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Peter van Overbeeke

Het huishoudelijk energieverbruik is enorm gestegen in de twintigste eeuw. Dat komt door de toepassing van centrale verwarming
in de woningen, door de sterke toename van het warmwatergebruik en door het groeiend bezit van huishoudelijke apparatuur.
Kolen- en oliekachels zijn vervangen door gasverwarming of
stadsverwarming, kolenfornuizen door gasfornuizen of elektrische
fornuizen en elektrische boilers of gasgeisers zorgen voor warm
water.
Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van keuzes die huishoudens
en andere betrokkenen hebben gemaakt. Dit boek biedt inzicht in
deze keuzeprocessen en analyseert de invloed van de overheid,
energiebedrijven en woningbouwverenigingen, maar ook van kookleraressen, de Vrouwen Electriciteits Vereniging en andere vrouwenorganisaties.
Peter van Overbeeke laat zien dat de Nederlandse huishoudens,
als gebruikers van energie en huishoudelijke apparaten, een actieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de energievoorziening. Het gedrag van de huishoudens is beïnvloed door de
stijgende welvaart, ontwikkelingen in de woningbouw – met name
de invoering van de badkamer en centrale verwarming – en de
introductie van het aardgas. Aardgas was echter niet zo belangrijk
als vaak wordt gedacht. Ook zonder aardgas zouden de
Nederlandse woningen centrale verwarming hebben gekregen,
maar dan op basis van blokverwarming en stadsverwarming. En
niet de introductie van het aardgas in de jaren zestig, maar die van
het flessengas in de jaren vijftig heeft ervoor gezorgd dat er in
Nederland zo weinig elektrisch gekookt wordt.
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Voorwoord

Met één been sta ik nog in de academische wereld van wetenschappelijk onderzoek en proefschriften, terwijl ik met mijn andere been de stap waag naar een
nieuwe baan en een nieuwe wereld. Na zes jaar is het hoog tijd om dit proefschrift te voltooien en plaats te maken voor nieuwe AIO’s. Het was leuk om onderzoek te doen naar de wijze van verwarmen, koken en warmwatervoorziening
in huishoudens, omdat ik met iedereen wel kon praten over die alledaagse praktijken. Ik hoop dan ook dat de lezers veel genoegen aan dit boek zullen beleven,
alhoewel ik besef dat sommigen enkel dit voorwoord zullen lezen. Wie geen zin
heeft om het hele boek te lezen raad ik aan om zich niet te beperken tot de hoofdstukken 1 en 15, maar om ook de korte hoofdstukjes 6, 10 en 14 te lezen.
Ik wil in dit voorwoord de mensen en organisaties bedanken van wie ik informatie, materiaal, commentaar, subsidie of andere hulp heb gekregen ten behoeve van mijn onderzoek. Om te beginnen het N.W. Posthumus Instituut, dat
mijn onderzoekersopleiding en de uitgave van mijn proefschrift heeft verzorgd.
Verder de subsidiënten van dit proefschrift en Uitgeverij Verloren. Ook wil ik
de medewerkers bedanken van de archiefinstellingen en energiebedrijven die
mij toegang verleenden tot hun archieven. Met name de energiebedrijven
NUON (voormalig Energiebedrijf Amsterdam), REMU, MEGA en Nutsbedrijven Maastricht wil ik noemen. Eén man wil ik in het bijzonder danken en
dat is Henk Smit, de bedrijfshistoricus van het energiebedrijf te Amsterdam. Al
op de eerste dag van mijn AIO-aanstelling was ik bij hem te gast in het bedrijfsmuseum en sindsdien ben ik nog vele malen bij hem geweest om onderzoeksmateriaal te verzamelen.
Dan kom ik bij alle collega’s, zowel in Eindhoven als elders, die mij hebben
geholpen en die mijn werk hebben veraangenaamd. Ik dank de collega’s van de
TU Eindhoven, van het SISWO-netwerk Huishoudtechnologie en van het onderzoeksprogramma Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20): met name Marja Berendsen en Carianne van Dorst, die mij
inzage gaven in hun materiaal uit de VAC-archieven; de collega’s Frank Veraart,
Giel van Hooff en Hans Buiter, die gevraagd en ongevraagd met geschikte literatuur op de proppen kwamen; Ernst Homburg, Ben Gales, Liesbeth Bervoets,
Marcel Put en Timo de Rijk, die mij tips en informatie gaven; Anneke van Otterloo, Wim Heijs, Marian Trommelen en de referenten op conferenties, die
mijn teksten becommentarieerden. Verder mag het AIO-leesclubje niet onvermeld blijven, waarin Frederiek van der Kaaden, Kees Boersma, Peter Staal, Rob
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Raven en ik elkaars teksten bespraken en elkaar zonodig opbeurden, onder de
stimulerende leiding van Lambèr Royakkers. Ook Ruth Oldenziel wil ik noemen, omdat zij vanaf het begin een belangrijke wegwijzer en coach voor mij is
geweest. Zij wees mij de weg naar bibliotheken en archieven en Internet, en zij
wees mij op de rol van kookleraressen en vrouwenorganisaties. Samen met Carolien Bouw organiseerde zij het netwerk Huishoudtechnologie en redigeerde
zij mijn artikel in de bundel Schoon Genoeg. Die bundel en de bijbehorende
tentoonstelling Beroep Huisvrouw in het Amsterdams Historisch Museum
vormden een hoogtepunt in mijn onderzoek.
Aan de oorsprong van mijn promotie stonden Geert Verbong en Harry Lintsen, die mij als student hadden leren kennen en die steeds het vertrouwen hebben
gehad dat ik ook als promovendus zou slagen. Geert heeft mij geholpen om de
analyses en conclusies steeds beter te formuleren en was altijd beschikbaar en bereid om zijn grote kennis van de energievoorziening met mij te delen. Harry was
voor mij in vrijwel alle opzichten de ideale eerste promotor, altijd bereid om te
helpen. Ook tweede promotor Jan Blom en de commissieleden Johan Schot en
Cees Midden wil ik bedanken voor hun commentaar op mijn manuscript.
De laatste collega die ik wil bedanken is Frederiek van der Kaaden, met wie ik
de afgelopen jaren misschien nog wel meer tijd heb doorgebracht dan met mijn
vrouw Sigrid. Met Frederiek deelde ik jarenlang met veel plezier een kamer, en
de laatste weken moesten we zelfs een bureau delen. We gingen vaak samen naar
bijeenkomsten en gebruikten gedeeltelijk dezelfde bronnen. Ook onderwerpen
buiten het werk hadden onze gezamenlijke aandacht, met name het ouderschap.
Mijn zoon Karel werd geboren op 30 september 2000, toen haar zoon bijna één
jaar oud was. Ik hoop dat zij mij snel volgt in de afronding van de promotie, zoals ik haar ben gevolgd in het ouderschap.
Tot slot de dierbare familieleden, die betrokken waren bij mijn proefschrift:
mijn broer Bart, die geregeld op mijn werk langs kwam om koffie te drinken, en
Sigrid, die alle teksten heeft gelezen en becommentarieerd. Zij hebben mij ook
allebei geholpen met de illustratie op de omslag. Mijn promotietraject heeft
misschien te lang geduurd, maar ik ben blij dat ik Sigrid (en sinds kort Karel)
ook steeds tijd en aandacht heb gegeven.
Eindhoven, februari 2001
PS Tot ons grote verdriet is Karel op 21 maart 2001 na een kortstondige ziekte
overleden. Daarom draag ik dit boek aan hem op.
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1.1

Energiesystemen en gebruikers

‘Nederlanders worden steeds kwistiger met gas en elektriciteit’ kopte De Volkskrant enkele jaren geleden en het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigde
dat in 1999 nog eens in het persbericht ‘Energieverbruik: een stijgende trend’.1
Tot begin jaren zeventig was het vanzelfsprekend dat het energieverbruik in
Nederland elk jaar steeg. Dat werd zelfs toegejuicht, omdat het stijgend energieverbruik een teken was van toenemende welvaart en comfort. De oliecrises
van 1973 en 1979 zorgden echter voor een ommekeer in het energiebeleid.
Sindsdien zijn de olie- en gasprijzen fors gestegen en is het besef doorgedrongen dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn en dat het stoken van fossiele brandstoffen een belangrijke oorzaak is van het broeikaseffect. Vanwege
deze ontwikkelingen voert de Nederlandse overheid sinds de jaren zeventig een
beleid gericht op energiebesparing. Als gevolg van de stijgende prijzen en het
energiebeleid stokte de groei van het energieverbruik. Tussen 1979 en 1982 nam
het totaal verbruik zelfs af met twintig procent. Daarna ging het weer stijgen,
maar wel in een lager tempo dan in de jaren zeventig. In 1995 was het energieverbruik in Nederland weer even hoog als in 1979 en sindsdien stijgt het jaarlijks ruim één procent.2
De sector waar de energiebesparing het meeste resultaat heeft gehad is de sector van de huishoudens. Vooral in de eerste helft van de jaren tachtig is het gemiddelde energieverbruik per huishouden sterk gedaald. Daar staat tegenover
dat het aantal huishoudens als gevolg van bevolkingsgroei en gezinsverdunning
flink is toegenomen – van vijf miljoen in 1980 tot bijna zeven miljoen in 2000.3
Deze twee ontwikkelingen samen hebben ertoe geleid dat het energieverbruik
van alle huishoudens in de jaren tachtig met dertig procent is afgenomen en
sindsdien slechts weinig is gestegen. Grafiek 1.1 toont de ontwikkeling van het
gemiddelde energieverbruik per huishouden sinds 1950, onderscheiden naar het
elektriciteitsverbruik en het warmteverbruik. Het warmteverbruik per huis1 ‘Nederlanders worden steeds kwistiger met gas en elektriciteit’, De Volkskrant 24 juli 1996; ‘Energieverbruik: een stijgende trend’, persbericht CBS (PB99-145) 7 juni 1999.
2 Ibidem.
3 De ontwikkeling van het aantal huishoudens in Nederland is weergegeven in tabel A in de bijlage, evenals het aantal woningen en het aantal inwoners.
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houden (het verbruik van kolen, olie en gas voor verwarmen, koken en warm
water) is gestegen van 50 gigajoule (GJ) in 1950 tot 125 GJ in 1973. Daarna is het
fors afgenomen, vooral in de jaren tachtig, dankzij woningisolatie en betere cvketels. Het elektriciteitsverbruik per huishouden is gestegen van 670 kilowattuur (kWh) in 1950 tot 3100 kWh in 1979. In de jaren tachtig is het afgenomen
dankzij het gebruik van energiezuiniger apparaten, maar in de jaren negentig is
het weer gaan stijgen, omdat huishoudens ervoor kiezen om steeds meer (nieuwe) elektrische apparaten aan te schaffen, zoals wasdrogers en computers.4
Bij deze grafiek moet opgemerkt worden dat het elektriciteitsverbruik op
twee manieren vergeleken kan worden met het warmteverbruik. Enerzijds
komt 3000 kWh aan elektriciteit overeen met 11 GJ aan energie. Anderzijds is
er bijna 30 GJ warmte vereist om die hoeveelheid elektriciteit op te wekken,
aangezien het gemiddelde rendement van elektriciteitscentrales zo’n 40% bedraagt. Als je rekening houdt met het energieverlies bij de elektriciteitsopwekking, kun je stellen dat het warmteverbruik van het gemiddelde huishouden
4 J. van der Wal en K.J. Noorman, ‘Analysis of household metabolic flows’, in: K.J. Noorman en T.
Schoot Uiterkamp ed., Green households? Domestic consumers, environment and sustainability (London
1998) 35-63; Energie Verslag Nederland 1998 (ECN, Petten 1998) 116; G.E. Huiskamp en F.W.J.H.N. Gräper, ‘Daling huishoudelijk gasverbruik zet zich voort’, Gas jrg.119 nr.12 (28 december 1999) 28-32; ‘Nederlanders en hun elektriciteitsverbruik’, Energie en Wonen nr.6 (najaar 1999) 2. Grafiek 1.1 is gebaseerd op
het genoemde hoofdstuk van Van der Wal en Noorman in Green Households.
NB: Het energieverbruik per inwoner is sterker gestegen dan het energieverbruik per huishouden, want
de gemiddelde omvang van huishoudens is afgenomen van 3,6 personen in 1950 tot 2,3 in 1999.

Inleiding

13

momenteel een factor 2 hoger is dan het elektriciteitsverbruik. Als je het energieverlies buiten beschouwing laat, kom je uit op een factor 5.5
Over de energiebesparing in huishoudens in de periode na 1975 is al veel geschreven.6 Dat komt in dit boek verder niet aan de orde, want dit proefschrift
gaat over de periode vóór 1975, toen het huishoudelijk energieverbruik zo sterk
toenam. Onderzoek naar de oorzaken van die groei voor 1975 kan niettemin
behulpzaam zijn bij het analyseren van pogingen tot energiebesparing na 1975.
De sterke toename van het huishoudelijk energieverbruik wordt meestal toegeschreven aan de aanbodstrategie van de energiebedrijven, maar daarbij wordt
vaak weinig aandacht besteed aan de keuzes van de huishoudens. In het algemeen bestaat er een beeld van passieve consumenten die geen invloed hadden op
de ontwikkelingen. Toch hebben de huishoudens steeds opnieuw keuzes gemaakt hoe ze zouden koken en hun woning zouden verwarmen en welke nieuwe apparaten ze zouden aanschaffen. Die keuzeprocessen, die ertoe hebben geleid dat het energieverbruik van de huishoudens zo sterk is gestegen, zijn het
onderwerp van dit proefschrift. Ik beschrijf welke opties er bestonden, welke
keuzes er gemaakt werden en wie de keuzes bepaalden.7
Systeembenadering
Er is veel over de energievoorziening geschreven. Energiebedrijven hebben talloze gedenkboeken gepubliceerd, meestal ter gelegenheid van jubilea. Daarin
5 1 kWh is per definitie gelijk aan 3,6 MJ. Het gemiddelde rendement van de elektriciteitsopwekking is in
de afgelopen decennia opgelopen van 30 naar ruim 40%.
6 In 1980 bijvoorbeeld verscheen een rapport waarin de factoren worden besproken ‘die een rol spelen bij
de besluitvorming van de individuele consument inzake de aanschaf en het gebruik van milieu- en energierelevante consumptiegoederen’: R. van Amstel e.a., ‘Energie en huishouden. Verslag van groepsdiscussies
onder huisvrouwen’ (Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam 1980).
Een greep uit de overige literatuur sinds 1974: De Ingenieur jrg. 86 nr. 34 (22 augustus 1974) themanummer
over energiebesparing; W.A. Alting, ‘Energieverbruik in de huishouding. Een literatuurstudie over het energieverbruik in de huishouding en de mogelijkheden tot besparing van energie’ (Landbouwhogeschool Wageningen, Huishoudkunde, publicatie nr.4, 1975); M.J. Hogan, Energy conservation: Family values, household
practices, and contextual variables (Michigan State University 1976); P. Stringer en W. Heijs, Een programmering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het huishoudelijk energiegebruik (Amsterdam 1984).
De Nederlandse Gasunie en EnergieNed publiceren jaarlijks over het huishoudelijk energieverbruik.
Sinds 1978 is er vrijwel elk jaar een rapport verschenen over het Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers (BAK); sinds 1987 over het Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers (BEK); en
sinds 1994 over het Basisonderzoek Warmte Kleinverbruik (BWK).
7 Mijn onderzoek naar keuzeprocessen in het huishouden, waarvan dit proefschrift de neerslag vormt, is
gerelateerd aan het omvangrijke onderzoeksprogramma: J.W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip en A.A. Albert de
la Bruhèze ed., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (Zutphen 1998-2002) (7 delige serie). De door
mij gebruikte begrippen en onderzoeksmethode zijn daaraan ontleend en twee onderdelen daarvan, de sectorstudies ‘Energie’ en ‘Huishouden’, sluiten inhoudelijk aan bij mijn onderzoek, waardoor er sprake kon
zijn van samenwerking en uitwisseling. Dat heeft geresulteerd in twee eerdere publicaties over de huishoudens als afnemers van de energiebedrijven, die mede gebaseerd zijn op mijn onderzoek en weer verwerkt zijn
in dit proefschrift: P. van Overbeeke, ‘Koken op gas of op elektriciteit. Een strijd om de huisvrouw’, in: R.
Oldenziel en C. Bouw ed., Schoon Genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898 – 1998
(Nijmegen 1998) 127-58. Dit artikel komt in grote lijnen overeen met hoofdstuk 4 van dit proefschrift.
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worden de productie en de distributie van gas en elektriciteit beschreven evenals de gevoerde propaganda en de verkoopresultaten. Die gedenkboeken bevatten veel feitelijke informatie over de energiebedrijven, maar zijn weinig gericht
op het analyseren en verklaren van de dynamiek van de energievoorziening in
een ruimer perspectief.8
Een analytisch kader wordt wel geboden door historisch onderzoek dat gebruik maakt van de systeembenadering. Een technisch systeem kan beperkt of
ruim opgevat worden. In engere zin bestaat een systeem uit artefacten, dat wil
zeggen apparaten en voorwerpen die door de mens bedacht en gemaakt zijn. De
elektriciteitsvoorziening bijvoorbeeld kan worden gezien als een systeem bestaande uit onder meer ketels om brandstof te stoken en stoom te produceren,
turbines en generatoren waarmee elektriciteit wordt opgewekt uit de bewegingsenergie van de stoom, transformatoren om de spanning van de elektriciteit
te verhogen of te verlagen, leidingen om de elektriciteit te transporteren, gloeilampen om de woning te verlichten en elektrische fornuizen om eten te koken.
Het bestuderen van enkel deze technische componenten blijkt echter onvoldoende om de ontwikkeling van technische systemen goed te verklaren. Daarom wordt het begrip ‘technisch systeem’ in de historische systeembenadering
ruimer opgevat. Niet alleen de artefacten van de elektriciteitsvoorziening worden bestudeerd, maar ook componenten van andere aard, zoals kapitaal, wetgeving, uitvinders, fabrikanten van apparatuur, monteurs en gebruikers. Al deze
technische en andere componenten bij elkaar vormen een samenhangend geheel, een socio-technisch systeem. Als al die componenten worden betrokken
in de analyse, kan de ontwikkeling van zo’n systeem veel beter verklaard worden. Op dezelfde manier kan de gasvoorziening bestudeerd worden (of de telefonie of elk ander groot technisch systeem).9
P. van Overbeeke en G. Verbong, ‘De strijd om het huishouden’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel II (Zutphen 2000) 175-189.
8 Enkele recente en minder recente voorbeelden van gedenkboeken over de energievoorziening:
Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij 1915 – 1940 (PGEM, Arnhem
1940); De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938 (VDEN, Arnhem 1948); F.M.M. de
Goey, PUEM 75 jaar ‘bron van licht en welvaart’ (Utrecht 1991); J. van den Noort, Licht op het GEB: geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (Rotterdam 1993); W. Cornelisse, P. van Overbeeke en J. van den Ende, Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam
(Amsterdam 1995); H. Buiter, J. Schueler en F. Veraart, Het nut van de verandering, de verandering van het
nut. Nutsvoorzieningen in Heerlen 1902-1999 (Heerlen 1999).
9 Hughes was degene die de systeembenadering ontwikkeld en gepresenteerd heeft: Th.P. Hughes, Networks of power: electrification in Western society 1880-1930 (Baltimore 1983). Zie voor uitleg over de systeembenadering ook de twee volgende publicaties: B. Joerges, ‘Large technical systems: concepts and issues’, in: R. Mayntz en Th.P. Hughes ed., The development of large technical systems (Frankfurt am Main
1988); Onno de Wit, Telefonie in Nederland 1877-1940. Opkomst en ontwikkeling van een grootschalig
technisch systeem (Rotterdam 1998) 9-27.
Verbong gebruikt de systeembenadering om de elektriciteitsvoorziening en gasvoorziening in Nederland te beschrijven: G. Verbong, ‘Energie in Nederland’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw
deel II (Zutphen 2000). In veel literatuur over energiebedrijven is de systeembenadering wel te herkennen,
ook al wordt hij niet expliciet genoemd.
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De ontwikkeling van zo’n groot technisch systeem begint met uitvinding,
ontwikkeling en innovatie. Daarna volgt een fase van groei, concurrentie en
consolidatie. Kenmerkend is dat de ondernemers – of systeembouwers – die aan
het hoofd staan van zo’n systeem de interne samenhang binnen het systeem en
hun controle over de verschillende componenten proberen te vergroten. Een
tweede kenmerk is dat het systeem een interne dynamiek heeft die gericht is op
groei èn op een gevarieerde afzetmarkt. Ik zal dat uitleggen aan de hand van de
ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Verlichting was destijds over het algemeen de belangrijkste toepassing van elektriciteit, waardoor er in de avonduren een grote piek optrad in het
elektriciteitsverbruik. De elektriciteitscentrales moesten voldoende vermogen
kunnen leveren om die pieken op te vangen, aangezien elektriciteit niet op
voorraad kon worden geproduceerd.10 Daar kwam bij dat elektriciteitscentrales
‘op de groei’ werden gebouwd, waardoor er als het ware sprake was van een
structurele overcapaciteit. Elektriciteitsbedrijven investeerden veel kapitaal in
grote centrales met stoomketels, turbines en generatoren met een elektrisch vermogen dat groot genoeg was om te kunnen voorzien in de piekvraag – ook op
langere termijn. Evenzo legden ze een uitgebreid distributienet met voldoende
capaciteit aan. Het gevolg was dat een groot deel van de machines en de distributiecapaciteit nauwelijks werd gebruikt. Als gevolg van deze onderbenutting
leverde het geïnvesteerde kapitaal weinig rendement op.
De elektriciteitsbedrijven volgden twee strategieën om die ongunstige situatie
te verbeteren. De ene strategie was groei, om zodoende de machines en het distributienet beter te benutten. Een extra voordeel daarvan was dat de piekvraag
meer werd uitgespreid in de tijd. Hoe meer afnemers er namelijk waren en hoe
meer lampen of apparaten elke afnemer had, hoe kleiner de kans was dat alle
lampen of apparaten op hetzelfde moment aan zouden zijn. Groei van het systeem zorgde er daarom voor dat de totale afzet sneller steeg dan de piekvraag,
waardoor de bedrijfscoëfficiënt omhoog ging.11 De andere strategie was load
management, dat wil zeggen het verbruik tijdens de piekuren ontmoedigen en
het verbruik buiten de piekuren juist stimuleren. Het effect daarvan was een hogere lastfactor.12 De combinatie van die twee strategieën had tot gevolg dat het
gemiddelde verbruik veel sneller steeg dan de piekvraag.
10 Rond 1900 werkten sommige elektriciteitscentrales met gelijkstroom en andere met wisselstroom. Gelijkstroom kan wel op voorraad opgewekt en in accu’s bewaard worden, wisselstroom niet. Uiteindelijk
kreeg het systeem met drie-fasenwisselstroom (ook wel draaistroom genoemd) en 50 Hertz de overhand,
onder andere omdat bij wisselstroom de spanning getransformeerd kan worden waardoor transport onder
hoogspanning over lange afstanden goed mogelijk is.
11 De bedrijfscoëfficiënt van een elektriciteitscentrale is de verhouding tussen het daadwerkelijk afgegeven aantal kWh per jaar en het theoretisch maximale aantal kWh per jaar dat een centrale kan leveren als
deze het gehele jaar op vol vermogen zou draaien.
12 De lastfactor (load factor) is de verhouding tussen de gemiddelde en de maximale afzet in een bepaalde periode.
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De elektriciteitsbedrijven brachten deze strategieën in praktijk door hun tarieven aan te passen en door nieuwe toepassingen te stimuleren. Elektromotoren in de industrie en elektrische trams bijvoorbeeld waren toepassingen die
zorgden voor een toename èn een betere spreiding van het elektriciteitsverbruik. Ook binnen de huishoudens zag men mogelijkheden in de vorm van allerlei elektrische huishoudelijke apparaten, zoals broodroosters en strijkijzers.
Een bijzonder apparaat dat speciaal ontwikkeld werd om het verbruik in de
nachtelijke uren te vergroten was de nachtstroomboiler, een warmwatertoestel
dat ’s nachts wordt ingeschakeld en waarin het water een hele dag warm blijft.
In literatuur over de energievoorziening waarin de systeembenadering wordt
gehanteerd ligt de nadruk op de aanbodzijde, net als in de gedenkboeken van
energiebedrijven. Wie zich daarentegen afvraagt waarvoor de energie wordt
toegepast, komt uit bij de kachels, geisers, fornuizen en andere huishoudelijke
apparaten die huishoudens gebruiken (en bij de apparaten die bedrijven en instellingen gebruiken). De elektriciteitsbehoefte van huishoudens is gestegen,
omdat ze in toenemende mate strijkijzers, straalkacheltjes, elektrische fornuizen en stofzuigers zijn gaan aanschaffen en gebruiken. De behoefte aan gas is
eveneens gestegen, dankzij de aanschaf en het gebruik van gasfornuizen, gasgeisers en gaskachels. De toename van het energieverbruik hangt dus nauw samen
met de toenemende verspreiding, ofwel diffusie, van huishoudelijke apparaten.
Dat is een onderwerp dat uitgebreid beschreven is in de economische literatuur.
Volgens de gangbare economische benadering bestaat de invoering van een
nieuw apparaat (ofwel een innovatie) uit een aantal opeenvolgende fases. Het
apparaat wordt achtereenvolgens ontworpen, gefabriceerd, aan de man of
vrouw gebracht, al of niet aangeschaft en gebruikt (en tenslotte afgedankt).
Vaak wordt gesteld dat de consumenten geen invloed hebben op de vorm en
functie van nieuwe apparaten. Evenmin zouden de consumenten invloed hebben op de beslissing welke apparaten er ontwikkeld en in productie genomen
worden. Het initiatief voor productontwikkeling zou geheel bij de producenten liggen, terwijl de invloed van de consumenten zich beperkt tot het al dan
niet aanschaffen van een product. Veel diffusiestudies beperken zich tot het indelen van consumenten in categorieën zoals vroege gebruikers (early adopters)
en achterblijvers.13
Op basis van de hierboven beschreven gangbare systeembenadering en economische benadering is het volgende standaardbeeld ontstaan: energiebedrijven
hebben in samenwerking met fabrikanten van huishoudapparatuur de aanschaf
13 Baudet noemt in zijn boek Een vertrouwde wereld de econoom Joseph Schumpeter en de geograaf
Lawrence Brown als auteurs die het beeld presenteren van de passieve consument zonder invloed. Baudet
zelf bestrijdt dit beeld. H. Baudet, Een vertrouwde wereld. 100 Jaar innovatie in Nederland (Amsterdam
1986) 146-169.
De indeling in innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards is ontleend aan:
Everett M. Rogers, Diffusion of innovations (eerste druk 1962, derde druk New York 1983).
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en het gebruik van apparaten in het huishouden bewerkstelligd door middel van
effectieve productontwikkeling en marketing. De passieve en anonieme consumenten kregen die producten als het ware tegen wil en dank opgedrongen, als
uiting van de toenemende welvaart. Voor de energiebedrijven was het achterliggende doel om het huishoudelijk energieverbruik te laten stijgen. Het motief
van de bedrijven was hun streven naar hogere omzet en winst en naar groei van
het technische systeem van de energievoorziening.
Gebruikersperspectief
De laatste decennia is er veel kritiek gekomen op dit standaardbeeld van technologische en economische ontwikkeling en op het beeld van de passieve consument. Zo’n vijfentwintig jaar geleden was Ruth Schwartz Cowan een van de
eerste techniekhistorici die dat beeld ontkrachtte. Het werk van Cowan laat
zien dat gebruikers, met name huisvrouwen, geen passieve ontvangers van kanten-klare producten zijn. Ze hebben, net als ontwerpers en fabrikanten, een
eigen actieve inbreng in de technologische ontwikkeling gehad door hun keuzegedrag en hun activiteiten in het huishouden. Het huishouden, ofwel de woning, blijkt een plaats te zijn van technologische activiteit.14 De ontwikkeling
van nieuwe producten blijkt ook niet zo rechtlijnig te verlopen als het economische model beschrijft. Ontwerp en gebruik en alle fases daar tussenin beïnvloeden elkaar wederzijds en lopen vaak door elkaar. Daarom moeten die fases
in samenhang bestudeerd worden.15 Productie en consumptie zijn als het ware
twee aspecten van hetzelfde proces waarin technologie gevormd wordt. Een
punt van kritiek op het economische diffusiemodel is bovendien dat er onvoldoende aandacht is voor de wijze waarop consumenten een artefact gebruiken
en voor de alternatieven die consumenten hebben. Gebruikers die een artefact
in eerste instantie niet willen gebruiken worden vaak bestempeld als achterblijvers, terwijl nadere bestudering van hun situatie soms duidelijk maakt dat hun
gedrag in de gegeven omstandigheden volkomen rationeel is.16
Een goed voorbeeld van de rol die de gebruiker kan spelen bij de invoering
van innovaties is Fischers beschrijving van de invoering van de telefoon in de
14 Ruth Schwartz Cowan, ‘The “Industrial Revolution” in the home: household technology and social
change in the 20th century’, Technology and Culture 17 (January 1976) 1-23; Ruth Schwartz Cowan, More
work for mother. The ironies of household technology from the open hearth to the microwave (New York
1983).
Zie ook Nina E. Lerman, Arwen Palmer Mohun en Ruth Oldenziel, ‘The shoulders we stand on and the
view from here: historiography and directions for research’, Technology and Culture 38 nr.1 (1997) (special
issue Gender analysis and the history of technology) 9-30.
15 Zie bijvoorbeeld de studie van Cockburn en Ormrod naar de levenscyclus van de magnetron: Cynthia
Cockburn en Susan Ormrod, Gender and technology in the making (Londen 1993).
16 Zie ook Anne-Jorunn Berg, ‘Technological flexibility: Bringing gender into technology (or was it the
other way round?)’, in: C. Cockburn en R. Fürst-Dilic ed., Bringing technology home. Gender and technology in a changing Europe (Buckingham 1994) 94-110.
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Verenigde Staten. Fischer heeft het over gebruikers die vertegenwoordigd zijn
in ‘onderhandelingen’ die de uitkomst van innovaties bepalen. Daardoor ‘veranderde’ de telefoon. Oorspronkelijk werd die door telefoonmaatschappij
AT&T in de markt gezet als een product voor zakelijke toepassingen, maar de
(vrouwelijke) gebruikers herdefinieerden de telefoon tot een product om sociale contacten met familie en vrienden te onderhouden.17
Een recente studie van David Nye naar het energieverbruik in de Verenigde
Staten toont opnieuw aan dat de keuzes van gebruikers en van de samenleving
als geheel een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de technologie. Zijn boodschap is dat de Amerikaanse cultuur bepalend is geweest voor de
toepassingen van energie, de systemen van energievoorziening en het hoge
energieverbruik per hoofd van de bevolking.18 Techniekhistorisch onderzoek
moet dus niet alleen gericht zijn op de vraag hoe technische systemen zich hebben ontwikkeld, maar ook op de vraag welke invloed de samenleving heeft gehad op de technologie en hoe mannen en vrouwen nieuwe apparaten en systemen hebben ontwikkeld en gebruikt.19
De eerdergenoemde Cowan heeft een bruikbare benadering gepresenteerd voor
de analyse van technologische ontwikkeling in het huishouden. Die benadering
draait om het begrip consumption junction (consumptie-knooppunt): de plaats
en het tijdstip waar de consument keuzes maakt tussen concurrerende technologieën.20 In een gegeven situatie kan het huishouden of de huisvrouw kiezen
tussen meerdere opties (werkwijzen, apparaten of systemen) om in een bepaalde behoefte te voorzien. Als een huisvrouw bijvoorbeeld warm water nodig
heeft in huis, kan ze afhankelijk van de omstandigheden uit onder meer de volgende opties kiezen: zelf water opwarmen in een ketel op het fornuis; warm water kopen bij een waterstoker21; de woning laten aansluiten op het elektriciteitsnet en een elektrische boiler aanschaffen; of de woning laten aansluiten op het
gasnet en een gasgeiser aanschaffen.
De consumption junction vormt het standpunt van de gebruiker temidden
van zijn of haar netwerk van mogelijkheden en relaties. De gebruiker ontvangt
informatie over de prijs en de werking van de verschillende opties via voorlichting, reclame en sociale contacten. Ook gewoontes en ervaringen van de ge17 C.S. Fischer, America calling (1992) 16-17.
18 David E. Nye, Consuming power. A social history of American energies (Cambridge (MA), London
1998).
19 Deze aanbeveling is ook te vinden in: Steven Lubar, ‘Men/Women/Production/Consumption’, in: R.
Horowitz en A. Mohun ed., His and Hers. Gender, consumption and technology (Charlottesville 1998) 737.
20 Ruth Schwartz Cowan, ‘The consumption junction: a proposal for research strategies in the sociology
of technology’, in: Wiebe E. Bijker e.a. ed., The social construction of technological systems. New directions
in the sociology and history of technology (Cambridge, Mass. 1987) 261-280, aldaar 263.
21 Een waterstoker is een winkelier of straatventer die heet water verkoopt.
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bruiker zijn van invloed. Al deze factoren bepalen de keuzes die de gebruiker
maakt. Producenten en andere actoren die de keuze van de gebruiker willen
beïnvloeden moeten daarom doordringen in de consumption junction. Pas als
ze op een of andere manier contact kunnen krijgen met de gebruiker en rekening houden met diens belangen, kunnen ze proberen de gebruiker te overtuigen. Dat energiebedrijven dit in de praktijk ook probeerden mag blijken uit de
volgende leus, die in 1937 een goed motto voor energiebedrijven werd genoemd: ‘bij het adviseeren en propageeren stelle men zich op het standpunt van
den verbruiker’.22
Bij toepassingen van energie gaat het vaak om een keuze tussen concurrerende
energiesystemen met elk een eigen infrastructuur. Als de gebruiker eenmaal gekozen heeft voor een van de systemen, wordt de woning aangesloten op een leidingnet en wordt er een apparaat geïnstalleerd. Bovendien raakt de gebruiker in
veel gevallen gewend aan de gekozen optie. Al die zaken kunnen ertoe leiden dat
de gebruiker min of meer vast komt te zitten aan het systeem en dat de eenmaal
gekozen optie vanzelfsprekend wordt. Daardoor zal hij of zij minder geneigd zijn
om een alternatieve optie te overwegen, zelfs als die objectief beschouwd ‘beter’
is. De gebruiker kan of wil namelijk niet elke dag opnieuw een keuze maken.
Degene die de keuze maakt is overigens niet altijd de gebruiker zelf. Vaak
werd de keuzevrijheid van de gebruiker ingeperkt door toedoen van andere actoren, zoals de overheid of de woningbouwvereniging. De Nederlandse overheid bepaalde bijvoorbeeld op zeker moment dat centrale verwarming niet toegepast mocht worden in woningwetwoningen. En woningbouwverenigingen
installeerden soms zonder overleg met de bewoners gasgeisers in de woningen.
Je kunt je afvragen of er dan nog sprake is van een consumption junction.
De essentie van de consumption junction-benadering is de reconstructie van het
keuzeproces van de individuele gebruikers. Een methodologisch probleem
daarbij is echter dat het onmogelijk is om informatie te vinden over elke gebruiker. Slechts bij hoge uitzondering zijn er bronnen bewaard die inzicht geven in de keuze en de motieven van individuele huishoudens. Die bronnen zijn
in het algemeen echter niet representatief voor ‘de gebruiker’, maar kunnen
eventueel wel illustratief gebruikt worden. Gegevens op een geaggregeerd niveau, dat wil zeggen op basis van steekproeven en gemiddeldes, zijn vaak wel
beschikbaar, met name in publicaties en archieven van energiebedrijven. Die geven informatie over de resultaten van de keuzes die de gebruikers maken, maar
nauwelijks over de motieven van de individuele gebruikers.
Een manier om toch informatie te krijgen over de motieven en keuzes van in22 Dit motto werd door ingenieur Tychon, die werkzaam was bij een Nederlands gasbedrijf, in 1937 aangehaald in zijn verslag van een bezoek aan een Duits energiebedrijf: N.H.M. Tychon, ‘Een bezoek aan de
Technische Bedrijven te Stuttgart’, Gasbelangen 4 (1937) 61-65, aldaar 62.
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dividuele gebruikers is het bestuderen van zogenaamde intermediaire actoren.23
Dat zijn individuen, groepen of organisaties die een bemiddelende rol vervullen tussen producenten en consumenten. Intermediaire actoren presenteren
zich vaak als belangenvertegenwoordigers van de gebruikers. Ze claimen dat ze
enerzijds de situatie en de behoeften van de individuele gebruikers kennen.
Anderzijds weten ze welke (nieuwe) producten en technieken er beschikbaar
zijn. Op basis van die expertise kunnen ze beoordelen hoe vraag en aanbod het
beste op elkaar kunnen worden afgestemd. Het bestuderen van intermediaire
actoren om informatie te krijgen over gebruikers kent echter ook een methodologische beperking. Intermediaire actoren hebben namelijk vaak eigen opvattingen over de keuzes die consumenten moeten maken en zijn dus niet altijd
representatief voor de gebruikers. Het is dan van belang om na te gaan waarop
die opvattingen gebaseerd zijn. Welk doel streeft zo’n intermediaire actor na en
welke strategie wordt daarbij gevolgd? Op zo’n manier kan bijvoorbeeld verklaard worden waarom een vrouwenvereniging nauw samenwerkte met energiebedrijven. Intermediaire actoren oefenen dus invloed uit op het gedrag van
gebruikers, net als de producenten.
Sommige intermediaire actoren dienen primair het belang van de producent,
zoals marketing- en reclamebureaus. Die kunnen enerzijds de producent informatie geven over de behoeften van de consumenten en anderzijds de consumenten leren omgaan met nieuwe apparaten. Anderen dienen in de eerste plaats
het belang van de consumenten, zoals consumentenorganisaties. Die kunnen
enerzijds met de producenten onderhandelen namens de consumenten en anderzijds vergelijkend warenonderzoek doen en consumenten voorlichting geven over aanschaf en gebruik van nieuwe producten. Verder kunnen intermediaire actoren producenten behulpzaam zijn, doordat ze een beter contact met
en meer kennis van de consumenten hebben dan de producent. Vaak kunnen
ontwerpers en producenten zich geen goed beeld vormen van de mogelijke gebruikers van een nieuw product, omdat ze onvoldoende kennis hebben. De gebruiker is als het ware een witte vlek die nog ingevuld moet worden. Die taak
wordt vaak vervuld door intermediaire actoren, die op hun beurt een beeld van
de consument kunnen construeren en representeren. Daardoor krijgen producenten een beter beeld van de geprojecteerde gebruiker en daarop kunnen zij
dan het ontwerp afstemmen.
Een belangrijke intermediaire groep, die veel invloed had op het huishouden
en de werkwijze van huisvrouwen, was de beroepsgroep van huishoudkundigen – de naam zegt het al. Die beroepsgroep, waarin uitsluitend vrouwen werkzaam waren, ontstond rond 1900. Werken als huishoudkundige was destijds een
van de weinige mogelijkheden voor geschoolde vrouwen om betaalde arbeid te
23 De invalshoek van de intermediaire actoren heb ik met name ontleend aan Ruth Oldenziel, die mijn
eerdere publicatie in de bundel Schoon genoeg heeft geredigeerd.

Inleiding

21

verrichten. Er werden speciale huishoudscholen opgericht om huishoudkundigen op te leiden.24 De eerste lichtingen afgestudeerden kregen in veel gevallen
een aanstelling als lerares aan diezelfde huishoudscholen, maar later kwamen er
ook banen voor huishoudkundigen bij het bedrijfsleven en bij de overheid.
Vooral energiebedrijven en fabrikanten van huishoudelijke apparaten of voedingsmiddelen namen huishoudkundigen in dienst, in de Verenigde Staten al
vanaf 1910, in Nederland zo’n tien jaar later. Die bedrijven, waar mannen in het
algemeen de dienst uitmaakten, hadden te maken met vrouwelijke consumenten. De bedrijven wilden hun producten verkopen aan de huisvrouwen, maar
bemerkten dat ze onvoldoende contact met huisvrouwen en onvoldoende kennis van het huishoudelijk werk hadden. Daarom namen die bedrijven vrouwelijke huishoudkundigen – of ‘kookleraressen’ – in dienst. Opvattingen over wat
mannelijk en wat vrouwelijk is, ofwel gender, spelen hierbij een belangrijke rol.
Carolyn Goldstein beschrijft de rol van huishoudkundigen die tijdens de jaren
twintig en dertig in dienst waren van Amerikaanse bedrijven. Hun rol verschoof in die periode van voorlichting en dienstverlening naar verkoop.25 Hoewel Nederlandse huishoudkundigen in dienst van energiebedrijven minder
commercieel te werk gingen dan hun Amerikaanse collega’s, leverden ook zij
een belangrijke bijdrage aan de propaganda van de energiebedrijven.

1.2 Doel, vraagstelling en aanpak van het onderzoek
Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verwerven in de keuzeprocessen die
hebben geleid tot de veranderde patronen in het huishoudelijk energieverbruik
in Nederland. Met behulp van de in de vorige paragraaf beschreven ‘consumption junction’ benadering analyseer ik de rol die de gebruikers (de huishoudens)
en andere actoren speelden in die keuzeprocessen. Mijn stelling is dat de Nederlandse huishoudens, als gebruikers van systemen en apparaten, een actieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van die systemen en apparaten. Die
ontwikkeling en de keuze voor de ene of de andere optie kan het best begrepen
worden door te kijken naar de technische en maatschappelijke context van het
huishouden. Vanuit het standpunt van de gebruiker – de consumption junction
– zal ik de behoeften van het huishouden beschrijven en nagaan welke opties beschikbaar waren en wat daarvan de voor- en nadelen waren in de ogen van de ge24 Over de kook- en huishoudscholen in Nederland omstreeks 1900, zie: Jannie Poelstra, Luiden van een
andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland 1840-1920 (Amsterdam 1996) 193-220.
25 Carolyn M. Goldstein, ‘From service to sales. Home economics in light and power, 1920-1940’, Technology and Culture 38 (1997) 121-152 (special issue Gender analysis and the history of technology, edited by
Nina E. Lerman, Arwen Palmer Mohun en Ruth Oldenziel); Carolyn M. Goldstein, ‘Part of the package:
Home economists in the consumer products industries, 1920-1940’, in: Sarah Stage en Virginia B. Vincenti
ed., Rethinking home economics. Women and the history of a profession (Ithaca, London 1997) 271-296.
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bruiker. Daarbij maak ik onderscheid tussen verschillende categorieën huishoudens, met name gelet op inkomensklassen en het onderscheid stad – platteland.
Ook zal ik het netwerk van actoren rondom de gebruiker in kaart brengen en
nagaan welke betekenis ieder van de actoren toekende aan de diverse opties.
Daartoe behoren de energiebedrijven, overheidsinstanties en woningbouwverenigingen.26 Maar ook intermediaire actoren, zoals afdelingen huishoudelijke voorlichting bij energiebedrijven; de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en andere vrouwenorganisaties; huishoudkundigen; architecten en
organisaties uit de woningbouwsector; en de Consumentenbond. Vervolgens
zal ik de gemaakte keuzes analyseren, dat wil zeggen beschrijven welke opties gekozen werden en welke actoren die keuzes bepaalden. Kortom, de algemene vraagstelling kan als volgt worden samengevat: Welke opties waren
aanwezig, welke opties werden gekozen en welke rol speelden de actoren
daarbij?27
Om deze vraagstelling toe te kunnen spitsen op een bepaalde periode volgt
hieronder een beknopte beschrijving van de ontwikkeling van de apparaten die
huishoudens gebruiken en waarvoor ze energie nodig hebben. Uit die chronologische beschrijving volgt een periodisering van het onderzoek. Vervolgens bespreek ik tot welke huishoudelijke apparaten het onderzoek is beperkt.
Periodisering
Aan het begin van de twintigste eeuw verwarmden de Nederlanders hun huis en
bereidden hun eten door steenkool, turf of andere vaste brandstoffen te stoken.
Stadsbewoners gingen in toenemende mate gaslampen of elektrische lampen gebruiken voor verlichting, terwijl de overige huishoudens petroleumlampen gebruikten. Er bestonden al wel meer huishoudelijke apparaten die elektriciteit of
kolengas verbruikten, maar die werden nog nauwelijks gebruikt.
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werden steeds meer huishoudens
aangesloten op het elektriciteitsnet en geleidelijk werden gas- en olielampen
vervangen door elektrisch licht. Vanaf 1920 gingen de elektriciteits- en gasbedrijven meer aandacht besteden aan de huishoudens met de bedoeling het
huishoudelijk verbruik te vergroten. De elektriciteitsbedrijven introduceerden nieuwe apparaten zoals het strijkijzer en de stofzuiger, terwijl de gasbedrijven het koken op gas stimuleerden, als vervanging van het kolenfor26 De meeste energiebedrijven waren in handen van gemeenten of provincies, dus ook in dat opzicht
speelden overheidsinstanties een belangrijke rol.
27 De door mij gebruikte onderzoeksmethode komt gedeeltelijk overeen met de methode van het onderzoeksprogramma Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Zie ook de inleiding in het eerste deel van
de betreffende serie: J.W. Schot, H.W. Lintsen en A. Rip, ‘Techniek in ontwikkeling. Betwiste modernisering. Methode en opzet van het onderzoek’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I (Zutphen 1998) 17-51.
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nuis. Deze apparaten werden zowel door de energiebedrijven als door huishoudkundigen gepresenteerd als hulpmiddelen om het werk van de huisvrouw te rationaliseren. Daarmee kregen die apparaten een plaats binnen de
context van de efficiency-beweging van die tijd.
De economische crisis van de jaren dertig had tot gevolg dat het elektriciteitsverbruik van de industrie terugliep en daarom gingen de elektriciteitsbedrijven
zich nog sterker op de huishoudens richten. Zij zagen namelijk, ondanks de crisis, grote mogelijkheden om het huishoudelijk elektriciteitsverbruik uit te breiden en voerden grootschalige campagnes voor elektrisch koken en elektrische
boilers. Ook het koken op petroleum won aan populariteit vanwege de lage
prijs. Het koken op gas ondervond dus van twee kanten concurrentie en daarom reageerden de gasbedrijven met campagnes voor koken op gas en ook voor
gasgeisers. Er waren overigens grote regionale verschillen, zowel in de gevoerde campagnes als in de resultaten daarvan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het energieverbruik sterk af, noodgedwongen door de schaarste aan brandstoffen en grondstoffen. Tijdens de hongerwinter en het voorjaar van 1945 was de situatie in het westen van Nederland
zelfs zo ernstig dat de levering van gas en elektriciteit op een gegeven moment
gestaakt moest worden. Na de oorlog kwam er een periode van wederopbouw
en soberheid. Er werden veel nieuwe woningen gebouwd en die werden allemaal voorzien van een douche of lavet (groot formaat wasbak), waardoor er
meer behoefte kwam aan warm water. Steenkool was nog steeds de belangrijkste energiedrager28 in het huishouden, maar geleidelijk kregen aardolieproducten (petroleum, huisbrandolie en flessengas) meer marktaandeel. Dat kwam
door de introductie van de oliehaard als alternatief voor de kolenhaard, eind jaren vijftig, waardoor de consumenten meer keuzevrijheid kregen. Flessengas
werd in toenemende mate gebruikt in gebieden zonder leidinggas, waardoor de
groei van het elektrisch koken stagneerde.
De jaren zestig stonden in het teken van sterke economische groei en toenemende welvaart. De huishoudens benutten hun stijgende koopkracht onder
andere om wasmachines, koelkasten en andere elektrische apparaten aan te
schaffen, waardoor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik snel steeg. De welvaart maakte het ook mogelijk om betere woningen te bouwen met extra voorzieningen, zoals collectieve centrale verwarming. Veel ingrijpender nog was de
invoering van aardgas. Na de grote aardgasvondst bij Slochteren besloot de
overheid in samenwerking met de gasbedrijven om aardgas tegen een laag tarief
ter beschikking te stellen voor woningverwarming en andere huishoudelijke

28 De definitie van het begrip energiedrager luidt: een stof of ander medium waarin, in een zekere geconcentreerde vorm, energie opgesloten ligt, die via een omzettingsproces vrijgemaakt kan worden. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen primaire energiedragers (hout, steenkool, aardolie en aardgas) en secundaire energiedragers (elektriciteit, gefabriceerd gas en heet water).
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toepassingen. Aardgas verdrong niet alleen stadsgas (kolengas en andere soorten gefabriceerd gas) uit de woning, maar ook aardolieproducten en steenkool.
Voor koken en warmwatervoorziening had de invoering van aardgas niet zulke
grote gevolgen. Voor verwarming echter wel: tussen 1965 en 1975 werden kolenstook en oliestook verdrongen door gasstook en bovendien kregen steeds
meer woningen centrale verwarming. Het gemiddeld gasverbruik per huishouden steeg daardoor enorm tijdens de jaren zeventig. Nederland werd een typisch aardgasland en de toepassing van elektriciteit voor koken en warm water
bleef achter bij de ontwikkeling in andere landen.
De energiecrisis van de jaren zeventig heeft ertoe geleid dat zowel energiebedrijven als huishoudens andere afwegingen en keuzes gingen maken. De gevolgen die dat had voor het huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik zijn hiervoor al kort beschreven. Vanwege de gewijzigde omstandigheden is de periode
sinds de energiecrisis sterk afwijkend van de voorgaande periode: na bijna honderd jaar waarin energie steeds goedkoper werd en energiebedrijven elk jaar
streefden naar hogere omzetten, brak er een periode aan van stijgende prijzen
en energiebesparing.
Op grond van de beschreven ontwikkelingen heb ik besloten om het onderzoek te beperken tot de periode van 1920 tot 1975. De periode vòòr 1920 is veel
minder interessant, omdat huishoudens toen, buiten verlichting, nog vrijwel
geen gas of elektriciteit gebruikten. Energiebedrijven op hun beurt toonden
ook nog geen speciale belangstelling voor huishoudens. De ontwikkelingen na
1975 komen in dit proefschrift zijdelings aan bod, maar blijven buiten beschouwing in de analyses en conclusies. De reden hiervoor is dat de sterk gewijzigde
omstandigheden na 1975 voor een trendbreuk zorgden. Daardoor moesten
energiebedrijven hun strategie wijzigen en gingen huishoudens andere afwegingen maken. Bovendien is er al veel onderzoek gedaan naar die recente periode.29
De onderzoeksperiode 1920-1975 heb ik onderverdeeld in drie periodes,
waarbij de overgangen omstreeks 1940 en 1960 liggen. De beschrijving van de
periode 1920-1940 staat in het teken van de modernisering van het huishouden.
Energiebedrijven ontdekten de huishoudens c.q. de huisvrouwen als een aparte
categorie klanten waaraan veel gas en elektriciteit kon worden verkocht, ook in
de crisisjaren. De periode 1940-1960 omvat de jaren van oorlog, schaarste en
wederopbouw. Sommige ontwikkelingen van voor de oorlog werden voortgezet, terwijl er op andere terreinen weinig vooruitgang werd geboekt. De periode 1960-1975 tot slot krijgt het motto Nederland aardgasland, omdat het
aardgas zo’n grote rol ging spelen in het huishoudelijk energieverbruik in Nederland.

29 Zie noot 6.
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Afbakening
Er zijn in de loop van de twintigste eeuw vele apparaten en installaties ontwikkeld en gebruikt voor de diverse huishoudelijke toepassingen. Voorbeelden zijn
kachels en stadsverwarming voor verwarming van de woning, geisers voor
warm water, fornuizen en keukenmixers voor de voedselbereiding, koelkasten
voor koeling, lampen voor verlichting, wasmachines, vaatwassers en stofzuigers
voor reiniging, en scheerapparaten voor lichaamsverzorging. Voor overige toepassingen tenslotte kun je denken aan radio’s, naaimachines en boormachines.
In dit proefschrift beperk ik me echter tot de drie toepassingen die het grootste
aandeel hebben in het huishoudelijk energieverbruik, namelijk verwarming,
koken en warmwatervoorziening.30
De meeste energie gaat naar het verwarmen van de woning. Dat was al zo in
de tijd van de kolenkachel en dat geldt nog steeds, ondanks hoogrendementsketels en woningisolatie. Het energieverbruik voor verwarming bedraagt tegenwoordig ruim 65% van het totaal huishoudelijk verbruik.31 Koken stond lange
tijd op de tweede plaats qua energiebehoefte. Pas sinds de jaren zestig is koken
gezakt naar de vijfde of zesde plaats. Dat komt doordat het energieverbruik
voor koken ongeveer gelijk bleef, terwijl het verbruik voor andere toepassingen
sterk toenam: denk maar aan verlichting, wasmachines en koelkasten. Warm
water werd in 1920 relatief weinig gebruikt (en meestal op het fornuis verwarmd). Later kwamen er gasgeisers en elektrische boilers in gebruik. Het
warmwaterverbruik is flink gestegen, omdat de Nederlanders steeds vaker een
douche of bad nemen, en daardoor is het energieverbruik voor warm water tot
de tweede plaats gestegen. Bij de drie gekozen toepassingen is bovendien sprake van sterke concurrentie tussen energiesystemen: bij koken en warm water
concurrentie tussen gas en elektriciteit, en bij verwarming concurrentie tussen
kolen, olie en aardgas. Hoewel er voor de drie geselecteerde toepassingen ook
andere apparaten en installaties zijn gebruikt, kun je voor het gemak zeggen dat
ik me in dit proefschrift beperk tot kachels, geisers en fornuizen.
Voor de eerste periode heb ik het onderzoek toegespitst op de stad Amsterdam
en de provincie Utrecht, omdat in die casestudy’s de concurrentie tussen elektriciteits- en gasbedrijven goed geanalyseerd kon worden. Ik heb de gemeente Amsterdam uitgekozen, omdat het elektriciteitsbedrijf van de hoofdstad in
30 Wie geïnteresseerd is in andere toepassingen van techniek in het huishouden verwijs ik naar de bundel:
R. Oldenziel en C. Bouw ed., Schoon Genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 18981998 (Nijmegen 1998), met name de hoofdstukken van Makkink over de stofzuiger, van Daru over gezelligheidstechnologie en van Van Beveren over huishoudelijk apparaten in het algemeen.
31 Bij de berekeningen van de energiebehoefte heb ik 1 kWh elektriciteit omgerekend naar 3,6 MJ.
Verslag Nederland 1998 (ECN, Petten 1998) 116; J. Overeem en G.H. Jansen ed., Wonen en techniek (Stichting Toekomstbeeld der Techniek 1980) 81.
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Nederland een voortrekkersrol vervulde wat betreft elektrificering van het
huishouden. Dat bedrijf maakte veel propaganda voor allerlei elektrische huishoudelijke apparaten en ontwikkelde bovendien sommige van die apparaten
zelf. Daartoe organiseerde het bedrijf een huishoudelijke voorlichtingsdienst en
nam kookleraressen in dienst. Het resultaat was een snelle verspreiding van
elektrische apparaten in de Amsterdamse huishoudens. Ook op het gebied van
de sociale woningbouw nam Amsterdam een vooruitstrevende positie in die een
landelijke uitstraling had. Vanaf 1933 werden alle nieuwe woningen in Amsterdam voorzien van bad of douche, zodat er meer behoefte kwam aan warmwatervoorziening. Daardoor steeg het aantal gasgeisers en elektrische boilers tot
grote hoogte. Hoewel het elektriciteits- en gasbedrijf beide in handen van de gemeente waren, was de onderlinge concurrentie hevig.
Utrecht heb ik gekozen, omdat in die provincie een felle concurrentie bestond
tussen het provinciale elektriciteitsbedrijf en de diverse gemeentelijke gasbedrijven. Het elektriciteitsbedrijf maakte veel propaganda en bereikte daarmee
dat relatief veel huishoudens elektrisch gingen koken of een elektrische boiler
aanschaften. Het gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden in Utrecht
oversteeg daardoor ruim het landelijk gemiddelde. Bovendien hadden de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging relatief veel aanhang in de provincie Utrecht. De casestudy’s
Amsterdam en Utrecht zijn terug te vinden in de hoofdstukken over koken en
over warmwatervoorziening in de periode 1920-1940.
Voor de latere perioden na 1940 heb ik geen casestudy’s als uitgangspunt
genomen, maar me gericht op de landelijke ontwikkelingen. Aan de hand van
zowel lokale als landelijke bronnen en concrete voorbeelden beschrijf ik de
keuzeprocessen zoals die in heel Nederland plaats vonden.
Met deze periodisering en afbakening is het nu mogelijk om de vraagstelling van
dit proefschrift nauwkeuriger te formuleren, en wel als volgt:
1. Welke opties voor verwarming, koken en warmwatervoorziening waren aanwezig in de Nederlandse huishoudens in de periode 1920-1975?
2. Voor welke opties koos men?
3. Welke rol speelden de huishoudens en andere actoren in het keuzeproces?
Bronnen en literatuur
Over de aanbodzijde van de energievoorziening is veel literatuur beschikbaar,
zoals de al eerder genoemde gedenkboeken van energiebedrijven en boeken
over bijvoorbeeld de invoering van het aardgas.32 Goede informatie vinden over

32 P. Dehing en C. Seegers, Katalogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en organisaties
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de vraagzijde – de huishoudens – vergt echter meer inspanning. Die informatie
heb ik gevonden in archiefstukken en publicaties van energiebedrijven, overheden, woningbouwverenigingen, vrouwenverenigingen en andere instanties.33
Verder heb ik veel gegevens gevonden in allerlei brochures en tijdschriften:
van branche- en vakverenigingen, van vrouwenverenigingen, van energiebedrijven, van de Consumentenbond en andere. Ook kook- en huishoudboeken
en biografieën hebben materiaal opgeleverd voor het onderzoek. Reclamefilms
van energiebedrijven wil ik speciaal noemen, evenals brieven die de bedrijven
ontvingen van hun klanten. Speciaal voor kwantitatieve gegevens heb ik ook
statistisch materiaal over energie en huishoudelijke apparaten en enquêtes over
huishoudens geraadpleegd. Voor de details verwijs ik naar de lijst van archiefstukken en literatuur in de bijlage.
De opzet van het proefschrift
De hoofdstukkenindeling van het proefschrift volgt uit de afbakening en de indeling in drie periodes. Voor elke periode beschrijf ik de toepassingen verwarmen, koken en warm water (in twee of drie hoofdstukken). Elke periode begint
met een algemeen hoofdstuk, dat een inleiding geeft op die periode, en eindigt
met een concluderend hoofdstuk. De hoofdstukken 2 tot 6 gaan zodoende over
de periode 1920-1940; de hoofdstukken 7 tot 10 over de periode 1940-1960; en
de hoofdstukken 11 tot 14 over de periode 1960-1975. De ontwikkelingen na
1975 komen zijdelings aan bod, als een soort epiloog in de hoofdstukken 12 en
13. De conclusies over de drie periodes in de hoofdstukken 6, 10 en 14 worden
tenslotte aangevuld met de algemene conclusies in hoofdstuk 15.

in de economisch-historische bibliotheek (NEHA, Amsterdam 1988); Ard Kramer, Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam 1993).
33 De archieven van energiebedrijven zijn redelijk beschreven in: Historische bedrijfsarchieven. Openbare nuts- en communicatiebedrijven. Een geschiedenis en bronnenoverzicht (NEHA, Amsterdam 1993).

Periode 1920-1940:
Modernisering van het huishouden

2 Energievoorziening van het huishouden
omstreeks 1920

2.1

Inleiding

De energie die huishoudens gebruiken voor verwarmen, koken, warm water en
andere toepassingen wordt geleverd in de vorm van energiedragers. Omstreeks
1920 gebruikten de Nederlandse huishoudens daarvoor vaste brandstoffen, petroleum, stadsgas of elektriciteit. Dit hoofdstuk schetst in het kort de voorgeschiedenis van die energiedragers en de veranderingen die optraden in de periode
1920-1940. In de volgende vier paragrafen wordt beschreven op welke manier
de Nederlandse huishoudens aan hun energie kwamen: welke bedrijven leverden die energie en welke infrastructuur werd daarvoor gebruikt. Ook de aantallen huishoudens die de ene of de andere energiedrager gebruikten komen aan
de orde, evenals het gemiddelde verbruik en de prijzen. In paragraaf 2.6 wordt
de focus speciaal gericht op de huishoudens en de energiebedrijven in de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht, als inleiding op de twee casestudy’s die in de hoofdstukken 4 en 5 worden behandeld.
Dit hoofdstuk vormt een inleiding op de periode 1920-1940, die ik als titel heb
gegeven Modernisering van het huishouden. Een belangrijk aspect van die modernisering was de elektrificering van het huishouden. Tussen 1915 en 1940 steeg
het percentage huishoudens met een elektriciteitsaansluiting van minder dan tien
tot meer dan negentig procent. Al deze huishoudens gingen elektrische verlichting en elektrische huishoudelijke apparaten gebruiken. Gasverlichting raakte
daardoor in onbruik, maar de toepassing van koken op gas nam tegelijkertijd
sterk toe. Een ander aspect van de modernisering van het huishouden (en van de
samenleving als geheel) in de jaren twintig en dertig was het streven naar rationalisering. De ideeën van de rationaliseringsbeweging hadden veel invloed op de
ontwikkeling van kook- en warmwatertoestellen en op de werkwijze van huisvrouwen. Daarom wordt die beweging beknopt beschreven in paragraaf 2.7.

2.2

Hout, turf en steenkool

Lange tijd was hout (of houtskool) vrijwel de enige brandstof die mensen gebruikten om hun woningen te verwarmen en voedsel te bereiden. In de loop der
eeuwen – met name gedurende de Middeleeuwen – nam de behoefte aan hout
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als brandstof en bouwmateriaal sterk toe als gevolg van de toenemende bevolking. Het aanbod aan hout nam echter af, omdat er vanwege de houtkap steeds
minder bossen overbleven. Daarom ging men zoeken naar andere brandstoffen
en die werden gevonden in de vorm van turf, bruinkool1 en steenkool.
Op het grondgebied van het huidige Nederland begon men in de zestiende
eeuw met de winning van turf uit veengebieden. Die turfwinning werd in de
loop der tijd steeds grootschaliger aangepakt en gemechaniseerd. In de negentiende eeuw werd de meeste turf gewonnen in Groningen en Drenthe. Turfschippers vervoerden de brandstof uit de veengebieden naar de steden, bijvoorbeeld over de Zuiderzee naar Amsterdam.2
Voor 1900 werd er in Nederland slechts op kleine schaal steenkool gedolven,
in de bodem van Zuid-Limburg. In Kerkrade was een kolenmijn, de Domaniale Mijn, die al sinds de twaalfde eeuw in gebruik was en die slechts een locale
functie vervulde. In de negentiende eeuw ontstond een grote vraag naar steenkool, omdat bedrijven en spoorwegen in Nederland steeds meer stoommachines en stoomlocomotieven in gebruik namen en omdat er er tientallen gasfabrieken werden opgericht (zie paragraaf 2.4), die steenkool als grondstof nodig
hadden. Daarom werd er steenkool ingevoerd, aanvankelijk vooral uit GrootBrittannië, later ook uit Duitsland en België. Ook als brandstof voor kachels en
fornuizen bleek steenkool een goed alternatief te zijn voor turf. Steeds meer
huishoudens gingen daarom over van turf op steenkool, waardoor de vraag naar
kolen verder steeg.3
De toenemende vraag naar steenkool was rond 1900 een reden om nieuwe
kolenmijnbedrijven te stichten. De particuliere onderneming Oranje-Nassau
Mijnen werd in 1893 opgericht en opende in 1899 de mijn Oranje-Nassau I.
Andere particuliere ondernemingen volgden en openden nieuwe mijnen in 1902
(Willem-Sophia) en 1907 (Laura en Vereeniging). Ondertussen, in 1902, had de
Nederlandse rijksoverheid het bedrijf Staatsmijnen opgericht (het latere DSM),
waarvan in 1906 de mijn Wilhelmina werd geopend. Deze bedrijven openden in
de periode tot 1930 nog meer mijnen, en al deze mijnen waren in Zuid-Limburg
gevestigd.4
De toestand tijdens de Eerste Wereldoorlog belemmerde de import van buitenlandse steenkool, waardoor er in Nederland een tekort aan steenkool ontstond. Bovendien stegen de kolenprijzen. De Nederlandse mijnbedrijven voer-

1 Bruinkool heeft geen grote rol gespeeld in de Nederlandse energievoorziening; wel in Duitsland en andere landen.
2 M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel tussen 1550 en 1950, A.A.G. Bijdragen 35 (Wageningen 1995).
3 Voor de productie-, import- en verbruikscijfers van steenkool, zie B.P.A. Gales, ‘Delfstoffen’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel II (Zutphen 2000) 17-111.
4 F.A.M. Messing, Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975 (Leiden 1988) 53.
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den daarom hun productie zo veel mogelijk op. Begin jaren twintig veranderde
het tekort in een overschot aan steenkool en in de crisisperiode van de jaren dertig daalde de prijs tot een ongekend laag niveau. De valuta-politiek en het protectionisme van andere landen waren namelijk de oorzaak van een overvloed
aan goedkope importkolen. Kolen waren op elke straathoek te koop en er was
sprake van een moordende concurrentiestrijd tussen de handelaren onderling.
Vanaf 1935 verbeterde de situatie weer voor de handelaren, dankzij een vestigingswet en een saneringsregeling, op grond waarvan een deel van de handelaren werd uitgekocht.5
De kolenmijnen in binnen- en buitenland delfden steenkool in verschillende
soorten, kwaliteiten en afmetingen. Er bestond om te beginnen onderscheid
tussen industriekolen (voor stoomketels en gasfabrieken) en huisbrandkolen
(voor kachels en fornuizen). Verder waren er gasrijke en gasarme kolen, met een
hoog danwel een laag gasgehalte. Welke soort het beste resultaat gaf was afhankelijk van het type kachel (of open haard) en van de stooktechniek die de gebruiker hanteerde. In de negentiende eeuw hadden de Nederlandse huishoudens een voorkeur voor relatief gasrijke kolen, zoals magerkolen en esskolen.
Ook eierkolen werden veel gestookt; dat zijn briketten die uit samengeperst kolengruis bestaan.
In de twintigste eeuw veranderde die voorkeur echter. Steeds meer huishoudens gingen over op kolen met een laag gasgehalte, waarbij ze een andere kachel
aanschaften en hun stooktechniek aanpasten. Gasarme kolen gaven in het algemeen een schonere verbranding, dat wil zeggen minder rook, roet en as. Antraciet was in dat opzicht de beste brandstof (maar ook de duurste). Als je met
antraciet stookte, hoefde je de kachel minder vaak schoon te maken. Zodoende
kon de kachel meerdere dagen achtereen blijven branden, mits je op tijd kolen
bijvulde. Ook de brandstof cokes werd in toenemende mate gebruikt voor kachels en fornuizen. Cokes werd geproduceerd in de gasfabrieken en in de cokesfabrieken (bij de Staatsmijnen en Hoogovens en dergelijke). In die fabrieken
werd steenkool door distillatie ontleed in cokes (een relatief schone vaste
brandstof met een laag gasgehalte) en kolengas ofwel stadsgas, dat gedistribueerd werd door de gasbedrijven.6
De distributie van de steenkool voor kachels en fornuizen begon bij de Nederlandse en buitenlandse mijnen en ging – eventueel via importeurs – naar
groothandelaren. Die verkochten het vervolgens aan de detailhandelaren, die
het weer aan de huishoudens verkochten. De kolenboeren (detailhandelaren)
reden met hun paard-en-wagen of vrachtwagen langs de deuren om de bestelde

5 ‘Blijvende tegenspoed’, Gemeenschappelijk Belang (28 sept. 1951) 1-3; ‘Een halve eeuw brandstoffenhandel’ (Amsterdam 1957) 14, 72, 92.
6 H. van Bremen, Verwarming (Amsterdam (z.j. ca.1960)); ‘Een halve eeuw brandstoffenhandel’ (Amsterdam 1957) 87-88; Ben Gales, ‘Huishoudens’ (ongepubliceerde tekst uit TIN20-onderzoek).
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kolen per hectoliter af te leveren. Er waren ook verkooppunten waar de consument verpakte kolen per zak kon kopen, zoals fietsenmakers, drogisten of wateren-vuurwinkels7. Het totale Nederlandse verbruik van steenkolen, briketten en
cokes bedroeg in 1925 bijna dertien miljoen ton. Dat was als volgt verdeeld over
de diverse verbruikersgroepen: de industrie, scheepvaart en visserij verbruikten
54%, elektriciteitscentrales 11%, gasfabrieken 9% en spoor- en tramwegen 7%.
De resterende 19% werd gebruikt voor huisbrand, dat wil zeggen voor fornuizen en kachels in woningen, scholen, kantoren en dergelijke.8
Bijna alle Nederlandse huishoudens aan het begin van de twintigste eeuw
stookten hun kachels en fornuizen met hout, turf of steenkool. Het aandeel van
hout in de huisbrand was toen nog maar klein en werd steeds minder. Turf werd
tot 1920 nog volop gebruikt, maar daarna raakte het geleidelijk buiten gebruik,
omdat steenkool beter voldeed of goedkoper was. In de periode na 1920 leverde steenkool de grootste bijdrage aan het huishoudelijk energieverbruik in Nederland – en dat bleef zo tot 1960. Binnen de steenkool trad er zoals gezegd wel
een verschuiving op van gasrijke naar gasarme kolen. De meeste huishoudens
hadden een kolenkachel in de woonkamer, een kolenhok in de tuin of de berging en een kolenboer die eens of vaker per jaar kolen bezorgde.
Om de ontwikkeling van de kachels en fornuizen te beschrijven moeten we
weer een stap terug in de tijd. Tot ver in de negentiende eeuw – en op het platteland ook nog na 1900 – verwarmden en kookten veel Nederlanders door middel van open vuren. Gemetselde open haarden met schoorstenen, waarin hout
of turf werd gestookt, waren al een hele vooruitgang vergeleken met de primitieve vuurplaatsen zonder schoorsteen, waarvan de rook door een gat in het dak
verdween. In andere landen kende men ook de gesloten kachel van steen.
De ontwikkeling van de gesloten ijzeren kachel, begin negentiende eeuw in de
Verenigde Staten, veroorzaakte een ware innovatie, die ook in Nederland werd
toegepast. Die kachel was geschikt voor alle vaste brandstoffen en werd gebruikt voor koken en verwarming. Uit die eerste ijzeren kachel ontwikkelde
men vervolgens typen die speciaal bedoeld waren voor verwarming of juist
voor koken. Een voorbeeld van zo’n kookkachel was de plattebuiskachel.
Daaruit werd later het kolenfornuis ontwikkeld, dat niet alleen een bovenplaat
had om pannen op te zetten, maar ook een oven. De oven en de bovenplaat werden allebei verwarmd door de hete verbrandingsgassen van het vuur. Sommige
fornuizen hadden ook een ingebouwd warmwaterreservoir. Een goed fornuis
was zodanig geconstrueerd dat het zo min mogelijk warmte aan de omgeving
afstond, in tegenstelling dus tot een kachel.
7 Water-en-vuurwinkels waren winkels waar heet water, brandstoffen en soms ook gloeiende kolen werden verkocht.
8 Erna Meyer, De nieuwe huishouding, R. Lotgering-Hillebrand ed, (Amsterdam 1929) 33.
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2.1 In de loop van de negentiende eeuw kwam de
plattebuiskachel in gebruik,
een soort kolenkachel die speciaal geschikt was om op te
koken. Daaruit is vervolgens
het kolenfornuis ontstaan.
Plattebuiskachels bleven bij
veel huishoudens in gebruik
tot ver in de twintigste eeuw.
Deze foto is gemaakt kort na
1900, in Tilburg of omgeving.

Naarmate kachels en fornuizen verder werden ontwikkeld in de loop der jaren werden ze zuiniger en eenvoudiger te bedienen. Voorbeelden van bedieningsgemak waren de vulkachel en de latere trechterhaard, die je kon vullen met
een kolenvoorraad, zodat de kolen geleidelijk in de vuurhaard terecht kwamen.
Zo’n kachel kon je langer laten branden zonder bij te vullen. Na 1920 kwamen
er ook kachels die speciaal voor antraciet ontwikkeld waren, in tegenstelling tot
zogenaamde allesbranders. Die kachels waren zuiniger, mits je ze stookte met
het juiste formaat antraciet.9
Het kolenfornuis in de keuken hield het niet zolang vol als de kolenkachel.
Dat kwam doordat na 1920 steeds meer huishoudens kooktoestellen op petroleum, gas of elektriciteit gingen gebruiken – naast of in plaats van het kolenfornuis, zoals in de volgende paragrafen beschreven wordt.
9 ‘De kachel op de kinderpostzegel’, Gemeenschappelijk Belang (1968) 118-123; ‘Een halve eeuw brandstoffenhandel’ (Amsterdam 1957) 87-88; ‘Huishouden sinds Jan Steen’, Netwerk sept.1988.
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2.3

Petroleum

Petroleum werd in de huishoudens gebruikt als brandstof voor lampen, kachels
en kookstellen. Ook kookstellen op benzine werden in beperkte mate gebruikt.10 Deze twee vloeibare brandstoffen werden beide gemaakt van aardolie.
De winning daarvan begon in 1859 in de Verenigde Staten. In Nederland kwam
petroleumverlichting kort na 1860 in zwang. Rond 1900 ging men petroleum
ook gebruiken voor verwarming. De daarvoor ontwikkelde oliekachels werkten op dezelfde wijze als de olielampen, met een pit die in de olie hing. Later
werden er petroleumvergassers ontwikkeld, die meer warmte uit de olie haalden.11 Zo’n kacheltje kon je makkelijk verplaatsen en makkelijk aansteken en
doven. Het was daarom zeer geschikt voor tijdelijke verwarming buiten het
winterseizoen en voor nevenverwarming in slaap- of studeerkamer.12
Voor de Eerste Wereldoorlog waren er twee belangrijke groepen huishoudens die
petroleum gebruikten voor verlichting en koken: arbeidersgezinnen in de steden,
voor wie gas en elektriciteit te duur waren, en huishoudens buiten de steden, waar
gas en elektriciteit nog nauwelijks beschikbaar waren. Petroleum werd geïmporteerd, met name uit de Verenigde Staten, en die import werd bemoeilijkt door de
oorlogsomstandigheden, zodat petroleum steeds minder en op een gegeven moment helemaal niet meer te verkrijgen was. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog
herstelde het aanbod zich, maar de prijs was toen wel veel hoger dan voor de oorlog (zie tabel 2.1). Vanwege die hoge prijs en de toenemende beschikbaarheid van
stadsgas en elektriciteit daalde het petroleumverbruik sterk in de jaren twintig.
Tabel 2.1: Petroleumprijs13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
jaar
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
prijs (cent/liter)
7
8
9
22
11
12
7
13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In de jaren dertig daalde de petroleumprijs weer fors, zodat veel door de crisis
getroffen stadsbewoners, voor wie koken op gas te duur werd, terug vielen op
het petroleumstel. Het petroleumverbruik in Nederland was met 37 liter per
jaar per hoofd van de bevolking (in 1937) hoger dan in andere Europese landen
en de prijs was nergens zo laag als in Nederland. Dat wordt toegeschreven aan
de geringe binnenlandse steenkoolproductie, de relatief hoge gasprijzen en de
verkoopstrategie van de oliemaatschappijen. Die maatschappijen hadden al in
10 Jozien Jobse-van Putten, Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd
in Nederland (Nijmegen 1995) 133.
11 ‘Een halve eeuw brandstoffenhandel’.
12 ‘Over olie en oliekachels’, Gemeenschappelijk Belang 1957/58, serie van vijf artikelen.
13 1899-1994 Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen (CBS) 197; J.L. Veldman, De voorziening van
aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 1949).
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2.2 Sharp’s gasfornuis met warmwaterketel, getoond op Exhibition of the Gasfitters’ Association, Londen 1851. Dit fornuis is een vroeg voorbeeld van een gaskooktoestel. Stadsgas
kon gebruikt worden voor koken, maar was wel duur. Pas na 1900 werd het goedkoper en
werd koken op gas een serieus alternatief voor koken op kolen.

de periode voor 1900 goed functionerende distributie-apparaten opgezet, met
straatverkopers (de ‘petrolieman’) en met verkooppunten bij drogisten, wateren-vuurwinkels en dergelijke. In 1940 waren er ruim twintigduizend winkeliers
en achtduizend straatventers die petroleum verkochten.14
14 Standard Oil (Esso) was een van de oliemaatschappijen die in Nederland actief waren. In de jaren twintig en dertig had Esso 65% van de Nederlandse petroleummarkt in handen. Een grote verkooporganisatie
was Maatschappij “De Automaat” met haar destijds bekende ‘Automaat-petroleumventers’. ‘Commerciële aspecten van de Nederlandse oliemarkt, in het bijzonder van Esso Nederland NV’, (toespraak van A.J.
Kuselbos, directeur Esso Nederland, 16 december 1958); P. Hijdelaar, ‘Iets over het heden en de toekomst
der Nederlandsche gasindustrie’, Gasbelangen 3 (1936) 95-101; Hans Schippers, ‘De Nederlandse gasvoorziening in de twintigste eeuw tot 1975’ (rapport Stichting Historie der Techniek, Eindhoven feb. 1997) 20;
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Een aanvullende verklaring voor het hoge petroleumverbruik in Nederland is
dat petroleum zo geschikt is om eten urenlang te laten sudderen (sudderlapjes,
stoofpeertjes, bouillon en dergelijke). Ook veel huisvrouwen die over het duurdere leidinggas konden beschikken en het konden betalen bleven petroleum gebruiken voor bepaalde gerechten, terwijl ze daarnaast vaak ook op gas kookten.15

2.4

Stadsgas

Omstreeks 1840 deed de gasvoorziening zijn intrede in Nederland. In de grotere
steden vestigden zich particuliere gasfabrieken. Daar werd steenkool gedistilleerd, waarbij brandbaar gas vrijkwam. Dit stadsgas werd via gasleidingen naar de
afnemers geleid die het gebruikten voor gasverlichting. Die afnemers waren gemeenten (voor straatverlichting) en verder fabrieken, kantoren, hotels, theaters en
dergelijke. Later in de negentiende eeuw vond de gaslamp ook toepassing in woningen van welgestelden. Men probeerde het gas ook voor koken en ruimteverwarming toe te passen, maar daarvoor was het aanvankelijk te duur.16
Gasverlichting werd geleidelijk steeds meer toegepast. Het aantal gasfabrieken in Nederland steeg van ruim honderd in 1870 tot tweehonderd in 1920. Het
aantal aangesloten huishoudens bedroeg in 1880 naar schatting 20.000; in 1900
was het toegenomen tot 150.000 (vijftien procent van alle huishoudens) en in
1920 tot ruim 700.000 (45%).17 Die toename was te danken aan het feit dat omstreeks 1900 meer en meer huishoudens met middelbare en lagere inkomens
gasverlichting gingen toepassen. Een van de factoren daarbij was dat de gasbedrijven de muntgasmeter invoerden. Die liet een zekere hoeveelheid gas door
voor elk muntstuk dat je erin stopte. Voor huishoudens met lagere inkomens
G. Dil, ‘De geschiedenis van het steenkolengas in Nederland 1816-1969’, ongedateerd en ongepubliceerd
manuscript, 66-70; Veldman, De voorziening van aardolieproducten, 54, 98.
15 Veldman, De voorziening van aardolieproducten, 99.
16 De gasvoorziening in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw staat beschreven in de volgende titels: G. Dil en E. Homburg, ‘Gas’, in: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een
moderne samenleving 1800-1890 III (Zutphen 1992) 107-133; Schippers, ‘De Nederlandse gasvoorziening’;
P. Kooij, ‘De gasvoorziening in Nederland rond 1880’, Gas 100 (juni 1980) 266-277; J.P. Schuyt, ‘De relatie
verbruikers gasbedrijven’, Gas 100 (juni 1980) 306-317; E. Hemrica, ‘Huishoudelijk gasverbruik. De rol
van gas binnen het energieverbruik in het huishouden’, Gas 100 (juni 1980) 318-327; Dil, ‘De geschiedenis
van het steenkolengas’.
17 Het aantal fabrieken heb ik ontleend aan de publicaties van Kooij en van Schippers; het aantal afnemers
aan Hemrica en 1899-1994 Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen (CBS) 20. Hemrica geeft het totaal
aantal gasmeters (huishoudens plus overige) bij de gasbedrijven voor de peiljaren 1880, 1890, 1900 enz.
Maar bij de peiljaren voor 1940 was steeds voor sommige gasbedrijven het aantal gasmeters onbekend,
waardoor de werkelijke aantallen hoger waren dan de aantallen die Hemrica opgeeft. Bovendien komt het
aantal bedrijven dat Hemrica noemt niet overeen met de gegevens van Kooij en van Schippers. Hemrica
vermeldt ca. 30.000 gasmeters in 1880 (excl. Amsterdam en Rotterdam), 180.000 in 1900, 750.000 in 1920,
1,1 miljoen in 1930 en 1,4 miljoen in 1940. Op deze gegevens heb ik een ruwe schatting van het aantal aangesloten huishoudens gebaseerd. Het aantal woningen en huishoudens heb ik ontleend aan statistieken van
het CBS en andere bronnen: zie daarvoor tabel A in de bijlage.
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2.3 Advertentie voor Vaillant gasbadkachel omstreeks 1900. De gebruiker vulde het apparaat met water en ontstak de gasvlam, die het water verwarmde. Als het water warm genoeg was, kon het gebruikt worden om een douche of bad te nemen.
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was het voordeel dat ze niet aan het eind van de maand een groot bedrag ineens
moesten betalen. De gasbedrijven aan de andere kant dekten zich hiermee in tegen het risico van wanbetalers.
Niet alleen het aantal huishoudens dat gas verbruikte nam toe, ook de toepassingen en daarmee het gemiddelde verbruik. Fabrikanten (met name uit Engeland
en Duitsland) ontwikkelden namelijk betere en goedkopere gas-kooktoestellen
en gas-warmwaterapparaten. Al vanaf 1883 stimuleerden sommige gasbedrijven het gebruik van die toestellen door ‘kookgas’ aan te bieden tegen een verlaagd tarief (over een aparte gasmeter). Het resultaat daarvan was dat welgestelde
huishoudens meer en meer gebruik gingen maken van die toestellen. In 1884
publiceerde Salomons, directeur van een gasfabriek te Rotterdam, een boekje
getiteld Inlichtingen aan gasverbruikers betreffende hunne belangen. Daarin
pleitte hij voor goede voorlichting over de mogelijkheden van gas, niet alleen
voor verlichting, maar ook voor ruimteverwarming, koken en warmwatervoorziening. Salomons adviseerde dat gasbedrijven een permanente toonzaal met
deskundig personeel zouden openen.18
In de periode van 1870 tot 1900 veranderden de politieke inzichten binnen de
gemeenten en als gevolg daarvan namen de gemeenten de particuliere gasfabrieken over, of stichtten nieuwe gemeentelijke gasbedrijven. De overtuiging won
terrein dat gasvoorziening tegen lage prijzen een algemeen belang was en dat de
gemeentekas gebaat was bij eventuele winsten. In diezelfde periode ondervonden de gasbedrijven op het gebied van verlichting concurrentie van petroleum
(vanaf 1860) en elektriciteit (vanaf 1880). Petroleum was goedkoper dan gas en
overal verkrijgbaar. Elektrische verlichting was volgens de elektriciteitsbedrijven
gebruiksvriendelijker en veel schoner dan gasverlichting, maar ook flink duurder. De concurrentiedruk leidde tot innovatie in de gasindustrie: in 1885 werd
het gasgloeilicht uitgevonden, een verlichtingswijze waarbij een zogenaamd
gloeikousje wordt verhit door een gasvlam en daardoor licht uitstraalt. De hoge
lichtopbrengst kon nog verder worden verhoogd door het gloeikousje heter te
stoken, zo bleek. De gasbedrijven pasten daarom de samenstelling van het gas
aan, zodat de gasvlam zo heet mogelijk was. Het duurde nog wel een aantal jaren
voordat men erin slaagde om gloeikousjes te maken die voldoende degelijk waren. Vanaf 1892 werd het gasgloeilicht met veel succes algemeen toegepast.19
Echter, het gasgloeilicht zette de gasindustrie slechts tijdelijk op voorsprong
in de concurrentiestrijd met elektrische verlichting, want ook de elektrische
gloeilamp werd kort na 1900 in snel tempo verbeterd en goedkoper. Bovendien
leidde de Eerste Wereldoorlog tot afnemende productie en toenemende prijzen
van stadsgas vanwege problemen met de import van steenkool. Voor de gasfa18 Schippers, ‘De Nederlandse gasvoorziening’, 19; Dil, ‘De geschiedenis van het steenkolengas’, 67; C.T.
Salomons, Inlichtingen aan gasverbruikers betreffende hunne belangen (Rotterdam 1884) 8-9.
19 Dil en Homburg, ‘Gas’, 131-133.
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bricage was namelijk steenkool met een hoog gasgehalte nodig en die werd
schaars. De brandstoffenschaarste was voor de Nederlandse regering reden om
in mei 1917 te verordonneren 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.’20 De logica achter deze taakverdeling was dat koken op een kolenfornuis als een vorm
van energieverspilling werd beschouwd, evenals verlichting met gas. Een kolenfornuis kon namelijk niet à la minute aan- en uitgezet worden, zoals een gasfornuis, en stond veel warmte af aan de omgeving, waardoor slechts een klein
deel van de brandstof nuttig werd aangewend. Voor verlichting gold dat één kilogram steenkool meer licht opleverde via een elektriciteitscentrale en een gloeilamp dan via een gasfabriek en een gaslamp.
Voor de elektriciteitscentrales was de kwaliteit van de steenkool van veel minder belang, aangezien de stoomketels in principe met elke brandstof gestookt
konden worden. Daar kwam bij dat de elektriciteitsbedrijven in sommige gevallen werden bevoordeeld boven de gasfabrieken bij de toewijzing van steenkool, toen de overheid vanwege de kolenschaarste een distributieregeling instelde. Het resultaat van deze gang van zaken was dat de elektriciteitsnetten in
snel tempo werden uitgebreid en dat veel gebruikers hun woning daarop lieten
aansluiten. Dat was vervolgens – ook na afloop van de oorlog – voor gasbedrijven reden zich in de eerste plaats te richten op de afzet van kookgas, en daarnaast op ruimteverwarming en industriële warmtetoepassingen.

