigde orde af. Reeds in
1949 schreef hij in het Maandblad Landbouwvoorlichting een bezorgd artikel onder
de titel ‘Zijn wij op de goede weg?’. Daarna herhaalde hij zijn waarschuwingen
regelmatig, maar vond weinig gehoor. Pas na de publicatie van Carsons boek
veranderde dit. In 1967 publiceerde Briejèr een eigen boek onder de dreigende titel
Zilveren sluiers en verborgen gevaren. Chemische preparaten die het leven bedreigen.
Mede naar aanleiding van berichten over vogelsterfte ten gevolge van door Shell en
Duphar geproduceerde middelen als aldrin, dieldrin, endrin en chloordaan, ging de
overheid er nu wel toe over om regels te stellen. Er werd een commissie ingesteld,
onder voorzitterschap van professor Zielhuis, die in 1970 rapport uitbracht. Dit leidde
in 1971 tot een aanpassing van de bestaande bestrijdingsmiddelenwet.
De chemische industrie was inmiddels voor een deel omgegaan en had haar
onderzoek in de richting van selectief werkende middelen verlegd.55
Minstens zo belangrijk als deze directe gevolgen op het gebied van
bestrijdingsmiddelen was evenwel de omwenteling in het denken over het milieu in
het algemeen waartoe Carsons boek en de daarop volgende discussies aanleiding
gaven. Het besef drong door dat de ecologische gevolgen van verbindingen veel
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verder reiken dan de direct waarneembare schade en hinder voor de mens. Ons huidige
begrip ‘milieu’ ontstond in zekere zin pas in de loop van dat debat. Waar in de jaren
dertig strijd werd gevoerd over de aantasting van fruitbomen door een aangrenzende
fabriek, begon men nu in termen van een mondiale biosfeer te denken, waarin zich
tal van onderling gekoppelde processen afspeelden.56 Naast de vele nieuwe producten
die op de markt kwamen, was zeker ook dit nieuwe milieubegrip een van de
verworvenheden van de jaren zestig.
Frank van der Most, Ernst Homburg, Pieke Hooghoff en Aat van Selm
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Na de Tweede Wereldoorlog deed de overheid er alles aan om van Nederland een industriële natie
te maken.
Amerikaanse bedrijven werden met aantrekkelijke fiscale voorwaarden en investeringspremies naar
ons land gelokt. In de zomer van 1961 besloot het Amerikaanse bedrijf Dow een groot chemisch
complex in Terneuzen op te richten. Nadat een jaar later grond was aangekocht, ging in mei 1963
de eerste paal de grond in. Het Amerikaans-Nederlandse ingenieursbureau Fluor-Schuytvlot
superviseerde de bouw. Het terrein lag gunstig omdat chemicaliëntankers uit Amerika het bedrijf via
een aanlegsteiger in de Westerschelde direct van grondstoffen konden voorzien. In 1965, toen deze
foto werd genomen, waren de propyleenoxidefabriek (midden boven) en de daarnaast gelegen
polyglycolinstallatie vrijwel klaar.
De locatie groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste petrochemische complexen van Nederland.
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7 Industrialisatie en industriecomplexen: de chemische industrie
tussen overheid, technologie en markt
Overheid en industrialisatie
De eerste chemische complexen: DSM-Geleen en Shell Pernis
‘The sky is the limit’ - Schaalvergroting in de jaren zestig
Vervlechting in het Pernis-Botlek-Europoort-complex
Het Pernis-Botlek-Europoort-complex en het milieu

Voor nieuwe producten als plastics en synthetische wasmiddelen moest niet alleen
een markt worden gecreëerd, ze moesten ook worden geproduceerd. Na de Tweede
Wereldoorlog voerde de overheid een beleid dat ervoor moest zorgen dat die productie
voor een groot deel in Nederland zou plaatsvinden. Mede daardoor werd de chemische
industrie na 1950 de snelst groeiende industriële sector in Nederland. Tussen begin
1948 en juli 1952 werd er door de overheid, de Herstelbank en het particuliere
bedrijfsleven meer dan 530 miljoen gulden geïnvesteerd, waarmee de
beleidsdoelstelling van 300 tot 400 miljoen ruim werd overschreden.1 Dit was nog
maar de start van het industrialisatieproces. De geweldig stijgende vraag naar
eindproducten in de naoorlogse periode gaf een enorme stimulans aan de Nederlandse
chemische industrie.
De petrochemische industrie, die de grondstoffen voor kunststoffen en andere
synthetische producten leverde, maakte een snelle groei door, vooral na 1960. Er
verrezen langs de Nieuwe Waterweg, in Zuid-Limburg en bij Delfzijl grote
industriecomplexen, die bovendien vaak onderling waren verbonden door
pijpleidingen voor het transport van etheen en nafta. Over het hoe en waarom van
die ontwikkelingen gaat dit hoofdstuk.
Dat het groeiproces tussen 1950 en 1970 inderdaad snel verliep, blijkt wanneer
we een ‘Memorandum to the Board’ van de Koninklijke/Shell uit januari 1951 over
‘The Netherlands chemical industry, with special reference to the Group's position
in this field’ als ijkpunt nemen. Dat document geeft een helder beeld van de toen
heersende verhoudingen, die in scherp contrast staan tot de situatie twee decennia
later.2
Een opvallende conclusie van het memorandum is de constatering dat de
Nederlandse chemische industrie in vergelijking tot het buitenland weinig geïntegreerd
en zeer heterogeen, kleinschalig en individualistisch was. Grote chemische
fabriekscomplexen zoals door ICI en IG Farben waren gesticht, ontbraken ten
enenmale.
Belangrijke fusies en onderlinge samenwerkingsverbanden, die de grondslag voor
verticale integratie zouden kunnen vormen, hadden niet plaatsgevonden. Het zich
krachtig ontwikkelende Stikstofbindingsbedrijf (SBB) van Staatsmijnen leek, met
een omzet van ongeveer 100 miljoen gulden, nog het meest op de buitenlandse
voorbeelden, maar zelfs dat grootste Nederlandse chemische bedrijf was vele malen
kleiner dan bijvoorbeeld ICI. Bedrijven als de Koninklijke Nederlandsche
Zwavelzuurfabrieken (Ketjen), Albatros Superfosfaatfabrieken, de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ), de Electro Zuur- en Waterstoffabriek, de
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Nederlandsche Patent- en Kristalsodafabriek (Solvay), de Koninklijke Gist- en
Spiritusfabriek, het farmaceutische bedrijf Organon en de chemische tak van de
Algemene Kunstzijde Unie (AKU) waren het meest grootschalige dat Nederland te
bieden had, maar in internationaal verband hoorden ze op zijn best tot de ‘middelgrote’
ondernemingen.
In het licht van de discussie in hoofdstuk vier is dit een opmerkelijk oordeel. Daar
bleek immers dat omstreeks 1900 de Nederlandse chemische nijverheid in vrijwel
dezelfde bewoordingen werd getypeerd. Het lijkt wel alsof de concentratiebeweging
tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog en de expansie van de jaren twintig en
dertig geen enkel effect hebben gehad. Dit is echter schijn.
De betreffende bedrijven groeiden tussen 1915 en 1950 wel degelijk, maar de
grote concerns in het buitenland deden dit nog sterker.
Tussen 1950 en 1970 zou dit plaatje echter compleet veranderen.
Het Pernis-Botlek-Europoort-complex ontstond en ontwikkelde zich tot een van
de grootste chemische industriecomplexen ter wereld. Daarnaast wisten Shell Chemie,
DSM en het door fusies
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gevormde Akzo zich in de jaren zeventig op te werken tot de groep van de
vijfentwintig grootste chemische wereldconcerns. De door de BPM in 1950 nog zo
node gemiste fusies en overnames vonden dus later wél plaats. Tegelijk ontwikkelde
de Nederlandse chemische industrie zich van een betrekkelijk marginale bedrijfstak
tot een van de dragende pijlers van de nationale economie en tot een industrie die
een centrale rol vervulde binnen de onderling vervlochten chemische industrie van
Noordwest-Europa. De onderlinge vervlechting van productieprocessen, die tussen
1930 en 1960 aarzelend op gang kwam, zette zich vooral na 1960 op grote schaal
voort. Ze vond toen niet alleen binnen één fabriek plaats, maar ook tussen
verschillende fabrieken van één concern en zelfs tussen fabrieken van verschillende
concerns, zowel op nationale als op Europese schaal.
Het grote publiek reageerde verdeeld op deze ontwikkelingen.
De grote chemische industriecomplexen bij Rotterdam en in Zuid-Limburg zijn
voor sommigen toonbeelden van ongekende vooruitgang, terwijl ze voor anderen
symbolen zijn van de haast arbeiderloze fabriek en van de voortdurende dreiging
van explosiegevaren en milieucatastrofes. Waar er voor en vlak na de Tweede
Wereldoorlog nog grote maatschappelijke consensus heerste over het nut en de
noodzaak van industrialisatie op chemisch gebied, sloeg deze positieve houding later
betrekkelijk plotseling om. De chemische sector kreeg een slechte naam en werd een
sector waar, in meerdere opzichten, ‘een luchtje aan zat’.
In dit hoofdstuk schetsen we enige hoofdlijnen van dit spectaculaire groeiproces
en van de maatschappelijke tegenreactie die dit opriep. Aanvankelijk traden de
nationale overheid en een aantal semi-overheidsorganen sturend op. Voortbouwend
op een noodgedwongen dirigisme dat in de crisisjaren was ontstaan en zich in de
oorlogsjaren verder had kunnen ontplooien, zette de overheid een industrialisatiebeleid
in waarin aan de chemische industrie een belangrijke rol was toebedeeld. Een
daadwerkelijke versnelling van het industrialisatieproces kwam echter pas omstreeks
1960 tot stand, toen veranderingen in de grondstoffensituatie, de markt en de
technologie het groeiproces gingen domineren.

Overheid en industrialisatie
De eerste tien jaar na de oorlog was er een breed maatschappelijk draagvlak voor
een snelle opbouw van de Nederlandse chemische industrie. Het industrialisatie- en
vestigingsbeleid van de overheid speelde daarbij een grote rol. Daarna veranderde
dit meer dirigistische optreden in een beleid gericht op indirecte stimulering en het
scheppen van voorwaarden. Afgezien van de korte episode van de Eerste
Wereldoorlog (hoofdstuk 4), begon deze actieve rol van de overheid in de jaren
dertig, toen de zware economische depressie leidde tot beëindiging van het gevoerde
‘laissez-faire’-beleid. In 1936 richtte het ministerie van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart het Bureau Industrialisatie op, dat in het kader van de
werkloosheidsbestrijding voor het eerst een landelijk industrialisatiebeleid ging
formuleren. Een jaar later volgde de oprichting van het Centraal Instituut voor
Industrialisatie (CIVI - later Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling), dat het
op gang komende provinciale beleid ging coördineren en dat een intermediair werd
tussen overheid en bedrijfsleven. In 1938 bracht het Bureau Industrialisatie een ‘Nota
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inzake industrialisatie’ uit, waarin de richting werd aangegeven waarin de
industrialisatie zich zou dienen te bewegen.3
Vlak voor en tijdens de oorlogsjaren nam de greep van de overheid op het
economisch leven nog sterker toe. De Bedrijfsvergunningenwet (1938) hielp het Rijk
om de oprichting van fabrieken tegen te houden als deze een onverantwoord beroep
deden op schaarse grondstoffen en kredieten. Daarnaast waren er rijksbureaus voor
bijvoorbeeld de distributie van grondstoffen en producten. Ook het CIVI ging een
zeer actieve rol spelen. Onder leiding van J.W.H. Uytenbogaart - die na een carrière
bij Staatsmijnen en de AKU sinds 1938 een hoge staffunctie bij de BPM bekleedde
- coördineerde het CIVI de ontwikkeling van nieuwe chemische producten waaraan
door de oorlogssituatie gebrek was. Talloze chemici en ingenieurs van de praktisch
stil liggende BPM werden, met behoud van een deel van hun BPM-salaris, in dienst
genomen van (semi)overheidsinstituten om te voorkomen dat ze in Duitsland zouden
worden tewerkgesteld. Geneesmiddelen en synthetische rubber vormden enkele van
de vele producten waarvoor productieprocessen werden uitgewerkt. Na de oorlog
werd Uytenbogaart de hoogste baas van de chemische productiebedrijven van de
BPM (Pernis, Mekog etc.).4
Na 1945 noopten de omstandigheden de overheid deze dirigistische lijn voort te
zetten. Tal van grondstoffen en artikelen waren nog schaars en een steeds oplopend
tekort op de betalingsbalans vroeg om een zeer voorzichtig beleid ten aanzien van
het uitgeven van buitenlandse deviezen. De overheid hield de touwtjes strak in handen,
zoals het Teepol-voorbeeld in het vorige hoofdstuk liet zien. Het voor de oorlog
ingezette industrialisatiebeleid kreeg een nog hogere prioriteit, omdat de overheid
meende dat alleen door de productie van importvervangende en exportbevorderende
industriële producten de betalingsbalans in evenwicht kon komen en omdat er op
grote schaal werkgelegenheid moest worden geschapen.5
De in september 1949 gepubliceerde Nota inzake de industrialisatie in Nederland
voer echter reeds een middenkoers tussen dirigisme en volledige ondernemersvrijheid.
Versterking van de basisindustrie, met name de metaal en de chemie, was hierin een
van de belangrijkste beleidsvoornemens. Tot 1963 - toen de nagestreefde
‘harmonische’ opbouw van de industrie naar het oordeel van de regering was bereikt
- verschenen nog zeven Industrialisatienota's.
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Daarin werd gaandeweg ook een regionaal economisch beleid ontwikkeld, gericht
op investeringen in relatief achtergebleven gebieden als Groningen, Drenthe en
Midden-Limburg (later werd ook Zuid-Limburg onderwerp van beleid). Afgezien
van deze nadruk op selectief regionaal beleid kenmerkten de nota's zich tevens door
een toenemende liberalisering en een afnemend dirigisme.6

Het industrialisatiebeleid en de chemische sector
In het industrialisatiebeleid kreeg de chemische industrie van meet af aan een centrale
rol toebedeeld. Reeds voor de oorlog legde de chemicus en politicus Henri Gelissen
in een rede over ‘de beteekenis van de chemische industrie voor het economisch
leven in Nederland’ de nadruk op de uitstekende verkeerseconomische ligging van
ons land, waardoor er volop ruimte was voor chemische bedrijvigheid die
geïmporteerde grondstoffen veredelde tot weer uit te voeren producten.7
Latere studies zouden, evenals de industrialisatienota's, op die aanzet voortbouwen.
Alle aandacht ging uit naar sectoren met een grote potentie om de export te bevorderen
dan wel om producten te leveren die import vervingen. De metaalindustrie, de
chemische industrie en de textielindustrie scoorden daarbij het hoogst. Van de twee
tot drie miljard gulden die tussen 1947 en 1952 in de industrie geïnvesteerd zouden
moeten worden om de welvaart en werkgelegenheid in Nederland op peil te houden,
dienden 300 tot 400 miljoen gulden in de chemische industrie te worden besteed,
hoewel die sector toen nog geen acht procent van de industriële omzet voor haar
rekening nam en nauwelijks vier procent van de werkgelegenheid in de industrie.8
Dat er een breed draagvlak was voor een versnelde opbouw van de Nederlandse
chemische industrie, leidt dan ook geen twijfel. Welke prioriteiten moesten er echter
binnen de chemische sector worden gesteld? Vóór de Tweede Wereldoorlog had het
Bureau Industrialisatie, in het licht van de grote werkloosheidsproblematiek, benadrukt
dat het in productie nemen van hoogwaardige, arbeids- en kennisintensieve producten
het hoofddoel van het industrialisatiebeleid moest zijn. Specialisatie in plaats van
massaproductie was geboden, omdat juist daardoor ‘hersenwerk’ en ‘handenarbeid’
werden gestimuleerd. In 1948 werd het roer wat betreft de chemie echter omgegooid
toen J.W. Bartelds van het Centraal Planbureau (CPB) in een voordracht voor de
Nederlandse Chemische Vereniging korte metten maakte met die beleidslijn.
Door zijn gunstige ligging in de Rijndelta was Nederland bij uitstek geschikt voor
de vestiging van kapitaalintensieve chemische basisindustrie. Dáár lag volgens hem
de toekomst en de werkgelegenheidsdoelstellingen dienden daaraan ondergeschikt
te worden gemaakt. Bovendien, zo redeneerde hij, zouden de indirecte effecten van
de opbouw van die basisindustrie groot zijn, ook met betrekking tot arbeidsintensieve
sectoren. Vanaf dat moment zouden deze inzichten van het CPB het overheidsbeleid
op dit terrein
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De productie van kunststoffen en kunstvezels vormde een van de speerpunten van het naoorlogse
industrialisatiebeleid. Staatsmijnen en AKU werkten samen bij de productie van nylon-6. Staatsmijnen
maakte de grondstof caprolactam. In een in Emmen gebouwde fabriek polymeriseerde AKU die
grondstof tot nylon-6 en verspon dit vervolgens tot kunstvezels voor textiel.
Begin jaren vijftig produceerde de AKU ook zelf enige tijd caprolactam in de hier getoonde kleine
proefinstallatie.

bepalen. De groei van de chemische basisindustrie kreeg de hoogste prioriteit, waarbij
hoogstens de vraag of daarbij het gebruik van binnenlandse grondstoffen centraal
moest staan een punt van onderling debat was.9
De op het CIVI werkzame chemici E.H. Boasson en E.L. Krugers Dagneaux
stelden bij de ontwikkeling van hun plannen de verwerking van binnenlandse
grondstoffen centraal, vooral vanwege de betalingsbalans. Eind jaren veertig brachten
zij in enkele nota's de productie van chloor, natronloog en soda uit steenzout onder
de aandacht, evenals het gebruik van Drents aardgas als grondstof voor de chemische
industrie. Dezelfde nadruk op de verwerking van binnenlandse grondstoffen vinden
we ook terug in de eerste integrale studie die het CIVI van de gehele Nederlandse
chemische industrie ondernam: het in augustus 1949 opgestelde
‘Industrialisatieschema voor de chemische sector’.10
Deze studie was geheel vanuit de grondstoffensituatie ingedeeld.
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Het had ten doel te analyseren hoe een ‘harmonisch’ opgebouwde Nederlandse
chemische industrie er uit zou kunnen zien - waarmee bedoeld werd een industrie
waarin de grondstoffenvoorziening en de verwerking van tussen- en eindproducten
naadloos op elkaar zouden aansluiten - om op basis daarvan beslissingen over
kredietverlening te nemen én om ondernemers een leidraad te bieden met betrekking
tot de richting waarin zij investeringen zouden moeten doen. De redeneertrant van
het stuk sloot goed bij die van ondernemers aan, die immers op dezelfde manier naar
hun eigen chemische complexen keken. Voor het eerst werd deze zienswijze nu
echter op kwantitatieve wijze op de gehele Nederlandse basis- en
tussenproductenindustrie toegepast.
De kleinschalige eindproductenindustrie bleef grotendeels buiten beschouwing.
Het CIVI becijferde dat de helft van de 300 tot 400 miljoen die in de chemische
industrie geïnvesteerd moest worden, aan stikstof-, soda-, chloor- en
natronloogfabrieken dienden te worden besteed. Naast zwavelzuur en superfosfaat,
waar Nederland al sterk in was, vormden deze fabrieken de kern van de
anorganisch-chemische basisindustrie.

De drie speerpunten van het overheidsbeleid
In navolging van deze publicaties van het CPB en het CIVI en van een studie van
de chemicus en EZ-ambtenaar G.A. Kohnstamm, ging de financiële steun van de
overheid inderdaad grotendeels naar de chemische basisindustrie. Wanneer we de
kortstondige aandacht voor de kennis- en arbeidsintensieve farmaceutische industrie
buiten beschouwing laten, waren er drie terreinen waarop de concrete
overheidsstimulering binnen de chemische sector zich concentreerde: (a) de
stikstofmeststoffenindustrie, (b) de kunststoffenindustrie en dan vooral de
grondstoffenvoorziening op dat gebied, en (c) de soda-industrie.11
Van deze drie had direct na de oorlog de opbouw van de
stikstofmeststoffenindustrie de hoogste prioriteit. De grondstoffen daarvoor, lucht
en steenkool, waren in eigen land voorhanden. Zelf kunstmest maken voorkwam dat
er voor de belangrijke landbouwsector schaarse buitenlandse valuta moesten worden
aangewend.
Bovendien lag de belangrijke Duitse industrie in puin, zodat er goede
exportmogelijkheden waren, die de betalingsbalans beter in evenwicht konden
brengen. Met steun van de overheid werden vooral het SBB, maar ook de Mekog en
‘Sluiskil’ zeer sterk uitgebreid. Hierdoor werd de Nederlandse stikstofindustrie in
één klap een belangrijke partij op de wereldmarkt. Ze zou die positie decennia lang
weten te behouden.12
Het tweede speerpunt was de kunststoffen- en kunstvezelindustrie. Na bezoeken
aan Amerika benadrukte de ‘Commissie voor de industrialisatie op
kunststoffengebied’, onder voorzitterschap van Kohnstamm, begin 1947 dat in
Nederland met name de (grootschalige) grondstoffen- en tussenproductenindustrie
voor kunststoffen tot ontwikkeling moest worden gebracht. Daarnaast kreeg het in
de oorlog opgerichte en inmiddels naar TNO overgegane Kunststoffeninstituut de
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taak technische ondersteuning en scholing te bieden aan de (kleinschalige)
eindproducten- en kunststofverwerkende industrie.13
Mede op basis van de analyses van deze commissie werden er vanaf 1946 tal van
activiteiten door het bedrijfsleven ondernomen om de binnenlandse productie van
grondstoffen voor plastics en kunstharsen ter hand te nemen, die tot dan toe in ruil
voor dure dollars moesten worden geïmporteerd. Tussen 1946 en 1950 overlegden
de vier grootste spelers op dit terrein - Philips, AKU, BPM en Staatsmijnen voortdurend met elkaar om te bezien hoe kon worden samengewerkt. De vorming
van één groot nationaal polymerenconcern was daarbij een van de opties. Staatsmijnen
en de BPM hadden de technologie voor de productie van grondstoffen en
tussenproducten in huis, terwijl Philips, AKU en, in mindere mate, de BPM veel
kennis hadden over polymerisatie- en polycondensatieprocessen, over de verwerking
van eindproducten en over de fysica en chemie van macromoleculen. Dit grootse
plan - dat in de persoon van Kohnstamm sterk door de overheid werd gesteund - liep
echter op niets uit. De BPM besloot haar eigen weg te gaan en stortte zich op de
productie en verdere verwerking van PVC.
Na vier jaar met Staatsmijnen over talloze samenwerkingsvormen onderhandeld
te hebben, haakte ook Philips af toen de directie van het elektronicaconcern in
1949-1950 definitief besloot dat de afdeling Chemische Bedrijven niet tot een
kernactiviteit mocht uitgroeien. Alleen de samenwerking tussen Staatsmijnen en
AKU op het gebied van kunstvezels bleef over. Staatsmijnen bouwde in Geleen - op
basis van eigen research en van na de oorlog openbaar geworden
IG-Farben-technologie - een fabriek voor caprolactam, de grondstof voor nylon-6,
die een capaciteit van 1000 ton/jaar had toen deze in 1952 in bedrijf kwam. In de
speciaal voor dat doel met staatssteun gebouwde AKU-fabrieken in Emmen werd
caprolactam vervolgens verwerkt tot Enkalon (= nylon) garen en vezels.14
Het derde zwaartepunt van het industrialisatiebeleid op chemisch gebied betrof
de oprichting van een Nederlandse sodafabriek. Het CIVI rapporteerde in oktober
1948 over de noodzaak van de bouw van een sodafabriek van ongeveer 100.000
ton/jaar bij Hengelo of de stad Groningen. De aanwezige zoutvoorraden spraken
voor de Twentse optie, maar de noodzaak grote hoeveelheden afvalstoffen te lozen
daartegen. Toen de NAM in 1951 de zoutpijler bij Winschoten ontdekte, veranderde
het gehele plaatje. Delfzijl werd nu de ideale vestigingsplaats. Tussen 1951 en 1954
verschenen er verschillende beleidsstudies en probeerde de overheid een consortium
te vormen dat de grote kapitaalsom voor de fabriek bijeen zou brengen. Daarbij kwam
het goed van pas dat Staatsmijnen, Ketjen, KNZ en Mekog (BPM) in augustus 1947
de gehele verkoop van basischemicaliën hadden gebundeld in het toen opgerichte
Nederlandsch Verkoopkantoor voor Chemische Producten (NVCP). Het was dit
samenwerkingsverband rond de KNZ dat de overheid wilde benutten om de

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

381
oprichting van de sodafabriek een breed draagvlak te geven.15
De rol van de overheid was cruciaal. De KNZ stond achter de oprichting van de
fabriek, omdat zout - als een van de voornaamste grondstoffen van soda - uitstekend
in haar programma paste, maar het benodigde kapitaal van 57 miljoen gulden ging
de mogelijkheden van dat bedrijf verre te boven. Bovendien hadden de andere
NVCP-partners grote bedenkingen tegen het plan:
Staatsmijnen omdat dat bedrijf net zelf een sodafabriek in aanbouw had en de
BPM omdat men de rentabiliteit laag inschatte.
Voor de overheid was de industrialisatie van Noord-Nederland echter een dusdanige
prestigezaak dat minister van Economische Zaken J. Zijlstra alles op alles zette om
het project erdoor te krijgen. Staatsmijnen werd door EZ zwaar onder druk gezet om
het eigen sodaproject te laten vallen. Zijlstra wist ook de BPM/Mekog binnenboord
te houden. Deze deed voor het bijna symbolische bedrag van fl. 250.000,- mee, om
de bestaande goede relaties met de regering te bewaren. Voor EZ was deze kwestie
van levensbelang omdat de Staat maar liefst 21 miljoen van de benodigde 57 miljoen
financierde, zodat openbare steun van vier grote chemische bedrijven het vertrouwen
moest inboezemen om de desbetreffende wet door het parlement te loodsen. In 1954
kon, na drie jaar van voorbereiding en onderhandelingen, de NV Nederlandse
Soda-Industrie eindelijk worden opgericht. Ruim drie jaar later was de fabriek gereed
en kon ze in juli 1958 worden geopend.16
De sodafabriek werd geheel in het KNZ-concern geïntegreerd. De participatie van
de drie NVCP-bedrijven was slechts een tijdelijke constructie. De Mekog en Ketjen
verkochten hun aandelenpakket weldra aan de KNZ en ook Staatsmijnen ruilde in
1958 haar aandelenbezit in de sodafabriek om voor aandelen KNZ. Voor het
Hengelose zoutbedrijf werd de sodafabriek in Delfzijl het startpunt voor de vestiging
van meerdere fabrieken op die plaats, waaronder een chloor-alkali elektrolysefabriek
(1958), een zoutfabriek (1959) en een methylaminefabriek (1968). Na de fusie met
AKU in 1969 werd ook de naastgelegen, in 1964 in bedrijf gekomen fabriek voor
dimethyltereftalaat (DMT), de grondstof voor de Emmense Terlenka-fabrieken,
geïntegreerd in dit KNZ/Akzo-complex. De overheid kon tevreden zijn. Naast de
Breedbandfabriek van de Hoogovens, fungeert de Nederlandse Soda-Industrie in
Delfzijl in de literatuur steevast als een van de paradepaardjes van de naoorlogse
industrialisatiepolitiek.17

De eerste chemische complexen: DSM-Geleen en Shell Pernis
Ondanks de vele initiatieven die de overheid en het bedrijfsleven vanaf 1945 namen,
moet men zich geen overdreven voorstelling maken van de omvang van de
industrialisatie op chemisch gebied in de jaren vijftig. Deze was niet alleen bescheiden
vergeleken met latere ontwikkelingen, maar ook binnen de context van het toenmalige
industrialisatiebeleid blijkt dat het leeuwendeel van de investeringen slechts voor
rekening van enkele bedrijven kwam.
In nota's als het ‘Industrialisatieschema voor de chemische sector’ van het CIVI
uit 1949 waren een harmonische opbouw en complexvorming als wenselijkheden
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naar voren gebracht. Een nadere uitwerking van die begrippen werd in juli 1952 door
de toenmalige researchdirecteur van Staatsmijnen, G. Berkhoff, gegeven. Zijn betoog
was een krachtig pleidooi voor verticale integratie.
Uitgaande van een stevige positie op grondstoffengebied, dienden chemische
bedrijven ook de fabricage van tussen- en eindproducten op zich te nemen, zodat
producten met een steeds hogere toegevoegde waarde zouden ontstaan. Zo zou er
een chemisch complex ontstaan waarin de productenstroom zich steeds fijnmaziger
vertakte over de verschillende fabrieken en installaties.
Dit was gunstig voor de winst van het bedrijf, maar ook voor de nationale
betalingsbalans. Export van producten met een hoge toegevoegde waarde was een
van de grote taken die de overheid, volgens Berkhoff, aan de Nederlandse chemische
industrie had toegedacht.18
Deels herleefde hier de droom van Boldingh (hoofdstuk 4), maar nu
geherformuleerd in economische termen en - belangrijker nog - uitgesproken door
een vertegenwoordiger van een bedrijf met een ijzersterke positie op
grondstoffengebied. Complexen van dit type kende Nederland nog nauwelijks.
Volgens Berkhoff waren er slechts twee: het chemische complex van de BPM in
Pernis en het complex van Staatsmijnen. Daarmee spoorde zijn oordeel geheel met
de analyse van het ‘Memorandum to the Board’ van de BPM uit 1951. Aan een
beschrijving van de ontwikkeling van die twee chemische industriecomplexen is het
vervolg van deze paragraaf gewijd.