2.5

Elektriciteit

De elektriciteitsvoorziening werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw
in Nederland geïntroduceerd door particuliere bedrijven. Net als bij petroleum
en gas was verlichting aanvankelijk de belangrijkste toepassing. Elektrisch licht
werd in eerste instantie vooral toegepast in fabrieken, theaters en hotels. Ook
enkele gegoede burgers lieten elektrische verlichting in hun woning installeren.
Men experimenteerde ook met andere (huishoudelijke) toepassingen van elektriciteit, met elektrisch koken bijvoorbeeld. Al in 1887 produceerde de EdisonMaatschappij in Berlijn elektrische kookkachels, maar dergelijke toestellen bleken onhandig, energieverslindend en te duur in gebruik.21
Rond 1900 kwam er steeds meer vraag naar elektriciteit, mede dankzij het
toenemend gebruik van elektromotoren in de industrie en elektrische trams.
Dat zorgde voor een sterke toename van het aantal elektriciteitscentrales. In de
20 Deze maatregel van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel wordt geciteerd door Schippers
(pagina 24) die verwijst naar het ‘Jaarverslag Gemeentelijke Gasfabriek Maastricht over 1917’.
21 ‘Over koken gesproken. Een terugblik op elektrisch koken’, De Koppeling 42 (1987) 254-255.
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grote steden werden (gemeentelijke) elektriciteitsbedrijven opgericht, die met
bestaande gasbedrijven concurreerden. En ook in een groot aantal kleinere
plaatsen, waar veelal geen gasvoorziening was, werden elektriciteitscentrales
opgericht.22
De industrie – waaronder het Nederlandse Philips – ontwikkelde in de loop
der jaren steeds betere gloeilampen, die goedkoper in aanschaf en gebruik
waren. Daardoor werd elektrische verlichting aantrekkelijk voor steeds meer
huishoudens. De introductie van de ‘halfwatt-lamp’ in 1913 betekende de definitieve doorbraak van de elektrische gloeilamp.23 Veel huishoudens uit de midden- en hogere klasse lieten in die periode een elektrische installatie met lampen
en stopcontacten in hun woning aanbrengen. Sommige elektriciteitsbedrijven
boden zelfs gratis huisinstallaties aan om ook bewoners van huurwoningen te interesseren. De gasfabricage werd echter ook steeds verbeterd, waardoor de gasprijs daalde en gasverlichting tot de Eerste Wereldoorlog goedkoper bleef dan
elektrische verlichting. Veel huishoudens die minder bemiddeld waren verruilden daarom hun petroleumlampen voor een gasaansluiting en gaslampen.
Dankzij de toenemende verspreiding van elektrische lampen steeg de afzet
van de elektriciteitsbedrijven, maar de toepassing van verlichting zorgde ook
voor een grote piekvraag in de avonduren. Elektriciteitsbedrijven gingen daarom op zoek naar manieren om de piek af te vlakken en het verbruik buiten de
piekuren te stimuleren, zowel in de industrie als in de huishoudens. Allerlei
elektrische huishoudelijke apparaten kwamen daarvoor in aanmerking, zoals
warmhoudplaatjes, broodroosters, haardrogers en strijkijzers. Die apparaten
werden niet alleen door de elektrotechnische industrie ontwikkeld en verkocht,
maar soms ook door de elektriciteitsbedrijven zelf.
Omdat gewone winkels – in de ogen van het elektriciteitsbedrijf – soms weinig aandacht besteedden aan dat soort apparaten, richtten de elektriciteitsbedrijven zelf toonkamers en winkels in waar ze die apparaten verhuurden en verkochten aan hun klanten. Ze voerden aangepaste elektriciteitstarieven in en
organiseerden propagandacampagnes. Bij het normale tarief, dat berekend
werd voor verlichting, zouden die apparaten niet zoveel aangeschaft en gebruikt
zijn, omdat de verbruikskosten dan te hoog waren. Voor de elektriciteitsbedrijven was het verlagen van de tarieven goed mogelijk, omdat het afnemers betrof
die al aangesloten waren en betaalden voor verlichting en omdat het gebruik van
22 De elektriciteitsvoorziening in Nederland wordt beschreven in de volgende titels: De ontwikkeling
van onze electriciteitsvoorziening 1880-1938, Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in
Nederland (Arnhem 1948); A.N. Hesselmans, ‘Elektriciteit’, in: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 III (Zutphen 1992) 135-161; Ton Hesselmans
en Geert Verbong, ‘De elektriciteitsvoorziening van Nederland in de 20e eeuw’, deel I (1895-1914) en deel
II (1914-1945) (rapport SHT, Eindhoven conceptversie juni 1997 resp. maart 1997).
23 De naam ‘halfwatt-lamp’ sloeg op de hoge lichtopbrengst van de lamp. De lichtsterkte van lampen
werd gemeten in de eenheid normaal kaars en zo’n lamp gaf bijvoorbeeld 32 normaal kaars licht bij een
elektriciteitsverbruik van 16 watt, dus hij verbruikte 0,5 watt per normaal kaars.
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die huishoudelijke apparaten niet of nauwelijks de verlichtingspiek zou verhogen. Het gebruik van die apparaten leidde voor de elektriciteitsbedrijven dus niet
tot een verhoging van de vaste kosten, enkel van de variabele kosten.
Elektriciteit als standaardvoorziening
De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte, zoals hiervoor al beschreven, een nijpend tekort aan brandstoffen in Nederland. Stijgende prijzen voor vaste brandstoffen en gas, en zelfs rantsoenering van gas waren het gevolg. Petroleum was
helemaal niet meer te krijgen. Zodoende kwamen veel bedrijven en huishoudens bij de elektriciteitsbedrijven vragen om aangesloten te worden. Veel van
die nieuwe klanten bleven elektriciteit gebruiken, ook toen na de oorlog het
aanbod van gas en petroleum zich weer herstelde. De prijzen van steenkool en
gas bleven bovendien een stuk hoger dan de vooroorlogse prijzen. Daardoor
werd elektrisch licht al snel de standaardvoorziening in bestaande en nieuwbouw-woningen, tenminste in de plaatsen waar elektriciteit beschikbaar was.
De meeste bestaande elektriciteitsbedrijven beperkten hun activiteiten in eerste instantie tot de stedelijke gebieden waar de meest winstgevende afnemers
geconcentreerd waren, zodat het platteland vooralsnog van elektriciteit verstoken zou blijven. Om dat te voorkomen trokken de meeste provincies de elektriciteitsvoorziening naar zich toe op basis van provinciale verordeningen en
richtten tussen 1913 en 1919 elk een grootschalig elektriciteitsbedrijf op, met
het doel om de gehele provincie te elektrificeren.24 De provinciale elektriciteitsbedrijven namen de meeste gemeentelijke en particuliere bedrijven over.
Rond 1920 zorgden de provinciale bedrijven over het algemeen voor opwekking en transport, terwijl de meeste gemeenten (met steun van het provinciale
bedrijf) een eigen distributiebedrijf exploiteerden. Maar in de loop van de jaren
twintig gingen de provinciale bedrijven die afzonderlijke distributiebedrijven
juist weer overnemen, omdat ze vonden dat de gemeentelijke bedrijven onvoldoende propaganda maakten en de tarieven te hoog hielden, waardoor te weinig huishoudens zich aan lieten sluiten. Dankzij die provinciale organisatie was
er sprake van een snelle elektrificatie van het Nederlandse platteland tussen
1920 en 1940. In 1913 bedroeg het aantal gemeenten met elektriciteitsvoorziening een kleine tweehonderd. Dat liep op tot vierhonderd in 1919 en tot duizend in 1930 (op een totaal van 1054 gemeenten). Dat een gemeente elektriciteitsvoorziening kreeg, betekende overigens niet dat alle woningen binnen het
bereik kwamen, laat staan aangesloten werden op het net. De voorziening bleef
in eerste instantie vaak beperkt tot de bebouwde kom van een gemeente. Ook
wilden niet alle huishoudens betalen voor een aansluiting. Het aantal aanslui-

24 Hesselmans en Verbong, ‘De elektriciteitsvoorziening’ deel II, 41.
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tingen per duizend inwoners liep in diezelfde periode op van acht in 1913 tot
een kleine tweehonderd in 1930.25
Voor de meeste huishoudens, in de stad en op het platteland, was de toepassing
van elektrische verlichting het motief om een elektrische installatie aan te laten
brengen, maar veel huishoudens – ook arbeidershuishoudens – schaften vervolgens een strijkijzer of stofzuiger aan. Het strijkijzer was het vroegste geslaagde
voorbeeld van een apparaat waarin elektrische verwarming werd toegepast. De
snelle verspreiding van de stofzuiger werd mede mogelijk gemaakt door massaproductie en de ontwikkeling van eenvoudige en goedkope elektromotoren.26
De provinciale elektriciteitsbedrijven volgden vergelijkbare marketingtechnieken als eerder de gemeentelijke bedrijven om de lastfactor van hun bedrijf te
verhogen. Ze maakten propaganda voor elektrische huishoudelijke apparaten
en introduceerden het vastrecht-tarief, waarbij het hoge kilowattuur-tarief vervangen werd door een vast bedrag per maand plus een lager bedrag per kWh.
Dit kwam erop neer dat afnemers evenveel bleven betalen voor het basisverbruik van vooral verlichting, terwijl het meerverbruik voor andere elektrische
apparaten tegen een lagere prijs werd geleverd. Ook zorgden de elektriciteitsbedrijven ervoor, in overleg met architecten en aannemers, dat nieuwe woningen
voorzien werden van een ruim opgezette huisinstallatie met meerdere stopcontacten in elk vertrek. Dat maakte bijvoorbeeld het gebruik van straalkacheltjes
beter mogelijk. Het onderstaande citaat uit 1923 geeft een goede illustratie van
die marketingtechniek.
Tenslotte moeten het toch de stopcontacten zijn, die met hun geopende monden de
huisvrouw als het ware toeroepen: “Ik vraag om contact!” In werkelijkheid vervullen
zij de meest krachtdadige propagandistische rol voor de toepassing van electriciteit in
de huishouding, want een opvallende contactstop, hoe leelijk het ding ook overigens
in een vertrek mag staan, suggereert tot stroomafname, herinnert dagelijks aan het
bestaan van strijkijzers, koffieketels, stofzuigers en dergelijke wenschen van de huisvrouw en wekt gedachtenassociaties op, die tenslotte onvermijdelijk voeren tot aanschaffing van deze voorwerpen, op een veel snellere wijze dan alle propagandamiddelen of winkeluitstallingen doen.27
25 Hesselmans en Verbong, ‘De elektriciteitsvoorziening’ deel II, tabel op pagina 6. Het aantal elektriciteitsaansluitingen omvat niet alleen huishoudens maar ook bedrijven en instellingen. Over het aantal aangesloten huishoudens voor de Tweede Wereldoorlog zijn geen nauwkeurige gegevens bekend. In de CBSstatistieken is dat aantal vanaf 1949 te vinden, waaruit blijkt dat toen 94% van de huishoudens aangesloten
was op de elektriciteitsvoorziening.
26 De acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers, stofzuigers en kacheltjes,
komt aan de orde in: Timo de Rijk, Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland (Rotterdam 1998). Makkink heeft over de verspreiding en het gebruik van
de stofzuiger gepubliceerd: Henk Makkink, ‘ “Met een stofzuiger hoorde je erbij”. Geschiedenis van een
nieuw apparaat’, in: R. Oldenziel en C. Bouw ed., Schoon Genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in
Nederland 1898-1998 (Nijmegen 1998).
27 J.A.J. Sybrandi, ‘De toepassing der electriciteit in de huishouding’, Sterkstroom jrg.1 (1923) 13-15, 3234, 55-56, aldaar 55.
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Omstreeks 1930 introduceerden de elektriciteitsbedrijven elektrische nachtstroomboilers en kooktoestellen. Omdat die apparaten een hoog elektriciteitsverbruik hadden en buiten de piekuren zouden worden gebruikt, waren ze
interessant voor de elektriciteitsbedrijven. Om ze ook voor de huishoudens
aantrekkelijk te maken kregen de afnemers die er een aanschaften een verlaagd
tarief aangeboden. Elektrische boilers werden ’s nachts ingeschakeld om water
te verwarmen, dat overdag gebruikt kon worden in de keuken en de badkamer.
Ook komforen en fornuizen werden meestal ingeschakeld buiten de piekuren,
omdat het merendeel van de huisvrouwen voor het middageten kookte, tussen
elf en twaalf uur ’s ochtends, en sommigen rond vijf uur ’s middags.28 Deze acties van de elektriciteitsbedrijven lokten een reactie uit van de gasbedrijven. Die
gingen propaganda maken voor gasgeisers en verbeterde gaskooktoestellen, en
zodoende ontstond er in de jaren dertig een hevige concurrentiestrijd om de
huishoudelijke markt.

2.6 Gas versus elektriciteit in Amsterdam en Utrecht
De hoofdstukken 4 en 5 – over koken respectievelijk warmwatervoorziening –
bevatten casestudy’s over de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht.
Daarom beschrijf ik in dit hoofdstuk in het kort de ontwikkeling van de energiebedrijven in die twee regio’s. Die regio’s waren niet representatief voor geheel Nederland, maar wel illustratief. In Amsterdam en Utrecht vonden veel
ontwikkelingen namelijk eerder plaats en op grotere schaal dan in de rest van
Nederland.
Na een halve eeuw particuliere gasvoorziening in Amsterdam, sinds 1847,
nam de gemeente in 1897 de gasvoorziening in eigen hand. Vervolgens maakte
de gasvoorziening een snelle ontwikkeling door. Kort na de overname opende
de Gemeente Gasfabrieken (GG) van Amsterdam een toonkamer met kooktoestellen en kachels, die de klanten konden kopen of huren. Bovendien voerde de
GG speciaal voor gezinnen met lagere inkomens de muntmeter in. Het aantal
gewone gasmeters steeg van 26.000 in 1899 tot 50.000 in 1914 en bleef ongeveer
gelijk tot 1920. Het aantal muntmeters steeg tot 76.000 in 1914 en daarna verder
tot 88.000 in 1920.29

28 Het onderscheid tussen komfoor en fornuis is typerend voor gas- en elektrische kooktoestellen. Een
komfoor is een toestel met een of meer gaspitten of elektrische kookplaten, dat bijvoorbeeld op het aanrecht wordt geplaatst. Een fornuis is een combinatie van komfoor en oven die elk hun eigen branders of
verwarmingselementen hebben en die je dus van elkaar zou kunnen halen. Dit in tegenstelling tot kolenfornuizen waar het vuur tegelijkertijd de oven en de bovenplaat verwarmt. Zie ook: Erna Meyer, De nieuwe huishouding, 46.
29 F.M. Tadema Wielandt, ‘Acquisitie’, Het Gas 44 (1924) 97-102; Jaarverslag Gemeente Gasfabrieken Amsterdam 1923, bedrijfsarchief Energie Noord West, Amsterdam (ENW Amsterdam), bijlage bij jaarverslag.
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In 1903, na een periode van particuliere voorziening, begon de gemeente Amsterdam ook een eigen elektriciteitsbedrijf, de Gemeente Electriciteitswerken
(GE) geheten. De GE leverde aanvankelijk vooral aan gemeentelijke instellingen, bedrijven, de tram en een relatief klein aantal woningen van rijkere inwoners. Dat veranderde vanaf 1912, toen W. Lulofs, de directeur van de GE, met
enkele woningbouwverenigingen overeenstemming bereikte over de aansluiting van nieuwbouw-arbeiderswoningen. De invoering van de gratis aangelegde muntmeter-installatie omstreeks 1914, gecombineerd met de schaarste aan
gas en petroleum tijdens de Eerste Wereldoorlog, zorgde voor een zeer sterke
toename van het aantal aansluitingen, van minder dan 7.000 in 1913 tot meer
dan 100.000 in 1918. En in 1924 telde Amsterdam 165.000 woningen waarvan er
144.000 elektriciteit hadden.30
Kortom, in eerste instantie, tussen 1897 en 1914, werden steeds meer Amsterdamse woningen van gasverlichting voorzien, terwijl veel klanten ook op stadsgas gingen koken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging het aansluiten van nieuwe gasklanten door, maar tegelijkertijd werden de woningen in hoog tempo op
het elektriciteitsnet aangesloten, zodat gasverlichting werd vervangen door
elektrische verlichting. Het resultaat was dat begin jaren twintig de meeste woningen in Amsterdam zowel van gas als elektriciteit waren voorzien. Het merendeel van de Amsterdammers kookte op gas en gebruikte elektriciteit voor
verlichting.
De GE was zeer actief met de ontwikkeling en verkoop van huishoudelijke apparaten. De laboratoriummedewerkers onder leiding van hoofdingenieur A.
Hanson deden vanaf 1911 uitgebreid onderzoek naar elektrische strijkijzers,
kooktoestellen en andere apparaten. Ze testten allerlei apparaten die in de handel waren en ontwikkelden ook zelf nieuwe apparaten, vaak in samenwerking
met fabrikanten. Lulofs en Hanson namen zelf fornuizen mee naar huis, waar
hun echtgenotes die uitprobeerden. Hanson roemde later ‘de echtgenoten van
de technici die betrokken zijn geweest bij de moeizame ontwikkeling van deze
eerste kookplaten’.31 De GE verkocht of verhuurde die huishoudelijke apparaten tegen gunstige betalingsvoorwaarden aan de afnemers en voerde in 1918 het
vastrechttarief in.
Om het gebruik van het strijkijzer in de periode voor 1918 te stimuleren (toen
het vastrechttarief nog niet was ingevoerd) hadden de technici van de GE een
opmerkelijke oplossing bedacht. De klanten die een strijkijzer aanschaften kre-

30 L.Vos, ‘De tien jeugdjaren van de G.E.’, De Koppeling 8 (1953) 120-125; De Rijk, Het elektrische huis,
29-30; W. Lulofs, ‘Het Amsterdamsche muntmetersysteem’, De Ingenieur 29 (1914) 920-929; ‘Voordracht
over electriciteit door Dr. W. Lulofs per Radiodienst’, Ons Tijdschrift jrg.3 nr.6 (maart 1924) 18-21.
31 A.F.E. Hanson, ‘Herinneringen aan G.E. Amsterdam’, Electro-techniek 42 (1964) 193-204, aldaar 200;
Wilma Cornelisse, Waar licht is, is vreugde (Amsterdam 1995).
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gen een speciaal stopcontact in huis dat zodanig op de elektriciteitsmeter was
aangesloten dat het aantal gebruikte kilowatturen slechts voor iets meer dan de
helft geregistreerd werd. Het kwam erop neer dat de klant voor het strijken
geen 17 1⁄2 maar slechts 10 cent betaalde. Hanson schreef daarover: ‘Dit strijkijzer geheel van gietijzer, vormde wel een maximum van eenvoudige constructie,
doch het ging er geweldig in bij de bevolking.’32
In de jaren twintig introduceerde de GE het elektrisch koken en de elektrische
boiler in Amsterdam. Het elektrisch koken werd geen groot succes in Amsterdam,
maar de invoering van de elektrische boiler daarentegen verliep zeer succesvol. Als
reactie daarop ging de GG propaganda maken voor gaskooktoestellen en gasgeisers, en ook die apparaten ondervonden een grote verspreiding in de jaren dertig.
Provincie Utrecht
Ook in de provincie Utrecht ontstond in de jaren dertig een hevige concurrentie tussen stadsgas en elektriciteit. Er waren in die provincie in de negentiende
en begin twintigste eeuw meerdere lokale gas- en elektriciteitsbedrijven opgericht. In 1916 werd de Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij
(PUEM) opgericht. Die nam in de jaren daarna de bestaande elektriciteitsbedrijven over, met uitzondering van het elektriciteitsbedrijf van de gemeente
Utrecht, want het verzorgingsgebied van de PUEM omvatte de gehele provincie behalve de gemeente Utrecht. In de beginperiode rond 1920 gingen de
PUEM-acquisiteurs op bezoek bij huiseigenaren en woningbouwverenigingen
om te praten over de elektrificering van bestaande woningen en nieuwbouwprojecten, waarbij de nadruk lag op verlichting. Vanaf 1925 kregen de acquisiteurs opdracht om ook stofzuigers, strijkijzers en theelichtjes te verkopen of te
verhuren aan de klanten en in 1928 begon het bedrijf met een succesvolle campagne voor nachtstroomboilers.
De economische crisis van de jaren dertig had tot gevolg dat het elektriciteitsverbruik van het bedrijfsleven zodanig stagneerde, dat het voor de elektriciteitsbedrijven reden was zich opnieuw en in versterkte mate te richten tot de
huishoudens. De PUEM en een aantal andere provinciale bedrijven begonnen
daarom omstreeks 1930 een grootschalige campagne voor elektrisch koken.33 In
sommige gebieden, met name waar geen gas beschikbaar was, was die campagne succesvol en ging binnen enkele jaren tien procent of meer van de huisvrouwen elektrisch koken. In andere gebieden stuitte de propaganda van de PUEM
echter op felle reacties van de gemeentelijke gasbedrijven die daar actief waren,
bijvoorbeeld die van Zeist en Amersfoort. Zowel elektrisch koken als koken op
32 Hanson, ‘Herinneringen aan G.E. Amsterdam’, 197.
33 25 Jaren PUEM 1916-1941. Provinciale Utrechtse Electriciteits-Maatschappij (Utrecht 1941) 159-176;
F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar ‘bron van licht en welvaart’ (Utrecht 1991) 179-242.
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gas waren volgens de energiebedrijven makkelijker en hygiënischer dan koken
op een kolenfornuis of petroleumstel. Maar welke van deze twee moderne manieren van koken het beste en goedkoopste was, daarover botsten de meningen
van de propagandisten. In hoofdstuk 4 komt dit nader aan de orde, terwijl de
geisers en boilers terug komen in hoofdstuk 5 over de warmwatervoorziening.

2.7

Rationalisering van het huishouden

In het voorgaande is gekeken naar de aanbodzijde van het energieverbruik. Energieverbruik wordt echter ook bepaald door de vraagzijde en maatschappelijke
processen. Voor het huishoudelijk energieverbruik en het daarmee samenhangende gebruik van huishoudelijke apparaten zijn de opvattingen over het huishoudelijk werk van belang. Die zijn in de jaren twintig en dertig ingrijpend veranderd,
onder andere als gevolg van de rationaliseringsbeweging. Die beweging had zijn
oorsprong in de Verenigde Staten en was in eerste instantie gericht op het optimaliseren van de prestaties van fabrieksarbeiders. Eén van de grondleggers van die
beweging was de Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor, die eind negentiende
eeuw een methode bedacht om de arbeidshandelingen te analyseren en de arbeidsproductiviteit te optimaliseren. Deze methode, die scientific management of taylorisme werd genoemd, kreeg veel navolging, ook buiten de Verenigde Staten.34 Het
taylorisme werd vervolgens ook toegepast op andere maatschappelijke sectoren,
waaronder het huishouden. De pionierster op dat gebied was de Amerikaanse
Christine Frederick, die natuur- en scheikunde had gestudeerd en getrouwd was
met een ingenieur die het taylorisme toepaste in het bedrijfsleven. Vanaf 1912 publiceerde Christine Frederick vele artikelen en een aantal boeken over rationalisering van de huishoudelijke arbeid. Andere, door Frederick geïnspireerde auteurs
waren Paulette Bernège in Frankrijk en Erna Meyer in Duitsland.
Eind jaren twintig ontstond er ook in Nederland volop belangstelling voor
rationalisering van bedrijven, organisaties en huishoudens. Buitenlandse handboeken over rationalisering van het huishouden werden omstreeks 1930 vertaald en bewerkt in het Nederlands door Riek Lotgering-Hillebrand, E.J. v.
Waveren-Resink en andere huishoudkundigen.35 De auteurs en bewerksters van
34 Frederick W. Taylor, The principles of scientific management (1911).
35 Christine Frederick, De denkende huisvrouw. Nieuwe inzichten, vrij vertaald door E.J.v. WaverenResink en B. Muller-Lulofs (Haarlem 1928); Erna Meyer, De nieuwe huishouding, R. Lotgering-Hillebrand ed. (Amsterdam 1929); Paulette Bernège, Orde en methode in de gezinshuishouding, vrij bewerkt
door E.J.v. Waveren-Resink (Haarlem 1932).
Deze gehele paragraaf over rationalisering is grotendeels gebaseerd op de publicatie: L. Bervoets, Telt zij
wel of telt zij niet. Een onderzoek naar de beweging voor de rationalisatie van huishoudelijke arbeid in de
jaren twintig (Amsterdam 1982) diverse passages. Verder: R. Oldenziel en C. Bouw, ‘Huisvrouwen, hun
strategieën en apparaten 1898-1998. Een inleiding’, in: Schoon Genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998 (Nijmegen 1998) 9-30; J.T.E. Schoenaker, ‘De Nederlandse huisvrouw en modernisering van het huishouden sinds 1920’ (Unpublished, 1995) 40-43.
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deze boeken wilden de taak van de huisvrouwen verlichten door de arbeid binnen het gezinshuishouden te vereenvoudigen en beter te organiseren. Die taakverlichting diende twee achterliggende doelen. Het ene doel was statusverhoging en herwaardering van huishoudelijke arbeid, zodat vrouwen weer meer
belangstelling voor het huishouden zouden krijgen. Het andere doel was dat
vrouwen de gewonnen tijd zouden besteden aan de ideële verzorging van man
en kinderen en aan hun eigen ontwikkeling, of ook – volgens de opvattingen
van Bernège – aan maatschappelijke taken.
De handboeken riepen de huisvrouw op zich open te stellen voor nieuwe inzichten en moderne werkmethoden. Ze moest haar werk goed plannen en voorbereiden, en taken delegeren aan gezinsleden en huishoudelijk personeel. Ook
moest ze kennis verwerven van voedingsleer en consumentenproducten. En om
haar fysieke werk te verlichten waren de volgende zaken gewenst: een goede indeling en inrichting van de woning; goede technische voorzieningen ten behoeve van verwarming, watervoorziening, verlichting en koken; en het gebruik van
doelmatige apparaten. De auteurs en bewerksters beschouwden centrale verwarming, koud en warm stromend water en goed sanitair als wenselijk, ja zelfs
onontbeerlijk voor een efficiënte huishouding, maar ze realiseerden zich dat die
voorzieningen nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend waren. Warm water
bijvoorbeeld had de huisvrouw nodig voor de was en andere huishoudelijke activiteiten en daarom was een moderne warmwatervoorziening met tappunten in
de keuken, bijkeuken en badkamer zeer gewenst.
Een goed voorbeeld van de rationele aanpak die deze huishoudkundigen
hanteerden is te vinden in het boek De nieuwe huishouding, dat door Erna
Meyer is geschreven en door Riek Lotgering-Hillebrand is vertaald en bewerkt. Hierin wordt het principe van rationalisering van de huishouding met
name toegepast op besparing van brandstoffen en werktijd en de verlichting
van fysieke arbeid. Het boek geeft uitvoerige vergelijkingen van brandstofprijzen, in relatie tot de warmte-opbrengst, en gaat ook in op de rendementen van
verschillende soorten kachels, geisers, boilers en fornuizen. Het vormt daarom
een interessante bron voor dit proefschrift. Omdat deze gegevens uit De nieuwe huishouding van pas komen bij mijn beschrijving van de diverse opties voor
verwarming, koken en warmwatervoorziening in de volgende hoofdstukken,
heb ik ze verwerkt in onderstaande tabel (tabel 2.2). De tabel geeft een overzicht van de verschillende prijzen van kolen, petroleum, gas en elektriciteit
anno 1929, uitgedrukt in de prijs per handelseenheid en in de prijs per warmte-eenheid (100 megajoule ofwel 100 MJ). De rendementen van kachels, fornuizen en warmwatertoestellen liepen uiteen van tien tot honderd procent. De
kolenkachel had volgens Lotgering-Hillebrand een rendement van slechts
30%, omdat de meeste warmte door de schoorsteen verdween. Het kolenfornuis deed het nog slechter met een rendement van 10%, omdat het meer warmte aan de omgeving afstond dan aan de pannen. Het petroleumstel, geschikt om

50

Tabel 2.2: Brandstofkosten van diverse soorten toestellen voor verwarming, koken en warm water, volgens De nieuwe huishouding (1929)36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Energiedrager

Prijs per eenheid

Prijs per
100 MJ

Type kachel

Prijs per 100 MJ Type kooktoestel
nuttige warmte of warmwatervoor
toestel
verwarming

Prijs per 100 MJ
nuttige warmte
voor koken of
warmwater

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ƒ0,50 à 1,– per hl
ƒ1,50 per hl
ƒ2,– per hl
ƒ3,– per hl
ƒ3,– per 100 kg
14 cent per liter
10 cent per m3

4 à 7 cent
6
10
12
16
42
57

kolenkachel
kolenkachel
kolenkachel
kolenkachel
kolenkachel
petroleumkachel
n.v.t.

12 à 24 cent
20
32
40
53
42
n.v.t.

gas (verwarmingstarief)
elektriciteit

4 à 6 cent per m3
4 à 6 cent / kWh

23 à 34
110 à 165

gaskachel
elek. kachel

28 à 43
110 à 165

elektriciteit (nachttarief)

2 cent per kWh
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n.v.t.

n.v.t.

kolenfornuis
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
petroleumstel
gasfornuis
gasgeiser
n.v.t.
elektrisch fornuis
elektrische boiler
nachtstroomboiler

36 à 72 cent
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
105
95
71
n.v.t.
185 à 280
120 à 180
60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

n.v.t. = niet van toepassing (zie toelichting in noot)

Periode 1920-1940

cokes
antraciet (klein formaat)
eierkolen
antraciet (normaal)
bruinkoolbriketten
petroleum
gas
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te koken en om water te verwarmen, haalde 40%, terwijl elektrische en gasfornuizen een rendement van 60% hadden. Bij warmwatertoestellen ging nog
minder warmte verloren dankzij de goede constructie en isolatie: de gasgeiser
en gasboiler hadden een rendement van 80% en de elektrische boiler zelfs
93%. Ook bij de gaskachel met schoorsteenaansluiting ging er weinig warmte
verloren, waardoor het rendement 80% bedroeg. De toestellen met het hoogste rendement (100%) waren de elektrische kachel (die geen verbrandingsgassen produceerde) en de petroleumkachel, die geen afvoer had en waarvan de
verbrandingsgassen werden geloosd in de kamer, waardoor er geen warmte
verloren ging.
Op basis van de genoemde brandstofprijzen en toestelrendementen is berekend wat de brandstofkosten waren van 100 MJ nuttige warmte voor een bepaald toestel. Die brandstofkosten zijn voor verschillende soorten toestellen
weergegeven in tabel 2.2.
Nederlandse vrouwenorganisaties en -tijdschriften besteedden aandacht aan de
genoemde handboeken en ondersteunden het streven naar rationalisering van
het huishouden. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH) bijvoorbeeld werkte mee aan de bewerking van het boek De nieuwe huishouding.
De Vereniging zag het als haar taak om grote geriefelijkheden als centrale verwarming, warmwatervoorziening en de beschikking over elektrische apparaten
meer algemeen te maken.37 Ook de in 1932 opgerichte Nederlandse Vrouwen
Electriciteitsvereniging (NVEV) streefde naar efficiency van het huishouden en
andere maatschappelijke sectoren, maar dan wel expliciet door middel van elektrificatie. Daarom steunde deze vereniging met name de propaganda van elektriciteitsbedrijven voor elektrisch koken en elektrische boilers. A.J. WolthersArnolli was bestuurslid van de NVEV en publiceerde veel over efficiency in de
huishouding, onder meer in het Bulletin van de NVEV.

36 Meyer, De nieuwe huishouding, 31-44. In dat boek staat hoeveel W.E. (warmte-eenheden) elke energiedrager geeft voor een gulden, en 1 W.E. = 420 MJ. Lotgering-Hillebrand ging uit van gemiddelde winterprijzen, maar in de zomer was steenkool iets goedkoper. De cokesprijs liep sterk uiteen: vlakbij de kolenmijnen, waar cokes geproduceerd werden, kostten ze 50 cent per hectoliter, terwijl ze elders soms wel
het dubbele kostten.
Lotgering-Hillebrand noemde enkel de mogelijkheid om het kolenfornuis met cokes te stoken. De andere vaste brandstoffen waren minder geschikt voor het fornuis (en werden minder gebruikt). Bij gas en
elektriciteit zijn sommige vakjes niet ingevuld, omdat bepaalde tarieven niet voor alle toepassingen golden.
Uit budgetonderzoeken bleek dat een modaal gezin in de jaren twintig en dertig zes procent van het bruto inkomen besteedde aan energie, dat wil zeggen gas, elektriciteit, petroleum en steenkool. In 1924 kwam
dat neer op ƒ127 per jaar, in 1936 op ƒ94. Hemrica, ‘Huishoudelijk gasverbruik’, 325. Hemrica verwijst
naar: W.H. v.d. Groot, De besteding van het inkomen (Den Haag 1930); Huishoudrekeningen van 598 gezinnen 1935/1936 (CBS, 1937).
37 De verdere verspreiding van die geriefelijkheden werd genoemd in verband met het door de NVvH in
1926 opgerichte Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA). Uit het aangehaalde boek
van Bervoets blijkt dat dat beschreven staat in het tijdschrift De Vrouw en Haar Huis.
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De rationaliseringsbeweging die de huishoudelijke arbeid binnen het gezin wilde hervormen is te beschouwen als een reactie op de (eerdere) strijd voor collectivering van huishoudelijke arbeid. Tot omstreeks 1920 bestond er namelijk
een stroming binnen de (socialistische) vrouwenbeweging die de taken van de
huisvrouw wilde verlichten door uitbesteding, of beter gezegd collectivering
van huishoudelijke arbeid. Voorstanders daarvan pleitten voor centrale keukens, bad- en washuizen, kindercrèches en dergelijke. Mathilde Wibaut (echtgenote van F.M. Wibaut, wethouder in Amsterdam) meende in 1918 dat ‘de
kleinhuishouding volgens de wet der arbeidsverdeeling voortschrijden moet
naar de groothuishouding.’38 De discussie over dergelijke gemeenschapsvoorzieningen werd gevoerd in het tijdschrift De proletarische vrouw, het orgaan
van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
Het idee van gemeenschapsvoorzieningen werd echter in de loop van de jaren
twintig verdrongen door het idee van hervorming van de arbeid binnen het gezin, omdat gemeenschapsvoorzieningen het gezinsleven zouden aantasten en
omdat ze geassocieerd werden met armoede en vernedering (het gaarkeukeneffect). Daarmee werd een keuze gemaakt die van belang was voor de toepassing
en de verdere ontwikkeling van huishoudtechnologie. Die keuze wordt treffend
weergegeven in het volgende citaat van Mathilde Wibaut:
Vroeger dachten we dat de gezinsarbeid zich veel meer zou verplaatsen naar de maatschappij, dat we overal gemeenschapshuizen met crèches, centrale keukens en wasserijen zouden krijgen. Maar in plaats daarvan kregen we de vereenvoudigde instrumenten in de afzonderlijke huizen: stofzuiger, wasmachine, kant-en-klaar voedsel etc. Het
gezinswerk werd eenvoudiger en belangrijker.39

Er kwamen dus huishoudelijke apparaten in de afzonderlijke huizen in plaats
van gemeenschapshuizen met collectieve voorzieningen. Rond 1930 werd een
eigen huiselijk gezinsleven ook binnen de arbeidersbeweging overwegend beschouwd als een verworvenheid, die niet door collectivering mocht worden
aangetast.
Tot zover dit inleidende hoofdstuk, waarin de nieuwe opvattingen van huishoudkundigen over huishoudelijk werk zijn beschreven, evenals de strategieën
waarmee energiebedrijven zich na 1920 op de huishoudens gingen richtten. De
drie volgende hoofdstukken gaan over de opties die huishoudens hebben gekozen om te koken en om te voorzien in verwarming en warm water.
38 Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, ‘De vrouw en het gezin’, (Socialistische Gids (3 nov. 1918)
807-830), in: Wantje Fritschy, Fragmenten vrouwengeschiedenis (Den Haag 1980) deel II 174-184, aldaar
178.
39 Dit citaat van Mathilde Wibaut dateert uit 1933. Zie Bervoets die verwijst naar Hagoort / Spijkerman:
Bervoets, Telt zij wel of telt zij niet, 69; L. Hagoort en M. Spijkerman, ‘De mechanisering van het huishouden’, (scriptie Inst.v.Geschiedenis, Univ.Utrecht) (Amsterdam 1977) 29.
Zie over collectieve versus individuele technische voorzieningen ook: R. Oldenziel, ‘Huishoudtechnologie
in Nederland 1890-1980’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel IV (Zutphen 2001).

3 Verwarming

3.1

Inleiding

Een van de levensbehoeften van de mens is een eigen plek om te leven en een
dak boven het hoofd, kortom een woning. Verwarming van die woning is een
essentiële voorziening, althans in het Nederlandse klimaat, en daarvoor is energie nodig. Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop Nederlandse huishoudens
hun woning hebben verwarmd in de periode van 1920 tot 1940. De vraagstelling
van dit hoofdstuk luidt als volgt: Welke opties waren aanwezig voor verwarming van de woning, welke opties werden gekozen en welke rol speelden de actoren daarbij?
Eerst iets meer over de opties die er waren voor verwarming. In 1920 verwarmde vrijwel iedereen zijn huis met vaste brandstoffen. De meerderheid
stookte met steenkool, terwijl een minderheid turf of hout gebruikte. Een enkeling stookte met stadsgas in plaats van vaste brandstoffen. Een gaskachel was
weliswaar makkelijker te bedienen maar veel duurder in gebruik dan een kolenkachel. Welgestelde huishoudens met een grote woning lieten soms een centrale verwarming installeren, dat wil zeggen een installatie met een kolengestookte cv-ketel (in de kelder) en warmwaterradiatoren door het hele huis. Alle
andere huishoudens hadden een kachel in de woonkamer staan, terwijl de keuken verwarmd werd door de kookkachel of het kolenfornuis. Omdat de woning groter was dan de woonkamer en keuken hadden huishoudens soms behoefte aan bijverwarming, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Om daarin te
voorzien schaften veel huishoudens in de jaren twintig en dertig een verplaatsbaar elektrisch of petroleumkacheltje aan. De genoemde opties – verwarming
met vaste brandstoffen, gas, petroleum en elektriciteit – komen aan bod in paragraaf 3.2 en 3.3.
Rond 1930 kwamen er in Nederland nieuwe opties voor verwarming tot ontwikkeling: blokverwarming, wijkverwarming en stadsverwarming. Deze opties
hadden gemeen dat de afzonderlijke kachels in de woning vervangen worden door
een collectief systeem dat warmte naar elke aangesloten woning voerde. Blok- en
wijkverwarming werd in de jaren dertig op beperkte schaal toegepast in enkele
grote steden, zoals in paragraaf 3.4 beschreven wordt. Stadsverwarming kwam
voor 1940 enkel in de stad Utrecht tot ontwikkeling. Dat wordt beschreven in paragraaf 3.5. Tenslotte volgen in paragraaf 3.6 de conclusies van dit hoofdstuk.
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3.2

Verwarming met steenkool

In 1920 domineerde kolenverwarming in de Nederlandse woningen en dat bleef
zo tot 1960. De meeste huishoudens hadden een kolenkachel in de woonkamer,
een kolenhok in de tuin of de berging en een kolenboer die eens of vaker per jaar
kolen bezorgde. Steenkool was verkrijgbaar in diverse soorten en maten. De
soorten die het meest werden gebruikt voor huisbrand waren antraciet, eierkolen en cokes.1
Het stoken van een kolenkachel vereiste vaardigheid en bracht veel werk met
zich mee. Om te beginnen moest een van de gezinsleden of de dienstbode kolen
sjouwen van het kolenhok naar de kachel en die zorgvuldig vullen met de
brandstof.2 Vervolgens moest hij of zij de kachel aanmaken met papier, dennenappels of ander licht ontvlambaar materiaal. Als de kachel eenmaal brandde
moest het vuur onderhouden worden door zonodig te poken en kolen bij te
gooien. Regelmatig moesten ook de asresten uit de kachel verwijderd en opgeruimd worden. Het vergde vaardigheid om een goed vuur te krijgen en niet teveel kolen te verspillen. Elke kolensoort had andere verbrandingseigenschappen en daarom was ervaring van groot belang om goed en zuinig te stoken. Dat
was ook de reden dat mensen niet makkelijk overgingen op een andere soort
kolen, zelfs niet als die goedkoper in gebruik was.
Sommige huishoudens lieten de kachel dag en nacht branden gedurende
een zekere periode. Anderen maakten het vuur elke ochtend aan en lieten het
’s avonds uitbranden. Het was niet verstandig om het vuur zo maar te doven,
want dan ging er brandstof verloren en hield je meer rommel over. Ook het
schoonmaken van de kachel was een zware taak, die elke dag of elke week moest
worden verricht. Volgens de handboeken moest de huisvrouw de as en de sintels (half verbrande kolen) uit de kachel vegen; de sintels bewaren en het stof
weggooien; het rooster schoonmaken en roetaanslag in de kachel wegborstelen.
En verder moest de kamer regelmatig gereinigd worden van stof en roetaanslag.
Tenslotte moest de schoorsteenveger elk jaar langs komen.3

1 De afmetingen van steenkool werden aangeduid met de term nootjes: het grootste formaat (meer dan 5
cm) werd nootjes nr. 1 genoemd. De kleinere nootjes 2 en nootjes 3 waren in de jaren twintig het meest
gangbaar voor huisbrand. De nog kleinere en goedkopere nootjes 4 (1 à 2 cm) kwamen pas rond 1930 in gebruik. Intekenformulier van Huisbrand-inkoopcombinatie ‘Warmte Bron’, te Amsterdam uit 1938, GA
Amsterdam, Amsterdam Bibliotheek, inv.nr. N53.03.010 1.
2 Cowan beschrijft hoe in Amerikaanse arbeidersgezinnen rond 1910 de vrouw of de kinderen hout
sprokkelden of steenkool kochten bij straatventers, en de brandstof naar hun huis sjouwden (vaak trappen
op in een flatgebouw); de mannen deden dat zelden vanwege hun lange werkdagen of vanwege ethnische
traditie. Ruth Schwartz Cowan, More work for mother. The ironies of household technology from the open
hearth to the microwave (New York 1983) 163. Wie in Nederlandse huishoudens met de steenkool sjouwde is niet bekend uit de literatuur.
3 Lawrence Wright, Home fires burning. The history of domestic heating and cooking (Londen 1964) 131,
182-185.
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Bewoners van grotere woningen die meerdere vertrekken wilden verwarmen
konden kiezen uit twee opties. De traditionele optie was het plaatsen van een
kachel of open haard in elk vertrek waar verwarming gewenst was (zogenaamde lokale verwarming). Het alternatief was centrale verwarming: een kolenketel
in de kelder (of een kleine ketel die in de hal of keuken kon worden geplaatst)
en leidingen en radiatoren die de warmte op elke gewenste plek in de woning
brachten. Een woning met centrale verwarming kon volstaan met minder huishoudelijk personeel en de overlast van brandstoffen, roet en as bleef beperkt tot
de kelder. Bovendien was centrale verwarming te combineren met centrale
warmwatervoorziening voor de hele woning en kon de cv-ketel met goedkope
cokes gestookt worden. Een andere optie, die in de jaren dertig opkwam, was
het installeren van een oliegestookte ketel voor de centrale verwarming. Die
was weliswaar duurder in aanschaf en verbruik, maar makkelijker te bedienen.
Centrale verwarming kende echter ook nadelen. De warmte was slecht regelbaar, de kosten voor installatie en brandstofverbruik waren hoog en in de kamers was minder ventilatie. Een kolenkachel zorgde namelijk voor ventilatie,
doordat er lucht uit de kamer werd aangezogen en door de schoorsteen naar
buiten werd gevoerd. Veel mensen opperden ook het bezwaar tegen centrale
verwarming dat het minder gezellig was dan een open haard of een kolenkachel.
In een brochure van een installatiebedrijf over centrale verwarming werd op dat
bezwaar gereageerd met de rethorische vraag of het ’s zomers, als er niet gestookt werd in de kamer, dan zo ongezellig was. Wie per se in de kamer wilde
stoken, kreeg het advies om dan maar een kachel of open haard te gebruiken in
combinatie met een cv-installatie.4

3.3

Verwarming met gas, petroleum en elektriciteit

Eén van de alternatieven voor de kolenkachel was de gaskachel, die op de gasleiding en de schoorsteen werd aangesloten. Die had drie grote voordelen, aldus
het gasbedrijf: hij was makkelijker, schoner en beter te regelen. Je hoefde immers niet met brandstof te sjouwen en het kostte weinig moeite om hem aan te
steken. Je had ook geen last van kolengruis, as en roet in de woonkamer. Tenslotte kon je hem goed regelen; als het warm genoeg was, kon je de kachel uit
zetten zonder dat er brandstof verloren ging.
Al rond 1900 werd de gaskachel als luxe alternatief voor de kolenkachel geïntroduceerd. Het gemeentelijk gasbedrijf te Amsterdam (de GG) beschikte vanaf het begin, in 1898, over een toonkamer, waar onder andere gaskachels werden
verhuurd en verkocht. In de periode 1915-1921 bijvoorbeeld werden er zo’n
4 Erna Meyer, De nieuwe huishouding, R. Lotgering-Hillebrand ed. (Amsterdam 1929) 31-44, 56-61;
‘Centrale verwarming’, brochure van het Amersfoortse ingenieursbureau NV Wolter & Dros, 1928.

56

Periode 1920-1940

honderd gaskachels per jaar verkocht. De gasprijs was destijds echter zo hoog
dat de voordelen van gasverwarming niet opwogen tegen het nadeel van de hoge
verbruikskosten. Een uitzondering daarop vormde de verwarming van bijvoorbeeld kerken of theaters, die slechts enkele uren achtereen verwarmd moesten
worden.
In 1923 besloot de GG, dat er meer aandacht moest worden gegeven aan gasverwarming. Het bedrijf startte toen een nieuwe propagandacampagne, gericht
op de huishoudens uit de betere standen, en introduceerde een speciaal vastrechttarief van 4 cent per m3 om ruimteverwarming (en warmwatervoorziening) te stimuleren. In 1924 organiseerde het gasbedrijf ook een speciale tentoonstelling van gaskachels en gashaarden. Dat werd een succes en daarom
maakte de GG de najaarstentoonstelling voor gasverwarming tot een jaarlijks
terugkerende actie. Het resultaat was dat de GG veel meer gaskachels ging verkopen dan in voorgaande jaren, namelijk zo’n vijfhonderd à duizend per jaar.5
In 1925 vroeg de GG aan klanten met gaskachels om hun ervaringen te beschrijven. De ervaringen van tevreden klanten werden geciteerd in een brochure die de GG verspreidde, getiteld ‘Tevredenheidsbetuigingen over gasverwarming’. De geciteerde klanten roemden de voordelen van gasverwarming: ‘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!’6
De GG maakte ook reclamefilms die in de Amsterdamse bioscopen werden
vertoond, als een van de propaganda-middelen voor gasverwarming. In 1935
protesteerde de Amsterdamse vereniging van handelaren in brandstoffen ‘Gemeenschappelijk Belang’ bij het gemeentebestuur tegen de film ‘De brief’, omdat daarin de vaste brandstoffen in diskrediet gebracht en de particuliere handel
afgebroken zouden worden. Het ging om de leus: ‘Breek met de oude sleur, verwarm met gas uw interieur’. Zowel de GG als de verantwoordelijk wethouder
vonden de klacht van de kolenhandelaren sterk overdreven. Uit dit voorval
5 In 1923 verkocht de GG 7.400 gasapparaten, en wel fornuizen, geisers, kachels en kleinere apparaten. In
1924 steeg de verkoop tot 9.200 apparaten, en voor die toename werd met name de propaganda voor gaskachels als oorzaak genoemd. De verkoopcijfers van de gastoonzaal zeggen niet alles want ook de detailhandel verkocht gaskachels. Brief nr.1642 van GG aan de wethouder voor de gemeentebedrijven d.d. 27-1129; Extract uit het boek der besluiten van B&W van Amsterdam d.d. 21-8-25; brief nr.2303 GG d.d. 7-9-26;
brief van GG aan exposanten (verkopers gastoestellen) d.d. aug.1928; brief van GG aan wethouder voor gemeentebedrijven d.d. 11-11-30; alle genoemde stukken uit: bedrijfsarchief ENW Amsterdam, map ‘Gas 7
gaspropaganda, gasgeisers, tentoonstellingen’.
M.G. Niessen, ‘Kacheltjes. Jubileumtentoonstelling gemeente-energiebedrijf’, Ons Amsterdam jrg.30 nr.11
(november 1978) 330-333; Jaarverslag GG 1924, 10, bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
6 Tevredenheidsbetuigingen over gasverwarming, brochure van de Gemeentegasfabrieken Amsterdam
ca. 1925, Gemeentearchief Amsterdam, Amsterdam Bibliotheek (GA Amsterdam, Bibl.), inv. nr. N
46.006.03.
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blijkt dat het gemeentebestuur de propaganda van de GG in het algemeen
goedkeurde. De directeur van de GG schreef in zijn reactie aan de wethouder
over de film nog het volgende: ‘het eenige bezwaar, dat er tegen aangevoerd kan
worden, zou kunnen zijn, dat de arbeiders-bevolking er weinig aan heeft en
deze film speciaal bestemd is voor de meer gegoede burgerij, in wier milieu de
foto’s voor de film zijn genomen.’7 Ook daaruit blijkt dat het Amsterdamse gasbedrijf zijn propaganda voor gasverwarming doelbewust richtte op de middenen hogere inkomensgroepen.
Gasverwarming kende aanvankelijk bezwaren die een ruimere toepassing in de
weg stonden, zoals hoge brandstofkosten en verbrandingsgassen die uit de gaskachel ontsnapten. Dat laatste werd veroorzaakt door de overdruk die in een
gaskachel heerste, iets wat bij een kolenkachel niet voorkwam. Een pleitbezorger van gasverwarming schreef in 1927 in Het Gas, dat de industrie daarom gaskachels moest maken met een hoger rendement en een betere constructie en afdichting. Hij presenteerde gasverwarming als de ideale vorm van
stadsverwarming, waarbij de energie in de vorm van gas naar de huizen werd
geleid: ‘Nu gaskachels veel beter dan vroeger worden gemaakt kan verwarming
met gas worden aangemerkt als een stelsel van centrale verwarming van de
grootst bereikbare volkomenheid en dat een aanpassingsvermogen heeft, dat
groter is dan van eenig ander soort verwarming.’8
In de loop van de jaren twintig en dertig kregen de gaskachels inderdaad een
beter rendement, terwijl veel gasbedrijven hun tarieven voor verwarming regelmatig verlaagden. Daardoor werd gasverwarming steeds meer een reële optie
voor veel huishoudens uit de midden- en hogere inkomensgroepen. Er waren
twee soorten gaskachels: gasradiatoren en gashaarden. Een gasradiator was
gevuld met water dat verwarmd werd door een gasvlam. Het uiterlijk en de werking kwamen overeen met de radiator van een cv-installatie. Een gashaard daarentegen was voorzien van gloeistaven die door een gasvlam verwarmd en roodgloeiend werden. Die staven straalden warmte de kamer in, door een ruitje in de
haard. Bovendien circuleerde er ook lucht door de wanden van haard, die de kamer verder verwarmde.9
Bijverwarming
Naast de gaskachel waren er nog meer opties die volgens huishoudkundigen
eenvoudiger in gebruik en beter regelbaar waren dan de kolenkachel, en wel de
7 Brief van ‘Gemeenschappelijk Belang’ aan B&W van Amsterdam d.d. 14-11-1935 en 2 brieven van GG
aan B&W d.d. 23-11-35 en 10-12-35, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, map ‘23 Gasreclame (incl. reclamefilms!)’.
8 P.J.G. Nell, ‘De verwachtingen ter zake van de verwarming met gas’, Het Gas 47 (1927) 234-236.
9 J.J. Moerkerk en Ans de Beer, Electriciteit en gas in de huishouding (Rotterdam 1939) 117-120.
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petroleumkachel en de elektrische kachel. Ook die kachels kon je uit doen wanneer het warm genoeg was, zonder dat er brandstof verloren ging. Van die kachels werden echter nadelen genoemd die ze niet geschikt maakten om de
woonkamer de hele dag te verwarmen. De petroleumkachel had geen afvoer,
zodat de vrijkomende verbrandingsgassen en waterdamp de lucht in huis vervuilden en vochtig maakten. En als het apparaat niet optimaal werkte, wat regelmatig voorkwam, verspreidde het stank en roet. Bovendien zorgden petroleumkachels die omvielen of die onvoorzichtig werden bijgevuld voor een
groot brandgevaar. Elektrische verwarming was daarentegen schoon en relatief
veilig. Maar het grote nadeel van elektrische kachels bestond uit de hoge verbruikskosten. Vanwege deze nadelen konden petroleumkachels en elektrische
kachels de kolenkachel niet vervangen, maar ze werden wel veel gebruikt voor
bijverwarming, als aanvulling op de kolenkachel. Ze werden in de woonkamer
gebruikt als de kolenkachel niet aan was, bijvoorbeeld op kille avonden buiten
het stookseizoen, of als het zo koud was dat de kolenkachel onvoldoende
warmte gaf. En ze werden in andere vertrekken gebruikt voor tijdelijke verwarming, bijvoorbeeld in de slaapkamer. Ze waren namelijk eenvoudig verplaatsbaar, dus ze konden in het hele huis gebruikt worden.
De Gemeente Electriciteitswerken (GE) te Amsterdam vervulde een pioniersrol in Nederland op het gebied van elektrische verwarming. Al in 1915 verkocht
de GE elektrische straalkacheltjes, die het bedrijf zelf ontworpen had. In 1920
of 1921 verspreidde de GE een brochure met brieven van tevreden gebruikers
over elektrische verwarming. Daarmee richtte de GE zich op verwarming van
kantoren, winkels, kerken, hotels en dergelijke, maar ook op de woningen van
rijke huishoudens. Elektrische verwarming werd in die brochure vooral aangeprezen als aanvulling op cv-installaties. Die waren destijds slecht regelbaar: bij
strenge koude voldeden ze wel, maar bij matige koude was het kolenverbruik
relatief hoog en werd het soms te warm in huis. Tijdens de dagen met zacht winterweer (die er veel waren in de Nederlandse winter) zou het veel eenvoudiger
en comfortabeler (en relatief goedkoop) zijn om elektrische kachels te gebruiken – als een vorm van bijverwarming – en de cv uit te laten. Dergelijke systemen van elektrische verwarming ondervonden echter nauwelijks toepassing.
Voor verwarming op grotere schaal bleek elektriciteit toch te duur.10
Losse elektrische straalkacheltjes, die zo handig waren voor bijverwarming,
werden wel veel verkocht en in veel huishoudens gebruikt. In de jaren twintig
10 Timo de Rijk, Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten
in Nederland (Rotterdam 1998) 31; Brochure GE ca. 1920, ‘Electrische kachels als aanvulling van de centrale verwarming in de voor- en nawinter en de groote temperatuurvariaties’, GA Amsterdam, Amsterdam
Bibliotheek, inv.nr. N 4600803; Brochure GE ca. 1924 over vastrechttarief, met enkele modellen elektrische
kachels (en foto van de Gemeentewinkel Vijzelstraat), GA Amsterdam, Amsterdam Bibliotheek, inv.nr. N
4600804.
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lag het door de GE verkochte aantal kachels op ongeveer 4.000 per jaar, met een
uitschieter tot ruim 6.000 in 1927. Na 1929 daalde het verkoopcijfer tot duizend
in 1933 en nog minder daarna, waarschijnlijk als gevolg van de crisis. In de periode 1922-1934 verkocht de GE in totaal zo’n 45.000 elektrische kachels (op
een totaal van zo’n 200.000 huishoudens). De precieze verspreidingsgraad van
in Amsterdam is niet bekend – want ook de Amsterdamse middenstand verkocht elektrische kachels – maar in elk geval minstens 25%. Uit Den Haag is de
verspreidingsgraad van straalkachels wel bekend; die bedroeg 27% in 1937. Uit
een enquête bleek dat huishoudens vaker een elektrische straalkachel hadden
naarmate ze een duurdere woning bewoonden.11
Prijsvergelijking
De huisvrouw die wilde weten wat de verbruikskosten waren van de verschillende kachels en brandstoffen, kon die informatie vinden in handboeken, bijvoorbeeld in het boek De nieuwe huishouding.12 Volgens dat boek, dat in het
Nederlands vertaald en bewerkt was door Riek Lotgering-Hillebrand, was er
100 MJ (megajoule) nuttige warmte nodig om een gemiddelde woning of woonkamer anno 1929 gedurende één à twee dagen te verwarmen. Bij gebruik van een
kolenkachel moest de gebruiker een veelvoud van deze hoeveelheid brandstof
verstoken, omdat er veel warmte verloren ging door de schoorsteen. Omdat er
maar weinig gebruikers waren die op de juiste wijze stookten en omdat er ook
maar weinig kachels en schoorstenen in optimale staat verkeerden, ging Lotgering-Hillebrand ervan uit dat het rendement van een kolenkachel slechts dertig
procent bedroeg. Andere typen kachels daarentegen hadden een hoger rendement, waardoor de hogere prijs van de brandstof gedeeltelijk gecompenseerd
werd. Gaskachels met schoorsteenaansluiting bijvoorbeeld hadden een rendement van ongeveer tachtig procent, terwijl petroleumkachels en elektrische kachels een rendement van honderd procent kenden (zie ook de uitleg in paragraaf
2.7). Op basis van de brandstofprijzen en de toestelrendementen berekende Lotgering-Hillebrand welke prijs de verbruiker moest betalen voor 100 MJ nuttige
warmte. De resultaten van die berekening zijn opgenomen in tabel 2.2 in paragraaf 2.7 (pagina 50). Een met cokes gestookte kolenkachel was de goedkoopste
optie (12 à 24 cent) en een elektrische kachel de duurste (110 à 165 cent).
Turf werd niet genoemd in de prijsvergelijking, hoewel het nog wel op kleine
schaal gestookt werd. Volgens Lotgering-Hillebrand waren de destijds gangbare kachels namelijk niet geschikt om turf te stoken, zodat het rendement nog la-

11 Niessen, ‘Kacheltjes’; De Rijk, Het elektrische huis; Jaarverslagen GE 1923-1934, bedrijfsarchief ENW
Amsterdam; ‘Onderzoek naar de aanwezigheid van electrische toestellen voor huishoudelijke doeleinden
in een aantal wijken te ’s-Gravenhage’, Economisch Technisch Tijdschrift 18 (1938) 131-135.
12 Meyer, De nieuwe huishouding. Dit handboek is besproken in paragraaf 2.7.
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ger zou zijn dan voor steenkool. In de veenstreken, waar turf goedkoper was,
zou het eventueel nog in aanmerking kunnen komen, maar ook dan resteerden
de overige nadelen: grote winteropslag vereist; grote hoeveelheden turf naar de
kachel sjouwen; veel as.
Petroleumkachels werden afgeraden door het handboek vanwege de verbrandingsproducten en waterdamp die de woonkamer vervuilden en vooral ook vanwege het brandgevaar. Op het platteland kozen sommige huishoudens weliswaar
voor petroleum (omdat steenkool relatief duur was vanwege het transport),
maar: ‘voor de steden behoort ze geheel te verdwijnen, zij behoort in de woningen der beschaafde burgerij niet thuis’, zo meende Lotgering-Hillebrand.13
Eierkolen waren weliswaar iets goedkoper dan antraciet, maar gaven vette, stuivende as en dus veel extra werk. Om die reden raadde het boek ook eierkolen af. En
het nadeel van de goedkope cokes was dat je de kachel daarmee niet zachtjes kon laten doorbranden tijdens de nacht. Elke avond moest je het vuur laten uitbranden en
elke ochtend moest je de kachel weer schoonmaken en opnieuw aanmaken. Kortom, de kachel stoken met Nederlandse antraciet (het gebruikelijke formaat of de
nieuwe, veel goedkopere kleine soort) was de beste keus. Je kon eventueel ook een
(goedkoper) mengsel van antraciet en cokes stoken, waarmee het mogelijk was om
een vulkachel enkele dagen tot een week continu te laten branden.
Voor kamers die niet de gehele dag verwarmd hoefden worden had Lotgering-Hillebrand een ander advies. Voor die zogenoemde nevenverwarming was
gasverwarming de gemakkelijkste en voordeligste optie, mits er een schoorsteenaansluiting in het vertrek was. Ze schreef daarover: ‘De steeds toenemende toepassing van gas voor de verwarming van kamers bewijst, dat deze brandstof in bedrijf niet duur is, terwijl ze zeer zeker met een minimum van zorg en
arbeid een maximum van gemak en gezelligheid geeft.’14 Voor bijverwarming
beval het huishoudboek een verplaatsbaar elektrisch straalkacheltje of een gasgloei-straalkacheltje aan, en bij voorkeur geen walmend en brandgevaarlijk
petroleumkacheltje. Ondanks deze en vergelijkbare waarschuwingen werden petroleumkacheltjes veel gebruikt, terwijl de minder gevaarlijke verplaatsbare
gaskacheltjes nauwelijks werden gebruikt.15
Het is van belang om op te merken dat de rationele manier waarop LotgeringHillebrand en andere huishoudkundigen prijsverschillen analyseerden niet
maatgevend was voor het gedrag van huisvrouwen in het algemeen. Voor huisvrouwen was de prijs over het algemeen niet het belangrijkste aspect bij hun
keuze voor de ene of andere optie. Een voorwaarde was natuurlijk wel dat een
optie betaalbaar was voor een huishouden. Centrale verwarming bijvoorbeeld
was voor modale huishoudens helemaal geen optie, want dat was veel te duur.
13 Ibidem, 56.
14 Ibidem, 58-59.
15 Ibidem, 31-44, 56-61.
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Maar binnen de opties die wel betaalbaar waren koos men lang niet altijd voor
de goedkoopste optie. De keuze werd veel meer bepaald door andere aspecten
zoals comfort en gewenning.

3.4

Collectieve centrale verwarming

Bijna iedereen was in de jaren twintig vertrouwd met de kolenkachel in huis. Het
zware werk en de rommel van kolen en as hoorden gewoon bij het huishoudelijk werk. De meeste mensen kenden ook wel centrale verwarming – al was het
maar van openbare gebouwen of van horen zeggen – maar dat was geen optie
voor de doorsnee woning in Nederland. Het zou ook weinig zin hebben om die
ene kachel in de woonkamer te vervangen door een dure cv-ketel met één radiator. Centrale verwarming was enkel zinvol in grotere huizen waar men meerdere vertrekken wilde verwarmen, en enkel betaalbaar voor rijkere huishoudens.
In de loop van de negentiende en twintigste eeuw kwamen er echter steeds
meer technici, architecten, stedenbouwkundigen en huishoudkundigen die de
gebruikelijke lokale verwarming met kachels als een hygiënisch en stedenbouwkundig probleem gingen beschouwen. De kachels veroorzaakten een ongezond binnenklimaat in de woningen en luchtvervuiling in de stad. Het sjouwen met kolen en as was niet alleen een probleem in het huishouden, maar ook
in het stedelijk verkeer: de steenkool moest gedistribueerd en de as weer ingezameld worden, zoals het volgende citaat illustreert.
Als ik denk aan het wegvallen van brandstof aansleepen, kachels aanleggen ’s morgens
vroeg als het nog donker is en winterkoud, kachels aanhouden, extra veel en vaak stof
afnemen, asch wegbrengen, aan het wegvallen van rookende kachels, aschwagens door
de volle stadsstraten, rookende schoorstenen in drommen boven de huizen, dan twijfel ik niet meer: centrale verwarming en meer in het bijzonder wijk-verwarming is een
prachtige oplossing voor een groot deel der huiselijke moeilijkheden.16

In binnen- en buitenland werd daarom nagedacht over systemen voor ‘afstandsverwarming’ waarbij warmte werd opgewekt op een centrale plaats, buiten de woning, van waaruit die warmte naar meerdere woningen zou worden
geleid. Zo’n systeem was vergelijkbaar met een cv-installatie. Het essentiële verschil was dat afstandsverwarming meerdere woningen of bedrijven van warmte
voorziet – vandaar collectieve centrale verwarming – terwijl een cv-installatie
één woning of bedrijf verwarmt en dus een individuele voorziening is.17
De eerste projecten voor afstandsverwarming werden gerealiseerd in de Ver16 A.H. van Rood, ‘De samenhang van bouwkunst en verwarmingstechniek’, TVS 6 (december 1925)
305-308.
17 Opgemerkt moet worden dat de term collectief in ‘collectieve centrale verwarming’ enkel een technische betekenis heeft en geen ideologische, althans niet in eerste instantie. (Hetzelfde geldt voor ‘collectieve
warmwatervoorziening’ in hoofdstuk 5.)
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enigde Staten, in de tweede helft van de negentiende eeuw.18 Daarvoor werden
systemen ontwikkeld met een centrale kolengestookte ketel die stoom of warm
water produceerde. De stoom of het warme water werd door buizen naar woningen en andere gebouwen geleid waar het door de aanwezige radiatoren
stroomde en zijn warmte afstond. Het gecondenseerde of afgekoelde water
stroomde dan door de retourleiding terug naar de centrale ketel. Vooral woningen in flatgebouwen werden aangesloten.
Niet alle systemen voor collectieve verwarming waren gelijk van aard en omvang. Er is onderscheid te maken tussen blokverwarming, wijkverwarming en
stadsverwarming. Bij blokverwarming worden alle woningen binnen een
woonblok van warmte voorzien vanuit een ketelruimte, die ergens in het gebouw is ondergebracht. Daarbij gaat het meestal om een blok etagewoningen
(een flatgebouw), maar ook een blok rijtjeshuizen kan blokverwarming hebben.
Bij wijkverwarming worden de woningen van meerdere blokken (hoogbouw
en/of laagbouw) van warmte voorzien vanuit een apart ketelhuis. Daarbij zijn ondergrondse transportleidingen nodig om het warme water aan- en af te voeren naar
de aangesloten gebouwen. Sommige lokaties in Nederland waren niet geschikt om
zulke ondergrondse leidingen aan te leggen, omdat de bodem te drassig was. In die
gevallen kreeg blokverwarming de voorkeur. Meestal omvat een complex met
wijkverwarming meer woningen dan een complex met blokverwarming, maar dat
geldt niet altijd. Een complex met blokverwarming kan bijvoorbeeld tweehonderd
woningen omvatten en een complex met wijkverwarming honderd.
Bij stadsverwarming tenslotte worden vele woningen, woonblokken en andere
gebouwen in een stad of stadsdeel van warmte voorzien vanuit een elektriciteitscentrale. Net als bij wijkverwarming zijn bij stadsverwarming ondergrondse
transportleidingen nodig. Het essentiële verschil tussen wijk- en stadsverwarming is dat stadsverwarming gebaseerd is op een combinatie van warmteopwekking en elektriciteitsopwekking. Normaal gesproken gaat er in een elektriciteitscentrale veel warmte verloren met het koelwater en die warmte kan in
sommige gevallen benut worden voor stadsverwarming.19
Invoering in Nederland
Begin jaren twintig verschenen er in Nederland in meerdere plaatsen collectief
verwarmde woningen, volgens diverse systemen. De eerste Nederlandse wo18 F.W. Kilk, De stedenverwarming (Amsterdam 1925); J.J.F. Smits, ‘Het gebruik van electriciteitsfabrieken voor verwarming van gebouwen in nabij gelegen stadsgedeelten’, (verslag van voordracht en discussie)
De Ingenieur 42 (15 januari 1927) 37-44; Morris A. Pierce, ‘Historical foundations of district heating’, Internet: www.history.rochester.edu/de, augustus 1996.
19 Het beschreven onderscheid tussen blok-, wijk- en stadsverwarming berust niet op algemene definities, maar in dit proefschrift wordt het op deze manier gehanteerd. In de literatuur worden de termen soms
door elkaar gebruikt. In de engelstalige literatuur spreekt men van district heating, waarmee zowel wijkverwarming als stadsverwarming wordt aangeduid.
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ningen die collectief verwarmd werden waren middenstands-etagewoningen,
rond 1920 in de grote steden. Die woningen werden in sommige gevallen voorzien van blokverwarming en collectieve warmwatervoorziening. Die voorzieningen dienden als een soort compensatie, want een etagewoning was voor de
meeste mensen eigenlijk een tweede keus bij gebrek aan eengezinswoningen.
Het tekort aan dienstboden, waarmee de middenstand te maken had, maakte
dergelijke voorzieningen extra aantrekkelijk.20
Het eerste blok ‘volkswoningbouw’ met blokverwarming in Nederland werd
in 1922 in Rotterdam gerealiseerd, bij de zogenaamde galerijbouw in Spangen.
Op het binnenterrein van dit blok met 264 woningen stond een bad- annex washuis met ketelhuis en in elke woonkamer ‘is een radiator geplaatst, terwijl het
meerendeel der slaapkamers matig verwarmd wordt door de ongeïsoleerde
hoofdleidingbuizen.’ Doordat schoorstenen, kachels en kolenhokken waren
weggelaten, hadden de bewoners meer leefruimte. Achteraf constateerde men
dat ook de keukenschoorstenen overbodig waren, want steeds meer mensen
gingen op gas koken.
De bewoners van dit complex klaagden dat er geen verwarming was buiten
het stookseizoen, wat vooral een probleem was bij ziektegevallen. Maar dit bezwaar werd van minder belang, ‘naarmate het electrisch kacheltje meer binnen
ieders bereik komt en voor die gevallen dus door bijstoken in de behoefte kan
worden voorzien.’ De huurders betaalden een weekhuur van ƒ6,75, inclusief
ƒ0,75 voor de verwarming (ofwel ƒ39 per jaar). Dat was een vast bedrag, waardoor ze geen belang hadden bij zuinig stoken, ‘zoodat men er eer toekomt de
ramen open te zetten, wat zeer zeker hygiënische voordeelen heeft, maar door
den exploitant in den vorm van hooger brandstoffenverbruik wordt gevoeld.’
Ook een andere auteur maakte hiervan melding: ‘Men wil [...] waar voor zijn
geld hebben en zet bij voorkeur den radiator geheel open, vaak bij geopende ramen.’ Deze verspilling kon echter tegengegaan worden door de stoker, die de
watertemperatuur kon regelen naar gelang de invloeden van buitentemperatuur, wind en zon. Omdat de warmtebehoefte ook afhankelijk was van de ligging van de verschillende woningen, was het complex onderverdeeld in vijf secties met elk een eigen circulatie, zodat de stoker de watertemperatuur voor elke
sectie apart kon regelen.21
De eerste wijkverwarming in Nederland werd in 1924 gerealiseerd in Groningen,
in de nieuwbouwwijk Helpman. Vanuit het ketelhuis van de Helper Zwembad en
Warmte-Centrale werden in eerste instantie tachtig woningen verwarmd en
20 J. de Kuyser, ‘Verwarming van woonhuizen’, De Ingenieur (1926) 837. N.B. Met het woord middenstand wordt niet bedoeld de groep van kleine zelfstandige ondernemers, maar de middenklasse, ofwel de
groep van huishoudens met een middeninkomen, ter onderscheid van lage en hoge inkomensklassen.
21 A.H. Sweijs, ‘De galerijbouw te Rotterdam’, TVS 5 nr.9 (1924) 197-202; M.J.I. de Jonge van Ellemert,
‘Woningen met centrale verwarming in Spangen’, TVS 6 (december 1925) 314-318.
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waarschijnlijk zijn er in de daaropvolgende jaren nog meer woningen gebouwd
en aangesloten. De verwarming werkte volgens een systeem dat bedacht was door
D. van der Woude, een technicus te Groningen, die zich bezig hield met verwarmingsinstallaties en die meerdere uitvindingen op dat gebied deed. Bij dat systeem werd er bovenin elk aangesloten huis een vlottertoestel geplaatst om de druk
in de verwarmingsinstallaties onafhankelijk te maken van de druk in de toevoerleiding (zoals de vlotter in de stortbak van een wc). De (veronderstelde) voordelen van dat systeem waren onder andere dat individuele regeling goed mogelijk
was en dat een watermeter voldoende was om het warmteverbruik te meten. Een
nadeel was dat de woningen voorzien moesten worden van een speciale verwarmingsinstallatie, zodat woningen met bestaande installaties niet aangesloten konden worden. Dit systeem kon daarom enkel bij nieuwbouw worden toegepast.
Ook in Den Haag werd een wijkverwarming volgens het systeem Van der
Woude gebouwd. Dat was de warmtecentrale Schenkwijk, die vijf woonblokken met in totaal ruim honderd etagewoningen verwarmde. In elke woning
werden vier van de vijf kamers verwarmd. De bewoners betaalden een vast bedrag van ƒ3,75 per maand plus een variabel bedrag op grond van het verbruik.
Dat kwam neer op totaal ƒ80 per jaar, het dubbele dus van de bewoners van de
galerijwoningen in Spangen. Maar daar stond tegenover dat de woningen in
Schenkwijk vier verwarmde kamers hadden en die in Spangen slechts één.22
Rond 1925 bestond er in Nederland veel aandacht voor collectieve verwarmingssystemen. Met name in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw
en in De Ingenieur verschenen er artikelen over dit onderwerp. De gerealiseerde projecten met blok- en wijkverwarming werden uitgebreid besproken, waarbij de discussie zich vooral toespitste op het belang om het warmteverbruik van
de individuele afnemers te meten. Daarvoor bestond namelijk geen eenvoudige
en goedkope meetmethode.23
Ook stadsverwarming kreeg volop aandacht, zeker toen er in Utrecht een bedrijf voor stadsverwarming tot ontwikkeling kwam. (Zie verder paragraaf 3.5.)
Een opvallende actor in de discussie was de NV Maatschappij Stedenverwarming, die speciaal was opgericht om blokverwarming en stadsverwarming te
promoten. Directeur van dat bedrijf was ingenieur W. Beuker.24 Het bedrijf pu22 Van Rood, ‘De samenhang van bouwkunst en verwarmingstechniek’; F.G. Unger, ‘Wijkverwarming
volgens Van der Woude’, TVS 6 (december 1925) 308-313.
23 J.E. Stork, ‘Centrale stedenverwarming’, De Ingenieur (18 september 1926) 784-787; reacties in De Ingenieur (9 oktober 1926) 844-845; J.J.F. Smits, ‘Het gebruik van electriciteitsfabrieken voor verwarming
van gebouwen in nabij gelegen stadsgedeelten’, (verslag van voordracht en discussie) De Ingenieur 42 (15
januari 1927) 37-44.
24 De NV Maatschappij Stedenverwarming was een voortzetting van Technisch Bureau W. Beuker & Zn.
Zie ook: W. Beuker, ‘Centrale verwarming en warmwatervoorziening in arbeiderswoningen’, Bouw (1950
nr.46) 754-756. Willem Beuker speelde een vooraanstaande rol in de Algemene Vereniging voor de Centrale Verwarmings-Industrie. Hij overleed in 1957: ‘Rede van de voorzitter van de A.C.I.’, Verwarming en
Ventilatie 14 (juni 1957) 183-187.
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bliceerde in 1925 een boekje getiteld De stedenverwarming. Daarin werd gepleit voor centrale verwarming van alle woningen, dat wil zeggen verwarming
van alle woonvertrekken in huis. Dat zou beter zijn voor de gezondheid. Als die
warmte bovendien centraal werd opgewekt, zou de stofoverlast in huis en de
luchtvervuiling in de steden verminderen. Daarom zouden er warmtecentrales
moeten komen. Door daarbij gebruik te maken van de afvalwarmte van elektriciteitscentrales zou de steenkool efficiënter benut worden.25 De Maatschappij
Stedenverwarming heeft overigens geen rol van betekenis gespeeld bij de verdere ontwikkeling van wijk- en stadsverwarming in Nederland.
Blokverwarming in Amsterdam
Hoewel er in de jaren twintig in verschillende steden geëxperimenteerd werd
met collectieve centrale verwarming, was Amsterdam de enige stad waar die
voorziening voor de Tweede Wereldoorlog op grote schaal werd gerealiseerd
(afgezien van de stadsverwarming in Utrecht). Amsterdamse bouwbedrijven en
woningbouwverenigingen pasten relatief vaak blokverwarming toe in etagewoningen voor de middenstand en voor arbeiders. In 1930 bijvoorbeeld bouwde
woningbouwvereniging De Dageraad een blok van 194 woningen in de Stadionbuurt met blokverwarming (met één radiator in de woonkamer). In hetzelfde jaar bouwde een particulier bedrijf aan de Tugelaweg een complex met
blokverwarming: ‘de woonkamer heeft een radiator en verder is een radiator in
de gang geplaatst, waardoor keuken en slaapkamers verwarmd kunnen worden,
zoodat de geheele woning op een gelijkmatige temperatuur blijft.’ Blijkens een
enquête waren de bewoners tevreden en vanwege dat succes bouwde hetzelfde
bedrijf in 1933 in Landlust een soortgelijk complex arbeiderswoningen met
blokverwarming, met eveneens twee radiatoren per woning.26
Andere Amsterdamse woningbouwverenigingen volgden. Zo bouwde de Algemeene Woningbouwvereeniging in 1938 een complex arbeiderswoningen met blokverwarming, waarvan de ene helft twee radiatoren had (in de woonkamer en slaapkamer) en de andere helft slechts één (in de woonkamer). Die radiatoren waren ruim
bemeten, zodat de bewoners af en toe het raam konden openen voor ventilatie en tevens de kamerdeur open konden laten staan, om zodoende de gang en keuken een
beetje mee te verwarmen. De bewoners waren, volgens een onderzoek uit 1939, zeer
tevreden over die verwarming en hadden de extra huur er graag voor over.27
25 Kilk, De stedenverwarming.
26 Bouwbedrijf 7 (1930) 227-232; TVS 11 (1930) 173-182; TVS 13 (1932) 55-56; Bouwbedrijf 10 (1933) 289293; Amsterdam volkshuisvesting, aangeboden door de Amsterdamsche woningbouwvereenigingen t.g.v.
het 25e jaarcongres van den Nationalen Woningraad, 1938, tabel achterin. Zie ook de beschrijving van woningen met collectieve warmwatervoorziening, in hoofdstuk 5. Dat ging vaak samen met blokverwarming.
27 P.D. van der Wal, ‘Temperatuur en vochtigheid van de lucht in volkswoningen met centrale verwarming’, Warmte-techniek 12 (1941) 42-46; Amsterdam volkshuisvesting, tabel achterin.
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Uit een studie in 1936 bleek dat het economisch mogelijk was om complexen van
minstens tweehonderd arbeiderswoningen te voorzien van blokverwarming.
Een installatie van die omvang zou namelijk niet meer dan ƒ1,10 per week per
huurder hoeven kosten, en dat was volgens de auteur een redelijke prijs voor het
geboden comfort, gelet op de ƒ0,80 per week die een gemiddeld arbeidersgezin
naar schatting voor traditionele verwarming betaalde. Deze studie werd verricht
op mede-initiatief van het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid,
dat verbonden was aan de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.28
In de jaren dertig waren veel betrokkenen al van mening dat blokverwarming
van etagewoningen wenselijk en betaalbaar was, ook voor arbeiderswoningen.
In de grote steden werd daarover een discussie gevoerd die na 1945 op landelijk
niveau terug zou komen. J. Mantel, die als hoofdingenieur bij een installatiebedrijf de verwarmingsinstallatie voor de galerijbouw in het Rotterdamse Spangen
had ontworpen, schreef: ‘Het motief dat kachelverwarming “gezelliger” is dan
centrale verwarming, is verouderd; dat bewijst het best de groote toeneming van
centrale verwarming in de huizen der beter gesitueerden, alsook het feit, dat niemand, die een goed centraal verwarmd huis bewoond heeft, terug verlangt naar
een woning met alleen “gezellige” kachels. Onze conclusie moet dus wel zijn,
dat de eenige rem op deze technische verandering, die in alle opzichten een verbetering zou zijn, is: de kosten.’ Mantel stelde dat blokverwarming in compacte
hoogbouw goed kon werken en ook economisch haalbaar kon zijn, op voorwaarde dat er ‘warmtedicht’ gebouwd werd, gelet werd op de woningindeling en
een deugdelijke, voldoende ruim bemeten installatie werd aangebracht.29

3.5

Stadsverwarming in Utrecht

Nu wij huisvrouwen, als toch de meest belanghebbenden, er steeds meer naar streven,
dat ons advies ook bij huizenbouw wordt gevraagd, heeft zeker ook het verwarmingssysteem onze aandacht. En wij zullen het er allen zonder uitzondering over eens zijn,
dat centrale verwarming het meest ons ideaal nabij komt. Of laten we liever zeggen:
“kwam”. Want er blijkt een ander systeem te bestaan, dat nog meer het ideaal benadert,
zoo niet het ideaal reeds is. Men draait aan een kraantje en de warmte stroomt ons huis
binnen! Een sprookje? Neen, een reeds langer dan tien jaar bestaande werkelijkheid. En
niet alleen in Amerika en Duitschland, maar in ’t hartje van Nederland: Utrecht.30

Aldus begon J.H. Wesley-Costeris van de Nederlandse Vrouwenbond voor
Huishoudings-Organisatie in 1936 een artikel over stadsverwarming in het tijd28 W.H. Kramer, ‘Centrale verwarming voor complexen van arbeiderswoningen’, TVS 17, 1e halfjaar
(1936) 102-103. Deze studie werd verricht in opdracht van het Rijksinstituut voor Brandstoffeneconomie.
29 J. Mantel, ‘De centrale verwarming en warmwatervoorziening in het complex arbeiderswoningen van
de Maatschappij voor Modernen Woningbouw “Amsterdam” NV aan den Tugelaweg te Amsterdam’, TVS
11 (1930) 173-177.
30 J.H. Wesley-Costeris, ‘Moderne stedenverwarming’, De Huishouding 7 (maart 1936) 4-6.
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schrift De Huishouding. Zij beschreef daarin hoe steeds meer woningen en andere gebouwen in de stad Utrecht warmte ontvingen van het stadsverwarmingsbedrijf. Dat bedrijf kwam als volgt tot stand.
De provincie Utrecht kende in 1920 twee grote elektriciteitsbedrijven, het Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht (GETU) en de Provinciale
Utrechtse Electriciteits-Maatschappij (PUEM). Het GETU leverde elektriciteit
binnen de gemeente Utrecht en was in het bezit van een elektriciteitscentrale aan
de Nicolaas Beetsstraat, vlakbij het centrum van Utrecht. De PUEM, die elektriciteit distribueerde in de rest van de provincie, kocht elektriciteit van de GETUcentrale. De elektriciteitsverkoop van beide bedrijven nam toe, waardoor er behoefte kwam aan een nieuwe centrale. In 1922 richtten de PUEM en het GETU
daarom samen een nieuw productiebedrijf op, de NV PEGUS (Provinciaal en
Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf). De PEGUS werd de eigenaar
van de centrale Nicolaas Beetsstraat en bouwde een nieuwe, grotere centrale aan
het Merwedekanaal, aan de rand van de stad Utrecht. De centrale Merwedekanaal werd in 1925 in gebruik genomen. De centrale Nicolaas Beetsstraat bleef
daarna dienst doen als reserve- en spitscentrale. Dat betekende dat die centrale de
meeste tijd stil zou staan en om dat te voorkomen wilde de PEGUS die centrale
gebruiken om warmte in combinatie met elektriciteit op te wekken. Die warmte
– in de vorm van stoom – zou dan geleverd moeten worden aan afnemers in de
buurt van de centrale. Daarbij nam de PEGUS een voorbeeld aan enkele bedrijven voor stadsverwarming in Duitsland, die omstreeks 1921 opgericht waren en
die ook gebaseerd waren op een elektriciteitscentrale met overcapaciteit.31
De toevallige omstandigheid dat het nabijgelegen Academisch Ziekenhuis
nog geen centrale verwarming bezat – wat wel als een dringende noodzakelijkheid werd gevoeld – heeft de keuze van de PEGUS om warmte te gaan leveren in de hand gewerkt. De bouwkosten van een eigen ketelhuis waren voor
het ziekenhuis namelijk een bezwaar. Daarom maakte men graag gebruik van
het aanbod van de PEGUS om warmte te leveren. De warmtelevering van de
PEGUS begon in 1923 met de aansluiting van het Academisch Ziekenhuis op
een stoomleiding. Met die stoom werd water heet gemaakt voor de verwarming
(330 radiatoren), de warmwatervoorziening en andere toestellen.
In de volgende jaren ging de PEGUS ook warmte leveren aan kantoorgebouwen in de directe omgeving en aan het stationsgebouw van de spoorwegen, en
31 Deze paragraaf over de stadsverwarming in Utrecht is gebaseerd op de volgende gedenkboeken en andere bronnen: PEGUS 1922-1947 (Utrecht 1947); PEGUS 1922-1972 (Utrecht 1972); René de Kam, Een
hart van Warmte. 75 Jaar stadsverwarming in Utrecht (Utrecht 1998) 8-25; Jaarverslag 1939 van de NV
PEGUS, bedrijfsarchief REMU; Voordracht van H.J. Boon (PEGUS) voor een VDEN-vergadering over
de stadsverwarming in Utrecht, 1938 (manuscript).
Het ontstaan van stadsverwarming in Nederland en elders is beschreven in: Kilk, De stedenverwarming;
J.J.F. Smits, ‘Het gebruik van electriciteitsfabrieken voor verwarming van gebouwen in nabij gelegen stadsgedeelten’, (verslag van voordracht en discussie) De Ingenieur 42 (15 januari 1927) 37-44; Pierce, ‘Historical foundations of district heating’.
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3.1 Aanleg van leidingen voor de stadsverwarming op het Vreeburg te Utrecht in 1933.

bovendien werd de stoomdistributie aangevuld met warmwaterdistributie. Tussen 1927 en 1930 sloot het bedrijf vrijwel alle woningen rondom het Stationsplein aan. Vervolgens breidde de PEGUS het warmwaternet uit tot een groot
gedeelte van de Utrechtse binnenstad. Distributie van warm water bleek beter
te voldoen dan de eerder toegepaste stoomdistributie. Een voordeel was onder
andere dat de temperatuur van het water, en dus van de radiatoren, lager dan
100°C kon worden gekozen. Stoomverwarming werkte bij een temperatuur
van meer dan 100°C en dat had als nadeel dat stofdeeltjes op de radiatoren verschroeiden wat een onaangename lucht veroorzaakte. De PEGUS propageerde
stadsverwarming door de volgende voordelen te noemen: brandstofbesparing;
ruimtebesparing en arbeidsbesparing in de woning; kolen- en astransport door
de stad werd overbodig; brandgevaar en uitstoot van as en roet in woonwijken
werd verminderd; en ideale warmte-regeling bij de gebruikers.
Aansluiting op de stadsverwarming
Het water voor het warmtenet stond onder druk en werd verwarmd tot 70 à
110°C, afhankelijk van de buitentemperatuur. Het warme water werd door
pompen via de aanvoerleiding naar de afnemers geperst. Daar stroomde het
door de aangesloten installaties voor verwarming en warmwatervoorziening,

Verwarming

69

waarna het afgekoelde water via de retourleiding terug stroomde naar de centrale om opnieuw verwarmd te worden. De stadsverwarming was in bedrijf van
half september tot begin juni.
De verwarmingsinstallatie in de aangesloten woningen en andere gebouwen
werkte als volgt: wanneer de gebruiker een kraan opende stroomde het aangevoerde water door de radiatoren in huis. De gebruiker kon naar wens een watertemperatuur instellen die lager was dan de temperatuur van het aanvoerwater. Dat
was mogelijk door het warme water te mengen met het retourwater, dat al enigszins afgekoeld was. Dat gemengde water met een iets lagere temperatuur stroomde dan door de radiatoren. Op die manier verbruikte de klant minder warm water, zodat hij minder hoefde te betalen. De gebruiker kon een kamerthermostaat
aansluiten, en desgewenst ook een schakelklok, zodat de verwarmingsinstallatie
volautomatisch werd geregeld en de temperatuur in huis constant bleef. Warm
tapwater verkreeg men door een boiler met warmtewisselaar in de installatie op te
nemen. In die warmtewisselaar droeg het water van de stadsverwarming warmte
over aan het leidingwater waarmee de boiler gevuld werd.
Het warmteverbruik kon op diverse manieren gemeten worden. Bij kleinere
aansluitingen, zoals woningen, gebruikte de PEGUS meestal een gewone watermeter in de retourleiding en twee thermometers, respectievelijk in de aanvoer- en
retourleiding. Het warmteverbruik werd bepaald door het temperatuurverschil
(dat één of tweemaal per maand werd afgelezen) te vermenigvuldigen met het
waterverbruik.32 Het warmtetarief voor kleinverbruikers, dat gekoppeld was aan
de kolenprijs, bedroeg ƒ0,50 à ƒ0,60 per eenheid, en die eenheid was 100.000 kcal
ofwel 420 MJ. Ook een abonnementstarief was mogelijk: de afnemer betaalde
dan een vast bedrag per jaar naar gelang de grootte van het huis en het aantal
radiatoren. De bewoners van een grote woning met zo’n tien verwarmde vertrekken betaalden ƒ80 à 150,– per jaar voor een aansluiting. Het warmtetarief
was zodanig opgesteld, dat de verbruiker ongeveer evenveel aan de PEGUS
moest betalen als hij kwijt zou zijn geweest met een eigen kolengestookte cv-ketel.33
Het leidingennet werd voortdurend uitgebreid en bedroeg eind 1937 25 km.
Het aantal aansluitingen steeg tot honderd in 1934 en tot ruim vijfhonderd in
1940, waaronder woningen, winkels, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, universiteitsgebouwen en bedrijven. Het aantal aansluitingen per kilometer leiding
was erg laag in deze beginperiode: gemiddeld veertien in 1937. Er waren weliswaar grote afnemers bij, zoals ziekenhuizen en kantoren, maar de aangesloten
woningen (naar schatting enkele honderden in 1940) stonden erg verspreid over
32 Meters die echt de verbruikte hoeveelheid warmte konden meten waren veel te duur voor gewone afnemers; die kostten wel ƒ300.
33 Voordracht van H.J. Boon (PEGUS) voor een VDEN-vergadering over de stadsverwarming in
Utrecht, 1938 (manuscript).
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3.2 Aansluiting op stadsverwarming in een bovenwoning in de jaren dertig, met een watermeter, twee thermometers en regelkranen. Het temperatuurverschil tussen de aanvoeren retourleiding, tezamen met het waterverbruik, bepaalde de rekening die de klant voor
de stadsverwarming moest betalen.

de vele kilometers van het leidingnet. Dat had meerdere oorzaken. Ten eerste
kende Utrecht overwegend eengezinswoningen, in tegenstelling tot een stad als
Hamburg waar veel etagewoningen waren aangesloten en de afnemers dus dicht
opeen zaten. Ten tweede waren er in Utrecht nog maar weinig woningen met
centrale verwarming en van die categorie woningen moest de PEGUS het hebben. De bewoners van huizen met centrale verwarming lieten zich namelijk bijna allemaal aansluiten, als er een warmteleiding in de buurt werd gelegd. Maar
er waren maar weinig huishoudens zonder centrale verwarming die hun kachel
weg deden en radiatoren lieten installeren door hun hele huis om aangesloten te
kunnen worden op de stadsverwarming. De aanlegkosten die daarmee waren
gemoeid vormden een te groot bezwaar.34 Dit hing nauw samen met het feit dat
34 De Kam merkt op dat het gemiddelde warmteverbruik per afnemer relatief laag was, omdat veel afnemers slechts één of twee vertrekken in huis verwarmden vanwege ‘de Hollandse zuinigheid’. Dat lijkt in
tegenspraak met het gegeven dat bijna alle aangesloten woningen al voor de aansluiting een cv-installatie
hadden. De Kam, Een hart van Warmte, 25.
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de PEGUS actief was in een gebied met bestaande bebouwing. De meeste stadsverwarmingsbedrijven in andere steden, in het buitenland, vonden hun afnemers namelijk in nieuwbouwwijken waar al bij de bouw rekening werd gehouden met stadsverwarming. Dat verlaagde de kosten en verminderde de overlast
van de aanleg van distributieleidingen en verwarmingsinstallaties.
Het relatief lage warmteverbruik per kilometer leiding was ongunstig voor de
PEGUS, want de hoge investeringskosten van het leidingennet drukten zwaar
op de exploitatierekening. Het bedrijf profiteerde echter van dat het feit dat de
warmte gedeeltelijk werd opgewekt met bestaande ketels en machines die al afgeschreven waren. Bovendien werden de onkosten van het kolenverbruik verdeeld over de elektriciteitsopwekking en de warmteopwekking. Ondanks deze
financiële voordelen was het stadsverwarmingsbedrijf verliesgevend in de jaren
dertig, al was er wel sprake van vooruitgang. Blijkbaar beschikte het bedrijf
over voldoende vermogen om die verliezen op te vangen. De PEGUS zag nog
voldoende mogelijkheden om het warmtenet en de warmteproductie in de toekomst uit te breiden. Het was daarbij wel van belang om de aansluitdichtheid te
verhogen, zodat de rentabiliteit zou verbeteren.35

3.6

Conclusies

In de jaren dertig waren er meerdere opties voor verwarming van de Nederlandse woningen, en wel verwarming met kolenkachels, gaskachels, individuele centrale verwarming en collectieve centrale verwarming. Verwarming met petroleum
of elektriciteit was in principe ook mogelijk, maar petroleum was te vervuilend en
elektriciteit te duur voor langdurige verwarming. Die opties werden daarom enkel voor bijverwarming gebruikt. Verwarming met een kolenkachel was bewerkelijk en vereiste veel vaardigheid, maar het was de goedkoopste optie en bovendien de manier waaraan men van oudsher gewend was. Andere opties, zoals een
gaskachel of een cv-installatie, waren eenvoudiger te bedienen of gaven minder
overlast in huis, maar waren ook duurder in aanleg en gebruik. De gasbedrijven
richtten hun propaganda voor gaskachels daarom op huishoudens uit de betere
standen, want die waren eerder bereid om extra te betalen voor het gemak van een
gaskachel. De toepassing van individuele centrale verwarming bleef in nog sterkere mate beperkt tot rijke huishoudens, omdat cv-installaties juist bedoeld waren voor grote huizen waar meerdere vertrekken verwarmd moesten worden.
De consumption junction lag in het algemeen bij de huishoudens, die konden
35 Voordracht van H.J. Boon (PEGUS) voor een VDEN-vergadering over de stadsverwarming in
Utrecht, 1938 (manuscript).
De verliezen werden mede veroorzaakt door de lage kolenprijzen in de jaren 1933-1937. Eén van de voordelen van stadsverwarming ten opzichte van gewone verwarming was namelijk kolenbesparing, dus hoe lager de kolenprijs, hoe geringer dat kostenvoordeel werd. PEGUS 1922-1947, 104.
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kiezen tussen een kolenkachel (die met verschillende soorten steenkool kon
worden gestookt), een gaskachel en een cv-installatie, en die voor bijverwarming konden kiezen tussen een petroleumkacheltje en een elektrisch kacheltje.
Hun keuze werd enerzijds bepaald door de onderlinge prijsverschillen van
kachels en brandstoffen en anderzijds door gewoonte. De meerderheid hield
vast aan de gebruikelijke kolenkachel en koos daarnaast eventueel een petroleumkacheltje of elektrisch kacheltje voor bijverwarming. De moeizame bediening
van de kolenkachel werd daarbij nauwelijks als een probleem ervaren, woog
niet op tegen het prijsverschil, of nam men voor lief.
Een aanvankelijk kleine groep van onder andere huishoudkundigen en stedenbouwkundigen wees echter op het ongemak en de onhygiënische toestanden
van de kolenkachel en pleitte voor collectieve centrale verwarming. Stadsverwarming vereiste een grootschalige aanpak en grote investeringen en alleen in
Utrecht werd die optie gerealiseerd. In die stad was namelijk een elektriciteitscentrale beschikbaar om warmte te leveren, terwijl ook de overige omstandigheden gunstig waren. Maar aansluiting op die stadsverwarming bleef beperkt
tot woningen waar voorheen al een gewone cv-installatie was, zodat ook in de
meeste Utrechtse woningen de kolenkachel bleef staan.
Blok- en wijkverwarming werd in meer steden gerealiseerd, vooral in Amsterdam. Tot die optie kon enkel besloten worden door bouwbedrijven en woningbouwverenigingen, omdat het een collectieve voorziening betrof die enkel
rendabel was voor grote woningcomplexen. De keuze werd in dat geval dus niet
bepaald door de huishoudens maar door de opdrachtgevers of verhuurders van
de woningen. Individuele huishoudens hadden weliswaar geen invloed op zo’n
besluit om woningen te voorzien van collectieve verwarming, maar als die woningen eenmaal opgeleverd waren, hing het wel van het oordeel van de bewoners
af of die voorziening een succes werd. In de praktijk bleek dat de bewoners van
woningen met collectieve centrale verwarming tevreden waren. Het bezwaar
dat ze geen invloed hadden op de stookkosten en een vast bedrag moesten betalen
voor de verwarming werd ruimschoots goedgemaakt door het comfort van centrale verwarming.
Bij bewoners die centrale verwarming hadden – als collectieve of individuele
voorziening – trad een gewennings-effect op: wie eenmaal gewend raakte aan
het comfort en gemak van centrale verwarming wilde niet meer terug naar een
woning met een kolenkachel, zelfs al was dat goedkoper. Mede daardoor kreeg
de overtuiging dat collectieve centrale verwarming wenselijk en haalbaar was
meer aanhang, ook buiten Amsterdam, en geleidelijk veranderden de normen
met betrekking tot verwarming van de woning. Voordat de woningbouwsector
het beproefde concept voor verwarming van de woning losliet moest er echter
meer gebeuren. Daardoor bleef verwarming met de kolenkachel de gangbare
optie in de jaren dertig. Toch was er een ontwikkeling in gang gezet die na de
Tweede Wereldoorlog een vervolg zou krijgen.

4 Strijd om de kookklanten

4.1

Inleiding

Koken en verwarmen hadden van oudsher veel met elkaar te maken. Het open
vuur, de open haard en de eerste kachels dienden voor beide toepassingen. Voor
1900 was er in de meeste woningen slechts één vuurplaats of kachel te vinden,
en wel in het woonvertrek. Daarop kookte de huisvrouw dus ook het eten. De
keuken als apart vertrek in de doorsnee woning werd pas omstreeks 1900 gangbaar. In die keuken moest toen een apart kooktoestel komen: een kolenfornuis
of een petroleumkomfoor. In de eerste decennia van de twintigste eeuw kwam
er, voor stadsbewoners, een nieuwe optie: koken op stadsgas. De vierde optie,
elektrisch koken, werd in de jaren dertig ingevoerd. De gasbedrijven en elektriciteitsbedrijven raakten toen in een heftige concurrentiestrijd verwikkeld om de
kookklanten.
Dit hoofdstuk gaat over de verschillende opties om te koken in de periode
1920-1940 en over de vraag welke opties de huishoudens kozen en welke rol de
energiebedrijven en andere actoren daarbij speelden. Huisvrouwen verkeerden
in verschillende omstandigheden en maakten verschillende afwegingen, wanneer ze voor de aanschaf van een nieuw kooktoestel stonden. Aan de hand van
een zevental fictieve voorbeelden is dat duidelijk te maken. Zo kunnen we ons
voorstellen dat mevrouw Arends, die in de stad woonde, tot de middenstand
behoorde en met haar meisje voor halve dagen al meer dan twintig jaar op gas
kookte, besloot tot de aanschaf van een nieuw gasfornuis, dat gebruiksvriendelijker en zuiniger was. Voor mevrouw de Bruin golden andere overwegingen.
Ze woonde in de stad en kon zich geen dienstbode veroorloven. Toen het gas
goedkoper werd, ging haar echtgenoot akkoord met haar voorstel het kolenfornuis te vervangen door een gasfornuis dat gemakkelijker te bedienen en
schoner was. Ook juffrouw Cremer woonde in de stad, maar zij behoorde tot
de arbeidersstand en kocht toen ze trouwde een gaskomfoor. Toen haar man
een paar jaar later werkloos werd, ruilden ze het in voor een petroleumstel. Dat
was in het dagelijks gebruik geen vooruitgang, maar het was goedkoper. Juffrouw Danenberg twijfelde tussen de aanschaf van een gasfornuis en een elektrisch fornuis, toen ze ging trouwen. Thuis bij haar moeder had ze leren koken
op een gasfornuis, maar op de huishoudschool had ze ook elektrisch leren koken. Onder invloed van haar tante, een enthousiast lid van de Vrouwen Electri-
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citeits Vereniging, hakte ze de knoop door en ging elektrisch koken. Toen het
dorp waar meneer en mevrouw Everts woonden aangesloten werd op het gasbedrijf uit de naburige stad, kregen ze een acquisiteur1 op bezoek. Bij hem
kochten ze twee gaskachels en een gasfornuis. Gas was weliswaar duurder dan
kolen, maar ze waren blij eindelijk verlost te zijn van de bewerkelijke kolenkachels. Zodra de boerderij van de familie Fokma een aansluiting kreeg op het
provinciale elektriciteitsnet, kochten de Fokma’s een elektrisch fornuis en een
grote elektrische boiler. De boerin had immers veel warm water nodig voor de
was van alle werkkleding. Bovendien schaften ze, daartoe flink gestimuleerd
door het elektriciteitsbedrijf, een veevoederketel en een broedmachine voor het
boerenbedrijf aan. Juffrouw Gerritsen tenslotte, woonde in een landarbeidershuisje daar in de buurt. Dankzij de elektrische aansluiting kon ze de walmende
olielampen afdanken, maar de kookkachel bleef ze stoken met turf; de aanschafprijs van een elektrisch komfoor was te hoog.
Deze voorbeelden dienen slechts als inleiding, maar de genoemde situaties en
ontwikkelingen worden in de rest van dit hoofdstuk beschreven en verklaard.
In de volgende paragraaf wordt de kookpraktijk op het kolenfornuis beschreven. Vervolgens komt de propaganda voor koken op gas dan wel elektrisch koken aan de orde: paragraaf 4.3 gaat over de concurrerende energiebedrijven in
Amsterdam en paragraaf 4.4 over die in de provincie Utrecht. De betrokkenheid van vrouwen en vrouwenorganisaties bij die propaganda – in dienst van de
propaganda of juist als reactie daarop – staat beschreven in paragraaf 4.5. Paragraaf 4.6 tenslotte bevat de conclusies.

4.2

Koken op het kolenfornuis

In 1920 hadden de meeste huishoudens een fornuis of kookkachel die met
steenkool, turf of hout werd gestookt. In tien à twintig procent van de huishoudens was een dienstbode of keukenmeid die voor het eten zorgde, maar in
de overige huishoudens moest de huisvrouw zelf koken. De vrouwen die aan
een kolenfornuis stonden moesten zwaar werk doen. Om te beginnen kolen
sjouwen, dan het fornuis aanmaken en het vuur onderhouden, en wel op zo’n
manier dat er geen brandstof verspild werd en dat er voldoende zuurstof werd
toegevoerd. Onvoldoende zuurstof leidde namelijk tot onvolledige verbranding, waarbij het giftige koolmonoxide vrij kwam. Sommige vrouwen lieten het
fornuis dag en nacht branden, maar de meesten maakten het ’s ochtends voor
het ontbijt aan en lieten het ’s avonds, na het laatste kopje thee en de afwas, uitbranden. De huisvrouw of dienstbode moest het fornuis – volgens voorschrif1 Een acquisiteur was een medewerker die zich bezig hield met de werving (acquisitie) van nieuwe klanten.
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4.1 De dienstbode van de
componist Alphons Diepenbrock in de keuken. Te zien
zijn een gaskomfoor (met
gasleiding) en twee petroleumstelletjes.

ten in huishoudboeken – elke dag of elke week schoonmaken en dat hield in: as
en sintels verwijderen, de binnenkant schoonmaken, etensresten uit de oven
schrapen en de oven schoonmaken met een azijn-sopje; vetvlekken en gemorste
etensresten op het fornuis met een soda-sopje verwijderen; de buitenzijde van
het fornuis afdrogen en potloden (met grafiet inwrijven). Tenslotte het messing
oppoetsen.2 Al met al een hele klus! Het voorgeschreven onderhoud van de
keuken bestond naast de dagelijkse schoonmaakbeurt uit het eens of vaker per
jaar schoonmaken of witten van muren en plafond en het laten reinigen van de
schoorsteen.
De huisvrouw of keukenmeid moest tijdens het koken bij het fornuis blijven
om de pannen regelmatig te verschuiven naar een stuk van de kookplaat dat heter of juist minder heet was, om zodoende de temperatuur in de pan te regelen.
De bovenkant van het kolenfornuis (de kookplaat) was namelijk niet overal
even heet, omdat de verbrandingsgassen op een bepaalde manier langs de oven
en de kookplaat werden geleid, voordat ze in de schoorsteen verdwenen. Het
fornuis verwarmde niet alleen de pannen, maar straalde ook veel warmte uit.
En omdat het meestal de hele dag brandde, werd het warm in de keuken. ’s
Winters was dat wel aangenaam, maar ’s zomers zeker niet. Kortom, dat
manoeuvreren van de zware pannen en de hitte van het fornuis zorgden ervoor
dat het koken op een kolenfornuis nog zwaarder werk was dan het bedienen
van een kolenkachel.
Vanwege de warmte-overlast waren er nogal wat huisvrouwen die in de zomer een petroleumstel of gaskomfoor gebruikten, zodat het kolenfornuis uit
2 Lawrence Wright, Home fires burning. The history of domestic heating and cooking (Londen 1964) 131,
182-185.
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kon blijven. Koken op petroleum was relatief goedkoop en vergde minder werk
dan een kolenfornuis, maar verspreidde veel roet en was brandgevaarlijk. Bovendien gaf petroleum maar een kleine vlam. (Vandaar dat petroleumstellen
meestal twee of drie pitten hadden.) Dat maakte petroleumstellen wel uitermate geschikt om bouillon te laten trekken of vlees langdurig te laten sudderen. Als
je echter met meerdere pannen tegelijk wilde koken, moest je ook meerdere petroleumstellen gebruiken. Een gaskomfoor was ook een alternatief voor het kolenfornuis, althans voor stadsbewoners die over leidinggas konden beschikken.
Gaskomforen waren veel schoner volgens de huishoudkundige handboeken,
maar ook duurder in gebruik dan petroleumstellen en kolenfornuizen.

4.3

Koken op gas of elektriciteit in Amsterdam

Het Amsterdamse gasbedrijf GG en het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf GE
vervulden een voortrekkersrol voor andere energiebedrijven in Nederland bij
de invoering van nieuwe kooktoestellen. Vanaf 1912 richtte de GE zijn propaganda voor elektrische verlichting en andere huishoudelijke apparaten op woningbouwverenigingen en huiseigenaren in het algemeen. Toen het bedrijf in
1918 het vastrechttarief voor huishoudens invoerde (een vast bedrag per maand
plus een klein bedrag per kWh3), verspreidde het 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’.4
De GG ontdekte huisvrouwen twee jaar later als klanten. Al sinds 1900 bood
het bedrijf gaskooktoestellen aan, maar pas omstreeks 1920 ging de GG actief
kookklanten werven, waarbij het bedrijf zich 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’. Bij gaskooktoestellen moet onderscheid gemaakt worden tussen komforen
(of kookplaten) en fornuizen. Een komfoor is een toestel met een of meer
gaspitten, dat bijvoorbeeld op het aanrecht wordt geplaatst. Een fornuis is een
3 Bij het normale tarief betaalden klanten 25 cent per kilowattuur. Wie voor het vastrechttarief koos
moest een vast bedrag van enkele guldens per maand betalen plus 91⁄2 cent per kWh. Dit kwam erop neer dat
klanten evenveel bleven betalen voor het basisverbruik van vooral verlichting, terwijl het meerverbruik
voor andere elektrische apparaten tegen een lagere prijs werd geleverd.
4 ‘Laat de electriciteit u behulpzaam zijn ...’, folder van de Gemeente-Electriciteitswerken (de GE) omstreeks 1918, GA Amsterdam, Bibl., inv. nr. N 46.008.04. In de jaren twintig en dertig was er sprake van een
dienstboden-tekort. Zie: Barbara Henkes en Hanneke Oosterhof, Kaatje, ben je boven? Leven en werken
van Nederlandse dienstbodes 1900-1940 (Nijmegen 1985); Jannie Poelstra, Luiden van een andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland 1840-1920 (Amsterdam 1996).
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4.2 Afbeelding op folder van de Gemeente-Electriciteitswerken te Amsterdam, ter introductie van het vastrechttarief voor huishoudelijk gebruik, omstreeks 1918. Hieruit spreekt
de belofte dat elektrische apparaten een dienstbode konden vervangen.

toestel met zowel gaspitten als een oven, waarin een aparte gasbrander zit. Voor
elektrische kooktoestellen geldt een vergelijkbaar onderscheid.5
Die taakverdeling tussen de vrouwelijke inspectrice en de mannelijke inspecteur of acquisiteur was doelbewust gekozen door de GG, 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.’6 Verder was er een toonkamer en werden er kookdemonstraties georganiseerd voor woningbouwverenigingen en huishoudelijke tentoonstellingen. De verkoop en huurkoop van apparaten (met name komforen,
fornuizen, geisers en kachels) steeg door deze activiteiten sterk.
Omstreeks 1923 was de situatie zo dat vrijwel alle Amsterdammers elektrisch
licht in huis hadden en velen ook een elektrisch strijkijzer, terwijl steeds meer
huisvrouwen gas gingen gebruiken om te koken, naast of in plaats van steenkool of petroleum. Dat was volgens de GE het juiste moment om een campagne
voor elektrisch koken te beginnen met de fornuizen en komforen die het bedrijf
in de voorgaande jaren uit Engeland had geïmporteerd en ook zelf had ontwik5 Erna Meyer, De nieuwe huishouding, R. Lotgering-Hillebrand ed. (Amsterdam 1929) 46.
6 F.M. Tadema Wielandt, ‘Acquisitie’, Het Gas 44 (1924) 97-102.

78

Periode 1920-1940
4.3 Afbeelding op folder van de GemeenteElectriciteitswerken te
Amsterdam over elektrisch koken, omstreeks
1923.

keld. Er werd een folder verspreid waarop een modieus geklede vrouw is afgebeeld bij een elektrisch fornuis, terwijl ze in een van de dampende pannen
kijkt. Je zou deze afbeelding kunnen interpreteren als een ideaalbeeld waarin de
huisvrouw weinig meer hoeft te doen dan aan de knoppen van het fornuis te
draaien om een maaltijd te bereiden. Een alternatieve en meer realistische interpretatie is dat ze zich niet zelf bezig houdt met het werk in de keuken, maar toezicht houdt op haar dienstbode. De folder bevatte een oproep om naar de
wekelijkse kookdemonstraties te komen. Toen de campagne ongeveer een jaar
liep, en er zo’n 25 klanten met een elektrisch fornuis waren, maakte de GE een
nieuwe versie van de folder, waarin tevreden reacties van klanten waren opge-
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nomen.7 Veel nieuwe klanten kwamen er 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.
In de jaren twintig had de GG dus nauwelijks concurrentie te duchten van
elektrisch koken. Wel van kolen 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 elk gewenst moment aan- of uitgezet worden. Daarom was koken op
stadsgas ook relatief voordelig. Van petroleum benadrukte de GG vooral het
brandgevaar.8 Om deze bezwaren te onderstrepen verspreidde de GG (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!’9
Veel huisvrouwen in Amsterdam en ook in andere steden waardeerden de
voordelen van koken op gas, met name in de zomer. Daar kwam bij dat veel
stadswoningen al voor 1920 een gasaansluiting hadden gekregen voor verlichting, die nu voor koken kon worden gebruikt. Daardoor gingen in de jaren
twintig meer en meer stadsbewoners op gas koken. Verder verlaagden veel gasbedrijven hun tarieven en breidden hun distributiegebied uit naar omliggende
dorpen om ook daar kookklanten te werven.
Nieuwe campagne voor elektrisch koken
Begin jaren dertig kwamen er nieuwe kansen voor het elektrisch koken. Er waren betere fornuizen ontwikkeld en meerdere provinciale elektriciteitsbedrijven
in Nederland begonnen met een propagandacampagne voor elektrisch koken
op het platteland (zie verder). In navolging daarvan startte de GE in 1933 een
7 Eerste folder van de GE over elektrisch koken ca. 1923, GA Amsterdam, Bibl., inv. nr. N 46.008.04.
Tweede folder over elektrisch koken ca. 1924, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst van de GE (archief HVD), mapje 1923; Jaarverslagen van de GE over 1923 en
1924, bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
8 Een van de medewerkers van de GG in Amsterdam hield tijdens de jaren dertig een schriftje bij met
krantenknipsels over branden die ontstaan waren door omvallende of ontploffende petroleumtoestellen:
Schriftje Petroleum-onheilen met krantenknipsels uit de jaren dertig, bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
9 Tevredenheidsbetuigingen over gasverwarming, brochure van de Gemeentegasfabrieken Amsterdam ca.
1926, Gemeentearchief Amsterdam, Amsterdam Bibliotheek (GA Amsterdam, Bibl.), inv. nr. N 46.006.03.
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nieuwe kookcampagne. Dat is opvallend, want gemeentelijke elektriciteitsbedrijven in andere steden voerden niet of nauwelijks propaganda voor elektrisch
koken. De stad Amsterdam was in dit opzicht een uitzondering.
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie van de GE was de oprichting van een Huishoudelijke Voorlichtingsdienst, in 1933. Daarvoor nam het
bedrijf twee kookdemonstratrices in dienst, die kooklessen en demonstraties
organiseerden. De doelgroepen van die activiteiten waren leerlingen van huishoudscholen, verkopers van installatiebedrijven, leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en van de Coöperatieve Vrouwenbond ‘Eigen Hulp’
en andere belangstellenden. Er waren zelfs speciale cursussen voor de dienstboden van die verenigingsleden. Verder legden de demonstratrices huisbezoeken
af bij huisvrouwen die pas een elektrisch fornuis of komfoor hadden gekocht,
of die belangstelling hadden getoond voor een demonstratie aan huis.10
De GG reageerde fel op de kookcampagne van de GE, omdat het bedrijf grotendeels afhankelijk was van de afzet van kookgas. Zo ontstond er tussen 1933
en 1940 een felle concurrentiestrijd tussen de GG, die een gevestigde positie
had, en de GE, die een marktpositie wilde veroveren. De GE nam in deze periode meestal het initiatief, waarna de GG reageerde op de propaganda van de
concurrent. De GG organiseerde demonstraties van gasfornuizen en stuurde
vanaf 1935 een zogenaamde informator naar verloofde stellen die in ondertrouw waren gegaan om hen op de verschillende toepassingen van gas te wijzen.
In 1936 startte de GG ‘cursussen in het economisch koken op gas’ voor leden
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en hun dienstboden.11
Een opmerkelijk propagandamiddel waarmee de Amsterdamse energiebedrijven in deze periode pionierden was het vertonen van reclamefilmpjes in de
bioscopen. Zowel de GG als de GE lieten diverse films maken, die soms ook
wel door energiebedrijven in andere steden werden gebruikt. Een aantal films
toonde een utopisch beeld van de huisvrouw en het huishoudelijk werk, zoals
dat er door de invoering van nieuwe technologieën uit zou zien. In de tekenfilm
‘Wanneer het ’s avonds te laat geworden is ...’ speelt een poppetje in de vorm van
een klein gashoudertje de hoofdrol. Terwijl de huisvrouw nog in bed ligt, steekt
het gashoudertje de gaskachel aan, doet de afwas met warm water uit de geiser
en brengt theewater aan de kook op het gasfornuis. En in de tekenfilm ‘Ons
dienstmeisje’ wordt elektriciteit voorgesteld als de vervanger van een dienstbode die weggestuurd is omdat ze haar werk slecht doet. De stofzuiger, die uit
10 Brieven van de NVvH afdeling Amsterdam aan de leden, gedateerd oktober 1933; en van de Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond, Afd. Eigen Hulp, Voorlichtingscommissie op Electrisch Gebied aan
de leden, gedateerd 15 nov 1933, over cursussen elektrisch koken, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief
HVD, map 1933; Heleen Halverhout, Kooklessen G.E.W. 1934, schriftje met de leerplannen, inhoud en recepten van de kooklessen, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD, map 1934. Bedrijfsarchief
ENW Amsterdam, archief HVD, mappen 1933 t/m 1939 en dagboeken en agenda’s.
11 Jaarverslagen van de GG over 1936, 1937, bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
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zichzelf de kamer schoonzuigt, en het strijkijzer, dat eveneens automatisch de
was strijkt, maken samen met andere elektrische apparaten een dienstmeisje
overbodig. Dat iemand deze nieuwe apparaten moet bedienen – of het nu de
huisvrouw is of de dienstbode – werd door deze reclamemakers gemakshalve
weggelaten. Datzelfde geldt voor een boekje dat de GE in 1933 uitgaf met als titel: De electrische hulp in de huishouding: wij doen het huiswerk voor u!12
Na vijf jaar campagne voeren voor elektrisch koken, in 1938, was het aantal
kookklanten van de GE opgelopen van enkele tientallen tot zo’n zesduizend,
bijna drie procent van de Amsterdamse huishoudens. Het aantal huishoudens
dat op petroleum kookte bedroeg echter meer dan tienduizend en het aantal dat
op gas kookte ongeveer honderdduizend.13 De overige honderdduizend huishoudens gebruikten nog een kolenfornuis. Deze tweede campagne van de GE
was slechts een matig succes, zodat elektrisch koken een uitzondering bleef.
Kort daarna kwam er een eind aan de felle concurrentie tussen gas en elektriciteit in Amsterdam, omdat het gemeentebestuur besloot om de twee gemeentelijke energiebedrijven te fuseren. De argumenten daarvoor waren onder andere besparing op administratie en meteropneming, betere dienstverlening aan het
publiek en het voorkomen van kapitaalsvernietiging als gevolg van concurrentie. Het besluit tot de fusie werd genomen in 1938 en de formele fusie vond
plaats op 1 januari 1941. Voortaan keken de deskundigen samen met de klant
naar de voor- en nadelen van gas en elektriciteit en maakten dan een objectieve
keuze voor de ene of de andere energiedrager. Dat beviel beter dan de vroegere
situatie van ‘wilde concurrentie, waarbij de meest welbespraakte acquisiteur het
wint.’14 Ook de oorlogsomstandigheden van die jaren droegen bij aan het naar
elkaar toegroeien van gas- en elektriciteitsmensen.15

4.4

De provincie Utrecht

Tegen het einde van de jaren twintig, toen de elektrificatie van het platteland al
een eind gevorderd was, kregen ook de provinciale elektriciteitsbedrijven belangstelling voor kooktoestellen. Geïnspireerd door het succes van elektrisch
koken in Duitsland probeerden Nederlandse elektrotechnische ingenieurs een
betrouwbaar en zuinig kooktoestel te ontwikkelen. Ze namen een elektrische
kookplaat met thermostaat, stapelden daarop meerdere pannen boven elkaar en
12 Reclamefilms ‘Wanneer het ’s avonds te laat geworden is ..’ van de GG en ‘Ons dienstmeisje’ van de
GE, GA Amsterdam, Afdeling Beeld en Geluid, oude reclamefilms gemeentelijk energiebedrijf Amsterdam; Ton van Tast, ‘De electrische hulp in de huishouding: wij doen het huiswerk voor u!’, bedrijfsarchief
ENW Amsterdam, archief HVD, map 1933.
13 De Koppeling 12 (1957) 197.
14 W.H.L Haitink, ‘De practijk van het Energiebedrijf’, Elektrotechniek 25 10 (1947) 140-143, aldaar 143.
15 De Koppeling 21 nr.246 (20 januari 1966, extra nummer t.g.v. 25 jaar GEB) 3.
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plaatsen daar overheen een stolp bij wijze van warmte-isolatie. Dat kooktoestel
noemden ze een electro-econoom of spaarfornuis waarmee ‘automatisch’ en
‘zonder toezicht’ gekookt kon worden. Deze methode sloot echter niet aan bij
de kookpraktijk van huisvrouwen die in de pan wilden kijken en proeven tijdens het koken. Het spaarfornuis werd dan ook geen succes. In een gedenkboek
over de elektriciteitsvoorziening in Nederland dat zo’n tien jaar later werd geschreven werd het mislukken van de electro-econoom als volgt verklaard:
Schenen dus aanvankelijk toestellen als de Electro-econoom en het Spaarfornuis veel
aantrekkelijks te bezitten, zoowel voor de electriciteitsbedrijven wegens de geringe
aansluitwaarde als voor de huisvrouwen wegens de vrijwel volledige automatische
werking, al spoedig kwam men tot de overtuiging, dat zij voor ons land ongeschikt
waren, omdat zij een te groote afwijking van de bestaande kookmethoden met zich
meebrachten, en omdat zij niet volledig konden voldoen aan den verwenden smaak
van het Nederlandsche publiek.16

Dit citaat getuigt van het beeld van de huisvrouw dat de elektriciteitsbedrijven
aanvankelijk voor ogen hadden en hoe ze dat naderhand bijstelden. De gebruiker
die de elektriciteitsbedrijven voor ogen hadden, zou de automatische kookmethode als een voordeel ervaren. In werkelijkheid vonden de huisvrouwen het een
bezwaar dat ze niet konden proeven en ingrijpen tijdens het kookproces. Als om
het idee over het automatisch koken te rechtvaardigen constateert het gedenkboek dat het automatisch koken elders wel succes heeft. ‘In Amerika bijvoorbeeld
wordt veelvuldig een kookwijze toegepast, die sterk overeenkomt met die, welke
destijds werd gevolgd bij den Electro-econoom en het Spaarfornuis.’17
Ondertussen ontwikkelde de elektrotechnische industrie nieuwe komforen
en fornuizen, die beter voldeden dan de electro-econoom en dan de modellen
die de Amsterdamse GE in 1923 had geïntroduceerd. Die elektrische kooktoestellen leken qua uiterlijk en bediening meer op de gaskooktoestellen van die
tijd. Komforen hadden doorgaans twee elektrische kookplaten en geen onderstel. Fornuizen bestonden uit drie of vier kookplaten en een oven.
Rond 1930 zagen de elektriciteitsbedrijven in Utrecht (de PUEM) en in andere provincies, grote toekomstmogelijkheden voor het elektrisch koken. Dat
was een indirect gevolg van de economische crisis die – ook in Nederland –
volgde op de Amerikaanse beurskrach van 1929. De elektriciteitsafzet aan het
bedrijfsleven was in de jaren twintig van jaar tot jaar sterk toegenomen, maar
als gevolg van de crisis moesten veel industrieën de productie beperken of
zelfs de poorten sluiten. De afzet van de elektriciteitsbedrijven groeide niet
langer en leek zelfs af te zullen nemen. Dat was voor die bedrijven reden om
16 De ontwikkeling van onze electriciteitsvoorziening 1880-1938, Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948) 506.
17 Ibidem, 504-506.
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zich opnieuw en nog meer te richten tot de huishoudens. Bij die ‘kleinverbruikers’ zagen ze nog grote afzetmogelijkheden. De PUEM en andere bedrijven begonnen daarom grootschalige campagnes voor elektrisch koken,
met kookdemonstraties en -cursussen.18 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 elektrisch koken 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, 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 te overtuigen dat de pan van het elektrische fornuis
veel minder aangekoekt was.
De gasbedrijven in Utrecht en 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 en zuinig doorkoken op de spaarbrander, zodat de voedingsstoffen beter bewaard
zouden blijven.19
De provincie Utrecht kende in 1932 zeven gasfabrieken (onder andere in
Utrecht, Zeist, Baarn en Amersfoort) die in 24 gemeenten (van de 71) stadsgas
distribueerden. Het gemeentelijk gasbedrijf van Zeist was in 1910 trouwens een
van de eerste Nederlandse gasbedrijven die een kooklereras aanstelde om het
koken op gas te stimuleren.20 De concurrentiestrijd werd in alle hevigheid gevoerd en 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.21
18 25 Jaren PUEM 1916-1941, PUEM (Utrecht 1941) 159-176; F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar ‘bron van
licht en welvaart’ (Utrecht 1991) 179-242.
19 Huishoudboek 1938, Publiciteitsbureau REGO (Heemstede 1937) 8-11.
20 ‘Zeist. Een leerares in de kookkunst’, Het Gas 30 (1910) 356; ‘Propaganda voor gas’, Het Gas 30 (1910)
519-520; ‘Enkele cijfers over de openbare gasvoorziening van Nederland in 1932’, Gasbelangen (1934) 81.
21 De Goey, PUEM 75 jaar, 197.
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Meestal ging de concurrentiestrijd om dorpen of steden die al gasvoorziening
hadden en waar de PUEM campagne ging voeren voor elektrisch koken. Veel
huishoudens in die plaatsen kookten al op gas en het plaatselijke gasbedrijf was
bang dat ze kookklanten zou verliezen aan de PUEM. Het kwam ook voor dat
een gasbedrijf zijn distributiegebied wilde uitbreiden en dat de PUEM zich
daartegen verzette. Dat was bijvoorbeeld het geval in Maartensdijk. In 1933
wilde de gemeente Utrecht, die al langer gas leverde in een deel van de gemeente Maartensdijk, het gasnet uitbreiden naar een nieuw te bouwen tuindorp binnen de gemeente Maartensdijk. De leidinggevenden van de PUEM wilden dat
voorkomen, omdat ze in die nieuwe wijk veel klanten hoopten te winnen voor
elektrisch koken. Daarom probeerden ze invloed uit te oefenen via hun contacten in het bestuur van de provincie Utrecht, die de plannen van de gemeente
Utrecht eventueel kon tegenhouden. De PUEM was namelijk een provinciaal
bedrijf en had dus nauwe banden met de provincie, terwijl het Utrechtse gasbedrijf in handen van de gemeente Utrecht was. Toen enkele Utrechtse gemeenteraadsleden kritiek uitten op de handelwijze van de PUEM, verweerde directeur
Brunings van de PUEM zich door te stellen dat de gemeente Utrecht slechts uit
was op winst en dat het plan ten koste zou gaan van de rentabiliteit van de
PUEM. De PUEM had als provinciaal bedrijf geen winstoogmerk en diende het
algemeen belang van de inwoners van Maartensdijk (en van het hele verdere
verzorgingsgebied). Brunings schreef:
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 geëlectrificeerde plaatsen, waar het thans nog niet is, in deze tijden niet alleen overbodig, maar
ook economisch onverantwoordelijk geworden.22

Brunings stelde dat 1 m3 gas ten aanzien van het koken gelijk gesteld kon worden met 2 1⁄2 kWh elektriciteit, maar directeur Smits van het energiebedrijf van
de gemeente Utrecht, bestreed dit. Volgens hem konden de deskundigen het
over dit verhoudingscijfer tussen gas en elektriciteit niet eens worden. Smits
schreef dat hij uitging van de bestaande toestand, dat wil zeggen ‘gas naast electriciteit’, terwijl Brunings zich volgens hem gedroeg alsof elektriciteit in de
toekomst alle andere brandstoffen zou gaan vervangen (‘als een profeet van het
komende elektrische tijdperk’). Opwekking van elektriciteit, waarbij slechts
twintig procent van de in de kolen aanwezige warmte nuttig werd gebruikt,
was volgens Smits minder economisch dan gasproduktie, waarbij tachtig procent van de aanwezige warmte in de vorm van gas en van bijprodukten werd
gewonnen. En tot slot pleitte hij voor de keuzevrijheid van de inwoners. De
22 W.L.C. Brunings, ‘Gaslevering door de gemeente Utrecht aan de gemeente Maartensdijk’, Ons Tijdschrift 13 (juli 1933) 137-140, aldaar 138.
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gemeente Utrecht trok uiteindelijk aan het langste eind en de gasdistributie
werd uitgebreid.23
Prijsvergelijkingen
Het is eigenlijk niet mogelijk om te bepalen welke manier van koken het beste
was. Huisvrouwen hadden hun gewoonten en hun voorkeuren. De ene wilde
een modern fornuis, terwijl de andere liever vasthield aan de vertrouwde manier
van koken. De gebruikers hadden een zekere voorstelling van de diverse opties
die veelal afweek van het beeld dat de producenten presenteerden. Enkele aspecten die een rol speelden bij de keuze van de gebruikers waren gewoonte, modernisering, gemak, snelheid, veiligheid, culinaire kwaliteit en prijs.
De prijs van de diverse opties lijkt een criterium dat makkelijk objectief te
vergelijken is. Maar dat valt tegen; de aanschaf- en verbruikskosten van kooktoestellen liepen uiteen in verschillende steden en streken en varieerden in de
loop der jaren. Als het al lukt om de prijzen van de energiedragers precies op
een rijtje te zetten, moet je ook weten wat het rendement was van de verschillende kooktoestellen. Het rendement van een kolenfornuis was zeer laag, omdat het vele uren brandde en veel warmte uitstraalde naar de omgeving. De nuttige warmte die in de pannen terecht kwam was daarom slechts een klein deel
van de vrijkomende warmte.
Gastoestellen en elektrische toestellen hadden een veel hoger rendement,
maar hoe hoog precies, dat was een punt van veel discussie. Technici en kookleraressen deden kookproeven in het laboratorium, of liever nog, bij mensen
thuis. Dat hield in dat bepaalde menu’s bereid werden op verschillende typen
elektrische en gasfornuizen (en soms ook op een petroleumkomfoor en kolenfornuis), waarbij het verbruik nauwkeurig werd gemeten. Die menu’s bestonden uit gerechten die kort of lang gekookt moesten worden, of gebakken of gebraden, en waarbij gebruik werd gemaakt van zowel de kookplaten als de oven.
Met name bij elektrisch koken was het van belang in hoeverre de gebruiker de
vaardigheid bezat om de nawarmte van de kookplaten (na het uitschakelen)
nuttig te gebruiken en niet verloren te laten gaan.
Een voorbeeld van een prijsvergelijking voor koken is te vinden in het boek De
nieuwe huishouding, dat in 1929 in een bewerking van Riek Lotgering-Hillebrand verscheen. Lotgering-Hillebrand ging uit van rendementen van tien procent voor kolenfornuizen, veertig procent voor petroleumstellen en zestig procent voor gas- en elektrische kooktoestellen. Op basis daarvan presenteerde zij
de prijsvergelijking die in tabel 4.1 is weergegeven.
23 Brunings, ‘Gaslevering door de gemeente Utrecht aan de gemeente Maartensdijk’; Ingezonden brief
van J.J.L. Smits en reactie daarop van Brunings, Ons Tijdschrift 13 (1933/34) 188-192; ‘Electrisch koken’,
Ons Tijdschrift 14 (1934/35) 87-88.

86

Periode 1920-1940

Tabel 4.1: Brandstofkosten van verschillende opties voor koken24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Type kooktoestel
Prijs per 100 MJ nuttige warmte
kolenfornuis met cokes als brandstof 36 à 72 cent
petroleumstel
105
gasfornuis
95
elektrisch fornuis
185 à 280
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bij een elektriciteitstarief van vier cent per kWh zou elektrisch koken bijna twee
keer zo duur zijn als koken op gas. Naast elektrische komforen en fornuizen
noemde Lotgering-Hillebrand ook elektrische pannen (met een verwarmingselement in de panbodem), die soms gebruikt werden in de keukens van ziekenhuizen en kloosters. Die hadden volgens haar een rendement van maar liefst negentig procent. Daarmee zouden de verbruikskosten al in de buurt komen van gas.
Ondanks het lage rendement was het kolenfornuis volgens Lotgering-Hillebrand de voordeligste optie. Dat moest dan met cokes gestookt worden, de
goedkoopste en schoonste kolensoort. Haar advies was echter om enkel een kolenfornuis te gebruiken in grote keukens, en dan nog alleen in de winter, wanneer de warmte-uitstraling nuttig was. ’s Zomers kon beter op gas gekookt worden. De hogere prijs daarvan werd volgens haar ruimschoots gecompenseerd
door de voordelen van gas. In normale woningen was de keuken niet zo groot,
zodat de huisvrouw daar het beste gedurende het hele jaar op gas kon koken.25
Over de rendementen van elektrische en gastoestellen liepen de opvattingen
uiteen, zoals vermeld. De voorstanders van elektrisch koken stelden dat er bij
een elektrische kookplaat veel minder warmte verloren ging dan bij een gasbrander. En ze vergeleken bijvoorbeeld de goed geïsoleerde oven met thermostaat van een modern elektrisch fornuis met de oven van een bestaand (verouderd) gasfornuis, dat veel minder goed geïsoleerd was en geen thermostaat had.
Vandaar dat directeur Brunings van de PUEM in 1933 verklaarde dat 2 1⁄2 kWh
elektriciteit (à 10 cent) even veel nuttige warmte gaf als 1 m3 gas (à 10 cent). Lotgering-Hillebrand stelde daarentegen in 1929 – dus nog voordat de provinciale
elektriciteitsbedrijven begonnen waren met hun kookcampagnes – dat 1 m3 gas
gelijk gesteld kon worden met bijna 5 kWh elektriciteit. Waarschijnlijk zal dat
verhoudingscijfer in werkelijkheid (in de jaren dertig) ergens tussenin hebben
gelegen. Om toch te kunnen concurreren verlaagden sommige elektriciteitsbedrijven het tarief voor elektrisch koken in de jaren dertig nog verder, tot slechts
3 cent per kWh.
Bij de toenemende verspreiding van elektrische fornuizen en komforen speelden niet alleen de propaganda en het tarief een rol, maar ook de technische verbetering en de vormgeving van de toestellen. Ze werden bijvoorbeeld duur24 Meyer, De nieuwe huishouding, 31-44. (Zie ook tabel 2.2 in paragraaf 2.7.)
25 Ibidem.
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zamer en kregen meer schakelmogelijkheden en kookplaten die sneller warm
werden. Bij die ontwikkeling bleven gasfornuizen echter niet achter. Ook de fabrikanten van gasfornuizen ontwikkelden onder invloed van de concurrentie
betere toestellen met modernere vormgeving. Overigens waren de kooktoestellen die in Nederland verkocht werden bescheidener van omvang en uitrusting
dan bijvoorbeeld Amerikaanse fornuizen.26

4.5 Kookleraressen en vrouwenorganisaties
Naast de technici en de verkopers van de energiebedrijven waren er ook allerlei
vrouwen en belangenorganisaties die een rol speelden in de modernisering van de
keukeninrichting en de manier van koken in de jaren twintig en dertig. Daartoe behoorden kookleraressen in dienst van de energiebedrijven, maar ook huishoudschoolleraressen, echtgenotes van medewerkers van de energiebedrijven, vrouwenorganisaties en redactrices en auteurs van vrouwenbladen en huishoudboeken.
Die verschillende groepen representeerden ieder hun eigen beeld van ‘de huisvrouw’ en het huishouden en hadden hun eigen visie op modernisering. Terwijl de
energiebedrijven werden gedreven door het streven naar een grotere afzet en een
beter bedrijfsrendement, was de drijfveer van de anderen bijvoorbeeld het ideaal
van rationalisering en verlichting van huishoudelijke arbeid of gezonde voeding.
De meeste energiebedrijven hadden een acquisitie-afdeling voor de werving
van klanten en een laboratorium-afdeling voor het testen en ontwikkelen van
toepassingen en apparaten. Aanvankelijk werkten daar alleen mannen. Toen de
energiebedrijven zich op het koken en dus op huisvrouwen gingen richten,
bleek het onvoldoende dat de acquisiteurs konden uitleggen hoe het fornuis
werkte. Om huisvrouwen aan te spreken en te overtuigen moest er op het fornuis gekookt worden. Daarom namen de energiebedrijven vrouwen in dienst als
kookdemonstratrices. Soms waren dat huisvrouwen zonder vakopleiding, bijvoorbeeld de echtgenote van een medewerker. Maar meestal stelden de energiebedrijven iemand aan die aan een huishoudschool de opleiding tot kooklerares
of huishoudlerares had gevolgd.
Door de kookdemonstraties bereikten de provinciale elektriciteitsbedrijven
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 zien dat een gemiddeld gezin ongeveer 1 kilowattuur aan elektriciteit per gezinslid per dag zou verbruiken voor elektrisch koken, en de PUEM verlaagde het vastrechttarief voor ‘kookklanten’ in 1931 tot 3,5
26 Busch beschrijft de ontwikkeling van elektrische en gasfornuizen in de Verenigde Staten in de jaren
twintig en dertig. Beide typen veranderden in sterke mate. Een gasfornuis uit 1940 leek meer op een elektrisch fornuis uit datzelfde jaar dan op een gasfornuis uit 1920. Jane Busch, ‘Cooking competition: technology on the domestic market in the 1930s’, Technology and Culture 24 (1983) 222-245.
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4.4 Brief van een tevreden klant over elektrisch koken. Het elektriciteitsbedrijf verzamelde dergelijke brieven in een album bij wijze van referenties.

cent per kWh. De respons voldeed echter niet aan de verwachtingen. Omdat veel
mensen het elektriciteitsverbruik van een fornuis sterk overschatten, was er een
andere aanpak nodig, zo meende de directie van de PUEM. Naast demonstraties
ging het bedrijf daarom kookcursussen organiseren. In zes plaatsen, verspreid
over de provincie, installeerde de PUEM leerkeukens en nodigde huisvrouwen en
hun dienstboden uit zelf kennis te komen maken met elektrisch koken tijdens een
tweedaagse cursus. Een andere belangrijke functie van de kookcursussen, die niet
expliciet genoemd werd, was dat de deelnemers leerden omgaan met de elektrische kookwijze. Elektrisch koken was namelijk ingewikkelder dan koken op gas,
vanwege de opwarmtijd die elektrische kookplaten nodig hadden en de nawarmte die bij voorkeur nuttig gebruikt moest worden. Het was ook heel anders dan
koken op een kolenfornuis, waarbij meer met de pannen geschoven moest worden. Leidster van de kookcursussen was W. Zeldenrust-de Jongh.27
De PUEM probeerde huisvrouwen op een persoonlijke manier te benaderen,
in navolging van Amerikaanse elektriciteitsbedrijven.28 Adviseuses gingen op
27 R. Boomsma, ‘Een uitstekende instelling’, Ons Tijdschrift 13 (1933) 335-337; 25 Jaren PUEM 19161941, 170.
28 In de Verenigde Staten maakten de elektriciteitsbedrijven al vanaf 1915 veel reclame voor elektrisch
koken en veel bedrijven stuurden een kooklerares naar klanten die een elektrisch fornuis hadden aangeschaft, enkele dagen na de installatie. Het is wel de vraag wat voor fornuizen dat precies waren. In Europa
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bezoek bij vrouwen die een fornuis hadden gekocht of gehuurd, gaven hen instructie over hygiëne, rationeel huishouden en wezen hen op de mogelijkheden
van elektrisch koken en andere 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, die men in een album verzamelde en graag liet zien aan
belangstellenden.29
Voor het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf GE gold hetzelfde als voor de provinciale elektriciteitsbedrijven. Begin jaren dertig beschikte de GE over twee
kookdemonstratrices, C. Vierkant-van der Pot (de echtgenote van de secretaris
van de GE) en A. Jansen-Wieck. Toen de GE in 1933 begon met een nieuwe
campagne voor elektrisch koken, wilde het bedrijf liever een professionele
kooklerares en ging op zoek naar een ‘jonger iemand, liefst met de “achtergrond” van een opleiding aan een huishoudschool, die kon koken.’ De 22-jarige Heleen Halverhout voldeed aan dit profiel en zij werd aangesteld als hoofd
van de nieuwe Huishoudelijke Voorlichtingsdienst. Halverhout kreeg de beschikking over een demonstratiezaal, een leskeuken, een tweede kookdemonstratrice en een dienstbode.30 Ze werd lid van de Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging en steunde de afdeling Amsterdam door de demonstratiezaal
beschikbaar te stellen voor de maandelijkse bijeenkomsten.31 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.32
bleek namelijk dat de fornuizen uit die begintijd niet goed voldeden: ze verbruikten erg veel elektriciteit en
vertoonden veel defecten.
J.C. Williams, ‘Getting housewives the electric message: gender and energy marketing in the early twentieth century’, in: R. Horowitz, A. Mohun ed., His and Hers. Gender, consumption and technology (Charlottesville 1998) 95-113, aldaar 103, 106.
29 R. Boomsma, ‘De geneugten van het electrisch koken’, Ons Tijdschrift 13 (1933) 75-77.
30 H. Halverhout, Ontwikkeling Huishoudelijke Voorlichtingsdienst, Boek I 1923-1939 (plakboek / manuscript), bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD. Uit dit manuscript citeert Timo de Rijk in zijn
proefschrift: Het elektrische huis. Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in
Nederland (Rotterdam 1998).
31 Bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD, mappen 1933 t/m 1939 en dagboeken en agenda’s.
32 Naast deze elektrische kooktoestellen hadden een paar duizend Amsterdamse huishoudens sinds 1920
elektrische komforen met een relatief klein vermogen aangeschaft, die wel geschikt waren om kleinere hoeveelheden op te warmen of warm te houden, maar niet om echt een maaltijd te bereiden. In 1939 kwam Inventum met een tweeplaatsfornuis op de markt dat wel zo op het stopcontact kon worden aangesloten, dus
toen verloor de GE het overzicht op de kookklanten enigszins, zoals blijkt uit een bericht van Inventum
aan Amsterdamse installateurs.
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4.5 Kooklerares Heleen Halverhout van het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf tijdens een
demonstratie in het gebouw aan de Tesselschadestraat, omstreeks 1939. Halverhout hield
demonstraties en gaf kookcursussen aan huisvrouwen.

De kookcampagnes van de PUEM en andere provinciale elektriciteitsbedrijven
werden een redelijk succes, beter dan de campagne van de GE in Amsterdam. In
de loop van de jaren dertig werden steeds meer woningen aangesloten op het
elektriciteitsnet en veel huisvrouwen gingen elektrisch koken, vooral op het
platteland. Het aantal huishoudens waar elektrisch gekookt werd in heel Nederland steeg van 1.000 in 1931 tot zo’n 14.000 in 1935 en 53.000 in december
1939: 2 1⁄2 % van alle huishoudens. De succesrijke invoering (in de orde van tien
procent of meer van de huishoudens) bleef in hoofdzaak beperkt tot gebieden
waar geen gas was. De PUEM bereikte in haar verzorgingsgebied (de provincie
Utrecht met uitzondering van de gemeente Utrecht) een ‘score’ van dertien
procent in 1940, terwijl de GE in Amsterdam tot hooguit drie procent kwam.
Naast Amsterdam was Den Haag een stad met relatief veel elektrische kookklanten, vergeleken met andere steden, namelijk ruim twee procent in 1937. Uit
een enquête bleek dat de huishoudens in die stad vaker een elektrisch komfoor
hadden naarmate ze een duurdere woning bewoonden. Volgens gegevens uit
1938 waren de elektrische kookklanten in Nederland als volgt verdeeld over
drie categorieën: zestig procent viel in de categorie ‘kleine ambtenaren’, twintig
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procent in de categorie ‘boerenstand en arbeiders’ en twintig procent behoorde
tot de ‘beter gesitueerden’.33
Vrouwenverenigingen
Veel huishoudkundigen en vrouwenorganisaties in de jaren twintig en dertig
streefden naar rationalisering van het huishouden. Eén van de middelen daartoe
was de invoering van huishoudelijke elektrische apparaten en gastoestellen,
waarmee huisvrouwen tijd en arbeid zouden kunnen besparen. Omdat de energiebedrijven destijds propaganda maakten voor die huishoudelijke apparaten,
kun je stellen dat de belangen van die vrouwenorganisaties gedeeltelijk samenvielen met die van de energiebedrijven. Die organisaties volgden daarom de
kookpropaganda van energiebedrijven met bijzondere aandacht of gingen die
propaganda zelf uitdragen, onder de hoede van energiebedrijven.
De in 1912 opgerichte Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVvH)
streefde naar meer waardering, professionalisering van huishoudelijk werk en
efficiënte woninginrichting. Een van de activiteiten van de NVvH was de oprichting in 1926 van het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid
met als doel: ‘Voorlichting te geven over alles wat de Hollandse huishouding
eenvoudiger en goedkoper maakt. (...) De doelmatige uitoefening van de huishoudelijke arbeid te bevorderen.’ Zij zag zich niet alleen als belangenorganisatie van consumenten, maar ook als mediërende instantie tussen producent en
consument. Het Instituut keurde huishoudelijke artikelen en gaf enerzijds ‘adviezen aan huisvrouwen en (hield) anderzijds voeling met fabrikanten.’34
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 – waren zowel de PUEM als het gemeentelijk gasbedrijf te
Zeist vertegenwoordigd.35 De afdeling Zeist verleende haar medewerking aan
de PUEM bij het testen van een door dit bedrijf ontwikkeld elektrisch fornuis.
Zo gebruikte een aantal ‘gewone huisvrouwen’, leden van de NVvH in Zeist, de
fornuizen gedurende twee of drie maanden, deed verslag van het dagelijks elektriciteitsverbruik en deelde de ervaringen. Een aantal van deze verslagen publiceerde de PUEM in de brochure ‘Electrisch koken. Een onpartijdig oordeel van
33 Gegevens over elektrisch koken: ‘Getallen die spreken’, Bulletin der VEV (dec. 1937) 12; Electriciteitstatistiek 1940, CBS (Den Haag 1942); R.C.A. Franken, ‘De exploitatie van de electriciteits- en gasbedrijven
in verband met het electrisch koken’, Gasbelangen 4 (1937) 4-9; ‘Onderzoek naar de aanwezigheid van electrische toestellen voor huishoudelijke doeleinden in een aantal wijken te ’s-Gravenhage’, Economisch Technisch Tijdschrift 18 (1938) 131-135; De ontwikkeling van onze electriciteitsvoorziening 1880-1938, 891.
34 Ineke Jonker, Huisvrouwenvakwerk. 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Baarn 1987) 69.
35 Jonker, Huisvrouwenvakwerk, 14, 62-63, 68; Maandbericht der afdeeling Zeist van de NVvH oktober
1936; ‘Een “Gas-stand” op de Najaarsbeurs der Vereeniging van Huisvrouwen’, Gasbelangen 3 (1936) 154-155.
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vier gewone huisvrouwen’.36 De afdeling Amsterdam van de NVvH ging verder
dan die van Zeist en stelde in 1933 een ‘Electriciteitscommissie’ in. Die commissie organiseerde samen met de GE cursussen elektrisch koken voor de leden
van de NVvH. Enkele jaren later organiseerde ook de GG kookcursussen voor
de leden van de NVvH, maar dan voor koken op gas.
De NVvH wierp zich niet alleen op als bemiddelende instantie tussen producent en consument, maar ook als ontwerper. 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 bedrijven zoals Bruynzeel op het gebied van
woninginrichting en 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 wordt gemaakt, waren de leden van de NVvH, die vooral
uit de stedelijke middenklasse kwamen, waarschijnlijk in de eerste plaats gewend aan 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’.37
Net als de NVvH kende ook de Coöperatieve Vrouwenbond Eigen Hulp te
Amsterdam een ‘Voorlichtingscommissie op Electrisch Gebied’ die de leden
een kookcursus bij de GE aanbood. Deze commissie bestond onder andere uit
de echtgenotes van de twee directeuren van de GE, N. Lulofs-Otten en A.C.
Haitink-Verschaffelt, en de kookdemonstratrices Vierkant-van der Pot en Jansen-Wieck.38 Eigen Hulp was een in 1878 in Den Haag opgerichte coöperatieve
vereniging, met ook afdelingen in andere steden. De vereniging leverde haar leden onder andere levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en levensverzekeringen. Het is niet duidelijk of de leden in dezelfde middenklasse gesitueerd waren als de leden van de NVvH, of ook in de arbeidersklasse.39
Vrouwen Electriciteits Vereniging
In tegenstelling tot de NVvH koos de in 1932 opgerichte Nederlandse Vrouwen
Electriciteits Vereniging (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 Vereniging van Directeuren van
36 25 Jaren PUEM 1916-1941, 165-168, 172.
37 Jonker, Huisvrouwenvakwerk, 12, 69; ‘Electrisch koken en koken op gas’, Maandblad der NVvH
(1938) 281-282; ‘Electrisch koken en koken op gas’, Gasbelangen 5 (1938) 165-167.
38 Brief van de Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond, Afd. Eigen Hulp, Voorlichtingscommissie
op Electrisch Gebied aan de leden, 15 nov 1933, over cursussen elektrisch koken, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD, map 1933.
39 D. Damsma, Geschiedenis van de vereniging “Eigen hulp” n.a.v. haar 100-jarig bestaan 1878-1978 (Amsterdam 1978). Er zijn enige tijdschriften en gedenkboeken bekend van die vereniging, maar geen archieven.
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Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) in Arnhem en bovendien was het
hoofd van dat bureau, Corrie van der Schalk, bij de VDEN in dienst als eerste kooklerares. Het maandblad van de Vereniging, het Bulletin der Vrouwen Electriciteits
Vereniging, droeg de overtuiging uit dat elektriciteit uiteindelijk de beste energiedrager zou blijken te zijn, zowel voor toepassing in het huishouden als andere maatschappelijke sectoren. De onstuitbare ‘modernisering’ van de maatschappij, inclusief het huishouden, zou leiden tot elektrificering van de gehele maatschappij.40
Op 1 januari 1939 had de NVEV 2550 leden en elf afdelingen, waaronder vijf
afdelingen in de provincie Utrecht en een afdeling Amsterdam. De oplage van
het Bulletin lag ongeveer twee maal zo hoog als het ledenaantal, omdat sommige energiebedrijven het blad ook verspreidden onder geïnteresseerde huisvrouwen die (nog) geen lid waren. De fraai uitgevoerde kerstnummers, die bijna elk
jaar verschenen, kenden bovendien een extra grote oplage (met een uitschieter
tot vijftienduizend in 1934). De druk en verspreiding van het Bulletin werd geregeld (en gedeeltelijk betaald) door de VDEN.41
De penningmeester van de NVEV-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 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.42
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 is voor de betekenis van de organisatie bij de propaganda voor elektrisch koken. Het ideaal
van een efficiënt, ‘elektrisch’ huishouden bereikte relatief veel huisvrouwen
dankzij de vervlechting van de activiteiten van de NVEV met de propaganda
van de VDEN en de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.43
40 ‘Jaarverslag 1939 der V.E.V.’ Bulletin der Vrouwen Electriciteits Vereniging (juni 1939) 6-7 (in de titel
van genoemd artikel zit een typefout, want het betreft zonder twijfel het jaarverslag 1938!); Myriam Daru,
‘Een verborgen eiland in het verborgen continent’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 19 (1993) 401-410;
Anneke H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland 1840-1990. Een historisch-sociologische studie (Amsterdam 1990) 169-173.
41 Mariska Herwijer, ‘De Elektriciteits Vrouwen en de “Heeren der Schepping”. De verhouding tussen
elektriciteitsbedrijven en de NVEV 1932-1940’ (scriptie UvA 1996) 18, 24 en bijlage 2 en 3.
42 Dagboek H. Halverhout, aantekening op 24 maart en 12 oktober 1938, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD.
43 De leden van de NVEV waren zowel te vinden in de steden als op het platteland. De vereniging stelde
zich politiek neutraal op, maar had toch een modernistische en sociaal-democratische signatuur. Daarom
hadden traditionele confessionele vrouwen geen belangstelling voor het lidmaatschap. Op haar hoogtepunt, in 1969, telde de NVEV vijfduizend leden. Ruth Oldenziel, ‘Huishoudtechnologie in Nederland’ (paragraaf over NVEV), in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel IV (te verschijnen, Zutphen
2001). In 1973 werd de vereniging opgeheven. J.P. Kooger, ‘Vrouwen en elektriciteit. 40 jaar NVEV’, Elektrotechniek 68 nr.10 (oktober 1990) 925-933.
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4.6 Leden van de Vrouwen Electriciteits Vereniging op bezoek in de winkel van de Gemeente Electriciteitswerken te Amsterdam, in de jaren dertig.