Het chemische complex van Staatsmijnen
Voordat Staatsmijnen vanaf ongeveer 1947 een omvangrijk uitbreidings- en
diversificatie-programma in gang zette, bestond haar afdeling Chemische Bedrijven
uit twee samenhangende clusters van productie-installaties: de chemische sector van
de cokesfabrieken en het SBB. In de chemische sector van de cokesfabrieken, die
vanaf 1920 bestond, werden bijproducten van de cokes- en gasfabricage opgewerkt
tot min of meer zuivere chemische handelsproducten, bijvoorbeeld benzeen, tolueen,
xyleen, naftaleen, antraceen en ammoniumsulfaat. Eind jaren dertig werd begonnen
met de verwerking van etheen uit cokesovengas tot producten als alcohol en
dichloorethaan (voor synthetische rubber). Ten behoeve van de productie van alcohol
en andere organische chemicaliën was er ook een contactzwavelzuurfabriek gebouwd,
die sinds begin 1939 in bedrijf was. De kern van het SBB werd door de in mei 1930
opgestarte ammoniakfabriek gevormd (hoofdstuk 5). De geproduceerde ammoniak
werd vervolgens in andere fabrieken
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Na de Tweede Wereldoorlog ondernam kunstmestproducent Staatsmijnen een groot
diversificatieprogramma, waarbij het bedrijf achtereenvolgens de productie van grondstoffen voor
kunstvezels en plastics, de eigenlijke polymeerproductie en de bereiding van verschillende
fijnchemicaliën opnam. Bij Geleen en Beek ontstond een van de grootste Nederlandse chemische
complexen, waarbij het linksboven zichtbare noordcomplex uit de kunstmestfabrieken voortkwam en
het op de voorgrond gelegen zuidcomplex uit het polychemiebedrijf. Rechts vooraan is op deze foto
uit 1993 de klaarinrichting voor afvalwater zichtbaar. Daarboven, achter de loodsen, de NAK III
(naftakraker III). Tussen de NAK III en het noordcomplex liggen de NAK IV en de rubber-,
polypropeen- en polyetheenfabrieken.

Omstreeks 1960 werd duidelijk dat de vraag naar etheen en waterstof de eigen productie ging
overstijgen. Het bedrijf besloot tot de bouw van naftakrakers. Hiermee kwam een proces van
grootscheepse schaalvergroting op gang. De door Linde AG ontworpen naftakraker III, die eind 1971
in bedrijf kwam, was bij oplevering gemeten naar het bouwoppervlak de grootste chemische fabriek
die DSM tot dan toe gebouwd had. De bouwkosten bedroegen 100 miljoen gulden, een gigantisch
bedrag in die tijd.

Ook bij de productie van waterstof voor de bereiding van ammoniak stapte Staatsmijnen na 1960 af
van de carbochemische grondstoffen (cokesoven- en synthesegas) en verving deze door het zojuist in
Nederland ontdekte aardgas. Er werden methaankrakers gebouwd om het benodigde waterstof uit
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het in aardgas aanwezig methaan te bereiden. De foto toont de bouw van een van die installaties,
halverwege de jaren zestig.
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Schema van de grondstof-product-relaties binnen het Staatsmijnencomplex omstreeks 1964. Steenkool
vormde toen nog de voornaamste grondstofbron. Enkele jaren later was het bedrijf geheel op aardgas
en aardolie overgeschakeld. Naast kunstmeststoffen werden er in 1964 organische producten en
kunststoffen geproduceerd. De fenolfabriek in de Botlek was toen in aanbouw.
Daarmee zette het bedrijf de eerste stap buiten Zuid-Limburg.

en installaties omgezet in salpeterzuur en in kunstmeststoffen als kalkammonsalpeter
(KAS), fosfaatammonsalpeter (FAS) en kalksalpeter (KS). Een
lodenkamer-zwavelzuurfabriek completeerde het SBB-complex.19
Het naoorlogse diversificatieprogramma bouwde op deze aanzetten voort.
Staatsmijnen wilde de nieuwe producten zoveel mogelijk maken uit reeds voorhanden
zijnde grondstoffen en tussenproducten. De eerste grote uitbreiding in de chemische
sector kwam in 1949 tot stand, toen de synthesegasfabriek in bedrijf kwam, bedoeld
om de waterstof- en daarmee de ammoniak- en de salpeterzuurproductie op te voeren.
Om het daarbij vrijkomende koolzuur te verwerken, startte men de bouw van een
sodafabriek. Toen het regeringsbeleid met betrekking tot Delfzijl dit plan doorkruiste,
verbouwde men die fabriek tot een ureumfabriek. Ureum kon, op basis van IG
Farben-technologie en van research die ‘Sluiskil’ en Staatsmijnen hadden verricht,
eveneens uit koolzuur (en ammoniak) worden gemaakt. Vlak na de oorlog bestond
er binnen de kunststoffenindustrie een grote vraag naar deze grondstof voor
thermoharders, terwijl tevens de mogelijkheid bestond het product als meststof te
gebruiken. Toen de fabriek in 1956 uiteindelijk in bedrijf kwam, koos Staatsmijnen
voor die laatste toepassing, omdat de kunststoffenindustrie inmiddels in haar behoefte
had weten te voorzien. De vele verbeteringen die de chemici en ingenieurs van
Staatsmijnen in het productieproces van ureum hadden weten aan te brengen, maakten
de nieuwe fabriek tot een van de meest succesvolle in haar soort. Via
dochteronderneming Stamicarbon verstrekte het bedrijf over de gehele wereld licenties
op dit gebied. Tientallen ureumfabrieken werden op basis van deze DSM technologie
gebouwd. DSM ontwikkelde ook de technologie voor de productie van de
thermoharder melamine, waarvoor ureum de grondstof was.20
Ondertussen had Staatsmijnen voor de kunstharsenindustrie en de nylonfabriek
van de AKU een aantal fabrieken voor organische producten gebouwd, uitgaande
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van grondstoffen als benzeen en naftaleen. In april 1951 kwam de
ftaalzuuranhydridefabriek in bedrijf, in 1952 gevolgd door productie-installaties voor
fenol, cyclohexanon/cyclohexanol en caprolactam. Deze laatste fabriek werd - door
de steeds stijgende vraag naar synthetische vezels en de voortdurende uitbreiding
van de AKU-fabriek in Emmen - weldra het trekpaard van het gehele cluster
Organische Fabrieken. De productie steeg al snel naar 13.500 ton in 1960 en zelfs
45.000 ton in 1963. In 1969 was het bedrijf - dat sinds 1 januari 1967 in de N.V.
DSM was omgezet, omdat het opereren op internationale chemische markten niet
als taak van de nationale overheid werd gezien - met een productiecapaciteit van
130.000 ton/jaar de tweede caprolactamproducent van Europa. Om in de daarmee
samenhangende fenolbehoefte te voorzien, bouwde Staatsmijnen samen met Dow
een fenolfabriek in de Botlek, die in 1964 in bedrijf kwam. In 1956 nam de directie
het besluit om zich ook op het terrein van de eigenlijke polymeertechnologie te gaan
bewegen. Na moeizame licentieonderhandelingen met de Duitse chemicus Karl
Ziegler, zijn Amerikaanse licentiehouder Koppers & Co. en het Britse ICI
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startte Staatsmijnen de bouw van het Polychemiebedrijf in Beek, waar aanvankelijk
vooral polyetheen geproduceerd zou gaan worden. In maart 1959 kwam een fabriek
voor LD (lage dichtheid) polyetheen in bedrijf, op basis van een door ICI ontwikkeld
hogedrukproces. De capaciteit ervan was 7000 ton/jaar. Ruim drie jaar later volgde
een even grote fabriek voor HD (hoge dichtheid) polyetheen, volgens het
lagedrukproces van Ziegler. In 1969 was de capaciteit van deze fabrieken inmiddels
uitgebreid tot 110.000 ton LD en 30.000 ton HD polyetheen per jaar.21
Net zoals bij caprolactam het geval was, zorgde ook hier de steeds stijgende vraag
naar kunststoffen voor een proces van achterwaartse integratie: er moesten
etheenfabrieken worden gebouwd om het Polychemiebedrijf van grondstof te voorzien.
De productie van etheen uit cokesovengas bleek al snel onvoldoende. Het bedrijf
besloot daarom een naftakraker te bouwen met een capaciteit van 25.000 ton etheen
per jaar. Deze kwam in juli 1961 in bedrijf. Met het verwerken van nafta (lichte
benzine) zette Staatsmijnen tevens de eerste stap richting petrochemie. Mede in
verband met de op handen zijnde sluiting van de mijnen, schakelde het bedrijf in de
jaren zestig geheel over van steenkool op aardolie als grondstof. In 1966 kwam een
tweede naftakraker in bedrijf en in 1971 een derde (tabel 7.1). Daarnaast schakelden
de ammoniakfabrieken over van cokesovengas en synthesegas op aardgas als
waterstofbron.22
De bouw van naftakrakers (ook etheen- of stoomkrakers geheten) had grote invloed
op de dynamiek van het bedrijf. In eerste instantie kan men de opbouw van de
etheencapaciteit bij DSM als een vorm van achterwaartse integratie zien. Weliswaar
was men polyetheen gaan maken op basis van het reeds aanwezige cokesovengas
(voorwaartse integratie), maar nadat die kunststoffenfabrieken in bedrijf waren, was
het toch vooral de vraag vanuit de markt die de dynamiek bepaalde. Ook bij de
industrialisatie in de Botlek en Terneuzen begonnen verschillende bedrijven (Dow,
ICI) met de bouw van fabrieken voor tussen- en eindproducten, terwijl de benodigde
basischemicaliën van elders werden aangevoerd. Pas nadat de markt voldoende
ontwikkeld was en de vraag naar kunststoffen voortdurend steeg, werd er up-stream
capaciteit bijgebouwd om in de groeiende behoefte aan basischemicaliën te voorzien.
Naast de marktvraag naar kunststoffen was er echter nog een tweede factor die in
de jaren zestig meer en meer de dynamiek van de branche ging bepalen. Het betrof
de technische ontwikkeling en schaalvergroting van de naftakrakers die in gang gezet
was door de voortdurend stijgende vraag naar etheen. Door verbeteringen aan de
fornuizen en door de integratie van talloze kleine technische innovaties in een geheel
nieuw totaalontwerp, slaagden Amerikaanse en Duitse engineering contractors als
Stone & Webster, Lummus, M.W. Kellogg, Selas, C.F. Braun, Foster-Wheeler en
Schmidt, in samenwerking met de ingenieurs van producenten als Esso (SO = Standard
Oil) en Shell, er tussen 1960 en 1965 in een geheel nieuwe generatie stoomkrakers
te ontwerpen. Lag de maximale etheenproductie per installatie in de jaren vijftig nog
bij 20.000 tot 40.000 ton/jaar, omstreeks 1965 was dit reeds tot boven de 100.000
ton gestegen, terwijl enkele jaren later 300.000 ton of meer de standaard was. Hierdoor
daalde tussen 1955 en 1970 de kostprijs van etheen van 81 dollar/ton tot onder de
30 dollar/ton.23
Voor etheenproducenten als DSM had deze ontwikkeling grote gevolgen. De
kostprijs van etheen werkte door in de kostprijs van alle producten die uit etheen
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werden gemaakt. Het zou daarom economische zelfmoord zijn om een eigen
verouderde etheen-

Tabel 7.1: Nafta- of stoomkrakers en etheencapaciteit, 1960-1975
Bedrijf

Locatie

Begin productieOntworpen
Engineering
capaciteit (ton contractor
etheen)
juli 1961
25.000
Stone &
Webster

Staatsmijnen

Geleen/Beek

Staatsmijnen

Geleen/Beek

eind 1966

100.000

Stone &
Webster

Shell

Pernis

1967

135.000

Stone &
Webster

Dow

Terneuzen

najaar 1969

400.000

Lummus

Gulf Chemie

Europoort

begin 1970

300.000

??

DSM

Geleen/Beek

nov. 1971

350.000

Linde/Selas

Dow

Terneuzen

1972

400.000

Lummus

Shell

Moerdijk

1973

450.000

Stone &
Webster

Bronnen: Chemisch Weekblad 57 (1961) 481, CW 61 (1965) 295, CW 65 (1969),
nrs. van 25 apr., 30 mei, 27 juni, 18 juli, 1 aug., 28 sep., 24 okt., 14 nov.; Olie 17
(1964) 234, 302; Onder de vlam 9 (1965/1966), nrs. van 5 feb., 29 okt. 1965, 21
jan. 1966; Rotterdam Chemisch Centrum (Rotterdam 1968) 11, 18; F. de Boer,
‘Elf-provinciën-nummer’, NCI (mei 1968) 97; [DSM], Industriële activiteiten
(Heerlen 1970); E. Wever, Olieraffinaderij en petrochemische industrie (Groningen
1974) 92, 97, 115, 117-121; D. Mittmann, Die chemische Industrie im
nordwestlichen Mitteleuropa (Wiesbaden 1974) 250-251, 293, 304, 322; Shell
Nederland Chemie 25 jaar (Rotterdam 1974) 10-13; P. Tans, ‘Van Staatsmijnen
tot DSM’, Het land van Herle 27 (1977) 97-99; DSM Magazine jan. 1977 en april
1978; Bedrijfstakverkenning 1980. 8. Chemische-, rubber- en kunststofverwerkende
industrie ('s-Gravenhage 1980) 195; P. de Schipper, Achter de dijken. Dow in
Terneuzen, 1962-1997 (Brugge 1997) 141, 143, 167; P.F.G. Vincken, Van
Staatsmijnen in Limburg tot DSM (typoscript, Brunssum 1999) 128-134; brief H.
Strijkers, Centraal Archief DSM, 10 november 1999, met bijlagen.
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fabriek in bedrijf te houden. Als er niet voldoende goedkope etheen kon worden
ingekocht, zat er weinig anders op dan zelf een nieuwe fabriek met een capaciteit
van ruim 300.000 ton per jaar neer te zetten, zelfs als men een dergelijke grote
hoeveelheid etheen eigenlijk niet nodig had. Andere etheenproducenten trokken
dezelfde conclusie. Tussen 1969 en 1973 kwamen er in Nederland maar liefst vijf
stoomkrakers in bedrijf, met elk een capaciteit van meer dan 300.000 ton. Dit zorgde
niet alleen voor een enorme groei van de etheenproductie, maar onvermijdelijk ook
tot overcapaciteit omdat de markt een verzevenvoudiging van het aanbod binnen
vier jaar onmogelijk kon opnemen, temeer daar overal in het buitenland ook
gigantische krakers werden neergezet. De etheenproductie is daarmee een fraai
voorbeeld van de zaagtandachtige dynamiek van de chemische basisindustrie, waarbij
investeringsgolven worden opgevolgd door crisisjaren van overproductie, waarin de
kleinere producenten uit de markt worden gedrukt en oude, kleinere installaties
worden gesloten, waarna - na het aantrekken van de vraag - er weer een nieuwe
investeringsgolf volgt. Deze dynamiek bestond op zich ook voor 1960 reeds, maar
kreeg door de hierboven beschreven technische ontwikkelingen veel dramatischer
proporties.24
De economische voordelen van schaalvergroting schuilen niet alleen in het
efficiëntere materiaalgebruik en in de verlaging van de vaste kosten, maar spelen
ook aan de marktkant. Door de lagere prijs kunnen er nieuwe marktsegmenten
ontsloten worden (verdergaande ‘penetratie’), terwijl dit bovendien een betere
bezetting van de verkoop- en distributiekanalen tot gevolg heeft. Een hele cyclus
komt zo op gang: schaalvergroting geeft kostenverlaging, geeft marktpenetratie,
geeft volumegroei, geeft schaalvergroting, enzovoort. Het is overigens niet allemaal
rozengeur en maneschijn: schaalnadelen zijn er ook, zoals we in hoofdstuk acht
zullen zien.
De bouw van steeds grotere naftakrakers zorgde ervoor dat DSM samen met vijf
Duitse bedrijven de Aethylen-Rohrleitungs-Gesellschaft oprichtte, die een
pijpleidingennetwerk tussen de verschillende productiecentra ging aanleggen,
waardoor de fluctuaties tussen vraag en aanbod beter konden worden opgevangen.
Vanaf 1968 tot halverwege de jaren zeventig raakten alle belangrijke chemische
productiecentra in de vierhoek Antwerpen-Rotterdam-Dortmund-Frankfurt via
etheenleidingen met elkaar verbonden.
Vijftig procent van de etheenproductie van DSM-Geleen werd toen geëxporteerd.25
Ook zette DSM de reeds ingeslagen expansiekoers voort door nieuwe fabrieken
op te richten die de toegenomen etheenproductie konden verwerken. De bouw van
nieuwe naftakrakers leidde zo tot verdere - ‘feedstock driven’ - complexvorming
downstream. Naast het opvoeren van de polyetheenproductie, bouwde DSM vanaf
1965 installaties voor de productie van synthetische rubbers (EPT en EPDM; 1967
in bedrijf) waarvoor etheen en propeen grondstoffen waren, een fabriek voor
acrylonitril (1969) op basis van het ook door de naftakrakers geproduceerde propeen,
en een PVC-fabriek (1971). Voor de productie van het voor de PVC-fabriek benodigde
monovinylchloride (MVC) richtte DSM met Belgische partners de Limburgse Vinyl
Maatschappij op, met een MVC-fabriek in Tessenderlo die via een etheenleiding
met het complex in Geleen/Beek was verbonden. Na 1970 kwam ook een
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aromaten-fabriek in bedrijf, waarvan de producten eveneens binnen het DSM-complex
verder werden verwerkt.26
Door de bouw van deze en enkele andere fabrieken, alsmede door de deelname
aan verschillende binnen- en buitenlandse ondernemingen (bijvoorbeeld de Unie van
Kunstmest-Fabrieken (UKF) in 1971, samen met Shell en Akzo), maakte de chemische
sector van het bedrijf vooral na 1967 een enorme groei door. In dat jaar werd ook de
naam Staatsmijnen veranderd in DSM. In 1958 werd één derde van de omzet door
de chemische producten gegenereerd.
Ruim 70% daarvan kwam voor rekening van de kunstmestsector.
Na 1970 waren de verhoudingen drastisch gewijzigd. Twee derde van de omzet
kwam nu uit de chemie (daarnaast waren er de aardgasverkopen via de Gasunie),
waarvan nog maar 36-39% voor rekening van de kunstmest kwam. De kunststoffen
en de grondstoffen voor garens, vezels en plastics waren het trekpaard geworden van
het bedrijf. Terwijl de omzet van kunstmeststoffen tussen 1958 en 1970 nog niet
verdubbelde - ze steeg van 154 tot 230 miljoen - steeg de omzet in de sector van
kunststoffen en kunstvezels met meer dan een factor tien, van 35 miljoen in 1958
naar 415 miljoen gulden in 1970.27

Het complex van Shell Chemie in Pernis
Het chemiecomplex van de BPM in Pernis ontwikkelde zich in nauwe wisselwerking
met de groei van de daar gevestigde raffinaderij. Na 1945 groeide deze raffinaderij
uit tot de grootste van Europa en één der grootste in de wereld, waarbij de
verwerkingscapaciteit steeg van 1 miljoen ton ruwe olie vlak na de oorlog tot 25
miljoen ton in 1969. Tussen 1945 en 1960 investeerde Shell ongeveer anderhalf
miljard gulden in het complex, waarvan 20 tot 25% in de chemische bedrijven. Dat
was ongetwijfeld het grootste bedrag dat in die tijd door enig bedrijf in chemische
installaties in Nederland werd geïnvesteerd.28
De Koninklijke/Shell Groep bouwde haar raffinaderij in Pernis na de oorlog uit
tot een zogeheten balancing refinery, een raffinaderij die allerlei ruwe oliesoorten
kon verwerken en die daardoor taken van andere Shell-raffinaderijen in Europa kon
overnemen als deze volbezet waren, of als daar reparaties werden uitgevoerd. Het
BPM-complex in Pernis kon die speciale rol vervullen door de vele bijzondere
installaties die daar werden gebouwd. Naast verschillende soorten Crude Distillers
(voor ruwe olie) waren er Cat Crackers (katalytische kraakinstallaties), een thermische
Dubbskraker, hydrogeneringsfabrieken, paraffinekrakers, ontzwavelingsinrichtingen
en tal van andere installaties. Dit maakte de raffi-
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Het BPM-complex in Pernis omstreeks 1949, met middenonder de van 1935 tot 1937 gebouwde en
na de oorlog vergrote ruwe olieraffinaderij, met een thermische Dubbs-kraker, en middenrechts,
tussen het tankpark en de raffinaderij aan de overzijde van het water, de juist gereed zijnde Teepolen PVC-fabrieken (foto boven). Na 1949 bouwde het bedrijf het chemisch complex in vier richtingen
uit. De wasmiddelensectie (foto midden) kwam het eerst in bedrijf. Daarna volgden de plastics (PVC)
en lakharsen, de oplosmiddelen (foto onder) en, ten slotte, de landbouwchemicaliën. Bij de productie
van oplosmiddelen speelden extractie- en destillatietorens een grote rol.
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naderij tot een zeer heterogeen ensemble, met veel verschillende stromen grondstoffen,
tussen- en eindproducten. In de jaren zestig werden er meer dan 1200 verschillende
producten voor de markt geproduceerd, waarvan overigens bijna twee derde uit
verschillende merken smeerolie bestond.29
Tot de bouw van de eerste naftakraker in 1967 waren de chemische bedrijven van
de BPM voor hun grondstoffenvoorziening grotendeels van de raffinaderij afhankelijk.
De veelzijdigheid van de raffinaderij maakte dat een meer ingewikkelde relatie tussen
de raffinaderij en het chemiecomplex in Pernis bestond dan tussen de cokesfabrieken
van Staatsmijnen en de daarvan afhankelijke chemische bedrijven. Liepen er in dat
laatste geval in hoofdzaak slechts drie grondstofstromen van de cokesfabrieken naar
de chemische sector (waterstof voor ammoniak, benzeen voor caprolactam en etheen
voor polyetheen), in het geval van de BPM leverde de raffinaderij belangrijke
hoeveelheden etheen, propeen, butenen, hogere olefinen, waterstof en zwavel. Op
basis van de tussen 1930 en 1945 in Amerika opgedane ervaringen en ondersteund
door het Amsterdamse laboratorium, wist Shell de talloze productstromen van de
raffinaderij optimaal te benutten voor het maken van producten met een hogere
toegevoegde waarde. Begin jaren zestig benaderde Shell Pernis dan ook heel
behoorlijk het toen heersende ideaalbeeld van een geïntegreerd chemisch complex
waar productstromen steeds verder werden veredeld. In verhouding tot de omringende
bedrijven vormde het complex een universum op zich. Het was omstreeks 1960 nog
expliciet beleid van de Groep geen olefinen (etheen, propeen, butenen) aan derden
te verkopen, maar alles zelf te verwerken. Shell zette de eindproducten af op de
gehele Europese markt. Slechts tien tot twintig procent bleef in Nederland. Shell
Pernis was, in de woorden van de geograaf E. Wever, ‘a closely integrated plant (..),
which (..) has hardly any significance as a supplier of raw materials to the other plants
in Pernis-Botlek-Europoort’ (zie figuur).30
Dat het Pernis-complex zich tot een zo veelzijdig geheel zou ontwikkelen, was in
1945 niet vanzelfsprekend. Aan de keuze Shell Pernis uit te bouwen tot een groot
complex zou een episode van botsende visies met betrekking tot de rol van de chemie
binnen Shell voorafgaan. In januari 1946 hield de toenmalige leider van het
Amsterdamse BPM-laboratorium, J.Ph. Pfeiffer, een krachtig pleidooi om de door
Pernis-directeur H.H. Buss ingeslagen expansiekoers te verlaten. Volgens Pfeiffer
hoorde alleen de productie van basischemicaliën in Pernis plaats te vinden. De
productie en verdere ontwikkeling van speciale producten stelden geheel andere
eisen, die een direct contact met de marketing- en researchafdelingen noodzakelijk
maakten. Hij stelde voor om voor deze producten, die tot dan toe alleen in de
proeffabrieken bij het Amsterdamse laboratorium werden gemaakt, een apart
industriecomplex te bouwen in de buurt van Amsterdam. Pfeiffers pleidooi vond
echter geen gehoor.31
Tussen augustus 1946 en begin 1947 besloot de directie van de Groep dat ze zich
ook in Nederland op grote schaal in de chemie zou gaan begeven en dat Pernis
hiervoor de centrale productielocatie zou worden. Op 21 mei 1947 maakte de BPM
dit besluit op een persconferentie bekend. De petrochemie had de toekomst, zo was
de boodschap. Toch waren de eerste stappen van BPM Pernis op het gebied van de
chemie niet exclusief petrochemisch van aard. Van de eerste drie chemische producten
die men maakte, zwavel met behulp van het Claus-proces uit de gassen van de
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ontzwavelingsinstallatie, Teepol uit de producten van de paraffinekraker, en PVC,
werden de eerste twee inderdaad uit aardolieproducten gemaakt, maar PVC
aanvankelijk niet. Voor de PVC-productie werd tot 1951 dichloorethaan (DCE)
gebruikt, vervaardigd uit etheen dat afkomstig was uit cokesovengas. Het werd
gemaakt in een in de Tweede Wereldoorlog gebouwde fabriek van de Mekog in
IJmuiden en vormt zo een fraaie illustratie van de in hoofdstuk vijf behandelde
interactie tussen de carbo- en de petrochemie.
Met de ingebruikstelling van de eerste Cat Cracker in Pernis, halverwege 1951,
beschikte Pernis echter over kraakgassen waaruit etheen kon worden gewonnen,
zodat PVC voortaan uit petrochemische grondstoffen kon worden bereid.32
Nadat de chemische fabrieken in Pernis in september 1949 feestelijk waren geopend
en in 1951 het ‘Memorandum to the Board’ was besproken, besloot de directie van
de BPM het chemische complex in Pernis in vier richtingen uit te bouwen: (1)
oppervlakteactieve stoffen voor de was- en reinigingsmiddelenindustrie; (2) plastics,
harsen en rubbers voor de kunststoffen- en verfindustrie; (3) oplosmiddelen voor tal
van industrieën, waaronder eveneens de

Tabel 7.2: Omzet van de chemische bedrijven van Shell in Nederland,
1950-1964 (in duizenden tonnen en miljoenen guldens)

1950

Pernis Chemie Pernis Chemie Mekog (106 f) Totaal (106 f)
(103 tonnen) (106 f)
?
9,8
27,5
37,3

1951

?