Een prominente vrouw die hier genoemd moet worden is A.J. WolthersArnolli. Zij was niet alleen een van de oprichtsters van de NVEV in 1932, voorzitster van het hoofdbestuur en voorzitster van de afdeling Utrecht, maar ook
lid van de Utrechtse gemeenteraad en van Provinciale Staten van Utrecht. In
1928 begon ze te experimenteren met elektrisch koken, 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 kookplaat slecht op de pan werd
overgedragen. 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. De
kookplaat heeft immers een relatief lage temperatuur en daarom is het belangrijk dat de panbodem goed op de plaat aansluit. Ze meldde haar bevinding aan
de PUEM en andere elektriciteitsbedrijven, die zelf ook al onderzoek deden
naar elektrisch koken. Volgens haar eigen zeggen, stond ze hiermee aan de wieg
van het elektrisch koken in Nederland.44 Zij schreef in het Bulletin, en ook in de
44 De ontwikkeling van onze electriciteitsvoorziening 1880-1938, 890.
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bladen De Huishouding en Ons Tijdschrift, het huisorgaan van de PUEM, veel
artikelen over rationeel huishouden, ‘efficiency’ en de mogelijkheden van elektrische huishoudelijke apparaten.45
Een andere vrouwenorganisatie vormde zich rond De Huishouding, een ‘tijdschrift voor moderne huisvrouwen, leerlingen en oud-leerlingen van de huishoudscholen in Nederland’, waarvan het eerste nummer verscheen in 1930. Het
bevatte artikelen over rationalisering en efficiency in de huishouding, waarin
elektrische en gasapparaten besproken werden. Twee jaar 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.’ Presidente van de bond was E.J. van Waveren-Resink, die
bekend was als vertaalster/bewerkster van huishoudboeken.46 In 1933 kwamen
de NVBHO en de redactie van De Huishouding overeen samen te werken, zodat het tijdschrift vanaf januari 1933 ook het orgaan van de NVBHO was.47
De NVBHO en De Huishouding vertegenwoordigden de beroepsgroep van
huishoudleraressen en huishoudkundigen, die volledig uit vrouwen bestond en in
Nederland rond 1900 was ontstaan. Zij hadden hun opleiding genoten aan kookof huishoudscholen en de meesten van hen waren aanvankelijk werkzaam als lerares aan diezelfde scholen. Die scholen boden kooklessen aan dames en dienstboden, en leidden daarnaast gediplomeerde huishoudsters en huishoudkundigen
op. De kook- en huishoudscholen waren vertegenwoordigd op de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 in Den Haag, die gehouden werd om
de beroepsmogelijkheden voor vrouwen te vergroten. De vakopleiding tot huishoudkundige of huishoudlerares was daarvan immers een goed voorbeeld.48
De concurrentie tussen koken op petroleum, gas en elektriciteit, en de vraag
45 Artikelen van A.J. Wolthers-Arnolli in de volgende afleveringen: Bulletin der VEV (juni, augustus,
september 1934); Bulletin der VEV (maart, oktober, november 1935); Bulletin der VEV (januari, februari
1936); A.J. Wolthers-Arnolli, ‘Een kortere werkweek, ook voor de huisvrouw’, Ons Tijdschrift 13 (1933)
157-160; A.J. Wolthers-Arnolli, ‘Een stukje hedendaagse geschiedenis’, Ons Tijdschrift 13 (1933) 369-371,
408-409; Economisch Technisch Tijdschrift 21 (juni 1941) 57.
46 Van Waveren had de hand in de volgende boeken: Christine Frederick, De denkende huisvrouw.
Nieuwe inzichten (vrij vertaald door E.J. van Waveren-Resink en B. Muller-Lulofs) (Haarlem 1928); Paulette Bernège, Orde en methode in de gezinshuishouding (vrij bewerkt door E.J. van Waveren-Resink)
(Haarlem 1932).
47 E.J. van Waveren-Resink, ‘Nederl. Vrouwenbond voor Huishoudings-organisatie’, De Huishouding 4
(1933) 3; ‘De eerste bijeenkomst’, De Huishouding 4 (1933) 9.
48 A.H. van der Horst, Inventaris van het archief van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
1898 (Amsterdam 1980); Ingekomen brieven van kook- en huishoudscholen aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (NTV), IIAV Amsterdam, archief NTV, inv. nr. 133; Plattegronden van de NTV,
IIAV, Beeldarchief; Vrouwenarbeid, Orgaan van de Vereniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, verscheen wekelijks tijdens de duur van de tentoonstelling, juli-september 1898. Over de kook- en
huishoudscholen in die tijd, zie: Poelstra, Luiden van een andere beweging, 193-220.
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wat het voordeligste was, hield ook deze huishoudkundigen bezig. In oktober
1935 deden enkele bestuursleden van de NVBHO met medewerking van Heleen Halverhout vergelijkende kookproeven, in de gebouwen van de GE te
Amsterdam. De uitkomst wees licht in het voordeel van elektriciteit.49
Van Waveren-Resink was behalve presidente van de NVBHO, ook bestuurslid van de afdeling Haarlem van de NVvH, en vertaalde, samen met MullerLulofs, mede-bestuurslid van de NVBHO, het boek De denkende huisvrouw
van Christine Frederick. Zo waren er wel meer dubbelfuncties: Van der Schalk,
hoofd van het bureau van de NVEV èn kooklerares van de VDEN, zat ook in
het NVBHO-bestuur, en Douwes Dekker-Jolles was zowel voorzitter van het
dagelijks bestuur van de NVEV als bestuurslid van het Instituut van de NVvH.
Verder waren er vrouwen die in dienst waren bij een elektriciteitsbedrijf of getrouwd waren met medewerkers daarvan, en daarnaast actief waren in vrouwenverenigingen, zoals de vier genoemde leden van de Voorlichtingscommissie
op Electrisch Gebied van de Amsterdamse Vrouwenbond Eigen Hulp. Uit deze
voorbeelden blijkt dat de invloed van de elektriciteitsbedrijven verder reikte
dan de NVEV en dat ook sommige andere vrouwenorganisaties niet altijd onafhankelijk en onpartijdig waren in de concurrentie tussen gas en elektriciteit.
Het kwam veel minder vaak voor dat vrouwenorganisaties partij kozen voor
gas, dat niet zo’n modern imago als elektriciteit had. In het algemeen gold dat de
huishoudkundigen en vrouwenverenigingen, met uitzondering van de NVEV,
de kookpropaganda van gas- èn elektriciteitsbedrijven ondersteunden en mee
hielpen uitdragen.

4.6

Conclusies

Het feit dat de energiebedrijven zich gingen interesseren voor kooktoestellen
had tot gevolg dat die bedrijven zich meer dan voorheen gingen richten op huishoudens en met name op huisvrouwen. Vóór 1920 probeerden de gas- en elektriciteitsbedrijven vooral om eigenaars van woningen te interesseren voor een
verlichtingsinstallatie. Daarvoor zochten de (mannelijke) bedrijfsleiders en
acquisiteurs van de bedrijven contact met de (mannelijke) bestuurders van woningbouwverenigingen en particuliere huiseigenaren. Echter, toen de energiebedrijven in de jaren twintig en dertig propaganda gingen maken voor kooktoestellen, realiseerden de medewerkers 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
49 Dagboek H. Halverhout, aantekeningen op 13 sept. en 15 en 16 oktober 1935, bedrijfsarchief ENW
Amsterdam, archief HVD. Een verslag van deze proeven is gepubliceerd: Secr. N.B.H.O., ‘Rapport kookproeven’, De Huishouding 7 (april 1936) 14-16, (mei 1936) 10-12.
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klanten, zodat 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 acquisitie-afdeling – een huishoudelijke voorlichtingsafdeling op te richten en kookleraressen aan te stellen.
De keuzemogelijkheden van huisvrouwen werden bepaald, of beter gezegd
beperkt door de aanbodzijde. Zolang woningen niet aangesloten waren op gas
of elektriciteit, konden huisvrouwen enkel kiezen tussen steenkool en petroleum. Steeds meer plaatsen kregen echter gasvoorziening, zodat het percentage
huishoudens met een gasaansluiting steeg tot 57% in 1940.50 Het aantal woningen met elektriciteit groeide nog sneller, tot meer dan negentig procent in 1940.
In de gebieden waar energiebedrijven in de loop van de jaren dertig een gas- of
elektriciteitsnet aanlegden, besloten veel huisvrouwen, mede aangemoedigd
door de energiebedrijven, hun petroleumstel en kolenfornuis in te ruilen voor
een gas- of elektrisch fornuis of komfoor.
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 lang 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 gemeentebesturen van de steden hadden grote belangen in de gasbedrijven, die
hun inkomsten vooral haalden uit de verkoop van kookgas. Daarom voerden de
gemeentelijke elektriciteitsbedrijven in de steden weinig propaganda voor elektrisch koken – met uitzondering van de GE in Amsterdam – terwijl de gasbedrijven het tarief verlaagden en hun distributiegebied uitbreidden. In sommige
steden waren de gas- en elektriciteitsdistributie overigens in handen van één gemeentelijk energiebedrijf, juist om de onderlinge concurrentie binnen de perken te houden. Bovendien stimuleerde de concurrentiedruk de gasindustrie om
betere gaskomforen en -fornuizen te ontwikkelen. Kortom, de meeste huisvrouwen in de steden hielden vast aan het koken op gas. De weinige vrouwen
die ondanks de beschikbaarheid van leidinggas toch voor elektrisch koken kozen behoorden in meerderheid tot de midden- en hogere inkomensgroepen.
Het gevolg was dat in 1940 ruim vijftig procent van de huisvrouwen op gas
kookte. Op het platteland hadden de kookcampagnes van de PUEM en andere
elektriciteitsbedrijven wel succes. Het aantal huishoudens waar elektrisch gekookt werd in heel Nederland steeg van 1.000 in 1931 tot 53.000 in 1939. Dat
was weliswaar slechts 2 1⁄2 % van alle huishoudens, maar die snelle toename was
veelbelovend voor de toekomst.51
Het succes van koken op gas in stedelijke gebieden en van elektrisch koken
50 ‘Enkele cijfers over de openbare gasvoorziening van Nederland in 1932’, Gasbelangen 1 (1934) 81; Statistiek van de gasvoorziening in Nederland (CBS).
51 Gegevens over elektrisch koken: ‘Getallen die spreken’, Bulletin der VEV (dec. 1937) 12; Electriciteitstatistiek 1940, CBS (Den Haag 1942); R.C.A. Franken, ‘De exploitatie van de electriciteits- en gasbedrijven in verband met het electrisch koken’, Gasbelangen 4 (1937) 4-9.
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daarbuiten wordt echter niet alleen verklaard door het al of niet beschikbaar
zijn van gas en elektriciteit. De invoering van de moderne fornuizen en komforen ging samen met nieuwe opvattingen over de manier van koken. Terwijl het
kolenfornuis en het petroleumstel bij uitstek geschikt waren om voedsel urenlang te laten stoven of sudderen, benadrukten de kookleraressen op de huishoudschool en bij het energiebedrijf het belang van het kort koken van voedsel.
Dan bleef de voedingswaarde beter bewaard. Ook vanuit hygiënisch oogpunt
verdienden de schone gas- en elektrische toestellen de voorkeur volgens de deskundigen. Vrouwen die een modern kooktoestel aanschaften – daartoe overgehaald door huishoudonderwijs of progaganda – moesten dus op een andere manier gaan koken dan ze gewend waren. Bij elektrisch koken gold dit het sterkst,
omdat de gebruiksters moesten leren omgaan met de opwarmtijd en de nawarmte van de kookplaten, zeker als ze zuinig wilden koken. De gewoontes die
vrouwen hadden en de natuurlijke weerstand tegen verandering bemoeilijkten
de invoering van nieuwe manieren van koken. Om die gewoontes en weerstand
te overwinnen waren de kookcursussen dus van groot belang. Ze vormden een
noodzakelijk onderdeel van de kookcampagne, zowel vanuit commercieel als
huishoudkundig oogpunt.
De propaganda van energiebedrijven ondervond goede respons, mede onder
invloed van het ideaal van een ‘moderne’ bedrijfsmatige huishouding, dat vrouwenorganisaties uitdroegen. Er was sprake van convergentie tussen de belangen
van energiebedrijven en van vrouwenorganisaties en huishoudkundigen. De
energiebedrijven, die huisvrouwen hadden ontdekt als consumenten op een
nieuwe markt, wilden die organisaties maar wat graag voor hun karretje spannen. De vrouwenorganisaties en huishoudkundigen op hun beurt beschouwden
zich als experts op het gebied van huishoudelijk werk en traden graag op als
woordvoerder en belangenbehartiger van huisvrouwen. Het sterkst was die
convergentie tussen de elektriciteitsbedrijven en de Nederlandse Vrouwen
Electriciteits Vereniging. Die vrouwenverenigingen representeerden op grond
van hun aanhang vooral het beeld van moderne huisvrouwen uit de middenklasse, en daarom was de kookpropaganda van de energiebedrijven ook sterk
op dat beeld gericht. Op vrouwen die zich niet in dat beeld herkenden had de
propaganda dan ook minder effect. Die bleven langer trouw aan hun kolenfornuis of petroleumstel.
Met hun strategieën om de klant centraal te stellen probeerden de energiebedrijven zo dicht mogelijk door te dringen tot de ‘consumption junction’ van de
huisvrouw. Met de mannelijke acquisiteurs lukte dat onvoldoende, zeker waar
het om koken ging. Dat bleek bijvoorbeeld, toen mannelijke elektrotechnici de
electro-econoom met stolp ontwikkelden, die wel het voordeel had van een laag
elektriciteitsverbruik, maar toch niet werd geaccepteerd door de gebruikers. In
de pioniersfase hadden de ingenieurs van de energiebedrijven hun eigen echtgenotes al gemobiliseerd om fornuizen te testen. Voor de kookcampagnes namen
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de energiebedrijven vervolgens kookleraressen in dienst, die zelf met de huisvrouwen aan de slag gingen in de leskeuken en bij de vrouwen thuis en zo een
intermediaire rol vervulden. Via hun kookleraressen kregen de energiebedrijven
een beter beeld van de dagelijkse kookpraktijken en de wensen van de huisvrouwen, waardoor ze de fornuizen en de propaganda beter konden afstemmen
op de gebruikers. Bovendien slaagden de kookleraressen er vaak in om wantrouwige huisvrouwen en dienstboden tijdens de kookcursussen te veranderen
in enthousiaste voorstanders van de nieuwe kookwijze. Zodoende hadden de
cursussen meer resultaat dan de demonstraties en lezingen. De eigen ervaring
van gebruikers – of de ervaringen van kennissen en familie – gaf 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’, zo constateerde een elektrotechnicus.52 De kookpropaganda uit de jaren dertig was een vroeg, succesvol voorbeeld van wat tegenwoordig netwerkmarketing heet. Ook toen al bleek dat een effectieve strategie in de strijd om de
kookklanten.

52 A.F.E. Hanson, ‘Herinneringen aan G.E. Amsterdam’, Electro-techniek 42 (1964) 193-204, aldaar 204.

5 Warmwatervoorziening

5.1

Inleiding

Water om te drinken is van levensbelang voor de mens. Daarnaast gebruiken
mensen water om hun lichaam, woning, huisraad, kleding en andere zaken te
reinigen. Ook voor het sproeien van de tuin en het doorspoelen van de wc is
water nodig. Reinigen gaat het beste met warm water en ook voor het koken
van voedsel en het zetten van koffie en thee is warm (kokend) water nodig. In
de periode van 1920 tot 1975 is het verbruik van koud en warm water in het
huishouden sterk gestegen. De toename van het warmwaterverbruik is vooral
een gevolg van de toegenomen ‘waterbeschaving’, dat wil zeggen het toegenomen gebruik van bad en douche voor lichaamsreiniging. Dat hing samen met
ontwikkelingen in de woningbouw, zoals de installatie van een bad- of doucheruimte en van warmwatervoorziening in de woning.
Er bestonden verschillende opties om warm water te verkrijgen en elk daarvan vereiste energie. Een gebruiker die in de periode 1920-1940 thuis warm water nodig had, kon in principe kiezen uit drie opties. De eerste optie was dat de
gebruiker koud water nam en dat verwarmde op het kooktoestel. Wie op die
manier een teil met badwater moest vullen of voldoende water voor de was
moest opwarmen, had er een flinke klus aan. De tweede optie was dat de gebruiker warm water kocht bij een waterstoker of een water-en-vuurwinkel en
dat naar huis bracht, om de was te doen of om een bad te nemen. Waterstokers
waren winkeliers of straatventers die heet water en soms ook gloeiende kolen,
steenkool en aanmaakhoutjes verkochten. Ze waren met name in de steden te
vinden. Waterstokers verwarmden het water in een grote ketel op een kolen- of
gasfornuis.1
1 Rond 1900 waren ‘water-en-vuurvrouwtjes’ en ‘water-en-vuurbazen’ een bekende verschijning in Amsterdam en andere steden. A.F. Manning en P.W. Klein ed., Nederland rond 1900 (Amsterdam 1993) 146;
Beter wonen. Gedenkboek, gewijd aan het werk der woningbouwvereenigingen in Nederland, uitgegeven
t.g.v. het 25-jarig bestaan van den Nationalen Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouwvereenigingen 1913-1938 (Amsterdam 1938) 23.
Ook in 1930 nog kende de Amsterdamse Jordaan water-en-vuurwinkeltjes (en dat gold waarschijnlijk ook
voor andere wijken). Richter Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw, deel I (Utrecht 1976) 116. Hetzelfde
gold voor de Rotterdamse wijk Hillesluis. Daar waren in 1924 (minstens) twee waterstokers gevestigd, aldus Talja Blokland-Potters, Wat stadsbewoners bindt. Sociale relaties in een achterstandswijk (Kampen
1998) 37, 165-166, en artikel in de Volkskrant van 3 maart 1998. Zie ook: Henk Bruggeman, ‘De water- en
vuurhuizen van ’s-Hertogenbosch’ (’s-Hertogenbosch 1999).
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De derde optie bestond uit een speciaal apparaat of systeem voor warmwatervoorziening in de woning. Voor 1920 konden enkel welgestelde huishoudens
daarover beschikken, omdat zulke apparaten duur waren. De eerste warmwaterapparaten waren over het algemeen kolengestookte of gasgestookte voorraadtoestellen waarmee je een hoeveelheid water kon verwarmen om bijvoorbeeld een badkuip te vullen. Sommige luxe huizen beschikten zelfs over een
warmwaterleiding die leidde naar meerdere tappunten: in de keuken, de badkamer en soms ook elders.
Na 1920 werden er in Nederland nieuwe systemen voor warmwatervoorziening ontwikkeld die ook binnen het bereik kwamen van middenstands- en
arbeidershuishoudens. Dat waren de elektrische boiler (een voorraadvat dat
elektrisch wordt verwarmd), de gasgeiser (een doorstroomapparaat dat met gas
wordt gestookt) en collectieve warmwatervoorziening (een collectief systeem
dat meerdere woningen van warm water voorziet).2 Die voorzieningen brachten warm water in de keuken en in de eventuele badkamer of douchecel. Omstreeks 1920 waren badkamers alleen te vinden in de huizen van welgestelden,
maar in de jaren twintig en dertig gingen sommige bouwbedrijven en woningbouwverenigingen ook middenstands- en arbeiderswoningen voorzien van een
badkamer of doucheruimte. Met name het gemeentebestuur van Amsterdam
speelde hierbij een belangrijke rol.
Geisers en boilers werden geïntroduceerd door elektriciteits- en gasbedrijven
en dat ging gepaard met veel propaganda. De energiebedrijven hadden veel belang bij het gebruik van die warmwatertoestellen, omdat het energieverbruik
van die toestellen hun afzet ten goede zou komen. Om zo’n geiser of boiler te
installeren in een woning waren twee zaken vereist: ten eerste een aansluiting op
de waterleiding en ten tweede een aansluiting op het gas- of elektriciteitsnet.
Die eerste voorwaarde bleek nog het grootste probleem, want eind jaren dertig
was het aantal woningen zonder waterleiding groter dan het aantal woningen
zonder elektriciteit.3
Soms kozen huishoudens ervoor om niet in de woning maar op een andere lokatie warm water te gebruiken. Ze gingen bijvoorbeeld naar een badhuis of washuis om hun lichaam of hun textiel te wassen, omdat ze daarvoor thuis geen gelegenheid hadden. Een andere mogelijkheid was dat huishoudens ervoor kozen
om bepaalde huishoudelijke activiteiten uit te besteden. Ze lieten bijvoorbeeld
hun wasgoed door een wasserij reinigen. In beide gevallen werd wel warm water
verbruikt – en dus ook energie – maar dat viel buiten het huishoudelijk verbruik.
2 Naast de genoemde elektrische boilers en gasgeisers zijn er ook elektrische geisers en gasboilers gebruikt, maar die apparaten waren in de periode 1920-1940 van veel minder belang.
3 Uit de Woningtelling van 1947 bleek bijvoorbeeld dat de meeste woningen in het oosten van Nederland
(nog) niet op een waterleiding waren aangesloten. ‘Aansluiting van bewoonde woningen op waterleiding,
gasleiding en electriciteitsnet (met 3 cartogrammen)’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw (in
het vervolg afgekort tot TVS) 30 (december 1949) 181-182.
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Dit hoofdstuk gaat over de nieuwe opties voor warmwatervoorziening die
huishoudens in de periode 1920-1940 kregen. De vraag is welke huishoudens
voor die opties kozen en welke rol energiebedrijven, woningbouwverenigingen
en andere actoren daarbij speelden. De aandacht wordt ook in dit hoofdstuk
vooral gericht op Amsterdam en de provincie Utrecht. Eerst wordt in paragraaf
5.2 iets meer verteld over de achtergronden van de toenemende waterbeschaving en de verbetering van de woonomstandigheden. Dan volgt de casestudy
over Amsterdam, in de paragrafen 5.3 tot en met 5.6. Die vier paragrafen behandelen achtereenvolgens de sociale woningbouw inclusief de introductie van
bad en douche; de introductie van de elektrische boiler door het Amsterdamse
elektriciteitsbedrijf; de reactie door het Amsterdamse gasbedrijf, dat de gasgeiser introduceerde en de concurrentiestrijd die daarop volgde; en de toepassing
van collectieve warmwatervoorziening in Amsterdam.
Paragraaf 5.7 bevat de beknopte casestudy van boilers en geisers in de provincie Utrecht, waar de concurrentie ook hevig was. In paragraaf 5.8 wordt in het
kort beschreven hoe de verspreiding van warmwatertoestellen en van bad en
douche in de rest van het land verliep. Paragraaf 5.9 tenslotte bevat de conclusies van dit hoofdstuk.

5.2

Hygiëne en waterbeschaving

De toenemende waterbeschaving in de negentiende en twintigste eeuw was onderdeel van een meer omvattend beschavingsproces in de Europese cultuur
sinds het eind van de Middeleeuwen. In de negentiende eeuw kwam het nemen
van een bad meer in zwang. In het Parijs van 1838 bijvoorbeeld telde men ruim
tweeduizend (vaste) badkuipen in openbare badhuizen en zo’n duizend baignoires à domicile, losse badkuipen die door waterverkopers bij hun klanten
thuis werden gebracht om een bad te nemen. Die verkopers brachten ook het
benodigde warme water naar boven, naar de (etage)woning van de klant.4 Ook
de douche (stortbad) werd toegepast in de negentiende eeuw, in eerste instantie
vooral als een medische behandeling. Terwijl het bad bekend was uit oudere
culturen – denk aan de Romeinse en islamitische badhuizen – was de douche
een relatief nieuw fenomeen.5
4 S. Giedion, Mechanization takes command. A contribution to anonymous history (New York 2e druk
1955) 684. Roding, die hetzelfde historische ‘feit’ aanhaalt als Giedion, heeft het over ruim duizend van deze
baignoires à domicile en meer dan tweeduizend appartementen waar men een eigen bad bezat (dat overigens
met de hand gevuld moest worden). Geen van beide auteurs geeft een bronvermelding bij dit ‘feit’: Juliette Roding, Schoon en net. Hygiëne in woning en stad. De cultuurgeschiedenis van bad en toilet (Den Haag 1986) 42.
5 Zie voor de geschiedenis van hygiëne, lichaamscultuur, baden en sanitair in de loop der eeuwen, naast
Giedion en Roding: E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 18401890 (Groningen 1991); Lawrence Wright, Clean and decent. The fascinating history of the bathroom and
the water closet (Londen 1962); R. Weaver en R. Dale, Machines in the home (Londen 1992) 24-25. Voor de

Warmwatervoorziening

103

In Nederland en omringende landen ontstond in de negentiende eeuw ook
belangstelling voor het verband tussen huisvesting, openbare hygiëne en volksgezondheid. Met name in de steden werden afval, vervuiling van lucht en water
en het ontbreken van schoon drinkwater gezien als veroorzakers van (besmettelijke) ziekten. Het waren de ‘hygiënisten’ – een groep die vooral uit artsen bestond – die hierop de aandacht vestigden. Die hygiënisten speelden een belangrijke rol in de gezondheidscommissies die veel steden in de negentiende eeuw
instelden. Hun ideeën over hygiëne leidden tot de aanleg van rioleringen, waterleidingen en de bouw van betere woningen.6
De hygiënisten verspreidden ook het inzicht dat de (volks)gezondheid gebaat
zou zijn bij een betere lichaamshygiëne en daarvoor waren badkuipen of douchecellen en (warm) water vereist. Veel huishoudens uit de gegoede burgerij lieten
daarom badkamers en warmwatersystemen in hun huizen installeren. Voor de
minder gegoeden was dat nog geen reële optie. Voor hen werden er vanaf eind
negentiende eeuw particuliere en gemeentelijke badhuizen gebouwd waar ze
een douche of bad konden nemen. De aanwezigheid van die voorzieningen was
echter niet voldoende. De bevolking moest gestimuleerd worden om die baden
en douches daadwerkelijk te gebruiken om zodoende een hoger peil van waterbeschaving te bereiken.7
Het bevorderen van de waterbeschaving maakte deel uit van een meer omvattend beschavingsoffensief, dat al sinds eind achttiende eeuw op de lagere klasse
c.q. arbeidersklasse was gericht. De doelstellingen van dat offensief waren het
op een hoger peil brengen van ten eerste de orde, regelmaat en zelfdiscipline, ten
tweede de zindelijkheid en hygiëne, en ten derde de huiselijkheid en het gezinsleven van de arbeidersgezinnen, min of meer in navolging van de burgerij.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw waren er naast professionele hygiënisten twee andere groepen te onderscheiden die het beschavingsoffensief
voerden: enerzijds (sociaal-liberale) burgerlijke groepen, die handelden uit humanitaire overwegingen, angst voor volksopstanden of het besef dat de econo-

Turkse en Marokkaanse hammaams, zie: M. Buitelaar en G.J. Gelder, Het badhuis tussen hemel en hel (Amsterdam 1996). Voor de waterbeschaving in Nederland in de negentiende eeuw, zie: E.S. Houwaart, ‘Gezondheid en openbare hygiëne’, in: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel II (Zutphen 1993).
6 Allerlei hygiënische maatregelen en veranderingen in de omgangsvormen in Europa sinds de Middeleeuwen zijn overigens niet zozeer te verklaren door medische en hygiënische kennis, maar door sociale
overwegingen. De hygiënische argumenten zijn vaak achteraf als rechtvaardiging aangevoerd. Een voorbeeld: het motief om zich regelmatig te wassen bestond aanvankelijk uit de vrees om anderen aanstoot te
geven; pas later raakte de overtuiging ingeburgerd dat regelmatig wassen in het belang van de eigen gezondheid was. J. Goudsblom, ‘Openbare gezondheidszorg en het civilisatieproces’, in: J. Goudsblom, De
sociologie van Norbert Elias (Amsterdam 1987) 183-210.
7 Myriam Daru, ‘De min gegoede klasse is tot onreinheid geneigd’, in: ‘En dat al voor de arbeidende klasse’. 75 jaar Volkshuisvesting Rotterdam (Rotterdam 1992) 58-62; Houwaart, ‘Gezondheid en openbare hygiëne’, 27.
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mie en de maatschappij als geheel gebaat waren bij gezonde en gedisciplineerde
arbeiders. Anderzijds arbeidersorganisaties en sociaal-democratische groeperingen, zoals de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), die de ‘onderdrukte klasse’ wilden bevrijden en verheffen. De materiële vooruitgang bood
namelijk gelegenheid aan de hoger geschoolde en beter betaalde arbeiders (de
basis van de SDAP) om zich te onderscheiden van de armere arbeiders die ongeschoold waren of geen vast werk hadden (het zogenaamde lompenproletariaat). Die statusrivaliteit tussen verschillende groepen arbeiders gaf aanleiding
tot het nastreven van een meer ‘beschaafde’, burgerlijke levensstijl.8
Dit beschavingsoffensief werd uitgevoerd door woningbouwverenigingen en
door professionele personen en organisaties, zoals woninginspectrices, gemeentelijke gezondheidsdiensten, kruisverenigingen en wijkverpleegsters.
Huishoudscholen gaven lessen in hygiëne; er werden tentoonstellingen gehouden, bijvoorbeeld de Internationale Hygiëne Tentoonstelling te Amsterdam in
1921; en diverse gemeenten stelden ‘woonscholen’ in, waar de ‘ontoelaatbare’ of
‘asociale’ gezinnen onder begeleiding moesten leren hoe zich te gedragen in de
(nieuwe) woning en de wijk.9 Hygiëne werd gezien als een ‘technologie’ om het
gedrag van mensen te beïnvloeden en de levensomstandigheden te verbeteren.10
Vooral de arbeidersbevolking in de snel groeiende steden leed in de negentiende en begin twintigste eeuw onder beroerde woonomstandigheden. Ze waren
aangewezen op etagewoningen die werden gebouwd door particuliere bedrijven (projectontwikkelaars) en na oplevering verkocht aan gefortuneerde particulieren en bedrijven als beleggingsobject. Die huisbazen verhuurden de woningen om geld te verdienen. Veel van die woningen waren klein, gebrekkig
geconstrueerd, kenden weinig voorzieningen en werden slecht onderhouden;
vandaar de benaming speculatiebouw. In de loop van de negentiende eeuw werd
deze situatie steeds meer onderkend en als ongewenst beschouwd door het
vooruitstrevende deel van de heersende klasse. Betere volkshuisvesting werd
erkend als voorwaarde voor het beschavingsoffensief. Ook de emancipatie van
de arbeiders zorgde ervoor dat de huisvesting meer politieke aandacht kreeg.11
De aandacht van de politiek voor volksgezondheid en woonomstandigheden
leidde tot de Gezondsheidswet en de Woningwet, die beide in 1901 werden aan8 Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid (proefschrift Amsterdam 1984) met name 243244.
9 Myriam Daru, ‘Hygiënisering en moralisering van de gezondheidszorg’, in: Gezond en wel. Vrouwen
en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (Amsterdam 1998); Jos van Dieten, ‘Wij zullen jullie mores leren’, in: ‘En dat al voor de arbeidende klasse’. 75 jaar Volkshuisvesting Rotterdam (Rotterdam 1992)
33-54.
10 Nancy Stieber, Housing design and society in Amsterdam. Reconfiguring urban order and identity,
1900-1920 (Chicago, London 1998) 263.
11 Hoewel het algemeen kiesrecht pas in 1917 (voor mannen) en 1919 (voor vrouwen) werd ingevoerd,
kwamen al in 1897 de eerste sociaal-democraten in de Tweede Kamer.

Warmwatervoorziening

105

genomen. De Woningwet, die werd ingediend door de ministers van Financiën,
Binnenlandse Zaken en Justitie, gaf aan lokale gezondheidscommissies een rol
in het bouw- en woningtoezicht.12 Volgens de toelichting op de Woningwet was
een goede woning de voorwaarde voor een zindelijke levenswijze, en de huisvrouwen – die voor een ordelijk en gezellig huis moesten zorgen – dienden
daarin door een betere huisvesting te worden ondersteund. Die opvatting
spreekt ook uit het volgende citaat, uit een gedenkboek over woningbouwverenigingen uit 1938:
Dat de volkshuisvesting van overwegende beteekenis is voor de volksgezondheid,
voor het geestelijk en zedelijk peil der bevolking, staat voor ons, menschen van dezen
tijd, vast. Het is ons volkomen duidelijk, dat een donkere, vochtige, slecht geventileerde woning het weerstandsvermogen verzwakt, lichamelijke onreinheid in de hand
werkt en de bewoners bevattelijk maakt voor allerlei kwalen. (...) Het verband, dat er
bestaat tusschen drankmisbruik, criminaliteit en woningtoestanden is ons volkomen
duidelijk en diep is in ons de overtuiging doorgedrongen, dat alle maatschappelijke
hervormingsarbeid tot vruchteloosheid gedoemd is, wanneer daarmede geen verbetering van de woningtoestanden gepaard gaat.13

Een aspect van goede huisvesting was dat er in elke woning stromend water moest
zijn (en later ook warmwatervoorziening), want als de huisvrouw dat water elders
moest gaan halen, zou ze minder geneigd zijn om te reinigen. Een nog belangrijker
argument om elke woning op de waterleiding (en riolering) aan te sluiten was de
wens (kort na 1900) om de gangbare privaten met beerputten en het tonnensysteem
te vervangen door toiletten met waterspoeling (water-closet). Zodoende kregen de
meeste woningen watervoorziening in de keuken en de wc. In veel etagewoningen
in de steden echter beschikten de bewoners over een gemeenschappelijke wc en
dito kraantje op het trapportaal, die ze moesten delen met hun buren.

5.3

Sociale woningbouw in Amsterdam

De Woningwet van 1901 vereiste dat gemeenten een gemeentelijke bouwverordening opstelden, die onder andere eisen zou stellen aan nieuwbouwwoningen ten aanzien van toiletten, drinkwaterleiding, riolering en dergelijke.
Verder regelde de wet de medewerking van de gemeentelijke en de rijksoverheid aan nieuwbouw in de vorm van voorschotten en bijdragen die verstrekt konden worden aan woningbouwverenigingen.14 Ook werd de moge12 Rochdale 50 jaar. Jubileumboek, uitgegeven t.g.v. het vijftigjarig bestaan v.d. Coöperatieve Bouwvereniging Rochdale u.a. te Amsterdam, Rochdale (Amsterdam 1953) 24.
13 Beter wonen, 7.
14 De Woningwet spreekt over ‘bij wet toegelaten verenigingen, vennootschappen en stichtingen, die uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting werkzaam zijn’. Voor het gemak gebruik ik
daarvoor de term woningbouwverenigingen.
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lijkheid geschapen dat gemeenten zelf woningen zouden bouwen en exploiteren.15
In Amsterdam, waar de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) in
1903 met één en in 1907 met zeven zetels in de gemeenteraad kwam, is de gemeentelijke bouwverordening in 1905 in werking getreden. Woningbouwverenigingen bouwden hun eerste woningen met Woningwet-steun in 1909, en de
gemeente Amsterdam begon in 1917 zelf met de bouw van woningen, vanwege
de woningnood die een gevolg was van de Eerste Wereldoorlog.16 De SDAP
speelde een grote rol in de Amsterdamse gemeentepolitiek in de jaren tien,
twintig en dertig. Voor de woningbouw waren met name de SDAP-wethouders
Wibaut en De Miranda van belang. Florentinus Marinus Wibaut was lid van de
gemeenteraad van 1907 tot 1931. In 1914 werd hij wethouder voor volkshuisvesting en tijdens volgende wethoudersperiodes bezat hij onder andere de portefeuilles voor financiën en gemeentebedrijven. Salomon Rodrigues de Miranda
was raadslid van 1911 tot 1939. In 1919 werd hij wethouder voor de levensmiddelenvoorziening, de was-, bad- en zweminrichtingen en andere zaken. Tijdens
zijn wethoudersperiode van 1921 tot 1927 kwam daar de portefeuille voor
volkshuisvesting nog bij. Ook in de jaren dertig was hij bijna onafgebroken
wethouder en steeds met de portefeuille voor volkshuisvesting.17
De SDAP probeerde de Woningwet optimaal te benutten en haar eigen opvattingen tot norm te verheffen. Andere partijen in de gemeenteraad en in de
Tweede Kamer hadden echter andere opvattingen over de ideale woning of waren meer terughoudend met betrekking tot overheidsingrijpen. Een verkiezingsbrochure van de SDAP voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen
van 1939 zei daarover het volgende: ‘Bij zijn streven om de bouw van goede en
goedkope woningen met lage huren zoveel mogelijk te bevorderen heeft wethouder De Miranda [in de periode 1935-1939] de voortdurende tegenwerking
van de regering ondervonden. De sociaal-democratische woningbouw-politiek
streeft ernaar om door de bouw van verenigingswoningen en gemeentewoningen het woningtype in de stad zoveel mogelijk te verbeteren. Dan moeten de
particuliere bouwers immers vanzelf wel mee. Op deze wijze bevordert de gemeente indirect de verbetering van het woningtype in de gehele stad.’18
De gemeente Amsterdam kende niet alleen een bouwverordening om betere
woningen af te dwingen, maar ook een bewoningsverordening die eisen kon
stellen aan de bewoners. A. Keppler, de directeur van de Gemeentelijke Wo15 Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities (Almere 1993).
16 Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw; Amsterdam Stadsontwikkeling Volkshuisvesting (Amsterdam
1924).
17 G.W.B. Borrie, Monne de Miranda. Een biografie (Den Haag 1993).
18 M. Sluyser, Wat zij deden! Vier jaren van strijd en opbouw in Amsterdam’s raad. Het werk der sociaaldemocratische wethouders (Amsterdam 1939) 5; Nancy Stieber, Housing design and society in Amsterdam.
Reconfiguring urban order and identity, 1900-1920 (Chicago, London 1998).
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ningdienst schreef hierover in 1925: ‘Aan het doorvoeren van alle deze voorschriften kleven groote moeilijkheden, omdat hierbij sterk wordt ingegrepen in
het gebruik van de woning en dus ook in het gezinsleven. Doch wat baat het hygiënische woningen te bouwen als het gebruik volledig in strijd is met hygiëne
en de algemeen geldende opvattingen van zedelijkheid. Ten aanzien van dit onderdeel van de verbetering der volkshuisvesting staan wij nog aan het begin. En
met heel veel voorzichtigheid en heel veel beleid moet dit worden aangevat.’19
De genoemde bewoningsverordening met al zijn voorschriften was een voorbeeld van het beschavingsoffensief, dat tot doel had om de burgerlijke opvattingen over hygiëne en zedelijkheid te propageren onder de lagere klasse. Keppler
sprak weliswaar over algemeen geldende opvattingen, maar blijkbaar golden die
opvattingen destijds nog niet zo algemeen bij sommige bevolkingsgroepen.
De woningbouw was zeker niet het enige terrein van de gemeentepolitiek waarop de sociaal-democraten zich profileerden. De Miranda, die zoals gezegd ook
wethouder voor de levensmiddelenvoorziening en voor de was-, bad- en
zweminrichtingen was, publiceerde in 1926 een boekje in de serie ‘Bibliotheek
voor gemeentepolitiek’ met de titel De gemeente en haar nieuwe taak. Daarin
schreef hij:
Die taak beteekent uitbreiding van gemeentebemoeiing. Zij omvat ingrijpende maatregelen op het gebied van productie en distributie van eerste levensbehoeften, of wel
het oprichten van instellingen en bedrijven, die het leven van de burgers kunnen veraangenamen, alsook die, welke de moeilijke en zware taak van de vrouwen kunnen
verlichten. (...) De hoofdstad is de plaats waar de eerste voorpostengevechten geleverd
zijn en worden voor het doen van enkele bescheiden stappen op nieuw terrein, thans
nog door burgerlijke partijen bestreden, doch bestemd om, gelijk dit met andere punten van het socialistische gemeenteprogram het geval is, later gemeengoed te worden.20

Ook gaf De Miranda uitleg over zijn beleid met betrekking tot gemeentelijke
washuizen, badhuizen en zwembaden – instellingen die tot doel hadden de ‘sociale hygiëne’ van de bevolking te verbeteren. ‘Het betreft hier vooral de levenswijze en den werkkring van de huisvrouw, te wier behoeve ook bij den woningbouw reeds grote aandacht wordt besteed aan een doeltreffenden bouw en een
gerieflijke inrichting van de woning. Het doel is, den arbeid van de huisvrouw te
vereenvoudigen, haar zware taak te verlichten, het huiselijk leven te veraangenamen en de gezondheid van het individu door reinheid te bevorderen.’21
De badhuizen, die een belangrijk middel waren in het streven naar reinheid en
gezondheid en waarvoor wethouder De Miranda verantwoordelijk was, waren

19 A. Keppler en F.M. Wibaut, De gemeente en de volkshuisvesting (Amsterdam 1925) (nr.2 uit de serie
‘Bibliotheek voor gemeentepolitiek’) 124.
20 S.R. de Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak (Amsterdam 1926) 6.
21 Ibidem, 73-74.
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geen uitvinding van de sociaal-democraten. Het eerste badhuis van Amsterdam
werd in 1797 gesticht en was bedoeld voor welgestelden. De eerste particuliere
volksbadhuizen verschenen in de laatste decennia van de negentiende eeuw. In
1890 besloot de gemeenteraad schoolkinderbaden ofwel klassikale ‘commandobaden’ te stichten. En in 1911 werd het eerste gemeentelijke badhuis voor het gewone publiek geopend. In de daaropvolgende jaren bouwde de gemeente er meerdere en nam ook particuliere badhuizen over. In 1920 werd het ‘Badhuizenplan’
van De Miranda aangenomen; dat behelsde de bouw van zeven nieuwe volksbadhuizen en zes nieuwe schoolkinderbaden. Deze uitbreiding was noodzakelijk
dankzij de succesvolle propaganda van de Dienst der Wasch-, Bad- en Zweminrichtingen, die zowel volwassenen als schoolkinderen ‘waterbeschaving’ bijbracht.
Na voltooiing van het Badhuizenplan, in 1931, waren er totaal veertien gemeentelijke volksbadhuizen en elf kinderbadhuizen in Amsterdam: een badhuis
in elke volksbuurt. De gemeente moest wel geld toeleggen op de exploitatie van
de badhuizen, want de tarieven waren niet kostendekkend. In 1921 werden de
tarieven verhoogd: de oude prijs was vijf cent per stortbad (douche) of kuipbad;
de nieuwe varieerde van tien tot twintig cent, naar gelang de dag van de week.
Maar de gemeente moest nog steeds geld toeleggen. De Miranda verantwoordde die uitgaven als volgt: ‘Als de gemeente zelf exploiteert moet deze bemoeiing
worden beschouwd als een sociale dienst ten behoeve van de burgerij en dat wel
in het belang der openbare gezondheid. Dat kost dus geld, maar stellig niet
zooveel als wanneer de burgers geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente in een ziekenhuis verpleegd moeten worden.’22
Woningen met bad of douche
De Miranda behandelde in het boekje De gemeente en haar nieuwe taak niet alleen badhuizen, maar ook de wenselijkheid en mogelijkheid van een badgelegenheid in de woning: ‘Want baden moet niet slechts als hygiënisch noodzakelijk worden bepleit – het moet ook een genot zijn. Dat is slechts te bereiken
door het bad in huis.’23 De gemeente Amsterdam gaf hierin het goede voorbeeld
door zelf woningen te bouwen met een douchecel. Toen het genoemde boek
van De Miranda in 1926 werd publiceerd, waren er al een groot aantal gemeentewoningen met douchecellen gebouwd: Betondorp (uit 1923) telde driehonderd
woningen met een douchecel (en zeshonderd zonder douche). En Tuindorp
Nieuwendam (1924) bestond uit duizend woningen die alle voorzien waren van
een doucheruimte.24
22 Jos van den Bongaardt, Elke week een goed bad! Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van
Amsterdam (Amsterdam 1990); Borrie, Monne de Miranda. Een biografie (Den Haag 1993) 148-150; De
Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak, 87, 240.
23 De Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak, 90.
24 Amsterdam Stadsontwikkeling Volkshuisvesting, 33-35.
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Maar zoals het bouwen van badhuizen niet automatisch leidde tot regelmatig
badhuis-bezoek van de Amsterdammers, zo bleek het aanbrengen van een douchecel in de woning niet voldoende om de bewoners onder de douche te krijgen
en de waterbeschaving te verhogen. Dat bleek onder andere uit een enquête onder de bewoners in Betondorp die in het bezit van een badruimte met douche
waren. Slechts 44 procent van hen gebruikte de cel om te douchen, terwijl 56
procent de douchecel niet gebruikte dan wel als bergruimte of slaapkamer gebruikte. Een voor de hand liggende verklaring was dat de bewoners niet gewend
waren te douchen en er dus ook geen behoefte aan hadden. Maar een bezwaar
was ook dat de bewoners zelf een geiser of boiler moesten aanschaffen en velen
vermeldden dat ze dat te duur vonden.25 Van de 44 procent die de douche wel gebruikte had slechts 18 procent zo’n apparaat aangeschaft. De overige 26 procent
douchte dus met koud water, waarschijnlijk enkel in de zomer. De Miranda
concludeerde daarom als volgt: ‘Zooveel mogelijk dient de gemeente te bevorderen, dat in iedere nieuw te bouwen woning een badgelegenheid aangebracht
wordt, teneinde zoo spoedig mogelijk voor de bevolking het ideaal: een badgelegenheid in eigen woning, te bereiken. Het zal dan aanbeveling verdienen, dat
de gemeente een geyser en badkuip of douche verstrekt, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk in de huur kunnen worden verrekend.’26
In 1930 verschenen er twee opvallende rapporten over de indeling en inrichting
van woningen. Het ene rapport kwam van een commissie onder auspiciën van
het Amsterdamse gemeentebestuur, die ‘... zou hebben na te gaan, welke de wijze van indeeling en inrichting van woningen moest zijn om het huishouden en
den arbeid der huisvrouw zooveel mogelijk te vereenvoudigen’. Het andere rapport was het resultaat van een gezamenlijke commissie van onder meer de Bond
van Nederlandsche Architecten, de Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond
en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Dit sloeg dus niet enkel op
Amsterdam, maar had een landelijke uitstraling. Beide rapporten pleitten onder
andere voor woningen met badkamers of douchecellen en met collectieve voorzieningen, zoals verwarming, warmwatervoorziening en washuizen.27
Het is duidelijk dat het Amsterdamse gemeentebestuur niet alleen stond in zijn
opvattingen over moderne voorzieningen in de woningen. Het voorbeeld van
de gemeente om woningen met douchecellen te bouwen werd nagevolgd door
25 Vóór 1926 waren geisers en boilers inderdaad duur in aanschaf en gebruik en werden ze nog nauwelijks gebruikt. De GE introduceerde het nachtstroomtarief voor boilers in 1926 en de GG kwam pas daarna met goedkopere gasgeisers. (Zie de volgende paragrafen.)
26 De Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak, 90-92.
27 De Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond is eerder genoemd in hoofdstuk 4. Rapport van de
studiecommissie inzake practische woninginrichting (Amsterdam 1930) (GA Amsterdam); Rapport van de
Commissie voor Rationeele Woningbouw, BNA (Den Haag 1930); Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities, 210-211.
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Amsterdamse woningbouwverenigingen en particuliere bouwbedrijven. In
1930 bouwde woningbouwvereniging De Dageraad 194 woningen in de Stadionbuurt met blokverwarming, douchecel en collectieve warmwatervoorziening. En bouwbedrijf Van Saane bouwde een complex ‘meer verzorgde arbeiderswoning[en] (...) voorzien van de gemakken, die de moderne techiek ook
voor het arbeidersgezin toegankelijk stelt’. Dit complex, aan de Tugelaweg, trok
veel aandacht in de vakliteratuur, onder andere vanwege de blokverwarming
met twee radiatoren per woning, de douchecel in elke woning en de collectieve
warmwatervoorziening. Blijkens een enquête in 1932 waren de bewoners zeer
tevreden over hun douchecel met warmwatervoorziening en vanwege het succes bouwde hetzelfde bedrijf in 1933 in de wijk Landlust een soortgelijk complex arbeiderswoningen met douchecellen en warmwatervoorziening.28
In een aantal gevallen legde de gemeente aan particuliere bouwers die op erfpachtsgrond wilden bouwen de verplichting op om een douchecel of badkamer
op te nemen in de woningen (waarschijnlijk middenstandswoningen). Dat
bleek relatief weinig meerkosten op te leveren en daarom gingen particuliere
bouwers op eigen initiatief ook andere woningen (op particuliere gronden) op
vrij grote schaal van douche- of badruimte voorzien.
Een volgende stap was de bouw in 1932 van bijna duizend woningen door
woningbouwverenigingen aan het Hygiëaplein en omgeving (Stadionbuurt),
die allemaal een bad of douche hadden en een collectieve warmwatervoorziening. Langzamerhand won de gedachte veld, ‘dat in een vereenigingswoning
een badgelegenheid, een badkamertje of een douchecel behoort. Te Amsterdam
zullen niet veel arbeiderswoningen meer door vereenigingen worden gebouwd,
waarin geen badgelegenheid is opgenomen.’29 Hygiëa (Hygieia) is overigens in
de Griekse mythologie de godin van de gezondheid. Ook de gemeentelijke
dienst voor de was-, bad- en zweminrichtingen beeldde haar af in reclamefolders in de jaren dertig, als godin van de reinheid.30
In 1933 kon De Miranda als wethouder voor volkshuisvesting zijn ideaal een
stap dichterbij brengen: de gemeenteraad ging akkoord met een nieuwe bouwverordening, die onder meer een doucheruimte inclusief watervoorziening en
gelegenheid tot aansluiting van een warmwatertoestel vereiste in elke nieuwe
woning. Dit viel midden in de crisisjaren, toen het beleid van de (rijks)overheid
gericht was op maximale bezuiniging en de minister van Volkshuisvesting
noemde de Amsterdamse maatregel daarom ‘een voorbeeld van noodelooze
opvoering van eischen in bouwverordeningen’. De Miranda had blijkbaar geen
28 Bouwbedrijf 7 (1930) 227-232; TVS 11 (1930) 173-182; TVS 13 (1932) 55-56; Bouwbedrijf 10 (1933)
289-293.
29 ‘Badgelegenheid in vereenigingswoningen’, TVS 13 (1932) 35.
30 Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities, 205; Amsterdam Volkshuisvesting (Amsterdam
1938) aangeboden door de Amsterdamse woningbouwverenigingen t.g.v. het 25e jaarcongres van de Nationale Woningraad; J. van den Bongaardt, Elke week een goed bad!, 47.
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steun kunnen krijgen om ook de installatie van een warmwatertoestel voor de
douche verplicht te stellen. M.E.H. Tjaden, de directeur van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam, schreef daarover: ‘Voorts wordt alleen de
ruimte geëischt en aansluitingsmogelijkheden; de douche apparaten zelve worden niet geëischt. Indien de huisbaas deze niet aanbrengt en de huurder ze niet
voor eigen rekening aanschaft, zal aanvankelijk het doel niet verwezenlijkt worden, doch is een zeer bruikbare kast- of waschruimte aanwezig. Welke in de
veelal zeer beperkte woonruimte lang geen overbodige luxe is.’31
Een douchecel volgens de eis, met waterdichte vloer, wandbetegeling, ventilatie, verlichting en gelegenheid tot aansluiting op waterleiding, riool en gas- of
elektriciteitsleiding32 – maar exclusief installatie van geiser of boiler en verbruikskosten – verhoogde de bouwkosten, waardoor de woonlasten met zo’n
20 cent per week zouden stijgen, volgens Tjaden.33 De kosten van een elektrische boiler met nachtstroom zouden 22 cent afschrijving + 2 cent waterverbruik
+ 8 cent elektriciteitsverbruik per week bedragen voor een gezin van vier personen die ieder een keer per week douchten.34 De totale kosten zouden dus 52
cent per week bedragen voor een gezin van vier personen. Tjaden berekende
verder dat een douchebeurt in een gemeentelijk badhuis 20 cent kostte, waarvan
de ene helft door de persoon in kwestie werd betaald en de andere helft door de
gemeente. Vier personen die ieder een keer per week naar het badhuis kwamen
kostten dus samen 80 cent per week. De gemeente, die wilde dat iedere inwoner
elke week een douche of bad kon nemen, kon dus beter zorgen dat elke woning
van een douche werd voorzien dan meer badhuizen bouwen. Voor de inwoners
was dat weliswaar iets duurder, maar ook comfortabeler, en voor de gemeente
was dat veel goedkoper. Tjaden schreef ook: ‘tenslotte biedt de installatie [van
een warmwatervoorziening in de douche] de mogelijkheid van warmwaterleverantie voor huishoudelijk gebruik.’ Dat de huisvrouw het warme water ook kon

31 Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities, 205; Niels L. Prak, Het Nederlandse woonhuis
van 1800 tot 1940 (Delft 1991) 175; M.E.H. Tjaden, ‘De eisch van een doucheruimte in de Amsterdamsche
bouwverordening en de kosten daardoor veroorzaakt’, TVS 15 (1934) 29-32. De douchecel werd overigens
ook wel als kolenberghok gebruikt.
32 Uit de tekst van het bouwverordening en uit overige literatuur leid ik af dat het gaat om een douche
waarbij de gebruiker op de tegelvloer van de doucheruimte staat. De woningplattegronden uit die tijd vertonen echter uiteenlopende symbolen om de douche aan te geven; soms is er een ‘douchebak’ getekend in
de doucheruimte. Een foto van de doucheruimte van een woning in Landlust, Amsterdam-West, gebouwd
omstreeks 1938, toont een gasgeiser met douchekop plus gewone kraan boven een grote wasbak (lavet), die
wel geschikt is om kinderen te douchen en de was te doen, maar minder geschikt als douche voor volwassenen. Na 1945 zou zo’n lavet veel vaker toegepast worden in plaats van een gewone douche (zie hoofdstuk
9). Beter wonen, 118.
33 In 1933 schatte Tjaden dat de meerkosten van een douchecel de woonlasten met 40 cent per week zouden verhogen, maar in 1934 kwam hij tot een schatting van 14 à 27 cent per week.
34 Tjaden gaat uit van een boiler van 40 liter voor een gezin van man, vrouw en twee kinderen die ieder
een keer per week douchen. Blijkbaar douchen ze alle vier op dezelfde dag (zaterdag) en gebruiken ze met
z’n vieren maximaal 40 liter heet water, zodat de boiler slechts één nacht per week hoeft te functioneren,
want met 8 cent (4 kWh) kan de boiler slechts 7 uur werken.
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gebruiken voor de was en in de keuken, zag hij dus als een positief neveneffect
van de douche. Tjaden gaf toe dat niet alle bewoners direct een geiser of boiler
zouden laten installeren en de doucheruimte niet, of voor andere doeleinden
zouden gebruiken, maar, zo wierp hij tegen: ‘Daarbij moet dan niet uit het oog
worden verloren, dat, gezien de stijgende “waterbeschaving”, men over eenige
jaren wèl de behoefte zal krijgen aan het voor het eigenlijke doel benutten van
een douche-ruimte.’ En dan zou het relatief eenvoudig en goedkoop zijn om
alsnog een warmwaterapparaat te installeren in de douche-ruimte.35
Door de bouw van de wijk Landlust in Amsterdam-West, van 1933 tot 1935,
nam het aantal woningen met badgelegenheid sterk toe. In deze wijk bouwden
verschillende woningbouwverenigingen en bedrijven in totaal 3600 woningen
die vrijwel allemaal een douche of bad hadden. Directeur Keppler van de Gemeentelijke Woningdienst liet onderzoek doen naar het gebruik van de badgelegenheid en de warmwatervoorziening en daaruit bleek dat tachtig procent geregeld
gebruik maakte van de badgelegenheid. Bijna veertig procent van de huishoudens beschikte over collectieve warmwatervoorziening, bijna dertig procent
over een elektrische boiler en acht procent over een gasgeiser. Vijf procent gebruikte het kooktoestel om badwater te verwarmen. De resterende twintig procent maakte geen geregeld gebruik maakte van de badgelegenheid. De meest
voorkomende reden daarvoor was dat ze geen geld hadden voor een geiser of
boiler als gevolg van werkloosheid. Uit deze gegevens bleek dat de bewoners van
deze wijk veel meer gebruik maakten van hun badgelegenheid dan de bewoners
van Betondorp, tien jaar daarvoor. Dat was vooral te danken aan het feit dat een
groot deel van de woningen door de bouwbedrijven of woningbouwverenigingen voorzien was van een geiser, boiler of collectieve warmwatervoorziening.36
De ontwikkeling dat steeds meer woningen voorzien werden van een bad of
douche, in combinatie met de rationalisering van de huishouding, zorgde voor
een toenemende behoefte aan warmwatervoorziening in de woning, met bij
voorkeur tapplaatsen in de keuken en in de badkamer of douche. Daarvoor ontwikkelden energiebedrijven en fabrikanten warmwatertoestellen die in de woning werden geïnstalleerd en die op gas of elektriciteit werkten. Er werden echter ook collectieve systemen voor warmwatervoorziening ontwikkeld, met
name in Amsterdam. Die bestonden uit een centrale ketel, gestookt met kolen
of gas, van waaruit leidingen het warme water naar omliggende woningen voer35 M.E.H. Tjaden, ‘Eenige wijzigingen in de Amsterdamsche bouwverordening’, Het Bouwbedrijf 10
(1933) 229-231; Tjaden, ‘De eisch van een doucheruimte in de Amsterdamsche bouwverordening en de
kosten daardoor veroorzaakt’. Artikel 183a van de nieuwe bouwverordening vermeldt de eisen die aan een
doucheruimte worden gesteld en 183b de eisen aan een badruimte.
36 A. Keppler, ‘Eenige bijzonderheden omtrent de woningen en de bewoners in het uitbreidingsplan
Landlust’, (Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, 1936) GA Amsterdam, Amsterdam Bibliotheek, AA
176, 1-7, 39.
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5.1 Luxe badkamer met
elektrische boiler uit de jaren
dertig.

den. In de volgende paragrafen komt de ontwikkeling van de gasgeiser en de
elektrische boiler aan bod, evenals de propaganda van de Amsterdamse energiebedrijven. Daarna volgt de collectieve warmwatervoorziening.

5.4

Elektrische boiler

Ik voorzie, 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.37

Bovenstaande voorspelling deed Lulofs, de directeur van de GE (Gemeente Electriciteitswerken te Amsterdam), in 1929, toen de GE nachtstroomboilers ging ver37 Aldus werd directeur Lulofs van de GE geciteerd in de krant: ‘Electriciteit in Amsterdam’, Ons Tijdschrift 9 nr.4 (november 1929) 14-16. Ditzelfde artikel was op 12 oktober 1929 gepubliceerd door het Algemeen Handelsblad.
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huren. In de periode daarvoor was warmwatervoorziening enkel te vinden in de
woningen van welgestelden. Al rond 1900 waren sommige herenhuizen en villa’s
uitgerust met centrale verwarming en warmwatervoorziening, al dan niet gecombineerd. In de stookkelder stond een kolenketel waarin water werd verwarmd en
dat water stroomde vanuit een voorraadvat door een warmwaterleiding naar
meerdere tappunten in de woning, bijvoorbeeld naar de gootsteen in de keuken en
naar het bad in de badkamer. Eventueel ook naar wastafels en naar een spoelbak in
de bijkeuken om de was te doen. Een knecht of dienstmeid moest de ketel stoken
en zorgen dat er de hele dag voldoende warm water beschikbaar was.
Ook waren er rond 1900 al gasapparaten 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 of dienstbode 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. Zo’n badgeyser was duur in aanschaf en gasverbruik en daardoor een luxe apparaat dat weinig verspreiding kende.38 (Zie figuur 2.3 van een Vaillant gasbadkachel in hoofdstuk 2.)
Verreweg de meeste huishoudens beschikten echter niet over dergelijke centrale systemen of gasbadkachels. Men verwarmde het benodigde water op het
komfoor of fornuis, of men kocht het bij een waterstoker, zoals eerder beschreven. Steeds meer huishoudens in de steden schaften 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.39 Voor de gasbedrijven werd waterverwarming dus een
38 H.J. van Eck en R. van der Oord, Vonk & Vlam. Energie voor Utrecht (Utrecht 1986) 85; W. Landsman, ‘Een nieuw toestel voor de bereiding van warm water’, Het Gas (1927) 370-372. In het tegenwoordige taalgebruik wordt met de term geiser een gas-doorstroomapparaat aangeduid, en met de term boiler een
voorraadapparaat dat in de meeste gevallen met elektriciteit (vaak nachtstroom) wordt gevoed, hoewel gasboilers ook voorkomen. Voor 1920 echter – en ook nog vaak daarna – werd de term geyser gebruikt als een
synoniem voor warmwatertoestel, ongeacht of het om een voorraad of een doorstroomapparaat ging en of
het op gas of elektriciteit werkte. Om het onderscheid duidelijk te maken heb ik voor deze tekst het woordgebruik in de bronnen meestal vertaald naar de termen geiser (of gasgeiser) en boiler (of elektrische boiler).
De hier genoemde gasbadkachel was dus eigenlijk een gasboiler.
De uitvinding van het gas-warmwaterapparaat dateert overigens uit 1868, evenals de benaming geyser
(Engels octrooi op naam van B.W. Maughan). Die benaming was ontleend aan het geologische verschijnsel
geiser: een bron waaruit op min of meer regelmatige tijden een straal heet water en stoom met kracht ontwijken. Het woord geiser is afgeleid van het IJslands geysir dat spuiter betekent.
In de jaren achttiennegentig brachten de – later bekend geworden – Duitse fabrikanten Vaillant en Junkers
hun eerste (bad)geisers op de markt. G. Dil, ‘De geschiedenis van het steenkolengas in Nederland 18161969’, (niet gepubliceerd, ca.1992); Weaver e.a., Machines in the home, 24-25.
39 Erna Meyer, De nieuwe huishouding, R. Lotgering-Hillebrand ed. (Amsterdam 1929) 52-56.
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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 te verwarmen waren wel verkrijgbaar, maar werden nauwelijks gebruikt. In Amsterdam werden de woningen in de periode rond 1920 in hoog tempo voorzien van
elektrische aansluitingen en lichtinstallaties. Tot 1920 was strijken naast verlichting de enige toepassing van elektriciteit in het huishouden die op grotere schaal
voor kwam. Er waren echter veel meer elektrische huishoudelijke apparaten op
de markt of in ontwikkeling en de GE zag daarin mogelijkheden om het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de huishoudens te vergroten. De aansluiting van
alle wningen, die in de jaren twintig min of meer voltooid werd, was voor het
bedrijf slechts een eerste stap op weg naar verdere elektrificering van het huishouden. Daarbij was het bedrijf niet zo zeer gebaat bij een toename van het verbruik zonder meer, maar vooral bij een toename van het verbruik buiten de
piekuren (de avonduren wanneer de lampen brandden). Daardoor zou namelijk
de lastfactor hoger wrden, wat gunstig was voor het bedrijfsresultaat.
Al vanaf 1911 deed de GE onderzoek naar nieuwe huishoudelijke toepassingen, zoals elektrische strijkijzers, fornuizen, theelichtjes, broodroosters en waterkokers. In samenwerking met de industrie (met name Inventa, het latere Inventum) ontwikkelde de GE diverse huishoudelijke apparaten, die relatief
goedkoop en degelijk waren. Die apparaten werden vervolgens geproduceerd
door de industrie en verkocht door installateurs, die wningen bezochten om
elektrische installaties aan te leggen. Om het gebruik te stimuleren introduceerde de GE in 1918 een vastrechttarief van een aantal guldens per maand plus 9 1⁄2
cent per kWh, dat voor sommige huishoudens gunstiger was dan het gewone tarief van 25 cent per kWh. Daardoor werd het elektriciteitsverbruik van die
nieuwe apparaten goedkoper.40
Het vastrechttarief was een eerste stap in de strategie van de GE om het gebruik van huishoudelijke apparaten te stimuleren. In 1920 zette de GE een tweede stap door huishoudelijke apparaten rechtstreeks te gaan verkopen en verhuren aan de klanten, tegen gunstige voorwaarden. Het belangrijkste verkooppunt
voor die apparaten was de gemeentewinkel, ook wel Gemeentelijke Electriciteitswinkel genoemd, die begin jaren twintig onder de verantwoordelijkheid van
wethouder De Miranda viel. De Miranda schreef daarover in 1926 het volgende:

40 Later werd het vastrechttarief nog flink verlaagd. Bronnen uit 1928 en 1934 bijvoorbeeld noemen een
tarief van slechts vier cent. J.A.J. Sybrandi, ‘De winkel der Gemeentelijke Electriciteitswerken te Amsterdam’, Electrotechniek 6 (1928) 229-230; H.Th. Baart de la Faille, ‘De toepassing van de electriciteit in de
woningen te Amsterdam’, Ons Tijdschrift 14 (1934) 97-98.
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‘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 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.’ Rond 1920 was de propaganda van de GE nog vooral gericht
op huisvrouwen uit de middenklasse, maar uit dit citaat blijkt dat ook de minder
bedeelde huishoudens een doelgroep van de GE werden. Dat werd mogelijk in
de loop van de jaren twintig, toen steeds meer woningen werden aangesloten en
de bevolking bovendien meer te besteden kreeg.41
Omstreeks 1918 verkocht de GE elektrische waterketels en elektrische geisers.
Deze apparaten werden in een brochure genoemd onder het kopje ‘Bijkoken’,
waaruit al blijkt dat ze de functie van het gaskomfoor of kolenfornuis gedeeltelijk konden overnemen. Met de genoemde geiser en een ringdouche42 kon je volgens de brochure een douchebad van drie minuten nemen, waarvoor 0,3 kWh
elektriciteit nodig was (ongeveer drie cent aan energiekosten). Dit apparaat was
een geiser – dat wil zeggen een doorstroomapparaat – met een elektrisch vermogen van 6 kW. In eerste instantie ontwikkelden de electrotechnici namelijk elektrische geisers. Het idee om een hoeveelheid water door warmte-accumulatie geleidelijk op te warmen in een heetwaterreservoir (boiler ofwel voorraadapparaat)
ontstond pas in tweede instantie. Het bezwaar van een elektrische geiser, met
name een badgeiser, was het grote vermogen dat 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.43
Ook de ‘thermokraan’, die vanaf omstreeks 1920 door de GE geleverd werd,
werkte volgens het doorstroom-principe. Het was een speciale kraan met daarin een klein elektrisch verwarmingselement. De thermokraan werd gedurende
de jaren twintig in relatief kleine aantallen verkocht (zie verder). Als huishoudelijk apparaat werd hij geen succes, maar huisartsen bijvoorbeeld maakten er
41 Die gemeentewinkel in de Vijzelstraat te Amsterdam was voortgekomen uit een houten loods die tijdens de schaarsteperiode gebruikt was voor distributie van schoenen en kleding. Vanaf 1920 ging de GE die
loods gebuiken om elektrische huishoudelijke apparaten te verkopen en informatie te verstrekken. J.A.J.
Sybrandi, ‘De winkel der Gemeentelijke Electriciteitswerken te Amsterdam’, Electrotechniek 6 (1928) 229230.
De Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak, 30-31; ‘Laat de electriciteit u behulpzaam zijn ...’, folder
van de GE omstreeks 1918, GA Amsterdam, Bibl., inv. nr. N 46.008.04.; Timo de Rijk, Het elektrische huis.
Vormgeving en acceptatie van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland (Rotterdam 1998) 31-33.
42 Ringdouche: een ringvormige sproeier die om het lichaam heen past en die je van je hoofd naar je voeten beweegt om je af te spoelen. Die ringdouche was bedoeld om op een boiler of geiser aan te sluiten. Zie
figuur 5.5.
43 ‘Laat de electriciteit u behulpzaam zijn ...’, folder van de GE omstreeks 1918; A.F.E. Hanson, ‘Herinneringen aan G.E. Amsterdam’, Electrotechniek 42 nr.9 (1964) 193-204.
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wel vaak gebruik van, omdat die in hun praktijk vaak kleine hoeveelheden heet
water nodig hadden en de kosten voor hen geen groot bezwaar waren.
In de jaren voor 1920 hadden de technici van de GE ook met elektrische heetwaterreservoirs geëxperimenteerd, in het laboratorium maar ook thuis, in hun
eigen woning. Het eerste type dat de GE op de markt bracht was een aftapboiler (zie kader) van 20 liter die door een element van 100 W werd verwarmd.
Deze werd geïntroduceerd op een tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in 1920 en was vooral bedoeld om te douchen. Het reservoir was duur in aanschaf en verbruikte veel elektriciteit en werd daarom enkel
door rijkere huishoudens (en bedrijven) gekocht.44
Aftapboilers en drukboilers
Het elektrisch warmwaterreservoir (boiler) dat het Amsterdamse elektriciteitsbedrijf
(de GE) in de jaren twintig ontwikkelde was een zogenaamde aftapboiler. Een ander
type boiler, dat in de jaren dertig door andere bedrijven op de markt werd gebracht, was
de drukboiler. De werking van beide typen en de verschillen waren als volgt.45
De aftapboiler had twee kranen: één
om de boiler te vullen vanuit de koudwaterleiding (vulkraan) en één om warm water af te tappen (tapkraan). Bij de eerste
aftapboilers moest de gebruiker de vulkraan zelf opendraaien om de boiler te
vullen en weer dichtdraaien wanneer de
boiler vol was. De meeste boilers werden
met goedkope nachtstroom verwarmd en
daarom vulde de gebruiker zijn boiler
elke avond. Soms moest de verbruiker
zelf het verwarmingselement inschakelen
maar er waren ook boilers met een schakelklok die bijvoorbeeld om middernacht
het element inschakelde. Een thermostaat
5.2 Aftapboiler (links) en drukboiler.
schakelde het element weer uit wanneer
k.w. koud water; w.w. warm water;
het water een temperatuur van 90°C had
v.k. vulkraan; a.t.k. aftapkraan.
bereikt. Dankzij een goede isolatie koelde
het water maar langzaam af, zodat de gebruiker de hele dag warm water kon tappen. De
aftapboiler stond niet onder druk en werd daarom hoog aan de wand van de keuken of
badkamer bevestigd. Enkel dankzij dat hoogteverschil kon je het warme water aftappen
aan de kraan of douchekop. Deze boiler kon meerdere tappunten van warm water
voorzien, maar niet meer dan één tegelijkertijd. Als iemand de warmwaterkraan in de
keuken opende, terwijl er ook iemand onder de douche stond, dan werd het douche44 Hanson, ‘Herinneringen aan G.E. Amsterdam’.
45 ‘Welk heetwaterreservoir moet ik nemen?’, Bulletin der Vrouwen Electriciteits Vereeniging (september 1938) 6-7; ‘Het vol-automatische nachtstroom-reservoir’, Bulletin der Vrouwen Electriciteits Vereeniging (november 1938) 10; J.J. Moerkerk en Ans de Beer, Electriciteit en gas in de huishouding (Rotterdam
1939) 50-56; ‘Warm water. De warmwatervoorziening van woningen bij gebruik van aardgas als energiebron’ (VEG-Gasinstituut, Rijswijk 1974) 7.
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water kouder. Als de gebruiker de hele voorraad warm water verbruikt had, was de boiler leeg en kwam er geen water meer uit de kraan.
Om de boiler gebruiksvriendelijker te
maken ontwikkelde de GE een aftapboiler
die niet met de hand maar automatisch gevuld werd, een zogenaamde automatische
aftapboiler met schakelklok. Er zat niet alleen een warmwaterreservoir in maar ook
een reservoir met een vlotter, bovenin het
apparaat. Het koude water uit de waterleiding stroomde door een vlotterkraan in
het bovenste reservoir, net als in de stortbak van een wc. ’s Nachts opende de schakelklok een magneetkraan, waardoor water
uit het vlotterreservoir naar het warmwaterreservoir stroomde, net zolang tot dit
reservoir vol was. Het verwarmingselement werd ook ingeschakeld door de klok
en uitgeschakeld door een thermostaat. De
magneetkraan liet maar weinig water door,
zodat het vullen enkele uren duurde en het
verwarmingselement de toevoer kon ‘bijhouden’, ondanks het relatief kleine elektrisch vermogen (550 W voor een 40 liter
reservoir). Het voordeel van deze constructie was het gemak voor de klant: hij of
zij hoefde zich niet te bemoeien met het
vullen of inschakelen van de boiler en kon
elke dag beschikken over een bepaalde
5.3 Automatische nachtstroomboiler
hoeveelheid warm water.
van het Amsterdamse elektriciteitsbeDe GE verbeterde niet alleen de boiler
drijf GE.
zelf, maar ontwikkelde ook een nieuwe
elektriciteitsmeter die het elektriciteitsverbruik bijhield en een schakelklok bevatte.
Deze zogenaamde volautomatische nachtstroom-muntmeter was een meter waarin de
klant munten moest werpen om elektriciteit te kunnen gebruiken. Op die manier betaalde de klant niet alleen het elektriciteitsverbruik tegen dag- en nachttarief, maar ook
het vastrechtbedrag en de huur van de boiler. De ingenieuze schakelklok regelde de inen 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 op zaterdagmiddag en zondag de gehele dag.
De drukboiler, die in de jaren dertig ook op de markt kwam, bestond uit een reservoir
met onderin een aansluiting op de waterleiding en bovenin een overloop die verbonden
was met de warmwaterleiding. Een verwarmingselement, dat over het algemeen ’s
nachts werd ingeschakeld, verwarmde het water en een thermostaat zorgde ervoor dat
het element bij een watertemperatuur van 90°C uitschakelde. Als de gebruiker in de
keuken of badkamer een warmwaterkraan opende, stroomde het warme water onder
druk naar de kraan. Als er een liter warm water werd getapt, kwam er onderin de boiler
een liter koud water binnen, maar dat mengde zich nauwelijks met het warme water. De
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drukboiler had het voordeel dat hij onder druk van de waterleiding werkte, waardoor
hij ruim tien liter warm water per minuut kon leveren en meerdere tappunten tegelijkertijd kon bedienen, zelfs al stond hij in de kelder. De aftapboiler, die een veel kleinere tapsnelheid had en niet geschikt was voor meerdere tappunten tegelijkertijd, raakte
om die reden na de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik. Tegenwoordig worden enkel
nog drukboilers gebruikt.

De diverse soorten warmwaterapparaten werden niet in zo grote aantallen verkocht als kachels of stofzuigers, zoals blijkt uit de volgende verkoopresultaten.
De GE verkocht in de jaren twintig circa 4.000 à 6.000 elektrische kachels per
jaar; 3.000 strijkijzers; 6.000 stofzuigers46; 1.000 waterketels en snelkokers; 80
thermokranen; 50 à 170 ringdouches; en 10 badgeisers. Het aantal verkochte
grote en kleine heetwaterreservoirs bedroeg 500 in 1924 en 800 in 1925.47
Het elektriciteitsbedrijf wilde graag dat de klanten meer heetwaterreservoirs
zouden gebruiken, omdat die reservoirs veel extra elektriciteit buiten de piekuren zouden verbruiken, maar dat hoge verbruik vormde juist een bezwaar
voor de klanten. Voortbordurend op het idee van het vastrechttarief, becijferde
Lulofs, de directeur van de GE, dat de kostprijs per kWh ’s nachts en in het
weekend nog veel 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. Deze automatische aftapboiler was een technische innovatie (zie kader). Maar dat niet alleen, het gelijktijdig ingevoerde speciale nachtstroomtarief was ook in bedrijfseconomisch
opzicht een innovatie. De GE was hiermee één van de eerste in Nederland en
Lulofs besteedde in een publicatie in 1935 veel aandacht aan de bedrijfseconomische verklaring van dit tarief.48 Het zeer lage nachtstroomtarief (2 cent per
kWh bij de invoering in 1926 en medio jaren dertig verlaagd tot 1 1⁄2 cent) voor
het elektriciteitsverbruik van de boiler maakte het gebruik betaalbaar voor een
grotere groep huishoudens en stimuleerde aldus de verkoop van nachtstroom-

46 In 1923 werden er ca. 1400 stofzuigers verkocht, maar in 1924 wel 10.000, en in de daaropvolgende jaren stabiliseerde de verkoop rond 6.000 per jaar. De piek in 1924 werd veroorzaakt door de introductie van
twee relatief goedkope modellen van Nederlands fabrikaat. Zie: Timo de Rijk, Het elektrische huis, 39-41.
47 Timo de Rijk, Het elektrische huis, 41-43, gebaseerd op jaarverslagen van de GE. De tabel van De Rijk
is onjuist, zo blijkt uit vergelijking met De Miranda, De gemeente en haar nieuwe taak, 31.
48 Over het vastrechttarief schrijft Lulofs in 1935 het volgende: ‘De introductie van den (...) genoemden
kostenfactor als zoodanig gaf mij indertijd aanleiding tot 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.’ W. Lulofs, Rationeele electriciteitslevering in Nederland (1935) 33. Het idee van de nachtstroomboiler was overigens niet door
Lulofs zelf bedacht, want al in 1923 beschreef Sybrandi in het tijdschrift Sterkstroom, dat ‘electrische
warmwateraccumulatoren’ in Duitsland en andere landen veelvuldig werden toegepast en dat die apparaten
als regel ’s nachts verwarmd werden. J.A.J. Sybrandi, ‘De toepassing der electriciteit in de huishouding’,
Sterkstroom 1 (1923) 13-15, 32-34 en 55-56, aldaar 33.
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boilers. Met name in 1927 werden er veel van verkocht, bijna 2.000 stuks, maar
daarna zakte de verkoop weer in.49
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 en dat werd een succes. Om het regelen van de boiler en het innen van de
huursom zoveel mogelijk te automatiseren ontwikkelde de GE de volautomatische nachtstroom-muntmeter (zie kader).
De GE leverde boilers van verschillende afmetingen. De klanten konden een
boiler van 40, 80, 150 of 250 liter huren (vanaf ƒ0,90 per maand). In 1933 ging
het bedrijf ook douche-installaties (een vaste sproeier met mengkraan) verhuren voor ƒ0,20 per maand. Die douchekraan werd dan aangesloten op de boiler.
Het innen van de huur daarvoor verliep ook via de nachtstroommuntmeter. De
verhuur van nachtstroomboilers en van douches werd een groot succes, zoals
blijkt uit grafiek 5.150 en 5.2.51
Het aantal verhuurde boilers steeg van jaar tot jaar, tot 24.000 in 1933 en 45.000
in 1940 (terwijl het totaal aantal verkochte boilers op ongeveer 4.000 bleef steken). En vanaf 1933, toen de GE ook douche-installaties ging verhuren, kozen
vrijwel alle nieuwe huurders voor die combinatie van boiler en douche. De keuze van de GE om in 1933 douches te gaan verhuren was waarschijnlijk ingegeven
door de wijziging van de Amsterdamse bouwverordening, die een douche- of
badruimte eiste in alle nieuwe woningen.52 Uit grafiek 5.1 blijkt dat de afzet van
de GE aan huishoudens sterk steeg in de jaren twintig en dat dit werd veroorzaakt door het toenemend gebruik van elektrische apparaten in het algemeen en
nachtstroomboilers in het bijzonder. De afzet aan huishoudens en overige kleinverbruikers nam sneller toe dan de afzet in andere sectoren (krachtdoeleinden,
tram, openbare verlichting en verlichting bij grootverbruikers).
49 A.F.E. Hanson, ‘Een halve eeuw energiemeting’, De Koppeling (september 1953) 158-163; Lulofs, Rationeele electriciteitslevering in Nederland; uitnodigingskaart voor nachtstroom-demonstraties, verspreid
door de GE in juni 1926, GA Amsterdam, Bibl. inv.nr. N46.008.04; brochure ‘Heetwaterinstallaties in
huur’, GE 1935, bedrijfsarchief ENW Amsterdam; Timo de Rijk, Het elektrische huis, 44-45.
50 Lulofs, Rationeele electriciteitslevering in Nederland, 40 (grafiek). De gegevens zijn waarschijnlijk gebaseerd op statistische gegevens m.b.t. gewone contracten en vastrecht-contracten en op de metingen van dubbeltariefmeters voor nachtstroom. Ter vergelijking: de totale afzet van het bedrijf in 1929 bedroeg 236 miljoen kWh,
als volgt verdeeld: 118 miljoen kWh voor verlichting en huishoudelijk verbruik, 90 miljoen kWh voor kracht en
28 miljoen kWh voor de tram en openbare verlichting. Directeur Lulofs van de GE noemde deze gegevens in een
interview voor het Algemeen Handelsblad (12 oktober 1929) om aan te tonen hoe populair elektriciteit in het
huishouden was geworden. ‘Electriciteit in Amsterdam’, Ons Tijdschrift 9 nr.4 (november 1929) 14-16.
51 Hanson, ‘Een halve eeuw energiemeting’, De Koppeling (1953) 161. Mijn interpretatie van de grafiek is
dat vanaf 1933 vrijwel alle nieuwe huurders van een boiler tevens een douche-installatie huurden, omdat de
twee curven in de grafiek gelijk op gaan.
52 Hanson, ‘Een halve eeuw energiemeting’, De Koppeling 1953; Jaarverslagen GE 1935, 1938, 1940; Lulofs, Rationeele electriciteitslevering in Nederland, 40; Brochure ‘Heetwaterinstallaties in huur’, GE 1935.
Voor de werking van de nachtstroommuntmeter, zie ook: Wilma Cornelisse, Peter van Overbeeke en Jan
van den Ende, Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam (Amsterdam 1995) 28-35.
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Grafiek 5.1 Elektriciteitsafzet
van de GE aan huishoudens en
overige kleinverbruikers, opgesplitst naar licht, huishoudelijk
verbruik en nachtstroomboilers,
1924-1934.

Grafiek 5.2 Aantallen door de GE verhuurde nachtstroomboilers en douche-installaties,
1929-1953.
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5.5

Gasgeiser

De Gemeente Gasfabrieken (GG) te Amsterdam, die tot dan toe weinig aandacht had besteed aan warmwatertoestellen, was niet gelukkig met de elektrische boilers en kwam omstreeks 1927 met nieuwe gastoestellen die moesten
concurreren met de elektrische boilers. Voor die tijd (sinds begin jaren twintig)
maakte de GG vooral propaganda voor gaskachels en in mindere mate voor
kooktoestellen. Middelen daartoe waren tentoonstellingen, samenwerking met
de detailhandel en de verkoop van gasapparaten in de toonkamer(s) van de
GG.53 Behalve kachels en kooktoestellen verkocht de GG ook gasboilers (gasbadkachels), maar niet in grote aantallen. De verkoop daarvan bedroeg slechts
18 stuks in 1921; steeg daarna tot circa 300 per jaar voor de jaren 1923-1927; en
bedroeg bijna 500 per jaar in 1928 en 1929; daarna zakte de verkoop in.54
In 1927 ging de GG nieuwe gasgeisers verkopen (al dan niet zelf ontwikkeld).
Deze geisers hadden een zodanige constructie dat ze eventueel via een leiding
meer tappunten in huis van warm water konden voorzien en ze waren ook geschikt – dat wil zeggen groot genoeg – om een bad te vullen. De GG noemde dit
type een ‘automatische gasgeiser’ of ‘gasautomaat’, maar ik duid het voor het
gemak aan als badgeiser. Ze werden verkocht tegen contante betaling of op afbetaling. In hetzelfde jaar plaatste Het Gas (het vakblad voor de gasindustrie) de
tekst van een lezing van een Ierse gastoestellenfabrikant, waarin geisers en voorraadtoestellen voor warm water werden beschreven: ‘Geysers worden geplaatst
op de plek, waar het warme water afgeleverd moet worden, zooals bij een bad
of een gootsteen.’ Die geisers hadden een zeer hoog rendement en waren dus relatief goedkoop in gebruik. Ze werden echter van koper gemaakt en hadden een
ingewikkelde inwendige constructie, waardoor ze duur waren in aanschaf. Eind
1929 kondigde de GG het plan aan voor ‘het in huur geven van automatische
geysers, zulks in den geest, zooals thans bij de G.E. geschiedt.’55
In oktober 1930 verscheen de eerste druk van een brochure over de badgeiser
in combinatie met een vastrechttarief. Elke klant die zo’n geiser met minstens
twee tapplaatsen aanschafte werd een vastrechtarief toegestaan met een gasprijs
van 4 cent/m3 in plaats van de gewone prijs van 10 cent. De geiser kon bijvoor-

53 De gemeentewinkel wordt niet genoemd in de bronnen als verkooppunt voor gasapparaten en had
blijkbaar enkel een functie als verkoop- en informatiepunt van de GE. Ik veronderstel dat de toonwinkel
van de GG evenzeer een ‘gemeentewinkel’ was, en dat het feit dat men de GE-winkel gemeentewinkel
noemde berust op toevallige historische omstandigheden. Het zou echter ook kunnen duiden op een voorkeur voor elektriciteit boven gas bij het gemeentebestuur of bij wethouder De Miranda.
54 Verkoopcijfers ontleend aan: Timo de Rijk, Het elektrische huis, 45 en noot 73. De Rijk geeft geen verkoopcijfers over de jaren 1932-1934, maar wel over de jaren 1935-1938, waarin de verkoop sterk toeneemt
van 300 tot bijna 4.000 per jaar. Uit de gegevens van De Rijk blijkt niet wanneer de GG nieuwe geisertypes
introduceert en welke types geisers in de verkoopcijfers zijn opgenomen.
55 Het Gas (1927) 470; Brief (no. 1642) van de GG aan de wethouder voor de gemeentebedrijven d.d. 27
nov. 1929, bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
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beeld boven de badkuip worden geplaatst met een warmwaterleiding naar een
wastafel of de keuken. Deze brochure was gericht op gegoede huishoudens, zoals onder andere blijkt uit de afbeelding van een dienstbode die warm water
voor de afwas tapt en die tegen haar mevrouw zegt: ‘Maar mevrouw, sinds deze
warmwaterkraan bij den gootsteen is geplaatst, kunnen wij de werkster gerust
missen. Ik behoef nu niet elk moment ketels water op te zetten en te wachten.
Alles gaat even vlug.’56
In datzelfde jaar begon de GG ook met de installatie van badgeisers in nieuwbouwwoningen (waarschijnlijk middenstandswoningen), in samenwerking met
architecten en bouwbedrijven, die daarvoor provisie ontvingen. Diezelfde marketingstrategie – samenwerking met bouwbedrijven en woningbouwverenigingen – werd ook toegepast door de concurrent, de GE. Directeur Lulofs van de
GE had immers al in 1912 ervaren dat die strategie goed werkte, toen hij woningbouwverenigingen wist te interesseren voor elektrische verlichting. Geisers
dan wel boilers werden bij de bouw van nieuwe woningen aangebracht met de
bedoeling dat de bewoners daarvoor een huurovereenkomst zouden sluiten met
de GG respectievelijk de GE. Deze strategie leverde nieuwe klanten op en vormde bovendien een goed reclame-object. Op de bouwplaats plaatsten de energiebedrijven reclameborden met de tekst: ‘Voor huishouding en voor bad worden
hier in alle woningen automatische gasgeysers geplaatst ..’ of ‘In deze woningen
wordt den bewoners het warme water voor bad en huishoudelijk gebruik door
onze [GE] heetwaterreservoirs geleverd ...’. Tussen 1930 en 1934 wist de GG op
deze manier bijna 300 geisers te verhuren.57 Een veel groter aantal badgeisers
werd echter rechtstreeks aan klanten verhuurd. Het totaal aantal in huur uitstaande badgeisers nam elk jaar met ongeveer 400 stuks toe gedurende de jaren
1930-1938, zodat er eind 1938 circa 3.700 huurgeisers in gebruik waren.58
Prijsvergelijking
De concurrentie tussen de GE en de GG spitste zich toe op de prijs van de
warmwatertoestellen, zowel de huursom als de verbruikskosten. Ook de huishoudkundige Riek Lotgering-Hillebrand vergeleek in 1929 de verbruikskosten
van gasgeisers, elektrische boilers en kooktoestellen in haar eerder genoemde
boek De nieuwe huishouding (zie tabel 2.2 op pagina 50). Ze berekende hoeveel
brandstof er nodig was om 340 liter water te verwarmen van 10° tot 80°C (waarvoor 100 MJ nuttige warmte is vereist). De goedkoopste manier was om het water te verwarmen op een kolenfornuis dat met cokes werd gestookt, maar dat
56 Het vaste bedrag voor dit vastrechttarief wordt niet genoemd. De huur van de geiser bedroeg ƒ3,60 per
maand voor het kleinste toestel. Brochure ‘Dubbel voordeel’ (GG 1930) bunkerarchief ENW, archiefmap
Gas 7.
57 ENW bunkerarchief, map 23: antwoorden van GG op vragen van referendaris, 16/11/’34.
58 Jaarverslagen GG.
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raadde Lotgering-Hillebrand af, omdat dat omslachtig was en veel tijd vergde.
Water verwarmen op een gasfornuis voldeed al beter, maar Lotgering-Hillebrand
adviseerde de huisvrouwen om een gasgeiser of elektrische boiler te gebruiken.
Die waren goedkoper in gebruik dan een gasfornuis respectievelijk elektrisch
fornuis, omdat er minder warmte verloren ging (zie de brandstofkosten in de
rechterkolom van tabel 2.2). Bovendien gaf zo’n warmwatertoestel vrijwel direct warm water, zodat de wachttijd korter was dan bij een fornuis. Of een elektrische boiler goedkoper in gebruik was dan een gasgeiser was afhankelijk van
de lokale tarieven. Sommige elektriciteitsbedrijven kenden een tarief van 2 cent
per kWh voor nachtstroomboilers en in dat geval bedroegen de kosten 60 cent
per 100 MJ (mits de gebruiker de volledige inhoud van de boiler elke dag
verbruikte, want anders ging er meer warmte verloren). Voor gasgeisers ging
Lotgering-Hillebrand uit van een gastarief van 10 cent per m3, waarmee ze uitkwam op 71 cent brandstofkosten, iets duurder dus dan de kosten van een
nachtstroomboiler.59
Deze conclusie blijft natuurlijk een momentopname. In de concurrentiestrijd
tijdens de jaren dertig introduceerden sommige gasbedrijven extra lage tarieven
voor gasgeisers (in Amsterdam bijvoorbeeld 4 cent per m3 voor badgeisers),
terwijl sommige elektriciteitsbedrijven hun nachtstroomtarief nog verder verlaagden, tot 11⁄2 cent per kWh.
De huisvrouwen hebben dergelijke prijsvergelijkingen vast wel betrokken in
hun afwegingen om een nieuw fornuis of warmwatertoestel aan te schaffen,
maar waarschijnlijk lieten ze hun keuze toch in de eerste plaats bepalen door de
aanschaf- en installatiekosten of door de huurtarieven. De GG hield daar rekening mee en ging daarom vanaf 1932 ook een kleiner type geiser verhuren – eenvoudiger en goedkoper dan de badgeiser, zonder afvoer van verbrandingsgassen
en blijkbaar bedoeld voor (bestaande) arbeiderswoningen. Dit nieuwe type geiser, dat ik aanduid als keukengeiser, was voorzien van een kraan onderaan het
toestel maar kon geen andere tappunten van warm water voorzien. Het was dus
bedoeld om ofwel boven de gootsteen te installeren, ofwel in de douchecel. In
het laatste geval kon de klant er een (ring)douche op aansluiten. Deze geiser
werd verhuurd voor 25 cent per week, maar de klanten moesten wel het gewone gastarief van 10 cent per m3 betalen.60

59 Meyer, De nieuwe huishouding, 31-44, 52-56.
60 In de jaarverslagen werd dit type geiser een ‘doorstroomapparaat’ genoemd, hoewel ook de badgeiser
een doorstroomapparaat was. Van een speciaal tarief, zoals bij de badgeiser, werd geen melding gemaakt,
zodat ik aanneem dat het gewone tarief van 10 cent per m3 gold. Jaarverslagen GG 1932-1936 en 1939. In
het bedrijfsarchief ENW vond ik een ongedateerde advertentie van Valks’ Handelmaatschappij voor een
geiser van het merk Junkers, met de leus ‘Doet Uw electrisch reservoir weg en koopt een Junkers R12. U
bespaart tijd en geld’. Uit aantekeningen op die advertentie blijkt dat de GG dit type geiser verhuurde voor
ƒ0,25 per week met gratis installatie. ENW bunkerarchief, map 7.
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5.4 Gasgeiser uit de eerste serie die in 1932
verhuurd werd door het Amsterdamse gasbedrijf, met vaste douchekop.

De introductie van de keukengeiser
in 1932 was een groot succes. Ruim
23.000 klanten deden een aanvraag om
zo’n geiser te huren, maar omdat de betreffende fabrieken61 niet zo snel konden leveren, werden er in dat jaar
18.000 geplaatst. De GG hoopte met
deze nieuwe keukengeisers (en met de
badgeisers) de teruggang in het gasverbruik voor koken en verwarming te
compenseren. Vanwege de crisis haalden veel Amsterdammers namelijk hun
petroleumstelletjes weer uit de kast, of
gingen weer kolen stoken, om te besparen op de gasrekening. Het succes
van de nieuwe geiser was echter van
korte duur, want in 1933 bracht bijna
de helft van de huurders het toestel terug. Als verklaring daarvoor schreef de
GG in zijn jaarverslag dat de afnemers
de huur niet meer konden of wilden
opbrengen vanwege de crisis, die nog
heviger werd. Dat ging de jaren daarna
zo door en in 1936 waren er nog maar
1.800 huurders overgebleven. De GG
besloot daarom te stoppen met de verhuur en vroeg de overgebleven huurders of ze het toestel in eigendom wilden overnemen. Als gevolg van de
crisis en de mislukte introductie van de
keukengeiser daalde de afzet van de
GG flink: van 118 miljoen m3 gas in
1931 tot 84 miljoen m3 in 1936.

61 De geisers werden gefabriceerd door o.a. Junkers en Fasto.
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5.5 Ringdouche met gasgeiser in een stand van de GG op de in 1932 gehouden tentoonstelling ‘Het schoolgaande kind in de vacantie’. Elk kind kon daar gratis douchen en mocht
het badpak dat hij daarbij kreeg mee naar huis nemen. Deze en andere foto’s van ringdouches wekken de indruk dat die ringdouche eigenlijk alleen voor kinderen geschikt was. Voor
een volwassen persoon lijkt de diameter van de ring te klein om hem over zijn schouders te
halen.

Het aanvankelijke succes van de keukengeiser van de GG in 1932 had een
weerslag op de afzet van nachtstroomboilers, die de GE verhuurde. De curve in
grafiek 5.2 vertoont bij het jaar 1932 een kleine terugval, maar in de jaren daarna
steeg het aantal verhuurde boilers weer flink. Het lijkt dan ook aannemelijk dat
een deel van de Amsterdammers die de huur van hun keukengeiser opzegden in
plaats daarvan een nachtstroomboiler gingen huren. De huur van de boiler bedroeg immers 90 cent per maand tegen 25 cent per week voor de keukengeiser,
en de verbruikskosten waren ook in het voordeel van de elektrische boiler. Overigens is de groei van het aantal boilers slechts gedeeltelijk te verklaren door
huishoudens die hun geiser door een boiler vervingen, want ook na 1936, toen
het aantal gasgeisers niet verder daalde, bleef het aantal boilers flink toenemen.
De keukengeiser kon slechts één tapplaats van warm water voorzien, de nachtstroomboiler daarentegen meerdere. Dat aspect ging zwaarder wegen in de loop
van de jaren dertig, toen er steeds meer woningen met een douchecel of badkamer werden gebouwd. De bewoners van die woningen kregen in toenemende
mate behoefte aan warmwater in zowel de keuken als de badkamer. Daarom
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ging het gasbedrijf in 1938 een nieuw type geiser verhuren, ‘een klein type automatische geyser, speciaal geschikt voor douche en bovendien ingericht voor
het leveren van water van 80°C voor keukengebruik’. Deze ‘douchegeiser’ was
kleiner – en goedkoper – dan de al langer leverbare badgeiser, maar wel geschikt
om meer tappunten van warm water te voorzien. In 1939 werden er ruim 1100
verhuurd.62
Vanwege de opkomst van de badgelegenheid in arbeiderswoningen overwoog
de importeur van Junkers gastoestellen in 1939 om zijn jaarlijkse reclamecampagne voor badgeisers uit te breiden tot tijdschriften voor de betere arbeidersklassen, aangezien ‘deze kringen ook langzamerhand het gebruik en het bezit
van een badgelegenheid als iets noodzakelijks gaan beschouwen’. De importeur
had echter zeer zelden contact met particulieren en vroeg daarom advies aan het
Amsterdamse gasbedrijf, dat ‘met den consument in nadere relatie’ stond dan
hijzelf. De GG antwoordde dat er bij de betere arbeidersklasse inderdaad een
toenemende belangstelling bestond voor warmwatertoestellen, maar dat de
nieuwe arbeiderswoningen over het algemeen geen bad hadden, maar slechts
een douche. Reclame voor badgeisers, gericht op de arbeidersklasse, zou daarom geen resultaat hebben. Het advies van de GG aan de importeur was reclame
te maken voor douche- en keukengeisers.63
De concurrentie tussen het Amsterdamse gasbedrijf en elektriciteitsbedrijf
was erg groot. De GE deed alle mogelijke moeite om het gebruik van boilers te
stimuleren en wees op de gevaren van een geiser zonder afvoer in een kleine
slecht geventileerde keuken (koolmonoxidevergiftiging). De GG hanteerde
vergelijkbare tactieken en waarschuwde voor de combinatie van water en elektriciteit die tot kortsluiting kon leiden. De GG trok echter aan het kortste eind,
onder andere vanwege de geraffineerde nachtstroompolitiek van de GE, die de
boiler goedkoper in gebruik maakte.64 Eind jaren dertig maakte de fusie tussen
de beide energiebedrijven een eind aan die concurrentie.
Temidden van deze hevige concurrentiestrijd tussen geisers en boilers werd er
nog een derde optie voor warmwatervoorziening in de Amsterdamse woningen
geïntroduceerd, namelijk collectieve voorziening. Daardoor werd de situatie
nog complexer.

62 Jaarverslagen GG 1938, 1939.
63 De genoemde importeur van Junkers gasapparaten was Handelmaatschappij Joh.H. van der Meiden te
Amersfoort. Brief van Van der Meiden aan de GG d.d. 10 februari 1939 en antwoordbrief van de GG d.d.
23 februari 1939, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, map 23 Gasreclame.
64 Een voorbeeld van die geraffineerde nachtstroompolitiek: de GE programmeerde de automatische
nachtstroommeters zodanig dat een eerste groep boilers om 12 uur ’s nachts inschakelde, een tweede groep
om 1 uur enz. Daardoor werd het dal in het elektriciteitsverbruik zo egaal mogelijk opgevuld en kon de
nachtstroom tegen een zeer laag tarief worden geleverd. Bron: mijn gesprekken met Henk Smit, bedrijfshistoricus van het energiebedrijf ENW Amsterdam.
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5.6

Collectieve warmwatervoorziening in Amsterdam

In de jaren twintig gingen vooruitstrevende architecten en woningbouwverenigingen in Nederland zich richten op de mogelijkheden van collectieve centrale
verwarming van etagewoningen, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. Zij wilden
graag de stoffige steenkool en de roetende kolenkachel uit de woning bannen en
tegelijkertijd meerdere vertrekken in de woning verwarmen. Analoog aan deze
ideeën voor collectieve verwarming werd ook de mogelijkheid geopperd van
collectieve warmwatervoorziening, waarmee bedoeld werd een systeem om in
een centraal punt water te verwarmen in een ketel en dat warme water naar
meerdere woningen te leiden, met een of meer tappunten in elke woning. Zo’n
warmwatervoorziening was eenvoudig te combineren met centrale verwarming, want beide voorzieningen konden eventueel met dezelfde ketel gerealiseerd worden. Collectieve warmwatervoorziening was, net als collectieve verwarming, ontleend aan buitenlandse voorbeelden, met name in Duitsland. In
andere landen werden namelijk veel eerder dan in Nederland etagewoningen
gebouwd – niet alleen als goedkope arbeiderswoningen maar ook als middenstandswoningen – en bij die woningen werd in toenemende mate blokverwarming en collectieve warmwatervoorziening toegepast.65
Concrete voorstellen voor collectieve warmwatervoorziening kwamen eind
jaren twintig aan de orde, toen er in Amsterdam voor arbeiders- en middenstandsgezinnen steeds meer etagewoningen met badgelegenheid werden gebouwd.66 In 1930 werden, zoals eerder genoemd, twee complexen arbeiderswoningen met douches en collectieve warmwatervoorziening opgeleverd, het
complex in de Stadionbuurt van woningbouwvereniging De Dageraad met bijna tweehonderd woningen en het complex aan de Tugelaweg van een particulier
bouwbedrijf met ruim honderd woningen. In het complex Tugelaweg was de
warmwaterlevering beperkt tot bepaalde dagen en uren in de week (dinsdag- en
donderdagavond van 6 tot 9 uur en ’s zaterdags van 1 tot 4 en 6 tot 9 uur) en elke
woning had slechts één tappunt, een sproeier in de douche, dit om verspilling te

65 J. de Kuyser, ‘Verwarming van woonhuizen’, De Ingenieur 41 (1926) 837-839.
Spek noemde bij de beschrijving van de Amsterdamse installaties voor collectieve warmwatervoorziening
soortgelijke installaties in Berlijn die als voorbeeld hadden gediend: J. Spek, ‘Warmwatervoorziening’, TVS
14 (1933) 175-178, aldaar 176.
Het vroegste voorbeeld van een Nederlandse woningbouwvereniging die overwoog om arbeiderswoningen van collectieve warmwatervoorziening te voorzien dateert al uit 1912. De door arbeiders van de GG
opgerichte Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid besprak in dat jaar het plan om 88 woningen te bouwen in de buurt van de nieuwe Zuidergasfabriek. Dat plan voorzag ook in collectieve warmwatervoorziening van de woningen. Bij nader inzien bleek het echter te duur en werd die voorziening geschrapt. Brochure ‘150 Jaar stedelijke gasvoorziening in Amsterdam’ (waarschijnlijk overdruk of bijlage uit De
Koppeling ca.1975, GEB Amsterdam) 22.
66 De woningen met douchecel die de gemeente omstreeks 1924 bouwde in Betondorp en in Tuindorp
Nieuwendam waren geen etagewoningen maar eengezinshuizen, zodat collectieve warmwatervoorziening
veel minder voor de hand lag – als het al werd overwogen.
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voorkomen. De bouwer had ook overwogen om in iedere woning een nachtstroomreservoir te plaatsen, maar dat bleek duurder uit te komen dan een centrale gasketel, die slechts op de genoemde uren warm water zou leveren. Een
gasgestookte stoomketel in de stookkelder bracht twee reservoirs met water op
temperatuur en pas op het moment dat de stoker een afsluiter opende konden
de bewoners beschikken over warm douchewater. Dezelfde gasketel werd gebruikt om water te verhitten dat de bewoonsters op maandag-wasdag bij de
stoker (die tevens concierge was) per emmer konden kopen.67
De vele andere Amsterdamse woningbouwverenigingen in die tijd hadden
ook wel woningen met meer voorzieningen willen bouwen, maar dat botste met
hun wens om de huren zo laag mogelijk te houden. J. Spek omschreef het in het
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw als volgt:
In de woningen der arbeiders bleven deze, voor de volksgezondheid belangrijke zaken, helaas nog hooge uitzondering. Niet omdat warm water voor keuken en badkamer, zoomede centrale verwarming, niet door den arbeider worden gewenscht, maar
omdat het tot dusverre vrijwel onmogelijk bleek wegens de hooge kosten.68

Dat dergelijke collectieve voorzieningen de kosten per woning zo opdreven,
kwam ook door de kleine omvang van de gebouwde complexen. Er waren tientallen woningbouwverenigingen in Amsterdam die elk hun eigen projecten ontwierpen en waarover de beschikbare bouwgronden en Woningwet-gelden
werden verdeeld.69 Die kleinschaligheid maakte een collectief systeem voor
warmwatervoorziening te duur. Om dit probleem te overwinnen besloten vier
woningbouwverenigingen om in samenwerking een groot complex van bijna
duizend woningen met bad of douche en warmwatervoorziening te bouwen.
Dit was het (eerder genoemde) complex aan het Hygiëaplein en omgeving. Een
gezamenlijke commissie van de vier verenigingen vroeg de gemeente of het
complex in aanmerking kwam voor het gereduceerde grootverbruikerstarief
voor water, gas en elektriciteit ten behoeve van de warmwatervoorziening, maar
de GG, de GE en het gemeentewaterleidingbedrijf weigerden dit. (Badhuizen
profiteerden wel van het grootverbruikerstarief.) Vervolgens vergeleek de commissie de mogelijke opties voor warmwatervoorziening: individuele voorziening – met een nachtstroomboiler dan wel een gasgeiser in elke woning – zou
ongeveer ƒ1,50 per week kosten voor de woningen met badkuip (110 liter per
dag) en ƒ1,25 voor woningen met douche (80 liter per dag). Collectieve voorziening met elektrische verwarming zou uitkomen op ƒ0,90 resp. ƒ0,54 per
week, terwijl gasgestookte collectieve voorziening circa tien procent duurder
67 Bouwbedrijf 7 (1930) 227-232; TVS 11 (1930) 173-182; TVS 13 (1932) 55-56; Bouwbedrijf 10 (1933)
289-293.
68 J. Spek, ‘Een stichting voor warmwatervoorziening’, TVS 12 (1931) 26-29, aldaar 26.
69 In 1937 telde Amsterdam 36 woningbouwverenigingen met totaal ruim 19.000 woningen in exploitatie: Amsterdam Volkshuisvesting, 4.
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was.70 En collectieve voorziening op kolenstook zou circa ƒ0,80 respectievelijk
ƒ0,50 per week kosten. (Tegenover deze extra uitgaven voor de bewoners zou
een besparing op gasverbruik en badhuisbezoek staan.)
De vier woningbouwverenigingen besloten om een collectieve warmwatervoorziening te realiseren en op grond van de berekeningen kozen ze voor steenkool als brandstof. Voor de installatie en exploitatie van de ‘centrale’ die het gehele complex van warm water zou voorzien richtten de vier verenigingen in
1930 een stichting op, genaamd De Centrale Warmwatervoorziening. (Uiteindelijk bleek het toch gewenst om drie aparte ketelhuizen te bouwen voor de
duizend woningen, zodat er geen wegen gekruist hoefden te worden.) Het was
de bedoeling dat later meer verenigingen zouden toetreden en dat de stichting
de centrale zou uitbreiden en ook elders in Amsterdam dergelijke centrales zou
bouwen. Bovendien zou deze Amsterdamse stichting een voorbeeld kunnen
zijn voor andere steden, zoals blijkt uit het volgende citaat van J. Spek, medewerker of bestuurslid van de stichting Centrale Warmwatervoorziening:
Indien deze plannen [voor collectieve warmwatervoorziening] (...) slagen en aan de verwachting beantwoorden, is daarmede, naar onze meening, een belangrijke stap gedaan
in de richting naar verbetering van de volkshuisvesting, naar meer hygiëne in de arbeiderswoning, in het belang van de volksgezondheid. Dan zal het mogelijk zijn in de steden voortaan in de meeste arbeiderswoningen baden en warmwatervoorziening aan te
brengen. In ieder geval zal de Stichting sterk stimuleerend in deze richting werken.71

Toen in 1933 de eis van een bad of douche in de Amsterdamse bouwverordening werd opgenomen, was dat voor de stichting Centrale Warmwatervoorziening en voor het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw aanleiding om
opnieuw aandacht te besteden aan de collectieve warmwatervoorziening aan
het Hygiëaplein en omgeving. Kort daarvoor, in 1932, waren de woningen opgeleverd en de warmwatervoorziening in gebruik gesteld. De officiële opening
was verricht door De Miranda, wethouder voor Volkshuisvesting. Aangezien
het individueel warmwaterverbruik niet gemeten werd, moesten de bewoners
een vast bedrag betalen (90 cent per week voor woningen met een bad en 65 cent
voor woningen met een douche). De bewoners konden onbeperkt warm water
gebruiken, tot ’s avonds laat toe.
Begin 1933 hield de stichting een enquête onder de bewoners. Enkele bewoonsters klaagden dat het water te warm was, waardoor de keuken direct met damp
gevuld was, als de kraan even openstond. Maar dat noemde J. Spek in zijn artikel
juist een gewenst effect, want ‘hoe warmer het water, hoe minder gevaar dus voor
waterverspilling!’ Het warmwaterverbruik bleek trouwens mee te vallen. Volgens
70 Collectieve warmwatervoorziening met grote elektrische boilers of gasketels was blijkbaar een concurrerende optie; het was volgens de genoemde berekeningen nauwelijks duurder dan kolenstook. Achteraf bezien is het opvallend dat de GE en de GG zich niet hebben ingelaten met collectieve warmwatervoorziening, terwijl hier toch ook grote afzetmogelijkheden voor elektriciteit en gas lagen.
71 Spek, ‘Een stichting voor warmwatervoorziening’.
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het artikel uit 1933 was de stichting uitgegaan van 180 liter per dag voor een woning met bad en 100 liter voor een douche, maar ‘het verbruik [bleef] belangrijk
beneden de begrooting’. Desalniettemin deed het verhaal de ronde dat sommige
bewoners de afwas deden door de borden net zolang onder de stromende kraan
met heet water te houden tot ze schoon waren en heet genoeg om uit zichzelf op
te drogen; dat spaarde tijd en droogdoeken, terwijl het water toch gratis was.72
Uit de enquête bleek dat de huishoudens gemiddeld 50 cent per week op hun
gasverbruik bespaarden, doordat ze veel minder water hoefden op te warmen
op het kooktoestel. De gezinnen die voorheen regelmatig naar het badhuis gingen konden nu ook daarop een fors bedrag besparen, zoals blijkt uit het volgende citaat van Spek: ‘Een bewoner, die aanvankelijk niet veel gevoelde voor
deze “nieuwigheid”, schreef ons nu enthousiast, dat hij 81 cent voordeel heeft
van de installatie. Hij gaf (gezin van 6 personen) ƒ1,89 aan gas uit en ƒ0,75 voor
6 kuipbaden is ƒ2,64 per week. Nu zijn de uitgaven: ƒ0,93 1⁄2 aan gas en ƒ0,90 bijdrage voor de installatie, is ƒ1,83 1⁄2 per week.’73
In navolging van het complex bij het Hygiëaplein bouwden twee verenigingen in
1935 in de wijk Landlust samen een complex van bijna zevenhonderd arbeiderswoningen met douches, waarbij de stichting Centrale Warmwatervoorziening een
ketelhuis voor collectieve warmwatervoorziening bouwde. De bewoners in
Landlust betaalden 75 cent per week extra voor het warme water in douche en
keuken. In datzelfde jaar hield de stichting een (tweede) enquête onder alle huurders van de twee complexen (ca. 1650), waarop bijna 1500 bewoners reageerden.
Daaruit bleek wederom dat de meerdere uitgaven vrijwel werden gedekt door de
besparing op gasverbruik en badhuiskosten en dat bewoners de warmwatervoorziening goed waardeerden. Ook hier waren er grote gezinnen en gezinnen die
voorheen naar het badhuis gingen, die geld overhielden. Uit berekeningen van de
stichting bleek nogmaals dat collectieve warmwatervoorziening met kolenstook
beduidend goedkoper was dan (individuele) boilers of geisers. De stichting concludeerde, dat de collectieve warmwatervoorziening geen utopie meer was en volstrekt niet te luxueus was voor het arbeidersgezin in de crisistijd. Juist in die tijd
van verlaagde lonen en werklozensteun was zij volkomen op haar plaats, omdat
zij voor de massa iets zeer nuttigs tot stand bracht, zonder dat het de overheid ook
maar één cent kostte (in tegenstelling tot de gemeentelijke badhuizen) en zonder
dat de betrokken bewoners iets meer hadden te betalen, aldus de stichting.74
Een artikel in een Duits vakblad uit 1932 bevestigde de conclusie van de stich72 Rochdale 50 jaar, 37.
73 Spek, ‘Warmwatervoorziening’.
74 De stichting Centrale Warmwatervoorziening publiceerde in 1935 een boekje met de resultaten van de
genoemde enquête en de vergelijking met andere systemen voor warmwatervoorziening: J. Spek, Centrale
warmwatervoorziening in de practijk (Amsterdam 1935). Dat boekje heb ik niet kunnen achterhalen, maar
het bericht in TVS geeft een samenvatting. ‘Centrale warmwatervoorziening’, TVS 16 (1935) 161.
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ting Centrale Warmwatervoorziening. Voor woningen in Duitse nieuwbouwwijken gold dat de installatie van collectieve warmwatervoorziening net zo
duur was als van afzonderlijke geisers in elke woning. Voor de exploitatie gold
dat het gasverbruik van de geisers slechts bij gering verbruik (minder dan 33 liter per dag per woning) goedkoper was dan het cokesverbruik van de centrale
ketel.75 Bij een groter verbruik was collectieve warmwatervoorziening goedkoper. Zulke vergelijkingen waren natuurlijk afhankelijk van het aantal woningen
en de lengte van de warmwaterleidingen van het onderzochte complex. Maar
het lijkt plausibel om te stellen dat voor de destijds gebouwde etagewoningen
met douche of bad collectieve warmwatervoorziening duidelijk voordeliger
was dan geisers of boilers. Het gemiddeld warmwaterverbruik van woningen
met een douche bleek namelijk ongeveer 100 liter per dag te bedragen en van
woningen met een bad zelfs ruim 160 liter. Dit verklaart mede – naast ideologische motieven – de voorkeur van de Amsterdamse woningbouwverenigingen in
de jaren dertig voor collectieve warmwatervoorziening.76
In de loop van de jaren dertig sloten meer woningbouwverenigingen zich aan
bij de stichting Centrale Warmwatervoorziening met plannen voor collectieve
warmwatervoorziening van hun nieuwe woningen. Andere woningbouwverenigingenen en particuliere bouwbedrijven gingen zelf over tot de bouw en exploitatie van systemen voor collectieve warmwatervoorziening.
Tot slot van deze paragraaf volgt een overzicht van de badgelegenheid en warmwatervoorziening in Amsterdamse woningen in 1940. Amsterdam telde toen
220.000 woningen, waaronder 33.000 woningwet-woningen (13.000 eigendom
van de gemeente en 20.000 eigendom van een van de 36 woningbouwverenigingen). Volgens een gedenkboek van de Amsterdamse woningbouwverenigingen
waren er zo’n 3500 verenigingswoningen met badgelegenheid en collectieve
warmwatervoorziening. Verder waren er naar schatting enkele duizenden particuliere woningen met diezelfde voorzieningen, dus totaal waren er zo’n 6000 à 7000
woningen met badgelegenheid en collectieve warmwatervoorziening. Vrijwel alle
arbeiderswoningen met collectieve warmwatervoorziening hadden een tweede
tapplaats in de keuken, terwijl de middenstandswoningen een derde tapplaats op
de slaapkamer hadden. De huishoudens met een douche betaalden ƒ0,65 tot 0,75
per week voor de warmwatervoorziening, en de huishoudens met een bad ƒ0,90.77
Voor de overige woningen gold dat een aanzienlijk deel van de woningen die
75 Ik kan niet met zekerheid opmaken uit het artikel of de auteur ook de loonkosten van de stoker meegerekend heeft bij de exploitatiekosten.
76 Bouwbedrijf 10 (1933) 85. Bouwbedrijf ontleende dit bericht aan een artikel van Paul Drexler in het
tijdschrift Gesundheits Ingenieur van 16 januari 1932.
77 Amsterdam volkshuisvesting, 17, 20, tabel achterin. Al in 1932 waren er volgens Van Royen in totaal
ruim vierduizend woningen met collectieve warmwatervoorziening in Amsterdam (naar schatting 1600
verenigingswoningen en 2500 particuliere woningen). R.P. van Royen, ‘Eenige opmerkingen betreffende
warmwatervoorziening’, Warmte-techniek 7 nr.1 (1936) 1-4, 11-16.
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rond 1930 waren gebouwd en alle woningen die na 1933 waren gebouwd een
douche of bad en veelal ook warmwatervoorziening hadden. Ook een klein deel
van de oudere woningen en met name woningen van de meer welgestelde huishoudens waren voorzien van badkamer of douche en warmwatervoorziening.
De verhuurders hadden – in samenwerking met de GG of de GE – een gedeelte
van die woningen voorzien van een geiser of boiler. In de rest van de woningen
met douchecel of bad werd het aan de bewoners zelf overgelaten om al dan niet
een warmwatertoestel aan te schaffen.
Het aantal huishoudens dat een nachtstroomboiler van de GE huurde bedroeg in 1940 47.000. Verder waren er ruim 4000 huishoudens met een badgeiser, 2000 met een douchegeiser en minder dan 2000 met een keukengeiser van de
GG, in totaal dus 8000 gasgeisers. Kortom, in 1940 had 21% van de Amsterdamse huishoudens een elektrische boiler; 3 1⁄2 % een gasgeiser en 3% collectieve warmwatervoorziening. Deze percentages, met name die van de verspreiding
van boilers, zijn opmerkelijk hoog, aangezien de invoering op grotere schaal pas
in 1926 begon. Daarmee was de voorspelling uit 1929 van directeur Lulofs van
de GE, dat het gebruik van boilers sterk zou toenemen en dat warmwaterkranen in de Amsterdamse woningen vanzelfsprekend zouden worden al aardig
uitgekomen. Tegelijkertijd echter betekenen deze cijfers dat ruim zeventig procent van de Amsterdamse huishoudens in 1940 nog niet over een aparte warmwatervoorziening beschikte. Als zij warm water nodig hadden, moesten ze water verwarmen op het fornuis of warm water kopen bij een waterstoker.

5.7

Boilers en geisers in de provincie Utrecht

Ook in de provincie Utrecht werd de elektrische boiler een succes in de jaren
dertig. En net als in Amsterdam was ook hier sprake van hevige concurrentie
tussen elektriciteit en gas. De lokale gasbedrijven reageerden fel op de propaganda van de Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij (PUEM). In de
eerste helft van de jaren twintig legde de PUEM de nadruk op ontwikkeling in
de breedte, dat wil zeggen uitbreiding van het elektriciteitsnet over de gehele
provincie, met de bedoeling steeds meer woningen van elektrische verlichting te
voorzien (à 40 cent per kWh). Vanaf 1925 kreeg het bedrijf meer aandacht voor
het gemiddelde verbruik van de klanten. Er kwam een vastrechttarief (een vast
bedrag per maand plus zeven cent per kWh) en de acquisiteurs probeerden stofzuigers, strijkijzers en andere huishoudelijke apparaten te verkopen en verhuren. Een volgende logische stap was de introductie van de nachtstroomboiler in
1928. In 1930 hield het bedrijf elektriciteitstentoonstellingen in Amersfoort en
Zeist en verlaagde het nachtstroomtarief tot 2 cent per kWh. In 1936 hanteerde
de PUEM zelfs een nachtstroomtarief van 1 1⁄2 cent en een boilerhuur van 90 cent
per maand. Het resultaat was dat er eind 1932 al 3300 klanten een boiler in huur
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5.6 Nachtstroomreclame van de Provinciale Utrechtse Electriciteitsmaatschappij.

hadden (7% van het totaal aantal klanten) en dat er ongeveer duizend per jaar
bijkwamen. In 1940 was het aantal huishoudens met een boiler opgelopen tot
10.800 (16%).78
De propaganda van de PUEM voor boilers (en voor elektrisch koken) riep
grote weerstand op bij de aanwezige gasbedrijven, die in de tegenaanval gingen.
Ze maakten propaganda voor gasgeisers (en gasfornuizen) en via de pers en de
politiek verzetten ze zich tegen de activiteiten van de PUEM. Met name P. Hijdelaar, directeur van het gemeentelijk gasbedrijf van Zeist en tevens hoofdredacteur van het maandblad Gasbelangen, protesteerde tegen de in zijn ogen onjuiste elektriciteitstarieven, die tot oneerlijke concurrentie leidden. Hij meende
dat het nachtstroomtarief onder de kostprijs lag en dat de PUEM dit tarief enkel kon handhaven door het gewone tarief voor elektrische verlichting hoog te
houden. Ook protesteerde hij tegen de partijdigheid van het provinciebestuur,
die aandeelhouder was van de PUEM. Hij pleitte er herhaaldelijk voor dat de
rijksoverheid de pas ingestelde Electriciteitsraad zou vervangen door een ‘Energieraad’, die een goede afweging zou kunnen maken tussen de belangen van de
elektriciteitssector en van de gassector.79 Verder bestreed hij de uitlatingen van
elektriciteitsbedrijven, dat een elektrische boiler goedkoper zou zijn voor het
gemiddelde huishouden dan een gasgeiser. In de discussie over dat onderwerp
werden van beide kanten argumenten ingebracht die het eigen gelijk moesten
bewijzen. Daarbij ging het om taproosters (hoeveel liter warm water van een
78 De gegevens over de PUEM zijn ontleend aan: De ontwikkeling van onze electriciteitsvoorziening
1880-1938, Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948) 197; 25 Jaren PUEM 1916-1941 (Utrecht 1941) 158-176; F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar ‘Bron van licht en welvaart’
(Utrecht 1991) 179-211, 220-237.
N.B. De tabellen in het boek van De Goey bevatten een aantal fouten, die ik ontdekte door gegevens uit
meerdere bronnen te combineren.
79 P. Hijdelaar, ‘De energie-raad’, Gasbelangen 2 no.4 (april 1935) 49-54.
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5.7 Met deze reclametekening probeerde het gasbedrijf te Zeist in 1931 de
klanten te interesseren voor
een automatische gasgeiser,
die warm water bracht in
het hele huis en voor alle gezinsleden.

bepaalde temperatuur gebruikte de huisvrouw op verschillende tijdstippen van
de dag), om verhoudingscijfers (hoeveel water kun je verwarmen met een kubieke meter gas en met een kilowattuur aan elektriciteit) en om de tarieven en
andere onkosten in diverse gemeenten.80
Het Zeister gasbedrijf bood onder andere een automatische gasgeiser in
huurkoop aan, zoals blijkt uit een folder uit 1931. Met die geiser kon de klant
meerdere warmwaterkranen in huis installeren, zoals blijkt uit de afbeelding
van een man die zich scheert aan de wastafel, een vrouw in bad en een vrouw
die de afwas doet. Het gasbedrijf adverteerde ook bijna maandelijks in het
Maandbericht der afdeeling Zeist van de Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen, en wel met een advertentie op de voorpagina. In 1932 komt het
gasbedrijf in zo’n advertentie met het aanbod van een keukengeiser die boven
de gootsteen wordt geplaatst tegen een huurbedrag van 60 cent per maand. Dat

80 P. Hijdelaar, ‘Het gaswarmwater-doorstroomtoestel in de keuken’, Gasbelangen 1 (1934) 13-14.
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aanbod was met name gericht op de minder bemiddelde klanten zonder badkamer.81
De gemeente Utrecht was een apart geval binnen de provincie Utrecht, omdat
niet de PUEM maar het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf daar elektriciteit leverde. Dat elektriciteitsbedrijf ging in de tweede helft van de jaren twintig ook
nachtstroomboilers verkopen en verhuren, terwijl het gemeentelijk gasbedrijf
met gasgeisers kwam. Om al te grote concurrentie te voorkomen voegde het gemeentebestuur in 1929 beide bedrijven samen en daardoor konden beide afdelingen groeien zonder veel onderlinge spanningen.82 Het energiebedrijf maakte
tijdens de jaren dertig bijvoorbeeld wel propaganda voor koken op gas, maar
niet voor elektrisch koken. Voor elektrische boilers (en andere elektrische apparaten) werd wel propaganda gevoerd en het nachtstroomtarief werd in 1936
verlaagd van 3 naar 2 cent per kWh, bij een boilerhuur van ƒ1,25 per maand. Het
resultaat daarvan was dat het percentage boilers in de stad Utrecht hoger was
dan in de meeste andere steden. Toch stelde het gemeentebestuur dat gas als
warmtebron economisch meer verantwoord was dan elektriciteit en dat het
daarom geen zin had om plaatsing van elektrische apparaten te bevorderen ten
koste van het gasverbruik. Er werd dus een zekere taakverdeling gemaakt.83

5.8

Boilers en geisers in de rest van Nederland

Niet alleen de PUEM, maar ook andere gemeentelijke en provinciale elektriciteitsbedrijven namen eind jaren twintig de Amsterdamse innovaties van de elektrische boiler en nachtstroom over. Gasbedrijven op hun beurt reageerden daarop
door nieuwe gastoestellen (met name gasgeisers) te ontwikkelen en te introduceren die goedkoper waren dan de bestaande voorraadtoestellen. Het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf te Den Haag begon zelfs al in 1925 met de verhuur van
boilers die ’s nachts werden verwarmd, dat wil zeggen één jaar eerder dan het
Amsterdamse elektriciteitsbedrijf. Die boilers konden elke dag dertig liter
warm water leveren tegen het vaste bedrag van 6 cent aan elektriciteitskosten (3
kWh à 2 cent). Voor de huur plus het verbruik betaalde de klant ƒ2,50 per

81 De gegevens over Zeist zijn ontleend aan: Advertentie van Gasbedrijf der gemeente Zeist, ‘Nuttige
wenken voor de Huisvrouw’, Maandbericht der afdeeling Zeist van de Nederlandsche Vereeniging van
Huisvrouwen 6 nr.4 (januari 1932) voorpagina; C.P. van Strien, De Stichtse lichtwarande. Een eeuw gashistorie in Zeist en omstreken (Zeist 1989) 84-88.
82 In eerste instantie kende de gemeente Utrecht een afzonderlijk gasbedrijf en elektriciteitsbedrijf: de
Gemeente Gasfabriek (GG) en het Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht (GETU). In 1929
werden de twee bedrijven samengevoegd en in 1930 werd er radiodistributie aan toegevoegd: Gas-, Electriciteits-, Tram- en Radiobedrijf Utrecht (GETRU). In 1938 werden de trams vervangen door bussen
(GEBRU). Zowel het gas- als het elektriciteitsbedrijf distribueerden ook in enkele aangrenzende gemeenten.
83 Van Eck e.a., Vonk & Vlam, 42, 88, 100; ‘Tarieven-politiek’, Gasbelangen 3 (november 1936) 171-172.
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maand. Het verschil met Amsterdam was dat het Haagse elektriciteitsbedrijf
een vast bedrag in rekening bracht voor het elektriciteitsverbruik, terwijl het
Amsterdamse bedrijf een dubbeltariefmeter ontwikkelde waarmee het nachtstroomverbruik werd gemeten. Voor huishoudens die vaak minder dan dertig
liter verbruikten was dat verschil relevant. In Den Haag moesten zij namelijk 6
cent per dag betalen voor de ‘nachtstroom’, ook al was hun elektriciteitsverbruik vaak minder dan 3 kWh per dag. Dat principe was ook het belangrijkste
onderwerp van kritiek in een commentaar in Het Gas. Volgens de auteur van
dat artikel werd in woningen zonder bad of douche gemiddeld tien liter warm
water per dag gebruikt, zodat de meeste klanten veel meer moesten betalen dan
zij verbruikten. Hij beval de lezers daarom aan om een gasgeiser te gebruiken,
die goedkoper in aanschaf en in verbruik was dan de boiler van het elektriciteitsbedrijf te Den Haag.
Door deze kritiek werd het gebruik van elektrische boilers in Den Haag echter niet afgeremd. In de jaren 1925-1937 liep het aantal boilers op tot circa
12.000 (negen procent van de huishoudens). De crisis en de concurrentie van
gasgeisers zorgden er echter voor dat 3.000 klanten hun gehuurde boiler weer
terugbrachten. Het gedenkboek van het Haagse energiebedrijf schrijft hierover:
‘De boiler kon de concurrentie van de voor huishoudelijk gebruik veel handzamere gasgeiser niet aan. Wethouder F.N.V. Quant zag echter geen reden tot bezorgdheid; gasgeisers voor kleinverbruikers en boilers voor grootverbruikers:
“Het is de variatie die doet leven”.’ Blijkbaar kwam het gasbedrijf medio jaren
dertig met een aantrekkelijke keukengeiser (voor kleinverbruikers), terwijl de
Haagse huishoudens met een bad of douche (grootverbruikers dus) de voorkeur bleven geven aan de boiler.84
Andere provinciale elektriciteitsbedrijven, met name die van Gelderland, Overijssel en Limburg, maakten net als de PUEM veel propaganda voor nachtstroomboilers, maar dat leidde niet tot zo’n heftige concurrentiestrijd als in
Utrecht. Vooral op het platteland, waar geen gasvoorziening was, werd de boiler een succes. Het resultaat van de propaganda voor elektrische boilers is te
zien in grafiek 5.385. In 1940 waren er in heel Nederland 93.000 huishoudens
(ruim vier procent) met een elektrische boiler. Daarvan hingen er 47.000 in Amsterdam, 11.000 in de provincie Utrecht en naar schatting 14.000 in Den Haag.
In de rest van Nederland waren dus circa 21.000 boilers in gebruik. Amsterdam
ging dus duidelijk aan kop bij de verspreiding van elektrische boilers. Dat gold
84 ‘Electrische warmwatervoorziening’, Het Gas (1927) 15-16; Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de
geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag (Den Haag 1981) 290; ‘Onderzoek naar de aanwezigheid van electrische toestellen voor huishoudelijke doeleinden in een aantal wijken te ’s-Gravenhage’, Economisch Technisch Tijdschrift 18 (1938) 131-135.
85 Bron van grafiek 5.3: De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938 (VDEN, Arnhem
1948) 893; CBS, Electriciteitsstatistiek 1940. De grafiek geeft voor elk jaar het aantal boilers op 1 januari.
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Grafiek 5.3: Aantallen elektrische boilers in Nederlandse huishoudens
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ook voor de toepassing van collectieve warmwatervoorziening, die buiten Amsterdam nauwelijks voorkwam.86
In de meeste steden kende de gasgeiser een grotere verspreiding dan in Amsterdam, terwijl op het platteland in het algemeen de elektrische boiler de overhand
had. Het totaal aantal gasgeisers in Nederland lag waarschijnlijk tussen de 100.000
en 200.000 (vijf tot tien procent van de huishoudens). Er waren ook steden en
streken, onder andere in Noord-Brabant, waar nauwelijks warmwatertoestellen
werden gebruikt. Voor Nederland als geheel gold dat de ruime meerderheid van
de huishoudens in 1940 nog geen speciale warmwatervoorziening kende.
Wat voor warmwatervoorziening gold, gold nog sterker voor badgelegenheid in
de woning. In andere steden in de Randstad werden ook wel woningen met een
badkamer of douchecel gebouwd, maar veel minder dan in Amsterdam. In 1934
bouwde de NV Volkswoningbouw in de Bergpolder te Rotterdam een flat van negen verdiepingen. De 72 woningen waren voorzien van blokverwarming, warmwatervoorziening en een badcel die omgebouwd kon worden tot douchecel. In de
daaropvolgende jaren werden er nog meer woningen met douchecel of badkamer
gebouwd in Rotterdam. Daarnaast waren verschillende Rotterdamse verenigingscomplexen voorzien van een ‘specifiek Rotterdamsche voorziening’: een ‘waterstokerij, waar de bewoners voor een paar centen warm water kunnen halen.’87
86 CBS, Electriciteitsstatistiek 1940.
87 Over de badkamers en warmwatervoorziening in de genoemde flat in de Bergpolder heb ik slechts onduidelijke en tegenstrijdige gegevens gevonden. Volgens een gedenkboek uit 1938 was ‘Elke woning (...)
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Een Haagse woningbouwvereniging volgde in 1931 het voorbeeld van Amsterdam en besloot een complex nieuwe woningen te voorzien van blokverwarming, collectieve warmwatervoorziening en douchecellen. ‘Door een en ander
zullen de nieuwe woningen ongetwijfeld beantwoorden aan de meest moderne,
doch niet overdreven eischen, welke men tegenwoordig aan arbeiderswoningen
stelt’, zo stond in het jaarverslag van de vereniging te lezen.88 Ook een Haarlemse woningbouwvereniging bouwde een complex van 29 woningen met badcel en geiser, in 1932. In Utrecht verscheen de eerste verenigingswoning met
badcel in 1935. Kortom, buiten Amsterdam waren woningen met bad of douche voor 1940 nog echt een uitzondering.89

5.9

Conclusies

De verspreiding van elektrische boilers in Nederland tot 1940 is wel bekend,
maar die van gasgeisers en collectieve warmwatervoorziening niet. Alleen voor
de gemeente Amsterdam is precies bekend hoeveel huishoudens over warmwatervoorziening beschikten, namelijk bijna dertig procent. Hoewel de invoering
van warmwatervoorziening op grond daarvan een succes kan worden genoemd,
betekent het tegelijkertijd dat ruim zeventig procent van de Amsterdammers
nog geen systeem voor warmwatervoorziening in huis had. In de rest van Nederland was dat percentage nog veel hoger. Als we kijken naar de huishoudens
die wel over warmwatervoorziening beschikten, is een belangrijke vraag wie
het besluit nam om zo’n voorziening aan te brengen. Op die manier is ook de
verspreiding te verklaren van de drie nieuwe opties voor warmwatervoorziening (gasgeiser, elektrische boiler en collectieve voorziening), die de bestaande
opties (warm water kopen en water opwarmen op het fornuis) gedeeltelijk
verdrongen.
De belangrijkste factor in de ontwikkeling van de warmwatervoorziening
voorzien van centrale verwarming, warm water en van een bad’, maar de plattegrond toont een badruimte
van ca. 0,80 bij 1,70 m met een wasbak. Die centrale verwarming bestond uit een centrale kolenketel onderin de flat die de radiatoren (in elke woning één) van warm water voorzag (blokverwarming). Dat duidt
erop dat ook het warme tapwater in de woningen uit een centrale ketel kwam. Volgens een artikel uit 1978
waren de woningen voorzien van een waskast die om te bouwen was tot douchecel, en kon elk huishouden
gratis beschikken over 15 liter warm water per dag, terwijl er voor meerverbruik betaald moest worden.
Ook dat duidt op een systeem voor collectieve warmwatervoorziening met een of meer tappunten in elke
woning, waarbij het wel de vraag is hoe dat verbruik gemeten werd.
Terwijl de meeste water-en-vuurwinkels in andere steden door particulieren werden gedreven, kende
Rotterdam relatief veel ‘waterstokerijen’ die onderdeel van een woningcomplex waren en beheerd werden
door de concierge van de woningbouwvereniging. Al in 1929 bouwde de gemeente Rotterdam trouwens
een complex woningen waarin een gecombineerde douche/toiletruimte was gepland, maar in tweede instantie werd de douche uit de bouwplannen geschrapt. Beter Wonen, 101-107; B. Fooy e.a., ‘De geschiedenis van de volkswoningbouw in Rotterdam 1918-1940’, Wonen-TA/BK (1978) nr.4 (themanummer) 2-29.
88 ‘Centrale verwarming en warmwatervoorziening’, TVS 13 (1932) 141.
89 Beter wonen, 101-107, 131, 181; ‘Badgelegenheid in vereenigingswoningen’, TVS 13 (1932) 35.
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was het streven naar badgelegenheid omwille van de lichaamshygiëne. Dit streven kwam voort uit instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijk
werk en werd opgepikt door de politiek, de overheid en woningbouwverenigingen. Vooral de sociaal-democraten in de gemeente Amsterdam speelden
hierbij een voorname rol. In eerste instantie koos de gemeente Amsterdam voor
gemeentelijke badhuizen als middel om badgelegenheid te realiseren, maar in
tweede instantie bleek dat een bad of douche in elke woning goedkoper was
voor de gemeente en comfortabeler voor de inwoners. Daarom bepaalde het
Amsterdamse gemeentebestuur in 1933 dat alle nieuwe woningen van een badgelegenheid moesten worden voorzien. In de tussentijd had de aanwezigheid
van de badhuizen wel bijgedragen aan het creëren van een gewoonte èn behoefte onder de inwoners om regelmatig te baden of douchen. Die badgelegenheid
bevorderde de toepassing van warmwatervoorziening in de badruimte en het
was een kleine moeite om die voorziening uit te breiden naar de keuken en ook
daar een tappunt voor warm water te installeren. Die paste zeer wel in het streven naar rationalisering van het huishouden en werd toegejuicht door vrouwenorganisaties en huishoudkundigen.
De Amsterdamse energiebedrijven speelden in op de invoering van de badgelegenheid in de woningen door boilers en geisers te promoten, in sterke onderlinge concurrentie. Daarbij gold dat het elektriciteitsbedrijf het initiatief nam en
het gasbedrijf daarop reageerde, net zoals dat het geval was bij de concurrentie
tussen elektrisch koken en koken op gas. Er was ook een belangrijk verschil tussen de propaganda voor kooktoestellen en die voor warmwatertoestellen. De
kookpropaganda was sterk gericht op huisvrouwen en omvatte met name
kookdemonstraties en -cursussen. De propaganda voor warmwatertoestellen
omvatte veel minder demonstraties en zeker geen cursussen. Er waren weliswaar
huishoudens die zelf een geiser of boiler kochten of huurden van het energiebedrijf, maar de verspreiding van warmwatertoestellen was vooral te danken aan
de strategie van gas- en elektriciteitsbedrijven om samenwerking te zoeken met
architecten, bouwbedrijven en woningbouwverenigingen. Dankzij die strategie
werd een deel van de nieuwe woningen al bij voorbaat, tijdens de bouw, van een
geiser of boiler voorzien. Die woningen werden vervolgens inclusief warmwatertoestel verhuurd, tegen een aangepast huurbedrag. De potentiële huurders
hadden zodoende geen invloed op de beslissing om warmwatervoorziening te
installeren.
Door deze strategie verschoof de keuze dus in veel gevallen van de huishoudens naar de opdrachtgevers of verhuurders van de woningen. De bouwbedrijven en woningbouwverenigingen waren invloedrijke actoren die de keuze voor
de ene of andere optie van warmwatervoorziening konden bepalen en zodoende de bewoners hun keuzevrijheid konden afnemen. Vandaar dat de energiebedrijven hun propaganda voor warmwatervoorziening niet alleen op de individuele huishoudens hebben gericht, maar ook op die woningbouwers.
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Er werden in de jaren dertig, zowel in Amsterdam als elders, ook woningen gebouwd die wel een badgelegenheid hadden, maar geen warmwatervoorziening
(alhoewel de meeste woningen die elders in Nederland werden gebouwd geen
van beide hadden). Soms werden bij de bouw wel de benodigde leidingen aangelegd om de eventuele latere installatie van een geiser of boiler te vereenvoudigen. De bewoners van die woningen met bad of douche konden dan zelf een
geiser of boiler laten installeren, als ze dat wilden. Ook sommige huishoudens
zonder bad of douche in de woning schaften een keukengeiser of kleine boiler
aan. Om die twee categorieën huishoudens te bewegen tot het aanschaffen van
een geiser of boiler verlaagden de energiebedrijven hun tarieven en boden ze
geisers en boilers te huur of te koop aan tegen gunstige voorwaarden. Overigens
waren er eind jaren dertig nog vrij veel woningen in Nederland, vooral in de
oostelijke provincies, die niet aangesloten waren op de waterleiding. Voor die
huishoudens behoorde de installatie van een warmwatertoestel daarom nog niet
tot de mogelijkheden.
Zowel voor de woningbouwers als voor de huishoudens met lagere inkomens
was de prijsvergelijking tussen geisers en boilers een belangrijk criterium. De
huur van een keukengeiser in Amsterdam was aanvankelijk even duur als die
van een nachtstroomboiler. Later verlaagde de GE de huur iets, zodat de boiler
goedkoper werd. Voor huishoudens die elke dag een redelijke hoeveelheid
warm water verbruikten was een boiler iets voordeliger in verbruik dan een geiser, mits men een boiler met de juiste inhoud nam. Bovendien bood een boiler
meer comfort, tenzij de gebruiker op één dag meer warm water wilde tappen
dan er in de boiler zat. Huishoudens met een laag of onregelmatig warmwaterverbruik waren daarentegen goedkoper uit met een gasgeiser. Dat het aantal
gasgeisers in Amsterdam zo achterbleef bij het aantal elektrische boilers is
waarschijnlijk te wijten aan de economische crisis van de jaren dertig. De goedkope keukengeiser die door de GG verhuurd werd was vooral populair bij huishoudens uit de lagere inkomensklasse, en die groep werd het zwaarst getroffen
door de werkloosheid en de crisis. Daarom brachten de meeste klanten hun geiser terug. Elektrische boilers waren meer te vinden bij huishoudens uit de midden- en hogere inkomensklassen, die veelal in de nieuwbouwwoningen met bad
of douche woonden.
Voor grote nieuwbouwcomplexen met etagewoningen met bad of douche bleken
de totale kosten (bouw-, installatie en exploitatiekosten) van collectieve warmwatervoorziening lager te zijn dan de kosten voor een grote geiser of boiler in elke
woning. Zo’n collectieve voorziening bood bovendien het voordeel dat de bewoners niet zuinig hoefden te zijn met warm water, wat de lichaamshygiëne alleen
maar kon bevorderen. Ze moesten namelijk een vast bedrag betalen en konden
onbeperkt water gebruiken. Andere argumenten voor zo’n collectieve voorziening waren solidariteit (alle gebruikers moesten evenveel betalen) en technische
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beheersing (één centraal systeem tegenover afzonderlijke apparaten in elke woning). Die twee argumenten vonden in de jaren dertig waarschijnlijk veel weerklank bij de betrokken ingenieurs en woningbouwers, van wie velen socialistisch
geörienteerd waren. Op grond van deze argumenten kozen verschillende woningbouwverenigingen in Amsterdam voor collectieve warmwatervoorziening.
De huishoudens die in een woning met collectieve warmwatervoorziening terecht kwamen hadden weinig te kiezen. De warmwatervoorziening was er en ze
moesten daarvoor betalen, ongeacht of en hoeveel warm water ze wilden gebruiken. Huishoudens konden echter in beperkte mate kiezen waar ze wilden wonen
door zich in te schrijven voor een woning in een bepaald complex. Waarschijnlijk waren er zowel huishoudens die een voorkeur hadden voor een woning met
collectieve warmwatervoorziening (en andere voorzieningen), als huishoudens
die een dergelijke woning juist niet wilden vanwege de hogere woonlasten.
Huishoudens in de jaren twintig en dertig die geen bad of douche in huis hadden verbruikten maar weinig warm water, volgens sommige schattingen gemiddeld zo’n tien liter per dag per gezin.90 De Amsterdamse huishoudens die een
nachtstroomboiler aanschaften hadden elke dag veel meer warm water tot hun
beschikking (40, 80, 150 of zelfs 250 liter). Ook al maakten ze die hoeveelheid
niet elke dag op, het is wel duidelijk dat hun verbruik een stuk hoger lag dan tien
liter per dag. Amsterdamse huishoudens met collectieve warmwatervoorziening gebruikten volgens de enquête van 1936 gemiddeld zelfs ruim 100 (woningen met douche) of 160 liter per dag (woningen met bad).
Het gedrag van de gebruikers werd veelal gestuurd door de soort warmwatervoorziening die men in huis had. Niet elk toestel of systeem bood de gebruikers evenveel vrijheid in het gebruik. Gasgeisers gaven (na een korte opwarmtijd) op elk gewenst tijdstip onbeperkte hoeveelheden warm water, maar
de capaciteit was beperkt, dus om een bad snel te vullen had je een (dure) badgeiser nodig. Collectieve installaties leverden soms slechts enkele uren per dag
warm water en soms ook de gehele dag tot ’s avonds laat (of zelfs 24 uur per
dag). Boilers – en zeker nachtstroomboilers – gaven veel water in korte tijd,
maar konden wel leeg raken. Hijdelaar, directeur van het gemeentelijk gasbedrijf te Zeist, sprak in dat opzicht over het ‘keurslijf’ van het ‘voorraadreservoir,
wat den eenen dag te veel, den anderen dag te weinig warm water geeft en zich

90 Een voorlichter van het provinciale elektriciteitsbedrijf in Limburg (PLEM) schreef in 1940 zelfs dat
een arbeiderswoning met douche kon volstaan met een boiler van dertig liter die niet meer dan twee keer
per week geleegd zou worden, dus maximaal zestig liter per week per gezin. (Bij meer dan twee vullingen
per week zou nachtstroom namelijk goedkoper zijn.) Bij een gemiddeld gezin van vier personen zou ieder
gezinslid hooguit twee keer per week een (korte) douche nemen en bovendien zou de huisvrouw de boiler
niet gebruiken om warm water voor de was of afwas te tappen. Dat water zou ze dus op haar kooktoestel
moeten verwarmen. L. Harpman, ‘Onderwerpen die aandacht vragen! De badgelegenheid in de arbeiderswoning’, Economisch Technisch Tijdschrift 20 nr.6 (september 1940) 62-64.
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niet aanpast naar de wijze, waarop de verbruiker behoefte of lust heeft in zijn
gezin op verschillende uren en dagen warm water te gebruiken’.91 Voor huishoudens waar alle gezinsleden op zaterdagavond in bad of onder de douche wilden, was een nachtstroomboiler inderdaad geen geschikt apparaat. Maar voor
ruim twintig procent van de Amsterdamse huishoudens was dat in de praktijk
blijkbaar geen bezwaar. Zij wenden zich aan om rekening te houden met die eigenschap van de boiler en ervoeren dat niet als een groot probleem.
In het algemeen kun je zeggen dat de politici en de beleidsmakers met hun plannen voor bad of douche en warm water in de volkswoningen vooruit liepen op
de behoeften van de bewoners. Daarom waren er aanvankelijk veel huishoudens die de douchecel in hun woning niet gebruikten en zelf geen geiser of
boiler aanschaften. Maar ook die bewoners raakten geleidelijk aan meer gewend aan het gebruik van warm water en het comfort van douche of bad met
warmwatervoorziening. De huishoudens die in een complex met collectieve
warmwatervoorziening woonden (een relatief klein aantal) maakten wel volop gebruik van de geboden voorziening, waarschijnlijk omdat de voorziening
zo gebruiksvriendelijk was en het gebruik geen extra geld kostte. Het beschavingsoffensief van de woningbouwverenigingen en de propaganda van de
energiebedrijven leidden ertoe dat ook de betere arbeidersklassen ‘langzamerhand het gebruik en het bezit van een badgelegenheid als iets noodzakelijks
gaan beschouwen’, zoals een importeur van gasgeisers in zijn brief aan het
Amsterdamse gasbedrijf schreef.92 In een terugblik op 25 jaar maatschappelijk
werk van woningbouwverenigingen, uit 1938, werd de balans opgemaakt:
Hoe is bijvoorbeeld in de laatste jaren de opinie over baden en zwemmen niet veranderd.
Het is nog niet zo lang geleden, dat bij velen de meening heerschte, dat een arbeider zich
wel in een kommetje kon wasschen. Gemeenschapsgeld te besteden voor badhuizen of
arbeiderswoningen te bouwen met douche of badgelegenheid vonden velen een overbodige luxe. Mede door het werk der woningbouwvereenigingen, den invloed van een goede woning, is het thans zoo ver, dat een groot deel van de bevolking er prijs op stelt, het
zelfs als een behoefte voelt, minstens eenmaal per week een bad of douche te nemen.
Vanzelfsprekend zou de beste oplossing zijn, dat iedere woning voorzien werd van een
behoorlijke badgelegenheid, maar zoover zijn we helaas nog niet. Om eenigszins in de
behoefte te voorzien, zijn op tal van plaatsen badhuizen opgericht, soms door de gemeente, soms door een speciaal met dit doel gestichte vereeniging, maar ook dikwijls
door een woningbouwvereeniging. (...) Men vindt door bouwvereenigingen gestichte
badhuizen zoowel in de groote steden als in de middelgroote en kleine gemeenten, wel
een bewijs dat wij hier te doen hebben met een algemeen gevoelde behoefte.93

91 P. Hijdelaar, ‘Warmwatervoorziening in de huishouding door middel van gas’, Gasbelangen 5 (20
maart 1938) 29-32.
92 Zie noot 64.
93 Beter wonen, 175-181.
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Voorbeeldrol van Amsterdam
De voorsprong die Amsterdam nam op de rest van Nederland met betrekking tot
badhuizen, huishoudelijk gebruik van gas en elektriciteit, volkshuisvesting met
bad of douche en warmwatervoorziening was een gevolg van de sociaal-democratische politiek van het gemeentebestuur. Dat mag wel duidelijk zijn uit het voorgaande. Maar daarmee is niet alles verklaard. Ook woningbouwverenigingen, particuliere bouwbedrijven en andere Amsterdamse instanties droegen daaraan bij.
Dat andere steden en dorpen het Amsterdamse voorbeeld niet direct volgden
kwam niet doordat men elders vond dat dergelijke voorzieningen overbodig waren. Ook landelijke instanties, zoals de Bond van Nederlandsche Architecten en
de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, en auteurs van huishoudgidsen
pleitten voor warmwatervoorziening en badgelegenheid. En woningbouwverenigingen in andere gemeenten volgden de Amsterdamse ontwikkelingen met
veel belangstelling. De rijksoverheid vond een douchegelegenheid echter niet
per se nodig en daarom te duur voor eenvoudige woningen. Andere gemeenten
waren over het algemeen niet zo strijdvaardig als de gemeente Amsterdam en
waren eerder geneigd zich naar het beleid van de rijksoverheid te voegen.94 Het
was ook een kwestie van schaalgrootte, want collectieve warmwatervoorziening bijvoorbeeld werd pas economisch haalbaar bij complexen van minstens
enkele honderden woningen. Om te verklaren waarom ook een grote stad als
Rotterdam zo ver achter bleef bij Amsterdam, moeten we de politieke situatie
in Rotterdam vergelijken met die in Amsterdam. Rotterdam heeft in het Interbellum ook een of meer SDAP-wethouders voor volkshuisvesting gehad, maar
de positie van de SDAP in die stad was toch minder sterk dan in Amsterdam en
het particulier initiatief had over het algemeen de overhand boven overheidsingrijpen door de gemeente.95
We kunnen concluderen dat er in het Amsterdam van de jaren dertig nieuwe
normen werden gesteld doordat alle nieuwe woningen een badgelegenheid kregen en meestal ook warmwatervoorziening. Die nieuwe bouwpraktijk werd
weliswaar niet direct overgenomen in de rest van Nederland, maar ondervond
wel veel weerklank buiten Amsterdam. Veel individuen en instanties uit de woningbouwsector raakten eind jaren dertig overtuigd van de wenselijkheid van
badgelegenheid en warmwatervoorziening in de woning, maar tegelijkertijd
oordeelde men dat die voorzieningen voorlopig nog niet haalbaar waren. De
landelijke invoering van die voorzieningen zou pas later gerealiseerd worden,
zoals in hoofdstuk 9 zal blijken.

94 Rochdale 50 jaar, 36.
95 W. Beeren, Rob Dettingmeijer, De strijd om een goed gebouwde stad, in: Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960 (Delft 1982) 19-53, aldaar 30-32.

6 Modernisering van de keuken (1920-1940)

Ter afsluiting van het eerste deel van dit proefschrift analyseer ik hieronder
de overeenkomsten en verschillen tussen de drie behandelde onderwerpen:
verwarming, koken en warmwatervoorziening. De wijze van verwarmen
veranderde niet veel: de ruime meerderheid van de huishoudens bleef in de
jaren twintig en dertig een kolenkachel gebruiken. Naar huidige maatstaven
vergde het omgaan met de kolenkachel veel werk en gaf het veel rommel,
maar de gebruikers vonden de kolenkachel destijds vanzelfsprekend en ervoeren die kenmerken niet als een probleem. Dat kwam doordat de meeste
huishoudens geen reële alternatieven hadden. Andere opties, zoals centrale
verwarming en gaskachels, waren voor de meeste huishoudens veel te duur.
Voor het koken gold een heel ander verhaal. Op dat gebied werd gas, en in
mindere mate elektriciteit, een geduchte concurrent van het gebruikelijke
kolenfornuis. Het feit dat huishoudens hun kolenfornuis wel vervingen door
een gasfornuis en hun kolenkachel niet door een gaskachel wordt verklaard
door het verschil in nuttige gebruiksduur: De kolenkachel liet men de hele
dag branden, waarbij de warmte continu ten goede kwam aan de verwarming
van de woning. Het kolenfornuis liet men ook een groot deel van de dag
branden, maar daarbij werd de warmte slechts een deel van de tijd nuttig gebruikt om eten of water te verwarmen, zodat er veel warmte verloren ging. Je
kon een kolenfornuis namelijk niet op elk gewenst moment aan- of uitzetten.
Toen er een alternatief beschikbaar kwam in de vorm van het gasfornuis, dat
wel elk moment aan of uit kon en dat de mogelijkheid bood om op een simpele manier de vlam groter of kleiner te stellen, ging men het langdurig branden van een kolenfornuis geleidelijk meer als een probleem ervaren. Het gasfornuis was weliswaar duurder in gebruik dan het kolenfornuis, maar het was
een betaalbaar alternatief. Vandaar dat huisvrouwen een concrete afweging
gingen maken tussen die twee opties, waarbij ze meer aandacht kregen voor
de gemakken van het gasfornuis: de gebruiker hoefde niet met kolen te sjouwen, het vuur aanmaken kostte geen moeite, het onderhoud was eenvoudiger
en het gaf geen as of roet.
Het verschil in regelmogelijkheden tussen het kolenfornuis en het gasfornuis
ging een nog veel grotere rol spelen, toen de kookpraktijk in de jaren twintig
begon te veranderen. Als gevolg van nieuwe inzichten uit de voedingsleer, die
via het huishoudonderwijs en kookboeken werden doorgegeven, gingen
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huisvrouwen het voedsel namelijk korter koken. Kookleraressen in dienst
van energiebedrijven en andere huishoudkundigen leerden de huisvrouwen
dat het langdurig sudderen op een kolenfornuis of petroleumstel achterhaald
was en dat gas- en elektrische fornuizen bij uitstek geschikt waren voor de
nieuwe manier van koken. Daarmee kon je het voedsel immers snel en makkelijk aan de kook brengen. Bovendien bleven de pannen en de keuken veel
schoner met die moderne kooktoestellen dan met een kolenfornuis. De
meerderheid van de huisvrouwen besloot daarom haar kolenfornuis te vervangen door een gas- of elektrisch fornuis. Zelfs de crisis van de jaren dertig
was voor hen geen reden om af te zien van zo’n nieuw fornuis. Koken op gas
was volgens de meeste huisvrouwen goedkoper en eenvoudiger dan elektrisch koken, en daarom koos de ruime meerderheid voor gas, althans voor
zover zij tussen gas en elektriciteit konden kiezen.
Warmwatervoorziening was weer een ander verhaal, omdat warmwatertoestellen iets nieuws waren in het modale huishouden, in tegenstelling tot
kachels en fornuizen. Bovendien speelde de invoering van warmwatervoorziening zich niet zozeer af in de keuken maar in de badkamer, die in de jaren
dertig voor het eerst in modale woningen werd gerealiseerd. Huishoudkundigen en andere voorstanders van rationalisering van de keuken beschouwden het warmwatertoestel als een apparaat waarmee de huisvrouw zich veel
tijd en moeite kon besparen, maar de meeste huisvrouwen konden zich prima redden met hun fornuis om water op te warmen en kenden daarom geen
prioriteit toe aan een warmwatertoestel. Voor de propagandisten van de lichaamshygiëne was het echter wel essentieel dat de nieuwe badkamer in de
woning ook voorzien werd van warm water, want anders zou de douche zeker ongebruikt blijven. De invoering van de badgelegenheid in de woning
omwille van de lichaamshygiëne werd als eerste in Amsterdam gerealiseerd,
in de jaren dertig. Dat was de verdienste van het Amsterdamse gemeentebestuur, waarin de SDAP een sterke positie innam, en de lokale woningbouwverenigingen. Om te zorgen dat de bewoners die badgelegenheid ook zouden
gebruiken stimuleerden ze de toepassing van warmwatervoorziening. De
Amsterdamse energiebedrijven speelden daarop in door relatief goedkope
elektrische boilers en gasgeisers te ontwikkelen en aan te bieden. Woningbouwverenigingen besloten soms zelfs om nieuwe woningen standaard te
voorzien van warm water, in plaats van die keuze over te laten aan de bewoners. Ze beschouwden warmwatertoestellen namelijk als onderdeel van de
woning, terwijl kooktoestellen tot de inboedel behoorden en altijd eigendom
waren van de bewoners.
Reconstructie van de consumption junction leert dat Amsterdamse huishoudens, en zeker huishoudens met een badkamer, over andere mogelijkheden beschikten en uit andere opties konden kiezen dan huishoudens in de
rest van Nederland. Warmwatervoorziening kreeg zodoende een andere be-
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tekenis voor hen en het resultaat was dat ze in veel gevallen besloten om een
geiser of boiler te kopen of te huren en te gaan gebruiken. Soms konden de
gebruikers alleen in de douche of badkamer warm water tappen, maar vaak
kwam er ook een warmwaterkraan in de keuken, zodat de huisvrouw ook
daar kon profiteren van het gemak van die voorziening. Badgelegenheid en
warmwatervoorziening in de woning werd een succes in Amsterdam en daardoor gingen woningbouwers elders ook nadenken over die voorzieningen.
De realisatie daarvan liet echter op zich wachten, vooral vanwege de crisis en
de Tweede Wereldoorlog, waardoor de invoering van de badkamer in Nederlandse woningen minder snel verliep dan in veel andere landen.
Op het gebied van verwarming en warmwatervoorziening experimenteerde men ook met collectieve voorzieningen, met name in Amsterdam. Architecten, ingenieurs en woningbouwverenigingen kozen in enkele gevallen
voor collectieve centrale verwarming en collectieve warmwatervoorziening,
omdat dergelijke systemen gebaseerd waren op solidariteit (alle gebruikers
betalen evenveel), en omdat ze vanuit een centraal punt geregeld konden
worden en daarom efficiënter zouden zijn dan individuele kachels of geisers.
Met name voor nieuwe etagewoningen leek collectieve verwarming de beste
manier om de wijze van verwarmen te moderniseren en te rationaliseren,
maar die innovatie bleef beperkt tot een klein aantal woningen.
De modernisering van de keuken – van de manier van koken en warmwatervoorziening – sloeg beter aan: meer dan de helft van alle huishoudens verving het kolenfornuis of petroleumstel door een elektrisch of gasfornuis en
zo’n tien à vijftien procent kreeg de beschikking over een warmwatertoestel.
De manier van koken veranderde dus het sterkste. De gebruikers, in dit geval
de huisvrouwen, kozen ervoor om moderne gas- en elektrische kooktoestellen aan te schaffen, daartoe gestimuleerd door huisvrouwenorganisaties,
kookleraressen en huishoudkundigen. Die kookleraressen gaven niet alleen
uitleg aan huisvrouwen maar experimenteerden ook met de diverse modellen
fornuizen – waarbij ze gebruik maakten van de opmerkingen en klachten van
huisvrouwen – en deden op basis daarvan suggesties voor verbeteringen aan
de fabrikanten. De ontwikkeling en diffusie van nieuwe kooktoestellen was
dus niet alleen het gevolg van de activiteiten van energiebedrijven en fabrikanten, maar ook van de keuzes van de gebruikers en van de activiteiten van
de genoemde intermediaire actoren. Bij warmwatervoorziening en zeker bij
verwarming verliep de invoering van nieuwe technologieën veel langzamer.
En voor zover er wel nieuwe opties werden toegepast was dat vooral het gevolg van de keuzes van gemeentebesturen en woningbouwverenigingen, aangezien het daarbij meestal ging om voorzieningen die bij de bouw van nieuwe woningen werden gerealiseerd. Het zijn vooral de nieuw ontstane relaties
tussen energiebedrijven, huishoudkundigen en huishoudens die deze periode
karakteriseren. Die relaties stonden in het teken van een gemeenschappelijk
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streven naar modernisering van het huishouden. En hoewel dit streven niet
door alle partijen op dezelfde wijze werd ingevuld, had het wel effect op de
huishoudens.