14,1

39,0

53,1

1952

?

19,3

55,9

75,2

1953

?

22,5

55,9

78,4

1954

?

29,7

56,0

85,7

1955

?

42,3

67,0

109,3

1956

?

8,4

56,3

124,7

1959

232

167,0

72,0

239,0

1961

253

?

?

?

1963

402

?

?

?

1964

428

?

?

?

Jaar

Bronnen: Archief Shell, Den Haag, inv. nr. 82A, no. 1396; E. Wever,
‘Pernis-Botlek-Europoort: Un complexe a base de petrole?’, Tijdschrift voor
Economische en Sociale Geografie 57 (1966) 134; F. de Boer,
‘Elf-provinciën-nummer’, NCI (mei 1968) 86.
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lak- en verfindustrie; en (4) pesticiden en andere chemicaliën voor de landbouw.
Vanwege de geringe omvang van de Nederlandse markt koos men er heel bewust
voor om van Pernis een ‘multipurpose plant’ te maken en geen fabriek voor
grootschalige basischemie. In de jaren die volgden, werd dit plan vrijwel onverkort
uitgevoerd.33
De sector oppervlakteactieve stoffen opende de rij toen in 1949 de Teepolfabriek
in productie kwam. De sector kunststoffen en kunstharsen volgde in 1950 met de
PVC-fabriek, waarna in 1953 de epoxyharsenfabriek in bedrijf kwam. In 1953 kwam
de oplosmiddelenfabriek gereed en in 1954 startte ten slotte ook de vierde
ontwikkelingsrichting van het complex toen de installaties voor de insecticiden aldrin
en dieldrin in bedrijf kwamen. Op alle terreinen werd betrekkelijk kleinschalig
begonnen, maar omstreeks 1960 veranderde dat, toen - na uitvoerig marktonderzoek
- in één klap op grote schaal werd gestart met de productie van
styreen-butadieen-rubber (SBR). De dat jaar geopende fabriek had een capaciteit
van 50.000 tot 60.000 ton/jaar. Ook in de andere sectoren sloeg daarna de
schaalvergroting toe. Begin jaren zeventig was Shell Pernis bijvoorbeeld ook de
grootste oplosmiddelenproducent van Europa.34
Door het forse investeringsprogramma en de willige markt steeg de omzet van het
Pernis-complex explosief. In 1959 verdrong Shell Chemie - inclusief de Mekog Staatsmijnen van haar positie als grootste chemische bedrijf van Nederland (met een
omzet van 239 miljoen gulden, tegen 230 miljoen voor Staatsmijnen). Na 1960 zette
het bedrijf het investeringsprogramma onverminderd voort, waarbij de totale
chemicaliënafzet steeg van ongeveer 232.000 ton in 1959 naar 428.000 ton in 1964
(tabel 7.2). Het was vooral de kunststoffensectie die de sterkste groei doormaakte.
In 1962 kwamen fabrieken voor polybutadieen en isopreenrubber in bedrijf en in
1963 een fabriek voor polypropeen (PP). De technologie voor die laatste fabriek was
afkomstig van het Italiaanse Montecatini, waarmee Shell een joint-venture oprichtte,
de Rotterdamse Polyolefinen Maatschappij (60% Shell, 40% Montecatini), die de
fabriek in eigendom had. Vooral na 1970 voerde Shell de capaciteit van de fabriek
sterk op en ontwikkelde zich tot een van de groot-
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Basisschema van het petrochemisch complex van Shell Pernis omstreeks 1970. Het complex was
vrijwel een universum op zich: alle grondstoffen werden door de raffinaderij en de midden jaren
zestig gebouwde naftakraker geleverd. Vandaar vertakte de grondstoffen- en tussenproductenstroom
zich in verschillende richtingen: wasmiddelen (middenrechts), plastics en rubber (linksboven),
oplosmiddelen (linksonder en middenboven) en pesticiden (rechtsonder). Omdat verschillende
tussenproducten voor meerdere productgroepen bruikbaar zijn, volgt het hier gepresenteerde
stoffenschema slechts in grove lijnen de marktbepaalde vierdeling naar productgroepen.
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ste PP-fabrikanten ter wereld. Propeen was ook uitgangsstof voor de productie van
propeenoxide en de daaruit gemaakte polyolen en van bioafbreekbare wasmiddelen,
die uit propeen en benzeen werden gemaakt. Beide fabrieken kwamen in 1964 in
bedrijf.35
De grondstoffenvoorziening hield geen gelijke tred met de stormachtige groei van
de fabrieken van kunststoffen en andere eindproducten. Shell besloot dan ook in
1963 om up-stream capaciteit bij te bouwen in de vorm van twee paraffinekrakers
en een naftakraker die 135.000 ton etheen, 90.000 ton propeen en 25.000 ton butadieen
kon leveren. Door de schaal waarop gebouwd werd, sloeg - net als bij DSM het geval
was - het tekort aan grondstoffen door de bouw van de krakers weer om in een
overschot.
Tegelijkertijd met de bouw van de etheenkraker werd dan ook met de bouw van
een heel complex andere fabrieken begonnen, die de toegenomen productie aan
basischemicaliën zouden kunnen verwerken. Hiertoe behoorden een fabriek voor
etheenoxide - dat verder verwerkt kon worden tot etheenglycol en wasmiddelen een fabriek voor ethylbenzeen, uitbreidingen van de PVC-fabrieken en een
chloorfabriek waar het afvalproduct zoutzuur tot chloor kon worden geoxideerd. In
1966 en 1967 kwam dit uitgebreide complex fabrieken in bedrijf. De totale
chemicaliën-productie van Shell Pernis steeg mede door deze uitbreidingen tot
805.000 ton in 1971.36
Begin jaren zeventig was het einde van de uitbreidingsmogelijkheden van Shell
Pernis bereikt. Het terrein was vol. Shell besloot daarom aan de Moerdijk een geheel
nieuw chemisch complex te bouwen, waarvan het karakter sterk afweek van het
complex in Pernis. Terwijl Shell Pernis uitmuntte in de productie van een groot
aantal, zowel groot- als kleinschalig geproduceerde, chemische verbindingen en het
complex in de loop der jaren geëvolueerd was, was Moerdijk een grass-roots complex
voor basischemicaliën dat als één geheel rond een centrale etheenkraker van 450.000
ton/jaar werd ontworpen.37

De rol van chloor in het Shell-Pernis-complex
De bouw van een chloorfabriek onderstreepte de centrale betekenis die deze stof
speelde binnen het Pernis-complex. Reeds kort na 1927 had Shell besloten dat chloor
een van de meest geschikte reagentia was voor het uitvoeren van petrochemische
processen (hoofdstuk vijf). In Pernis werd chloor in vrijwel alle afdelingen gebruikt.
Het was onmisbaar bij de productie van PVC, van pesticiden als aldrin en dieldrin
en bij de bereiding van epoxyharsen en glycerine (zie figuur). Hierdoor ontwikkelde
de BPM zich tot de grootste chloorverbruiker van Nederland. Het bedrijf kreeg het
vloeibare chloor per trein van de KNZ-fabriek in Hengelo. Reeds in 1952 berekende
de BPM echter dat voor de toen op stapel staande uitbreidingen ongeveer 17.000 tot
27.000 ton chloor nodig zou zijn, hetgeen de toenmalige productiecapaciteit van de
KNZ ruimschoots oversteeg.38
In de daarop volgende jaren breidden de twee Nederlandse chloorproducenten
(KNZ en Solvay) hun capaciteit voortdurend uit.
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De KNZ nam in 1958 een nieuwe chloor-alkalifabriek in Delfzijl in gebruik en
besloot in januari 1960 in de Botlek, niet ver van het Shell-complex, een nieuwe
chloorfabriek te bouwen. Deze fabriek - die in een aparte NV, Zoutchemie Botlek,
was ondergebracht - kwam in 1961 in bedrijf. De installatie was via een
chloorpijpleiding rechtstreeks met Shell Chemie verbonden. Tussen 1961 en 1973
steeg de productie van de - in 1961 met een capaciteit van 60.000

De naoorlogse groei van de chemische industrie bracht een groot tekort aan geschoold personeel
met zich mee. Bovendien zorgde de introductie van meet- en regelapparatuur ervoor dat er andere
kwaliteiten van het bedieningspersoneel werden gevraagd dan voor de oorlog. In 1955 werd op
initiatief van de Nederlandse Chemische Vereniging en een aantal bedrijven de Stichting Opleiding
Chemiciëns (later Vapro = Stichting Vakopleiding Procesindustrie) opgericht, die opleidingen voor
bedieningspersoneel ging verzorgen. Aan de hand van modellen - hier van een filterpers - werden de
eerste schreden gezet.
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Tabel 7.3: Productie van chloor in Nederland, 1931-1970
Bedrijf

Locatie Begin

Einde

GrondstofProces

KNZ

Boekelo 1931

1940

zout

OntwerpcapaciteiJaarcapaciteit
t
(ton
in 1970
chloor) (ton
chloor)
diafragma 1.000
n.v.t.

KNZ

Boekelo 1934

1936

zout

kwik

1.000

n.v.t.

KNZ

Hengelo 1936

1970

zout

kwik

2.800

40.000

Nepakris Linne-Herten 1939

1999

zout

kwik

2.500

90.000

KNS

Delfzijl

1958

1983

zout

kwik

40.000

40.000

ZCB

Botlek

1961

1984

zout

kwik

60.000

70.000

Shell

Pernis

1967

1970?

zoutzuur oxidatie 100.000? ?

KNS

Delfzijl

1969

n.v.t.

pekel

diafragma 70.000

60.000

KNZ

Hengelo 1970

n.v.t.

zout

kwik

60.000

60.000

Toelichting: KNZ = Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie; Nepakris =
Nederlandse Patent- en Kristalsodafabriek (Solvay-dochter); KNS = Koninklijke
Nederlandsche Soda-Industrie; ZCB = Zoutchemie Botlek.
In de rubriek ‘proces’ staan verschillende methoden om de elektrolyse uit te voeren
(behalve in het geval van Shell, waar het een niet-elektrolytisch proces betrof).
Bronnen: Brief Akzo Nobel Chemicals, 16 febr. 2000; inlichtingen G.A. Segers,
Herten, 28 febr. 2000; De Nederlandse industrie sinds 1945: een wereld van groei
(z.p. 1952) 173; Chemisch Weekblad 45 (1949) 34-35; Archief Shell:
Industrialisatieschema voor de chemische sector (1949) 10-11; P. Lucas, Overzicht
bemoeiingen gemeentebestuur Rotterdam (Rotterdam z.j.) dl. 2, 199; H. Koopmans,
Vijftig jaar scheikundige nijverheid (Delft 1967) 56, 59, 80, 102; R.J. Forbes ed.,
Het zout der aarde (Hengelo 1968) 304-305, 345-351; D. Mittmann, Die chemische
Industrie in nordwestlichen Mitteleuropa (Wiesbaden 1974) 326-333; [Akzo Nobel],
Locatie Delfzijl (Delfzijl 1995); [Akzo Nobel], 80 jaar zout. De zoutwinning en
zoutverwerking van 1918-1998 (Hengelo 1998); A. Bloemen e.a. ed., De soda
(Roermond 2000) (= laatste uitgave van Kroniek. Personeelsblad van Solvay Chemie
B.V.).
ton reeds op de groei gebouwde (tabel 7.3) - fabriek van Zoutchemie Botlek (later
Akzo-Botlek) van 30.000 naar 100.000 ton chloor per jaar. Desondanks kon de fabriek
bij lange na niet in de chloorbehoefte van Shell Pernis voorzien en bleef transport
per spoor nodig. Shell ontwikkelde ook een eigen chloorproces, waarbij de grote
hoeveelheden zoutzuur die als bijproduct vrijkwamen bij de bereiding van
vinylchloride (MVC) weer werden omgezet in chloor. De in 1967 opgestarte fabriek
werd geen succes, vooral omdat het proces te kampen had met zware corrosie.
Bovendien werd de Shell-technologie in economisch opzicht al snel voorbijgestreefd
door het zogeheten oxychloreringsproces dat begin jaren zestig door Amerikaanse
fabrikanten was ontwikkeld. De KNZ (Akzo), die licenties voor dat proces wist te
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verwerven, bouwde begin jaren zeventig een MVC-fabriek van 300.000 ton/jaar in
de Botlek, die toen de grootste van Europa was. Het voor de oxychlorering benodigde
zoutzuur - dat met etheen en zuurstof tot DCE reageerde, waaruit vervolgens door
kraken MVC werd bereid - kocht Akzo van Shell, terwijl het geproduceerde MVC
aan de PVC-fabriek van Shell werd geleverd. De chloorfabriek van Shell werd buiten
bedrijf gesteld.39

‘The sky is the limit’ - Schaalvergroting in de jaren zestig
De geschetste ontwikkeling van de twee grootste chemische complexen heeft een
aantal kenmerken die ook gelden voor de gehele Nederlandse chemische industrie.
Productdifferentiatie trad, op kleinere schaal, ook bij andere bedrijven op. De enorme
groei in de jaren zestig gold ook voor de Nederlandse chemische industrie als geheel.
Het kenmerk van kleinschaligheid dat in het ‘Memorandum to the Board’ naar voren
kwam, was eind jaren vijftig echter nog van toepassing. Er waren toen 120 chemische
bedrijven in Nederland met meer dan honderd werknemers, maar de gemiddelde
omzet ervan was slechts vijftien miljoen gulden.40
In de jaren zestig veranderde de plaats van de Nederlandse chemische industrie
in de nationale en Europese economie echter geheel.
In grafiek 7.1 is aan de hand van een drietal indicatoren - personeelsaantal, omzet in
guldens en productie in tonnen - de relatieve groei van de Nederlandse chemische
industrie tussen 1947 en 1974 in beeld gebracht, waarbij 1963 als basis voor de
indexering is genomen. Tussen 1947 en 1974 steeg het aantal werknemers in de
chemische industrie van 27.000 naar 99.000, de totale omzet van 770 miljoen gulden
tot meer dan 20 miljard gulden en de hoeveelheidsindex van 21 in 1947 tot 415 in
1974.41 De grafiek brengt een aantal belangrijke ontwikkelingen scherp in beeld. Zo
wordt zichtbaar dat er tussen 1947 en 1974 een voortdurende stijging van de
arbeidsproductiviteit plaatsvond, uitgedrukt in het aantal tonnen dat per werknemer
werd geproduceerd. Men kan daarbij vijf periodes onderscheiden. In de jaren 1947
tot 1952 was de stijging van de arbeidsproductiviteit gering. De periode 1952-1963
laat echter reeds een grotere stijging zien, samenvallend met een voortschrijdende
introductie van meet- en regelinstrumenten en een op gang komen van de
schaalvergroting. Daarna volgen twee periodes
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Grafiek 7.1: De groei van de omzet, de productie en het aantal werknemers in de Nederlandse
chemische industrie, 1946-1974 (1963 = 100)
Bron: [CBS], 75 jaar statistiek van Nederland ('s-Gravenhage 1975), tabel k77; J. ten Hove, ‘De
chemische industrie in Nederland, 1800-1990’ in Delfstoffenwinning en chemische industrie
(Amsterdam 1993) 59.

waarin de arbeidsproductiviteit met sprongen steeg: de jaren 1963-1967 en vooral
de jaren 1967-1973, waarin een nog grotere stijging plaatsvond. De stijging van het
aantal werknemers bleef in die jaren ver achter bij de omzet- en de productiestijging.
De vijfde periode, ten slotte, wordt door de jaren na 1973 gevormd, toen het
groeitempo van de Nederlandse chemische industrie mede onder invloed van de
oliecrisis stagneerde. De spectaculaire groeifase tussen 1963 en 1973 wordt
gekenmerkt door de opkomst van zeer grootschalige bulkchemie. Deze was
arbeidsextensief, zodat die structuurverandering van de chemische sector op zich
reeds zorgde voor een stijging van de gemiddelde arbeidsproductiviteit. Door een
toenemend gebruik van meet- en regelapparatuur en de introductie van
microprocessoren en computers, waren die grootschalige fabrieken bovendien met
steeds minder arbeiders te bedienen. Omdat die grote fabrieken vrijwel steeds een
continue procesvoering kenden, waren ze veel gemakkelijker te automatiseren dan
bij ladingsgewijze productie het geval zou zijn geweest.42 De structuurverandering
richting bulkchemie is zichtbaar in de grafiek. Vanaf 1961 en vooral 1963 voltrok
het industrialisatieproces zich sneller dan daarvoor onder overheidsregie was geschied.
Interessant is ook dat de indexcijfers voor de omzet in guldens en de productie in
tonnen tot 1967 min of meer gelijk opgaan. Dit betekent dat het gemiddeld prijspeil
van de industrie gelijk bleef. De groei van de industrie vond evenredig over de gehele
linie plaats. De omzet van goedkope bulkproducten en die van dure specialiteiten
groeiden vrijwel in hetzelfde tempo. Na 1967 veranderde de situatie dramatisch toen
er enkele zeer grootschalige fabrieken voor goedkope bulkproducten in bedrijf
kwamen.
De etheenkrakers zijn daar een voorbeeld van, evenals de nog te behandelen
grootschalige ammoniakfabrieken. Het gemiddeld prijspeil ging dalen ten opzichte
van het referentiejaar 1963.
Enerzijds door prijsdalingen over de gehele linie, anderzijds ook door een
structuurverandering in de sector, bleef de groei van de omzet achter bij de stijging
van de geproduceerde hoeveelheden.
Een groeiend deel van de productie van basischemicaliën werd voortaan niet meer
in Nederland verder verwerkt. Er trad een fundamentele structuurwijziging op die
maakte dat Nederland dé toeleverancier van bulkchemicaliën werd voor een groot
deel van de chemische industrie van Noordwest-Europa. Dat de omzetcurve na 1973
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de hoeveelheidscurve weer inhaalde, heeft niet te maken met een nieuwe
structuurverandering, maar met een vanaf 1970 snel toenemende inflatie en, vooral,
met de grote prijsstijgingen die het gevolg waren van de oliecrisis van 1973.43
Hoe zijn deze ontwikkelingen te begrijpen? Waarom groeide de Nederlandse
chemische industrie vanaf ongeveer 1960 zo snel en waarom vond er een taakverdeling
plaats binnen de West-Europese chemische industrie, waarbij Nederland zich tot
producent van basischemicaliën ontwikkelde? Eén doorslaggevende reden laat zich
niet aanwijzen. Er was sprake van meerdere ontwikkelingen, die elkaar onderling
versterkten.
Allereerst speelde de overgang van carbo- naar petrochemie een rol. Deze vond
plaats onder invloed van de zeer lage naoorlogse olieprijzen en door culturele en
politieke veranderingen binnen West-Europa. Deze maakten dat men het aloude
autarkiestreven losliet en accepteerde dat cruciale grondstoffen van overzee werden
aangevoerd, onder de bescherming van Amerikaanse politieke en militaire garanties.
Tegelijkertijd nam aardolie in de rangorde van de primaire energiedragers de
koppositie van steenkool over, waardoor er ook voor chemische doeleinden meer
aardolie beschikbaar kwam. Tussen 1957 en 1963 schakelde de zeer omvangrijke
Duitse chemische industrie, die net als DSM veelal dicht bij de kolenbekkens
gevestigd was, grotendeels over van steenkool op aardolie en aardgas als grondstof.
In 1957 werd nog 76 procent van alle organische chemicaliën in Duitsland uit
steenkool geproduceerd, in 1963 was dit gedaald tot 37 procent.44
Voor de positie van de Nederlandse chemische industrie had deze omschakeling
van de Duitse chemische industrie grote consequenties. Was de Duitse chemie tot
die tijd op binnenslands gewonnen
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De chemische industrie hoorde tot de eerste sectoren waar op grote schaal geautomatiseerde
regelsystemen werden ingevoerd. Veiligheidsaspecten speelden aanvankelijk de grootste rol,
economische overwegingen kwamen daar al weldra bij, terwijl er na 1960 ook processen werden
geïntroduceerd die uitsluitend uitvoerbaar waren op grond van de aanwezigheid van regelsystemen.
De eerste meet- en regelapparatuur werd reeds ver voor de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd.
De hendels en knoppen die door de arbeider bediend moesten worden, bevonden zich aanvankelijk
bij de productie-installatie, zoals hier bij de productie van theobromine in de Chemische Fabriek
‘Naarden’ (foto boven). In de jaren dertig verschenen de eerste centrale meetkamers. Hier een
afbeelding van de meet- en regeleenheid van een van de ammoniakfabrieken van de Mekog in 1957
(foto midden). Na 1965 verschenen de microprocessoren en computers ten tonele, zoals in deze
meetkamer van een van de Akzo Nobelfabrieken in Delfzijl uit de jaren negentig (foto onder).
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Dirk van der Duim (1946), hoofd productie bij Rendac Bergum B.V. (een hoogwaardige procesindustrie
die uit slachtafval verteerbare eiwitten voor de veevoederindustrie maakt)
Bloed en veren
Dirk van der Duim: Ik ben in 1968 begonnen bij de technische dienst. Het bedrijf stond toen aan de
vooravond van zijn automatisering. Daardoor had men bij de productie grote behoefte aan technisch
geschoold personeel, maar de meesten hadden geen diploma's op zak. Er heerste een bepaald
statusverschil tussen de gestudeerde mensen van de technische dienst en de ongeschoolde mensen bij
de productie, die ook nog in ploegendienst werkten.
Om problemen in de toekomst te voorkomen, heeft de toenmalige bedrijfsleider jonge mensen uit de
technische dienst gevraagd om bij de productie te komen. Als tegenprestatie stelde hij na twee jaar
eer leidinggevende functie als ploegenchef in het vooruitzicht. Als vroeger iemand binnen de productie
goed functioneerde, eindigde hij zijn loopbaan als ploegenchef. Daar werd door oudere mensen ook
op gerekend. Ik was pas 23 jaar en net getrouwd, maar ik heb als eerste ja gezegd. Dat veroorzaakte
een enorme rel.
Door de automatisering is de proceskennis, die vroeger bij de technische dienst zat, in handen gekomen
van de productie. Vroeger bepaalde de technische dienst voor een groot deel de inrichting van dit
bedrijf en nu is dat bijna helemaal omgedraaid.
Dat vind ik eigenlijk het meest opmerkelijke wat zich hier heeft afgespeeld. In dertig jaar is het toch
maar gebeurd dat je voor de productie eerst mensen ‘van het land plukte’ en nu hbo'ers in dienst
hebt.
Dit is een groot bedrijf. We krijgen verschillende grondstoffen binnen: slachtafval, kadavers, bloed,
veren, varkenshaar en pluimveeafval. Dat zijn in feite verschillende fabrieken en dus verschillende
processen. Die moest ik mij eerst eigen maken voordat ik leiding mocht geven. Ik ben onderaan
begonnen als bedieningsman (nu heet dat procesoperator). Ik bestuurde en controleerde de processen.
Bij bepaalde processen, zoals bij hydrolyse van varkenshaar en veren, ontstaan grote hoeveelheden
H2S. Dat is een hele erge stankstof en bovendien zeer giftig. Als je daarvan te veel inademt, ben je
op slag dood. Ik heb een ingebouwde hekel aan die geur.
Je gaat het accepteren, maar je went er nooit aan.
Wat je nu ruikt, is een mengsel van verschillende geuren. Die leer je op den duur wel te onderscheiden.
Toen ik bij de productie begon, vond bij iedere machine bediening plaats. Dat is in de loop der jaren
gigantisch veranderd. Van dat ene kleine zwarte kastje naast de machine zijn we overgegaan naar
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een toetsenbord en een beeldscherm in een bedieningscabine. Tegenwoordig worden alle processen
door paneloperators geleid vanuit bedieningscabines.
Door een netwerk kunnen de processen ook op afstand, bijvoorbeeld vanuit mijn kantoor, worden
gecontroleerd en bestuurd.
De geestelijke belasting van onze procesoperators is misschien wel tien keer zo zwaar geworden. Dat
komt door de gecompliceerdheid van het proces.
Door de automatisering moeten mensen heel abstract kunnen denken. Vroeger stond je bij het apparaat,
dan hoorde je, voelde je, rook je en zag je wat er gebeurde. Als je eerst bij de machines hebt gestaan
en langzaam overschakelt naar het beeldscherm, dus als die abstractie geleidelijk naar voren komt,
dan kun je je nog een voorstelling van de werkelijke situatie maken. Maar nu worden mensen gelijk
in een bedieningscabine geplaatst en die hebben, zeker in het begin, geen idee meer hoe een machine
in de praktijk aanvoelt.
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Tabel 7.4: De vestiging van aardolieraffinaderijen in Nederland, 1937-1974
Bedrijf

Locatie

BPM/Shell

Pernis

Begin productieOntwerp-capaciteitCapaciteit in
(1000 ton)
1970 (1000 ton)
1937
700
24.500

Caltex/Texaco Pernis

1950

900

5.000

Esso

Botlek

1960

4.500

16.000

Gulf/Kuwait
(Q8)

Europoort

1963

3.000

4.500

British
Europoort
Petroleum (BP)

1967

5.000

5.800

Mobil

Amsterdam

1968

4.000

4.000

Total

Vlissingen

1974

6.500

n.v.t.