Periode 1940-1960:
Oorlog, schaarste en wederopbouw

7 Stagnatie en soberheid

7.1

Inleiding

De tweede periode die aan bod komt in dit proefschrift beslaat de jaren van
1940 tot 1960, de jaren van oorlog, schaarste en wederopbouw. De keuzes van
de huishoudens op het gebied van verwarming, koken en warmwatervoorziening worden beschreven in de volgende hoofdstukken, terwijl dit hoofdstuk,
bij wijze van inleiding, de energievoorziening en de woningbouw van die jaren
in meer algemene zin beschrijft. Paragraaf 7.2 gaat over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de energievoorziening van Nederland en op het energieverbruik in de huishoudens. De oorlogsomstandigheden veroorzaakten
schaarste aan brandstoffen, maar ook aan allerhande grondstoffen en consumptiegoederen, en die schaarste duurde voor sommige goederen voort tot begin jaren vijftig. Na de oorlog kwam er een periode van wederopbouw en soberheid.
Steenkool bleef de belangrijkste energiedrager in het huishouden, maar geleidelijk kregen aardolieproducten (petroleum, huisbrandolie en flessengas) meer
marktaandeel. In paragraaf 7.3 wordt de rantsoenering van steenkool, aardolie,
stadsgas en elektriciteit in de naoorlogse jaren beschreven. Paragraaf 7.4 gaat
over het verbruik en de prijzen van de verschillende energiedragers in de jaren
vijftig.
Een ander gevolg van de oorlog was woningnood, want tijdens de oorlog waren
er veel woningen verwoest en kwam de nieuwbouw tot stilstand. Na de bevrijding werd daarom grote prioriteit gegeven aan de woningbouw, maar vanwege
schaarste en andere problemen duurde het tot 1948 voordat de wederopbouw
op gang kwam. Het streven was om betere en ruimere woningen te bouwen dan
voor de oorlog. De douche of badgelegenheid bijvoorbeeld werd een standaardvoorziening in alle nieuwe woningen. Ook werd er rond 1950 in Nederland
veel gedacht en gesproken over collectieve voorzieningen in de woningbouw.
De voordelen van collectieve warmwatervoorziening en van collectieve centrale verwarming waren bekend, evenals het feit dat de Nederlandse woningen een
achterstand op dat gebied hadden vergeleken met andere landen. Over die discussie en de uitkomst daarvan gaat paragraaf 7.5.
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7.2

Tweede Wereldoorlog

Over de omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven.
Uit sommige recente literatuur blijkt dat het dagelijks leven en werk voor veel
Nederlanders, zeker tot 1944, niet zo ingrijpend is beïnvloed door de oorlog als
vaak wordt gedacht.1 Dat geldt ook voor de energievoorziening. Er was weliswaar kolenschaarste en rantsoenering en in de hongerwinter vielen veel elektriciteitscentrales en gasfabrieken in het nog niet bevrijde deel van Nederland stil,
maar in de eerste jaren van de oorlog zetten de energiebedrijven hun propaganda en concurrentiestrijd voort, zij het soms in bedekte termen. Als je kijkt naar
de toepassing van gas en elektriciteit in de huishoudens en de verspreiding van
huishoudelijke apparaten, dan blijkt de Tweede Wereldoorlog geen breukvlak
te vormen. Er was juist sprake van een voortzetting, en soms ook versnelling,
van ontwikkelingen die in de jaren twintig en dertig waren begonnen.2
De oorlog zorgde al direct voor 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 gevraagde soorten steenkool.
Het resultaat hiervan was dat veel huishoudens hun petroleumstelletjes en soms
ook hun kolenkachels of kolenfornuizen vervingen door gaskachels, gaskomforen en elektrische komforen. Daardoor steeg het huishoudelijk gasverbruik in
het begin van de oorlog. Het elektriciteitsverbruik daarentegen bleef ongeveer
op het peil van 1939, dat wil zeggen dat de sterke groei van de jaren dertig stagneerde. Tegenover het toenemend verbruik voor elektrisch koken stond namelijk een afnemend verbruik voor verlichting als gevolg van de verduisteringsvoorschriften.3
Al in 1939 trof de Nederlandse overheid voorbereidingen voor distributieen rantsoeneringsmaatregelen. Sommige van die maatregelen werden al direct
na het uitbreken van de oorlog ingevoerd door de Nederlandse overheid; andere werden pas na de capitulatie ingevoerd door de Duitse bezetter. Die maatre-

1 G.M.T. Trienekens, Tussen ons volk en de honger. De voedselbereiding 1940-1945 (Utrecht 1985);
H.A.M. Klemann, ‘De economische expansie van Nederland door de bezetter’, in: H. Flap en W. Arts ed.,
De organisatie van de bezetting (Amsterdam 1997).
2 G.P.J. Verbong, L. van Empelen en A.N. Hesselmans, ‘De ontwikkeling van het Nederlandse koppelnet tijdens de Tweede Wereldoorlog’, NEHA-jaarboek (1998) 277-309. Notulen van de VDEN-ledenvergaderingen uit 1940 en 1941, Bedrijfsarchief KEMA te Arnhem.
3 De paragraaf over de Tweede Wereldoorlog is gedeeltelijk gebaseerd op: Wilma Cornelisse, Jan van den
Ende en Peter van Overbeeke, Waar licht is, is vreugde (Amsterdam 1995) 81-88; H.J. van Eck en R. van der
Oord, Vonk & Vlam. Energie voor Utrecht (Utrecht 1986) 42-43. En verder op het al genoemde artikel van
Verbong e.a. ‘De ontwikkeling van het Nederlandse koppelnet tijdens de Tweede Wereldoorlog’ en de notulen van de VDEN-ledenvergaderingen.
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gelen golden niet alleen voor vaste brandstoffen en petroleum, maar ook voor
gas en elektriciteit.4 Aanvankelijk kregen 380.000 huishoudens petroleumbonnen om te koken. De helft daarvan bleek toch een gasaansluiting te hebben of
liet zich alsnog aansluiten. Zodoende bleven er 40.000 huishoudens over die het
hele jaar op petroleum kookten en 150.000 die enkel in de zomer op petroleum
kookten en in de winter op kolen. Daarnaast waren er 170.000 huishoudens die
petroleum kregen toegewezen voor verlichting, omdat ze niet op het elektriciteitsnet waren aangesloten.5 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 reactie van de energiebedrijven op deze omstandigheden verdient nadere
analyse. Er waren elektriciteitsbedrijven die hun voorlichtingsactiviteiten verminderen, omdat ze bang waren voor gebrek aan steenkool en materialen. Veel
elektriciteitsbedrijven hadden echter bezwaren tegen de rantsoenering. Praktische bezwaren waren dat het vaststellen van rantsoenen en zeker het uitdelen
van boetes tot veel bezwaren van klanten zou leiden en dat het behandelen van
al die bezwaren en innen van al die boetes onbegonnen werk was. En principiële bezwaren waren dat het beperken van de toepassing van nachtstroomboilers
het rendement van de centrales zou verminderen en niet of nauwelijks kolen
zou besparen, omdat de machines ’s nachts toch door moesten draaien. Ook het
belemmeren van elektrisch koken zou averechts werken, omdat er toch gekookt moest worden en de alternatieven nog meer steenkool zouden vergen.
In de besloten bijeenkomsten van directeuren van elektriciteitsbedrijven
(VDEN 6) werd een en ander besproken. Voorzitter C. Noome van de VDEN
hield de andere directeuren in de vergadering van juni 1940 voor dat het voorlichtingswerk voor elektrische boilers en kooktoestellen voortgezet moest worden, omdat het publiek nog niet voldoende vertrouwd was met dergelijke apparaten en bovendien de kosten van het elektriciteitsverbruik te hoog inschatte.
Als de elektriciteitsbedrijven hun activiteiten op dit gebied zouden verminderen, zouden de gas- en steenkoolsector hun marktpositie verstevigen ten koste
van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. In diezelfde vergadering meldde
G.J.Th. Bakker, de hoogste ambtenaar voor de elektriciteitsvoorziening7, dat de

4 Jan Mensink, De kolenvoorziening van Nederland tijdens den Tweeden Wereldoorlog (Amsterdam
1946). Bij de toewijzing van steenkool werden de gasfabrieken en de elektriciteitscentrales overigens bevoordeeld ten opzichte van huishoudens en bedrijven.
5 J.L. Veldman, De voorziening van aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog
(Den Haag 1949) 106-110.
6 VDEN staat voor Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland.
7 G.J.Th. Bakker was directeur-generaal voor de elektriciteitsvoorziening op het ministerie van Waterstaat. In 1941 werd hij directeur van het Zuid-Hollandse elektriciteitsbedrijf EZH.
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gasbedrijven hadden voorgesteld aan de overheid om in gebieden met gasvoorziening alle woningen aan te sluiten op het gas en om de verdere uitbreiding van
het electrisch koken te verbieden. Hij kon de vergadering echter geruststellen:
hij had die plannen weten te verhinderen, door erop te wijzen dat de elektriciteitscentrales praktisch alle soorten steenkool konden verwerken, terwijl de
gasfabrieken op bepaalde soorten waren aangewezen. Volgens Bakker verbruikte een elektriciteitscentrale 400 kg steenkool per jaar voor elke elektrische
kookklant, terwijl een gasfabriek het dubbele verbruikte voor elke gaskookklant, en huishoudens met een kolenfornuis het viervoudige.8 Het tegenargument van de gasbedrijven in deze discussie was echter dat een gasfabriek niet alleen gas produceerde uit die hoeveelheid steenkool, maar ook cokes en andere
belangrijke nevenproducten.9
Hieruit valt af te leiden dat de concurrentie tussen gas en elektriciteit gewoon
voortgezet werd, zij het niet zo openlijk als voor de oorlog. Daarom wilden de
elektriciteitsbedrijven ook niet graag meewerken aan de rantsoenering, en
waarschijnlijk gold dat ook voor de gasbedrijven. De bedrijven continueerden
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’.10 Op het eerste gezicht waren die gericht op vermindering van het elektriciteitsverbruik van kooktoestellen en koelkasten, maar in feite probeerde het
bedrijf klanten te bewegen om juist zo’n apparaat aan te schaffen. Dat gold zeker voor de elektrische koelkast, want die was nog nauwelijks bekend in Nederlandse huishoudens.
Ook bij de PUEM gingen in de eerste jaren van de oorlog de werkzaamheden
van de afdeling verkoop en voorlichting zoveel mogelijk door. Vanaf juni 1940
was er een grote vraag naar elektrische kooktoestellen en boilers bij de PUEM.
Volgens een krantenartikel kwamen er per week wel honderd aanvragen voor
komforen en fornuizen binnen, en zelfs een keer 75 op één dag. Ter vergelijking:
sinds 1932 had de PUEM er totaal zo’n 7.000 verkocht. Volgens het bericht waren de omstandigheden voor veel mensen die lang geaarzeld hadden, een aanleiding om juist op dat moment over te gaan op elektrisch koken. Pas in 1944 stopte het bedrijf met de propaganda voor elektrisch koken, vanwege de optredende
voedselschaarste en de verdere rantsoenering van het elektriciteitsverbruik.11
8 Huishoudens die niet op gas of elektriciteit konden koken kregen in het kader van de rantsoenering
1500 kg steenkool per jaar toegewezen voor hun kolenfornuis.
9 Notulen van de VDEN-ledenvergadering juni 1940.
10 Verslag over 1940 in het Album van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst Electriciteit 1933-1940, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst van de GE (archief HVD).
11 ‘PUEM is weer paraat. Vergroote neiging om electrisch te koken’ en ‘De PUEM heeft het zeer druk.
Na den oorlog een groote vraag naar electrische kookapparaten’, Utrechtsch Dagblad (13 juni 1940) (knipsels gevonden in bedrijfsarchief REMU, Utrecht); F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar ‘bron van licht en welvaart’ (Utrecht 1991) 210.
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7.1 Tijdens de hongerwinter gebruikte men
veel noodkacheltjes, die geschikt waren voor
alle soorten brandstof en waarop één pan
kon worden verhit. Er circuleerden handleidingen voor het zelf maken van zo’n noodkacheltje met de juiste afmetingen.

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 kon onvoldoende produceren (of importeren). De fabrikant Inventum bijvoorbeeld, had te maken
met een beperkte toewijzing van ijzer en staal, en kon daarom enkel nog tweeplaatskomforen produceren. Om de schaarse goederen rechtvaardig te verdelen, stelde het Amsterdamse energiebedrijf – voortgekomen uit de fusie van het
gasbedrijf en het elektriciteitsbedrijf – in 1942 richtlijnen op voor de distributie
van electrische 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.12
Van 1940 tot en met 1943 bleef de openbare productie van elektriciteit op het12 Verslag over 1942 in het Album van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst Electriciteit 1941-1946, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief HVD.
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zelfde peil, en ook de gasproductie daalde niet onder het niveau van 1939.13 Het
effect van de rantsoenering werd namelijk gecompenseerd door het toenemende gebruik van elektrische en gasapparaten in huishoudens en bedrijven, ter vervanging van petroleum en steenkool. De rantsoenen voor gas en elektriciteit
werden geleidelijk echter 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 er toen een spoorwegstaking uit en daarop
reageerden de Duitsers door transporten van voedsel en brandstof te blokkeren.
Het gevolg hiervan was dat de schaarste in bezet Nederland, en vooral in de
dichtbevolkte Randstad, nog groter werd. Bij gebrek aan steenkool moesten de
gas- en elektriciteitsbedrijven in bezet Nederland toen 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/’45. 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.

7.3

Schaarste na de oorlog

Direct na de bevrijding waren het de kolen die ons ontbraken, thans [1949] zijn het de
machines, ketels, transformatoren en netten, die jaren achtereen vol belast in bedrijf
zijn en tekenen vertonen dat de maat vol is.14

Na de bevrijding duurde het nog vele jaren voordat de economische situatie en
de energievoorziening van Nederland weer genormaliseerd was. Er was veel
oorlogsschade aan woningen, industrie en infrastructuur.15 Er was niet alleen
een tekort aan woonruimte, maar ook aan grondstoffen en consumptiegoederen. Nederland kampte met een tekort aan internationale betaalmiddelen (deviezen), zodat er weinig mogelijkheden waren om goederen te importeren. De
woningnood nam alleen maar toe in de jaren veertig, doordat er de eerste jaren
nog maar weinig nieuwe woningen werden opgeleverd, terwijl de gezinsvorming (het aantal huwelijken) sterk toenam. Zo kwam het dat veel pasgetrouw13 De totale elektriciteitsproductie, dat is de som van de openbare productie en de productie in de industrie, daalde wel in geringe mate, omdat de ‘zelfopwekkers’ minder gingen opwekken.
14 Citaat van L. Vos, directeur GEB Amsterdam, De Koppeling (september 1949), aangehaald door:
Cornelisse, Waar licht is, is vreugde, 93.
15 In 1945 bleek uit een inventarisatie van de oorlogsschade dat er 92.000 huizen volkomen waren vernield of afgebroken, terwijl 51.000 huizen zwaar beschadigd en 515.000 huizen licht beschadigd waren. J.A.
Ringers, ‘Inventaris van de schade’, Bouw 17 nr.45 (10 november 1962) 1626.
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de stellen gedwongen inwoonden bij hun (schoon)ouders of bij een ander gezin.
De energiebehoefte van huishoudens en bedrijven was weer snel op het niveau van voor de oorlog en nam vervolgens snel toe. Direct na de bevrijding was
het eerste probleem van de gas- en elektriciteitsbedrijven, dat de Duitse bezetter sommige machines had weggehaald om naar Duitsland af te voeren en dat
een deel van de centrales en gasfabrieken en distributienetten was beschadigd
door oorlogsgeweld of Duitse sabotage. Die schade was echter snel hersteld; in
1945 was het opgestelde vermogen in de elektriciteitscentrales al groter dan in
1939.16 Het tekort aan (geschikte) steenkool was echter nog niet opgelost. Import van steenkool was problematisch door het deviezentekort en de productie
van de Limburgse mijnen kon onvoldoende opgevoerd worden om de stijgende binnenlandse behoefte van huishoudens en industrie bij te houden. Daarom
bleef de rantsoenering van steenkool van kracht.
Ook de rantsoenering van gas en elektriciteit bleef in de jaren na de oorlog gehandhaafd, althans in de winterseizoenen. Hiermee werd voorkomen dat huishoudens meer elektrische en gaskachels zouden gebruiken bij gebrek aan steenkool. In Amsterdam bijvoorbeeld was het gebruik van gasgeisers en gaskachels
niet toegestaan. Kolen voor de kachel waren er echter ook niet genoeg en daarom draaiden veel Amsterdammers rond etenstijd alle gaspitten open om in elk
geval de keuken een beetje op temperatuur te krijgen. De rantsoenering was
overigens wel anders geregeld dan in de oorlogsjaren. De elektriciteitsrantsoenering in de winter van 1946/47 hield in dat elk huishouden (en elke andere
kleinverbruiker) hetzelfde rantsoen kreeg toegewezen, ongeacht zijn verbruik
in voorgaande jaren. Een uitzondering werd gemaakt voor elektrisch koken:
wie elektrisch kookte kreeg een groter rantsoen en wel naar rato van de gezinsgrootte.17 De strafmaatregel bij overtreding van het rantsoen was afsluiting,
maar dat deden de elektriciteitsbedrijven in de praktijk enkel in zeer ernstige
gevallen. De rantsoenering in 1946/47 leidde tot beperking van het verbruik; het
gemiddelde verbruik van de kleinverbruikers bleef bij vrijwel alle elektriciteitsbedrijven in de buurt van het toelaatbare.18
Bij sommige woningen die in 1947 werden gebouwd hielden de ontwerpers
duidelijk rekening met de brandstoffenschaarste, die – zo verwachtte men – nog
vele jaren zou voortduren. De nieuwe dienstwoningen die de NS langs de spoorwegen liet bouwen bijvoorbeeld, werden zodanig ingericht dat de bewoners in
de winter op de kolenkachel in de woonkamer konden koken en in de zomer op
16 CBS, ‘Electriciteitsfabrieken 1941-1945’, Maandschrift CBS (1947) 251-254, aangehaald in Verbong
e.a., ‘De ontwikkeling van het Nederlandse koppelnet tijdens de Tweede Wereldoorlog’.
17 Nachtstroomboilers worden hier niet genoemd in de notulen. Dat zou kunnen betekenen dat die destijds ook niet gebruikt mochten worden, want het verbruik van een boiler zou het rantsoen ver overschrijden. Of dat inderdaad het geval was wordt niet met zekerheid duidelijk.
18 Notulen van de VDEN-ledenvergadering, januari en april 1947; Cornelisse, Waar licht is, is vreugde, 93.
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een elektrisch of gaskomfoor in het aangebouwde keukentje. De architect S. van
Ravesteijn ging ervan uit ‘dat des winters het gezin zich slechts één warmtebron
zal kunnen veroorloven, zowel dus voor koken als voor verwarming dienend’.19
Ook in de winter van 1947/48 was de rantsoenering van kracht, maar de elektriciteitsbedrijven konden of wilden te weinig doen om de maatregelen daadwerkelijk af te dwingen, en het verbruik begon flink te stijgen: in 1947 en 1948 steeg
het elektriciteitsverbruik in diverse plaatsen met twintig tot ruim dertig procent.
De ergste kolennood was in 1948 achter de rug, maar toen kregen veel elektriciteitsbedrijven te maken met capaciteitsproblemen. De pieken in het verbruik, van
8 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur op weekdagen, groeiden natuurlijk mee met het
verbruik. Bij sommige bedrijven dreigde de piekvraag in de winter het opgestelde
vermogen te boven te gaan, bij andere was de transportcapaciteit van het net het
grootste knelpunt. De elektriciteitsbedrijven waren wel bezig met uitbreidingsen nieuwbouwplannen en bovendien werd er gewerkt aan een landelijk hoogspanningsnet om alle centrales met elkaar te koppelen, maar de realisatie van al die
projecten vergde nog enkele jaren. De eerder genoemde schaarste en het deviezentekort in de naoorlogse jaren bemoeilijkten namelijk de bouw van nieuwe
centrales en de aanschaf van nieuwe machines. En voor de machines die wel besteld konden worden was de levertijd erg lang. Om de piek de baas te blijven
voerden de elektriciteitsbedrijven daarom in 1948 en 1949 acties om het piekverbruik, met name in de winter, te beperken. Onder het motto ‘De duimen op de
piek!’ werden de burgers opgeroepen in de piekuren minder licht te gebruiken,
niet te strijken, niet te stofzuigen en de radio te laten zwijgen. Dat laatste was
makkelijk, want Hilversum onderbrak de uitzending tijdens de piekuren.20
In 1948 ontving Nederland, net als andere door de oorlog getroffen landen,
Marshallhulp van de Verenigde Staten. Daardoor verbeterde de betalingsbalans
van Nederland en konden er meer noodzakelijke goederen geïmporteerd worden, onder andere bouwmaterialen en Amerikaanse steenkool. Zodoende kwamen er meer mogelijkheden voor de elektriciteitsbedrijven en gasbedrijven om
hun centrales en fabrieken uit te breiden en nieuwe te bouwen. Het duurde tot
omstreeks 1952 voordat de ergste problemen achter de rug waren. Toen pas kon
ook de rantsoenering van gas en elektriciteit en de piek-campagne worden opgeheven. Bovendien kwam in 1953 het koppelnet gereed, waardoor de elektriciteitscentrales minder reservecapaciteit nodig hadden. Voorheen moest elke
centrale namelijk een aantal machines stand-by hebben staan om pieken en storingen op te vangen, maar via het koppelnet konden de centrales stroom leveren
aan elkaar en dus ook elkaars stand-by vermogen benutten.21

19 S. van Ravesteijn, ‘Het type landelijke arbeiderswoning der Nederlandsche Spoorwegen’, TVS (1947)
148-150.
20 Cornelisse, Waar licht is, is vreugde, 91-101; Van Eck e.a., Vonk & Vlam, 44.
21 J. in ’t Veld, ‘Periode van overgang’, Bouw 17 nr.45 (10 november 1962) 1628.
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7.4 Energievoorziening in de jaren vijftig
In 1950 bedroeg het binnenlands steenkoolverbruik van Nederland 16 miljoen
ton, een toename met 3 miljoen sinds 1930. Drie kwart daarvan werd in eigen land
gewonnen en de rest werd geïmporteerd. Daarnaast verbruikte Nederland 2,7 miljoen ton aardolie (equivalent aan 4 miljoen ton steenkool), waarvan een kwart
eigen productie. In de jaren vijftig nam het kolenverbruik af, terwijl het aardolieverbruik sterk steeg. De hoeveelheid verbruikte bruinkool en turf in 1950 was verwaarloosbaar (equivalent aan 0,3 miljoen ton steenkool).22 Het huisbrandverbruik
was niet precies bekend, omdat de detailhandel zowel aan huishoudens als aan
kleine bedrijven leverde. Naar schatting werd in 1950 ongeveer 2,2 miljoen ton
steenkool, 1,0 miljoen ton cokes en 1,2 miljoen ton briketten (geperste steenkool)
gebruikt om te koken en voor verwarming van woningen en andere gebouwen.23
Het elektriciteitsverbruik bedroeg in 1950 ruim zes miljard kWh (een verdubbeling sinds 1940 en bijna een verviervoudiging sinds 1930). Daarvan werd
21% verbruikt door de huishoudens. In dat jaar was 95% van de woningen in
Nederland aangesloten op het elektriciteitsnet en dat percentage nam nog verder toe tijdens de jaren vijftig. Veel steden, met name de grotere hadden hun
eigen gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. De rest van Nederland werd bediend
door de provinciale elektriciteitsbedrijven, met uitzondering van enkele regio’s
waar particuliere elektriciteitsbedrijven actief waren.24
De productie van gasfabrieken in 1950 bedroeg ruim één miljard m3 (35% meer
dan in 1938). Daarvan werd 72% door de huishoudens gebruikt. In de jaren veertig en vijftig breidden de gasbedrijven hun distributienet geleidelijk verder uit naar
omliggende dorpen en het platteland, zodat het percentage woningen met gasaansluiting steeg van 57% in 1940 tot 69% in 1950 en tot 73% in 1960.25 Tegelijkertijd
veranderde de opzet van de gasvoorziening in Nederland. Veel gasbedrijven sloten
in de jaren vijftig hun eigen gasfabriek, omdat het goedkoper was elders gas in te
kopen en dat te distribueren. De gasproductie werd geconcentreerd in grootschalige stadsgasfabrieken en in de cokesfabrieken van onder andere de Staatsmijnen en
Hoogovens. Het cokesovengas dat die bedrijven produceerden werd ook gemaakt
22 De export van cokes en olieraffinageproducten en de daarvoor benodigde import van steenkool en
aardolie is niet meegerekend. Ook smeerolie en andere voor de energievoorziening onbelangrijke producten zijn niet meegerekend.
23 J. Hamaker, ‘De voorziening van Nederland met brandstof in het verleden, het heden en de toekomst’,
in: Voordrachten van de vacantie-leergang voor verwarmingstechniek gehouden op 18 en 19 september
1952 (Warmte-Stichting, Utrecht 1952); Ontwikkelingen in de energiesector in Nederland en de Europese
Gemeenschap 1963-1972, CBS (Den Haag 1975).
24 Gegevens betreffen het netto-verbruik van elektriciteit. Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in
Nederland 1949-1953, CBS (Utrecht 1956); 1899-1994. Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen, CBS
(Den Haag 1994).
25 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1949-1953 (en volgende uitgaven), CBS (Utrecht 1956);
1899-1994. Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen. Aantal woningen met gas in 1940 is ontleend aan
hoofdstuk 4.
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uit steenkool, maar had een iets andere samenstelling dan stadsgas. De Staatsmijnen leverde cokesovengas aan distributiebedrijven in Limburg en Noord-Brabant
en Hoogovens leverde aan gasbedrijven in Noord-Holland.
Sommige gasbedrijven gingen ook andere soorten gas distribueren die niet uit
steenkool werden gemaakt, namelijk raffinaderijgas en aardgas. Raffinaderijgas
was een nevenproduct van de aardolieraffinaderijen bij Rotterdam en vanaf
1953 werd dat gas geleverd aan zes grote Zuid-Hollandse gasbedrijven, ter vervanging van stadsgas. Twee jaar eerder, in 1951, begon de distributie van aardgas. Huishoudens in Coevorden waren de eerste in Nederland die aardgas gingen gebruiken, ter vervanging van stadsgas. Dat aardgas kwam uit een gasveld
dat in 1948 in de omgeving van Coevorden was ontdekt. In de loop van de jaren
vijftig werden er meer aardgasvondsten gedaan, vooral in Noord- en Oost-Nederland. Het aardgas dat daaruit werd gewonnen werd ook gedistribueerd naar
huishoudens in de regio, soms ter vervanging van stadsgas, maar vaak ging het
naar huishoudens die voorheen niet over leidinggas konden beschikken. Overigens vielen de genoemde aardgasvondsten in het niet bij de latere vondst van het
grote aardgasveld bij Slochteren, in 1959.26
De aardolieraffinaderijen produceerden nog twee andere soorten gas die van
belang waren voor de energievoorziening: propaangas en butaangas. Met name
butaangas werd in vloeibare vorm in stalen flessen verpakt en verkocht aan
huishoudens op het platteland die niet over leidinggas konden beschikken. Die
gebruikten dat gas vooral om te koken en soms ook voor verwarming of warmwatervoorziening. Er waren drie concurrerende merken op de markt: Butagas
van oliemaatschappij Shell, Essogas van de Standard Amerikaansche Petroleum
Compagnie en Benegas van de Nederlandse Maatschappij voor Petroleumgassen. Voor propaan zochten de raffinaderijen afzetmogelijkheden bij de gasbedrijven en de industrie, omdat het minder geschikt was om op te koken. In de
jaren vijftig nam het verbruik van flessengas sneller toe dan het verbruik van leidinggas en in 1960 bereikte het flessengas een marktaandeel van twaalf procent
in de totale gasvoorziening van Nederland.27
De concurrentieverhoudingen tussen de diverse brandstoffen voor huishoudelijk verbruik werden onder andere bepaald door de onderlinge prijsverschillen.
Omdat tijdens de jaren veertig en vijftig de ene brandstof veel meer in prijs steeg
26 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1949-1953.
Er werd al sinds eind negentiende eeuw gas aangetroffen in de Nederlandse bodem, in kleine hoeveelheden
en op geringe diepte. Dat gas werd veelal aangeduid als brongas en had een andere samenstelling dan het
aardgas, dat veel dieper uit de aarde kwam. Brongas werd op kleine schaal gewonnen en gebruikt voor verlichting en dergelijke. De Goey, PUEM 75 jaar, 197-198.
27 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1949-1953, 8; Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1968, CBS (Den Haag 1970) 10-11; ‘Vergelijking van het elektrisch koken met het koken op butaangas’, nota van de VEEN die aan alle elektriciteitsbedrijven werd gestuurd, gedateerd 12 april 1956, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 23A.
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dan de andere, veranderden die prijsverschillen en dus de concurrentieverhoudingen. Tabel 7.1 geeft een beeld van de prijsstijgingen en -dalingen van een aantal energiedragers, vergeleken met de algemene inflatie.
Tabel 7.1 Prijsindexcijfers van energiedragers28
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
algemeen
elektriciteit
gas
petroleum antraciet
cokes
prijsindexcijfer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1939 (basisjaar) 100
100
100
100
100
100
1951
260
128
191
253
353
505
1960
325
137
261
256
558
n.b.
1964
360
118
171
261
664
n.b.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(n.b. = niet bekend)

Elektriciteit steeg het minste in prijs: tussen 1939 en 1951 werd het 28% duurder.
In de jaren vijftig werd de prijs nog iets hoger, maar in de jaren zestig daalde de
prijs weer. De prijs van andere brandstoffen steeg in de jaren veertig met een factor twee of drie, of nog meer. Dat is opmerkelijk, want elektriciteit werd opgewekt uit steenkool, zoals ook gas werd geproduceerd uit steenkool. Dat de kostprijs van elektriciteit minder snel steeg en zelfs daalde was vooral te danken aan
de technologische ontwikkeling en de bouw van grootschalige centrales, waardoor de opwekking veel efficiënter werd. De prijs van elektriciteit, die voor de
oorlog veel hoger was dan de prijzen van andere energiedragers, kwam als gevolg
van deze prijsontwikkelingen dus meer in de buurt van de andere prijzen. Daardoor verbeterde de concurrentiepositie van bijvoorbeeld elektrisch koken. De
petroleumprijs, die in de jaren veertig fors gestegen was, bleef vanaf 1951 ongeveer gelijk. De kolenprijzen daarentegen bleven ook toen sterk stijgen.

7.5 Discussie over collectieve voorzieningen in de woning rond 1950
Tijdens de oorlogsjaren en in de eerste jaren na de bevrijding, toen er nauwelijks
woningen gebouwd werden, ontwikkelden gemeenten en architecten woningbouwplannen voor de wederopbouw. Daarbij gingen ze uit van de relatief rui28 Het algemeen prijsindexcijfer is ontleend aan: 1899-1994 Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen,
181, totaal consumentenprijsindexcijfer voor werknemersgezinnen met lager gezinsinkomen.
De prijsstijgingen van energiedragers in de jaren veertig zijn ontleend aan Hamaker, ‘De voorziening van
Nederland met brandstof in het verleden, het heden en de toekomst’. De prijsstijgingen in de jaren vijftig
zijn ontleend aan CBS-gegevens, volgens: J.P. Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen in de Nederlandse
gezinshuishoudingen’ (Wageningen 1965) bijlage tabel Ib. De prijsontwikkeling van elektriciteit is ontleend aan Green households. Domestic consumers, environment and sustainability (Londen 1998) 189. De
prijsontwikkeling van gas aan E. Hemrica, ‘Huishoudelijk gasverbruik. De rol van gas binnen het energieverbruik in het huishouden’, Gas 100 (juni 1980) 318-327, aldaar 323.
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me woningen van voor de oorlog, aangevuld met nieuwe voorzieningen, zoals
een douche of bad. Die mooie en vooruitstrevende plannen werden in de meeste gevallen echter niet gerealiseerd. De grote woningnood, het tekort aan bouwmaterialen en geschoolde arbeiders en de financiële malaise waarin het hele land
verkeerde, leidden ertoe dat de woningen die eind jaren veertig gebouwd werden juist kleiner waren dan de vooroorlogse en zeer sober van afwerking. De
aanwezigheid van een badgelegenheid was het enige punt waarop de naoorlogse woningen zich positief onderscheiden van de vooroorlogse.
Een belangrijk discussiepunt in die jaren betrof de technische uitrusting van
de woningen en dan met name de vraag of woningen voorzien moesten worden
van collectieve voorzieningen. Daaronder verstond men met name collectieve
centrale verwarming en collectieve warmwatervoorziening.29 In die discussie
werden verwarming en warmwatervoorziening meestal in combinatie besproken, omdat de installatie- en exploitatiekosten van een gecombineerde voorziening veel lager waren dan de som van de kosten van beide voorzieningen afzonderlijk. Eén ketelhuis kon immers de warmte voor beide systemen leveren.
Om kennis te nemen van de mogelijkheden van collectieve voorzieningen ondernamen minister In ’t Veld van Wederopbouw en Volkshuisvesting en andere
betrokkenen studiereizen naar de Verenigde Staten (in het kader van de Marshallhulp) en Scandinavië. Toen de minister in 1950 enthousiast terug kwam van
zo’n reis, stelde hij dat Nederland op het gebied van collectieve voorzieningen
een achterstand had op het buitenland. Refererend aan de jaren twintig, toen
Nederland, of beter gezegd Amsterdam, internationale roem oogstte met zijn
sociale woningbouw, kwam hij met het voorstel om collectieve voorzieningen
te installeren in alle (etage)woningen. Veel woningbouwverenigingen juichten
dat van harte toe. Architecten en ingenieurs uit de verwarmingsindustrie hadden diverse ontwerpen gemaakt voor collectieve verwarmings- en warmwaterinstallaties en kwamen uit op exploitatiekosten variërend van ƒ3,30 tot ƒ5,– per
week per huishouden.30 Volgens schattingen zou het gemiddelde arbeidersgezin
van vier personen onder normale omstandigheden ƒ3,30 tot ƒ4,– per week uitgeven voor de gebruikelijke manier van verwarming en warmwatervoorziening,
dat wil zeggen voor kachel, geiser, antraciet- en gasverbruik en onderhoud. Op
29 Andere collectieve voorzieningen die ter discussie stonden waren onder andere collectieve ruimtes om
de was te doen, gemeenschapsruimtes en kinderdagverblijven. Die konden worden ingericht in bijvoorbeeld de kelders van de flatgebouwen. Men sprak destijds overigens over centrale voorzieningen, maar ik
heb die term vertaald met collectieve voorzieningen, om beter onderscheid te kunnen maken tussen bijvoorbeeld individuele en collectieve centrale verwarming.
30 Een voorbeeld van zo’n ontwerp werd gepubliceerd door W. Beuker, directeur van ‘NV Stedenverwarming voorheen Technisch Bureau W. Beuker & Zn’. Dit is hetzelfde bedrijf als de in paragraaf 3.4 genoemde Maatschappij Stedenverwarming. W. Beuker jr. was in 1925 al directeur van dit bedrijf. Het ging bij
dit ontwerp om een installatie die 900 etagewoningen van warmte en warm water zou voorzien, met in elke
woning een radiator in de woonkamer en een verwarmingsbuis in de hal en douchecel. Dit zou ƒ3,30 per
woning per week kosten. W. Beuker, ‘Centrale verwarming en warmwatervoorziening in arbeiderswoningen’, Bouw (1950) nr.46, 754-756.
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basis daarvan stelde minister In ’t Veld dat verwarming van de hele woning en
een goede warmwatervoorziening wel een gulden per week extra mocht kosten,
mede gelet op de werkbesparing voor de huisvrouw.31
Op deze uitspraak van de minister reageerde W. Scheerens, de secretaris van
de Nationale Woningraad. Hij legde uit waarom een aantal Amsterdamse woningbouwverenigingen die een gezamenlijk plan voor 1800 woningen in voorbereiding hadden, bij nader inzien hadden afgezien van een installatie voor
blokverwarming en collectieve warmwatervoorziening. Die installatie zou weliswaar nog geen gulden per week meer kosten voor de bewoners dan de geschatte normale uitgaven voor verwarming en warm water (ƒ4,50 tegenover
ƒ3,80), maar die ƒ4,50 was wel een vaste uitgave bovenop de huur, die de bewoners niet konden beïnvloeden. In een woning zonder die collectieve voorzieningen konden bewoners wel bezuinigen op hun kolen- en gasverbruik, als ze
dat wilden. Veel arbeidersgezinnen deden dat volgens Scheerens, door overdag
de kachel niet te stoken, zolang dat maar enigszins kon, en door zeer zuinig
warm water te gebruiken. De levensstandaard van een groot deel van de Nederlandse bevolking was volgens Scheerens zo laag, dat de woningbouwverenigingen terecht tot de conclusie waren gekomen dat het niet verantwoord was om
de vaste woonlasten van de huurders te verhogen.32
Een hygiënist stuurde een ingezonden brief naar het tijdschrift De Woningbouwvereniging, waarin hij kritiek uitte op een dergelijke redenering. Hij
noemde de bekende nadelen van kachels ten opzichte van collectieve verwarming, zoals het sjouwen van kolen en aanmaken van de kachel, stof en as in huis,
en het gevaar van koolmonoxyde-vergiftiging. Daarnaast vroeg hij aandacht
voor de gunstige invloed van centrale verwarming op het voorkomen van reuma, verkoudheid en longontsteking, en dus ook het voorkomen van ziekteverzuim. Hij sloot zijn brief als volgt af:
Menigeen neemt nu genoegen met elke woning, die iets beter is dan een kippenhok.
Zodra er evenwel betere woningen beschikbaar zijn, zullen de woningen, die zoveel
tegen hebben, geen aftrek meer vinden. Is het dan niet een groot risico belangrijke bedragen te steken in woningen, die beneden de maat van billijke wensen blijven? Zou
het niet verstandig zijn, woningen te bouwen, die voordelen bieden, zodat men kan
aannemen, dat er altijd wel genoeg vraag naar die woningen zal zijn? Zou er geen aanleiding zijn het vraagstuk nog eens van alle kanten te bekijken? En, als het enigszins
mogelijk is, ten behoeve van ons volk en ten bate van de volksgezondheid, mee te gaan
met de vooruitgang en te komen tot de eis: centrale blok- of wijkverwarming?33

31 F.J. Fransen, ‘Minister In ’t Veld: “Ik heb in Amerika geen verrassende ontdekkingen gedaan” ’, Bouw
(1950) nr.23, 375-376; F.J. Fransen, ‘Zweedse ervaring leert dat hoogbouw niet duurder is dan laagbouw’,
Bouw (1950) nr.42, 694-696.
32 W. Scheerens, ‘Centrale voorzieningen in de woningbouw’, Bouw (1950) nr.44, 728-729 (ook gepubliceerd in De Woningbouwvereniging).
33 H.J.W. Droogleever Fortuyn, ‘Centrale verwarming in volkswoningen’, met onderschrift van de redactie, De Woningbouwvereniging 11 (1951) 2-3.
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Een andere reactie op minister In ’t Veld kwam van de architect W. van Tijen.
Hij verweet de ambtenaren van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting dat zij een citroenpers hanteerden om woningbouwplannen die ter
goedkeuring werden ingediend uit te knijpen. Alle extra voorzieningen die een
woning aantrekkelijk maakten, waaronder collectieve verwarming en warmwatervoorziening, beschouwden de ambtenaren als luxe die de bouwkosten verhoogde en daarom wel achterwege kon blijven.34
Veel architecten en woningbouwverenigingen wilden wel woningen bouwen
met collectieve voorzieningen, zoals minister In ’t Veld dat zelf gepropageerd had,
en er leek overeenstemming te ontstaan over een verhoging van de normen voor
sociale woningbouw: volgens veel betrokkenen was (collectieve) centrale verwarming wenselijk en noodzakelijk. Tegelijkertijd echter werd de toepassing van die
voorzieningen tegengewerkt door het beleid dat de rijksoverheid in de praktijk
voerde en dat gericht was op het realiseren van zo veel mogelijk woningen met
een beperkt overheidsbudget. Waarschijnlijk heeft de minister van Volkshuisvesting wel geprobeerd om extra geld te krijgen van het kabinet voor deze kwaliteitsverbetering van de woningen, maar die pogingen hadden geen resultaat. Eind
1950 kwam er een eind aan deze periode van onduidelijkheid, toen de minister op
een persconferentie het volgende verklaarde: ‘Op ruime schaal dergelijke voorzieningen toepassen zal eerst mogelijk zijn wanneer wij ons economisch weer wat
beter kunnen bewegen. In elk geval is het thans te proberen voor kleine middenstandswoningen en voor woningen voor beter gesitueerde arbeiders.’ Voor de
woningen voor de lagere inkomensgroepen achtte hij dergelijke voorzieningen
dus niet op hun plaats. De voortdurende woningnood en de politieke situatie
dwongen hem ertoe te kiezen voor kwantiteit boven kwaliteit en dus voor soberheid. Hij moest toegeven dat collectieve verwarming en warmwatervoorziening
voor de meerderheid van de woningen in Nederland (nog) niet haalbaar was.
Enerzijds was er dus sprake van hogere normen ten aanzien van verwarming en
warm water, maar anderzijds bleef realisatie van die normen achterwege.35
Toen in 1962 de miljoenste naoorlogse woning werd opgeleverd blikte J. van
Aartsen, de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, terug
op de woningbouw in de jaren vijftig. Daarbij schreef hij dat zowel voor hem als
voor zijn voorgangers de kwantiteit van de woningproductie het eerste en
grootste probleem was. De woningbehoefte bleek in de jaren vijftig namelijk
steeds boven de ramingen te liggen als gevolg van de bevolkingsgroei. Dankzij
een strak reguleringsbeleid ten aanzien van de bouwnijverheid slaagde de overheid erin om de woningproductie op te voeren zonder al te hoge prijsopdrijvingen. Van Aartsen schreef verder:
34 W. van Tijen, ‘Na de Zweedse reis’, Bouw (1950) nr.49, 814-815.
35 ‘Economische moeilijkheden bedreigen de woningbouw’, Bouw (1950) nr.51, 850.
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Een tweede probleem waarmede ik geconfronteerd werd, betreft de kwaliteit der woningen. (...) Wanneer ik deze [recent gebouwde gesubsidieerde] woningen vergelijk
met die welke in het buitenland gebouwd worden, dan meen ik, dat de inhoud, de
woonruimte, zeker niet beneden de maat is, doch dat op het gebied van de inrichting
en de uitrusting nog wel wat te verbeteren valt. Ten aanzien van de geluidisolatie hebben wij een flinke stap in de goede richting kunnen doen; op het gebied van de verwarming en de sanitaire voorzieningen is naar mijn idee het optimum nog niet bereikt.36

Dat de verwarming van de Nederlandse woningen inderdaad ver achter bleef bij
die in andere Europese landen, blijkt uit cijfers die genoemd werden op een
symposium in 1961, waar gesproken werd over de vraag of centrale verwarming
voor volkswoningen luxe was. In Zweden werd 99% van de nieuwe woningen
voorzien van centrale verwarming, in Zwitserland 90%, in Denemarken 76%,
in België 70%, in Frankrijk 44%, in West-Duitsland 24% en in Nederland
slechts 5%.37
Het mag duidelijk zijn dat de woningnood in Nederland tot begin jaren zestig ‘volksvijand nummer één’ bleef. Daarom had kwantiteit tot dan de voorrang
gekregen boven kwaliteit in de woningbouw. Pas rond 1960 zou de discussie
over de noodzakelijke voorzieningen en het gewenste comfort in volkswoningen weer oplaaien.

36 J. van Aartsen, ‘De laatste jaren’, Bouw 17 nr.45 (10 november 1962) 1630-1631.
37 D. Holdert, ‘Eisen en wensen van de bewoner’, Bouw (29 september 1962) 1385-1386 (onderdeel van
een verslag van een KIvI-ledenvergadering met vier sprekers: ‘Is centrale verwarming voor volkswoningen
luxe’, Bouw (29 september 1962) 1384-1394).

8 Verwarming

8.1

Inleiding

De overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens in de jaren veertig
had een kolenkachel of kolenhaard in huis. Het sjouwen met kolen en het aanmaken en onderhouden van het kolenvuur waren voor hen dagelijks terugkerende en vanzelfsprekende werkzaamheden tijdens het stookseizoen. Met die
kachel konden ze alleen de woonkamer verwarmen. Om in de winter ook de
rest van de woning te kunnen benutten gebruikten veel huishoudens verplaatsbare kacheltjes die petroleum, elektriciteit of gas verbruikten. Slechts een kleine
groep van rijkere huishoudens kende het comfort van een centraal verwarmd
huis (twee à drie procent van de Nederlandse woningen), of het gemak van één
of meer gashaarden (minder dan één procent).1 Een alternatief voor de kolenhaard was de oliehaard, die midden jaren vijftig werd geïntroduceerd. Daarnaast was er de mogelijkheid van blok-, wijk- of stadsverwarming. In dit hoofdstuk worden de opties voor verwarming van de woning tussen 1940 en 1960
beschreven en wordt de vraag beantwoord wie voor welke opties koos. Bij het
verklaren van die keuzes betrek ik niet alleen de rol van huishoudens en woningbouwverenigingen maar ook die van overheidsinstanties en andere actoren,
zoals de leveranciers van kolen en olie, de Consumentenbond en huishoudkundigen.
De gangbare verwarming met een kolenhaard wordt beschreven in paragraaf
8.2, waarna in paragraaf 8.3 twee alternatieve opties aan de orde komen, de oliehaard en de gashaard. De concurrentiestrijd tussen kolen en olie die volgde op
de introductie van de oliehaard en voortduurde tot medio jaren zestig wordt beschreven in paragraaf 8.4. Daarna volgt paragraaf 8.5 over bijverwarming met
verplaatsbare kacheltjes. De toepassing van blok- en wijkverwarming komt aan
de orde in paragraaf 8.6 en stadsverwarming in paragraaf 8.7. Paragraaf 8.8 tenslotte bevat de conclusies van dit hoofdstuk.

1 K. Rooderkerk, ‘Fictie, falen, feiten. Een analyse van de verwarmingsmarkt’, ESB (10-1-1968) 36-38,
ook gepubliceerd in Gemeenschappelijk Belang (1968) 131-134.
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8.1 Een cartoon over de
schoorsteenveger uit 1958.

8.2

Verwarming met de kolenhaard

De kolendistributie die de overheid tijdens de Tweede Wereldoorlog had ingesteld vanwege de schaarste aan brandstoffen werd pas in 1950 afgeschaft. De
schaarste aan bepaalde soorten steenkool bleef echter voortduren gedurende de
jaren vijftig en prijsverhogingen kwamen regelmatig voor. Veel huishoudens
konden niet de kolen kopen die ze wilden en moesten zich behelpen met mindere kwaliteiten of met andere maten en soorten steenkool, die minder geschikt
waren voor hun kolenhaard.2
2 ‘Voorlichting op haar best’, ‘Gewijzigde Prijzenbeschikking...’, Gemeenschappelijk Belang (3 aug.
1951) 1-2 en 3-5; ‘Huisbrandvoorziening’, Consumentengids (juni 1956) 25.
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Er waren in de Nederlandse huishoudens kachels en haarden van verschillende
fabrikaten en modellen in gebruik, die werden gestookt met verschillende soorten
steenkool of cokes (of andere vaste brandstoffen). Wat de brandstof betreft was
vooral het onderscheid van belang tussen gewone kachels en haarden. Kachels
waren gemaakt van ijzer en meestal rond van vorm. De binnenzijde was bekleed
met vuurvaste steen die bestand was tegen de hoge temperatuur van het vuur. De
kolen lagen ofwel op de bodem die ook bekleed was met vuurvaste steen, ofwel
op een rooster. De buitenzijde van de kachel werd heet door het vuur en straalde
warmte uit naar de omgeving (stralingswarmte). Kachels konden met alle soorten
steenkool en ook met andere vaste brandstoffen gestookt worden. Eierkolen werden daarvoor het meeste gebruikt, omdat die het goedkoopst waren.
Haarden bestonden uit gietijzer en waren van binnen niet bekleed met vuurvaste steen. De brandende kolen lagen in een vuurkorf (en op een rooster) waardoor het vuur niet tegen de wand van de haard kwam. Haarden werden speciaal
ontworpen voor steenkool van een bepaald formaat en kenden een betere circulatie van de verbrandingsgassen, waardoor het rendement hoger was dan dat
van kachels. De verbrandingsgassen gaven hun warmte af aan de omgevingslucht die ook door de haard circuleerde, in aparte luchtkanalen. De opgewarmde lucht steeg op uit de haard en stroomde door de kamer waardoor de hele kamer geleidelijk werd verwarmd. Deze manier van warmte-overdracht wordt
stromingswarmte of convectiewarmte genoemd. Haarden waren zodanig geconstrueerd dat ze veel convectiewarmte gaven. Een extra haardmantel zorgde
ervoor dat de buitenzijde niet zo heet werd en daardoor gaven haarden minder
stralingswarmte dan kachels. Vanwege de constructie waren haarden duurder in
aanschaf dan kachels. De meest geschikte brandstof voor haarden was antraciet
nootjes 3, dat wil zeggen antraciet met een afmeting van 20 à 30 mm.3 Maar bij
een zorgvuldige wijze van stoken voldeden ook goedkopere kolenmengsels van
antraciet met bijvoorbeeld cokes of eierbriketten.4
In de jaren vijftig gingen steeds meer huishoudens hun kolenkachel door zo’n
nieuwe en betere kolenhaard vervangen. Het gevolg daarvan was dat de markt
voor huisbrand verschoof van eierkolen naar antraciet. Tussen 1951 en 1956
daalde het marktaandeel van eierkolen van 35% naar 21%, terwijl het aandeel
van antraciet toenam van 57% naar 71%. (De resterende 8% betrof petroleum).5 Die verschuiving verliep niet zonder problemen, want het aanbod van
3 Steenkolen waren verkrijgbaar in zes afmetingen: van groot naar klein achtereenvolgens nootjes 1,
nootjes 2, nootjes 3, parelnootjes, nootjes 4 en nootjes 5. (Zie ook noot 1 in hoofdstuk 3)
4 ‘Technische flitsen’, Gemeenschappelijk Belang nr.40 (1952) 9, en verder nr.42, 43, 45 en 52 (serie van vijf
artikelen); H. van Bremen, Verwarming (Amsterdam z.j.(ca.1960)) 41-44; A. de Klerk en L.H. Klaassen, De
verwarming van de volkswoning. Economische en sociologische aspecten (studie in opdracht van de jubilerende NV Frits M. Beukers Verwarmings Maatschappij, Schiedam) (Leiden 1959) 31; ‘De stookkosten in de
komende winter’, Consumentengids 3 nr.8 (1955) 34.
5 Het betreft hier marktaandelen van het totaal aan vaste en vloeibare brandstoffen dat door huishoudens
werd gekocht. De verschillende brandstoffen zijn vergeleken op basis van warmte-eenheden.
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antraciet uit de mijnen in Nederland en de andere landen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal6 was onvoldoende om aan de stijgende vraag te
voldoen. Er ontstond met name een tekort aan antraciet nootjes 3. Rond 1960
kwamen de haardenfabrikanten met een oplossing voor dit probleem door een
nieuw type haard te ontwerpen, dat met kleinere nootjes 4 of 5 kon worden gestookt. Deze nieuwe haard kreeg de naam convectorhaard (of vulhaard of
trechterhaard).7 Die kleine formaten antraciet waren tot dan relatief goedkoop,
omdat ze niet geschikt waren om in de gewone haarden te stoken, dus dat maakte de convectorhaard goedkoop in gebruik. De convectorhaarden hadden bovendien een beter rendement dan gewone haarden en een vormgeving en kleurstelling volgens de nieuwste modetrend. Dankzij deze pluspunten schaften veel
huishoudens zo’n convectorhaard aan. De toenemende vraag naar de kleine formaten antraciet leidde echter wel tot prijsstijgingen, zodat het voordeel van
goedkope brandstof gedeeltelijk teniet werd gedaan. De Consumentengids
schreef naar aanleiding daarvan: ‘Heeft men eenmaal een convectorhaard, dan
moet men wel nootjes 4 of 5 stoken, hoe hoog de prijs ook is.’8
De Consumentengids was een uitgave van de Nederlandse Consumentenbond die in 1953 werd opgericht ter ‘behartiging der economische belangen van
de Nederlandse consumenten’ door middel van ‘onderzoek, voorlichting en andere wettige middelen’.9 Die bond is te beschouwen als een intermediaire actor
die de huishoudens voorlichting gaf over producten en prijzen en die de belangen
van de consumenten verdedigde en zonodig druk uitoefende op producenten.
De kolenprijzen en verwarming van de woning waren onderwerpen waaraan de
Consumentenbond veel aandacht besteedde in de jaren vijftig.

8.3 Het gemak van de oliehaard en de gashaard
In 1952 kwamen de eerste oliehaarden op de Nederlandse markt, geïmporteerd
uit de Verenigde Staten. Ook Nederlandse fabrikanten gingen toen oliehaarden
maken. De oliehaard bood duidelijke voordelen boven de kolenhaard, zoals
ook de Consumentengids in 1955 constateerde:

‘Drie belangrijke jaren in de Nederlandse huisbrandsector’, Gemeenschappelijk Belang (1964) 479; J.P.
Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen in de Nederlandse gezinshuishoudingen’ (rapport Landbouwhogeschool Wageningen 1965) 12 en bijlage.
6 De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht in 1952 en was een voorloper van de
Europese Unie.
7 Vulhaarden of trechterhaarden werkten volgens het onderafbrandsysteem. De gebruiker stortte de kolen in een voorraadtrechter waardoor ze naar de vuurhaard zakten. Zie ook: Encyclopedie voor de huisvrouw, H. Vollmar, D. Holdert en P. Semer (ed.) (Amsterdam, Brussel 1961) 308-309.
8 ‘Kolen, soorten en prijzen’, Consumentengids (1962) 201-202.
9 G.W.G. van Bree en W.L.A. Roessingh, ‘Het archief van de Nederlandse Consumentenbond 19521965’ (1967) 2.
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Beginnen wij met vast te stellen dat [verwarming met oliehaarden] ongetwijfeld voordelen biedt: geen gesjouw met kolen, geen gepook, geen stof door gruis en as, gemakkelijk uit- en aanmaken waardoor besparing bij afwezigheid en in de nacht beter te
verwezenlijken is en last but not least geen behoefte aan grote opslagruimte (...) Het is
daarom niet te verwonderen dat deze stookwijze de laatste jaren ook in Nederland
meer en meer, ons inziens terecht, veld wint.10

Het feit dat je een oliehaard naar believen en met minder moeite kon aan- en uitschakelen was een belangrijk voordeel. Door de haard ’s nachts en bij afwezigheid uit te zetten bespaarde je immers brandstof. Met een kolenhaard kon je dat
niet doen. Die brandde de hele dag en soms zelfs dag en nacht. Het olieverbruik
kon nog verder verlaagd worden door een oliehaard met thermostatische regeling te gebruiken, die afwisselend aan- en afsloeg. De Consumentengids waarschuwde echter ook voor de mogelijke problemen van olieverwarming. Sommige haarden functioneerden niet goed, omdat de fabrikant een oliebrander had
gemonteerd in een kolenhaard zonder die haard verder aan te passen. Bovendien was een oliehaard ‘gevoeliger’ dan een kolenhaard: de plaatsing van een
oliehaard vereiste meer deskundigheid en de schoorsteen moest zeer goed trekken. Gebreken aan de oliehaarden zelf of aan de plaatsing leidden ertoe dat de
eerste gebruikers van een oliehaard relatief vaak met defecten te maken hadden.11 In de haardenhandel zei men destijds wel ‘oliehaarden zijn terugkomers’.12
Oliehaarden werden bij voorkeur met petroleum gestookt. Petroleum (ook
wel haardolie genoemd) werd door raffinage uit aardolie verkregen. Huisbrandolie, die minder ver gezuiverd werd dan petroleum en daardoor goedkoper was, kwam ook in aanmerking voor oliehaarden. Maar omdat het minder
zuiver was raakte de brander eerder verstopt. Petroleum werd al sinds de jaren
dertig veel gebruikt, niet alleen voor koken maar ook voor (bij)verwarming.
Daarvoor gebruikte men verplaatsbare petroleumkacheltjes zonder schoorsteen.13 Daarom bestond er al een distributiesysteem voor petroleum in de
vorm van petroleumventers die langs de huizen gingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was petroleum niet verkrijgbaar in Nederland en in de eerste jaren
daarna was het nog schaars, maar in de jaren vijftig werd het weer volop leverbaar en nam het verbruik weer toe. En door de introductie van en intensieve reclame voor oliehaarden ontstond er veel meer vraag naar petroleum.14 Petroleum werd van oudsher los verkocht of in kleine flessen of blikken, maar speciaal
10 ‘Olieverwarming’, Consumentengids 3 nr.9 (oktober 1955) 37.
11 Ibidem.
12 ‘Zuinig stoken’, Consumentengids (1958) 47.
13 ‘Over olie en oliekachels’, Gemeenschappelijk Belang 1957/58, serie van vijf artikelen.
14 Schreurs heeft het over intensieve reclame voor oliehaarden, maar vermeldt niet wie die reclame voerde, de oliemaatschappijen of de importeurs en fabrikanten van oliehaarden. Wilbert Schreurs, Collectieve
reclame in Nederland (Leiden 1991) 71.
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voor oliehaarden kwamen er vaatjes van tien à twintig liter in gebruik. Diverse
winkels gingen petroleum verkopen en bovendien kregen de petroleumventers
concurrentie van kolenhandelaren die ook petroleum gingen verkopen, om de
klanten die overstapten van een kolenhaard op een oliehaard niet kwijt te raken.15
Bij een oliehaard stroomde de petroleum op een gedoseerde wijze vanuit een
tank naar de brander in de haard. De tank kon ingebouwd zijn in de haard, los
staan naast de haard, of als een groot reservoir buiten het huis zijn ingegraven.
Zo’n kleine ingebouwde of losse tank werd door de gebruiker bijgevuld vanuit
blikken of een vaatje, terwijl zo’n grote buitentank vanuit de tankwagen van de
oliehandelaar werd bijgevuld. De buitentank bood het meeste gemak en minste
brandrisico.16
De aanvoer en opslag van olie bij etagewoningen was overigens een probleem,
evenals de aanvoer en opslag van steenkool. In de jaren vijftig namen steeds
meer huishoudens hun intrek in etagewoningen (flats) en de leverancier moest
zakken met kolen of vaatjes met olie naar boven sjouwen om die huishoudens
te bevoorraden en op de balkons was maar weinig ruimte voor een kolenhok.17
Voor olieopslag was weliswaar minder ruimte nodig – want een liter olie geeft
meer warmte dan een liter steenkool – maar het brandgevaar was een bezwaar.
Volgens de brandweervoorschriften, die verschilden van plaats tot plaats, mocht
er hooguit dertig tot zestig liter olie aanwezig zijn in een woning. De bewoners
moesten daarom wekelijks (bij felle kou zelfs meermalen per week) de olieman
laten komen.18
Hoewel petroleum duurder in gebruik was dan antraciet of andere kolen, waren er toch veel huishoudens die belangstelling toonden voor een oliehaard. Dat
kwam onder andere door hun ontevredenheid over het aanbod van steenkool.
Er bestond niet alleen een tekort aan de meest gevraagde soorten antraciet, maar
er was ook vaak onduidelijkheid over de herkomst en kwaliteit van kolen. Er
bestond geen algemeen geldend systeem van kwaliteitsaanduidingen en de prijzen hingen meer af van het land van herkomst dan van de kwaliteit. Hiermee
vergeleken had petroleum het voordeel, dat zowel de kwaliteit als de prijs wei15 ‘Peter- of haardolie?’, Gemeenschappelijk Belang (1959/60) 229; ‘Commerciële aspecten van de Nederlandse oliemarkt, in het bijzonder van Esso Nederland NV’, (toespraak van A.J. Kuselbos, directeur
Esso Nederland, 16 december 1958); ‘De reklame’, Gemeenschappelijk Belang (1957/58) 591.
16 Oliehaarden, Nederlandse Consumentenbond (Den Haag september 1963).
17 Een antracietstokend gezin verbruikte gemiddeld in een normale winter 17 à 18 hectoliter kolen, dus
bijna 2m3. Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen’, 17. En het gemiddeld verbruik van een oliehaard werd
geschat op 800 à 1200 liter per normaal stookseizoen. De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 45.
18 Van Bremen, Verwarming, 50.
Etagewoningen vormden destijds niet alleen een probleem voor bezorgers van kolen en olie, maar ook voor
de melkbezorgers. Het probleem van de melkbezorging in de jaren vijftig wordt beschreven in: A.A. Albert
de la Bruhèze, ‘Kleinverpakking van boter’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel III (Zutphen 2000).
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nig varieerden en dat er voldoende aanbod was.19 Dit argument, dat door de
oliemaatschappijen werd benadrukt, werd ook door de Consumentengids genoemd. Het blad schreef naar aanleiding van de geschetste problemen op de kolenmarkt: ‘Kan men het de consument kwalijk nemen dat hij bij dit alles liever
op olie over gaat? Hij wéét dan tenminste wat hij koopt.’20 Enkele jaren na de
introductie, in 1957, bereikte de verkoop van oliehaarden een eerste piek van
130.000 – bijna half zo veel als het aantal verkochte kolenhaarden (zie grafiek
8.1.21)
De gashaard
Een andere optie voor verwarming was de gashaard. Die werd al sinds 1900 gebruikt als alternatief voor de kolenhaard. De gashaard was echter duur in gebruik, omdat gas veel duurder was dan kolen. Daarom waren er maar zeer weinig huishoudens, en dan alleen rijke huishoudens, die hun woonkamer of
woning volledig met een of meer gashaarden verwarmden. Er waren in de jaren
vijftig wel meer (bemiddelde) huishoudens met een gashaard, maar die gebruik19 ‘Drie belangrijke jaren in de Nederlandse huisbrandsector’, Gemeenschappelijk Belang (1964) 479.
20 ‘Verwarmings-allerlei’, Consumentengids (1959) 38-39.
21 Grafiek 8.1 geeft de aantallen kolen-, olie- en gashaarden die aan de handel geleverd zijn, d.w.z. binnenlandse productie minus export plus import. De inkoopcijfers waren ongeveer gelijk aan de verkoopcijfers (althans tot 1962). Bronnen: Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen’, fig.2; Rooderkerk, ‘Fictie, falen,
feiten’, tabel 1-4; H.L.A. Gerards, Een gedragsmodel van middelgrote organisaties – een cyclisch patroon
(TH Twente 1980) 58, tabel 2; De Nederlandse energiehuishouding (CBS).
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PINKIE heet deze poes. Zij werd gefotografeerd omdat
zij instinctief de gezelligheid en de behaaglijkheid opzoekt.
Nu zit zij in de zon.
Stráks vindt u Pinkie weer bij de kolenhaard.
Wat zij voelt (en met haar álle poezen) dat wéét u:
ja, kolen voor gezelligheid
want alleen kolen kunnen u die behaaglijke en prettige warmte geven
die uw huis straks maakt tot een middelpunt van gezelligheid.
Heeft u uw kolen al besteld? Want nú koopt u ze extra voordelig!
En bovendien...
nú hebt u een ruime keuze, zodat u precies díe soort kunt krijgen
die in úw haard het best en dus het voordeligst brandt.
Vraag uw brandstoffenhandelaar om advies.

8.2 Foto uit advertentiecampagne ‘Kolen voor gezelligheid’.

ten de gashaard enkel voor verwarming van een nevenvertrek, zoals de studeerkamer of salon. Dat betekende dat de gashaard maar enkele uren per dag of per
week moest branden en in dat geval woog het gemak van een gashaard op tegen
de hogere verbruikskosten. In de woonkamer stookten die huishoudens gewoon een kolenhaard (of oliehaard), die goedkoper in gebruik was.22

8.4

‘Gezellige mensen stoken kolen’: concurrentie tussen kolen en olie

Het toenemende gebruik van oliehaarden had tot gevolg dat kolenhandelaren
minder steenkool verkochten. In reactie daarop breidden sommige handelaren
hun assortiment uit met olie. Daarnaast besloten de kolenhandelaren dat er een
collectieve reclamecampagne voor kolenstook en tegen oliestook moest komen.
22 Maastricht was een uitzondering wat betreft gasverwarming, want daar waren relatief veel huishoudens die een of meer gaskachels hadden, niet voor bijverwarming maar voor hoofdverwarming. Sinds 1924
kende het Maastrichtse gasbedrijf een speciaal tarief voor gasverwarming. Tijdens de oorlog en vlak daarna
was gasverwarming niet toegestaan vanwege de rantsoenering, maar vanaf 1948 gingen veel huishoudens
(weer) met gas verwarmen. In de jaren vijftig moest het gasbedrijf het tarief echter steeds verder verhogen,
waardoor de klanten afhaakten en overgingen op goedkopere olie- of kolenstook. In 1955 schafte het gasbedrijf het speciale verwarmingstarief daarom af. Gemeentebedrijven Maastricht sinds 1853 (Maastricht
1959) 54-57, 78-81.
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Voor dat doel werd op 4 juni 1958 de Stichting Vaste Brandstoffen opgericht, op
initiatief van de overkoepelende Federatie voor de Nederlandse Brandstoffenhandel en in samenwerking met organisaties van mijnen, importeurs en groothandelaren. De reclamecampagne startte in het voorjaar van 1958 – nog voor de
officiële oprichtingsdatum van de stichting – met een advertentie (figuur 8.2) die
in damesweekbladen werd geplaatst.23 Er volgden nog vele advertenties en affiches. Daarnaast organiseerde de stichting ook propaganda-avonden voor huisvrouwen en stands op de jaarlijkse Huishoudbeurs en vele andere (plaatselijke)
tentoonstellingen.24
De kolencampagne in de jaren 1958 tot 1960 werd gekenmerkt door drie thema’s: de voordelen van de kolenhaard; de gevoelsmatige meerwaarde van kolen
boven olie; de prijs en bevoorrading. Om met het eerste thema te beginnen: de
moderne kolenhaarden uit het eind van de jaren vijftig waren het resultaat van
jarenlang ontwikkelingswerk en kenden een hoger rendement dan de oude kachels en haarden. De reclame riep huishoudens op om hun oude kachel of haard
in te ruilen voor een nieuwe haard, waarmee hun kolenverbruik zou verminderen. Bovendien waren de kolenhaarden degelijker dan (de eerste modellen) oliehaarden. Een ander voordeel was het ruime aanbod van kolenhaarden, zodat
consumenten naar keuze een haard konden kiezen die vooral stralingswarmte
gaf, of juist convectiewarmte, of allebei. Bij oliehaarden was die keus er niet,
want de eerste modellen gaven enkel convectiewarmte.
Het tweede thema, de gevoelsmatige meerwaarde van kolen, spitste zich toe
op gezelligheid van het kolenvuur (en de poes als symbool van die gezelligheid).
Volgens de propaganda verspreidde alleen een kolenvuur een warmte die behaaglijk was voor mens, huisdier en kamerplant. De leus was ‘Gezellige mensen
stoken kolen’. Aangaande de prijs beweerde de reclamecampagne dat antraciet
goedkoper was dan olie, en dat andere soorten steenkool nog goedkoper in gebruik waren. Steenkool kende ook niet het nadeel van olie dat de aanvoer (uit
het Midden-Oosten) gehinderd kon worden door politieke problemen (zoals
de Suez-crisis van 1956, toen de scheepvaart door het Suez-kanaal gehinderd
werd). En van steenkool kon je een grote voorraad veilig opslaan. In de zomercampagnes werden de huishoudens vooral opgeroepen om in de zomer alvast
steenkool in te slaan. De prijzen waren dan lager dan in de winter en er waren
meer soorten en maten steenkool voorhanden.25
23 ‘Rond de reklame kampagne’, Gemeenschappelijk Belang (1957/58) 505-506.
24 ‘Rond de reklame kampagne’, Gemeenschappelijk Belang (1957/58) 505-506; ‘Nieuws over de reclamecampagne’, Gemeenschappelijk Belang (1957/58) 469; Schreurs, Collectieve reclame in Nederland, 7181. Behalve de reclamecampagne had de Stichting Vaste Brandstoffen ook de taak om onderzoek te doen
naar de stookervaring en -gewoonten van de gebruikers en om bij te dragen aan verbeterering van de kwaliteit van de kolenhaarden. Dat laatste resulteerde in een keurmerk voor kolenhaarden. Resultaten van het
gebruikersonderzoek zijn mij verder niet bekend.
25 ‘Kolenhaard of -kachel’, Gemeenschappelijk Belang (1957/58) 104; Schreurs, Collectieve reclame in
Nederland, 73
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De concurrentiestrijd tussen kolen en olie spitste zich toe op de prijs van het
brandstofverbruik. Een algemene objectieve vergelijking was lastig te maken,
omdat de verbruikskosten ook door individuele factoren bepaald werden.
Zoals gebruikelijk bij reclame spraken de propaganda-uitingen voor oliestook
en voor kolenstook elkaar tegen wat betreft de brandstofkosten. Dat was voor
de Consumentenbond reden om een vergelijkend onderzoek te doen. Volgens
de Consumentengids uit 1958 waren de kosten van oliestook ‘niet veel hoger’
dan die van het stoken met goede kwaliteit antraciet, mits de oliekachel ’s
nachts werd uitgezet. Het goedkoopst was echter om gemengd eierkolen en
cokes te stoken. In 1960 herhaalde de Consumentengids dat oordeel nog
eens.26
Ondanks het veelal duurdere brandstofverbruik en de matige kwaliteit van de
eerste generatie oliehaarden kwamen er medio jaren vijftig steeds meer huishoudens die een oliehaard aanschaften. Dat waren vooral huishoudens met hogere inkomens.27 Na de piek in 1957 daalde de verkoop van oliehaarden weliswaar, maar dat gold ook voor de verkoop van kolenhaarden (zie grafiek 8.1).
Vanaf 1959 steeg de vraag naar kolenhaarden (met name convectorhaarden)
echter sterk en moest de oliehaard marktaandeel prijsgeven. Volgens de Stichting Vaste Brandstoffen was dat te danken aan de door de fabrikanten ontworpen ‘nieuwe modellen kolenhaarden van moderne vormgeving en kleur en met
gunstiger rendement dan voorheen’, ‘de gezelligheidsfactor’ en de ‘intensieve
reclame-campagnes van de Stichting’.28
De concurrenten zaten echter ook niet stil. Om tegenwicht te bieden aan de
kolenpropaganda werd in 1961 het Oliehaard Voorlichtingsbureau opgericht
(later genoemd: Voorlichtingscentrum Oliestook), dat collectieve reclame voor
olie ging maken.29 Fabrikanten ontwikkelden nieuwe, verbeterde oliehaarden,
die minder problemen gaven dan de eerste generatie en die een even hoog rendement hadden als kolenhaarden.30 Bovendien werden kolen elk jaar duurder,
terwijl petroleum en huisbrandolie ongeveer gelijk in prijs bleven (zie tabel 7.1
in paragraaf 7.4). Daardoor waren antraciet en petroleum in 1962 even duur in
gebruik, en in de volgende jaren werd het stoken van antraciet zelfs duurder dan
26 ‘Zuinig stoken’, Consumentengids (1958) 47; ‘Stoken’, Consumentengids (1960) 14.
27 De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 34, 148; Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen’, 13, 19.
28 ‘Thuis brandt lekker gezellig de kolenhaard’ (jaarverslag Stichting Vaste Brandstoffen), Gemeenschappelijk Belang (1968) 342-350.
29 De oliemaatschappijen waren nauw betrokken bij het Voorlichtingscentrum Oliestook en waarschijnlijk hadden ook de fabrikanten en importeurs van oliehaarden relaties ermee (maar gegevens daarover ontbreken). De olie-detailhandelaren, die niet zo sterk georganiseerd waren als de kolenhandelaren, waren
waarschijnlijk minder nauw betrokken. K. Rooderkerk was directeur van de Stichting Voorlichtingscentrum Oliestook.
Folder ‘Wegwijs met oliestook. Centrale verwarming’, omstreeks begin jaren zeventig uitgegeven door het
Voorlichtingscentrum Oliestook; K. Rooderkerk, ‘Verwarmingsmarkt in beweging’, ESB (1-3-1967).
30 P.J. Sarels van Rijn (ed.), Ik kan huishouden (Leiden 1957) 135.
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het stoken van petroleum. Verwarming met eierkolen of cokes (of een mengsel
daarvan) was en bleef echter de goedkoopste optie.31
Als gevolg van deze ontwikkelingen trok de verkoop van oliehaarden in de
periode 1962-1964 weer aan. De reclamemakers voor kolenstook moesten terrein prijsgeven, aangezien de nieuwe oliehaarden veilig waren en nauwelijks
nog mankementen vertoonden en aangezien oliestook even duur of zelfs goedkoper was dan kolenstook. De strategie van de Stichting Vaste Brandstoffen
richtte zich daarom steeds meer op de subjectieve gevoelswaarde van kolen: de
gezelligheid en de ‘leefwarmte’ die je met een kolenvuur kreeg en die je moest
ontberen als je je huis op een andere manier verwarmde.32 Dat dit argument
weerklank ondervond blijkt uit een brochure van de Consumentenbond uit
1963 over oliehaarden, waarin stond: ‘Volgens velen geeft kolenstook een gezelliger warmte en sfeer dan een oliehaard.’33 Als reactie op dit argument ontwikkelden fabrikanten van oliehaarden ook modellen met gloeistaven of met
een kolenvuur-effect.
Vanaf 1962 vertoonde de verkoop van kolenhaarden een dalende lijn, terwijl
die van oliehaarden steeg. Toch werden er nog steeds meer kolenhaarden dan
oliehaarden verkocht (zie grafiek 8.1). Uit een enquête in 1964 bleek dan ook
dat er in 89% van de huishoudens een kolenhaard was en in 16% een oliehaard.34
Individuele centrale verwarming
Ook huishoudens met een eigen cv-installatie hadden de keus tussen kolen en
olie. De gebruikelijke kolengestookte cv-ketels werden over het algemeen met
de hand gestookt en konden nauwelijks automatisch geregeld worden. Oliegestookte cv-ketels, die al in de jaren dertig geïntroduceerd werden, hadden het
voordeel van een makkelijker bediening: de brandstofaanvoer van de opslagtank
naar de ketel gebeurde automatische en er kwam geen as vrij, dus er hoefde ook
geen as afgevoerd te worden. Olieketels waren echter duurder in aanschaf en gebruik en werden daarom weinig gebruikt tot begin jaren vijftig. Maar ondertussen
werden er betere en goedkopere olieketels ontwikkeld, die de kamertemperatuur ook thermostatisch konden regelen. Bovendien stegen de kolenprijzen
sneller dan de olieprijzen. Sommige olieketels werden met petroleum gestookt,
maar er waren ook modellen met een speciale brander die met goedkopere huis31 Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen’, 18.
32 Het begrip leefwarmte werd geïntroduceerd door reclamebureau Holdert & Co, dat door de Stichting
Vaste Brandstoffen was ingehuurd. Schreurs, Collectieve reclame in Nederland, 76.
33 Oliehaarden.
34 De Nederlandse huisvrouw (Eindhoven 1966) 77-78. Gegeven zijn alle verwarmingstoestellen per
huishouden; in sommige huishoudens zijn meerdere soorten naast elkaar aanwezig, dus het totaal is meer
dan 100%.
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brandolie konden worden gestookt. Vanwege de prijsontwikkeling en de verschillen in bedieningscomfort verschoof de voorkeur van de consumenten in de
jaren vijftig van kolenstook naar oliestook, en na 1960 werden er bijna alleen
nog maar oliegestookte cv-installaties aangelegd (totdat enkele jaren later het
aardgas werd geïntroduceerd).35 De groep consumenten met een individuele cvinstallatie in de woning bestond overigens uit slechts enkele procenten van de
Nederlandse huishoudens, met name huishoudens met een hoog inkomen en
een groot huis.36

8.5

Petroleum, elektriciteit en gas voor bijverwarming

Vele lezers zullen zich misschien met stijgende verbazing afvragen waarom er in Nederland zo karig met centrale verwarming wordt gewerkt, ja zelfs zich afvragen waarom er niet een wet is die voorschrijft dat nieuwbouw slechts mag worden opgeleverd
voorzien van een centraal verwarmingssysteem.37

Aldus een passage uit het tijdschrift van de Stichting Goed Wonen38, dat in 1959
aandacht besteedde aan bijverwarming. Eigenlijk vonden de meeste mensen
centrale verwarming wenselijk of zelfs noodzakelijk. Toch waren de meeste
woningen in Nederland, ook nieuwbouw, slechts voorzien van lokale verwarming, in de vorm van een kolen- of oliehaard die enkel de woonkamer verwarmde. Daarom namen veel huishoudens hun toevlucht tot bijverwarming
van de keuken, badkamer of slaapkamer. De kolenhaard was bovendien niet geschikt voor kortstondige verwarming, bijvoorbeeld op een kille najaarsavond.
Om de woonkamer of andere vertrekken tijdelijk te verwarmen gebruikten veel
huishoudens daarom kleine (verplaatsbare) kacheltjes zonder schoorsteenaansluiting, die op elektriciteit, gas of petroleum werkten. Al in de jaren dertig
werden die gebruikt en in de jaren vijftig en zestig nam het gebruik nog flink
toe, als gevolg van de toenemende welvaart en levensstandaard. Men ging hogere eisen stellen aan het wooncomfort. Alle drie de soorten kacheltjes kenden een
toestelrendement van honderd procent, omdat er geen warmte door de schoorsteen verloren ging. (De keerzijde daarvan was dat de rookgassen van de gas- of
petroleumkachel in huis terecht kwamen.)
35 Gemeenschappelijk Belang (6 nov. 1959) 165; Oriënterende circulaire over Centrale Verwarming, Nederlandse Consumentenbond, Den Haag z.j. (ca.1962); Gasverwarming, Nederlandse Consumentenbond,
Den Haag, juli 1964.
36 De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 29-31 (enquête in 1957 van de Nederlandse Stichting voor Statistiek).
37 ‘Bijverwarming..hoe? Waarmee?’, Goed wonen 12 nr.2 (februari 1959) 43-51, aldaar 43.
38 De Stichting Goed Wonen (1946-1968) was een progressieve organisatie die streefde naar verbetering
van de wooncultuur. Zij pleitte voor functionele woninginrichting en vernieuwing van meubelvormgeving.
Wies van Moorsel, Contact en controle. Over het vrouwbeeld van de Stichting Goed Wonen (Amsterdam
1992) 10.
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Ondanks de hoge prijs van het elektriciteitsverbruik waren elektrische kacheltjes het populairst, met name straalkacheltjes. De in de elektriciteitspropaganda – maar ook in de huishoudboeken – genoemde voordelen waren: eenvoudige bediening, geen onderhoud nodig, geen brandstofopslag, geen
verbrandingsgassen, geen vocht en hygiënisch. Er waren vier soorten elektrische kachels voor bijverwarming: straalkachels, radiatorkachels, convectorkachels
en ventilatorkachels. Daarnaast bestond er onderscheid tussen vaste en verplaatsbare elektrische kachels. De straalkachel gaf stralingswarmte en had het
voordeel dat je de warmte snel voelde na het inschakelen. Er waren ook speciale
vochtbestendige straalkachels voor in de badkamer. De radiator- en convectorkachel gaven convectiewarmte (stromingswarmte, waarbij de warmte verspreid
werd door luchtcirculatie). De convectorkachel had een elektrisch verwarmingselement dat de langsstromende lucht verwarmde, terwijl de radiatorkachel een oliereservoir had (in de vorm van een cv-radiator) dat elektrisch verwarmd werd en dat op zijn beurt de lucht verwarmde. De ventilatorkachel ten
slotte, die rond 1960 veel verkocht werd, was een soort convectorkachel die
voorzien was van een elektrische ventilator. Die ventilator blies de lucht langs
het verwarmingselement, waardoor de warme lucht veel beter door de kamer
circuleerde.39 De meeste elektrische kachels hadden een vermogen van 2000 W,
even veel als de maximale belasting van de elektrische installatie in de meeste
huizen. Er waren echter nog vele oudere huizen in Nederland met een huisinstallatie die niet voor zo’n grote stroomsterkte geschikt was. In die huizen kon
men de kacheltjes dus niet op vol vermogen inschakelen.40
Petroleumkachels waren verplaatsbaar en konden overal in huis worden neergezet. Ze waren voordeliger in gebruik dan elektrische of gaskacheltjes door de relatief lage prijs van petroleum. Maar ze produceerden verbrandingsgassen en veel
waterdamp, zodat de gebruiker zijn of haar woning goed moest ventileren. Een
groot nadeel was ook het brandgevaar. De Consumentengids, die eerder elektrische ventilatorkachels had onderzocht, deed in 1963 ook onderzoek naar verplaatsbare petroleumkachels. Daarbij werd gelet op de brandveiligheid, het regelbereik en het gemakkelijk en reukloos aansteken en uitdoven. Alle onderzochte
merken kenden een zeker brandgevaar, maar sommige waren redelijk stabiel en
vielen dus niet zo snel om en, als ze toch omvielen, vlogen ze niet zo snel in brand.41
39 Van Bremen, Verwarming, 59-64.
40 ‘Elektrische ventilatorkacheltjes’, Consumentengids (1963) 30-36; Oriënterende circulaire over elektrische verwarming, Nederlandse Consumentenbond (Den Haag z.j. (ca.1964)).
Elektriciteit kon ook gebruikt worden voor algehele woningverwarming, d.m.v. stralingspanelen in wand
en plafond, of een nachtstroom-accumulatorkachel. Die mogelijkheden zijn in Nederland slechts op kleine
schaal toegepast: in 1971 waren er 11000 nachtstroom-accumulatorkachels. In landen als Oostenrijk, Engeland en Duitsland werd nachtstroomverwarming meer toegepast: in Duitsland in 1971 in 700.000 woningen. Ruimteverwarming en koken. Elektriciteit, Stichting Vakcursus Verwarming (1958); ‘Modern verwarmen met nachtstroom’ (KEMA Arnhem 1971) bedrijfsarchief ENW Amsterdam.
41 Van Bremen, Verwarming, 53; ‘Verplaatsbare petroleumkachels’, Consumentengids (1963) 199-204.
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Verplaatsbare gaskacheltjes werden ook voor bijverwarming gebruikt, maar
in veel mindere mate. Ze werden met een rubberen slang op de leiding van het
stadsgas of op een gasfles aangesloten en dat hield een risico voor brand en vergiftiging in. Net als petroleumkacheltjes produceerden ze waterdamp en andere verbrandingsproducten (stadsgas gaf bij verbranding onder andere zwaveldioxide dat het interieur aantastte). Een verwarmingstechnicus schreef erover:
‘In ieder geval verdient de toepassing van dit toestel geen aanbeveling en gelukkig wordt, althans in Nederland, de gaskachel zonder rookgasafvoer weinig
meer gebruikt.’42
Elektrische kacheltjes waren zoals gezegd het meest populair voor bijverwarming. Bij een steekproef in 1948 bleek dat twintig procent van de huishoudens
in de gemeente Utrecht een elektrisch kacheltje in huis had. Dat bezit hing sterk
samen met de huurwaarde van de woning: in de laagste huurwaardeklasse bedroeg de verspreidingsgraad drie procent, in de middelste klasse twintig procent en in de hoogste klasse bijna vijftig procent. Een enquête in Den Haag in
1950 wees uit dat er op elke honderd woningen 29 elektrische kacheltjes aanwezig waren. Het aantal huishoudens met een kacheltje was echter iets lager,
want sommige huishoudens hadden meer dan één kacheltje en soms woonden
er in één woning twee gezinnen.43 Uit een landelijk onderzoek in 1957 bleek dat
27% van de huishoudens voor bijverwarming een elektrische kachel gebruikte,
6% gebruikte een verplaatsbaar oliekacheltje en hooguit enkele procenten een
gaskacheltje.44
Het aantal elektrische kacheltjes nam sterk toe in de jaren vijftig en zestig. Bij
onderzoek in 1964 bleek dat 22% van de Nederlandse huishoudens een badkamer of douchecel had met een ingebouwde elektrische verwarming en dat maar
liefst 61% één of meer elektrische kacheltjes bezat (vaste badkamerkachels niet
meegerekend). Verder had 15% één of meer petroleumkacheltjes en 4% één of
meer gaskacheltjes, terwijl 24% geen van deze kacheltjes in huis had. Uit de gegevens bleek verder dat er vrij veel huishoudens waren met een ongebruikte petroleumkachel in de berging of op zolder.45 Waarschijnlijk hadden die huishoudens hun petroleumkachel vervangen door een elektrische kachel.
De brandstofkosten voor de verschillende soorten kacheltjes liepen flink uiteen: elektriciteit kostte ongeveer 200 cent per 100 MJ nuttige warmte. Voor dat

42 Van Bremen, Verwarming, 58.
43 D.W. Verhaar, ‘Electrische huishoudelijke toestellen bij particuliere verbruikers’, Electrotechniek 26
nr.27 (1948) 448-50; ‘Het aantal electrische toestellen, wandcontactdozen en vaste lichtpunten bij particulieren te ’s-Gravenhage’, Electrotechniek 30 nr.5 (1952) 78-84. Beide onderzoeken gaven helaas geen informatie over petroleum- of gaskacheltjes.
44 De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 31 (enquête in 1957 van de Nederlandse
Stichting voor Statistiek).
45 De Nederlandse huisvrouw, 77-78, 82-83.
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bedrag kon een kacheltje van 2000 W veertien uur werken, maar de meeste mensen gebruikten het hooguit een paar uur per dag. Flessengas kostte 180 cent per
100 MJ nuttige warmte; stadsgas 105 cent en petroleum 55 cent.46 Deze prijsverschillen kunnen de voorkeur voor petroleumkachels boven gaskachels misschien verklaren. Maar het is duidelijk dat de prijs niet zo belangrijk werd gevonden, want elektrische kacheltjes werden het meest gebruikt, ook al waren ze
het duurst in gebruik. Daaruit blijkt dat de genoemde voordelen van elektrische
kacheltjes (gebruiksgemak, hygiëne en veiligheid) voor de meerderheid van de
huishoudens zwaarder telden dan de hoge verbruikskosten.

8.6

Collectieve centrale verwarming

Collectieve verwarming was al bekend in de Nederlandse woningbouw van
voor de Tweede Wereldoorlog. In de jaren twintig en dertig waren er in Amsterdam en andere grote steden al woningcomplexen met blok- of wijkverwarming gebouwd, terwijl er in Utrecht een bedrijf voor stadsverwarming was opgericht waarop enkele honderden woningen waren aangesloten (zie hoofdstuk
3). Na de oorlog wilde men de draad weer oppakken en meer woningen met
collectieve centrale verwarming bouwen. Lokale verwarming met kachels of
haarden beschouwde men namelijk als achterhaald of ongewenst, en collectieve
centrale verwarming was goedkoper (bij etagewoningen en rijtjeshuizen) dan
elke woning te voorzien van een individuele cv-installatie. Van deze mooie
plannen kwam echter niet veel terecht.
In de jaren veertig was er vooral veel belangstelling in Nederland voor de mogelijkheden en beloften van stadsverwarming. Politici, ambtenaren en woningbouwers spraken over de hygiënische, sociale, bouwkundige en economische
voordelen ervan. In Rotterdam, waar een deel van het centrum na het bombardement van mei 1940 herbouwd moest worden, werkte men sindsdien al aan plannen voor stadsverwarming. En er waren meer steden die tijdens de oorlog gedeeltelijk verwoest waren, zoals Arnhem, Nijmegen en Den Haag. In die plaatsen
waar grote stadsdelen nieuwgebouwd moesten worden zou stadsverwarming als
eerste rendabel zijn. Maar ook in andere steden, in wijken met bestaande woningen, zou stadsverwarming een goede optie zijn. Het mocht immers best iets duurder zijn dan eigen warmte-opwekking, vanwege de hygiënische en sociale voordelen. Uit een enquête te Rotterdam onder eventuele afnemers van stadsverwarming
was die bereidheid om iets meer te betalen ook gebleken.47
46 P.J. Sarels van Rijn (ed.), Ik kan huishouden (Leiden 1957) 135; Oriënterende circulaire over elektrische
verwarming, 10.
47 A.J. ter Linden, ‘Stadsverwarming. Inleiding’, De Ingenieur 59 no.21 (23 mei 1947) G.21-23.
KivI-vergadering met vijf voordrachten en discussie over stadsverwarming, met maar liefst 360 toehoorders.
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Aan de ene kant zag men de wederopbouw als een kans bij uitstek om stadsverwarming toe te passen. Op een vergadering van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs over stadsverwarming verwoordde een van de sprekers dat als volgt:
Bij alle bouwplannen in groote steden gaat men, althans in de binnenstad, over tot samenvoeging in complexen. Men bouwt geen huis, men bouwt een blok. Waarom zouden nu in een woningcomplex van 317 woningen, 317 huisvrouwen zich vermoeien
met 317 kacheltjes? 48

Aan de andere kant was de levensstandaard laag als gevolg van de oorlogsschade,
en daardoor was het draagvlak voor een dergelijke innovatie onvoldoende. Daar
kwam bij dat Nederland een gebrek aan ‘warmtebeschaving’ kende. Aangezien
centrale verwarming nog nauwelijks werd toegepast, was het moeilijk om een afzetmarkt voor stadsverwarming te creëren. Zolang mensen genoegen namen met
een woning waarvan enkel de woonkamer werd verwarmd, was stadsverwarming
namelijk moeilijk te verkopen. Naarmate het langer duurde om de plannen voor
stadsverwarming in deze of gene stad uit te werken werden de vooruitzichten op
realisatie minder, want tegen het einde van de jaren veertig werd het woningbouwbeleid steeds soberder. Uiteindelijk konden de meeste plannen voor stadsverwarming niet gerealiseerd worden. De enige stad waar stadsverwarming wel
werd gerealiseerd na de oorlog was Rotterdam. Daarnaast werd de bestaande
stadsverwarming in Utrecht voortgezet en uitgebreid. Zie verder paragraaf 8.7.
Nadat stadsverwarming buiten Rotterdam en Utrecht als optie terzijde was geschoven, bleef blokverwarming over als veelbelovende optie. Maar ook de discussie over die optie leidde in 1950 tot de conclusie dat blokverwarming op korte termijn niet haalbaar was voor arbeiderswoningen, zoals in hoofdstuk 7
eerder is beschreven. Vanwege de woningnood oordeelde de politiek dat een
dergelijke collectieve voorziening niet paste binnen het geformuleerde beleid,
dat gericht was op kwantiteit en soberheid. De enige sector waar wel op grotere
schaal blokverwarming werd toegepast in de jaren vijftig was de ongesubsidieerde sector van duurdere etagewoningen. Daarbij ging het om zo’n tien procent van alle nieuwe etagewoningen.49
Toch werden er ook wel woningwetwoningen met blokverwarming gebouwd, in Amersfoort met name. Het gemeentebestuur van Amersfoort besloot in 1950, in samenwerking met een woningbouwvereniging en in overleg
met de Provinciale Directie voor Volkshuisvesting, om alle te bouwen etagewoningen zo mogelijk van blokverwarming te voorzien. In de eerste woningen
was slechts één radiator en werd enkel de woonkamer verwarmd, weliswaar
48 A.C.D. de Graeff, ‘Afstandverwarming in het kader van den wederopbouw’, De Ingenieur 59 no.22
(30 mei 1947) G.31-33, aldaar 32.
49 De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 103.
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met enige overcapaciteit, zodat de bewoners de deur van de kamer open konden
laten om warmte naar de rest van de woning te laten ontsnappen. Dat was dus
wel een voorbeeld van collectieve verwarming maar niet van centrale verwarming. De woningen die in de tweede helft van de jaren vijftig werden gebouwd
kregen al een extra radiator in de badkamer. In totaal werden er in Amersfoort
bijna 1800 woningwetwoningen met blokverwarming gebouwd in de jaren vijftig. Landelijk gezien was dat echter een uitzondering.50
Ook bij collectieve verwarmingsinstallaties was er in de jaren vijftig concurrentie tussen kolen en olie als brandstof. Olieketels hadden minder bediening
nodig en dat was bij dergelijke installaties natuurlijk een groot voordeel. Naarmate de kolenprijzen sneller stegen dan de olieprijzen verschoof de voorkeur
van de exploitanten van kolenstook naar oliestook. Een andere verschuiving in
de tweede helft van de jaren vijftig was die van blokverwarming naar wijkverwarming. Bij grote woningcomplexen die gunstig gelegen waren paste men bij
voorkeur wijkverwarming toe, vanwege de mogelijkheid om goedkope stookolie te gebruiken als brandstof en vanwege het schaalvoordeel. Tien kleinere
blokinstallaties kenden namelijk tien olietanks en tien ketelruimtes die toezicht
en onderhoud vereisten, terwijl één grote wijkinstallatie maar één olietank en
één ketelhuis kende. Ondanks het warmteverlies in de transportleidingen bleek
wijkverwarming goedkoper dan blokverwarming. Voorbeelden van wijkverwarming waren een Delfts complex uit 1956 en een Amsterdams complex uit
1957. In beide gevallen ging het om zo’n vijfhonderd woningen.51
De aanleg en exploitatie van systemen voor blokverwarming was een zaak van
de verhuurders van woningcomplexen, dat wil zeggen woningbouwverenigingen en gemeenten. Energiebedrijven hebben zich daarmee niet bemoeid in Nederland. Een buitenlands voorbeeld van een energiebedrijf dat wel blokverwarming exploiteerde was het gasbedrijf in Hamburg. Dat bedrijf gebruikte cokes
als brandstof voor blokverwarming en leverde de opgewekte warmte rechtstreeks aan de huishoudens. Zodoende was het bedrijf verzekerd van afzet van
een deel van de bij de gasfabricage geproduceerde cokes.52

8.7

Stadsverwarming in Utrecht en Rotterdam

Het stadsverwarmingsgedrijf PEGUS in Utrecht had in 1940 enkele honderden
woningen als afnemer. Na de oorlog werd de uitbreiding van het warmtenet voort50 ‘Verwarming van volkswoningen. Verslag van de zittingen van het Congres der Nederlandse Verwarmingsindustrie op 22 en 23 mei 1957 te Enschede’, Verwarming en Ventilatie 14 (juni 1957) 191-204, aldaar
201; De Klerk en Klaassen, De verwarming van de volkswoning, 51, 65.
51 ‘De gemeenschappelijke verwarming van de volkswoning’, De Woningbouwvereniging 23 (1963) 6570; S.S.van der Galiën, ‘Centrale verwarming’, De Woningbouwvereniging 27 (1967) 115-22.
52 H. Meyer, ‘Technische mogelijkheden’, Bouw (29 september 1962) 1392-1394.
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gezet, zodat het aantal aansluitingen toenam tot duizend in 1950 en tot bijna 1500
in 1960.53 Het aantal woningen met stadsverwarming nam nog sneller toe, want
er werden veel nieuwe flatgebouwen aangesloten en zo’n flatgebouw gold als één
aansluiting. De flatwoningen die in de jaren vijftig stadsverwarming kregen waren allemaal duurdere woningen (luxe-flats). Woningwetbouw mocht namelijk
niet van centrale verwarming worden voorzien, omdat een verwarmingsinstallatie de stichtingskosten zou verhogen. Toen er in 1957 plannen werden gemaakt
voor de nieuwe wijk Kanaleneiland, leek het er even op dat de woningwetwoningen nu wel met centrale verwarming (in dit geval stadsverwarming) mochten worden uitgerust, maar het ministerie gaf toch geen toestemming vanwege
de afgekondigde bestedingsbeperking.54
De meeste warmte voor de stadsverwarming werd in de elektriciteitscentrale
Nicolaas Beetsstraat opgewekt. Daarnaast bouwde de PEGUS een oliegestookte hulpwarmtecentrale in het stadscentrum om de piekbelasting op te vangen.
Toen het net van de stadsverwarming in de jaren vijftig steeds verder werd uitgebreid, ook buiten het centrum, bouwde het bedrijf nog enkele hulpwarmtecentrales. Bovendien werden de twee andere elektriciteitscentrales van de PEGUS,
de centrale Merwedekanaal en de in 1959 geopende centrale Lage Weide, ook ingezet om warmte op te wekken.55
Rotterdam was zoals gezegd de tweede stad in Nederland met stadsverwarming. Na het Duitse bombardement in mei 1940 op het Rotterdamse stadscentrum werden er direct plannen gemaakt om nieuwe kantoren, winkels en woningen te bouwen in het getroffen gebied. Op initiatief van dr.ir. J.A. Ringers,
die door de opperbevelhebber generaal Winkelman was benoemd tot Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw, onderzochten de betrokken ambtenaren
van de gemeente Rotterdam en van de rijksoverheid de mogelijkheid om daarbij stadsverwarming toe te passen. Zo’n grootschalig technisch systeem, waarmee brandstof bespaard kon worden, paste namelijk binnen hun streven naar
rationalisering. Ir. A.C.D. de Graeff, één van de naaste medewerkers van Ringers, stelde een eerste plan op voor stadsverwarming. Er was voldoende tijd om
dat plan verder uit te laten werken door een adviescommissie, want zolang de
oorlog voortduurde kon de wederopbouw nog niet beginnen. Ringers zelf was
een groot voorstander van stadsverwarming en werd daarom door de latere directeur De Vries van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam de ‘grote promotor van de Rotterdamse stadsverwarming’ genoemd.
53 Jaarverslagen van de NV PEGUS, 1950 en 1960, bedrijfsarchief REMU.
54 De bestedingsbeperking was een maatregel van de rijksoverheid om de uitgaven te beperken, omdat de
economie oververhit dreigde te raken en er een tekort aan arbeidskrachten was.
A.J. Mijnlieff, ‘Afstandsverwarming en moderne flatbouw’, Het Gas 85 11 (1965) 311-317.
55 G.J. Muuse, ‘De afstandsverwarming gekoppeld aan de electriciteitsopwekking en de daarmede gepaard gaande brandstofbesparing’, Voordrachten van de vacantie-leergang voor verwarmings-techniek gehouden op 29 en 30 september 1954, (Warmte-Stichting, Utrecht 1954) 29-41.
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Rond 1943 bereikten Ringers en het Gemeente-Electriciteitsbedrijf overeenstemming over een plan voor gecombineerde opwekking van elektriciteit en
warmte, maar toen moest het gemeentebestuur, dat er weinig voor voelde, nog
overtuigd worden. Direct na afloop van de oorlog in 1945, toen Ringers minister van Openbare Werken en Wederopbouw was, gingen B&W van Rotterdam
akkoord met de plannen, op voorwaarde dat de rijksoverheid een bijdrage zou
leveren. De gemeente hield er namelijk rekening mee dat de stadsverwarming de
eerste twintig jaar verliesgevend zou zijn. Die toezegging deed de regering in
1947 en daarop besloot de Rotterdamse gemeenteraad een gemeentelijk bedrijf
voor stadsverwarming op te richten dat warmte en warm tapwater zou leveren
aan de nieuwbouw in het centrum. De regeling tussen Rotterdam en de rijksoverheid hield in dat het rijk gedurende 25 jaar tweederde van de exploitatieverliezen voor zijn rekening zou nemen, danwel tweederde van de eventuele
winst zou ontvangen.56
De warmtelevering begon in 1949 en breidde zich vervolgens uit tot bijna
alle nieuwbouw inclusief woningen in een deel van de binnenstad. De Rotterdamse stadsverwarming bestond uit een indirect heetwater-systeem met een
relatief hoge druk en temperatuur, dat wil zeggen dat het water van de stadsverwarming niet door de radiatoren van de afnemers stroomde, maar zijn
warmte afstond aan de installatie van de afnemer via een warmtewisselaar. Dat
was dus anders dan in Utrecht. Bij elke afnemer (dat wil zeggen bij elk woningblok en niet bij elke woning) stond zo’n warmtewisselaar. Wel had elke
woning in een blok een eigen watermeter, zodat het verbruik individueel afgerekend kon worden.
De warmte werd opgewekt in de elektriciteitscentrale Schiehaven (op 2 1⁄2 km
afstand van het verzorgingsgebied) en in twee onderstations met verwarmingsketels in het gebied. De elektriciteitscentrale leverde de basislast, wat neer
kwam op ruim negentig procent van de totale warmteproductie per jaar. De
onderstations hoefden alleen bij te springen tijdens pieken in de warmtevraag,
op erg koude dagen. Die leverden zodoende minder dan tien procent van de
totale productie. Deze verdeling was het voordeligst, want in alle andere gevallen zou ofwel het opgestelde vermogen in de centrale en de transportleidingen, ofwel het brandstofverbruik van de onderstations onevenredig duur worden.57
56 A.C.D. de Graeff en A.G. Maris, ‘Ter herdenking Dr.ir. J.A. Ringers 1885-1965’, De Ingenieur 77
(1965) A367-369; G.J. Schaeffer, Uitbreiding van het warmtefront. Een technologiedynamische analyse van
de uitbreiding van lokale stadsverwarmingsnetten in Nederland (ECN, Petten 1994) 25-27; J.H.M. Heimeriks, ‘Symposium Stadsverwarming als realiteit’, Gas 95 (1975) 92-94; N. de Vries, ‘Historisch overzicht
Rotterdamse stadsverwarming’, in: Stadsverwarming als realiteit (symposiumverslag, GEB Rotterdam
1974) 11-16.
57 ‘Stadsverwarming Rotterdam’, Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw (1947) 69; M.C. Hoenkamp, ‘Het project “Stadsverwarming Rotterdam”‘, De Ingenieur 59 22 (1947) G.33-36; J. Visser, ‘Afstands- en stadsverwarming’, Elektrotechniek 51 16 (1973) 889-894.
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Het aantal woningen in Utrecht en Rotterdam dat in 1960 op stadsverwarming was aangesloten bedroeg naar schatting vijf- à tienduizend. Dat was maar
een klein deel van de woningen in die twee steden en het was nog geen half procent van de landelijke woningvoorraad. Daaruit blijkt wel dat stadsverwarming
een marginaal verschijnsel was in de periode tot 1960. Het was slechts te danken
aan een bijzondere samenloop van gunstige omstandigheden, in Utrecht in de
jaren twintig en in Rotterdam in de jaren veertig, dat stadsverwarming in die
twee steden tot ontwikkeling was gekomen. De pogingen in de jaren veertig om
ook elders stadsverwarming toe te passen waren stuk voor stuk gestrand, omdat de lokale omstandigheden minder gunstig waren en de woningbouwplannen van de rijksoverheid werden versoberd.

8.8

Conclusies

Bij de verklaring van de manieren waarop de Nederlandse woningen in de periode 1940-1960 verwarmd werden zijn drie aspecten van belang: ten eerste de
beschikbare opties voor verwarming en de prijzen (aanbodzijde); ten tweede de
opvattingen over wat als wenselijk en noodzakelijk werd beschouwd met betrekking tot de verwarming van de woning; en ten derde de keuzevrijheid van
bewoners en woningbouwverenigingen en de invloed van de rijksoverheid en
andere actoren.
Individuele huishoudens konden kiezen voor een kachel of haard (lokale verwarming) of voor centrale verwarming met een eigen cv-installatie. Daarnaast
moesten ze kiezen welke brandstof ze wilden gebruiken: kolen, olie of gas.
Deze keuzes kunnen gedeeltelijk verklaard worden door de aanbodzijde en met
name de prijzen te analyseren. Een cv-installatie was veel comfortabeler dan lokale verwarming, maar ook veel duurder, zowel in aanleg als in verbruik. Er waren maar weinig huishoudens in Nederland die rijk genoeg waren om een cv-installatie in overweging te nemen. Voor de grote meerderheid was die prijs een
onoverkomelijk bezwaar. Voor gaskachels, die veel gebruiksvriendelijker waren
dan kolenkachels, gold niet zozeer dat de aanschaf te duur was voor de meeste
huishoudens, maar wel de brandstofkosten. Het bovenstaande verklaart dus
waarom enkel een kleine groep rijke huishoudens over gaskachels of centrale
verwarming beschikte.
Ook de concurrentie tussen kolen- en oliehaarden is te verklaren uit de prijsverschillen. In de jaren vijftig, toen de oliehaarden op de markt kwamen, was
oliestook duurder dan kolenstook maar goedkoper dan gasverwarming. Het
prijsverschil tussen olie en kolen was echter niet zo groot en werd bovendien
steeds kleiner, omdat kolen wel in prijs stegen en olie niet. Daarom kregen andere argumenten meer ruimte en werd propaganda belangrijk. De voordelen
van olie waren dat de haard makkelijker te regelen was en minder vuil en stof in
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huis veroorzaakte. Bovendien was de oliemarkt stabieler dan de kolenmarkt,
ondanks bijvoorbeeld de Suez-crisis die de olieaanvoer deed stagneren. Het
kleine prijsverschil maakte het mogelijk dat ook minder verdienende huishoudens gingen overwegen of ze iets meer wilden betalen voor de voordelen van
oliestook. In deze situatie was het consumentengedrag moeilijker te voorspellen, omdat persoonlijke ervaringen en voorkeuren meewogen bij de afweging.
Er was een klein aantal huishoudens met lagere inkomens die inderdaad een
oliehaard aanschaften, maar de meeste oliehaarden werden gekocht door huishoudens met midden- of hogere inkomens. Kortom, de meerderheid van de
Nederlandse huishoudens bleef bij de kolenhaard.
Het tweede aspect betreft de opvattingen over wat als wenselijk en noodzakelijk werd beschouwd met betrekking tot de verwarming van de woning. Vlak
na de oorlog waren veel architecten, woningbouwverenigingen en beleidsmakers (onder wie minister Ringers) van mening dat collectieve centrale verwarming een goed alternatief was voor de vervuilende en verspillende kolenkachel. Blok- of stadsverwarming bood meer comfort en paste binnen het
streven naar rationalisering en modernisering van de Nederlandse maatschappij, en het zou niet veel duurder hoeven zijn. De bevolking maakte zich echter veel meer zorgen over het tekort aan woningen dan over de verwarming
van die woningen. Bovendien was men gewend aan lokale verwarming met
een kolenhaard en ervoer dat niet als een groot probleem. Daardoor was er
onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor investeringen in collectieve verwarming. Bovendien koos de regering – met daarin een nieuwe minister van
Volkshuisvesting – voor een beleid dat gericht was op loonmatiging en dus
moesten ook de huren laag blijven. De regering wilde de grote woningnood
daarom bestrijden door de benodigde nieuwe woningen zo goedkoop mogelijk te houden: kwantiteit boven kwaliteit. Zodoende besloot minister In ’t
Veld van Volkshuisvesting in 1950 dat centrale verwarming misschien wel
wenselijk was, maar niet noodzakelijk. In de praktijk betekende dat dat het
ministerie geen woningen met (collectieve) centrale verwarming wilde subsidiëren of financieren.
Ten slotte het derde aspect: de keuzevrijheid van bewoners en woningbouwverenigingen en de invloed van de rijksoverheid en andere actoren. Woningen werden in het algemeen voorzien van één of twee schoorstenen (in de woonkamer
en eventueel in de keuken) en de bewoners bepaalden zelf welk type kachel of
haard ze gebruikten voor verwarming. Bovendien konden de bewoners voor
bijverwarming kiezen en een verplaatsbare petroleum- of elektrische kachel
aanschaffen. De meeste huishoudens woonden in een huurwoning en konden
daarom niet kiezen voor de optie om de woning te voorzien van een cv-installatie (of aan te sluiten op de stadsverwarming). Die optie was voorbehouden aan
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huishoudens die hun woning in eigendom hadden en aan verhuurders van woningen.
Het initiatief om woningen te voorzien van collectieve centrale verwarming
kwam van woningbouwverenigingen, architecten en overheidsfunctionarissen,
terwijl ook sommige huishoudkundigen een pleidooi hielden voor die optie. De
meeste woningen konden echter alleen maar gebouwd worden na goedkeuring
van de plannen door de rijksoverheid, want die financierde de bouw door voorschotten en subsidies te verlenen. Omdat de rijksoverheid woningen met centrale verwarming te duur vond, werden die in de jaren vijftig dus weinig gebouwd. De keuzevrijheid van de woningbouwverenigingen om een optie voor
verwarming te kiezen werd zodoende sterk ingeperkt door de grote invloed die
de rijksoverheid daarop uitoefende. Bij de (duurdere) nieuwbouwwoningen die
wel werden voorzien van blok-, wijk- of stadsverwarming hadden de gegadigde bewoners weinig invloed. Als ze zo’n woning kochten of huurden, was de
collectieve verwarming al geïnstalleerd en konden ze niet meer voor een andere
manier van verwarming kiezen. Maar in de praktijk waren die woningen juist
extra gewild en er waren voldoende huishoudens die extra wilden betalen voor
het comfort van collectieve centrale verwarming.
Naast de actoren die betrokken waren bij de woningbouw waren er nog andere actoren die invloed hadden op de keuzes van de huishoudens, namelijk
huishoudkundigen en de Consumentenbond. Die hadden een intermediaire
rol in de concurrentie tussen kolen en olie. Te midden van de propaganda van
beide zijden gaven deze actoren, via hun tijdschriften en andere publicaties,
min of meer objectieve informatie over de prijzen en de voor- en nadelen van
kolenstook en oliestook. Ook articuleerden zij, namens de gebruikers, de behoefte die er bestond aan betere, doelmatige haarden die bij voorkeur met
goedkope soorten steenkool gestookt konden worden. In hun publicaties constateerden zij die behoefte en suggereerden zij de haardenfabrikanten om daar
iets mee te doen.
Tot slot kunnen we concluderen dat in de jaren vijftig de normen over verwarming van de woning wel hoger werden, maar dat er desondanks weinig veranderde in de manier waarop de Nederlanders hun woningen in de praktijk verwarmden. De verklaring daarvoor lag in het overheidsbeleid, dat geen
prioriteit toekende aan betere woningverwarming. De meeste huishoudens,
zeker die met de laagste inkomens, hielden vast aan de kolenhaard in de woonkamer. Eén op de tien huishoudens ruilde de kolenhaard in voor een gebruiksvriendelijker oliehaard, maar ook die verwarmde enkel de woonkamer. Het is
wel zo dat die huishoudens steeds meer kacheltjes voor bijverwarming gingen
gebruiken, wat opgevat kan worden als een uiting van de toenemende behoefte aan centrale verwarming. Een alternatief voor die kolenhaarden dat serieuze
aandacht kreeg was stadsverwarming. Dat bleek echter alleen gerealiseerd te
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kunnen worden onder een bijzondere combinatie van omstandigheden. Zodoende bleven woningen met centrale verwarming een uitzondering in Nederland, in tegenstelling tot andere Europese landen waar wel veel woningen met
individuele of collectieve centrale verwarming werden gebouwd in de jaren
veertig en vijftig.

9 Koken en warmwatervoorziening

9.1

Inleiding

In de jaren veertig en vijftig gingen Nederlandse huishoudens in toenemende
mate gebruik maken van kooktoestellen en warmwatertoestellen op gas en elektriciteit. Deze ontwikkelingen kunnen gedeeltelijk gezien worden als een voortzetting van de eerdere ontwikkelingen in de periode voor 1940, maar er was ook
sprake van nieuwe actoren en omstandigheden die de ontwikkelingen van richting veranderden. In de twee volgende paragrafen gaat het om de vragen welke
opties er waren om te koken, welke opties de huisvrouwen kozen en welke invloed andere actoren hadden op die keuze. In paragraaf 9.2 wordt beschreven
hoe de concurrentie tussen elektrisch koken en koken op gas, die ontstaan was in
de jaren dertig, zich voortzette in de jaren veertig. Ook de invloed van de Tweede Wereldoorlog op de modernisering van de manier van koken komt daarbij
aan bod. Paragraaf 9.3 gaat over de jaren vijftig, toen de elektriciteitsbedrijven
niet alleen te maken hadden met concurrentie van de gasbedrijven, die leidinggas
distribueerden, maar ook met concurrentie van de oliemaatschappijen, die een
nieuwe optie voor koken introduceerden, namelijk koken op flessengas.
De drie daaropvolgende paragrafen gaan over de warmwatervoorziening. In
paragraaf 9.4 wordt beschreven hoe de badgelegenheid algemeen werd ingevoerd in de Nederlandse woningen en welke stimulans daar vanuit ging op
warmwatervoorziening in de woning. Een nieuwe vorm van badgelegenheid die
in de jaren vijftig veel werd toegepast – naast het bad en de douche – was het lavet, een grote wastafel met waskuip die zowel voor de was (textielwas) als de lichaamsreiniging was bedoeld. De introductie en het gebruik daarvan komt aan
bod in paragraaf 9.5. Na deze beschrijvingen van de badgelegenheid volgt paragraaf 9.6 over de verdere verspreiding van en de concurrentie tussen gasgeisers
en elektrische boilers. In paragraaf 9.7 volgen tenslotte de conclusies, zowel
over koken als warmwatervoorziening.

9.2

Voortgezette concurrentie tussen elektrisch koken en koken op gas

De ontwikkeling van nieuwe komforen en fornuizen en de propaganda van gasen elektriciteitsbedrijven tijdens de jaren twintig en dertig hadden ertoe geleid
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dat veel huisvrouwen in die periode kozen om zo’n gas- of elektrisch kooktoestel te gaan gebruiken. Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, was het percentage
huisvrouwen dat op gas kookte gestegen tot ruim vijftig procent in 1940. Voor
de meeste stadsbewoners was koken op gas vanzelfsprekend geworden. Het
percentage huisvrouwen dat elektrisch kookte viel hierbij in het niet: 2 1⁄2% in
december 1939. Deze categorie was vooral op het platteland te vinden, waar
geen leidinggas was. De overige huisvrouwen kookten op kolen of petroleum.1
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging steenkool op rantsoen en
was petroleum niet langer leverbaar, zodat veel huisvrouwen die tot dan toe op
kolen of petroleum kookten een gas- of elektrisch kooktoestel aanschaften.
Daardoor was er in juni 1940 sprake van een ‘kookklantengolf’ bij de energiebedrijven. Tussen begin 1940 en eind 1941 verdubbelde het aantal elektrische
kookklanten in Nederland bijna, van 2 1⁄2 naar 4 1⁄2% (zie grafiek 9.1 in de volgende paragraaf, voor de verspreidingsgraad van de verschillende opties om te
koken). In de daaropvolgende jaren steeg dat aantal minder snel, omdat er nauwelijks nog kooktoestellen geproduceerd of geïmporteerd konden werden. Het
aantal gaskookklanten steeg waarschijnlijk ook met zo’n twee procent tijdens
de eerste oorlogsjaren, van 53 naar 55%, dus dat was naar verhouding een kleine toename.2
Na de oorlog bestond er in het hele land een inhaalvraag naar komforen en
fornuizen, zowel elektrische als gastoestellen. Veertig procent van de huisvrouwen in 1945 beschikte enkel over een kolenfornuis en/of petroleumstel en daarnaast waren er veel huisvrouwen met een verouderd gaskomfoor. Veel van deze
huisvrouwen verlangden naar een nieuw komfoor of fornuis. Bovendien nam
het aantal huishoudens snel toe als gevolg van gezinsvorming. Toen er weer voldoende kooktoestellen geproduceerd en geïmporteerd konden worden, zette de
modernisering van de jaren dertig zich voort, inclusief de concurrentie tussen
elektriciteit en gas. Zowel elektriciteitsbedrijven als gasbedrijven hervatten hun
voorlichtingsactiviteiten: ze organiseerden afdelingen voor huishoudelijke voorlichting en namen (opnieuw) kookleraressen in dienst, die samenwerking zochten met vrouwenorganisaties.3
De keuze van huishoudens die in de eerste jaren na de oorlog een nieuw
kooktoestel wilden kopen hing vooral af van de beschikbare energiedragers. De
meerderheid van de kopers kon over leidinggas beschikken en die huishoudens
kozen vrijwel allemaal voor een gastoestel, omdat ze dat makkelijker of goedkoper vonden of omdat ze gewend waren aan gas. De huishoudens die niet over
1 Electriciteitstatistiek 1940, CBS (Den Haag 1942); R.C.A. Franken, ‘De exploitatie van de electriciteitsen gasbedrijven in verband met het electrisch koken’, Gasbelangen 4 (1937) 4-9.
2 Electriciteitstatistiek 1946, CBS (Den Haag 1949) 17.
3 De Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij (PUEM) bijvoorbeeld organiseerde samen met de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de Vrouwen Electriciteits Vereniging demonstraties en
kooklessen. PUEM-jaarverslag 1948, bedrijfsarchief REMU.

Koken en warmwatervoorziening

191

leidinggas maar wel over elektriciteit konden beschikken hadden geen andere
keus dan elektrisch koken, als ze een modern kooktoestel wilden. Een derde categorie van ruim vijf procent van de huishoudens moest zowel gas als elektriciteit ontberen en kon dus geen modern kooktoestel gebruiken.
Het koken op gas werd nog bevorderd doordat veel gasbedrijven in die periode hun distributienet uitbreidden tot buiten de steden, zodat meer huishoudens
in dorpen en op het platteland de beschikking kregen over leidinggas.4 Onder
deze omstandigheden kon het koken op gas snel terrein veroveren en steeg het
percentage gaskookklanten tot 66% in 1949 (zie grafiek 9.1). Het percentage
huishoudens met een elektrisch komfoor of fornuis steeg ondertussen tot acht
procent. Die elektrische kookklanten waren vooral te vinden buiten de steden,
met name in de provincies Utrecht, Overijssel, Noord-Holland en Limburg. In
de distributiegebieden van de provinciale elektriciteitsbedrijven in die provincies
kookte meer dan vijftien procent van de huishoudens elektrisch.5 De andere provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven hadden (veel) minder klanten
die elektrisch kookten. Die regionale verschillen moeten worden toegeschreven
aan de verschillen in welvaart en stedelijke ontwikkeling en aan de meer of minder doeltreffende propaganda van de diverse elektriciteitsbedrijven sinds 1930.
Na 1950 kwam er voorlopig een eind aan de uitbreiding van de gasdistributienetten, zodat er een groep van zo’n dertig procent van de huishoudens overbleef die niet over leidinggas kon beschikken. Dat was de groep die de elektriciteitsbedrijven als de belangrijkste groeimarkt voor elektrisch koken beschouwden.
Het grootste deel van die groep kookte namelijk nog op kolen of petroleum en
zou waarschijnlijk wel belangstelling hebben voor elektrisch koken. Weliswaar
beschikte een klein deel van die huishoudens ook nog niet over elektriciteit,
maar dat aantal werd elk jaar kleiner dankzij de voortgaande elektrificatie van
het platteland.

9.3

Koken op flessengas

Eind jaren veertig kwam er een nieuwe optie om te koken, namelijk koken op
butaangas, dat in grote stalen cilinders of flessen was verpakt – vandaar de naam
4 ‘Huishoudelijke voorlichting’, Het Gas 70 nr.1 (1950) 12.
5 In de elektriciteitsstatistieken wordt het aantal gezinshuishoudingen niet altijd expliciet genoemd. Wel
het aantal kleinverbruikers en grootverbruikers of het totaal aantal afnemers. In de praktijk bedroeg (destijds) het aantal grootverbruikers minder dan een half procent van het totaal, terwijl het aantal woningaansluitingen circa negentig procent en het aantal overige aansluitingen circa tien procent bedroeg.
F.M.M. de Goey, PUEM 75 jaar ‘bron van licht en welvaart’ (Utrecht 1991) 210; Electriciteitstatistiek
1946, 36-39; M.J. Römer, ‘De electriciteitsvoorziening op Voorne & Putten en Rozenburg’, Electrotechniek
20 nr.6 (20 maart 1942) 98-100. Het distributiebedrijf op Voorne & Putten en Rozenburg werd geëxploiteerd door het GEB te Rotterdam en telde een kleine tienduizend kleinverbruikers. De gezinnen die elektrisch kookten vormden 62 % van alle kleinverbruikers, ofwel 68 % van alle huishoudens.
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flessengas. Butaangas was één van de vele producten van olieraffinaderijen in de
Rijnmond en werd in 1948 door de oliemaatschappijen geïntroduceerd op de
markt voor huishoudelijke brandstoffen.6 Het was bijna twee keer zo duur als
leidinggas, dus het was alleen interessant voor huishoudens op het platteland,
die niet over leidinggas konden beschikken. Omdat butaan een andere samenstelling en hogere verbrandingswaarde had dan stadsgas moesten er speciale
branders op het gastoestel gemonteerd worden, maar verder was er weinig verschil tussen koken op stadsgas en op flessengas. De oliemaatschappijen voerden
met succes propaganda voor koken op butaangas en organiseerden een distributie-apparaat om gasflessen bij de klanten te bezorgen en lege flessen terug te
halen. Het gevolg was dat in de loop van de jaren vijftig steeds meer huisvrouwen op het platteland een gaskomfoor of -fornuis kochten en flessengas gingen
gebruiken om te koken.7 Daardoor steeg het marktaandeel van koken op flessengas tot maar liefst achttien procent in 1960. Die sterke toename in de jaren
vijftig is duidelijk te zien in grafiek 9.1.8
Voor de gasbedrijven was de opmars van het flessengas geen bedreiging, integendeel zelfs. Het gebruik van gastoestellen op het platteland kon juist dienen
als wegbereider voor eventuele verdere uitbreidingen van de gasleidingnetten.
De elektriciteitsbedrijven daarentegen hadden veel te lijden van de concurrentie
van het flessengas. In hun propaganda voor elektrisch koken stelden ze dat
elektrisch koken ongeveer even duur was als koken op leidinggas en dat het veel
goedkoper was dan koken op flessengas. Daarnaast noemden ze als voordelen
6 Ook in de jaren dertig was flessengas al op kleine schaal gebruikt, maar in de oorlogsjaren was de productie (of import) helemaal gestaakt. Omstreeks 1948 werd het opnieuw geïntroduceerd.
7 W.H. Douma, Het gezin tussen verleden en toekomst. Een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig; beschrijving, analyse en beschouwingen (proefschrift Wageningen 1975) 100.
8 Toelichting bij grafiek 9.1: De woningvoorraad is ontleend aan tabel A in de bijlage. Gegevens over aantal woningen met leidinggasaansluiting en met elektrisch kooktoestel zijn ontleend aan Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1994, CBS (Den Haag 1994); Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1949-1953 e.v. tot 1975, CBS; Electriciteitsstatiestiek 1940, 1946, CBS; Statistiek van de
elektriciteitsvoorziening in Nederland 1949-1953 e.v. tot 1975, CBS. Die gegevens van het CBS vertonen
enkele lacunes in de jaren veertig. Gegevens voor 1947 zijn ontleend aan: Consumentenonderzoek, Nederlandse Stichting voor de Statistiek (1947) (geciteerd in Anneke H. van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland 1840-1990. Een historisch-sociologische studie (Amsterdam 1990) 175); 12e Volkstelling 1947, 43 (geciteerd in J. Schoenaker, ‘De Nederlandse huisvrouw en modernisering van het huishouden sinds 1920’
(scriptie Open Universiteit 1995) 6).
Het percentage huishoudens dat op leidinggas kookte is afgeleid uit het percentage huishoudens met een
gasaansluiting door aan te nemen dat 3 à 4 procentpunt van die groep niet op gas kookte.
Het koken op flessengas werd rond 1948 geïntroduceerd. Verder is bekend dat flessengas een maximaal
marktaandeel in de totale gasvoorziening bereikte in 1960 en dat in 1965 87% van de huishoudens op gas
(leidinggas + flessengas) kookte. Als 75% op leidinggas kookte betekent dat dat 12% op flessengas kookte.
Stel dat slechts 71% op leidinggas kookte (en dat 4% dus wel een gasaansluiting had maar niet op gas kookte), dan kookte 16% op flessengas. Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1968, CBS (Den Haag
1970) 10-11; H. van Bremen en J. de Vos, Aardgas in de woning (Bouwcentrum, Rotterdam 1966) 56. Op
basis van die gegevens heb ik de verspreidingsgraad van koken op flessengas in de jaren 1950-1965 ingevuld
door schatting en interpolatie. De overige huishoudens kookten noodzakelijkerwijs op kolen (of andere
vaste brandstoffen) of op petroleum.
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Grafiek 9.1: Verspreidingsgraad van kookopties
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van het elektrisch koken dat het schoner en beter regelbaar was en minder kans
op aanbranden gaf. De Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven
in Nederland (VEEN) publiceerde in 1952 een nota waarin elektrisch koken en
koken op butaangas werden vergeleken. In 1956 werd die nota herzien in verband met prijswijzigingen en opnieuw gepubliceerd. Elektrisch koken was volgens de uitgevoerde kookproeven aanzienlijk goedkoper dan koken op flessengas, ondanks de iets hogere aanschafkosten. Pas bij een kooktarief van negen
cent zouden beide manieren van koken even duur zijn voor een gemiddeld gezin, en de kooktarieven bij de meeste elektriciteitsbedrijven waren (veel) lager
dan negen cent.9
Wat ook in het voordeel van elektrisch koken zou werken, zo meende men,
was de verbetering van de elektrische kookplaten. In de jaren vijftig kwamen er
dunnere kookplaten van een betere kwaliteit gietijzer, met hogere vermogens en
meer schakelmogelijkheden. De meeste fornuizen kregen ook een expressekookplaat, met een extra hoog vermogen en een temperatuurbegrenzer, speciaal
geschikt voor het snel verwarmen van kleine hoeveelheden. Daardoor werd het
bezwaar van de opwarmtijd verminderd. Verder kwamen er fornuizen met een
‘automatische kookplaat’, met een temperatuurvoeler midden op de kookplaat
die reageerde op de temperatuur van de panbodem. Zo’n kookplaat liet het
kookproces automatisch verlopen. De huisvrouw hoefde enkel een stand te kie9 ‘Vergelijking van het elektrisch koken met het koken op butaangas’, nota van de VEEN die aan alle
elektriciteitsbedrijven werd gestuurd, gedateerd 12 april 1956, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht,
doos 23A.
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zen bij het opzetten van de spijzen; het terugschakelen van de aankookstand
naar de doorkookstand gebeurde daarna automatisch. ‘Welke stand voor de bereiding van een bepaald gerecht moet worden gekozen hangt af van de temperatuurregelaar, van de hoeveelheid die wordt gekookt en van de gebruikte pan.
Door experimenteren zal de meest geschikte stand moeten worden gevonden’,
aldus een voorlichtster van de VEEN in een artikel over elektrisch koken.10 Speciale pannen (‘elektrische pannen’) bleven wel noodzakelijk, omdat de bodem
van de meeste gewone pannen niet vlak en dik genoeg was.
Ondanks de nieuwe fornuizen en de concurrerende tarieven bleef het marktaandeel van elektrisch koken in de jaren vijftig steken op acht procent, geheel in
tegenstelling tot de hoge verwachtingen die de elektriciteitsbedrijven rond 1950
koesterden. Ook in de provincie Utrecht, waar het gebruik van elektrische
kooktoestellen en boilers ver boven het landelijk gemiddelde lag, blokkeerde
het flessengas een verdere groei van het elektrisch koken. De PUEM (Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij) hield in 1959 een enquête in haar
voorzieningsgebied en constateerde dat in 18% van de huishoudens elektrisch
werd gekookt, in 62% op leidinggas, in 16% op flessengas en in de resterende
4% van de huishoudens op petroleum, kolen of hout. Een vijfde deel van de
huishoudens woonde in een gemeente zonder leidinggas en bij die categorie waren de percentages als volgt: 35% kookte elektrisch, 54% kookte op flessengas
en 10% op petroleum, kolen of hout. Naar aanleiding van deze percentages verzuchtte directeur Bartelds: ‘Het blijkt, dat de positie van het stadsgas in deze
provincie nog overheersend is en dat het elektrisch koken het maar net wint van
het flessengas, zulks niettegenstaande het feit dat de tariefsverhoudingen voor
het elektrisch koken zeer gunstig moeten worden genoemd.’11
Het blijkt duidelijk uit de verspreidingscijfers dat de huisvrouwen anders redeneerden dan de elektriciteitsbedrijven en hun kookleraressen hadden gedacht.
Vrijwel alle huisvrouwen die in de jaren vijftig hun kolenfornuis of petroleumstel afdankten kozen voor koken op gas; leidinggas voor zover dat beschikbaar
was en anders flessengas. De minderheid van acht procent die elektrisch ging of
bleef koken kan in twee groepen verdeeld worden. De eerste groep bestond uit
huisvrouwen op het platteland die geen leidinggas konden gebruiken. Zij dankten vroeg of laat – dat wil zeggen in de jaren dertig, veertig of vijftig – hun kolenfornuis of petroleumstel af en gingen elektrisch koken. De tweede groep
elektrische kookklanten bestond uit huisvrouwen in de steden die wel leidinggas konden gebruiken maar desondanks elektrisch wilden koken. Uit twee en-

10 J. Straatsma, ‘De ontwikkeling van de elektrische kookplaat’, Electro-techniek 42 (1964) 102-105, aldaar 104.
11 J.W. Bartelds, ‘De ontwikkeling van de toepassing van elektrische huishoudelijke toestellen in de provincie Utrecht’, Electrotechniek (15 februari 1962) 75-76, aldaar 75.
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quêtes van elektriciteitsbedrijven, één uit Utrecht van 1948 en één uit Den Haag
van 1950, bleek dat die huisvrouwen vooral te vinden waren onder de beter verdienende huishoudens.12 Daaruit valt af te leiden dat de klanten van mening waren, al of niet terecht, dat elektrisch koken duurder was dan koken op leidinggas. Voor sommigen was de hogere prijs misschien juist een reden om elektrisch
te koken, omdat ze daaraan status ontleenden. Zeker is in ieder geval dat de aanschaf van een elektrisch kooktoestel duurder was dan de aanschaf van een
gastoestel en hetzelfde gold voor de benodigde pannen. Een elektrisch komfoor
met twee kookplaten plus een set pannen voor elektrisch koken kostte medio
jaren vijftig ƒ80 + ƒ80 = ƒ160, terwijl een tweepits gaskomfoor (voor leidinggas
of flessengas) plus een set gewone pannen ƒ50 + ƒ55 = ƒ105 kostte.13 Ook het
CBS concludeerde in 1958 dat de hoge aanschaffingswaarde een belemmering
was voor een sterkere ontwikkeling van het elektrisch koken.14
Dat het elektrisch koken het ook af moest leggen tegen het koken op flessengas is moeilijker te verklaren op grond van de prijs. Het is immers aannemelijk
dat elektrisch koken voor veel huishoudens goedkoper was dan flessengas, ook
wanneer de (hogere) aanschafkosten als afschrijvingspost werden meegerekend.
Waarschijnlijk rekenden de meeste huishoudens echter niet met afschrijvingstermijnen, maar letten ze vooral op de eenmalige aanschafkosten. Een andere,
niet-economische verklaring is dat de meeste huisvrouwen elektrisch koken
niet zagen zitten, omdat ze het niet kenden. Om zuinig te koken op een elektrisch toestel moest je immers op de juiste manier koken en die manier vergde in
het begin nogal wat aandacht en gewenning van de huisvrouw. Koken op gas –
leidinggas zowel als flessengas – vond men nu eenmaal eenvoudiger, omdat de
gasvlam op elk moment te regelen was. Zodoende was en bleef koken op gas de
norm in Nederland en bleef elektrisch koken een uitzondering.
In andere landen had het elektrisch koken meer succes dan in Nederland. In
Duitsland en Engeland bijvoorbeeld was het elektrisch koken omstreeks 1960
sterk in opmars. In Duitsland werd meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen niet op het gasnet aangesloten, omdat de opdrachtgevers (en de bewoners) de voorkeur gaven aan elektrisch koken, en in Engeland bleef het aantal
gaskookklanten gelijk, terwijl het aantal elektrische kookklanten sterk toe-

12 D.W. Verhaar, ‘Electrische huishoudelijke toestellen bij particuliere verbruikers’, Electrotechniek 26
(1948) nr.27 448-450. Het percentage huishoudens met een elektrisch komfoor of fornuis bedroeg in
Utrecht respectievelijk 3,2% en 0,9%. Die toestellen waren vooral te vinden in de woningen met een hogere huurwaarde.
‘Het aantal electrische toestellen, wandcontactdozen en vaste lichtpunten bij particulieren te ’s-Gravenhage’, Electrotechniek 30 nr.5 (1952) 78-84. Het percentage huishoudens met een elektrisch komfoor of fornuis bedroeg in Den Haag respectievelijk 2,2% en 0,6%. Die toestellen waren vooral te vinden in de wijken
waar het gemiddelde aantal lichtpunten per woning groot was, dat wil zeggen in de wijken met veel grote,
dure huizen.
13 ‘Vergelijking van het elektrisch koken met het koken op butaangas’, nota van de VEEN.
14 Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 1956-1957, CBS (Zeist 1958) 12.
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nam.15 Dat het elektrisch koken in Nederland veel minder werd toegepast
kwam enerzijds door de distributie en de prijs van leidinggas en anderzijds door
het aanbod van relatief goedkope petroleum en flessengas. Doordat Nederland
niet zo’n uitgestrekt platteland had en er relatief veel mensen in steden met gasvoorziening woonden, was het percentage huishoudens met leidinggas hoger
dan in andere landen. Bovendien was dat leidinggas in de jaren vijftig relatief
goedkoop, ondanks de sterk stijgende kolenprijzen, omdat veel gasdistributiebedrijven het dure kolengas konden vervangen of aanvullen met goedkopere
soorten gas. Daarbij ging het om aardgas, of cokesovengas van de Staatsmijnen
en Hoogovens, of raffinaderijgas en propaan van de olieraffinaderijen. De gasprijs in Nederland steeg in de jaren vijftig weliswaar meer dan de elektriciteitsprijs (zie tabel 7.1 in paragraaf 7.4), maar die prijsstijging was niet zo groot als
in andere landen, waar de gasfabrieken minder alternatieven hadden voor het
dure kolengas.16
Ook bij de Nederlandse huishoudens die niet over leidinggas konden beschikken werd het elektrisch koken niet echt populair, vergeleken met andere
landen. In de jaren dertig was dat te wijten aan de concurrentie van petroleum.
De oliemaatschappijen verkochten dat in Nederland tegen een prijs die lager
was dan in andere landen. In de jaren vijftig was zoals gezegd het flessengas de
grote concurrent van het elektrisch koken. Dat bijproduct van de olieraffinaderijen werd door diezelfde oliemaatschappijen gedistribueerd op het Nederlandse platteland.
Zoals grafiek 9.1 laat zien nam het percentage huisvrouwen zonder elektrisch of
gaskooktoestel snel af in de jaren vijftig. Dat betekende echter niet dat kolenfornuizen en petroleumstellen in hetzelfde tempo werden afgedankt. Sommige
huisvrouwen bleven ’s winters hun oude kolenfornuis gebruiken, terwijl ze ’s
zomers op gas of elektriciteit kookten. En een grote groep vrouwen (in 1964
nog dertig procent) bleef vrijwel dagelijks gebruik maken van een petroleumstel, naast een elektrisch of gastoestel.17 Dat gebruikten ze vooral voor gerechten die langdurig op een klein vuur moesten gaarkoken of stoven, zoals sudderlapjes en bouillon. Er was dus sprake van een overgangsperiode waarin oude en
nieuwe technologieën naast elkaar werden gebruikt. Pas na verloop van tijd
raakte dat sudderen en dus ook het petroleumstel meer buiten gebruik, als gevolg van de voedingsvoorlichting door diëtisten en kookleraressen op de huishoudscholen.18 De voorgeschreven kooktijden in kookboeken werden steeds
korter: spruitjes bijvoorbeeld moesten volgens een kookboek uit 1938 minstens
15 R.A.M. Vos de Wael, ‘De noodzaak van ontsluiting van nieuwe gasmarkten’, Het Gas (1962) 81-82.
16 A. van der Linden, ‘Wat is voorlichting?’, Het Gas (1961) 130-135, aldaar 132.
17 De Nederlandse huisvrouw (NIPO/Philips 1966) 24.
18 Zie voor de kookleraressen op huishoudscholen: Van Otterloo, Eten en eetlust in Nederland 18401990, hoofdstuk 5.
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twintig minuten koken, terwijl ze volgens een kookboek uit 1973 na tien à
twaalf minuten gaar waren.19

9.4

Badgelegenheid en warm water in naoorlogse woningen

Net als bij kooktoestellen vond de introductie van warmwatertoestellen plaats
in de jaren twintig en dertig. Anders dan bij koken stond de ontwikkeling van
warmwatervoorziening niet op zichzelf, maar hing nauw samen met de invoering van een bad of douche in de woning. Met name in Amsterdam, waar de
badgelegenheid in 1933 werd ingevoerd voor alle nieuwe woningen, was sprake
van een snelle verspreiding van elektrische boilers en gasgeisers. Buiten Amsterdam waren voldoende architecten en woningbouwverenigingen die het
Amsterdamse voorbeeld graag hadden willen navolgen, maar de rijksoverheid
vond die voorzieningen te duur om algemeen in te voeren, zoals in hoofdstuk 5
is beschreven. Daardoor verliep de invoering van de badgelegenheid en ook van
warmwatervoorziening in andere gebieden veel minder snel dan in Amsterdam.
In 1940 gebruikte vier procent van de Nederlandse huishoudens een boiler en
vijf à tien procent een geiser. In het begin van de Tweede Wereldoorlog zorgde
de schaarste aan kolen en petroleum nog voor een kleine piek in de vraag naar
geisers en boilers, maar afgezien daarvan stagneerde de verspreiding van warmwatertoestellen tijdens de oorlog.
Tijdens de oorlogsjaren echter stelden sommige beleidsmakers (overheidsinstanties) hun opvattingen over de woningbouw bij. Ze beschouwden bijvoorbeeld een badgelegenheid met warm water niet langer meer als luxe maar als een
noodzakelijke voorziening. Dat werd duidelijk in Rotterdam, de enige gemeente waar tijdens de oorlog veel woningen werden gebouwd. Door de Duitse
bombardementen van mei 1940 waren er 25.000 woningen verwoest en om die
te vervangen maakte de gemeente plannen voor nieuwe woonwijken buiten het
centrum, onder andere in Kralingen. Voor die nieuwbouw stelde de gemeente
tijdens de oorlog in samenwerking met de rijksoverheid (Dienst van Wederopbouw) en de Bond van Nederlandse Architecten richtlijnen op. Sommige normen
uit deze ‘Richtlijnen voor de etagebouw Kralingen’ lagen aanzienlijk boven de
normen van de gemeentelijke bouwverordening. Zo moesten de woningen
voorzien worden van een ruime bad- of doucheruimte en van een geiser of boiler in de keuken met een leiding naar de douchecel, ‘waardoor deze ook ’s winters kon worden gebruikt en minder kans liep tot bergruimte af te zakken’.
Nog tijdens de oorlog bouwde Rotterdam 5.000 nieuwe woningen. De realisatie van de meeste bouwplannen echter, waaronder die voor Kralingen, ge-

19 Allerhande (januari 1999) 20.
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schiedde pas na de oorlog. Daarbij slaagde men er niet volledig in om het hoge
peil van die richtlijnen te handhaven. Geisers of boilers werden geplaatst,
‘voorzover de financiën het toelieten’, dus niet in alle complexen. En ook de
plannen voor centrale verwarming konden om financiële redenen niet worden
uitgevoerd.20
Vanwege de grote woningnood en de schaarsteproblemen na de oorlog versoberde men veel mooie bouwplannen die tijdens de oorlog waren gemaakt.
Het idee om in alle nieuwe woningen een badgelegenheid te maken bleef echter
overeind. In 1946 werd de douchecel21 voor het eerst genoemd in een landelijke
richtlijn. In dat jaar publiceerde het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw namelijk de ‘Voorlopige wenken voor het ontwerpen van een- en
meergezinshuizen’. Daarin werd bepaald dat nieuwe woningen een badruimte
van minimaal 1,5 m2 moesten hebben met een douche of bad en een wasbak. Die
wasbak mocht niet in een van de slaapkamers geplaatst worden, omdat elk gezinslid er bij moest kunnen.22
Die ‘Voorlopige Wenken’ waren mede gebaseerd op de uitkomsten van een
enquête die de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in 1946 had gehouden onder leiding van de architect Margaret Staal-Kropholler. In veel opzichten
stemde de richtlijn overeen met de mening van de vrouwen die de enquête hadden ingevuld, maar bij de sanitaire voorzieningen was het ministerie daarvan afgeweken. Volgens de respondenten had het gemiddelde gezin (vijf personen of
meer) niet alleen een badruimte nodig maar ook een extra wastafel op de ouderslaapkamer. Het ministerie vond een badruimte met douche en wastafel echter
voldoende.23
In 1946 werd ook de eerste Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw
(VAC) opgericht, in Rotterdam. Een aantal vrouwenorganisaties besloot daartoe om invloed uit te oefenen op de woningbouwplannen. Deze commissie
werkte samen met de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en ontving subsidie van de gemeente Rotterdam. In de volgende jaren werden er in veel meer
steden dergelijke Vrouwenadviescommissies opgericht, op initiatief van ge-

20 ‘Etagewoningen te Rotterdam’, Dienst Volkshuisvesting Rotterdam, Bouw (1950) nr.49, 802-813.
21 Mijn definitie van een douchecel is: een ruimte met een waterdichte vloer of douchebak en afvoer, die
bedoeld is om een douchekop te installeren. Pas als er daadwerkelijk een douchekop is geïnstalleerd en aangesloten op een warmwatervoorziening, kunnen de bewoners die douche ook werkelijk gebruiken om te
douchen.
22 ‘Wenken voor het ontwerpen van eengezinshuizen’, TVS (1946) 137; ‘De Haagse nieuwbouw’, De
Woningbouwvereniging 10 (mei 1950) 49-59, aldaar 55 (bewerking van een lezing van H.J. Dix, architect
Gemeentelijke Woningdienst Den Haag).
Zo’n badruimte was niet verplicht voor duplexwoningen en noodwoningen. Noodwoningen zouden na
enige jaren worden afgebroken en duplexwoningen (woningen die ingericht werden om tijdelijk door twee
gezinnen te worden bewoond) zouden later worden omgebouwd tot normale woningen met een badkamer.
23 ‘De huisvrouw spreekt zich uit. Uitslag van een enquête van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’ (en beschouwingen naar aanleiding daarvan), Bouw (1947) 367-370, 403-406; Ineke Jonker,
Huisvrouwenvakwerk. 75 Jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Baarn 1987) 65.
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meenten, vrouwelijke gemeenteraadsleden of lokale vrouwenorganisaties. Hun
aantal liep op tot honderd in begin jaren zestig. Het doel van de Vrouwenadviescommissies was om ‘de stem van de aanstaande bewoners, en speciaal die
van de huisvrouwen, tijdens de voorbereiding van de bouw te laten meespreken, uitgaande van de ervaringen in de praktijk van de huishouding verkregen’.
De leden van de Vrouwenadviescommissies waren meestal (huis)vrouwen uit
de hogere middenklasse, die vaak een vrouwenorganisatie vertegenwoordigden.
Ook vrouwelijke architectes hadden soms zitting in een VAC, vanwege hun
professionele achtergrond. De commissies bestudeerden woningplattegronden,
hielden enquêtes onder huisvrouwen, gaven advies aan gemeenten en architecten en gaven voorlichting aan bewoners. Een van de aspecten van de woning
waaraan ze veel aandacht besteedden was de badgelegenheid, en in mindere
mate de warmwatervoorziening (zie verder).24
In de gemeente Den Haag werd de verplichte badruimte voor lichaamsreiniging
gecombineerd met een wasruimte voor de textielwas. Het gemeentebestuur en
de betrokken instanties waren namelijk van mening dat de huishoudens moesten kunnen beschikken over een wasgelegenheid en wel bij voorkeur in de woning. De meerderheid van de Nederlandse huisvrouwen bracht haar was immers niet naar een wasserij, maar deed de was zelf.25 En dat deden ze liever thuis
dan in een centraal washuis.26 Een deel van de woningwet-etagewoningen die
eind jaren veertig in Den Haag werden gebouwd hadden een bad-waskamer van
ruim 3 m2 die naast de douche nog ruimte bood om een wasmachine met wringer te plaatsen en drooglijnen te spannen. Bij andere woningen waren het twee
aparte vertrekken: een waskamer met daarin de wastafel en daarnaast een douchecel. Bovendien werden de Haagse woningwetwoningen bij de bouw voorzien
van aansluitingen voor een geiser of boiler boven de gootsteen, inclusief een
warmwaterleiding en tappunt in de waskamer. De bewoners konden die geiser
of boiler huren bij het gemeentelijk energiebedrijf.27
24 Marja Berendsen, ‘Vrouwen Advies Commissies voor de Woningbouw. Vrouwen en co-productie in
de woningbouw’, (ongepubliceerd rapport i.h.k.v. TIN-20 Huishoudtechnologie, 1999) 1-14. Zie ook:
Wiebe E. Bijker en Karin Bijsterveld, ‘Women walking through plans. Technology, democracy and gender
identity’, Technology and Culture 41 (July 2000) 485-515.
25 Volgens een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Statistiek uit 1949 (gepubliceerd in het oktober-nummer 1949 van De Witwasserij-Industrie) zond drie kwart van de Nederlandse huisvrouwen de
textielwas niet naar een wasserij, onder andere omdat ze dat te duur vonden of voor slijtage vreesden. Zie
H.J. Dix, ‘De gezinswas en de woningbouw’, De Ingenieur no.25 (22 juni 1951) G 68-73.
26 Veel buitenlandse steden kenden centrale washuizen. In Nederland was het fenomeen in hoofdzaak beperkt tot Amsterdam en Groningen. Volgens de enquête van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
uit 1946 vond zestig procent van de Nederlandse huisvrouwen een gemeenschappelijke wasgelegenheid onaanvaardbaar en achtte drie kwart van hen een aparte wasruimte in elke arbeiderswoning noodzakelijk.
27 ‘De Haagse nieuwbouw’, De Woningbouwvereniging 10 (mei 1950) 49-59 (bewerking van een lezing
voor de Nationale Woningraad in 1949 van H.J. Dix, architect Gemeentelijke Woningdienst Den Haag).
Dix hield in 1951 een voordracht voor het KIVI (Afd. Gezondsheidstechniek) waar hij opnieuw de voordelen van de waskamer in Haagse etagewoningen uiteenzette: H.J. Dix, ‘De gezinswas en de woningbouw’,
De Ingenieur no.25 (22 juni 1951) G 68-73.
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9.1 Bouwtekening van
waskamer in Haagse etagewoningen, die eind jaren
veertig door de gemeente
werden gebouwd. Zo’n
waskamer was voorzien
van wasbak en douche en
bood ruimte voor een wasmachine en lijnen om de
was te drogen.

Er zijn rond 1950 meer woningwetwoningen gebouwd met een gescheiden
wasruimte en doucheruimte, bijvoorbeeld door de Amsterdamse woningbouwvereniging Rochdale. In de jaren dertig bouwde deze vereniging arbeiderswoningen met een douchecel (of zelfs een complete badkamer) en een collectieve warmwatervoorziening. Na de oorlog bleek het niet meer mogelijk om
woningen te voorzien van collectieve warmwatervoorziening, omdat dat niet
binnen de voorschriften paste en te duur was. In plaats daarvan installeerde
Rochdale gasgeisers in de woningen. De trots van Rochdale waren de tweehonderd etagewoningen in de Schaapherderstraat en omgeving die in 1952 werden
opgeleverd. In een gedenkboek uit 1953 sprak men van ‘het voorlopig ideaal geachte type woning’. Deze woningen hadden een was- en droogruimte en daarnaast een douchecel. De gasgeiser in de keuken voorzag ook de grote wasbak en
de douche van warm water. Uit de beschrijving blijkt dat Rochdale het ideaal
van een collectieve warmwatervoorziening voorlopig even opzij had gezet.28

28 Rochdale 50 jaar, jubileumboek (Amsterdam 1953) 30, 36-43.
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9.2 Deze woning uit 1952 had een was- en
droogruimte plus een aparte douchecel. De
wasbak was geschikt om (met de hand) de
was te doen.

Badgelegenheid zonder warm water
Met de ‘Voorlopige wenken’ uit 1946 was de norm gesteld dat badgelegenheid
in de woning een noodzakelijke voorziening was. Om te stimuleren dat de bewoners die badgelegenheid ook zouden gebruiken was warmwatervoorziening
gewenst, daarover was men het wel eens. Maar realisatie daarvan in alle nieuwe
woningen zou extra geld vergen en dat was zeer omstreden, gezien de grote woningnood. Na een periode waarin warmwatervoorziening bij het ene project
wel en bij het andere niet werd toegepast, kwam er in 1951 meer duidelijkheid
over de toegestane voorzieningen. Toen vaardigde de rijksoverheid namelijk
nieuwe voorschriften uit voor woningen die met rijkssubsidie werden gebouwd, de zogenoemde ‘Voorschriften en Wenken’. Daarin werden minimumen maximum-eisen vastgelegd voor de grootte, de indeling en het uitrustingsniveau van woningen. Woningen die volgens de normen van het ministerie te
groot of te luxe waren kwamen niet in aanmerking voor rijksfinanciering en
konden daarom meestal niet gebouwd worden. Warmwatervoorziening was
zo’n voorziening die het ministerie te duur vond. Daarom werden plannen voor
collectieve warmwatervoorziening of voor de installatie van geisers of boilers
afgekeurd. De nieuwe woningwetwoningen kregen dus wel allemaal een badgelegenheid, maar vaak geen warmwatervoorziening.29 Gemeenten of woning29 Standaardregelingen in de bouw, deel 1: Model-bouwverordening. Bouwbesluit (Ver.v.Ned.Gemeenten, Den Haag 1992) 1-7 (Ten geleide); TVS 32 (1951) 47.
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bouwverenigingen die toch warmwatertoestellen wilden installeren moesten de
meerkosten daarvan zelf financieren. Sommige gemeenten en woningbouwverenigingen deden dat inderdaad, omdat ze warmwatervoorziening noodzakelijk
vonden.30 In veel gevallen werd het echter aan de bewoners zelf overgelaten om
een warmwatertoestel aan te schaffen.
Om te stimuleren dat de bewoners inderdaad een geiser of boiler zouden aanschaffen was het wel zaak om bij de bouw voorzieningen te treffen die de installatie van een warmwatertoestel achteraf, na oplevering van de woning, zonder veel extra kosten mogelijk zouden maken. Daarom werden er in sommige
bouwverordeningen bepalingen opgenomen dat de keuken (of badkamer) van
nieuwe woningen moest worden voorzien van de nodige leidingaansluitingen
en ventilatiemogelijkheden voor een geiser of boiler, inclusief een warmwaterleiding tussen keuken en badkamer.31 Veel energiebedrijven (en installatiebedrijven) speelden daarop in en gingen geisers of boilers verkopen of verhuren
aan huishoudens, al of niet in samenwerking met de woningbouwverenigingen.
De meeste huishoudens schaften echter geen warmwatertoestel aan, althans niet
direct. De overgrote meerderheid van de huishoudens wilde best een douche (of
bad) in huis, maar wanneer ze daarvoor extra huur moesten betalen of zelf een
warmwatertoestel aanschaffen, werd die behoefte minder dringend en wasten
ze zich wel met koud water of in een wastobbe.32
Een voorbeeld van een energiebedrijf dat in samenwerking met woningbouwverenigingen probeerde warmwatertoestellen af te zetten was het gemeentelijk
gasbedrijf van Maastricht. Dat bedrijf kwam in 1952 met een nieuwe, aantrekkelijke huurkoop-regeling voor gasgeisers. Het gasbedrijf zou de aanschaf en de
installatie van een geiser inclusief mengkranen en douchekop financieren, en de
huurder zou de kosten in zestig maandelijkse termijnen aflossen aan het gasbedrijf. Het ging om geisers met een nieuwwaarde van ƒ140 à 170 en de maandelijkse aflossing bedroeg ƒ3,90 à ƒ4,40. De woningbouwverenigingen bepaalden
welke woningen in aanmerking kwamen en de acquisitiedienst van het gasbedrijf zorgde voor het werven van gegadigden. Een motief van het gasbedrijf
voor deze actie was dat de Provinciale Limburgse Elektriciteitsmaatschappij

30 P. van Noorden, ‘De ideale woning’, De Woningbouwvereniging 10 (1950) 70-71; P. van Noorden, ‘De
ideale woning’, De Woningbouwvereniging 10 (1950) 123-124 (twee artikelen van dezelfde auteur met dezelfde titel!).
31 De bouwverordening van de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld kreeg in 1950 een dergelijke bepaling.
Standaardregelingen in de bouw, deel 1: Model-bouwverordening. Bouwbesluit (Ver.v.Ned.Gemeenten,
Den Haag 1992) 1-7 (Ten geleide); Bouwverordening 1939 Rotterdam, incl. wijziging uit 1950.
32 De behoefte aan een douche in huis bleek bijvoorbeeld uit een enquête in Papendrecht in 1949. Op de
vraag of men een douche in de eigen woning prefereerde, of een badhuis, of geen van beide, koos ruim negentig procent voor de eerste optie. Daarbij werd echter geen aandacht besteed aan de kosten en het ruimtebeslag die een douche zou vergen. J.P.M. Mastboom, ‘Wat denkt de huurder ervan? Een interessante enquête te Papendrecht’, Bouw 5 nr.6 (1950) 95-96.
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boilers te huur aanbood voor ƒ3,50 à ƒ4,– per maand. De Maastrichtse woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ meende dat deze huurkoopregeling van het gasbedrijf te duur zou zijn voor haar bewoners, ‘waardoor de hygiëne en waterbeschaving in het gedrang zou kunnen komen’. De vereniging liet daarom zelf
in alle woningen van een nieuw complex geisers installeren, waarvan de kosten
in de huur werden verrekend.33
In 1960 deed het gasbedrijf een onderzoek in enkele wijken van Maastricht en
daaruit bleek dat twintig procent van de naoorlogse woningen in Maastricht
niet voorzien was van een warmwatertoestel. Uit gesprekken met bewoners
bleek ‘dat er in veel gevallen onvoldoende geld beschikbaar [was] om de aanbetaling van een huurkoopgeyser te voldoen.’ Van de vooroorlogse woningen
was naar schatting de helft niet voorzien van een geiser of boiler.34 Dat er nog
zoveel woningen zonder warmwatervoorziening waren, was eerder al gebleken
bij de Woningtelling van 1956. Volgens dat onderzoek telde Nederland 2,6 miljoen woningen, waarvan 750.000 (bijna dertig procent) met een afzonderlijke
bad- of doucheruimte. De meerderheid van de bevolking was dus aangewezen
op het badhuis om een douche of bad te nemen. De meeste badhuizen dateerden van voor de oorlog, maar ook in de jaren vijftig werden er nog nieuwe gebouwd. Nederland telde in 1956 een half miljoen naoorlogse woningen, die
vrijwel allemaal een bad- of doucheruimte hadden. Een groot deel van die badkamers en douchecellen voldeed echter niet aan redelijke eisen, aldus critici.35
Er werden zelfs 50.000 woningen geteld waar de bewoners geen gebruik van de
badgelegenheid konden maken, omdat er ‘geen installatie aangebracht’ was, dat
wil zeggen geen douche of kraan. In de vakliteratuur van die tijd vergeleek men
deze cijfers met andere landen. Zo had rond 1950 55% van de Zwitserse woningen, 60% van de Britse woningen, en ruim 70% van de Amerikaanse woningen een badkamer.36

33 Correspondentie tussen gasbedrijf en B&W der gemeente Maastricht en tussen gasbedrijf en woningbouwverenigingen d.d. 1952 en 1954, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 97, map ‘geisers in
huurkoop in huizen woningbouwverenigingen 1952-1956’.
34 ‘Rapport betreffende het verhuren van gasgeysers door de Gemeentebedrijven Maastricht’ d.d. 10-101960, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 1A Correspondentie (van directeur Bovy) met Wethouder O.W. en S. 1956-69; Rapport ‘Het huurgeiserpark van de Gemeentebedrijven Maastricht’, uitgegeven
t.g.v. de plaatsing van de 20.000ste huurgeiser, april 1973, geschreven door de medewerkers van het gasbedrijf G. Aben en J. Daenen, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 97, map Verhuur geisers (algemene stukken) 1967-1973.
35 Een voorbeeld van die kritiek: ‘de badkamer of douchecel (...) verdient deze naam veelal niet’. A. de
Klerk en L.H. Klaassen, De verwarming van de volkswoning (Leiden 1959) 24.
36 ‘Woonstijl en woonwensen’, De Woningbouwvereniging (februari 1959) 46-49 (dit artikel ontleent gegevens aan de Woningtelling 1956, gepubliceerd in Mededelingen van het CBS); De Klerk e.a., De verwarming van de volkswoning, 22-24.
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9.3 Advertentie van de Ocrietfabriek waarin alle functies van het lavet – dat voorzien is
van een handdouche en warm water – zijn afgebeeld: wastafel, zitbad en aankleedtafel
voor baby’s en kleine kinderen, voetbad voor volwassenen, ‘douchezitbad’ voor volwassenen, en tenslotte wasbak om de was te doen.
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Het lavet