Bronnen: 50 jaren Caltex in Nederland (z.p., z.j.) 27-37; Chemisch Weekblad (CW)
52 (1956) 517; CW 54 (1958) 13, 274, B117; CW 56 (1960) 396-398; CW 57 (1961)
480; CW 65 (1969) 9 en 30 mei, 28 sept., 17 okt.; CW 66 (1970) 3 apr.; R.P. van
de Kasteele, ‘Die petrochemische und verwandte organischchemische Industrie in
den Benelux-Ländern’, Chemische Industrie 15 (1963) 304-308; De Essobron 16
(2) (maart 1966); Rotterdam Chemisch Centrum (Rotterdam 1968); W.J.P. Kok,
C.J.A. Meijer en G.A. Ruiten, Protest tegen Progil (Groningen 1971) 9, 27-28; E.
Wever, Olieraffinaderij en petrochemische industrie (Groningen 1974) 114, 119-120,
144; D. Mittmann, Die chemische Industrie im nordwestlichen Mitteleuropa
(Wiesbaden 1974) 289-296,325; Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis,
1902-1977 (Rotterdam 1977).
steenkool gebaseerd, nu werd men afhankelijk van de aanvoer van
aardolieproducten uit het buitenland. De Rotterdamse haven groeide uit tot een van
de belangrijkste oliehavens voor het Duitse achterland. In de jaren zestig maakte de
raffinagecapaciteit in het Pernis-Botlek-Europoort-gebied een geweldige groei door
(tabel 7.4). Via pijpleidingen werden ruwe olie en nafta naar het Duitse achterland
vervoerd om daar verder verwerkt te worden.45
Het was kostenbesparend een deel van deze olie en nafta eerst in de buurt van de
raffinaderijen te veredelen en de tussenproducten naar het Duitse achterland te
vervoeren. Dit droeg bij tot de grootscheepse groei van de chemische basisindustrie
in de Rijnmond in de jaren zestig en zeventig. Tussen 1965 en 1973 steeg de productie
van petrochemische basischemicaliën als olefinen en aromaten van 440.000 ton naar
3.200.000 ton, waardoor binnen Europa het Nederlandse aandeel op dit gebied van
acht op ruim zestien procent kwam. Het grootste deel van deze basischemicaliën
werd in Nederland verwerkt, in de koortsachtig downstream bijgebouwde fabrieken.
Van de vervolgens geproduceerde tussenproducten (etheenoxide, propeenoxide,
isopropanol, styreen e.d.) en halffabrikaten (PVC, polyetheen, polypropeen,
polystyreen e.d.) bleef echter maar zestig respectievelijk veertig procent in Nederland.
De rest ging voor verdere veredeling naar Duitsland, België en de andere EEG-landen.
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Zo ontwikkelde zich, hand in hand met de opkomst van Nederland als centrum voor
de olieraffinage, een regionale taakverdeling binnen de West-Europese chemische
industrie. Dat de Nederlandse chemische eindproductenindustrie na 1967 geen gelijke
tred hield met deze ontwikkeling (grafiek 7.1) moet grotendeels worden verklaard
door de technologische voorsprong die de buitenlandse industrie reeds had op dat
terrein en door de kortere afstand van die industrie tot relevante markten, zoals, in
het geval van Duitsland, de metaal-, auto-, elektrotechnische en kunstvezelindustrie.46
De groei van die markten vormt een tweede belangrijke factor.
Vooral de vorming van de Euromarkt had grote gevolgen. Het EEG-verdrag van
1956 maakte dat de in- en uitvoerbelemmeringen tussen Nederland en de vijf andere
verdragspartners (Duitsland, Frankrijk, Italië en de twee andere Beneluxstaten) in
een aantal fases werden weggenomen. Dit zorgde voor een aanzienlijke uitbreiding
van de markt en vormde zo een belangrijke economische voorwaarde voor
schaalvergroting. Bovendien bracht de nieuwe situatie Amerikaanse en Britse
bedrijven ertoe om grote investeringen in Nederland te doen. Eerder dan de bedrijven
uit de EEG-staten zagen zij de kansen van de nieuwe Euromarkt en de mogelijkheden
die de nieuwe situatie zou kunnen bieden. Dat zij vooral voor Nederland kozen, had
te maken met de uitstekende havenfaciliteiten rond Rotterdam, waardoor er een goede
aanvoer van grondstoffen vanuit het moederbedrijf kon plaatsvinden, en daarnaast
met het arbeidsklimaat, de taalvaardigheid van de Nederlanders en het zeer actieve
overheidsbeleid om buitenlandse investeringen aan te trekken. Nog vóór het afsluiten
van het EEG-verdrag kocht Dow in januari 1955 een industrieterrein in de Botlek.
Daarna volgden Esso (in de Botlek, 1956), Du Pont (in Dordrecht, 1959), Hercules
(in Zwijndrecht, 1960), ICI (in Rozenburg, 1962) en tal van andere bedrijven (vgl.
tabel 7.6). De investeringen door buitenlandse bedrijven zorgden voor een enorme
groei-impuls, die de investeringen door Nederlandse bedrijven waarschijnlijk ruim
overtrof. Daarnaast zorgde ook de na 1960 sterk gestegen koopkracht voor een
vergroting van de markt. De toen overal in Europa toenemende welvaart deed ook
de vraag naar chemische producten stijgen (hoofdstuk 6).47
De door de toenemende vraag geïnduceerde schaalvergroting werd technisch
mogelijk gemaakt door een aantal technische doorbraken die plaatsvonden in de
jaren vijftig en zestig. Zij vormen een derde factor van belang. Naast de reeds
behandelde naftakrakers, waren het vooral de ammoniakfabrieken die door het op
de markt komen van nieuwe staalsoorten, door intensief katalysatoronder-
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De aardgasvondst bij Slochteren leidde tot een geweldige groei van de Nederlandse kunstmestproductie.
Esso Chemie bouwde omstreeks 1967 aan de Nieuwe Waterweg de grootste ammoniakfabriek van
Nederland en verschillende fabrieken voor de verdere verwerking tot stikstofmeststoffen, zoals een
salpeterzuurfabriek, een KAS-fabriek voor de productie van KalkAmmon-Salpeter en een ureumfabriek.
Rechtsboven de betonnen ‘prill’-toren van de ureumfabriek, waar strooibare ureum-prills werden
geproduceerd door vloeibaar ureum te laten stollen door dit een vrije val in de toren te laten maken.
In 1976 kon men met slechts 400 werknemers 500.000 ton ammoniak, 180.000 ton ureum, 230.000
ton salpeterzuur, 350.000 ton KAS en 100.000 ton UAN (ureumammoniumnitraat) produceren.

zoek en door verbeterd procesontwerp een sterke ontwikkeling doormaakten. Hierdoor
kon de ammoniakproductie geweldig worden opgevoerd. Terwijl omstreeks 1950
de productiecapaciteit van de synthese-eenheden voor ammoniak ongeveer 20.000
ton per jaar was, lukte het ingenieursbureaus als Kellogg, C.F. Braun en Bechtel om
in de jaren zestig zogeheten single train (dat wil zeggen: uit één keten van reactoren
bestaande) ammoniakfabrieken te ontwerpen met een capaciteit van 350.000 of meer
ton ammoniak per jaar. Net als bij de etheenkrakers was ook hier de resulterende
kostprijsverlaging dusdanig dat na ongeveer 1965 geen van de ammoniakfabrikanten
het zich nog kon permitteren afzijdig te blijven van deze ontwikkeling. Tussen 1967
en 1971 kwamen in Nederland vijf grote single train ammoniakfabrieken in bedrijf
(tabel 7.5). Door de ‘Groene Revolutie’ in ontwikkelingslanden schatte men de
marktverwachtingen hoog in.48
Deze schaalvergroting van etheen- en ammoniakfabrieken droeg niet alleen bij
tot de reeds gesignaleerde productiegroei, maar leidde op den duur binnen Europa
ook tot een concentratie van de productie binnen enkele grote fabrieken. Deze
fabrieken concentreerden zich in die gebieden waar de productiekosten het laagst
waren. Voor basischemicaliën was Nederland hierbij in het voordeel. Raffinaderijen,
maar ook fosfaatmestfabrieken en andere fabrieken voor ertsverwerking, werden bij
voorkeur bij goed toegankelijke zeehavens gevestigd. Rotterdam had hier een vrijwel
onaantastbare positie. Ook de raffinaderijen in Amsterdam en Vlissingen waren via
pijpleidingen met Europoort verbonden.
Etheenkrakers, op hun beurt, bouwde men het liefst dicht bij die raffinaderijen. In
1978 was Nederland, met een aandeel van 20%, na Duitsland de grootste
etheenproducent van de EEG. Op het gebied van de ammoniakproductie stond het
land, met wederom 20%, na Frankrijk bovenaan. Per hoofd van de bevolking was
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Nederland in beide gevallen koploper. Twee derde van de in Nederland geproduceerde
stikstofmeststoffen (ammoniak) werd in dat jaar geëxporteerd, bijna tachtig procent
van de fosfaatmeststoffen en uiteindelijk eveneens bijna tachtig procent van de
etheenproductie (grotendeels in de vorm van tussenproducten en halffabrikaten).
Deze cijfers vormen een duidelijke illustratie van de mate waarin de grootschalige
industrie zich in Nederland vestigde om van daaruit de internationale markt te
bedienen.49
Een vierde en laatste factor die een rol speelde bij de radicale structuurverandering
van de Nederlandse chemische industrie in de jaren zestig, was de aardgasvondst bij
Slochteren. Reeds direct na de eerste aardgasvondsten bij Coevorden, Tubbergen en
elders in Oost-Nederland hadden het CIVI, het Economisch-Technologisch Instituut
voor Overijssel en de KNZ plannen ontwikkeld voor de opbouw van een chemische
industrie op basis van aardgas, waar ook de BPM bij betrokken werd. Er kwam echter
weinig van terecht. Hierdoor werd BPM-dochter Mekog de eerste om tussen 1957
en 1960 te worden omgebouwd voor het gebruik van aardgas als grondstof. Dit werd
via een pijpleiding vanaf de putten bij Rijswijk naar IJmuiden getransporteerd. Het
zou vermoedelijk bij dit betrekkelijk bescheiden chemische gebruik van aardgas zijn
gebleven als niet in 1959 het Groningse gas was ontdekt. Nederland werd hierdoor
plotseling een belangrijke aardgasproducent.
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Tabel 7.5 De omschakeling van de Nederlandse ammoniakindustrie op
aardgas
Bedrijf

Locatie

Begin
productie

Ombouw of Capaciteit
nieuwbouw (ton NH3)

Engineering
contractor

Mekog

IJmuiden

dec. 1960

ombouw

170.000

Shell

Staatsmijnen Geleen

1964-1965

ombouw

560.000

Selas/Topsoe

Nederl.
Sluiskil
Stikstof Mij.

1966-1967

ombouw en 2 × 170.000 Bechtel
nieuwbouw

Ammoniak
Unie

juni 1967

nieuw

350.000

Kellogg

Esso Chemie Europoort

1968

nieuw

460.000

C.F.
Braun/Fluor

Mekog

IJmuiden

mrt. 1971

nieuw

350.000

Kellogg

DSM

Geleen

apr. 1971

nieuw

350.000

Kellogg/Bechtel

zomer 1971 nieuw

350.000

C.F. Braun

Pernis

Nederl.
Sluiskil
Stikstof Mij.

Bronnen: Chemisch Weekblad (CW) 57 (1961) 482; CW 61 (1965) 295; CW 65
(1969) 30 mei, 6 juni; H. Hoog, ‘De Europese chemische industrie gebaseerd op
aardolie’, De Ingenieur 74 (14 sept. 1962) M33, M38; Staatsmijnen Nieuws 13
(1964) 11 dec., idem 14 (1965) 30 juli; De Essobron 16 (2) (maart 1966) 33;
Chemische Courant (1966) 13-14, 59-63, 349, idem (1971) 22 jan., 19 mrt., 7 mei,
26 nov.; H. Koopmans, Vijftig jaar scheikundige nijverheid (Delft 1967) 95, 99-100;
Joh. de Vries, Hoogovens IJmuiden, 1918-1968 (IJmuiden 1968) 597-599; D.
Mittmann, Die chemische Industrie im nordwestlichen Mitteleuropa (Wiesbaden
1974) 293, 303; P. Puype en G. Beauchez eds., Van kiem tot korrel. Nederlandsche
Stikstof Maatschappij N.V., 1929-1979 (z.p. 1979) 160; Van superfosfaat tot
mengmest. 75 jaar lokatie Pernis (z.p. 1985) 14-15; J.A. Vens, Super op de plaat
(Pernis 1986) 134, 138-140, 169; D. de Wit, Windmill (Vlaardingen 1990) 41, 75-77,
155; R.H. Multhaup en G.P. Eschenbrenner, Technology's harvest (Houston 1996)
141, 195-196; Archief Shell, inv. nrs. 82A, no. 1495; RAL, Archief DSM, 16.26/34,
inv. 5.
Bovendien voerde de overheid in de jaren zestig een stimulerend industrieel beleid
door zeer lage tarieven aan grootverbruikers te berekenen. De bestaande
ammoniakproducenten (DSM, NSM en Mekog) bedachten zich niet lang en
schakelden op aardgas over voor de productie van waterstof zodra hun fabriek werd
aangesloten op het landelijke aardgasnet. In december 1964 bereikte dit net de
DSM-fabrieken in Geleen en in 1966-1967 ten slotte Sluiskil.50
De lage binnenlandse aardgasprijzen voor grootverbruikers werkten ook als een
magneet op nieuwe producenten. Een plan van Shell, Hoogovens, Staatsmijnen en
KNZ om bij Delfzijl een nieuwe ammoniakfabriek te bouwen ging dan wel niet door,
maar de BASF richtte in 1964 samen met Mekog (Shell/Hoogovens) de Ammoniak
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Unie op. Deze joint venture richtte in Pernis een door Kellogg ontworpen
ammoniakfabriek op met een capaciteit van 350.000 ton; toen de grootste in zijn
soort in Europa. Esso Chemie volgde niet veel later met een nog grotere single train
fabriek op basis van Gronings aardgas. De bestaande producenten konden nu niet
achterblijven en zetten eveneens nieuwe grootschalige fabrieken neer. Door deze
investeringen steeg de capaciteit van de Nederlandse ammoniakindustrie tot ongeveer
2,7 miljoen ton ammoniak per jaar in 1972, hetgeen - afhankelijk van de
bezettingsgraad - betekende dat maar liefst veertien tot twintig procent van het gehele
binnenlandse aardgasverbruik in ammoniak werd omgezet. Niet lang daarna bouwden
Akzo en DSM een zeer grote methanolfabriek te Delfzijl, ook op basis van aardgas.
Samen met het verbruik van nafta in de etheenkrakers maakte dit dat het gebruik van
energiedragers als grondstof voor de chemische industrie een bepaald niet te
verwaarlozen factor ging vormen in de nationale energiebalans. In 1977 werd 21%
van de binnenlandse energieconsumptie als grondstof in de chemische industrie
gebruikt.
In Duitsland was dit slechts negen en in België zes procent, hetgeen het specifieke
karakter van de Nederlandse chemische industrie ten opzichte van de buurlanden
duidelijk illustreert.51
Dat de jaren zestig een waterscheiding in de ontwikkeling van de Nederlandse
chemische industrie vormden, is onmiskenbaar.
De vier genoemde factoren veranderden het ‘socio-technisch landschap’ waarbinnen
de Nederlandse chemische industrie functioneerde en leidden tot complexvorming
van een tot dan toe ongekende omvang, zoals we in de volgende paragraaf zullen
zien.

Vervlechting in het Pernis-Botlek-Europoort-complex
Nieuwe chemische bedrijven vestigden zich bij voorkeur aan de Nieuwe Waterweg,
vanwege de gunstige ligging en door de goede infrastructuur ter plaatse, waaronder
de aanwezigheid van opslagfaciliteiten en een bloeiende chemicaliënhandel. Dit
ondanks het beleid van de overheid de industrialisatie van ‘achtergebleven gebieden’
als Groningen en Zeeland te stimuleren. Een belangrijke rol speelde daarbij het
actieve wervingsbeleid van de gemeente Rotterdam. In 1952 ging F. Posthuma, de
latere directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, voor een verkennend onderzoek
naar Amerika. Daar kwam hij tot de conclusie dat er voor Rotterdam grote
mogelijkheden waren om raffinaderijen en chemische bedrijven aan te trekken. Toen
de gemeente in 1955 het eerste terrein aan de Botlek in erfpacht uitgaf, ging het
inderdaad om een Amerikaans chemisch bedrijf: Dow Chemical. Oliemaatschappij
Esso volgde niet veel later. Tegelijkertijd was, naar aanleiding van grootse plannen
van Esso voor een tankerhaven en een pijpleiding
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Tabel 7.6: De ontwikkeling van het Pernis-Botlek-Europoort-complex,
1910-1972
Start
OndernemingLocatie
productie

Producten Volgnr.

Levering Vestigingsfactor
en
afname
aan/van
andere
fabrieken
zwavelwaterstof haven
van 3

1910

Fabriek
Pernis
van
Chemische
Producten
‘Vondelingenplaat’

organische 1
chemicaliën;
kleurstoffen;
mercaptanen

1911

Superfosfaatfabriek Pernis
‘Holland’/Albatros

superfosfaat; 2
zwavelzuur

zwavelwaterstof haven
van 3;
zwavelzuur
van 6;
fosfaatmeststoffen
aan 1

1947

BPM/Shell Pernis
Pernis
Chemische
Fabrieken

zwavelwaterstof; 3
zwavel;
zuurteer;
PVC;
synthetische
wasmiddelen;
kunstharsen;
oplosmiddelen;
pesticiden;
glycerine;
zoutzuur;
chloor;
synthetische
rubbers;
etheen;
propeen
etc.

chloor van haven
8; zuurstof
van 17;
MVC van
8;
zwavelwaterstof
aan 1 en
2;
zuurteer
aan 6;
zoutzuur
en etheen
aan 8;
propeen
aan 11 en
26

1960

Ketjen
Carbon

Botlek

roet

4

haven

1960

Continental Botlek
Columbian
Carbon
Nederland

roet

5

haven
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1960

Albacid
Pernis
(Albatros-Cyprus
Mines)

zwavelzuur 6

1961

Dow
Botlek
Chemical

styreen-butadieen 7
latex;
folies

1961

Zout
Chemie
Botlek
(KNZ)/Akzo
Botlek

chloor;
8
monovinylchloride
(MVC);
methylamines;
choline

etheen van complex
3 en 24;
zoutzuur
van 3
MVC aan
3, 8 en 15

1962

Titaandioxidefabriek Botlek
(Tiofine)
(Billiton-Albacid)

titaandioxide/titaanwit 9

zwavelzuur complex/haven
van 6 en
21

1962

Mekog

Pernis

salpeterzuur; 10
NPK-meststoffen

fosfaatmeststoffen complex
van 2

1962/63

Rotterdamse Pernis
Polyolefinen
Maatschappij
(Shel-Montecatini)

polypropeen 11

propeen
van 3

1963

ICI

1964

Staatsmijnen-Dow Botlek
Fenol
NV/Chemische
Industrie
Rijnmond

fenol

13

tolueen
van 14

complex

1964

Esso
Chemie

Botlek

benzeen, 14
tolueen,
xylenen;
cyclohexaan

tolueen
aan 14

complex

1964/65

Herbicide-Chemie Botlek
Botlek
(60%
KNZ)

onkruidverdelgers 15

chloor van complex
8

Rozenburg acrylharsen; 12
nylon;
polyester;
polyetheen;
tereftalaatpolymeren;
fosgeen;
zoutzuur
etc.

zuurteer complex
van 3;
zwavelzuur
aan 2 en 9
haven

complex

chloor van haven
8; etheen
van 3 en
Dow
Terneuzen;
koolmonoxide
van 27;
zoutzuur
aan 8
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1966

Aluminium Botlek
& Chemie
Rotterdam

koolstofelektroden 16

1966

Cryoton

zuurstof;
stikstof

1966

Climax
Botlek
Molybdenum

molybdeenoxide 18

1966

Ketjen
(KZK)

zwavelzuur 19

1966

Konam
Europoort methanol; 20
(KZK-Celanese)
formaldehyde;
oplosmiddelen;
organische
chemicaliën

propeen
haven/complex
van Dow
Terneuzen

1967

Ammoniak Pernis
Unie
(Mekog-BASF)

ammoniak 21

ammoniak complex
aan 2 en
10

1967

Nederlandse Botlek
Cyanamid
Mij.

acrylamide; 22
amidevezels

zwavelzuur complex
van 19

1968

Esso
Chemie

Europoort ammoniak; 23
stikstofmeststoffen

1970

Gulf
Chemie

Europoort etheen;
24
cumeen;
styreen;
polyetheen

etheen aan complex
8

1972

Air
Products

Botlek

zuurstof; 25
koolmonoxide

zuurstof complex
aan 26;
koolmonoxide
aan 12

1972

Oxirane
Botlek
Chemie/Arco

propeenoxide; 26
propeenglycol

propeen
complex
van 3, 24
en Dow
Terneuzen;
zuurstof
van 25

Botlek

Botlek

17

haven

zuurstof
aan 3

complex
haven

zwavelzuur complex
aan 2, 9 en
18

haven

Bronnen: E. Wever, ‘Pernis-Botlek-Europoort:
Un complexe a base de pétrole?’, Tijdschrift
voor Economische en Sociale Geografie 57
(1966) 131-140; Rotterdam Chemisch Centrum
(Rotterdam 1968); D. Mittmann, Die chemische
Industrie im nordwestlichen Mitteleuropa
(Wiesbaden 1974) 290-323; E. Wever,
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Olieraffinaderij en petrochemische industrie
(Groningen 1974) 114-137; Facts and figures
on Rotterdam's oil and chemical sector
(Rotterdam 1996).
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naar Duitsland, ook reeds met de planvorming voor een nog groter ‘Europoort’-terrein
een begin gemaakt. In juni 1958 werd daar met de eerste havenaanleg begonnen.52
Hand in hand met de aanleg van havens en industrieterreinen en gestimuleerd door
de industriepolitiek van de Nederlandse overheid en de gemeente Rotterdam, kwam
er een proces op gang dat ervoor zorgde dat het Pernis-Botlek-Europoort-gebied
uitgroeide tot één groot petrochemisch en raffinagecomplex. In tabel 7.6 is de
vestiging van chemische bedrijven ten zuiden van de Nieuwe Waterweg in hoofdlijnen
samengevat.
Na een aarzelend begin voor en na de Tweede Wereldoorlog vond de echte expansie
van het complex in de Rijnmond pas in de jaren zestig plaats. Dow huurde weliswaar
grond vanaf 1955, maar besloot pas later tot de bouw van een fabriek. Hierdoor waren
de eerste chemische fabrieken die aan de Botlek in bedrijf kwamen, twee bedrijven
die roet (carbon black) maakten uit van elders aangevoerde zware aromatische
oliefracties (later ook uit aardgas), dat toepassing vond als vulstof in autobanden en
kunststoffen en daarnaast in de drukinkt- en verfindustrie.
In tabel 7.6 is tevens aangegeven welke primaire vestigingsfactor een rol speelde
bij de beslissing tot de bouw van een fabriek. De aanwezigheid van de haven was
steeds van belang. Wanneer daarnaast de aanwezigheid van bestaande of in aanbouw
zijnde chemische fabrieken een rol speelde, is dat in de tabel met de term ‘complex’
aangeduid. Duidelijk blijkt dat aanvankelijk de aan- en afvoermogelijkheden van de
havens de grootste rol speelden, terwijl later ook de aanwezigheid van chemische
bedrijven op zich weer nieuwe bedrijven aantrok. Complexvorming begon toen een
eigen dynamiek te krijgen. De rol van de haven als factor verdween echter niet.53
Wat de tabel voorts laat zien, is de overheersende rol van buitenlandse investeringen
in de sprongsgewijze chemische industrialisatie van de jaren zestig. Amerikaanse
ondernemingen gaven daarbij de toon aan. Van de 22 chemische ondernemingen die
tussen 1960 en 1972 in het Pernis-Botlek-Europoort-gebied hun poorten openden,
waren er acht volledig Amerikaans, vijf Nederlands-Amerikaanse joint ventures, één
volledig Brits en vier joint ventures tussen Nederlandse en respectievelijk Italiaanse,
Deense, Zwitserse en Duitse ondernemingen. Slechts vier bedrijven waren volledig
Nederlands (Zout Chemie, Mekog, Cryoton, Ketjen).
De verandering van de Nederlandse chemische industrie onder invloed van
buitenlands kapitaal en de economische eenwording van Europa kan nauwelijks
duidelijker worden geïllustreerd.54
De tabel illustreert ook de belangrijke rol van de Koninklijke Zout-Ketjen (KZK)
in het Botlek-gebied. Vanaf de jaren vijftig waren Ketjen en de Koninklijke
Nederlandsche Zoutindustrie beide duidelijk op expansiekoers en de tabel illustreert
de verdere groei en diversificatie van deze bedrijven na hun fusie tot KZK in augustus
1961. Daarvóór had de KNZ in 1959 reeds de Albatros superfosfaatfabrieken
overgenomen, die in december 1961 werden ingebracht in de Verenigde
Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros.
Vanaf begin 1962 was KZK zo via haar dochterondernemingen KNZ (100%),
Ketjen (100%), Albatros (40%) en Mekog (40%), die als werkmaatschappijen bleven
bestaan, direct of indirect betrokken bij niet minder dan elf fabrieken in dit gebied
(Albatros, Ketjen Carbon, Albacid, Zout Chemie, Tiofine, Mekog, Herbicide, Cryoton,
Ketjen, Konam, Ammoniak Unie). De relaties tussen deze fabrieken, die in materieel
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opzicht vooral te maken hadden met onderlinge leveranties van zwavelzuur en chloor,
hadden zodoende hun economisch-juridische pendant in de vorm van het
KZK-concern, dat dit alles zoveel mogelijk coördineerde en regisseerde. Met een
omzet van 435 miljoen gulden in 1963 had de KZK Staatsmijnen inmiddels
verdrongen van de tweede plaats onder de Nederlandse chemische ondernemingen.
Na fusies met Organon (1967) en AKU (1969) werden verschillende van deze
ondernemingen volledig geconsolideerd en geïntegreerd binnen het Akzo-concern.
De Verenigde Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros gingen echter over op de UKF
(Unie van Kunstmestfabrieken) en werden later een onderdeel van DSM.55
De levendige activiteit op het fusiefront die uit deze korte voorgeschiedenis van
Akzo spreekt, was eveneens typerend voor de jaren zestig en verbonden met processen
van schaalvergroting en complexvorming. De technische schaalvergroting in de jaren
zestig, waarvan de etheen- en ammoniakproductie voorbeelden vormen, vergde
kapitaalinvesteringen die de financieringsmogelijkheden van de Nederlandse
chemische bedrijven - afgezien van de eeuwige uitzondering Shell - verre te boven
gingen. Het aangaan van een fusie of joint venture met een kapitaalkrachtige partner
was dan geboden.56
Bovendien vergde schaalvergroting, juist door de enorme risico's, een betere
coördinatie van de afzet. Het ideaal uit 1950 van een ‘harmonisch’ opgebouwd
chemisch bedrijf, waarbij de capaciteit van de fabrieken voor basischemicaliën,
tussenproducten en eindproducten nauwkeurig op elkaar was afgestemd, werd wreed
onderuitgehaald toen de mega-schaalvergroting van de jaren zestig zich aandiende.
Zoals we aan het voorbeeld van DSM hebben gezien, was het vaak onmogelijk
om de volledige productie van een etheenkraker van 400.000 ton direct binnen het
eigen bedrijf te plaatsen. Langetermijncontracten met andere bedrijven, gevolgd door
de aanleg van pijpleidingen en gemeenschappelijke fabrieken, konden dan een
oplossing zijn. Zo induceerde schaalvergroting complexvorming en beide op hun
beurt vaak weer verdere economische en juridische samenwerking in de vorm van
fusies en joint ventures.57
Halverwege de jaren zestig werd het voor directieleden van Staatsmijnen,
KNZ/KZK en de AKU steeds duidelijker dat een onderlinge fusie zeer wenselijk
was om de verdere groei op chemisch gebied te coördineren en te financieren. Door
hun samenwerking op het gebied van caprolactam en nylon hadden Staatsmijnen en
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Het petrochemisch complex Rotterdam-Moerdijk-Terneuzen-Antwerpen begin jaren zeventig. De vele
fabrieken zijn onderling door spoorwegverbindingen en door ruwe-olie-, nafta-, etheen-, chloor- en
zuurstofleidingen verbonden.

AKU reeds verschillende malen overwogen de onderlinge banden verder aan te halen.
Het feit dat Staatsmijnen een volledig staatsbedrijf was, had dit echter steeds in de
weg gestaan. De mijnsluiting en het voornemen Staatsmijnen om te vormen tot een
NV brachten de zaak echter in een stroomversnelling. Vanaf 1964 onderhandelde
directeur J.S.A.J.M. van Aken zowel met de AKU als met de KZK om de
mogelijkheden tot een volledige fusie te verkennen. Volgens hem was er een grote
mate van synergie mogelijk omdat de internationale ervaring en de research van de
AKU, de grondstoffenpositie van de KZK en de engineering, research en
grondstoffenpositie van Staatsmijnen elkaar konden versterken.
Omdat de mijnsluitingsproblematiek een volledige concentratie op Zuid-Limburg
vereiste, stak minister Den Uyl van Economische Zaken hier echter een stokje voor.
De gedachte aan een fusie bleef evenwel bestaan. Uiteindelijk wisten alleen AKU
en KZO (Koninklijke Zout-Organon) elkaar in 1969 te vinden. In november kwam
de fusie tussen beide ondernemingen tot stand onder de naam Akzo. DSM ging alleen
verder en wist zelfstandig aan voldoende kapitaal te komen om de bouw van grote
etheenkrakers, ammoniak-, kunstmest- en kunststoffenfabrieken te financieren.58 Na
1965 kreeg de complexvorming en vervlechting tussen bedrijven niet alleen een
grotere reikwijdte in economische en organisatorische zin, maar ook in geografisch
opzicht. In juli 1961 besloot de Amerikaanse chemiereus Dow, geholpen door
regionale stimuleringsregelingen op provinciaal en gemeentelijk niveau en
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vooruitlopend op overeenstemming met de Nederlandse staat over een passend fiscaal
regime, haar tweede Nederlandse fabriek in Terneuzen te bouwen. In etappes wist
het bedrijf een enorm bedrijfsterrein te verwerven waarop een der grootste
petrochemische complexen van Nederland verrees, gericht op de productie van
styreen, etheen en hun derivaten en de daaruit te produceren halffabrikaten voor
kunststoffen.59 Vanaf ongeveer 1965 was dit complex via een etheenpijpleiding
verbonden met de Antwerpse

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

400
chemische industrie en sinds 1967 met het Shell-complex bij Rotterdam. De schaal
waarop de nieuwe generatie naftakrakers opereerde, maakte zulke dwarsverbindingen
tussen chemische complexen noodzakelijk. Doordat de complexen rond Rotterdam,
Terneuzen, Antwerpen en later Moerdijk ook door middel van aardolie-, nafta- en
zuurstofpijpleidingen met elkaar werden verbonden, ontstond aan het begin van de
jaren zeventig, in de woorden van de geograaf Wever, een ‘supercomplex’ dat de
gehele petrochemische industrie tussen Europoort en Antwerpen omspande (zie
figuur). Er ontstond een sterke vervlechting en coördinatie tussen bedrijven, waarbij
de industrie bij Rotterdam, Moerdijk en Terneuzen de rol toebedeeld kreeg om de
basischemicaliën (olefinen, aromaten, ammoniak) te leveren, terwijl de verwerking
tot tussen- en eindproducten voor een groot deel in het Antwerpse plaatsvond.60

Het Pernis-Botlek-Europoort-complex en het milieu
Het grote industriecomplex in de Rijnmond was niet alleen een paradepaardje van
het Nederlandse industrialisatieproces, maar in zekere zin ook de kraamkamer van
het actiegroepenwezen en de milieuwetgeving in Nederland. Lucht- en watervervuiling
door chemische bedrijven waren bepaald geen nieuwe fenomenen, maar door de
geweldige samenballing van chemische industrie binnen een betrekkelijk klein gebied
nam de hinder voor omwonenden in ongekende mate toe. Reeds in de jaren vijftig
werd het steeds duidelijker dat het met de industrie rond Pernis op dit gebied de
verkeerde kant uitging. Over de superfosfaat- en zwavelzuurfabrieken in Pernis en
Vlaardingen klaagden omwonenden reeds sinds de oprichting van die fabrieken aan
het begin van de eeuw (hoofdstuk 2). Daar kwam nu de luchtvervuiling van de snel
groeiende BPM- en Caltex-raffinaderijen bij. Na de oorlog waren raffinaderijen
zwavelhoudende ruwe olie uit het Midden-Oosten gaan verwerken. Daaruit werd de
zwavel weliswaar zoveel mogelijk verwijderd, maar dit lukte niet volledig waardoor
er toch aanzienlijke hoeveelheden zwavelverbindingen in de atmosfeer kwamen. Zo
verwerkte de BPM-raffmaderij rond 1947 één miljoen ton ruwe olie per jaar, waarin
ongeveer 20.000 ton zwavel zat. Een groot deel van deze hoeveelheid verdween via
diffuse bronnen in de atmosfeer (autobenzine, stook- en dieselolie). Ongeveer de
helft werd echter op de raffinaderij tijdens hydrogenerings- en kraakprocessen in
waterstofsulfide (‘rotte-eierengas’) omgezet, dat aanvankelijk werd verbrand. Het
vrijkomende zwaveldioxide leidde tot corrosie en tot klachten van omwonenden. De
BPM besloot hierop het waterstofsulfide deels aan de Albatros-fabriek te leveren en
het deels in een door Shell ontwikkelde ontzwavelingsinstallatie in zwavel om te
zetten. Desondanks kwamen er omstreeks 1947 jaarlijks vele honderden tonnen
zwavel bij Pernis in de atmosfeer. De groei van de raffinaderij vergrootte vervolgens
de problematiek aanzienlijk. In 1954 kon de BPM-raffinaderij reeds tienmaal zoveel
ruwe olie verwerken dan in 1947 en in 1958 vijftien maal zoveel.
Volgens schattingen stootte de industrie rond Rotterdam omstreeks 1960 ongeveer
78.000 ton zwavelverbindingen uit, waarvan de olieraffinaderijen alleen al 30.000
ton voor hun rekening namen.61
Halverwege de jaren vijftig kreeg Shell steeds meer klachten binnen over de
stankoverlast van de raffinaderij. Vanaf 1956 startte het bedrijf met systematisch
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onderzoek van luchtmonsters en in 1959 kreeg het de beschikking over een rijdend
laboratorium om indien nodig ‘uit te rukken naar de plaatsen waar de stankklachten
vandaan kwamen’. Tezelfdertijd begon het bedrijf ook met meteorologisch onderzoek
om, in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht en het KNMI, de luchtcirculatie
in de atmosfeer boven Pernis nader te onderzoeken. Ook de waterverontreiniging
door raffinaderijen werd in die jaren een bron van zorg.62
Na 1960 verergerde de situatie binnen enkele jaren door de toen plaatsvindende
gigantische industrialisatie en schaalvergroting in het Pernis-Botlek-Europoort-gebied.
In 1960 kwam de grote Essoraffinaderij in bedrijf en andere raffinaderijen en
chemische fabrieken volgden. Met name de in 1960 door Shell in bedrijf genomen
synthetische-rubberfabriek was een grote bron van zwaveldioxide-uitstoot. De
klachten van omwonenden namen toe, terwijl de burgers in de jaren zestig ook steeds
mondiger werden. Openlijke protesten en acties bleven dan ook niet uit. Sinds de
publicatie van Rachel Carsons Silent Spring in mei 1962 en een grote brand bij de
Vlaardingse ENCK-kunstmestfabriek in 1963, was het publieke imago van de chemie
sterk achteruitgegaan. Er verschenen artikelen in de pers met titels als ‘De giftige
cocktail van de techniek’, ‘Vlaardingse lucht’ en ‘Blijft Nederland bewoonbaar?’,
terwijl tevens de ‘Vereniging tegen Luchtverontreiniging in het Nieuwe
Waterweggebied’ werd opgericht. Dit was een van de eerste milieu-actiegroepen in
Nederland.63
Ondanks deze verontrusting - of wellicht juist vanwege - probeerde de
georganiseerde chemische industrie aanvankelijk naar buiten toe een houding uit te
stralen dat er niets aan de hand was. Zo schreef de directeur van het bureau van de
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), mr. G.A. van Haeften,
begin 1965 nog luchtigjes in Elseviers Weekblad dat Nederland ‘dank zij de
afvoermogelijkheden van vervuild water, [en] dank zij ons winderig klimaat’ wellicht
binnen Europa nog een van de beste locaties voor chemische industrie was.64
Binnenskamers begon men de zaak echter serieuzer te nemen, deels vanwege de
verontreiniging zelf, maar ook vanwege het steeds negatiever wordende publieke
imago. In 1963 richtten de grote oliemaatschappijen, op initiatief van Shell en BP,
de Stichting CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water, Western Europe)
op, die zich, vanuit het in Den Haag gevestigde kantoor, bezig hield met
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kwesties als schoorsteenhoogten, afvalwater, bodemvervuiling, pijpleidingen en
geluidshinder. Ook de VNCI werd actiever.
In augustus 1965 kwamen in het kantoor van die vereniging de
public-relationsmedewerkers van een aantal grote chemische bedrijven bijeen om te
bezien wat men tegen de negatieve publiciteit kon doen. De VNCI stelde vervolgens
een professionele voorlichter aan, Eibert H. Bunte, die in 1968 onder twee
verschillende titels - Leven met chemie en Chemie in opmars - een populair boekje
over de chemische industrie het licht deed zien, waarin ook een hoofdstuk aan de
milieuproblematiek was gewijd. Vergeleken met de artikelen van Van Haeften was
de toon echter nog niet veel veranderd, want ook volgens Bunte ‘boffen’ we maar
in Nederland, omdat er ‘doorgaans... boven ons open land frisse winden [waaien],
die verontreinigingen snel wegblazen’.65
De culminatie van deze verdunningsfilosofie was de 213 meter hoge schoorsteen
die Shell Pernis onder het motto ‘the sky is the limit’ bouwde ‘als wapen in de strijd
tegen de luchtverontreiniging’. In 1964 nam Shell het besluit tot de bouw van deze
schoorsteen, waarmee een bedrag van 16 miljoen gulden was gemoeid en die een
vijfentwintigtal schoorstenen van 80 tot 100 meter hoogte verving. Vier jaar later
kwam de schoorsteen in bedrijf. Ontwerp en bouw van het gevaarte - dat door de
meteorologisch vastgestelde ‘inversielaag’ prikte - vormden een fraai staaltje van
technisch kunnen, dat bovendien tot een merkbare afname van de overlast in
Vlaardingen leidde. De schoorsteen was echter nauwelijks in bedrijf, of de eerste
klachten van de tuinders in het Westland kwamen. De frisse winden voerden de
uitlaatgassen inderdaad over Vlaardingen heen, maar lieten ze op grotere afstand
weer neerdalen. De omwenteling in het denken over het milieu die zich in de jaren
zestig aandiende, waarbij niet louter meer in termen van ‘hinder’ voor de mens werd
gedacht, maar over verspreiding, accumulatie en transformatie van chemische
verbindingen in bodem, water en lucht (zie hoofdstuk 6), vond in die tijd binnen de
industrie nog nauwelijks plaats. Het zou tot het begin van de jaren zeventig duren
eer de individuele bedrijven en ten slotte ook de VNCI een andere koers gingen
varen.66
Inmiddels hadden de centrale en lokale overheden vanwege de hinder stappen
ondernomen. In juni 1963 werd de ‘Raad Inzake de Luchtverontreiniging’ in het
leven geroepen, als adviesorgaan van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Deze raad, waarin ook de industrie vertegenwoordigd was, bereidde
mede de Wet op de Luchtverontreiniging voor, die in 1970 door het parlement werd
aangenomen. Samen met de in 1968 aangenomen Wet inzake de Verontreiniging
van Oppervlaktewateren vormde deze de eerste moderne milieuwetten in Nederland,
die op milieugebied de taak overnamen die de Hinderwet toen bijna honderd jaar
had vervuld. Reeds voordat deze wetten van kracht werden, waren de gemeenten in
het Rijnmondgebied echter al tot actie overgegaan.
De groeiende uitstoot van het Pernis-Botlek-Europoort-complex bracht zes
gemeenten er in 1965 toe om een ‘Raad voor de Milieuhygiëne in het Nieuwe
Waterweggebied’ in het leven te roepen, die een ‘Centrale Meld- en Regelkamer
Luchtverontreiniging’ zou voorbereiden. In 1967 kwam deze meld- en regelkamer
in bedrijf, twee jaar later gevolgd door een door Philips aangelegd automatisch
meetnet van ‘snuffelpalen’. De milieuoverlast die de fabrieken in het Rijnmondgebied
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veroorzaakten, was daarmee nog lang niet voorbij, maar de objectivering van de
klachten die zo ontstond verschafte wel een basis voor onderhandelingen tussen de
lokale overheden en de industrie. Zo werd er een geleidelijk proces op gang gebracht
waarin de industrie er uiteindelijk in zou slagen de uitstoot naar water en lucht
aanzienlijk terug te dringen, daarmee voorkomend dat de milieuproblematiek in de
Rijnmond een nieuw argument voor een landelijk industrieel spreidingsbeleid werd.67
De met de opkomst van grote industriecomplexen samenhangende groei van de
stankhinder werd omgebogen, zodat de grootschalige chemische basisindustrie zich
in dat opzicht een stabiele plaats in het Nederlandse industrielandschap wist te
veroveren.
In economisch opzicht was de situatie echter minder rooskleurig. De oliecrisis van
1973 luidde een periode van herbezinning in, waarbij er vraagtekens werden geplaatst
bij de eenzijdige ontwikkeling richting basischemie die de Nederlandse chemische
industrie tussen 1960 en 1973 had doorgemaakt. Kennisintensiteit en fijnchemie
werden toen de nieuwe sleutelwoorden.
Ernst Homburg, Aat van Selm en Piet Vincken
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Verleden of toekomst, de grote chemische complexen draaien dag en nacht volcontinu door, zoals
hier het noord-complex van DSM in 1991. Terwijl veel chemische bedrijven ervoor kozen zich óf op
de bulkchemie, óf op de specialiteitenchemie te concentreren, houdt DSM vooralsnog het gehele
spectrum aan activiteiten in stand. Vergeleken met de jaren vijftig en zestig breidde het bedrijf zich
echter vooral in de richting van de fijnchemicaliën en specialiteiten uit.
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8 De chemische industrie in de twintigste eeuw
De chemische industrie, 1890-1970
De chemische industrie na 1970

In de twintigste eeuw hebben de chemische techniek en chemische industrie in
Nederland ingrijpende transformaties ondergaan. Het verwerken van grondstoffen
tot eindproducten werd omgevormd van ambachtelijke, kleinschalige processen tot
geavanceerde bulkchemische processen, terwijl daarnaast tal van nieuwe producten
op de markt verschenen, de kunststoffen voorop. Chemici zijn de ingenieurs van
moleculen en materialen die in hun laboratoria een grote diversiteit aan stoffen kunnen
maken. De chemische techniek van de twintigste eeuw is erin geslaagd om
grootschalige productieprocessen te realiseren, evenals gespecialiseerde routes voor
fijnchemicaliën, waardoor vele mogelijkheden uit het laboratorium ook als betaalbare
producten in de maatschappij van de late twintigste eeuw beschikbaar zijn gekomen.
Dat is niet vanzelf gegaan, zoals de voorafgaande hoofdstukken hebben laten zien,
en er zijn ook negatieve kanten aan deze prestatie. De gezondheids-, veiligheids- en
milieuaspecten waren al vroeg zichtbaar, maar speelden pas vanaf de jaren zestig
een zwaarwegende rol.
Internationaal gezien was de chemische industrie de bakermat van de
chemisch-technische ontwikkelingen, in wisselwerking met onderzoeksinstituten en
universiteiten. Nederland volgde deze ontwikkelingen en speelde incidenteel een
leidende rol. In het begin van de twintigste eeuw was de geïntegreerde chemische
industrie in Duitsland het grote voorbeeld, in Nederland en elders. Boldinghs droom
om in Nederland een dergelijke geïntegreerde industrie te creëren werd niet
gerealiseerd (hoofdstuk vier), maar in de jaren zestig leidden de fusiebewegingen
tot een gedeeltelijke realisering van dit ideaal (Akzo Nobel). Inmiddels was de
structuur van de sector grondig veranderd: een op de petrochemie gebaseerde
bulkchemie zette de toon, inmiddels ook in Duitsland, en multinationale
ondernemingen hadden Nederland ‘gekoloniseerd’. Interessant is dan ook hoe het
verder ging en in hoeverre de langetermijnontwikkelingen die uit de historische
analyse volgen, helpen de huidige en toekomstige situatie te begrijpen. Verleden en
toekomst vormen de twee onderdelen van deze epiloog: enerzijds geven we een
samenvatting van de grote lijnen van de geschiedschrijving in de eerdere
hoofdstukken, anderzijds presenteren we een perspectief om de huidige en toekomstige
ontwikkelingen te duiden.

De chemische industrie, 1890-1970
De marktvraag, de inzet van grondstoffen, schaalvergroting en concernvorming
waren over de hele periode ten nauwste met elkaar verbonden. Ze werden mede
gestuurd door de inschattingen van nieuwe technologische opties en de feitelijke
technische vorderingen. Schaalvergroting en de doorgaans daaraan voorafgaande
overgang van een ladingsgewijze naar een continue werkwijze zijn duidelijk
voorbeelden waarbij zowel economische prikkels als eigen initiatieven tot
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chemisch-technische ontwikkeling een rol speelden. In de chemische basisindustrie
namen aanvankelijk de superfosfaat- en zwavelzuurindustrie het voortouw.
Daar waren fabrieken die 100.000 tot 200.000 ton per jaar produceerden reeds
voor de Tweede Wereldoorlog geen uitzondering meer. In andere delen van de
chemische industrie werd een dergelijke productieomvang toen bij lange na niet
gehaald. De stikstofmeststoffenindustrie was de eerstvolgende die zich op
schaalvergroting richtte. Vanaf de oprichting hadden de drie Nederlandse
ammoniakfabrieken een capaciteit van 15.000 tot 45.000 ton per jaar, en de capaciteit
van de ammoniumsulfaatfabrieken was onge-
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veer viermaal groter. Vlak na de Tweede Wereldoorlog vond verdere schaalvergroting
plaats. Bij de naftakrakers en de doorslaggevende rol van etheen (internationaal en
in Nederland) vormden de jaren zestig een waterscheiding. Technologische
doorbraken, marktvergroting en de inzet van aardolie en aardgas zorgden toen voor
een gigantische groei van vrijwel de gehele Nederlandse basisindustrie. Vooral na
1965 zette de toen optredende schaalvergroting al het voorgaande in de schaduw.
Kennis speelde ook een rol gedurende de gehele periode. Het onderzoek door en
voor Nederlandse chemische bedrijven was aanvankelijk louter reactief. Het poogde
een antwoord te geven op problemen die zich aandienden tijdens de fabricage en
marketing, of op het handelen van Duitse en andere buitenlandse ondernemingen die
op het gebied van industriële R&D een enorme voorsprong hadden. Haast tegen wil
en dank zette de BPM aan het begin van de eeuw een laboratoriumorganisatie op in
antwoord op zulke problemen. Er waren wel woordvoerders voor het belang van
research, maar pas in het Interbellum werd er op grote schaal in research geïnvesteerd.
In 1927 besloot de BPM tot een offensief researchbeleid op het gebied van de
petrochemie en de katalyse. Staatsmijnen volgde ruim tien jaar later en zette toen
ook een meer wetenschappelijk georiënteerde researchorganisatie op. De AKU deed
vóór en in de Tweede Wereldoorlog hetzelfde. In hoofdstuk zes is aangegeven dat
er vanaf de jaren dertig in Duitsland en Amerika tal van nieuwe producten op de
markt verschenen, die het resultaat waren van intensieve research, zodat er zich na
de Tweede Wereldoorlog een hele nieuwe generatie producten aandiende ‘op zoek
naar consumenten’. Deze researchinspanningen waren een van de antwoorden van
de chemische wereldconcerns op de crisis van de jaren dertig. Hetzelfde gebeurde
op procestechnologisch gebied. De intensievere research op dat terrein legde mede
de basis voor de nieuwe, grootschalige processen die in de jaren vijftig en zestig
werden ingevoerd. Ook in Nederland ontwikkelde de chemische industrie zich
geleidelijk van een procesverbeteraar tot een productverbeteraar - en soms zelfs tot
een productontwikkelaar. Uit de geleidelijkheid van deze ontwikkelingen blijkt het
langetermijnkarakter van de product- en procesinnovatie in de chemische industrie:
men moet in termen van

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

In de wederopbouwtijd van de jaren vijftig moesten alle hens aan dek om Nederland om te vormen
tot een industrienatie. Toch was de werkdruk wellicht lager dan nu. Op het Shell- laboratorium in
Amsterdam (KSLA) had men althans tijd voor enig vertier. Het boterhamzakje was, zelfs bij Shell,
toen nog niet van plastic. Ook was er blijkbaar nog geen verbod op eten in de laboratoriumzaal.
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decades denken voordat de vernieuwingen doorwerkten.1
Kartels en fusies (met hun eigen problemen) verkleinden de risico's en verruimden
de kapitaalbasis. In de voorgaande hoofdstukken is zichtbaar geworden dat er op dat
terrein in Nederland twee periodes waren waarin er een aanmerkelijke fusieactiviteit
zichtbaar was. In de eerste plaats de periode tijdens en direct na de Eerste
Wereldoorlog. Die wereldoorlog legde de zwakke plekken van de versnipperde
Nederlandse industrie bloot, dwong tot samenwerking bij de aankoop en distributie
van grondstoffen en producten en gaf ruimte aan het ideaal van één grote geïntegreerde
Nederlandse onderneming. Die poging mislukte. In plaats daarvan ontstonden er in
de jaren twintig twee grote concerns die ieder met één been in de chemie stonden:
Unilever, dat Britse en Nederlandse belangen op het gebied van de margarine- en de
zeepindustrie bundelde, en de AKU, waarin de twee grootste Nederlandse
kunstzijdeproducenten (Enka en HKI) met het Duitse bedrijf Glanzstoff
samenwerkten. De jaren zestig waren een tweede periode van koortsachtige
fusieactiviteit. De meeste fosfaat- en stikstofmeststoffenfabrieken werden toen in
een aantal etappes samengebracht binnen de Unie van Kunstmestfabrieken, die later
in DSM opging, en de AKU verenigde zich met tal van chemische en farmaceutische
ondernemingen tot het Akzo-concern. Net als bij de kennisintensiteit vond er ook
op het gebied van de grondstoffen een radicale omslag plaats. Vanaf het begin van
de eeuw was chemische autarkie een thema: een krachtige chemische industrie zou
tot ontwikkeling moeten komen op basis van grondstoffen uit Nederland en zijn
koloniën. Dit was allerminst een exclusief Nederlands thema, in Duitsland en
Engeland speelde dit idee minstens even sterk. Interessant is de spanning tussen het
politieke streven naar autarkie - gekoppeld aan een idee van nationale identiteit - en
het internationale karakter van de chemische technologie, zoals dat bijvoorbeeld
zichtbaar is in het verhaal van het Bergius-proces (hoofdstuk vijf). Na de Eerste
Wereldoorlog trad een eerste verandering op. Staatsmijnen en de KNZ ontwikkelden
zich (ook) tot chemische bedrijven op basis van door hen gedolven steenkool en
zout. Een veel ingrijpender verandering trad echter na de Tweede Wereldoorlog in,
toen als gevolg van de Amerikaanse dominantie binnen de westerse wereld en de
samenwerking binnen Europa de West-Europese industriestaten hun aloude streven
naar krachtige of milde vormen van autarkie verlieten en er een vrije wereldmarkt
ontstond die het nationale grondstoffenvraagstuk plotsklaps min of meer tot een
non-issue maakte. De studie van het Centraal Plan-Bureau uit 1948 markeert voor
Nederland de omslag. Nationale grondstoffen bleven belangrijk, dat liet het verhaal
over aardgas wel zien, maar het vraagstuk was geen thema meer dat keer op keer de
politieke en chemische agenda domineerde (hoofdstuk zeven).
Het zwaartepunt van het bedrijfsbeleid verschoof van de grondstoffen naar de
producten. Schaalvergroting en diversificatie maakten dat de bedrijven na de Tweede
Wereldoorlog steeds meer aandacht aan marketing en de afzet gingen besteden.
Terwijl Staatsmijnen, Mekog, KNZ en Ketjen vlak na de oorlog hun afzet nog
bundelden in een centraal Verkoopkantoor (NVCP), waardoor de bedrijven zelf
eigenlijk louter als productiebedrijven werden gerund, bleek in de jaren zestig steeds
duidelijker dat verdere groei en diversificatie alleen mogelijk zouden zijn als research,
verkoop en productie nauw op elkaar werden afgestemd. Het NVCP viel uiteen en
elk bedrijf richtte zijn eigen marketingorganisatie op.
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In de jaren zeventig zette deze trend zich voort.2

De chemische industrie na 1970
In veel andere opzichten week de periode na 1970 sterk af van het daaraan
voorafgaande decennium. Na de structuurverandering van de jaren zestig trad er kort
daarna een tweede fundamentele koerswijziging op. Deze was een gevolg van de
ontwikkelingen van de jaren zestig en kondigde zich reeds aan vóór de beruchte
oliecrisis van 1973. De schaalvergroting die vanaf ongeveer 1965 plaatsvond, leidde
in geheel Europa en Amerika tot een immense overcapaciteit in de chemische
basisindustrie, met desastreuze gevolgen voor de winstgevendheid van de bedrijven.
Nadat de chemische industrie decennia lang schaalvergroting als een Leitmotif had
gekoesterd, was er plotseling sprake van een ‘large plant syndrome’. Reeds in 1967
had Shell-directeur E.J.G. Toxopeüs voorzichtig geopperd dat hij ‘het gevoel [had]
dat we nog niet goed hebben geleerd met deze overcapaciteit te leven’. Twee nadelen
van grote chemische complexen traden steeds duidelijker aan het licht. Storingen in
bepaalde installaties konden zich door het gehele complex voortplanten en een groot
deel van de capaciteit lam leggen. Daarnaast zorgden de schoksgewijze uitbreidingen
die het gevolg waren van de bouw van grootschalige installaties, voor een verheviging
van de al langer bestaande cyclische overcapaciteitscrises in de basischemie. Tien
jaar na Toxopeüs' voordracht werd binnen de industrie het streven naar steeds grotere
productie-eenheden dan ook regelmatig ter discussie gesteld. Om nog maar te zwijgen
van de cultuuromslag bij het bredere publiek, waar noties als ‘grenzen aan de groei’
en ‘small is beautiful’ opgeld deden. De groeitrend van de jaren zestig boog reeds
rond 1971 om. Daarna vertoonde het groeipatroon een grillig verloop. De tijd dat
‘the sky’ nog ‘the limit’ was, was definitief verleden tijd geworden.3
Vooral de Nederlandse chemische industrie, met haar zware accent op de chemische
basisindustrie, kreeg het moeilijk in de jaren zeventig en tachtig. Er was een algemeen
gevoelen dat een heroriëntatie in de richting van kennisintensievere fijnchemicaliën
en specialiteiten noodzakelijk was om de chemische industrie weer in balans te
krijgen. Productdifferentiatie richting fijnchemie werd de leus. Eenvoudig was dit
proces allerminst. Toch slaagden bijvoor-
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Het gehele volk keek vol verwachting toe hoe Nederland industrialiseerde. In 1964 bouwde de
engineering contractor Foster Wheeler voor Naarden Kemi (een joint venture van de fa. Jan Dekker
en de Chemische Fabriek ‘Naarden’) in Wormerveer een destillatie-installatie voor vetzuren. Kort
na de ingebruikneming sloeg de stemming om. Voortdurend klaagden de omwonenden over de
luchtverontreiniging van de nieuwe fabriek. De burgemeester moest bemiddelen en jarenlang haalden
negatieve berichten over de fabriek de pers. De zorgeloze jaren vijftig waren definitief voorbij. De
chemie werd een ‘mixed blessing’ en raakt dat imago zo snel nog niet kwijt.

beeld bedrijven als DSM en Akzo erin het productenpalet aanzienlijk te verbreden
in de richting van kleinschaliger gefabriceerde producten met een hogere toegevoegde
waarde.4
Ook binnen de eigenlijke bulkchemie sloeg men nieuwe wegen in. Etheen bleef
een centrale rol vervullen (de zogeheten C2-chemie), maar de positie van methanol
en de daaruit geproduceerde derivaten (C1-chemie) werd steeds belangrijker.
Daarnaast nam het relatieve belang van de propeen- en butadieenderivaten (C3- en
C4-chemie) de laatste dertig jaar eerder toe dan af.
Daarnaast kreeg de chemische industrie steeds meer aandacht voor de
milieuaspecten, zowel van de productieprocessen als van de producten zelf.
‘Sustainable care’ werd nu de leus. Het voorbeeld ‘chloor’ is om meerdere redenen
interessant. Chloor is wel de ‘hamer’ van de chemicus genoemd omdat die stof
essentieel was voor het vertimmeren van de bouwstenen van de bulkchemie, waarbij
het element chloor soms in het eindproduct belandde (PVC) en soms alleen optrad
in de tussenproducten. In die rol was chloor de opvolger van geconcentreerd
zwavelzuur. Door problemen rond de afbreekbaarheid van chloorhoudende
chemicaliën kwam er maatschappelijke druk om het gebruik van chloor uit te bannen.
Greenpeace is maar een van de organisaties die zich op dit terrein roerden, zij het
wel de publiek meest zichtbare. Het spookbeeld (in de ogen van de industrie) van
een ban op chloor leidde tot tegenacties. Enerzijds weerden verenigingen van
fabrikanten van chloorhoudende producten zich en werd de contraactiegroep ‘de
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chlorofielen’ gevormd. Anderzijds spande de industrie zich in om door onderzoek
en diepte-investeringen alternatieve processen te ontwikkelen zonder chloor. Op
andere terreinen van de chemische industrie - zoals bij de oplosmiddelen voor verf
en in de kunststoffen- en de pesticidenindustrie - deden zich vergelijkbare
ontwikkelingen voor. Wie de balans opmaakt, kan constateren dat vele problemen
nog niet van de baan zijn, maar dat de chemische industrie zich, vergeleken met
1970, steeds meer ontwikkelt in de richting van ‘duurzaamheid’. Bij alle grote
bedrijven is ‘het milieu’ een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering.5
De laatste tien jaar heeft zich nóg een interessante wending voorgedaan. Bedrijven
kiezen voor hun sterke punten, richten zich op hun ‘core business’ en ruilen op
wereldschaal onderdelen van hun portfolio's uit. Blijkbaar zijn het niet meer de
stoffenstromen die de dynamiek van de industrietak domineren, maar wordt de
branche herverkaveld langs lijnen van competenties en van kennis met betrekking
tot producten, processen en markten. Daarnaast vindt er een toenadering tot de
levenswetenschappen plaats en is de biotechnologie sterk in opmars. Grote concerns
als ICI zijn opgesplitst in een farmaceutische tak en een chemische basisindustrie,
Akzo heeft haar vezelsbelangen in een aparte onderneming ondergebracht en Shell
trekt zich vrijwel geheel terug op de basischemie (van met name de C3- en
C4-derivaten), na al lang geleden de landbouwchemicaliën te hebben afgestoten.
Ook andere bedrijven hebben zich gehergroepeerd tot chemische basisindustrieën
aan de ene en specialiteitenconcerns aan de andere kant (met enkele notoire
uitzonderingen, zoals DSM, Du Pont, Dow, Solvay en BASF). De eeuw die begon
met een haast grenzeloze fascinatie voor het Duitse model van de grote geïntegreerde
onderneming, lijkt zo in het tegendeel van dat model te eindigen. Informatie lost de
materie als ordenend principe af, zo lijkt het. Er is echter één groot verschil met de
gespecialiseerde, niet-geïntegreerde ondernemingen van het begin van de eeuw: de
huidige hergroepering van productgebieden voltrekt zich op wereldschaal.
Schaalgrootte
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Vanwege de stankoverlast in Vlaardingen verving Shell tussen 1965 en 1970 een vijfentwintigtal
schoorstenen van 80 tot 100 meter hoogte door één schoorsteen van 213 meter hoog. Het werk,
waarmee een investering van 16 miljoen gulden gemoeid was, werd onder leiding van Shell door
lokale aannemers uitgevoerd. De lastige gasvormige zwavelverbindingen werden voortaan over een
groter gebied verspreid. Na 1970 begonnen industrie en overheid steeds meer in te zien dat verdunning
van verontreiniging op den duur geen oplossing was, maar dat deze bij de bron bestreden zou moeten
worden.

blijft belangrijk, maar op een andere wijze dan gedurende de eerste zeventig jaar van
de eeuw, toen de Nederlandse chemische industrie zich van een betrekkelijk marginale
bedrijfstak tot een centraal onderdeel van de Nederlandse economie wist op te werken.
Of de chemie een dergelijke centrale sector blijft, is de vraag. Het vakgebied lijkt
zijn contouren te verliezen en op te gaan in het bredere en diffusere terrein van de
‘moleculaire wetenschappen’, waarin ook delen van de fysica en de biologie worden
geïncorporeerd. De consequenties voor de chemische industrie zijn onzeker. ‘In 2010
zou wel eens de helft van de bestaande bedrijven verdwenen kunnen zijn - althans
in hun huidige vorm’, stelt het adviesbureau Arthur D. Little in een recent rapport.
Het is de toevoeging die hier belangrijk is. Immers, als onze geschiedenis van chemie
in Nederland in de twintigste eeuw ons iets heeft geleerd, is het wel de flexibiliteit
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en creativiteit in die sector, gekoppeld aan de evolutie van materiële netwerken, als
basis voor continuïteit en verandering.6
Ernst Homburg en Arie Rip

Eindnoten:
1 Met dank aan P.M.E.M. van der Grinten.
2 F.A.M. Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van
een regionale herstructurering, 1955-1975 (Leiden 1988) 371-372, 456-461.
3 E.J.G. Toxopeüs, ‘De petrochemische industrie’, Chemisch Weekblad 63 (1967) 161-165, citaat
op 164; P.H. Spitz, Petrochemicals. The rise of an industry (New York etc. 1988) 453-454,
458-459; J.M.H. Fortuin, Grootschaligheid kleinkrijgen. Voordracht uitgesproken ter gelegenheid
van de ontvangst van de Akzo-prijs 1978, op vrijdag 7 april 1978, te Arnhem (z.p. 1978); D.L.
Meadows e.a., The limits to growth. A Report for the Club of Rome's project on the predicament
of mankind (New York 1972); E.F. Schumacher, Small is beautiful (Londen 1973); schrijven
P.M.E.M. van der Grinten, 18 febr. 2000.
4 Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting, 446-456; [Ministerie van Economische Zaken],
Bedrijfstakverkenning 1980. 8. Chemische-, rubber- en kunststofverwerkende industrie
('s-Gravenhage 1980); Technologische innovatie. Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15855,
nrs. 1-2 (Den Haag 1979); ‘Chemie in Nederland’, themanummer van het Chemisch Magazine
(nov. 1980) m697-m756; E. Homburg, ‘The history of the Dutch chemical industry’ in The
anatomy of chemical Holland. Special issue of Chemisch Magazine (Rijswijk 1986) 16-22.
5 J.W. Schot e.a., Geven om omgeving. Milieugedrag van ondernemingen in de chemische industrie
('s-Gravenhage 1991); K.O. Henseling, Ein Planet wird vergiftet. Der Siegeszug der Chemie:
Geschichte einer Fehlentwicklung (Reinbek 1992); J.L. van Zanden en S.W. Verstegen, Groene
geschiedenis van Nederland (Utrecht 1993) 117-150; A.P.J. Mol, The refinement of production.
Ecological modernization theory and the chemical industry (Utrecht 1995); Duurzaamheid en
chemie. Een bundel essays geschreven op verzoek van het Interdepartementaal
Onderzoekprogramma Duurzame Technologie (DTO) (Delft 1996); R. Guijt, ‘Time-out in het
gevecht over chloor’, Chemisch2Weekblad 95 (7) (10 april 1999) 6; A. Schrauwers, ‘Duurzame
chemie kampt met lange duur’, Chemisch2Weekblad 95 (7) (10 april 1999) 12-14.
6 D. Hurwitz en G. Nechtval, The chemical industry in 2010 (A.D. Little), geciteerd in F. Valkema,
‘De chemische industrie moet kiezen voor competenties’, Chemisch2Weekblad 95 (6) (27 maart
1999) 12-13. Inlichtingen: vandenhooff@adlittle.com. Zie ook Homburg, ‘The history of the
Dutch chemical industry’.
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Lijst van afkortingen
ACZC

Association Coopérative Zélandaise de
Carbonisation

AEC

Atomic Energy Commission

AG

Archief Gasunie

AKU

Algemene Kunstzijde Unie

ARA

Algemeen Rijksarchief Den Haag

ASED

S.A. Ammoniaque Synthétique et Dérivés

ASF

Amsterdamsche Superfosfaatfabriek

BASF

Badische Anilin und Soda-Fabrik

BMD

Brede Maatschappelijke Discussie

BON

Bedrijven van Openbaar Nut

BPM

Bataafsche Petroleum Maatschappij

BWR

Boiling Water Reactor

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCCC

Carbide and Carbon Chemical
Corporation

CCP

Centrale Commando Post

CERN

Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire

CHU

Christelijk Historische Unie

CIGRE

Conférence Internationale des Grands
Réseaux Electriques

CIVI

Centraal Instituut voor Industrialisatie
(later: Industrieontwikkeling)

CNA

Compagnie Néerlandaise d'Azote

CONCAWE

Conservation of Clean Air and Water,
Western Europe

CPB

Centraal Planbureau

CRK

Centrale Raad voor de Kernenergie

DSM

De Staatsmijnen

EMV

Electriciteits Maatschappij
‘Veenkoloniën’

ENCK

Eerste Nederlandsche Coöperatieve
Kunstmestfabriek
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ENEM

Eerste Nederlandsche
Electriciteits-Maatschappij

ENKA

Nederlandsche Kunstzijdefabriek

EPON

N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij
Oost- en Noord-Nederland

EPZ

NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid-Nederland

Evag

Erdöl- und Kohle-Verwertung AG

EZ

Economische Zaken

EZH

Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland N.V.

FIPACE

Fédération internationale des
producteurs-autoconsommateurs
industriels d'électricité

FOM

Stichting Fundamenteel Onderzoek der
Materie

GA

Gemeentearchief Amsterdam

Gaveg

Gasverarbeitungs-Gesellschaft

GE

Gemeente-Electriciteitswerken

GG

Gemeente Gasfabrieken (Amsterdam)

GGZH

Gemeentelijke Gasvoorziening
Zuid-Holland

GKN

N.V. Gemeenschappelijke
Kernenergiecentrale Nederland

GS

Gedeputeerde Staten

GSL

Gezamenlijke Steenkolenmijnen in
Limburg

HEEMAF

Hengelosche Electrische- en Mechanische
Apparaten Fabriek

HEM

Hollandsche Electriciteits Maatschappij

HKI

Hollandsche Kunstzijde Industrie

HFR

hogefluxreactor

HP

Haagse Post

HTM

Haagsche Tramweg Maatschappij

IAEA

International Atoom Energy Agentschap

IBC

Internationale Bergin Compagnie voor
Olie- en Kolen-Chemie

ICI

Imperial Chemical Industries
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IEC

International Electrotechnical
Commission

IJC

IJsselcentrale

IKD

Internationale Kunsthoorn Industrie

IKO

Instituut voor Kernphysisch Onderzoek

IRK

Industriële Raad voor de Kernenergie

ITAL

Instituut voor Toepassingen van de
Atoomenergie in de Landbouw

JEEP

Joint Establishment Experimental Pile

KEMA

N.V. tot Keuring van Electrotechnische
Materialen

KIvI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KNPM

Koninklijke Nederlandsche Petroleum
Maatschappij

KNZ

Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie

KSLA

Koninklijke/Shell Laboratorium
Amsterdam

KSTR

KEMA Suspensie Test Reactor

KZK

Koninklijke Zout-Ketjen

LC

Landelijk Centrum (Sep)

LEO

Landelijke Economische Optimalisatie

Limagas

Limburgsche Maatschappij voor
Gasdistributie

LSEO

Landelijke Stuurgroep Energie
Onderzoek

LZM

Lever's Zeep Maatschappij

Makot

Maatschappij voor Kolen- en
Olie-Techniek

Mekog

Maatschappij tot Exploitatie van
Kooksovengassen

MIT

Massachusetts Institute of Technology

MNT

mononitrotolueen

MVC

monovinyichloride

MWe

Megawatt elektrisch

NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij

NEM

NV Nederlandsche
Electriciteitsmaatschappij

NERO

Nederlands Eerste Reactor Ontwerp
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NGM

Nationale Gasmaatschappij

NHM

Nederlandsche Handel-Maatschappij

NINT

Nederlands Instituut voor Nijverheid en
Techniek

NKF

Nederlandsche Kabelfabriek

NKF

NV Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek

NOT

Nederlandsche Overzee
Trustmaatschappij

NVBHO

Nederlandsche Vrouwenbond voor
Huishoudings-Organisatie

NVCP

Nederlandsch Verkoopkantoor voor
Chemische Producten

NVEV

Nederlandsche Vrouwen Electriciteits
Vereeniging

NVvH

Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen

OESO

Organisatie van Europese Samenwerking
en Ontwikkeling

ONRI

Organisatie van Nederlandse
Raadgevende Ingenieurs

OPEC

Organisation of Petroleum Exporting
Countries

ORNL

Oak Ridge National Laboratory

PB

Provinciaal Bestuur

PEB-Friesland

Provinciaal Electriciteitsbedrijf in
Friesland

PEB-Groningen

Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Groningen

PEGEM

Provinciale en Gewestelijke
Elektriciteitsmaatschappij

PEGUS

Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts
Stroomleveringsbedrijf
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PEN

Provinciaal Electriciteitsbedrijf van
Noord-Holland

PGEM

Provinciale Geldersche
Electriciteits-Maatschappij

PLEM

Provinciale Limburgsche
Electriciteits-Maatschappij

PNEM

Provinciale Noordbrabantsche
Electriciteits-Maatschappij

PS

Provinciale Staten

PUEM

Provinciale Utrechtsche-Maatschappij

PVC

polyvinylchloride

PvdA

Partijd van de Arbeid

PWR

Pressurised Water Reactor

PZEM

Provinciale Zeeuwsche
Electriciteits-Maatschappij

RAL

Rijksarchief Limburg

RA-NBr

Rijksarchief Noord-Brabant

RCN

Reactor Centrum Nederland

RDM

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij

RWE

Rheinisch-Westfälisches
Elektrizitätswerk

SBB

Het Stikstofbindingsbedrijf

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

Sep

Samenwerkende
Elektriciteitsproductiebedrijven

SGB

Staatsgasbedrijf

SHC

Sociaal Historisch Centrum

SKO

Stichting Kernonderzoek

SMO

Stichting Maatschappij en Onderneming

SROG

(Commissie) Samenwerking Regionale
Organen Gasvoorziening

SVM

Stroom Verkoop Maatschappij

TCS

Twentsch Centraal-Station

TNO

Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek
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TNT

trinitrotolueen

UAF

Utrechtsche Asphalt-Fabrik

UCN

Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

UKF

Unie van Kunstmest-Fabrieken

UNA

Energieproduktiebedrijf UNA (Utrecht,
Noord-Holland, Amsterdam)

Vapro

Stichting Vakopleiding Procesindustrie

VCF

Vereenigde Chemische Fabrieken

VDEN

Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland

VEEN

Vereniging van Exploitanten van
Electriciteitsbedrijven in Nederland

VGN

Vereeniging van Gasfabrikanten in
Nederland

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

VNO

Vereniging van de Nederlandsche
Chemische Industrie

VNG

Vereeniging van Nederlandsche
Gemeenten

VNW

Verbond van Nederlandsche Werkgevers

WKB

Warme Kracht Bureau

wkk

warmtekrachtkoppeling

WRK

Wetenschappelijke Raad voor de
Kernenergie

ZEO

Zuidelijke Economische Optimalisatie

ZWO

Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek
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b KLM Aerocarto, Arnhem, 29082
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Stichting Historie der Techniek, Eindhoven (foto: Juan Vrijdag, Amsterdam,
2000)
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Shell Pernis
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buskruitfabriek, 271, 320
butaan, 204, 212, 355
buteen, 355, 356, 387
bijproducten, 275, 367
calciumfosfaat (gips), 281, 281, 284
calorische waarde, 203
Caltx/Texaco, 379, 400
Candles-overeenkomst, 370
caprolactam, 379, 380, 383, 384, 398
Carbide and Carbon Chemical Cooperation (CCCC), 354, 355
carbochemie, 333-357, 387, 391
carboon, 31, 41, 43
Casale-proces, 342, 343
cascadeproefopstelling, 254
Cat Crackers, 385, 387
caverne, 100, 101
celluloid, 361
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), standaardbedrijfsindeling, 272, 273,
273
Centraal Geologisch Bureau, 76
Centraal Instituut voor Industrialisatie / Industrieontwikkeling (CIVI), 378, 379,
380, 381, 395
Centraal Planbureau (CPB), 379, 380, 405
Centraal Proefstation Emma, 52, 58
Centrale Commando Post (CCP), 213, 214
Centrale Gelderland, 227
Centrale Guano Fabrieken, NV (CGF), 282, 285,
Centrale Meld- en regelkamer
Luchtverontreiniging, 401
Centrale Raad voor de Kernenergie (CRK), 248, 252
centraliseren van de (energie-) productie, 204, 263
centrifugefabriek, 254
CERN, 243
chemici, 299-315
universitaire -, 307-308
chemie, 11, 103, 235, 268-407
analytische -, 305
bulk-, 391, 403, 406
fysische -, 293, 309-313

J.W. Schot, H.W. Lintsen, Arie Rip en A.A.A. de la Bruhèze, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 2. Delfstoffen, energie, chemie

fysisch-organische -, 312
-kwadrant, 273
organische -, 305, 309, 312
synthetisch-organische -, 289, 372
toegepaste -, 308, 309
chemisch complex, 380-390, 396, 398
chemische
-autarkie, 405
-consumentenproducten, 275
Chemische Fabrieken ‘Neerlandia’, NV, 280, 285
Chemische Farbiek Hembrug, zie BPM
Chemische Fabriek ‘Naarden’, 312, 322, 323-324, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
331, 392, 406
Chemische Fabriek Servo, 366, 367, 371
chemische grondstoffenindustrie, 273, 273, 274, 380
chemische industrie, 12, 13, 14, 15, 93, 103, 230, 236, 271-297, 299-331, 345,
377-407
anorganisch -, 333
-complexen, 377-401, 405
organisch-, 333, 344, 357
synthetisch-organische-, 333, 334, 335
chemische producten, 10, 374, 388, 405
-industrie, 273, 273, 274, 275
chemische techniek, 271-297, 333, 377-401, 403
Chemisch Weekblad, 257, 277, 315
chilisalpeter, 340
chloor, 355, 356, 368, 374, 379, 389-390, 390, 398, 406
-fabriek, 380, 389
Clahsen, fa. C.J., 367, 371
Claude-proces, 342, 343
Club van Rome, 244, 258, 260
Rapport van de -, 258-259, 260, 405
Coenen & Schoenmakers, fa., 280, 285, 286, 297
cokes, 13, 21, 62, 63, 110, 162, 163, 170, 171, 172, 194, 335
-fabrieken, 14, 61, 110, 163, 173, 200, 333, 344, 357, 381, 387
-fabriek Emma, 167, 315, 341
-fabriek Maurits, 63, 168, 171, 334, 343
-oven, 37, 334, 342
-ovenfabriek, 11, 13-15, 162, 166, 167, 170, 264
-ovengas, 14, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 194, 195, 198, 203, 204,
210, 211, 335, 341, 342, 343, 352, 3553356-357, 381, 384, 387
comité voor kernfysica, 240, 242
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commissariaat, 308, 311
Commissie inzake de inrichting van een splijtingsoven in Nederland, 242
Commissie Landelijke Gasvoorziening, 205
Commissie Planning Ombouw, 217
Commissie Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening (SROG), 215,
216, 217
Commissie voor Hoogspanningslijnen van de VDEN, 150, 156
Commissie voor industrialisatie op kunststoffengebied, 380
Commissie voor de Nucleaire Industriële Ontwikkeling, 247
commodities, zie bulkchemicaliën
Compagnie Néerlandaise d'Azote (CNA; Sluiskil), 285, 341, 344, 344, 345,
380, 383
compressiestation, 214, 215
compressor, 168, 170, 214, 229
concentratie
-van bedrijven, 53, 110, 317-331, 403
-van productie en distributie, 205, 265
-van productieprocessen, 110, 395
concessie, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 68, 72, 79, 80, 128, 142, 146, 147, 206, 209
-aanvraag, 32-33, 94, 126, 127
-Adolf van Nassau, 92
-Alexander, 79
-Aurora, 29, 33
Buurse-, 96
-Crescendo, 29, 32
-Gelria, 79
-Laura, 30, 34, 35
-politiek, 29-31, 93-96
productie-, 210
Schoonebeek-, 82, 85
-Sophia, 30, 35
spoorweg-, 32
-verlening, 29, 30, 80, 94, 95, 125, 139
-Willem, 30, 35
concurrentie
-tussen elektriciteit en gas, 115-118, 117, 169, 199, 264-265
-tussen elektrisch koken en koken op gas, 180-183, 188
-tussen kolen, olie en gas, 62, 207
consumptiezout, zie zout
Contact Commissie der Werkgeversorganisaties, 232
contact-oven, 294
-proces, 276, 292-295, 293, 297
-zuur, 294, 295
-zwavelzuurfabriek, 292, 293, 294, 295, 381
capaciteit van de-, 295
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continuproces, 272, 391, 403
controle op gasstromen, 213, 214
coverter, 293
coördinatie-commissie gas, 210
Coppée et Cie., Soc. Evence, 297, 343, 344
Cottrell-apparaat, 296, 297
Crude Distillers, 385
Cryoton, 397, 398
cycloonwasserij, zie wasserij
cyclotron, 242
darinkdelven, 91
decentrale opwekking van energie, 263, 264, 266, 267
deelnet, 231
delfstoffen, 17-111
oppervlakte-, 18
-winning, 13, 19-27, 104, 105-106
demonstratieruimte, 183,
derivaten, zie ook koolteer, 406
destillatie-oven, zie retort
destillatietechniek, 300, 386
deviezenbeperking, 368, 378
Dienst van het Stoomwezen, 214
diffusiefabriek, 252, 254
dikspoeling, 33
distributiebedrijven, 169
gemeentelijke -, 148, 149, 149
provinciale -, 150
distributie
-net, 147, 164
-van aardgas, 85, 87
-van elektriciteit, 146, 148-149, 149, 150
-van kolen, 157
Dobbelman, 367, 372, 373, 373
Dobs, 368, 370
Domaniale mijn, 29, 30, 32, 35, 37, 53, 56, 60, 138
Dongecentrale, 142
Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op
Java, 70, 72
Dordtsche Petroleum-Maatschappij, 294, 300, 301, 302, 304
douche-installatie, 179, 180
Dow Chemical, 230, 359, 360, 376, 383, 384, 384, 394, 396, 397, 398, 399,
406
Draka, 234, 362
drukregeling, 165, 166
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drukregulateur, zie ook gasdruk-, zie ook regulateur, 164, 165
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DSM, 65, 87, 111, 208, 209, 210, 211, 215, 309, 360, 377, 385, 391, 398, 399,
402, 405, 406
DSM-Geleen, 381-385, 382, 384, 396, 396
Dubbs-kraakproces, 347, 385, 386
dunnelagenpolitiek, 56, 57, 60
Du Pont, 359, 360, 394, 406
Dutch School of Catalysis, 315
duurzaamheid, 406
Echfa, 367, 371
economische crisis, 53, 179, 183, 191-201, 328, 378, 404
economy of scale, 274
economy of scope, 274
Eerste Kamer, zie parlement
Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK) ‘Vlaardingen’,
280, 283, 285, 295, 298, 400
Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij (ENEM), 125, 130, 132
Eerste Wereldoorlog, 13, 14, 69, 94, 105, 161-162, 271, 286, 304, 313, 315,
317-331, 334, 341, 404, 405
eigendomsrechten op delfstoffen, 36, 40, 43, 88
Electra Maatschappij voor Electrische Stations, NV, 130, 135, 136, 176
Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, NV (EZH), 114, 148, 193-194, 196, 197,
221, 248, 266
Electriciteitsmaatschappij ‘Raamsdonk’, N.V.-, 127
Electrotechniek, 191, 192, 232
elektriciteit, 48, 105, 113. 115-118, 264
kosten van aansluiting op -, 176
-als krachtbron, 60, 136
-in huis, 175-179
prijs van -, 232, 251
vraag naar -, 145
Elektriciteitplan, 200, 232
elektriciteits-bedrijf, 198, 233, 245, 247, 248-249, 250, 251, 252, 254, 255, 261,
263, 264, 266
-centrale, 87, 104, 113, 118, 124, 130, 131, 135, 136, 137, 138, 145,
148, 150, 153, 171, 219, 264
afzet van de -, 136, 136
coöperatieve -, 126
gemeentelijke -, 125, 127, 128, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 149,
175, 187, 189
koeling van de, 226
kolengestookte -, 260,
openbare -, 125-127, 137, 138, 158, 159, 235
afzet door -, 157
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provinciale -, 144, 149, 174, 180, 183, 225, 230, 262, 266
regionale -, 127-129, 134
thermische-, 233
-kabel, 126, 146, 153-156, 154, 156, 193,
-producent, 243, 245, 247
-productie, 158, 159, 200, 200, 221, 240
-sector, 262-264
-systeem, 131
-tarieven, 134, 158
-verbruik, 127-128, 230, 236, 237
industrieel-, 235, 236
-verordening, provinciale -, 141-143, 146, 147, 149
-voorziening, 121, 125-139, 141-159, 196, 221-237, 264, 265
gemeentelijke -, 121
openbare-, 125-129, 144, 236,
provinciale -, 121, 121, 143, 264
toezicht op de -, 141
vermogen in de-, zie ook vermogen, 200
Elektriciteitswet, 144, 191, 237, 255, 264, 267
elektrificatie, 156, 157, 159, 192, 264, 265
- van de spoorwegen, 220,
elektriticatiegraad, 105, 158, 159
elektrisch(e)
-apparaten, 175, 177, 178, 185, 188, 199, 200, 224, 264, 265
-kachel, 177, 178,
-kooktoestellen, zie koken
-log, 84
-tram, 137
-verlichting, zie verlichting
-vermogen, 131, 133, 144, 228
-verwarming, zie verwarming
elektromotoren, 105, 118, 136, 138, 158, 162, 175, 196,
Elwerath, 82
empirische methode, 68, 106
energie, 112-267
-aanbod, 11
-beleid, Europees-, 206
-besparing, 181, 259, 260, 261, 262
maatregelen i.v.m. -, 260
Energiecommissie van de werkgeversorganisaties, 232, 233, 234
energie-crisis, 61, 181, 262, 263, 265, 265
-dragers, 11-13, 21, 21, 22
-intensiteit, 12-13, 13, 104, 104, 106, 235, 236
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Energienota, 237, 259-260, 261, 262, 263
energie-transport, 131
-verbruik, 12, 13, 46
Energieverbruikers, afdeling, 232, 233, 234
energievoorziening, 11, 63, 115-123
-van huishoudens, 198-200
engineering contractor, 297, 406
ENKA, zie Nederlandsche Kunstzijde fabriek
Enkalon, 372, 380
Esso, zie ook Standard, 80, 84, 86, 87, 107, 206, 207, 208, 209, 210, 216, 394,
394, 396, 400
-Chemie, 384, 395, 396, 396, 397
-masterplan, 65, 87, 207, 208, 209, 217
Erdöl- und Kohle-Verwertung AG (Evag), 345, 346, 347, 348, 349, 350
etheen, 275, 335, 354, 355, 356, 357, 381, 384, 385, 387, 389, 406
-capaciteit, 384, 384
-kraker, 384, 384, 385, 391, 395, 396
-producenten, 384, 385, 395
-productie, 384, 385, 395
Euratom, 239, 247, 248, 250
-verdrag, 239, 247
Europese Gemeenschap, 239, 394
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), 63, 64
excavateur, 24
exploitatie, 106, 108-110
-concessies, 88
harmonieuze -, 110
-proces, 85
-resultaat van energiebedrijven, 135, 135
exploratie, 29-31, 32, 35, 40, 41, 75, 88, 106-108, 108
-concepten, 107
-onderzoekingen, 68
-strategie, 72, 74
-technieken, 75, 89
explosieven, zie springstoffen
brisante -, 320, 320-322
exportprijs steenkolen, 53
Fabriek van Chemische Producten, NV, zie Vondelingenplaat
Fabrikatie Kombinatie, 254
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Farbenfabrik vormals Friedrich Bayer & Co (Bayer), zie Bayer
Farbwerke Hoechst, zie Hoechst
Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brüning (Hoechst), zie Hoechst
farmaceutische industrie, 271, 271, 276, 315, 330
framaceutische producten, 273, 359
Fauser-proces, 342, 343, 344, 344
Financiële Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen, 32, 33
financiering van industrie, 328-329, 330
Fluor, 297, 376, 396
fluorprobleem, 284, 285
fluoruitstoot, 285, 290
fluorwaterstof, 284
FOM-lab voor massaspectrografie, 252
fosfaat (meel), 283
-meststoffen, 395
fosforzuur, 285
Foster Wheeler, 297, 384, 406
Fundamenteel Onderzoek der Materie, Stichting (FOM), 242, 243, 244, 252,
253, 254
fusie, 405
fijnchemicaliën, 273, 273, 405
fijnkiesoven, 287
garancinefabriek, 281, 282
gas, 67-89, 115-118, 264
-aansteker, 117
aard-, zie aardgas
afstands-, zie afstandsgas
basis-, 211
-bedrijf, 166, 184, 189
gemeentelijk -, 186, 189, 215, 218
-buizen, 168, 214
-centrifuge, zie ultracentrifuge
cokesoven-, zie cokesovengas
-distributie, 87, 119
-bedrijf, 169, 170, 205, 210
-druk, 164, 166, 168, 213
-exploitatie, 87
-exploratie, 87-88
-fabriek, 115, 116, 116, 117, 118, 121, 127, 138, 162, 163, 164,
166, 171, 194, 199, 203, 266, 271, 306, 333
gemeentelijke-, 139, 170, 266
stedelijke -, 115, 172,
-fornuis, zie koken
generator-, zie generatorgas
-gloeilicht, 117
-haard, 217
hoogoven-, zie hoogovengas
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-houder, 162, 164, 164, 165, 170
schroef-, 164
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-komfoor, zie koken
kraak-, 335, 355, 356
-leiding, 162, 170, 200, 208,
-meter, 117
-motor, 118
-netwerk, 87, 123, 178, 215
aanleg van een -, 119
landelijk-, 208,
-prijs, 87
-productie, 172, 173
-regulateur, zie regulateur
-reserves, 86, 105
raffinaderij-, zie raffinaderijgas
stads-, zie stadsgas
steenkool-, zie steenkoolgas
synthese-, 110, 355, 383
-transport, 166, 168, 213,
-net, 167, 205
-turbine, 123, 228-230, 257, 266, 267
-veld, 73, 85, 87
-verlichting, zie verlichting
-verwarming, zie verwarming
-voorziening, 121, 138, 170-173, 192, 198, 264, 266
centralisatie van de -, 201
gewestelijke-, 121
organisatie van de -, 171-173
water-, zie watergas
-winning, 85-88, 105
Gas, Het, 166, 167, 171, 192, 196
Gasbedrijf Centraal Nederland, 205
Gasinstituut, 216, 217
Gascon, NV, 217
Gasunie, 63, 87, 88, 202, 206-212, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 236,
260, 264
Gasverarbeitungs-Gesellschaft (Gaveg), 342, 343, 352
Gay-Lussac-toren, 281, 287, 287-288, 289, 290
geiser, 178-180
automatische -, 179
bad-, 178, 179
elektrische -, 178
gas-, 179, 180
keuken-, 179
gelijkstroom, 125, 129-132, 135, 136
-centrale, 126, 127, 135
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Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), 248, 255
gemeente, 115, 121, 122, 125-127, 128, 129, 132, 136, 141, 143, 144, 147, 148,
149, 157, 167, 168, 170, 173, 175, 177, 184, 185, 191, 193, 194, 217, 264, 285
gemeentebedrijven, 168, 232
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Rotterdam, 126
Gemeente-Electriciteitswerken (GE; Amsterdam), 132, 175-177, 178, 178, 179,
180, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 190
Gemeente Gasfabrieken (GG; Amsterdam), 177, 178, 179-180, 180, 182, 185,
187, 189
Gemeentelijke Electriciteitswinkel, 177, 182
Gemeentelijk Electrisch Bedrijf Den Haag, 193, 193,
Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Holland (GGZH), 203, 208,
General Electric Comp., 128, 152, 175, 248
generator, 130, 132, 133, 152, 226, 229,
elektrische -, 118
-gas, 163, 166, 171, 172, 198
houtgas-, 198
stroom-, 234,
turbo-, 226
geofoon, 69
geofysische methoden, 69, 72, 74, 77, 81, 92
geologen, 67, 70, 75, 77, 93
bedrijfs-, 76
veld-, 76
geologie, 70
Geologisch Bureau, 43
geologische
-afdeling van Koninklijke /Shell, 77
-deskundigheid, 68, 74, 78
-kaart, 43
-verkenningen, 40, 41
Geologisch Laboratorium, 81
Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland. 320,
321, 322, 324, 331
Glanzstoff, 314, 405
gloeilamp, 115, 136, 161, 264, 313
halfwatt-, 136
metaaldraad-, 136
Nernst-, 136
Osmium-, 136
wolfram-, 136
Glovertoren, 281, 287, 287-288, 289, 290
Gloverzuur, 289
Gobain concern, St., 285, 295
graderen van zeewater, 91
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gravimetrie, 72, 74, 75, 80
Greenpeace, 406
grofkiesoven, 287
Grondpeilwezen, 70, 71
grondstoffen, 11-13, 14, 355, 370, 379, 380, 381, 389, 403, 405
-industrie, zie chemische grondstoffen
Groep, de-, zie Koninklijke/Shell
grootverbruiker, 121, 215, 219
guano, 280, 281, 282, 283
import van-, 280, 280
Gulf Chemie, 384, 397
Gusto (Mijnbouw), 59
Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM), 136-137
haarwasmiddelen, zie shampoo
Haber-Bosch-proces, 293, 334, 335, 340-341, 342, 342, 344, 347, 348, 352
Hemwegcentrale (Amsterdam), 226, 267,
Hengelosche Electrische- en Mechanische Apparaten Fabriek, NV (HEEMAF),
128-129, 143
Henkel, 366, 371, 372, 373, 373
Herreshoff- (etage)oven, 287, 288, 288, 291, 296, 297
Hoechst, 317, 326, 333, 360, 366
Hofstede Crull & Willink, fa.-, 125
hogedrukleiding, 200, 204, 214
hogedruksynthese, katalytische -, 276, 332
hogedruktechniek, 348-349, 352, 355
hogefluxreactor (HFR), 245
Hollandboor, zie boorinstallatie
Hollando-Belge pour la Fabrication du Coke, 110
Hollandsche Electriciteits Maatschappij (HEM), 125, 135, 148
Hollandsche Kunstzijde Industrie (HKI), 314, 315, 331, 405
Holland Statameter, 43
Honigmann-methode, zie schachtaanleg
Hoogewerff-fonds, 309
hoogovengas, 171, 171
Hoogovens, 14, 62, 79, 110, 162, 170-171, 194, 195, 200, 204, 206, 208, 211,
212, 215, 228, 319, 334, 352, 396
hoogspanning, 129, 131, 159
hoogspannings
-lijnen, 192, 201,
-masten, 152
-net, 153
aanleg van -, 149-150, 152
ondergronds-, 153, 156
-techniek, 222
huisbrand, 39, 62
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huisbezoek, 181, 186,
Huishoudelijke Voorlichtingsdienst bij GE, 182, 184, 185, 190,
huishoudens, 13, 87, 122, 175-189, 194, 206, 207, 362, 364
Huishouding, De, 188
huishoudlerares, 184, 186
human relations benadering, 61
Hunzecentrale (Groningen), 226
hydraulic fracturing, 100-101
hydrogenering, 347, 349, 351, 353
hogedruk-, 348
katalytische-, 353
petroleum-, 350
hydrogenerings-fabriek, 353, 354, 385
-installatie, 346
hydrogenerings-proces, zie ook Bergius-proces, 344, 346, 348, 350
hijsblok, 17
H-zuur, 327, 328
-fabriek, 327, 328

IG Farben, 326, 326, 328, 343, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 359, 360, 366,
368, 377, 380, 383
Imperial Chemical Industries (ICI), 348, 353, 354, 359, 360, 364, 377, 383,
384, 394, 397, 406
Indisch Mijnwezen, zie mijnwezen industrialisatie, 377-401
-nota's, 14, 378-379
-politiek, 62, 234, 235, 236, 378, 379-380, 381, 396, 398
-proces, 377, 400
Industrialisatieschema voor de chemische sector, 379-380, 381
industriële ontwikkeling, 20, 103
industriële (energie-) opwekkers, 234
Industriële Maatschappij Noury & Van der Lande, 271, 314, 331
Industriële Raad voor de Kernenergie (IRK), 248, 249, 252
industriële sector, 39, 87, 99, 121, 156-159, 206, 207, 215, 221-237, 243, 244,
245, 246, 247, 248
industriezout, zie zout
In- en uitvoer, 323-324
Ingenieur, De, 31, 130, 138, 315
Ingenieur der Mijnen, 33, 34, 35, 37, 38, 95
Hoofd-, 36, 53, 56
ingenieurs
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chemisch -, 65, 299, 305-307, 403
elektrotechnisch-, 176
mijn-, 21, 31, 48, 52, 54, 56, 57, 64, 65, 68, 75
ingenieursbureau, 279, 295-297, 300
-Benker & Millberg, 296
-en constructiebedrijf NV Petrogas, 216
-Comprimo, 245, 246, 250, 297
-Hartmann & Benker, 296
-Lurgi, 288, 288, 296, 297
-Lütjens & Ludewig, 296-297
-Simon Carves, 297
-Stamicarbon, zie Staatsmijnen
-Stone & Webster, 216, 217, 297, 384, 384
inkomend recht, 92
Inlichtingen aan gasverbruikers betreffende hunne belangen, 116-117
innovatie, 162-164, 349
proces-, 110, 273, 274, 359, 404
product-, 110, 274, 276, 404
technologische -, 72, 74-75, 273-276, 394
institutioneel kader, 120, 121, 123, 208-210, 265-267
institutionele integratie, 121
Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijken Arbeid, 186, 187
Instituut voor Bedrijfscontrole, zie bedrijfsbureau
Instituut voor Kernphysisch Onderzoek (IKO), 242
Instituut voor Toepassingen van de Atoomenergie in de Landbouw (ITAL), 246
integratie, 210-212
- van productie en distributie, 149
-van provinciale systemen, 266
invensiefsysteem, 290
Interatom, 254
Interbellum, 14, 53-54, 78-82, 99, 156, 279
Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), 251
Internationale Arbeids-Organisatie, 53, 54
Internationale Bergin Compagnie voor Olie- en Kolen-Chemie (IBC), 345, 347,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
Internationale Guano- en Superfosphaat-Werken (IGSW), 280, 285, 316
Internationale Kunsthoorn Industrie (IKI), 361
Internationale Maatschappij voor Hydreerings-Techniek en -Chemie (IHECC),
353-354
internationale samenwerking, 242, 252, 254, 255, 345
Inventum, 176, 199
Iraq Petroleum Company, 228
isolatiemateriaal voor kabels, 154, 155
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jaarbeurs Utrecht, 359-360
jacobsstijl, zie ijzeren stutten
jaknikker, 85
Joint Establishment Experimental Pile (JEEP), 243
Jurgens-concern, 300, 314
kaarsenfabriek Gouda, 271, 315, 327, 331
kaarsenindustrie, 273, 279
kabels, zie ook elektriciteitsmassa-, 154, 156
oliedruk-, 156
kachels, zie elektrische kachels
kalizout, zie zout
Kalkar-heffing, 261
kameroven, 163
verticale -, 163
kamerzuur, 289
kartelvorming, 80, 405
katalysator
platina-, 293
vergiftigen van de -, 293
katalyse, 351, 352
katalytisch proces, 293
keetspek (gips), 96, 97
Kellogg, M.W., 384, 395, 396, 396
KEMA, NV tot Keuring van Electrotechnische Materialen, 121, 140, 155, 156,
221, 222, 223, 243, 245, 249, 250, 251
KEMA Suspensie Test Reactor (KSTR), 249, 250, 251
kennis, 276, 404
buitenlandse -, 295, 300
chemische -, 299-315
diffusie van -, 75, 76, 107, 110, 297
geologische -, 72, 75, 93
-infrastructuur, 245
-intensiteit, 75, 121, 299, 315, 379, 405
organisatie van -, 71
technische -, 71, 75, 107, 280, 306
-transfer, 76, 77
-uitwisseling, 109, 308, 350, 353
-verwerving, 299-305, 315
wetenschappelijke -, 271
kerncentrale, 240, 245, 246, 255, 257
bouw van -, 247
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kernen, elektrisch-, 107
kernenergie, 123, 236, 239-255, 261-262
commerciële toepassing van -, 248
discussie over -, 261
introductie van -, 243-248
verzet tegen -, 259, 261, 266
Kernenergienota, 239-240, 245, 258
Kernenergiewet, 248
kernfysica, 242
kernreactor, 122, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245-246, 248, 256,
drukwater-(PWR), 241, 246, 247, 255
heterogene -, 241
homogene -, 241, 249, 250
kokendwater- (BWR), 241, 246, 247, 248
kweek-, zie kweekreactor
lichtwater-, 246
moderator in, 241
snellekweek-, zie kweekreactor
suspensie-, 248-251
-type, 241, 248
-type Calder Hall, 245
zwaarwater-, 241,
Ketjen & Co, G.T., 271, 278, 282, 285, 286, 287, 291, 292, 294, 294, 296, 309,
324, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 377, 380, 381, 397, 398, 405
Ketjen Carbon, 397, 398
kettingreactie, 240, 241, 242
keukenzout, zie zout
kiezelfluorwaterstofzuur, 284
kleineveldenbeleid, 107, 108
kleinverbruiker, 121, 215, 216, 217
kleurstoffen, 271, 273, 275, 295, 300, 322, 326, 326, 328, 334, 335-340
-fabriek, 322, 324, 325, 326, 327, 329, 333
-industrie, 273, 273, 275, 320, 323, 337
Duitse-, 335, 336, 338
productie van -, 312, 322, 326, 328, 337-340
synthetische -, 299, 319-320
Kleurstoffen uit petroleum, 338
koken
elektrisch -, 175, 180-183, 181, 183, 183, 184, 185, 187, 188, 189,
199, 200, 264
-op gas, 116, 161, 178, 180-183, 184, 185, 187, 189, 199, 205, 264,
265
-op kolen, 180
kolenboer, 61
kolenfornuis, zie koken
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kolenschaaf, 58, 59, 59, 60, 61
Kommissie van Zes, 258-259
Konam, 397, 398
Koninklijke Akademie Delft, 19
Koninklijke, De, 67-72, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 294, 295, 296, 300, 301,
302, 303, 303, 304, 307, 315, 335-340, 349-350, 352-353, 354, 356
Koninklijke Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding (Ketjen), zie Ketjen
Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, N.V., zie Koninklijke
Koninklijke Nederlandsche Soda-Industrie (KNS), 390
Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ), 79, 92, 93, 95, 96, 96-99,
100, 100, 101, 102, 316, 331, 355, 360, 368, 377, 380, 381, 389, 390, 390, 395,
396, 398, 405
Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, 158, 233, 271, 309, 313, 329,
331, 337
Koninklijke /Shell, 15, 27, 36, 43, 56, 67, 69, 75, 76-77, 78, 79, 82, 85, 86, 87,
88, 89, 107, 110, 203, 207, 208, 209, 210, 303, 304, 305, 321, 335, 337, 338,
338, 339, 340, 346, 348, 349, 350, 351, 351, 352, 353, 355, 356, 361, 370, 370,
371, 377, 385, 387, 388, 389, 396, 396, 398, 400, 406
researchlaboratorium van - (KSLA), 270, 303, 314, 387, 404
technisch bureau van -, 296, 302
Koninklijke Stearinekaarsenfabriek Gouda-Apollo, zie kaarsenfabriek
Koninklijke Zeepfabriek De Duif, 330
Koninklijke Zout-Ketjen (KZK), 397, 398, 399
Koninklijke Zout-Organon, 399
Koninklijke Zwavelzuurfabrieken v/h Ketjen & Co, zie Ketjen
Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI), 134, 143, 191, 233, 309
kook-adviseuse, 182, 185, 186
-cursus, 184, 185, 187
-demonstraties, 181, 182, 184, 185, 187
-lerares, 182, 185-188
kool-dioxide, 355
-monoxide, 355
koolteer, 14, 271, 325, 333, 335, 336
-chemie, 11, 322, 340, 342, 354
-chemisch systeem, 315
-derivaten, 356
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-destilleerderij, 271, 323, 333, 334, 337
-producten, 334
koolwaterstoffen, 26, 302, 355
alifaitische-, 355
gechloreerde -, 375
koppeling
-van centrales, 191-194, 197
-van netten, 191-194
koppelnet, 123, 197, 201, 221, 224, 225, 234, 263, 266
eerste-, 222, 222-224, 223, 230, 231, 232, 266
exploitatie van het -, 223
landelijk-, 221
tweede-, 230, 230-232, 231, 236
220 kv-, 231, 231
380 kv-, 231, 231
koppelverbinding, 150, 196, 221
Kosterboor, zie boorinstallatie
kostprijs
-per kWh, 135, 244, 248
-verlaging, 274, 282, 295, 385
kraakproces, 346
Krachtwerktuigen, zie Vereniging van Gebruikers van Stoomketels en kunstharsen, 359, 388
-industrie, 273, 388
kunsthoorn, 361
kunstmest, 271, 273, 341, 342, 356, 383, 385
-fabriek, 282, 341, 356, 382
gebruik van -, 280
-industrie, 273, 273, 275
-voorziening, 319
Kunstmestcommissie, 319
kunststoffen, 356, 360, 361-364, 380, 384, 385, 387, 388, 403
-industrie, 361, 380, 385
-verbruik, 360, 361
-verpakkingsmateriaal, 364
Kunststoffeninstituut, zie TNO
kunstvezels, 373, 380, 383, 385
kunstzijde-industrie, 276, 309
kweekreactor, 249, 250
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snelle-, 241, 251, 252, 254, 257-258, 261, 262

laagspanningsnet, 148, 156
laboratorium, 296, 305, 373, 403
-analyses, 283
bacteriologisch -, 314
bedrijfs-, 291, 299, 304, 307, 308, 313, 314, 322, 342, 347, 349,
351, 354, 355
Boldingh en Van der Heide, 300
kleurstoffen-, 325, 326
Koning & Bienfait, 300, 323
onderzoeks-, 270, 303, 308, 313-315, 349
particulier -, 300
Schalkwijk en Penning, 300
test-, 176, 185
lampisterie, 49
lampolie, 68, 70, 300, 302, 304
landbouw
-crisis, 282
-zout, zie zout
Landelijk Centrum voor de bewaking van het net (LC; Sep), 222, 223, 223, 267
landelijke economische optimalisatie (LEO), 263, 267
Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek (LSEO), 259
lastfactor, 145
legitimering van systemen, 120
Lekkerkerk-affaire, 163
Lever Brothers, 314, 370
Levers Zeep Maatschappij (LZM), 330, 331, 368, 370, 371, 375
Libelle, 360, 364, 370
liberalisering van de markt, 62, 120, 266, 267
licentie, 111, 383, 390
lichtadviseuse, 186,
Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie, NV (Limagas), 170, 191
Linde A.G., 342, 352, 382, 384
-gaszuivering, 353, 356
proces van -, 342, 344
load dispatch, 197
load (last) factor, 236
lodenkamerfabriek, 287, 288, 289, 290, 292, 294, 294, 295, 383
lodenkamerproces, 276, 287-292, 289, 293-294, 295
lonen en loonkosten in mijnindustrie, 53
loodwit, 373
luchtlijnen, 146, 153
luchtverontreiniging, 279, 282, 284-286, 287, 288, 290, 294, 374, 400, 401,
406, 407
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Lummus, 297, 384, 384
Lurgi, zie ingenieursbureau
Lurgi-(etage)oven, 287, 288, 296
Lijm- en gelatinefabriek (Delft), 271, 331
Maastrichtse Zinkwit-Maatschappij (MZM), 271, 285, 331
maatschappelijke inbedding, 120, 121
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 242
Maatschappij tot Bereiding van Koolteerproducten (Krimpen), 322, 323, 324,
324, 325, 327, 329, 333
Maatschappij tot Exploitatie van Kooksovengassen (Mekog), 14, 79, 171, 341,
344, 344, 356, 378, 380, 381, 387, 387, 388, 392, 395, 396, 396, 397, 398, 405
Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, N.V., 33
Maatschappij tot Exploitatie der Steenkolenmijnen Laura en Vereeniging, 150
Maatschappij tot Exploitatie van de De Laval Stoomturbine, 130, 132, 133
Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken, 330, 330, 331
Maatschappij tot verkoop van den electrischen stroom der Staatsmijnen in
Limburg, zie SVM
Maatschappij van Nijverheid, 324
Maatschappij voor Kolen- en Olie-Techniek (Makot), 345, 347, 348, 349
Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding (Ketjen), zie Ketjen
Machinefabriek Breda, 246
marginaleveldenbeleid, 108
markt voor chemische producten, 377-401, 403
marketing, 275, 361, 364
Marx en Co, Bank, 93, 95
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 258, 259
massaspectrograaf, 253-254
materiaal
-onderzoek, 156, 245, 253, 300
-proeven, 154-155, 156
mechanisatie, 47, 48-49, 53, 58, 59, 64, 163
-graad, 60
mechanisering, 57-61, 109, 162, 274, 279, 282, 286
half-, 58
meet- en regel-apparatuur, 89, 389, 390, 391, 392
-station, 84, 213,
Memorandum to the Board (Koninklijke/Shell), 377, 381, 387, 390
mengmeststoffen, 280, 285,
mengpan, 284
mechanische -, 286
mergel, 20, 27
Mersolaat, 368
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Messer-proces, 344
methaan, 355, 382,
methanol, 406
-fabriek, 396
synthetische -, 348
Merwedecentrale, 151
milieu, 373-375, 400-401
-beweging, 257, 263, 400
-factoren, 219, 403, 406
-problemen, 274, 285, 288, 360, 373, 400, 401
-verontreiniging, 163, 401
minister(ie) van Buitenlandse Zaken, 254, 350
minister(ie) van Defensie (Oorlog), 194, 322
minister(ie) van Economische Zaken, 61, 63, 65, 85, 86, 88, 191, 200, 205, 206,
208, 209, 210, 211, 212, 214, 224, 225, 232, 233, 236, 237, 239-240, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 368, 381, 399
minister(ie) van Financiën, 243, 309
minister(ie) van Handel en Nijverheid (en Scheepvaart), 228, 378
minister(ie) van Landbouw, Nijverheid en Handel, 94, 95, 141, 143, 161, 167,
169, 318
minister(ie) van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 243
minister(ie) van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 374, 401
minister(ie) van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 257
minister(ie) van Volkshuisvesting, 180
minister van (Verkeer en) Waterstaat, 80, 143, 144, 147, 193, 194
minister(ie) van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 32, 93
minister(ie) van Wetenschapsbeleid, 259
MNT (mononotrotolueen), 321, 321, 322
modelkeuken, 187
monomeren, 364
Monsanto-concern, 295, 297
Mont-Cenis-proces, 342, 343, 344, 351-354
Montecatini, 341, 342, 343, 344, 388
Munitiebureau, 319, 320, 322, 323
muntmeter, 117, 176
nachtstroom-, 178
MVC (monovinylchloride), 385, 390
mijn
-ingenieur, zie ingenieurs
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-Julia, 54, 59, 60
-Laura en Vereeniging, 38, 53, 54, 59, 60, 138
model-, 37
-ramp, 55
-sluiting, 61-65, 63, 105, 111, 236, 384, 399
-Sophia-Jacoba, 61, 111
-werkerslamp, 49
-Willem-Sophie, 38, 42, 52
Mijnraad, 13, 78, 209, 357
Mijnwet 1810, 30
Mijnwezen (op ministerie), 32
Indisch-, 67

nachtstroom, 145, 179
-boiler, zie boiler
-muntmeter, zie muntmeter
-tarief, 179
naftakraker, 382, 384, 384, 385, 387, 388, 389, 394, 400, 404
naftaleen, 334, 381, 383, 394
Nationaal Isolatie Programma, 262,
Nationaal Programma voor Energieonderzoek, 259
Nationale Gasmaatschappij (NGM), 205, 206
natronloog, 379, 380
Natuurkundig Laboratorium (van Philips), 242, 249, 313
Nederlandsche Chemische Vereniging, 308, 309, 315, 318, 323, 330, 379, 389
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), 68, 318, 319, 323, 324, 325, 327
Nederlandsche Hoofdcommissie voor Normalisatie, 155
Nederlandsche Kabelfabrieken (NKF), 154, 155, 156
Nederlandsche Kleurstoffen-Fabriek, NV (NKF), 326, 327, 328, 329, 331
Nederlandsche Kunstzijde fabriek (ENKA, later AKU), 309, 314, 331405
Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken,
43, 78, 79, 80, 107
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT), 318, 319, 329
Nederlandsche Patent- en Kristalsodafabriek (Solvay), zie Solvay
Nederlandsche Phosphaatmaatschappij, NV, 280, 285
Nederlandsche Scheikundige Fabrieken, NV, 324
Nederlandsche Teer- en Asphalt-Industrie (Cindu), 334
Nederlandsche Verf- en Chemicaliënfabriek (Delft), 322, 324, 324, 325, 326,
326, 327, 328
Nederlandsche Vrouwenbond voor Huishoudings Organisatie (NVBHO), 188
Nederlandsche Vrouwen Electriciteits Vereeniging (NVEV), 187, 188
Nederlandsche Zoutindustrie, N.V., zie Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie
Nederlandsch Instituut voor Efficiency, 194
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Nederlandsch Verkoopkantoor voor Chemische Producten (NVCP), 380, 381,
405
Nederlandse Aardgas Maatschappij, 79
Nederlandse Aardolie Maatschappij, N.V. (NAM), 17, 31, 63, 66, 69, 73, 77,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 203, 205, 206, 207, 207, 208, 209, 210, 380
-Gasexport, 87, 209
Nederlands Eerste Reactor Ontwerp (NERO), 251
Nederlandse Gasunie, NV, zie Gasunie
Nederlandse Soda-Industrie, NV, 381
Nederlandse Spoorwegen, 220, 361
Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), 396, 396
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH), 178, 186, 187, 188
Neratoom, 245, 246, 248, 251, 254, 255
-bedrijven, 245, 246, 250
netwerkkarakter van de chemische industrie, 275, 276, 318, 333-334
netwerken van industrie en universiteit, 308-309, 310-311
Neuprick mijn, 29, 30
neutronen, 241
Nicolaas Beetscentrale, 151
niet-afbreekbare verbindingen, zie afbreekbaarheid
Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot Vervaardiging van Spiegelglas (NNM),
271, 285, 295, 331
Niftrik, Gebr. van, 361, 362, 363
nitreerfabriek, 336, 336
nitrobenzeen, 303, 323
nitrose, 289
nitrotolueen, 303, 336
Nordstern (mijn), 32, 34
Norsk Hydro, 242
Nota inzake de Gasvoorziening, 205
NRC, 158, 322
nutsvoorziening, algemene, 150
nylon, 359, 363, 398
-fabriek, 383
Nijverheidscommissie, 323, 329
Oak Ridge National Laboratory (ORNL), 250
Observer, The, 258
octrooi, 294, 295, 333, 342, 342, 344, 349, 350, 351, 353, 355
offshore-boringen, 88
olefine, 335, 355, 356, 387
oleum, 292, 293, 294
olie, 62, 67-89, 104, 204, 236
aard-, zie aardolie
-crisis, 260, 391, 401, 405
lamp-, zie lampolie
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-maatschappij, 206, 260, 266, 345, 400
-productie, 85, 235
-prijs, 259, 260, 364, 372, 391
-rechten, 79
stook-, 235, 304
-winning, 84-85, 107
ombouw van gasapparaten, 203, 216, 216-217, 218, 219
omzet chemische industrie, 390, 391, 391
onderketelpannen, 96, 97
ondersteuning, 57, 58, 60, 61
wandel-, 60
onderzoek, zie ook R&D
bacteriologisch -, 314
boor-, 106
chemisch -, 307-313, 337, 367, 406
elektrofysisch -, 106
fysisch -, 313
geofysisch-, 43, 69, 74, 82, 86, 88, 106
geologisch-, 68, 72, 76, 88, 106
gravimetrisch -, 69, 80, 81, 82, 83, 106
hydrogenerings-, 348
kernfysisch -, 242, 243, 245, 249, 250
laboratorium-, 292, 299, 305, 338
seismisch-, 66, 69, 69, 83, 86, 107, 108
seismografisch-, 83, 106
seismologisch-, 80, 83
technisch -, 111, 299, 303
wetenschappelijk-, 70, 106, 107, 242, 243, 276, 299, 300, 309, 313,
320
onderzoekscommissie, 147
provinciale -, 146-147
onderzoeksinstituut, 315, 403
ontgassen, 163
ontsluitingsfabriek, 283
ontvangststation, 213
opgesteld vermogen, zie vermogen
opleiding
gespecialiseerde -, 218, 283
-voor personeel, 84, 89, 389
oplosmiddelen, 3356, 387, 406
-fabriek, 356, 385
oppervlakteactieve stoffen, 387, 388
opsluitkamer, 284
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optimaliseren van productiemiddelen, 263
opwerkingsfabriek, 241
opzichter, 51
Oranje-Nassaumijnen, 31, 32-36, 37, 44, 56, 57, 65
-I, 26, 47, 65, 138
organisatie, 27, 106
-van arbeid, 45
-structuur, zie ook bedrijfsstructuur, 75-76, 208, 210
-verandering, 47
Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI), 157-158
Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 209, 259
organische verbindingen, 335
gasvormige -, 335
organizational capabilities, 317
Organon, 315, 377, 398
overcapaciteit in chemische industrie, 343, 385, 405
overheid, zie ook Staat, provincie, gemeente, 31-32, 85, 86, 89, 94, 103, 107,
221-237, 265, 317, 319, 368, 371, 377-401
oxychlorering, 390
padding, 100-101
paleontologie, 43
paraffine, 300, 302, 304
-fabriek, 296, 300, 302
-kraker, 385, 387, 389
parallelschakelen, 130
parlement, zie ook Tweede Kamer, 35, 52, 94, 236, 239, 401
particuliere mijnen, 31, 47, 56, 60, 65, 94, 235
particulier initiatief, 31, 32, 35, 35, 95
Pechiney aluminiumfabriek, 236, 255
Peelcentrale, NV Maatschappij -, 144, 146, 147, 148
Peelcommissie, 62
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pekel, 96, 96, 97, 98, 98, 101
-vlies, 96, 97
zoutgehalte van de -, 98, 101
-zuivering, 99
Pernis-Botlek-Europoort-complex, 377, 396-401
perslucht, 33, 48, 60, 108, 138
pesticiden, zie bestrijdingsmiddelen
petrochemie, 11, 15, 272, 333-357, 360, 387, 391, 403
petrochemisch(e)
-complex, 376, 399, 399, 400
-fabriek, 335
-industrie, 356
-producten, 372
-systeem, 315
petroleum, 115, 300
-industrie, 299-305, 306
-stel, 180
-verlichting, zie verlichting
Petroleum Maatschappij Moeara Enim, 300, 301
Petroleum Maatschappij Moesi Ilir, 300, 301, 302
Petroleumwetje, 80, 81
Pharmaceutische Handelsvereniging, 330, 331
Philips, NV, 22, 157, 158, 169, 224, 233, 234, 242, 244, 245, 246, 247, 248,
250, 254, 313, 360, 361, 363, 380
Philips Gloeilampenfabrieken, NV, 327
Philips' Metaalgloeilampenfabriek, NV, 136
Philite, 360, 361, 362
piekcentrale, 228, 230, 266
pipe-line company, 206, 208, 214
planning, regionale -, 37
Planologische Werkcommissie Aardgasleidingen, 214
plastic(s), 275, 358, 359-375, 377
-huishoudelijke artikelen, 362
-speelgoed, 362
vormgeving van -, 362, 363
pneumatische gereedschappen, 48, 57
poly-etheen, 359, 361, 384, 385, 394
-ethyleen, 363, 364
-meren, 364, 382, 383
-propeen (PP), 388-389, 394
-styreen, 359, 361, 394
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Polytechnische School, 128, 300, 305, 307
Presto, 371
proces-controle, 124, 267, 290-292
-industrie, 27, 97, 99, 230
-regeling, 274, 290
-technologie, 275, 276, 279, 295, 355, 404
Procter & Gamble, 368, 372, 373
productdifferentiatie, 330, 356, 357, 390, 405-406
productie in chemische industrie, 390, 391, 391
productieprocessen, 27, 374, 383
grootschalige -, 403
productiviteit, 53-54, 55, 60, 110
-sverbetering, 24
product-netwerken, 317, 330-331
-variatie, 364, 405
proefboringen, 83, 93
proeffabriek, 294, 296, 302, 303, 304, 325, 337, 345, 346, 347, 350, 356, 367,
387
proefwasserij, 275,
proeven, 281, 303
propaganda(campagne), zie ook reclame, 176, 177, 180, 182, 187, 189, 199
propaan, 204, 355
propeen, 355, 356, 387, 388, 389
provinciaal bestuur, 142, 146
Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland (PEB-Friesland), 148
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen (PEB-Groningen), 148
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN), 148, 155, 171, 227,
228
Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (PEGUS), 148,
221
provinciale energiebedrijven, 156-159, 266
Provinciale en Gewestelijke Elektriciteitsmaatschappij (PEGEM), 171
Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM), 148, 150, 152-153,
221, 245
Provinciale Groninger Courant, 147,
Provinciale Limburgsche Electriciteits-Maatschappij (PLEM), 137, 148, 188,
191, 197, 198, 221, 262
Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij (PNEM), 146, 147,
148, 149, 157, 187, 196, 197, 221, 225, 226, 230, 233, 245, 246, 262
Provinciale Utrechtsche Electriciteits-Maatschappij (PUEM), 148, 155, 181,
183-185, 186, 187, 188, 189
Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM), 148, 248, 255, 262
provincie, 121, 135, 141-159, 167, 168, 173, 191, 193, 194, 198, 221, 265, 266
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Prijzenbeschikking Electrische Energie, 232
PTT, 213, 361
publiek-private samenwerking, 95, 266
PVC (polyvinylchloride), 355, 359, 361, 362, 374, 380, 387, 394, 406
-fabriek, 385, 386, 388, 389, 390
pijler, 48, 51, 108
breuk-, 49, 50, 51, 108
manloze-, 60, 61
schuif-, 58
pijpleiding, 10, 389, 394, 395, 396, 398, 399, 399-400
-ennetwerk, 214, 385
pyriet(erts), 276, 287, 289
-oven, 287-288, 288, 290, 291, 294

Raad Inzake de Luchtverontreiniging, 401
Raad voor de Milieuhygiëne in het Nieuwe Waterweggebied, 401
radioactieve verontreiniging, zie ook afval, 257, 258
raffinaderij, 85, 300, 335, 336, 337, 338, 385, 387, 388, 400
-gas, 171, 203, 205, 208
rantsoeneren
-van brandstof, 199, 200
-van gas en elektriciteit, 199
rationalisatie, 51, 53
negatieve -, 55-56, 57
rationalisering van het huishouden, 186, 187, 188
R&D, industriële-, 276, 299, 302, 346, 347, 349, 351-352, 353, 354, 355, 356,
357, 364, 372, 373, 404
reactor, zie ook kernreactor, 249,
-brandstof, 241
-centrum, 244, 245
-(druk)vat, 246, 249, 249, 255
-kern, 241, 255
Reactor Centrum Nederland, Stichting (RCN), 245, 246, 248, 250, 251, 252,
253, 254
reclame, 361, 362, 363, 364
-campagne, 182, 185, 217
reflectiemethode, 69
drie-dimensionale -, 69
refractiemethode, 69
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regeltechnieken, 290, 392
regering, 194, 239, 244, 266, 320, 329
regulateur, zie ook drukregulateur, 165, 166, 170
huis-, 166
laden van de -, 165
machine-, 224
membraan-, 165, 166
stadsdruk-, 165, 166
waterafsluit-, 165
reservefactor, 145
restwarmte, 151, 263
Resources and Man, 257
retort, 162, 163
verticale -, 163
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE), 152, 254
ringleiding, 150
ringnet, 231, 231,
50 kV-, 150, 152-153
110 kV-, 222, 222,
150 kV-, 222, 222,
roosten, 287
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), 228, 246, 246, 248
Rotterdamsche Zoutziederij Kolff & Vis, NV, 93
Rotterdamse Polyolefinen Maatschappij, 388, 397
Roxana Petroleum Company, 77
rubber
styreen-butadieen-(SBR), 388
synthetische -, 359, 385
-fabriek, 271, 400
rijksbureau, 23, 191, 319, 378
Rijksconcessiewet, 143-144
Rijksdienst voor de Gasvoorziening, 205, 207, 208, 211, 216
Rijksdienst voor de Electriciteitsvoorziening, 200, 224
Rijks Geologische Dienst, 43
Rijkslandbouwproefstation, 284, 313
Rijksnijverheidsconsulent voor de Chemisch-Pharmaceutische Industrie, 318
Rijksopsporing van Delfstoffen, 35, 39-43, 40, 42, 74, 77, 78, 79, 81, 92, 93,
94, 95, 105, 106
Rijksoverheid, 121, 123, 141-144, 193, 262, 378-381
Rijksuniversiteit Utrecht, 309, 310-311
rijpingsloods, 284
saline, 96
salpeterzuur, 321, 323, 333, 336, 357, 383
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Samenwerkende Elektriciteitsproductiebedrijven, NV (SEP), 197, 209, 221,
224, 226, 231, 232, 237, 245, 246, 247, 248, 254, 255, 262, 263, 267
samenwerking
-tussen (grote) bedrijven, 317-331, 335, 353, 398, 405
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-tussen industrie en energiesector, 247-248
schaalvergroting, 47, 49, 51, 72, 99, 118, 119, 120, 121, 121, 122, 125-139,
142, 159, 161-173, 221, 228, 231, 237, 267, 273, 274, 279, 282, 283, 287, 288,
290, 297, 329, 330, 385, 388, 390-392, 394-396, 398, 403, 403, 405
commerciële-, 318
organisatorische -, 271, 317
technische -, 271, 317, 318, 398
schacht, 39, 62, 109
schachtaanleg, 28, 30, 33
Honigmann-methode voor-, 33, 38, 38
-met voorgedreven betimmering, 30
vriesmethode bij -, 33, 35, 38, 38
schakelaars, 222, 223
olie-, 222
olieloze-, 222
vermogens-, 222
schakelschema, 153
schakelstation, 131, 150, 152-153, 155, 223, 231
gesloten -, 153
openlucht-, 152-153
-model-Lent, 153
scheikundige technologie, 306
Schelde, Koninklijke Maatschappij De, 228, 246, 250
Schlumberger
-apparaat, 74, 107
-procedure, 74
schop, 45
schraap- of schaafinstallaties, 57, 58, 59
schudgoot, 47-50, 48, 51, 53, 108
schuifpijler, zie pijler
schuimvorming van zeep, zie zeep
scientific management, 20, 50-53, 77, 186
seismologie, 72, 74, 75
Seismos, 43, 69
Selas, 384, 384, 396
selectie van personeel, 53
Sep-overeenkomst, 222
shampoo, 366, 367
Shell Chemie, 272, 275, 360, 363, 370, 374, 375, 377, 384, 384, 385-390, 387,
394
Shell Development Company, 351, 356
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Shell Pernis, zie ook Shell Chemie, 84, 210, 381, 387, 388, 388, 389-390, 390,
397, 400, 401, 407
Shell-raffinaderij, 235
Shell Transport and Trading Company, The, zie ook Koninklijke /Shell, 67,
296, 302, 337
Siemens, 175, 254
Siemens & Halske, 126, 132, 135
Siemens Nederland, 132
Silent Spring, 374-375, 400
silicose, 58
Slochteren-regime, 260
smeerolie, 300, 304
Smits & Zoon, Wed. P., 287, 295
Smit Slikkerveer, 234
Smit transformatoren, 121, 143
Smyth-rapport, 240, 242
snelboren, zie boortechniek
snijmachines, 57
soda, 92, 94, 101, 365, 379, 381
Sodacommissie, 319
sodafabriek, 94, 380, 381, 383
soda-industrie, 93, 380
sodaproductie, 41
sol-gel-procédé, 250
Solvay (& Co), 95, 343, 355, 377, 389, 406
specialiteiten, chemische-, 273, 274, 274, 275, 391, 402, 405, 406
spiegelglas, 285
-industrie, 286, 295
splijtstof
-element, 241
-staaf, 249, 255,
spoelboring, zie boring
spoorverbinding, 32, 399
springstoffen, 302, 319, 320, 322, 323, 334, 335-340, 341
Staat, 86, 94, 95, 96, 205, 206, 209, 236, 260, 337, 399
staatsbedrijf, 36, 208
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, 320, 320, 327
staatscommissie 1899 (Staatsmijnen), 36, 37, 40
staatscommissie 1911 (elektriciteitsvoorziening), 137-138, 143
staatsexploitatie, 35, 39, 40, 95
Staatsgasbedrijf (SGB), 85, 86, 87, 205, 206, 208, 208, 209, 210, 211
staatsinvloed, 158
staatsmijnbedrijf, 29, 32, 39
Staatsmijn
-Beatrix, 62, 109
-Emma, 13, 14, 28, 37, 38, 45, 48, 49, 50, 62, 63, 63, 65, 110, 111,
138, 150, 167, 168, 308
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-Hendrik, 38, 39, 39, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 110
-Maurits, 39, 58, 59, 60, 63, 138, 168
-Wilhelmina, 37, 38, 59, 63, 129, 138, 150, 153
Staatsmijnen, 13, 14, 15, 20, 27, 36-39, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59,
61, 62, 63, 65, 86, 87, 94, 95, 109, 110, 111, 129, 159, 161, 166-170, 171, 172,
192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 208, 235, 236, 244,
264, 285, 287, 295, 309, 315, 332, 341-344, 343, 346, 354, 356, 357, 360, 361,
363, 364, 377, 378, 379, 380, 381, 387, 388, 396, 396, 398-399, 404, 405
bedrijfsbureau van -, zie bedrijfsbureau
centraal planbureau voor -, 65
chemisch complex van -, zie ook DSM, 382, 383, 384, 382-385
elektriciteitscentrales van de -, 138, 167
gasnet van -, 168, 168, 196
licentie- en ingenieursbureau Stamicarbon van -, 297, 383
oprichting van -, 36-37
Polychemiebedrijf van -, 382, 384
Staatsspoor, 32, 36, 127, 128
Staatsspoorwegen, Maatschappij tot Exploitatie van-, zie Staatsspoor
Staatstoezicht op de Mijnen, 35, 38, 39, 54, 56, 79, 81, 94, 100
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 284, 285, 290
stadsgas, 63, 115, 162, 203, 204
productie van -, 162
stamboom, chemische-, 330-331, 338, 339
standaardisatie, 166
Standard-IG Company, 350, 353
Standard Oil of New Yersey (ESSO), 72, 77, 80, 203, 304, 349-350, 351, 352,
353, 354
stankoverlast, zie luchtvervuiling en watervervuiling
startmotor, 229
station, spoorweg-, 127
Steenkolenhandelsvereniging, 211
steenkool, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 37, 41, 45-65, 104, 105,
157, 159, 162, 171, 194, 198, 201, 204, 235, 260, 275, 333, 345, 356, 380, 391,
405
distributie van -, 215
-gas, 116, 126, 166, 171, 203, 216
-fabriek, 127, 205
-houwer, 45, 46, 47, 51, 61
industrie-, 21, 167
-lagen, 19
-mijnbouw, 21, 23, 24, 27, 105
-mijnen, 19, 24, 27, 110
-productie, 23
-reserves, 105, 106
-teer, zie koolteer
transport van -, 167, 215
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vette-, 110, 167
wassen van -, zie ook wasserij
winnen van -, 29, 42, 64, 105, 106
steenzout, zie zout
sterkstroom, 125
sternet, 231
Stichting CONCAWE, 400
Stichting Kernonderzoek (SKO), 243-244
Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), 259
stikstof, 355, 380
stikstofbinding, 341344, 351-354
Stikstofbindingsbedrijf (SBB), 315, 332, 341, 343, 343, 344, 344, 356, 357,
377, 380, 381, 383
laboratorium van het -, 315, 357
Stikstofbindingsindustrie Nederland, NV, 331, 340
stikstofkunstmestindustrie, 279
stikstofmeststoffen, 14, 171, 380, 403
stikstofverbindingen, 340
stofoverlast, 283, 283, 284
stofzuiger, 177, 178,
stookolie, zie olie
stoomkraker, zie etheenkraker
stoommachines, 20, 118, 132, 134, 137, 157
stoomturbine, 132-134, 133, 226, 228
Stork & Co., Gebr., 73, 118, 121, 129, 143, 227, 228, 245, 246, 250
straalmotor, 228
straling
radioactieve -, 258
-sproblemen, 250
stratameter, 74
Stroom Verkoop Maatschappij (SVM), 129, 144, 146, 148, 148, 150, 152
strijkijzer, 177, 178
studiereis, 50, 57, 247, 300, 302, 396
stutten
houten-, 48
hydraulische -, 60
ijzeren -, 57, 61
stijgbuis, 98, 101
Suezcrisis, 239, 265
Suiker-Commissie, 309
superfosfaat, 273, 279-286, 359, 380
dubbel-, 285
-fabriek, 271, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 291, 322, 400
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-industrie, 279-280, 286, 330, 403
productie van -, 281, 281-286, 282, 287, 287, 374
Superphosfaatfabriek ‘Holland’, 280, 285, 397
suspensiereactor, zie kernreactor
synthesegas, zie gas
tariefsysteem, 134, 135
technisch bureau, zie ook ingenieursbureau, 216, 296, 300
Technische Hogeschool Delft, 93, 121, 128, 144, 147, 239, 240, 284, 290, 300,
302, 306, 307, 308, 309, 310-311, 315, 320
chemisch laboratorium van de-, 315, 326
opleiding chemisch ingenieur aan de -, 305-307
opleiding elektrotechniek aan de -, 128
opleiding mijnbouwkunde van de -, 30, 67
opleiding tot technoloog aan de -, 305-307
Technische Hogeschool Eindhoven, 258
Technische Hoschschule Brunswijk, 300
Technische Hochschule Karlsruhe, 300, 340
technisch ontwikkeling, 103, 105, 108, 120
technische systemen, grote -, 115-123
technisch landschap, 118
technoloog, 300, 301, 302, 305-307
technologisch regime, 293, 340-341, 356
Teepol, 274, 275, 362, 364, 367, 367-371, 370, 374, 378, 387
-fabriek, 386, 388
teerafscheider, elektrostatische -, 163
teerdestilleerderij, zie koolteer
telefoonnet, 153, 213, 223
bedrijfs-, 153
Telegraaf, De, 350, 372
tentoonstelling
-Het Atoom, 238, 239-240, 240
huishoud(elijke) -, 175, 176, 182, 186, 187
internationale elektriciteits-, 115, 131, 136
wereld-, 175
Terlenka, 372, 381
tests van apparaten en onderdelen, 176, 177, 186
textielindustrie, 322, 323, 325, 328, 367, 371
wassen in de -, 364, 365, 366
Thermische Krachtwerktuigen, 244
thermisch rendement, 226, 227, 228
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thermokranen, 178, 178
TNT (trinitrotolueen), 320, 321, 321, 322, 336, 337
-fabriek, 320, 320, 322, 327, 337
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), 243, 244, 251, 258, 261,
380
Kunststoffeninstituut van -, 380
tolueen, 303, 321, 322, 336, 337, 338, 339, 381
toonkamer, 177, 188
transformatie van spanning, 148
transformatoren, 130, 131
transformatorhuisje, 155
transformatorsstation, 131, 222
transportbanden, 53
transportnet, 232
hogedruk-, 202,
hoofd-, 210, 212-215, 213,
aanleg van het -, 214, 216
landelijk -, 201
regionaal-, 210, 212, 213,
transporteur, 58, 59, 60
transportsysteem, 109, 286
turbine, 128, 227, 229
turf, 11, 15, 21-22, 22, 23, 27, 104, 130, 144, 197, 198
-strooisel, 23
tussenproducten, 325, 327, 328, 334, 337, 338, 339, 380, 394, 398
aromatische-, 333
fabricage van -, 324, 325, 380
-fabriek, 323, 328
Tweede Kamer, 36, 39, 52, 95, 143, 144, 205, 210, 244, 343
Tweede Wereldoorlog, 23, 191-201, 405
Twentsch Centraal-Station (TCS), 128, 148, 221
Twentsche Bank, 323, 324, 325, 327, 328
Twentsche Kabelfabriek (TKF), 154
Tijdschrift voor Handel en Nijverheid, 138
tijdstudie, 50, 52
Uhde, 297, 352, 353
uitlogingsproces, 101, 109
ultracentrifuge, 250, 251, 252, 252, 253, 253
-onderzoek, 253, 254
-project, 251-254
Ultra-Centrifuge Nederland NV (UCN), 254
Unie van Kunstmest-Fabrieken (UKF), 385, 398, 405
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Unilever-concern, 314, 315, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 373, 405
universiteit, 242, 305, 307, 308, 310-311, 315, 403
Universiteit van Amsterdam, 307, 308, 309, 310-311, 312
laboratorium voor toegepaste scheikunde aan -, 312, 319, 323
uranium, 242, 243
metallisch -, 243
natuurlijk-, 241, 245, 249
-oxide, 242, 243
splijting van -, 240
suspensie van-, 241,
verrijking van -, 245, 250, 252, 253,
verrijkt-, 241, 245, 250, 252, 252, 254
Urenco, 253
ureum, 356, 383
-fabriek, 383
Utrechtsche Asphalt-Fabriek (UAF), 271, 323, 324, 325, 327, 331
vacuüminstallatie, 96, 97, 99
vacuümprocedé, 93, 97
vakbonden, 52
vastrecht, 216
-tarief, 176, 177, 179, 180,
veiligheid, 164, 274
-saspecten, 245
veld Ernst, 38
Velsen 2 (elektriciteitscentrale), 227, 228
ventilatiesysteem, 39, 109
Verbond van Nederlandsche Werkgevers (VNW), 232
verbrandingskamer, 229
verbrandingsmotor, 119
verdeelnet, 10 kV-, 154, 155
verdeelstation, 131
veredeling van delfstoffen, 106, 110-111
Vereenigde Chemische Fabrieken (VCF), 281, 286, 290, 331
Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en Handnijverheid in Nederland,
117
Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie (VNCI), 272, 329, 330,
400, 401
Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN),
113, 140, 143, 150, 154, 155, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 221,
223, 239
Centraal Bureau van de -, 193, 221
Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland (VGN), 115, 116, 166, 171, 191,
194, 196
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Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG), 143
Verenigde Kunstmestfabrieken Mekog-Albatros, 398
Verenigd Plastic-Verkoopkantoor, 361, 363
Vereniging Milieudefensie, 258
Vereniging tegen Luchtverontreiniging in het Nieuwe Waterweggebied, 400
Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN),
234
Vereniging van Gebruikers van Stoomketels en Krachtwerktuigen, 157, 158,
232, 233, 245
Vereniging van gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, 233
Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten, 329
Vereniging Warmtekrachtbureau, 158
vergunningen, zie ook concessies, 88
-stelsel, 237
verlichting, 115, 116, 117, 121, 137, 145, 156, 175, 187, 264
elektrische -, 115, 116, 117, 133, 136, 157, 161, 175, 177
gas-, 117, 121, 161
petroleum-, 115
straat-, 115, 117
vermogen, zie ook elektrischopgesteld-, 124, 158, 200, 226, 230, 234
-sregeling, 223
-sschakelaars, zie ook schakelaars, 222
verrijken van steenkoolgas, 162
verrijkingsfabriek (uranium), 254
verwarming
blok-, 218
centrale-, 204, 218, 265
elektrische-, 175
gas-, 116, 161, 177, 265
ruimte-, 207, 208, 216, 217, 265
stads-, 151
water-, 169, 178, 183, 264
verwetenschappelijking van de techniek, 271
vetalcoholsulfaat, 366, 366, 367
vetkolen, zie steenkolen
VMF-Stork/Werkspoor, 214
Vondelingenplaat, 306, 307, 309, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324, 325,
326, 326, 327, 328, 329, 329, 331, 397
voorlichting, 116-117, 361, 363
huishoudelijke -, 181, 182, 184, 185, 186
-scampagne, 184, 199, 217, 218
voorschriften voor kabels, 153
Vragen des Tijds, 115
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vrouwen-bladen, 186
-organisatie, 185-188, 189
vijf-eilanden-plan SEP, 262
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Warmte Kracht Bureau (WKB), 232, 233
warmtekracht, 158, 233
-installatie, 229,
-koppeling (wkk), 120, 257, 263, 267,
warmwaterreservoir, 178, 178, 179
wasautomaat, 372-373
wasmiddelen, 273, 367, 370
bioafbreekbare -, 389
enzymen in-, 372
gezins-, 364, 371-373, 373
synthetische -, 275, 359-375, 366, 377
vloeibare-, 371
vaat-, 370, 371
zelfwerkende -, 365-366
wasserij, 60, 111
cycloon-, 111
watergas, 126, 160, 163-164, 171
gecarbureerd-, 171,
-installatie, 163-164
waterstof, 355, 387
-gas, 335
productie van-, 354, 356
waterstofsulfide, 400
waterverontreiniging, 374, 375, 400
Wederopbouw, 191-201
weerstand tegen verandering, 218
wereldtentoonstelling, zie tentoonstelling
werkfront, 47
werkgeversorganisatie, 234
Werkgroep (Kern)energie, 258
werkgroep ondergrondse mechanisatie, 60-61
werknemers, aantal, 27, 390, 391, 391
Werkspoor, 217, 228, 245, 246, 252, 254
Westergasfabriek Amsterdam, 162, 163, 166
Westinghouse, 175, 228, 255
wetenschappelijk bedrijfsbeheer, zie scientific management
wetenschappelijke
-aanpak, 41
-toepassingen, 106
Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie (WRK), 248
Wet inzake de Verontreiniging van Oppervlaktewateren, 401
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Wet op de Hoogovens, 95
Wet op de Luchtverontreiniging, 401
Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse, 95
Wilhelminacentrale, 138, 150
Wilton Feijenoord, 228, 246
wind
-energie, 261, 263,
-molen, 119
-turbine, 263
winning(smethoden)
secundaire -, 85, 89
wisselstroom, 121, 125, 129-132, 134, 135, 136, 138, 145
-centrale, 127, 135
-systemen

xyleen, 337, 338, 339, 381
-derivaten, 338
IJsselcentrale, NV Electriciteitsfabriek - (IJC), 148, 148, 180, 221, 230
zaag- of freesmachines, 57
zeep, 365, 366, 367, 370, 372
-fabriek, 271
-industrie, 273, 286, 330, 368
schuimvorming van -, 365, 366, 372, 374, 375
synthetische -, 366, 367, 368, 370, 371
zelfopwekker, 118, 119, 125, 137-138, 139, 158, 233, 234, 235, 235, 263-264
zink, 285, 287
-fabriek, 286, 287, 296
zinkschacht, 30
-met verhoogde waterstand, 30
zinkwit, 285
zonne-energie, 261
zout, 20, 26, 27, 41, 69, 79, 91-101, 109, 110, 381, 390, 405
consumptie-, 90, 92, 98, 99
-import, 91
industrie-, 90, 97, 99, 102
kali-, 93, 94
-keet, 91, 97
keuken-, 95
-koepels, 78
landbouw-, 92
-maker, 97
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ontginning van -, 42
-pan, 96
open -, 91, 96, 96, 97, 99
-productie, 91-93, 98, 99, 100, 100, 381
-pijler, 92, 380
steen-, 93, 94, 101
-voorraad, 92, 380
-winning uit zeewater, 93
-zieden, 91
-zieders, 91, 92, 95, 96
-ziederijen, 91, 91, 92, 97, 98
zoutzuur, 390
Zoutchemie Botlek, NV, 389, 390, 390, 397, 398
Zoutconventie, 92, 93, 95-96, 98, 99
Zuidelijke Economische Optimalisatie (ZEO), 263
Zuider Spoorwegmaatschappij, 32, 33
Zuid-Perlak Petroleum Mij., 71
zuiveringsinstallatie voor gas, 162, 170
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), 242, 244
zwaar water, 242
zwakstroomrelais, 153
zwavel, 387, 400
-verbindingen, 400, 406
zwavelzuur, 271, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286-295,
321, 329, 333, 334, 359, 380, 398, 406
contact-, zie contact
-fabriek, 281, 284, 285, 289, 290, 291, 294, 296, 400
-industrie, 279, 287, 330, 403
productie van -, 280, 286, 293, 374
sterk geconcentreerd -, 289
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