Tijdens een voordracht die de Haagse gemeentearchitect H.J. Dix in 1951 hield
over de bad-waskamer in Haagse woningen, merkte een toehoorder op dat de
elektrische wasmachine die Dix noemde veel te duur was voor de arbeidersgezinnen. Er zou beter een lavet in de Haagse bad-waskamers kunnen worden geplaatst, in plaats van een gewone wasbak.37 Een lavet was een grote stenen wastafel met een waskuip en daarnaast een vlak gedeelte. Het was bedoeld voor de
textielwas èn voor de lichaamsreiniging, als wastafel, kinderbad, zitbad, voetbad en douchebak. Naast een gewone kraan was het lavet ook voorzien van een
handdouche plus houder (of vaste douchekop). De kraan en de douche konden
worden aangesloten op een geiser of boiler.
Het lavet was speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse badkamers waarin
vrouwen ook de was deden. Het was een product van de Ocrietfabriek. Dat bedrijf, dat in de gemeente Baarn was gevestigd en van oorsprong stenen aanrechten maakte, ontwikkelde in de jaren veertig een proces om cement te ‘ocrateren’
waardoor het sterker en duurzamer werd.38 Daardoor ontstond het materiaal
‘ocriet’: een verharde en gepolijste soort steen dat versterkt werd met staal en
dat geschikt was voor sanitair. Op basis van dat proces ging het bedrijf eind jaren veertig lavetten van ocriet produceren die zo stevig waren dat een volwassene erop kon zitten of staan.39
De Ocrietfabriek voerde een actief en vooruitstrevend marketingbeleid. In
1951 begon het bedrijf met een reclamecampagne die gericht was op woningbouwverenigingen, gemeentelijke woningdiensten en vrouwenorganisaties.
Het bedrijf plaatste elke maand een advertentie in het tijdschrift De Woningbouwvereniging en ondersteunde die reclame door brieven te sturen aan woningbouwverenigingen. Figuur 9.3 toont zo’n advertentie waarin alle functies
van het lavet zijn afgebeeld. Ook Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw en andere vrouwenorganisaties ontvingen regelmatig brieven van het bedrijf. Het bedrijf stuurde vertegenwoordigers die demonstraties verzorgden, en
diverse groepen van woningbouwverenigingen en Vrouwenadviescommissies
gingen op excursie naar de fabriek.40 Een van die demonstraties vond plaats bij
37 H.J. Dix, architect van de Gemeentelijke Woningdienst te Den Haag, hield in 1951 een voordracht
voor het KIVI waar hij de voordelen van de waskamer in Haagse etagewoningen uiteenzette. De opmerking kwam van J. Ligthart, ingenieur bij het Bouwcentrum. Dix, ‘De gezinswas en de woningbouw’; ‘Beraadslaging’, De Ingenieur no.27 (6-7-1951) G 78-82.
38 Ocrateren is een chemisch proces waarbij kalk en andere zwakke bestanddelen van cement worden
omgezet in kiezelzuur. Lize Stilma, Werkend Nederland in woord en beeld (Baarn 1962) 201-206.
39 Al in het begin van de twintigste eeuw waren er wasbakken die men zowel gebruikte om de textielwas
te doen als om kinderen te wassen. Het nieuwe van het ocriet-lavet was dat het materiaal zo sterk was dat
ook volwassenen erin konden zitten of staan. Het lavet is een typisch Nederlands product dat in andere landen niet of nauwelijks bekend is. Zie ook: ‘Huishoudtechnologie’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel IV (Zutphen 2001).
40 De Leidse Vrouwenadviescommissie bracht in 1956 een bezoek aan de Ocrietfabriek, en de Zwolse
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het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (het IVHA, dat verbonden was aan de NVvH). Het bedrijf wilde namelijk dat het lavet het keurmerk van het Instituut zou krijgen en dat gebeurde ook; het lavet werd in 1951
‘goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’. De aanschafprijs was destijds ƒ125 per stuk, inclusief aan- en afvoer, spiegel en planchet. Woningbouwverenigingen hoefden die aanschaf niet per se contant te betalen, want de Ocrietfabriek had daarvoor een financieringsregeling. Volgens
het bedrijf werd het lavet in 1951 al in een kwart van de nieuwbouw toegepast
en kon het ook in bestaande woningen worden aangebracht.41
De opmerking aan het adres van de Haagse gemeentearchitect Dix had blijkbaar effect, want in 1952 kwam de gemeente Den Haag met bouwplannen voor
nieuwe gemeentewoningen, waarin een lavet was gepland. Echter, niet iedereen
was even blij met het lavet. De in 1950 opgerichte Nederlandse Huishoudraad
was tegen de toepassing ervan en voerde daarom een actie die ertoe leidde dat de
gemeente het lavet weer wilde schrappen uit de bouwplannen. De Ocrietfabriek
gaf zich echter niet zomaar gewonnen en riep de hulp in van het IVHA. Mevrouw Holdert, de directrice van dat Instituut, ging daarop naar de Haagse woninginspecteur voor een gesprek over het lavet, waarna ‘deze zaak ten gunste van
Ocriet [werd] geregeld.’42
In de discussie over het lavet werden de volgende argumenten gebruikt. Voorstanders noemden als voordeel dat het lavet een combinatie was van de vereiste
douche en wastafel en niet veel ruimte innam. Een ander voordeel was dat het
zoveel gebruiksmogelijkheden had. Het lavet was vooral praktisch voor het
wassen van kinderen en het doen van de was, en het was heel geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. De tegenstanders vonden daarentegen dat het lavet
juist teveel ruimte innam en te duur was in vergelijking met een gewone wastafel. Ze vonden het lavet niet geschikt als vervanging van een gewone douche,
vooral niet voor oudere mensen, die moeilijk in de kuip konden klimmen.
Tegenstand tegen het lavet kwam bijvoorbeeld van de Studiegroep Woningarchitectuur van de Nationale Woningraad (de landelijke koepel van woningbouwverenigingen). De Studiegroep becommentarieerde in 1952 de serie standaardplattegronden, die op initiatief van de rijksoverheid was ontworpen met
het oog op standaardisatie en seriebouw van woningwetwoningen.43 De studieVAC in 1958. GA Leiden, archief VAC Leiden, doos 4, map Jubileum ’81, ‘Terugblik op 25 jaar VAC-Leiden’, 4; GA Zwolle, archief VAC Zwolle, inv.nr.4, brief van VAC Zwolle aan VAC Den Helder gedateerd
14 oktober 1958.
41 IIAV, archief NVvH, inv.nr. 492, IVHA, notulen 7 mei 1951.
42 IIAV, archief NVvH, inv.nr. 492, IVHA, notulen voorvergadering 22 december 1952.
43 De genoemde standaardplattegronden waren in 1951 ontworpen door de Studiegroep Efficiënte Woningbouw en bedoeld als kant-en-klare ontwerpen die door gemeenten en woningbouwverenigingen gerealiseerd konden worden. De bedoeling daarvan was dat de duizenden woningbouwverenigingen in Nederland niet steeds weer zelf een rijtje woningen zouden laten ontwerpen, maar een keuze zouden doen uit de
serie standaardontwerpen.
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groep vond de voorgestelde afmetingen in van de was- en badgelegenheid te
klein om er een wasbak en douchebak te kunnen plaatsen en schreef:
Het denkbeeld om in de volkswoning de douche te laten vervallen en te volstaan met
een wastrog [bedoeld werd lavet] acht de Kerngroep reeds bij de huidige stand van de
waterbeschaving in ons land niet houdbaar en eerst recht onaanvaardbaar wanneer rekening wordt gehouden met de toekomstwaarde van de woning; de douche is niet alleen wenselijk, zij is noodzakelijk. Wordt vastgehouden aan de eis van een douche, dan
blijken vele badcellen in de serie onbruikbaar te zijn. De normale houten deur is allerminst geschikt om geregeld met stromend water in aanraking te komen en dit kan in
deze nauwe ruimten door geen douche-gordijn afdoende worden verholpen.44

Ondanks deze tegenstand werden veel woningen in de jaren vijftig voorzien
van zo’n lavet, waarbij meestal geen ruimte overbleef voor een gewone douchecel. In sommige woningen was de vloer van de badcel voorzien van een waterafvoer, waardoor de bewoners, staande voor het lavet, een douche konden nemen.
De meesten deden dat echter niet, omdat dan de hele badcel werd natgespetterd,
inclusief de wasmachine die soms ook in de badcel stond. Het alternatief was
dat men op het lavet klom om te douchen. Als er geen vloerafvoer was, was dat
zelfs de enige mogelijkheid. Sommige mensen gingen daarvoor op het aanrecht
zitten met de voeten in de bak; anderen hurkten in de bak en weer anderen
stonden in de bak of zelfs op het aanrecht, voor zover de plafondhoogte dat toeliet. Dat was niet ideaal, zo constateerde ook de Vrouwenadviescommissie te
Rotterdam in 1961.45 Een aparte douchecel naast het lavet zou beter zijn, maar
die combinatie zou extra ruimte en geld vergen en was daarom onhaalbaar in de
woningbouw van de jaren vijftig. Soberheid was immers het motto waarmee
Nederland de woningnood en de economische problemen te boven moest komen. De woningen kregen over het algemeen ofwel een douchecel ofwel een
kleine badruimte met lavet. Bij sommige woningen werd de badkamer zelfs helemaal weggelaten en werd het lavet in een hoekje bij de keuken geplaatst. Ook
die optie voldeed blijkbaar aan de voorschriften met betrekking tot de vereiste
badgelegenheid.46
Ook de bewoners gaven in meerderheid de voorkeur aan een douche boven
een lavet, blijkens een onderzoek uit 1958. Voor dat onderzoek werden bewoners van naoorlogse woningwetwoningen geënquêteerd en daaruit bleek dat 63
44 ‘Nota van opmerkingen van de Studiegroep Woningarchitectuur (Kerngroep) n.a.v. de publicatie van
de serie Standaardplattegronden (eengezinsrijenhuis, tweede editie) van de Commissie Efficiënte Woningbouw’, De Woningbouwvereniging 12 (1952) 84-87.
45 GA Rotterdam, archief Dienst Volkshuivesting m.b.t. VAC Rotterdam, inv.nr.119, ‘Voorlopig rapport
betreffende het gebruik van het lavet bij de verzorging van de gezinswas en de persoonlijke hygiëne’, uitgebracht door de VAC Rotterdam, maart 1961; J.A.M. van Hessen-Addeson, ‘Lavet: hoe wordt het gebruikt? Rapport, uitgebracht door de VAC te Rotterdam’, Bouw 16 nr.21 (27 mei 1961) 654-655.
46 ‘De oogst van 1950’, De Woningbouwvereniging 11 (1951) 120. Voorbeelden van woningen met een lavet dat niet in een aparte badruimte maar bij de keuken was geplaatst: ‘Etagewoningen te Rotterdam’,
Dienst Volkshuisvesting Rotterdam, Bouw (1950) nr.49, 802-813, aldaar 810-813.
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procent van de woningen een doucheruimte had. De rest had dus een lavet in
plaats van een douche. Toen de bewoners gevraagd werd een keuze te maken uit
een rijtje van mogelijke voorzieningen, koos de meerderheid als eerste voor de
douche. Daaruit blijkt wel dat de huishoudens erg tevreden waren met hun
douche en dat de huishoudens met een lavet ook graag een douche zouden hebben, in plaats van of naast hun lavet.47
Lavet met wasmachine en aparte douche
Omstreeks 1956 ontwikkelde de Ocrietfabriek een wasmachine die onder de
kuip van het lavet kon worden ingebouwd. In de kuip werd een ‘wasbeweger’
bevestigd, die door de elektromotor onder de kuip werd aangedreven en de
was liet ronddraaien. Die constructie nam minder ruimte in en was volgens de
Ocrietfabriek veiliger dan een losse wasmachine met snoer. De huisvrouw
moest de kuip zelf met water van de gewenste temperatuur vullen. Twee jaar
later werd hieraan een centrifuge toegevoegd die onder het blad, naast de
kuip, kon worden ingebouwd. Het bedrijf bracht die wasmachine en centrifuge onder de aandacht van woningbouwverenigingen en Vrouwenadviescommissies door middel van een brief. Daarin refereerde het bedrijf aan het feit
dat ook het ministerie van Volkshuisvesting had geoordeeld dat warmwatervoorziening en een wasmachine in de woning niet als een luxe kon worden beschouwd.48
De Vrouwenadviescommissie te Rotterdam hield in 1959 een enquête onder
huishoudens met een lavet om te onderzoeken hoe men het lavet als was- en
badgelegenheid gebruikte. De meeste ondervraagde huisvrouwen deden het
weken en spoelen van de was in de lavetbak. Voor het eigenlijke wassen beschikte ruim twee derde over een aparte wasmachine, terwijl vier procent een lavet-wasmachine bezat en gebruikte. In vrijwel alle woningen van de steekproef
had de verhuurder een gasgeiser of elektrische boiler geïnstalleerd, met uitzondering van vier woningen die hun warme water aan de stadsverwarming ontleenden.49
Dankzij de toenemende welvaart kon er omstreeks 1960 meer geld besteed
worden aan de woningbouw, zodat de standaard-badkamer in de sociale woningbouw ruimer en beter ingericht werd. Het werd gebruikelijk om een douche en wastafel te installeren en ruimte te creëren voor een aparte wasmachine.
Deze ontwikkeling is terug te zien in de advertenties van de Ocrietfabriek. Eind
47 De Klerk e.a., De verwarming van de volkswoning, 125-127.
48 GA Leiden, archief VAC Leiden, doos 4, map Jubileum ’81, ‘Terugblik op 25 jaar VAC-Leiden’, 4; GA
Zwolle, archief VAC Zwolle, inv.nr.4, brief van Ocrietfabriek aan VAC Zwolle gedateerd 4 april 1958.
49 GA Rotterdam, archief Dienst Volkshuivesting m.b.t. VAC Rotterdam, inv.nr.119, ‘Voorlopig rapport
betreffende het gebruik van het lavet bij de verzorging van de gezinswas en de persoonlijke hygiëne’, uitgebracht door de VAC Rotterdam, maart 1961; Van Hessen-Addeson, ‘Lavet: hoe wordt het gebruikt?’.
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9.4 Advertentie van de Ocrietfabriek voor lavet met wasmachine en aparte douche.

jaren vijftig adverteerde het bedrijf nog steeds voor het lavet, maar nu in een
meer luxe uitvoering. In advertenties van 1959 in De Woningbouwvereniging
werd een lavet met ingebouwde wasmachine en centrifuge getoond in een ruimere badkamer met een doucheruimte naast het lavet (zie figuur 9.4).50 In een
van die advertenties laat de Ocrietfabriek een (gefingeerde) huisvrouw aan het
woord:
50 Advertenties van de Ocrietfabriek, De Woningbouwvereniging 19 (januari 1959) 27 en (februari 1959)
51.
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De tijd en ruimtebesparende funktie van het Lavet
Zo spaar ik tijd (die ik nu fijn voor mijn gezin kan gebruiken). De architect die ons
huis ontwierp, zorgde voor een natte cel met een Lavet. Dat maakt mijn werk aanzienlijk lichter: al het werk-met-water gebeurt dáár. Er is dus voor mij veel minder te
sjouwen en op te ruimen. Voor de gezins- en babywas heb ik er alles bij de hand: water, een doelmatige, waterveilige ruimte, èn de speciale Lavetwasmachine en -centrifuge, die wij voor een klein bedrag per week huren van onze woningbouwvereniging.51

De Ocrietfabriek sprak in deze advertentie dus via een huisvrouw tot de woningbouwverenigingen. Die verenigingen moesten immers kiezen hoe ze de
badgelegenheid van hun nieuwe woningen zouden inrichten en of ze extra
voorzieningen zouden aanbrengen waarvoor de bewoners extra huur zouden
moeten betalen. De lavet-wasmachine werd echter geen succes en ook het lavet
zelf had zijn langste tijd gehad. In de jaren vijftig, toen de badkamers klein waren en de meeste huisvrouwen nog met de hand wasten, had het lavet in een behoefte voorzien. Maar toen er in de jaren zestig meer ruimte kwam voor een
normale douchecel en steeds meer huishoudens een automatische wasmachine
aanschaften, verdween de belangstelling voor het lavet, zodat het in nieuwe woningen steeds minder werd toegepast.

9.6

Concurrentie tussen geiser en boiler

Bij de verdere verspreiding van warmwatertoestellen na de Tweede Wereldoorlog was de uitbreiding van de drinkwatervoorziening een eerste voorwaarde.
Een geiser of boiler vereiste namelijk niet alleen een aansluiting op gas dan wel
elektriciteit, maar ook op een waterleiding onder druk. Het aantal woningen
dat noch op het elektriciteitsnet, noch op het gasnet was aangesloten bedroeg in
1947 ongeveer vijf procent. Een aansluiting op de waterleiding was destijds gebruikelijk bij woningen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en verder in de
steden. Maar in de meeste plattelandsgemeenten in Oost- en Zuid-Nederland
was minstens veertig procent van de woningen niet aangesloten op de waterleiding. In bijna een kwart van de gemeenten was zelfs helemaal geen waterleiding.52
In de jaren daarna werd de watervoorziening snel uitgebreid, zodat in 1956
negentig procent van de Nederlandse woningen was aangesloten op de waterleiding. Verder was in dat jaar 71% van de woningen aangesloten op leidinggas
en 98% op elektriciteit.53
Vrijwel alle nieuwe woningen van na 1940 werden aangesloten op een water51 Advertentie van de Ocrietfabriek, De Woningbouwvereniging 19 (januari 1959) 27.
52 ‘Aansluiting van bewoonde woningen op waterleiding, gasleiding en electriciteitsnet (met 3 cartogrammen)’, TVS 30 (december 1949) 181-182 met bijlagen (uitkomsten van de Woningtelling 1947).
53 ‘Woonstijl en woonwensen’, De Woningbouwvereniging (februari 1959) 46-49. Genoemd artikel ontleent gegevens aan de woningtelling 1956, gepubliceerd in Mededelingen van het CBS.
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leiding en op elektriciteit en kregen kranen in de keuken en de badruimte en een
aansluitpunt voor een geiser of boiler. Bij sommige woningen liet de opdrachtgever ook meteen een warmwatertoestel installeren, maar meestal liet men dat,
zoals eerder gezegd, aan de bewoners over. In gebieden zonder gasvoorziening
kregen de woningen een aansluitpunt voor een elektrische boiler, maar in gebieden met gasvoorziening moest de bouwer of opdrachtgever kiezen uit meerdere opties om een aansluiting voor een warmwatertoestel te maken: een gasaansluiting voor een geiser; een elektrische aansluiting voor een boiler; of beide
aansluitingen, zodat de bewoners zelf zouden kunnen kiezen. Gemeenten en
woningbouwverenigingen wilden daarom weten welke optie de juiste was voor
arbeiderswoningen.
Ook de Studiegroep Efficiënte Woningbouw – een door de overheid en
bouwsector opgezet orgaan om standaardplattegronden voor volkswoningen te
ontwerpen – kampte met deze en andere vragen op het gebied van energievoorziening. Daarom riep de Studiegroep een werkgroep in het leven die in 1951
‘Richtlijnen voor de energievoorziening in de volkswoning’ opstelde. In deze
werkgroep zaten vertegenwoordigers van de gasbedrijven, de elektriciteitsbedrijven en de bouwsector en enkele ambtenaren. De leden van de werkgroep
konden het echter niet op alle punten eens worden. Zo vond de gasvertegenwoordiger dat er meer aandacht gegeven moest worden aan gasverwarming,
terwijl de elektriciteitsvertegenwoordiger vond dat de mogelijkheden van het
elektrisch koken niet voldoende onderkend werden. Ook over de keuze tussen
een elektrische boiler en een gasgeiser bereikten ze geen overeenstemming. Ze
deden de aanbeveling om zowel een gasaansluiting voor een geiser als een elektrische aansluiting (eventueel een ‘lege buisleiding’) voor een boiler te maken,
zodat de bewoner zelf zou kunnen kiezen. De verantwoordelijke Studiegroep
was het echter niet eens met die aanbeveling en stelde dat de bouwers van woningen moesten kiezen voor ofwel een gasaansluiting, ofwel een elektrische
aansluiting. Die opmerking werd toegevoegd aan de tekst van de richtlijn.54
Een commentaar op deze richtlijnen verscheen in De Woningbouwvereniging. De auteur van dit kritische commentaar verweet de werkgroep en de Studiegroep dat ze geen antwoord had gegeven op de vraag wat het beste warmwatertoestel was, een geiser of een boiler. De aanbeveling om beide aansluitingen
aan te brengen was niet zo zeer gedaan opdat de bewoner zou kunnen kiezen,
maar om een extra conflict over de vraag ‘gas of elektriciteit’ te omzeilen, aldus
de kritiek.55
In de praktijk kozen huishoudens en woningbouwverenigingen soms voor een
elektrische boiler en soms voor een gasgeiser. In de gebieden zonder gasvoorzie54 ‘Richtlijnen voor de energievoorziening in de volkswoning’, Bouw 6 (1951) 758-761.
55 ‘Wegwijzers, die ons niet (veel) wijzer maken’, De Woningbouwvereniging 12 (1952) 14-16.
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ning viel de keus vrijwel altijd op de boiler, hoewel er ook enkele huishoudens
waren die een geiser op flessengas aansloten. In de gebieden met gasvoorziening
kreeg de geiser veelal de voorkeur, maar ook daar waren huishoudens en woningbouwverenigingen die voor een boiler kozen. De concurrentie tussen geisers en
boilers, die bekend was van de jaren dertig, bleef dus voortbestaan. Beide toestellen hadden hun voor- en nadelen. De geiser was voordeliger in aanschaf en installatie. Dat kwam onder andere doordat er toch al een gasleiding in de keuken nodig was voor het fornuis. De gebruiker van een geiser kon de verbruikskosten
bovendien beperken door weinig water te tappen. De boiler daarentegen kende,
volgens de elektriciteitsbedrijven, een langere levensduur dan de geiser. Verder gaf
de boiler direct heet water en ook meer water per minuut, maar hij kon wel leeg
raken, in tegenstelling tot de geiser. De boiler verwarmde elke nacht opnieuw de
hele inhoud van het reservoir, ook al had de gebruiker slechts de helft afgetapt
(tenzij de verbruiker de boiler uitschakelde). De ene verbruiker was goedkoper
uit met een boiler en de ander met een geiser, want de verbruikskosten waren afhankelijk van lokale tarieven en van het ‘tapgedrag’ van de individuele gebruiker
(wanneer en hoe vaak wordt er hoeveel liter warm water getapt). Wie regelmatig
in bad ging, of wie vele malen per dag een kleine hoeveelheid warm water nodig
had was beter af met een boiler. Wie daarentegen enkel warm water gebruikte
voor de dagelijkse afwas en de wekelijkse douchebeurt kon beter een geiser gebruiken. Al met al koos de meerderheid van de Nederlandse woningbouwverenigingen en huishoudens voor de gasgeiser. Dat had natuurlijk ook te maken met de
ruime toepassing van koken op gas, want daardoor was een gasaansluiting in de
meeste regio’s een standaardvoorziening voor nieuwe woningen.
Ook de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw keken in de eerste
plaats naar gasgeisers wanneer het ging om warmwatertoestellen. De VAC in
Rotterdam deed in 1956, in samenwerking met het Rotterdamse energiebedrijf,
onderzoek naar de beste plaats voor een geiser, in verband met de lengte van de
warmwaterleiding en het tijd- en warmteverlies bij het tappen van warm water.
De beste plaats bleek boven de gootsteen te zijn, omdat er aan de keukenkraan
het vaakst warm water werd getapt. Die conclusie deelde de VAC mee aan de
architect en de gemeente waarmee ze in overleg was.56 De VAC in Arnhem
sprak in 1958 ook enkel over gasgeisers, toen ze stelde dat alle nieuwe woningen van een warmwatertoestel moesten worden voorzien.57
De verspreidingsgraad van elektrische boilers nam toe van 4% in 1940 tot 6%
in 1950 en verder tot 12% in 1960. De verspreidingsgraad van gasgeisers steeg
echter sneller, tot 21% in 1958 en 26% in 1960. (Over eerdere jaren ontbreken
56 Brieven van de VAC aan architect Groosman en aan de directeur van de Dienst van Volkshuisvesting
d.d. 19 april 1956, GA Rotterdam, archief Dienst Volkshuisvesting, inv.nr.119: Vrouwenadviescommissie.
57 Berendsen, ‘Vrouwen Advies Commissies voor de Woningbouw’; ‘Ontwikkeling VAC-werk’ (terugblik t.g.v. 35 jarig jubileum 1989) GA Arnhem, archief VAC Arnhem.
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de gegevens van geisers.)58 Voor de gasbedrijven was de verdere verspreiding
van gasgeisers van groot belang, omdat ze op die manier hun afzet konden vergroten. Het koken op gas was namelijk al zover ingeburgerd, dat er op dat gebied weinig groei meer te behalen was (behalve door eventuele uitbreiding van
de gasnetten). De gasbedrijven deden daarom erg hun best om geisers te verkopen of verhuren aan hun klanten. De elektriciteitsbedrijven daarentegen besteedden veel minder aandacht aan propaganda voor boilers dan in de jaren dertig. De reden daarvoor was dat het elektriciteitsverbruik van de huishoudens in
de jaren vijftig sowieso al sterk steeg als gevolg van het toenemende bezit van
koelkasten, wasmachines en andere elektrische apparaten. In gebieden zonder
gasvoorziening vond de boiler een goede afzet en verder vonden de elektriciteitsbedrijven extra propaganda voor boilers niet nodig.
De aanwezige boilers waren niet gelijkmatig verdeeld over het land. De provincie met de hoogste verspreidingsgraad in 1940 was Noord-Holland met 13%,
tegen 4% als landelijk gemiddelde. Ook die waarde voor Noord-Holland was
weer een gemiddelde, want de meeste van die boilers waren in Amsterdam te
vinden, waar de verspreidingsgraad in 1940 wel 21% bedroeg. Na de oorlog
kende de verspreiding van boilers in Noord-Holland slechts een langzame
groei, terwijl de verspreiding in de rest van het land veel sneller toenam. Het is
niet duidelijk wat hiervan de oorzaak was.
De provincie Utrecht nam eind jaren veertig de leidende positie over van
Noord-Holland. De verspreidingsgraad van boilers in die provincie liep op tot
34% in 1960. In het distributiegebied van de PUEM, die veel propaganda maakte voor elektrische boilers, lag dat nog een stuk hoger. Dat bleek bij een enquête die de PUEM in 1959 uitvoerde (zie tabel 9.1). Daarbij inventariseerde de
PUEM welke warmwaterapparaten er in de woningen aanwezig waren.
Tabel 9.1: Verspreidingsgraad van warmwatertoestellen in het gebied van de PUEM in
195959
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele
Gemeenten zonder leidinggas
PUEM-gebied
(21% vd huishoudens)

Gemeenten met leidinggas
(79% vd huishoudens)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
elektrische boilers
44
54
41
geiser op leidinggas
17
–
22
geiser op flessengas
1
2
0
geen warmwatervoorziening 38
44
37
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58 Electriciteitsstatistiek 1940, 1946, CBS; Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 19491953, 1956-1957, 1960, 1965, CBS. Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1960, 1965, CBS. Vóór
1958 verzamelde het CBS nog geen gegevens over het aantal gasgeisers. Totaal aantal woningen in Nederland ontleend aan Maandstatistiek van de bouwnijverheid, CBS.
59 J.W. Bartelds, ‘De ontwikkeling van de toepassing van elektrische huishoudelijke toestellen in de provincie Utrecht’, Electrotechniek (15 februari 1962) 75-76.
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In de Utrechtse gemeenten zonder leidinggas beschikte maar liefst 54% van de
huishoudens over een elektrische boiler, terwijl slechts 2% een geiser op flessengas had. Tegelijkertijd echter kookte de meerderheid van die huishoudens
wel op flessengas, zoals eerder opgemerkt. Op de markt voor warmwatertoestellen golden dus heel andere concurrentieverhoudingen dan op de kookmarkt. Ook in de gemeenten met leidinggas was de boiler veel populairder dan
de geiser. In dat opzicht was de provincie Utrecht een uitzondering, want in
vrijwel alle andere provincies werden meer geisers dan boilers gebruikt.60 Dat
was waarschijnlijk te danken aan de uitgebreide en doeltreffende propaganda
die de PUEM al sinds de jaren dertig voerde. En, aangenomen dat een elektrische boiler toch iets duurder was dan een geiser op leidinggas, heeft de bevolkingssamenstelling mogelijk ook een rol gespeeld. Het gemiddelde inkomen
van huishoudens in de provincie Utrecht lag namelijk boven het landelijk gemiddelde.61
In de gemeente Utrecht, die buiten het verzorgingsgebied van de PUEM viel,
waren veel minder boilers te vinden. Volgens een onderzoek in 1948 had 3 1⁄2%
van de huishoudens een elektrische boiler en dat waren vooral de huishoudens
die in de duurdere woningen woonden.62 Ook in Den Haag, waar het energiebedrijf in 1950 een enquête hield, waren de meeste boilers te vinden in de wijken met grote, dure huizen. Het percentage verbruikers met een elektrische
boiler lag in Den Haag met twaalf procent wel een stuk hoger dan in de stad
Utrecht.63 Hieruit blijkt dus dat elektrische boilers het meest gebruikt werden
op het platteland, en dan vooral in gebieden met een provinciaal elektriciteitsbedrijf dat veel propaganda maakte voor boilers. Elektrische boilers werden het
minste gebruikt in de steden, en dan vooral de steden waar het gemeentelijk
energiebedrijf weinig aandacht besteedde aan boilers en des te meer aan geisers.
Verder blijkt dat de weinige stadsbewoners die een elektrische boiler hadden
(met uitzondering van de Amsterdammers) vooral rijkere huishoudens waren.
Collectieve warmwatervoorziening blijft in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing. Systemen die enkel warm tapwater leverden, zoals die in de jaren

60 Een andere uitzondering was de provincie Zeeland, waar ook meer boilers dan geisers werden gebruikt. Dat kwam echter doordat er geen uitgebreid gasnet was. De provincie Noord-Brabant was juist bijzonder, omdat er tot halverwege de jaren vijftig nauwelijks elektrische boilers werden gebruikt (verspreidingsgraad van enkele promilles). De Provinciale Noordbrabantse Elektriciteitsmaatschappij (PNEM) was
volgens mij het enige provinciale bedrijf dat in de jaren dertig en veertig geen propaganda voerde voor boilers.
Zie de eerder aangehaalde CBS-statistieken over de gas- en elektriciteitsvoorziening.
61 Precieze gegevens over het gemiddeld inkomen per huishouden in de provincie Utrecht in de jaren
vijftig heb ik niet bij de hand, maar volgens CBS-gegevens over 1997 was het inkomen per huishouden het
hoogste in de provincie Utrecht. StatLine, CD-rom van het CBS, gegevens uit regionale inkomensonderzoeken, inkomensverdeling landelijk 20% groepen, per provincie.
62 Verhaar, ‘Electrische huishoudelijke toestellen bij particuliere verbruikers’.
63 ‘Het aantal electrische toestellen, wandcontactdozen en vaste lichtpunten bij particulieren te ’s-Gravenhage’.
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dertig in Amsterdam werden aangelegd, zijn in de woningen van de jaren vijftig
niet meer toegepast, omdat ze te duur waren. In combinatie met blok- en stadsverwarming kwam collectieve warmwatervoorziening nog wel voor, maar dat
betrof slechts weinig woningen (zie hoofdstuk 8).

9.7

Conclusies

Voor het koken geldt dat de ontwikkeling van de jaren dertig zich zonder veel
wijzigingen voortzette in de jaren veertig. In 1940 kookte nog ruim veertig procent van de huisvrouwen op de oude manier, op kolen of petroleum, maar elk jaar
ging weer een deel van die vrouwen over op een van de twee nieuwe manieren van
koken, op gas of elektriciteit. De Tweede Wereldoorlog zorgde weliswaar voor
stagnatie in die modernisering, omdat er na verloop van tijd geen kooktoestellen
meer geproduceerd of geïmporteerd konden worden, maar dat werd gecompenseerd door de kookklantengolf in het eerste oorlogsjaar en de inhaalvraag naar
nieuwe kooktoestellen in de jaren na de oorlog. De behoefte van huisvrouwen
aan nieuwe kooktoestellen, die schoner en makkelijker waren dan de oude toestellen, werd gestimuleerd door het voorbeeld van andere vrouwen die al eerder
waren overgestapt, door de voorlichting van huishoudkundigen en door de propaganda van de energiebedrijven en hun kookleraressen. Net als in de jaren dertig
was er een duidelijke territoriumverdeling tussen gasbedrijven en elektriciteitsbedrijven. In de gebieden met leidinggas, waar de meerderheid van de bevolking
woonde, kozen bijna alle huisvrouwen voor koken op gas, omdat ze dat makkelijker vonden en omdat andere vrouwen ook gas gebruikten. Op het platteland,
waar geen leidinggas was, koos men voor elektrisch koken. Zodoende groeide het
marktaandeel van koken op gas sneller dan dat van elektrisch koken.
Rond 1950 maakte de invoering van flessengas door de oliemaatschappijen
een eind aan die territoriumverdeling tussen gas en elektriciteit. Nu kon iedere
huisvrouw op gas gaan koken, want wie niet over leidinggas kon beschikken
kon flessengas gebruiken. En ook al was koken op flessengas in veel gevallen
duurder dan elektrisch koken, toch gaven de meeste huisvrouwen de voorkeur
aan gas, omdat ze niet gewend waren aan elektrisch koken. Het flessengas blokkeerde dus de verdere toename van het elektrisch koken. Koken op gas werd de
norm, ook op het platteland, en elektrisch koken bleef een uitzondering. Weliswaar profiteerden de gasbedrijven niet rechtstreeks van het gebruik van flessengas – het werd immers verkocht door de oliemaatschappijen – maar het zorgde
er wel voor dat de verspreiding van gastoestellen toenam en dat ook plattelandsbewoners gewend raakten aan het gebruik van gas in huis.
Voor de warmwatervoorziening, of beter gezegd voor de badgelegenheid in de
woning was het jaar 1940 wel een keerpunt. Vrijwel alle woningen die daarna
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zijn gebouwd werden aangesloten op de waterleiding en voorzien van een badruimte met bad, douche of lavet, omdat men die voorzieningen niet langer als
een luxe beschouwde. Het typisch Nederlandse lavet werd daarbij veel toegepast in de jaren vijftig, omdat het zowel voor de textielwas als de lichaamsreiniging diende en omdat het minder ruimte vergde dan een douche plus wastafel
(plus eventuele wasmachine). Warmwatervoorziening in alle nieuwe woningen
werd ook als gewenst beschouwd, maar na afweging van prioriteiten besloot de
rijksoverheid geen geld beschikbaar te stellen voor warmwatervoorziening in
nieuwe woningen, zodat het geen standaardvoorziening werd. Wel moesten de
woningen voorzien worden van aansluitpunten voor een warmwatertoestel en
tapkranen in de keuken en de badkamer, zodat de bewoners eventueel zelf een
geiser of boiler konden laten installeren.
In de loop van de jaren vijftig werd warmwatervoorziening in de keuken en in
de badkamer meer en meer gangbaar. Bij sommige bouwprojecten installeerden
de woningbouwverenigingen warmwatertoestellen, en verder richtten energiebedrijven zich op de huishoudens met aantrekkelijke verkoop- of verhuuracties
van geisers of boilers. In gebieden zonder leidinggas koos men vrijwel altijd
voor de elektrische boiler. De meeste woningbouwverenigingen en huishoudens konden echter wel beschikken over leidinggas en konden dus kiezen uit
twee opties: een gasgeiser of een elektrische boiler. Daarbij koos men meestal
voor de geiser, die voordeliger was in aanschaf en, bij zuinig gebruik, vaak ook
lagere verbruikskosten kende. Zodoende nam de verspreidingsgraad van boilers
toe tot 12% in 1960 en die van geisers tot 26%.
De meeste geisers en boilers waren te vinden in woningen met een badkamer,
maar ook in sommige woningen zonder badgelegenheid hing een warmwatertoestel. Aan de andere kant waren er ook huishoudens die wel een nieuw huis
met badkamer bewoonden, maar geen geiser of boiler aanschaften. Dat kwam
doordat veel van die mensen niet gewend waren om regelmatig een bad of douche te nemen. Een warmwatertoestel zou wel handig zijn, al was het alleen maar
voor gebruik in de keuken, maar bij veel huishoudens was de behoefte aan douchen, en dus aan een warmwatertoestel, nog zo klein dat men zijn geld liever
uitgaf aan andere duurzame consumptiegoederen, zoals een koelkast, wasmachine of bromfiets. Per saldo bleef de verspreiding van de warmwatervoorziening in de jaren vijftig daardoor iets achter bij die van de badgelegenheid. De
gedragspatronen van de Nederlandse bevolking veranderden slechts geleidelijk.
Pas in de loop van de jaren vijftig en zestig kreeg men meer behoefte aan baden
of douchen en dus aan warmwatervoorziening. Die behoefte werd gestimuleerd
door de propaganda voor lichaamshygiëne en de pogingen van energiebedrijven
en woningbouwverenigingen om huishoudens te interesseren voor een geiser of
boiler. Ook het feit dat er een douche of lavet aanwezig was in de naoorlogse
woningen hielp om die behoefte te creëren.

10 Uitgestelde beloften (1940-1960)

In de jaren veertig kwamen architecten en beleidsmakers van woningbouwverenigingen, gemeenten en de rijksoverheid tot de overtuiging dat de naoorlogse
woningen beter konden en moesten worden dan die van voor de oorlog. Alle
nieuwe woningen zouden een bad of douche en liefst ook een warmwatervoorziening krijgen. Ook werden er plannen gemaakt voor collectieve centrale verwarming. Deze verhoging van de normen stond echter op gespannen voet met
de realiteit van de jaren veertig en vijftig. Enerzijds was er dit streven naar betere woningen met meer voorzieningen, maar anderzijds kende Nederland grote
economische problemen en een nijpend tekort aan woonruimte. Om aan deze
impasse een eind te maken besloot de regering om sobere woningen te bouwen
en geen geld te besteden aan warmwatervoorziening of centrale verwarming.
De enige kwaliteitsverbetering die overeind bleef was de invoering van de badgelegenheid in nieuwe woningen, omdat de overheid de lichaamshygiëne wel
belangrijk vond. Dit overheidsbeleid had een grote invloed op de woningbouw,
want bijna alle woningbouwprojecten waren afhankelijk van overheidsleningen
of subsidies en moesten voldoen aan de maximumnormen van het ministerie.
Door deze betutteling werden woningbouwers gedwongen om alle ‘luxe’ voorzieningen te schrappen uit hun bouwplannen.
De maatschappelijke context vormde zodoende gedurende vele jaren een belemmering voor de kwaliteitsontwikkeling van de Nederlandse woningen. Na
de crisis van de jaren dertig, toen de rijksoverheid de badkamer te duur vond
voor arbeiderswoningen, volgde de Tweede Wereldoorlog, die schade aan woningen en schaarste aan allerlei materialen met zich mee bracht. En daarna
kwam de periode van wederopbouw, die tot eind jaren vijftig duurde en waarin
kwaliteit het onderspit moest delven tegen kwantiteit. Concrete plannen om op
korte termijn woningen met betere voorzieningen te bouwen moesten daarom
vervangen worden door beloften voor de toekomst, wanneer het economisch
beter zou gaan met Nederland.
In de jaren vijftig werden er zodoende nauwelijks woningen gebouwd met
centrale verwarming of warmwatervoorziening. Net als in de vooroorlogse huizen moesten de bewoners de woonkamer met een kachel of haard verwarmen
en konden ze eventueel zelf besluiten om een extra kacheltje aan te schaffen
voor bijverwarming. Ook de eventuele aanschaf van een geiser of boiler was een
zaak van de bewoners. Huishoudens met een badkamer besloten veelal zo’n
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toestel aan te schaffen, maar huishoudens zonder badkamer – en dat was nog de
meerderheid – vonden dat over het algemeen een overbodige luxe. Met de manier van koken bemoeiden de overheid en de woningbouwverenigingen zich
nog minder, zodat de huishoudens zelf konden kiezen welke energiedrager ze
gebruikten: kolen, petroleum, gas of elektriciteit. Leidinggas was weliswaar niet
overal beschikbaar, maar flessengas wel in de jaren vijftig. En hoewel elektrisch
koken in veel gevallen voordeliger was dan koken op flessengas, kozen de meeste huisvrouwen op het platteland toch voor flessengas, omdat ze dat makkelijker vonden en omdat ze terugschrokken voor de hogere aanschafprijs van een
elektrisch fornuis. Dat keuzegedrag van de gebruikers leidde ertoe dat koken op
gas de norm werd en Nederland een echt ‘gasland’ werd.
In tegenstelling tot het elektrisch koken werd de verdere verspreiding van de
elektrische boiler niet geblokkeerd door het flessengas. Geisers op flessengas
werden zelfs nauwelijks gebruikt. En ook in de steden, waar goedkoop leidinggas beschikbaar was, groeide het percentage huishoudens met een boiler. Het is
duidelijk dat de elektrische boiler beter kon concurreren tegen het gas dan het
elektrisch fornuis. Dat is te verklaren door de prijsverschillen en door verschillen in de manier van bediening. Qua prijs kon de boiler beter concurreren dan
het elektrisch fornuis, omdat het nachtstroomtarief voor boilers lager was dan
het kookstroomtarief voor fornuizen, terwijl het gastarief voor geisers en gasfornuizen gelijk was. En qua bediening gold dat een nieuw kooktoestel veel
meer aanpassing vergde van de gebruiker dan een nieuw warmwatertoestel. De
huisvrouw was dagelijks een tijd bezig aan het fornuis, waarbij ervaring met de
eigenschappen van dat fornuis van belang was. Ze wilde haar gezin immers een
goede maaltijd voorzetten, goed gaar en niet aangebrand. Het vertrouwde fornuis vervangen door een ander fornuis was daarom best ingrijpend, dus wie
eenmaal gewend was aan een gasfornuis ging niet zomaar over op een elektrisch
fornuis. Voor geisers en boilers gold dat veel minder. De gebruiker draaide gewoon de kraan open in de keuken of badkamer en kreeg warm water, vaak zonder dat hij of zij het eigenlijke toestel hoefde aan te raken. Om die reden speelde het probleem van gewenning een veel grotere rol bij de acceptatie van het
elektrisch fornuis dan bij die van de elektrische boiler.

Periode 1960-1975:
Nederland aardgasland

11 De invoering van aardgas in de huishoudens

11.1

Inleiding

De derde periode die in dit proefschrift wordt beschreven, van 1960 tot 1975,
staat in het teken van welvaart en aardgas. Na de sobere jaren vijftig brak er in
1960 een periode aan van snelle welvaartsgroei en maatschappelijke veranderingen, waardoor de consumenten meer behoefte kregen aan comfort en luxe. De
ontdekking van grote hoeveelheden aardgas in Groningen, omstreeks 1960, was
daarbij in meerdere opzichten van belang. Zo droeg de winning en verkoop van
het aardgas bij aan de welvaart in het algemeen en de overheidsfinanciën in het
bijzonder. De beslissing van de betrokken oliemaatschappijen en de Nederlandse overheid om het gas in te zetten voor verwarming van woningen bracht
vervolgens het gewenste wooncomfort binnen handbereik. Om te beginnen
ging aardgas het bestaande stadsgas vervangen als brandstof voor koken en
warmwatervoorziening (zie grafiek 11.1). Daarnaast verdrong de gashaard de
bestaande olie- en kolenhaarden en vervolgens werd individuele centrale verwarming op aardgas populair. Daardoor steeg niet alleen het huishoudelijk
aardgasverbruik in sterke mate (ten koste van kolen en olie), maar ook de totale warmtebehoefte van de huishoudens. De invoering van het aardgas was vooral zo’n spectaculaire innovatie, omdat binnen enkele jaren vrijwel alle Nederlandse huishoudens aardgas gingen gebruiken. Voor 87% van de huishoudens
betekende dat een omschakeling van stadsgas of flessengas op aardgas, en voor
de overige huishoudens was gas volkomen nieuw als brandstof.1 Sinds de jaren
zestig kan Nederland met recht een aardgasland worden genoemd.
De exploitatie van de grote aardgasvoorraden bij Slochteren heeft een grote
politieke en maatschappelijke invloed gehad op Nederland in de jaren zestig en
zeventig, en die invloed duurt nog steeds voort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er al veel is geschreven over dat aardgas; over de rol van de Nederlandse
overheid en de betrokken oliemaatschappijen; over de inzet van het gas als
brandstof (en grondstof) in de huishoudens, de industrie en de elektriciteitsopwekking; en over de grote aardgasbaten die een welkome aanvulling waren en
zijn op de overheidsbegroting.2 In de meeste publicaties ligt de nadruk op de
1 H. van Bremen en J. de Vos, Aardgas in de woning (Bouwcentrum, Rotterdam 1966) 56.
2 Enkele voorbeelden van publicaties over aardgas in Nederland: J.L. Schippers en G.P.J. Verbong, ‘De
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Grafiek 11.1 Totale warmtebehoefte van de Nederlandse huishoudens, onderscheiden
naar kolen, olie, kolengas en aardgas. De warmtebehoefte per huishouden nam minder
sterk toe dan de totale warmtebehoefte in de periode 1960-1973, omdat het aantal huishoudens ook toenam in deze periode. Zie ook grafiek 1.1 in hoofdstuk 1.

overheid en de gasbedrijven, terwijl de huishoudens vaak worden beschreven
als passieve consumenten die onder invloed van de propaganda aardgas gingen
gebruiken voor koken en verwarming. Het is mijn bedoeling om na te gaan of
de huishoudens inderdaad zo’n passieve rol hadden of dat hun inbreng toch van
belang was voor de ontwikkeling van de energievoorziening. Daartoe beschrijf
ik eerst, in dit hoofdstuk, de introductie van aardgas in de huishoudens, terwijl
het keuzegedrag en de invloed van de huishoudens op het gebied van verwarming, koken en warmwatervoorziening in de volgende hoofdstukken aan de
orde komt. In paragraaf 11.2 beschrijf ik waarom het aardgas voor gebruik in de
Nederlandse huishoudens werd bestemd en in paragraaf 11.3 hoe de omschakeling op aardgas verliep.

revolutie van Slochteren’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel II (Zutphen 2000) 203-219;
Wolf Kielich, Ondergronds Rijk. 25 jaar Gasunie en aardgas (Amsterdam/Groningen 1988); A. Kaijser,
‘From Slochteren to Wassenaar. The creation of a natural gas regime in the Netherlands, 1960-1963’,
NEHA-Jaarboek 59 (1996) 330-363; A. Correljé, Hollands Welvaren. De geschiedenis van een Nederlandse bodemschat (Teleac/NOT, 1998).
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11.2 Aardgas: van Slochteren naar de huishoudens
De winning en distributie van aardgas in Nederland begon al omstreeks 1950,
zoals in paragraaf 7.4 is beschreven. Hoewel het in de jaren vijftig nog om kleine hoeveelheden aardgas ging, vergeleken met de jaren zestig, vormt die periode een belangrijke voorgeschiedenis. Vandaar de volgende recapitulatie.
De eerste aardgasvondst in Nederland werd in 1948 gedaan, bij Coevorden in
Drente. Het gas werd gevonden door de Nederlandse Aardoliemaatschappij
(NAM, een samenwerking van Shell en Esso), die eigenlijk op zoek was naar
aardolie en weinig interesse had voor aardgas. Op initiatief van het plaatselijke
gasbedrijf werd dat gas vanaf 1951 aan de huishoudens in Coevorden geleverd.
In de daaropvolgende jaren vond de NAM meer gasvelden in het noord-oosten
en ook het westen van Nederland. Voor winning van het aardgas had de NAM
een vergunning nodig van de minister van Economische Zaken en die bedong in
de voorwaarden, dat de NAM alle aardgas moest verkopen aan de Nederlandse
staat. De staat zou het aardgas dan doorverkopen aan de afnemers, zoals gasbedrijven en industrieën. De overheid wilde namelijk dat de gasvoorziening een
publieke voorziening zou blijven. De taken om het gas in te kopen, te transporteren en weer te verkopen werden aanvankelijk vervuld door de Rijksdienst
Gasvoorziening en vanaf 1957 door het nieuw opgerichte Staatsgasbedrijf. Het
aardgas werd geleverd aan lokale gasbedrijven, die het inzetten voor de gasvoorziening van huishoudens en andere afnemers. Omdat de aangetoonde aardgasvoorraad gedurende de jaren vijftig bleef toenemen, werd de aardgasvoorziening uitgebreid tot steeds meer gasbedrijven. Dat waren vooral de bedrijven
in de vijf noordelijke en oostelijke provincies, maar ook sommige gasbedrijven
in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland kregen aardgas. Het aandeel van aardgas in de totale openbare gasvoorziening van Nederland nam zo vrij snel toe tot
tien procent in 1959.3
Het aardgas had een andere samenstelling dan kolengas (zie paragraaf 11.3
voor meer uitleg). In Coevorden en enkele andere plaatsen waar puur aardgas
werd gedistribueerd, moesten daarom de kooktoestellen, geisers en andere gasapparaten bij de mensen thuis worden vervangen of omgebouwd. In de meeste
gemeenten paste men echter een andere strategie toe: niet de apparaten maar het
gas werd aangepast. Gasbedrijven mengden het aardgas met andere gassen of
pasten een chemische omzetting toe, zodat het ingepast kon worden in het bestaande systeem van de gasvoorziening. Ook de prijs bleef gelijk, ook al waren
de kosten van winning, transport en bewerking lager dan de productiekosten
van kolengas.4 Aardgas verving dus kolengas in een deel van het land, maar de
3 ‘De rol van het aardgas’, Gemeenschappelijk Belang (1959/60) 506; Schippers en Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, 203.
4 De minister van EZ zei in 1952 het wenselijk te vinden, ‘dat de prijs van het gas voor huishoudelijke
doeleinden, door de consument betaald, zich niet wijzigt’. ‘De Minister over het aardgas’, Gemeenschappe-
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toepassingen bleven gelijk: koken en warmwatervoorziening. Ook het gemiddelde verbruik per huishouden bleef gelijk. Het aantal huishoudens met een
gasaansluiting nam wel toe in de regio’s waar aardgas werd gedistribueerd, omdat sommige gasbedrijven hun distributienet uitbreidden.5
Slochteren
In 1959 ontdekte de NAM een enorme aardgasvoorraad bij Slochteren in de
provincie Groningen. Bij de eerste berichten daarover, in 1960, was sprake van
300 miljard m3 en in 1963 was de bewezen reserve al toegenomen tot 1100 miljard m3.6 En dan te bedenken dat het totale jaarlijkse gasverbruik in Nederland
in die jaren rond de 2 miljard m3 lag. Het gevolg van die grote vondst was dat de
bestaande winningsconcessie van de NAM en de bestaande afzetkanalen voor
aardgas niet langer meer voldeden. Daarom werden er onderhandelingen gestart tussen de betrokken partijen: de oliemaatschappijen Esso en Shell en de
rijksoverheid. De overheid betrok daarbij ook het staatsbedrijf DSM, dat steenkool, cokes en kolengas produceerde.
Een belangrijk vraagstuk was het vinden van een afzetmarkt die groot genoeg
was om de grote hoeveelheid aardgas binnen tien of twintig jaar te verkopen. De
oliemaatschappijen en de overheid gingen er namelijk van uit dat kernenergie
op niet al te lange termijn zo goedkoop zou worden dat het andere brandstoffen zou verdringen en daarom wilden ze het aardgas op maken voordat het minder waard zou worden. De NAM (c.q. Shell) kwam eerst met het voorstel om
een (klein) deel van het aardgas via het Staatsgasbedrijf en distributiebedrijven
te leveren aan huishoudens – zoals tot dan toe gebruikelijk – en de rest zonder
tussenkomst van het Staatsgasbedrijf te verkopen aan industriële grootverbruikers en elektriciteitscentrales.7 Dat was echter onaanvaardbaar voor de overheid, die zeggenschap wilde houden over de aardgasverkoop. Toen kwam Esso
met een opzienbarend plan, dat zich richtte op huishoudelijke verwarming als
belangrijkste afzetmarkt. Alle huishoudens in Nederland zouden aardgas krijgen en dat niet alleen gebruiken voor koken en warmwatervoorziening, maar
vooral ook voor verwarming van de woning. Daardoor zou het gemiddelde gasverbruik per huishouden vertienvoudigen. J.P. van den Berg, Esso-medewerker
en een van de opstellers van dit plan, zei hierover:
Leg een transportnet aan tot in alle uithoeken van het land. Ga alles zo snel mogelijk
ombouwen op aardgas en gebruik daarbij de ervaringen die men in Amerika heeft opgedaan. Introduceer tegelijkertijd een geheel nieuw, nationaal aanvaard en sterk werlijk Belang (4 januari 1952) 5. Als gevolg daarvan steeg de winst van de distributiebedrijven, die naar de gemeentekas vloeide.
5 Kielich, Ondergronds Rijk, 18-19; Schippers en Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, 203.
6 Kielich, Ondergronds Rijk, 29-30.
7 Correljé, Hollands Welvaren, 21.
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vend tariefschema, dat aanzienlijk moet afwijken van de tot nu toe geldende tarieven.
Het moet een tariefschema zijn met een sterke degressie, dus hoe meer je verbruikt,
hoe lager je prijs per kubieke meter wordt. Daardoor wordt overschakelen op aardgas
aanlokkelijk voor huisverwarming. Stel dit tarief in op de prijs van kolen en huisbrandolie, zodat aardgas aantrekkelijker is. Completeer dit geheel met een massale en
nationale voorlichtingscampagne om de mensen te bewegen over te schakelen op aardgas voor ruimteverwarming.8

Dit Esso-plan was gebaseerd op een analyse van de Nederlandse brandstoffenmarkt. Die markt bestond grofweg uit drie segmenten: 1) huishoudelijk verbruik voor koken en warmwatervoorziening, 2) ruimteverwarming en 3) industrieel grootverbruik. Voor koken en warmwatervoorziening werd in
hoofdzaak gas gestookt, dat door de distributiebedrijven verkocht werd voor
een prijs die overeenkwam met een aardgasprijs van 30 à 40 cent/m3.9 Voor
ruimteverwarming werd steenkool en olie (petroleum en huisbrandolie) gestookt en de prijzen daarvan kwamen overeen met een aardgasprijs van 10 à 15
cent. Industriële grootverbruikers tenslotte gebruikten gas, stookolie en steenkool, waarvan de prijzen overeenkwamen met een aardgasprijs van 4 à 7 cent.10
Op het marktsegment voor koken en warmwatervoorziening zou aardgas dus
de hoogste opbrengst geven, maar dat segment was erg klein in verhouding tot de
gevonden aardgasvoorraad, zelfs al zouden alle huishoudens aardgas gaan gebruiken. Het marktsegment voor verwarming zou weliswaar minder opbrengst per
kubieke meter opleveren maar bood wel veel grotere afzetmogelijkheden volgens
het Esso-plan. Dankzij het bestaande gasdistributienet waarop al drie kwart van
de huishoudens was aangesloten, zou het mogelijk zijn om dit marktsegment met
een concurrerend gastarief te veroveren, ten koste van kolen- en oliestook. Maar
ook bij de grootverbruikers wilde Esso een marktaandeel veroveren voor aardgas.
De voorraad aardgas was immers groot genoeg. Kortom, Esso wilde alle drie de
marktsegmenten veroveren. En dat moest binnen enkele jaren gebeuren, zodat de
hoge investeringen snel zouden worden terugverdiend.
In eerste instantie reageerden sommige gasbedrijven en ook Shell negatief op dit
voorstel. De benodigde investeringen om het gasnet en de gasapparaten aan te passen zouden te hoog zijn in verhouding tot de te verwachten opbrengsten. En men
betwijfelde of voldoende huishoudens in staat en bereid waren om een nieuwe gaskachel aan te schaffen, laat staan meerdere kachels of centrale verwarming.11 De
opstellers van het plan slaagden er echter in om de andere partijen te overtuigen
8 Kielich, Ondergronds Rijk, 32-33. Met de ervaringen uit Amerika doelde Van den Berg onder andere op
de ervaring met aardgastransport over grote afstanden en met kachels en andere apparaten die voor aardgas
geschikt waren. Miljoenen Amerikaanse huishoudens gebruikten in 1960 namelijk al aardgas.
9 Stadsgas kostte 15 à 20 cent/m3, maar 1 m3 aardgas leverde net zoveel warmte als 2 m3 stadsgas vanwege het verschil in verbrandingswaarde.
10 Schippers en Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, 207.
11 Een voorbeeld van die negatieve reactie was: C.J. Oosterholt, ‘Het Slochteren-gas en de openbare gasvoorziening’, Het Gas 82 nr. 10 (1962) 193-197.
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van de haalbaarheid van hun plan door een gedetailleerde prognose te maken van
de kosten en baten, gebaseerd op de administratie van het Hilversumse gasbedrijf.
Bovendien hadden de gasbedrijven, dat wil zeggen de openbare gasindustrie, belang bij een grote aardgasafzet op de huishoudelijke markt, zoals een spreker verkondigde tijdens een studiedag over aardgas van de Vereniging van Gasfabrikanten
in Nederland. Daarmee zouden immers de omzet en winst van die bedrijven sterk
kunnen groeien. Het alternatief was dat het aardgas aan industriële grootverbruikers zou worden geleverd of geëxporteerd zou worden, en in dat geval zou de
openbare gasindustrie naar verwachting gepasseerd worden.12 Ook minister De
Pous van Economische Zaken steunde het idee om aardgas voor huishoudelijke
verwarming te bestemmen. Hij was namelijk van mening dat aardgas een hoogwaardige energiebron met gunstige eigenschappen was en dat het daarom ingezet
moest worden voor toepassingen waar die eigenschappen naar waarde werden geschat, met andere woorden: wel voor kachels en kleine cv-ketels, als alternatief
voor petroleum en huisbrandolie, maar niet voor industriële stoomketels, want die
konden ook gestookt worden met (goedkopere) stookolie. De Pous wilde echter
een uitzondering maken voor elektriciteitscentrales en bedrijven in Groningen, die
ook graag wilden profiteren van het goedkope aardgas.13
De onderhandelingen tussen Esso, Shell, DSM en de rijksoverheid duurden
voort tot 1962 en resulteerden in de Aardgasnota van minister De Pous.14 De
uitkomst kan als volgt worden samengevat. De NV Nederlandse Gasunie werd
opgericht (in 1963), met als aandeelhouders Esso, Shell en het staatsbedrijf
DSM. De NAM bleef de winning van het gas verzorgen en moest al het gas aan
de Gasunie verkopen. De Gasunie kreeg het monopolie over alle aardgastransport en -verkoop. De Gasunie ging het gas verkopen aan de gas(distributie)bedrijven en rechtstreeks aan sommige grootverbruikers. Huishoudelijke verwarming zou echter de belangrijkste afzetmarkt zijn. Huishoudens zouden om te
beginnen hun kolen- en oliekachels vervangen door gaskachels. Vervolgens
zouden ze – zo was de verwachting – de verwarming uitbreiden tot meerdere
vertrekken of de hele woning (door middel van meerdere gaskachels of een cvinstallatie). Daardoor zou een nog veel grotere afzetmarkt voor aardgas ontstaan. De toepassing van centrale verwarming in Nederland liep in begin jaren
zestig namelijk ver achter bij veel andere Europese landen, en men verwachtte
dat de toenemende welvaart van die jaren, samen met het aardgas, ervoor zou
zorgen dat die achterstand snel zou worden ingelopen.15
12 ‘Studiedag van de VGN over ‘de toekomstige gasvoorziening van Nederland’ op 18 april 1962 te
Utrecht. Kort verslag van de forumzitting’, Het Gas 82 nr.6 (1962) 101-104. De passage is ontleend aan een
uitspraak van R. Gerssen, 103.
13 Kielich, Ondergronds Rijk, 37.
14 J.W. de Pous, ‘Nota inzake het aardgas’, Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1961-1962, st. 6767,
11 juli 1962. De Aardgasnota werd op 4 oktober 1962 door de Tweede Kamer aangenomen.
15 Kielich, Ondergronds Rijk, 45; H. Buiter, J. Schueler en F. Veraart, Het nut van de verandering, de verandering van het nut. Nutsvoorzieningen in Heerlen 1902-1999 (Heerlen 1999) 105-106.
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De gasbedrijven, die over het algemeen in handen van de gemeenten waren,
stonden buiten spel bij deze onderhandelingen. De minister van Economische
Zaken wilde die bedrijven geen zeggenschap in de Gasunie geven, omdat zijn
beleid erop gericht was de invloed van de rijksoverheid op de produktie en het
transport van gas te vergroten ten koste van de invloed van de gemeentelijke
overheden.16 De gasbedrijven vonden dat niet leuk, maar konden er weinig tegen doen. Ze moesten hun eigen gasfabricage beëindigen en zich voortaan beperken tot distributie van aardgas. Een vertegenwoordiger van de gasbedrijven
verwoordde zijn teleurstelling in een latere terugblik op deze peridoe als volgt:
‘Ik betreur het nog steeds dat destijds de van oudsher gasproducerende en distribuerende bedrijven geen plaats in de N.V. Nederlandse Gasunie hebben bemachtigd dan wel toegewezen gekregen. Ik ben van mening dat de historische
plaats van onze bedrijven en de daaraan te ontlenen rechten, deelname in de
Gasunie hadden gerechtvaardigd.’17
De Consumentenbond, die zelf ook had voorgesteld om het aardgas tegen een
lage prijs (15 cent/m3) voor ruimteverwarming van de huishoudens ter beschikking te stellen, was wel tevreden met de Aardgasnota, hoewel nog niet bekend
was hoe laag het aardgastarief precies zou worden. De bond zag als wenkend
perspectief dat de Nederlandse woningen ruimer verwarmd en dus beter bewoonbaar zouden worden.18
Gastarieven
Toen eenmaal besloten was dat aardgas voor huishoudelijk verbruik inclusief
verwarming zou worden aangeboden, moest de prijs vastgesteld worden die
voor het aardgas gevraagd zou gaan worden. De afzetstrategie kon alleen slagen
als aardgas concurrerend zou zijn met kolen en olie. Er ontstond echter verwarring en onenigheid over de vraag of aardgas iets goedkoper of juist iets
duurder dan kolen en olie zou moeten zijn. Enerzijds zei minister De Pous zelf
in december 1962 dat ruimteverwarming met aardgas goedkoper zou zijn dan
met kolen of olie.19 Sommige mensen hoopten zelfs dat het aardgas, dat ‘voor
niks’ uit de grond kwam, ook nagenoeg gratis aan de consumenten zou worden
geleverd.
16 K.F.H. Schorer, ‘De organisatie van de gasvoorziening’, Gas 100 (juni 1980) 292-305, aldaar 303. Schorer, die medewerker was van het ministerie van EZ, gaf deze uitleg als commentaar op de uitlatingen van
Kaland.
17 A.J. Kaland, ‘De plaats van de VEGIN in de openbare gasvoorziening’, in: De VGN in de geschiedenis (VGN, Apeldoorn 1973) 46-51, aldaar 48. Kaland, die voorzitter van de Vereniging van Exploitanten
van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN ) was, schreef dit in 1973.
18 ‘Aardgasconsumptie’, Consumentengids 10 (juni 1962) 122-123; ‘Het aardgas’, Consumentengids
(1962) 178.
19 A. van der Linden, ‘Opmerkingen over de methoden voor het verwerken van aardgas door de gasbedrijven’, Het Gas (1963) 22-28, 43-47, aldaar 46.
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Anderzijds hadden de Gasunie en de overheid veel argumenten om de aardgastarieven niet te laag te maken. Ten eerste vergden winning, transport en distributie van het gas grote investeringen die terug verdiend moesten worden. Ten
tweede hoopten de aandeelhouders van de Gasunie op winst en de overheid op
belastinginkomsten. Ten derde was het niet de bedoeling om in één klap huisbrandolie en steenkool uit de markt voor huisbrand te drukken, omdat dat ongewenste neveneffecten zou hebben voor met name de brandstoffenhandelaren.
Het vierde argument was de marktwaarde van het hoogwaardige aardgas. Men
wilde rekening houden met de prijzen van concurrerende brandstoffen èn met
de eventuele voordelen die aardgas bood boven alternatieve brandstoffen. Vergeleken met kolenstook had gas voor woningverwarming bijvoorbeeld de volgende voordelen: 1) geen gruis, as en slakken; 2) makkelijke regeling; 3) geen
opslag nodig; 4) verzekerde aanvoer. Oliestook bood meer gebruiksgemak dan
kolenstook, maar met betrekking tot de twee laatstgenoemde aspecten bleef
gasverwarming in het voordeel. Die voordelen van gebruiksgemak en comfort
mochten wel in de aardgasprijs tot uitdrukking komen, zo oordeelde men.
Aardgas zou ook bij een prijs die iets hoger was dan die van kolen of olie nog
aantrekkelijk genoeg zijn voor de consument om over te schakelen.20
De aardgastarieven werden vastgesteld door de minister van Economische
Zaken, maar dat ging wel in overleg met de Gasunie en andere betrokken partijen. Om de tarieven voor de gasdistributiebedrijven (inkoopprijs) en voor de
huishoudens en andere kleinverbruikers te bepalen voerde de Gasunie onderhandelingen met de SROG, de koepelorganisatie van de gasdistributiebedrijven
(zie kader). De onderhandelaars kozen voor een tariefstelsel met regressieve tarieven en vastrecht; hoe meer gas een klant zou gebruiken, hoe lager de prijs per
kubieke meter zou zijn, weliswaar met een hoger vastrecht. In oktober 1963 bereikten de partijen overeenstemming over de eerste drie tariefgroepen en in de
loop van 1964 werd ook de vierde tariefgroep vastgesteld. Dat zogenaamde
SROG-tariefstelsel werd als advies gegeven aan de distributiebedrijven en de
meeste bedrijven volgden dit advies.21 De distributiebedrijven zelf zouden zo’n
6 cent/m3 gaan betalen als inkoopprijs aan de Gasunie.22

20 Kielich, Ondergronds Rijk, 51.
21 Van Bremen e.a., Aardgas in de woning, 13. Sommige gasbedrijven hanteerden de eerste jaren nog tarieven die hoger waren. De Consumentengids besteedde veel aandacht aan de uiteenlopende aardgastarieven in verschillende gemeenten. ‘Hoe zit het met de consumentenprijs van aardgas?’, Consumentengids 13
(1965) 206-208.
22 De inkoopprijs voor de distributiebedrijven was afhankelijk van de spreiding in het verbruik: hoe spitser de verbruikspieken, hoe hoger de prijs. De ondergrens was 5 ct/m3.

De invoering van aardgas

229

De organisatie van de openbare gasvoorziening
Voordat het aardgas werd ingevoerd, kende de Nederlandse gasvoorziening twee soorten gasbedrijven: ten eerste bedrijven die zelf gas produceerden in een gasfabriek en dat
gas vervolgens distribueerden; ten tweede bedrijven zonder eigen fabriek die elders gas
inkochten (bij een ander gasbedrijf of bij de Staatsmijnen of Hoogovens) en dat distribueerden. De oudste organisatie in de gasvoorziening was de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (VGN), die in 1873 werd opgericht, en waarvan alleen gasbedrijven met een eigen gasfabriek lid konden worden. Ook de Staatsmijnen, die wel gas
verkocht aan andere gasbedrijven maar niet zelf distribueerde, was lid van de VGN.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Vakgroep Gasbedrijven ingesteld waarbij alle
gasdistributiebedrijven – zowel met als zonder eigen gasfabriek – zich moesten aansluiten.
In 1953 werd die Vakgroep vervangen door de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven (VEG). Nederland telde destijds 58 gasbedrijven die hun gas (gedeeltelijk) zelf produceerden en 115 distributiebedrijven die al hun gas van elders verkregen (afstandsgas).
In 1962 ontstonden met het oog op de naderende invoering van het aardgas en de onderhandelingen met de Gasunie overal in het land samenwerkingsverbanden tussen lokale gasbedrijven. Als koepelorganisatie boven die zes regionale organen richtten de
gasbedrijven in 1963 de Vereniging Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening
(SROG) op.23 Overigens was er wel steeds sprake van nauwe samenwerking tussen de
VEG, de SROG en de VGN. Later, in 1972, werden de VEG en de SROG geïntegreerd
tot één organisatie: de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland
(VEGIN). Over concentratie van gasbedrijven werd al sinds 1945 gesproken, maar tot
in de jaren zeventig bleven alle bedrijven zelfstandig voortbestaan.24

Tabel 11.1 toont het tariefstelsel zoals dat in 1964 gold. Huishoudens die aardgas alleen gebruikten om te koken (circa 200 m3 per jaar) moesten een veel hogere prijs per kubieke meter betalen dan huishoudens die het gas ook voor verwarming zouden gebruiken (minstens 1000 m3 per jaar). Tarief 1 werd zodanig
gekozen dat koken op aardgas even duur zou zijn als koken op stadsgas, en dus
ook iets goedkoper dan elektrisch koken.25 En tariefgroep 3 werd zodanig vastgesteld dat de verbruikskosten bij stoken op aardgas (veel) goedkoper waren
dan bij petroleum, antraciet of cokes en ongeveer even duur als bij huisbrandolie. (Tariefgroep 2 werd daar nog tussengevoegd om de overgang geleidelijk te
23 Een artikel uit 1965 vermeldt de zes Regionale Organen: ‘Ombouwplan 1965 van de NV Ned. Gasunie’, Het Gas 85 nr. 1 (1965) 24. De al bestaande VEG kon niet optreden als onderhandelaar namens de
gasbedrijven, omdat de Staatsmijnen, die een belang had in de Gasunie, ook lid van de VEG was. J.G. de
Voogd, ‘Aardgas in Nederland’, Het Gas 85 (1965) 120-129, 147-153, aldaar 124.
24 ‘De Aardgas-nota’, Het Gas 82 (1 augustus 1962) 141-142; K.F.H. Schorer, ‘De organisatie van de gasvoorziening’, Gas 100 (juni 1980) 292-305; Kaland, ‘De plaats van de VEGIN in de openbare gasvoorziening’; J. Kraak, ‘Het Gasinstituut’, in: De VGN in de geschiedenis (VGN, Apeldoorn 1973) 248-259.
25 Correljé, Hollands Welvaren, 30-31; Kielich, Ondergronds Rijk, 52; Gasverwarming (Nederlandse
Consumentenbond, Den Haag, juli 1964); ‘Hoeveel gaat de verwarming met aardgas ons kosten?’, Consumentengids 12 (1964) 224-226.
Kookgas werd gesteld op 200 m3/jaar; kook- plus geisergas op 300m3/jaar. ‘Hoe zit het met de consumentenprijs van aardgas?’, Consumentengids 13 (1965) 206-208.
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maken.) Tariefgroep 4 tenslotte gold voor huishoudens met een gasgestookte
cv-installatie in de wat grotere woningen, die meer dan 2100 m3 per jaar zouden
gebruiken. Die hoefden nog iets minder te betalen, zodat voor hen gas zeker
goedkoper was dan huisbrandolie. Een extra voordeel van gas-cv was dat er
geen tank nodig was en dat een gasketel goedkoper in onderhoud was dan een
olieketel.26 In de jaren 1965 en 1966 werden er overigens nog lagere gastarieven
voor verwarming vastgesteld, maar daarover meer in het volgende hoofdstuk.
Tabel 11.1 SROG-aardgastariefstelsel in 1964
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tariefgroep
jaarverbruik
vastrecht
prijs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
0- 300 m3
ƒ 12 / jaar
25 ct/m3
2
300- 600 m3
ƒ 27 / jaar
20 ct/m3
3
3
600- 2.100 m
ƒ 87 / jaar
10 ct/m3
4
meer dan 2.100 m3
ƒ108 / jaar
9 ct/m3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De mensen die hadden gehoopt dat hun gasrekening voor koken en warmwater
fors lager zou worden werden teleurgesteld.27 Ook de Consumentenbond, die
in 1962 nog zo tevreden was over de plannen voor gasverwarming in de Aardgasnota, toonde zich in 1964 teleurgesteld over de gastarieven: ‘Dat de consumentenprijs van het Groningse aardgas aanzienlijk tegenvalt vergeleken bij hetgeen wij ervan hadden mogen en kunnen verwachten, hebben berekeningen
inmiddels wel overduidelijk aangewezen.’28 Bij een gasverbruik van 1000 m3 per
jaar moest de consument immers ƒ100 + 87 = ƒ187 gaan betalen, terwijl de Consumentenbond in 1962 had gepleit voor een tarief van 15 cent zonder vastrecht,
wat zou neerkomen op een jaarrekening van ƒ150. Daaruit blijkt welke uiteenlopende verwachtingen er geschapen waren omtrent de aardgastarieven.
De elektriciteitssector had ook commentaar op de aardgastarieven. Zolang
aardgas voor koken en warmwatervoorziening precies even duur bleef als
stadsgas en aardgas voor verwarming even duur als huisbrandolie, was het geen
probleem voor de elektriciteitsbedrijven. Dan immers zouden de concurrentieverhoudingen precies gelijk blijven. Directeur Bartelds van de PUEM constateerde echter dat de aardgasprijs voor de verschillende toepassingen toch iets
onder dat niveau lag. Die lagere prijs, zo zei hij, was noodzakelijk ‘uit politiek
oogpunt (de verbruiker in Nederland moest immers toch op de een of andere
wijze merken dat aan dit land zo grote bodemschatten waren ten deel gevallen),
26 D.J. Adriaanse, ‘De mogelijkheden van aardgas voor woningverwarming’, Stedebouw en Volkshuisvesting 45 (1964) 223-230; D.J. Adriaanse, ‘De mogelijkheden van aardgas voor woningverwarming’, Het
Gas 84 nr. 9 (1964) 182-183.
27 In 1964 kookte 70% van de huishoudens op leidinggas, terwijl 35% een gasgeiser had. Zie grafiek 13.1
en 13.2 in hoofdstuk 13. Verwarming met gas, anders dan bijverwarming, kwam nauwelijks voor.
28 ‘Aardgasprofiteurs in opmars’, Consumentengids 12 (1964) 158-159.
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en aan de andere kant nodig om een kleine stimulans te geven aan de verbruiker
voor wat van die zijde aan aanschaffingen zou moeten geschieden.’29 Vanwege
die lagere prijs voor aardgas waren de elektriciteitsbedrijven bezorgd dat de afzet van elektrische huishoudelijke apparaten zou afnemen, met name van kooktoestellen en boilers. (Zie verder hoofdstuk 13.)

11.3 Een landelijk gasnet en ombouw van apparaten
Voor het zover was dat huishoudens aardgas konden gaan gebruiken, moest
eerst de hele infrastructuur van de gasvoorziening aangepast of vernieuwd worden. Er moest een transportnet aangelegd worden van Slochteren (en andere
vindplaatsen) naar de distributiebedrijven. De bestaande gasnetten moesten
worden aangepast en uitgebreid. De gasapparaten bij alle gebruikers moesten
worden aangepast of vernieuwd en er moesten nieuwe gaskachels worden ontworpen.30 En dat allemaal binnen enkele jaren.
In 1964 begon de Gasunie met de aanleg van een transportnet door heel Nederland, dat het Groningse aardgas naar alle bestaande lokale en regionale gasnetten
zou voeren. Het duurde tot 1968 om dat transportnet te voltooien. De verwachting was dat het gemiddeld energieverbruik per gasaansluiting sterk zou stijgen.
Desondanks was het niet nodig om nieuwe, ruimere distributienetten aan te leggen, omdat de capaciteit van de bestaande leidingen om energie te transporteren
werd vergroot. De verbranding van 1 m3 aardgas leverde twee keer zo veel warmte op als de verbranding van 1 m3 stadsgas (met andere woorden: de verbrandingswaarde was twee keer zo groot). Dus daarmee werd de energietransportcapaciteit al verdubbeld. Ook werd de gasdruk in het distributienet verhoogd van 7
naar 25 millibar, zodat er veel meer kubieke meters per seconde door de leidingen
konden stromen. Bovendien ging men ervan uit dat het gasverbruik voor verwarming meer gespreid over de dag zou zijn dan het gasverbruik voor koken.31
De distributienetten moesten in veel gevallen wel worden aangepast en lekkages moesten worden verholpen, vanwege de andere samenstelling en de hogere
druk van het aardgas. Lekverliezen van ongeveer zes procent waren gebruikelijk bij stadsgasbedrijven, maar bij het aardgas werden die verliezen in eerste in29 J.W. Bartelds, ‘De invloed van de invoering van het aardgas op de afzet van elektrische huishoudelijke
apparaten’, Electro-techniek 44 nr. 17 (25 aug. 1966) 387-390, aldaar 388.
30 De ontwikkeling van aardgaskachels komt aan bod in het volgende hoofdstuk, in paragraaf 12.3.
31 Het gasverbruik nam na verloop van enkele jaren echter zo sterk toe – vooral door het toenemend gebruik voor centrale verwarming – dat de energietransportcapaciteit van het gasnet opnieuw vergroot moest
worden, althans in sommige gebieden. Daarom verhoogden sommige gasbedrijven de distributiedruk tot
60 millibar (Amsterdam in 1971) of zelfs tot 200 millibar. De klanten merkten daar niets van, want bij elke
verbruiker werd een huisdrukregelaar voor de gasmeter geplaatst, die de druk weer verlaagde tot 25 millibar. Wilma Cornelisse, Peter van Overbeeke en Jan van den Ende, Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam (Amsterdam 1995) 126-129.
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stantie veel groter. Bij de bedrijven die al rond 1960 overgingen op aardgas onder hogere druk bedroegen de lekverliezen aanvankelijk 25 tot 35 procent! Om
de economische verliezen, de milieuschade en de klachten van klanten die daarvan het gevolg waren te beperken, moesten vele leidingen worden vernieuwd.
Dat vergde veel tijd en het duurde meerdere jaren, voordat de lekverliezen tot
aanvaardbare proporties – minder dan tien procent – waren teruggebracht.32
Verder moesten de meeste gasmeters bij de afnemers worden vervangen en
moesten de binnenleidingen worden nagezien. Sommige gasbedrijven gingen
hun distributienet ook uitbreiden om nieuwe klanten aan te sluiten.33

Normgassen, gasbranders en de aardgas-ombouw
De toenemende beschikbaarheid van relatief goedkope soorten gas in de jaren vijftig
(waaronder ook aardgas) ‘leidde tot een twaalftal gaskwaliteiten, een last voor de verbruikers bij verhuizing, een last voor de toestellenfabrikanten met het oog op de vele types en onderdelen en een anti-propaganda voor het gas.’34 Daarom besloot de gasindustrie in 1960 – toen er nog weinig of niets bekend was over de grote hoeveelheden
aardgas die in Groningen waren aangeboord – tot normalisatie van de gaskwaliteit, de
druk en de toestellen. Er werden drie normgassen gedefinieerd, namelijk stadsgas, cokesovengas en aardgas, en elk gasbedrijf moest een keuze maken voor één van die drie. Het
wezenlijke verschil werd bepaald door de Wobbe-index.35 Voor elk normgas werd een
bepaalde Wobbe-index vastgesteld en een daarop afgestemde verbruiksdruk: stadsgas
met een druk van 7 millibar, cokesovengas met een druk van 12 millibar en aardgas met
een druk van 29 millibar. Hoe hoger de Wobbe-index van een gas, hoe meer zuurstof er
nodig was om een kubieke meter van dat gas te verbranden. De hogere druk (en de juiste vorm van de gasbrander) zorgde ervoor dat het gas meer lucht aanzoog, zodat er voldoende zuurstof beschikbaar was om al het gas goed te verbranden. Dat zou echter betekenen dat een gasbrander veel grotere vlammen en veel meer warmte zou geven,
wanneer hij op gas met een hogere Wobbe-index zou worden aangesloten, en dat was
niet de bedoeling. De oplossing daarvoor was om de gastoevoer te verkleinen door de
openingen van spuitstukken en kranen kleiner te maken. (Zie de schets van een gaskookbrander in figuur 11.1.) Dankzij de invoering van de normgassen hoefden de toestelfabrikanten hun gastoestellen nog maar in drie versies te leveren, alle drie met dezelfde gasbranders maar met verschillende spuitstukken en kranen. Het voordeel
daarvan was dat die nieuwe, universele toestellen eenvoudig konden worden aangepast
aan een ander normgas door enkele onderdelen te vervangen. Dat was handig voor
huishoudens die naar een gebied met een ander normgas verhuisden, en ook voor gasbedrijven die op een ander normgas wilden overgaan.36
De Nederlandse gasindustrie was net bezig met het geleidelijk invoeren van de normgas32 In 1975 was het gasverlies nog veel verder teruggedrongen, tot minder dan 1%: ‘Van de redactie’, Gas
95 (1975) 283.
33 De Voogd, ‘Aardgas in Nederland’, 149; Cornelisse e.a., Waar licht is, is vreugde, 115-116.
34 D.J. Adriaanse, ‘De gasnormen en de jongste aardgasvondsten’, Het Gas 82 (1962) 79-81, aldaar 79.
35 De Wobbe-index is afhankelijk van de verbrandingswaarde en de soortelijke dichtheid van het gas en
wordt uitgedrukt in MJ/m3.
36 ‘Het normaliseren van de gaskwaliteit en -druk in Nederland en het daarbij aanpassen van de gasver-
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sen en universele gastoestellen, toen duidelijk werd het Groningse aardgas ingezet zou
gaan worden voor de openbare gasvoorziening. Het Groningse aardgas bleek echter
een lagere Wobbe-index te hebben dan het
aardgas dat eerder op andere plaatsen was
gevonden, en daarom voegde men een vierde
normgas toe aan de norm. Dat betekende dat
ook de verbruiksdruk van het Groningse
aardgas lager moest zijn dan die van het
11.1 Kookbrander. Het gas komt uit het ‘oude’ aardgas, namelijk 25 millibar. Dat
spuitstuk (A) en zuigt primaire lucht (B) maakte het mogelijk om de bestaande uniaan. In de mengbuis (C) wordt gas en lucht versele toestellen door ombouw geschikt te
gemengd, voordat ze uit de branderkop maken voor het Groningse aardgas.37
(D) stromen. De branderkop wordt afgeDe introductie van het Groningse aarddekt door een branderdeksel (E).
gas, die plaats vond tussen 1964 en 1968,
maakte het noodzakelijk om alle vijf miljoen kooktoestellen, geisers en andere gasapparaten bij de mensen thuis te vervangen of om te bouwen, ook die bij de huishoudens die
voorheen het oude aardgas gebruikten. Voor gastoestellen van na 1962 was de ombouw
geen enkel probleem, want die voldeden aan de nieuwe normen. De meeste toestellen
uit de jaren vijftig konden eveneens omgebouwd worden, dankzij speciale ombouwsets
die werden vervaardigd door de fabrikanten van de toestellen. Oudere gastoestellen
konden echter wel voor problemen zorgen, want daarvoor moesten de gasfitters vaak
op maat gemaakte nieuwe branders vervaardigen. Een groot deel van de oude gastoestellen werd daarom niet omgebouwd maar vervangen door nieuwe toestellen.38
De Nederlandse gasbedrijven wilden het aardgas dezelfde gebruikswaarde geven als
stadsgas, zodat de eigenschappen van de kooktoestellen en met name de minimumstand
niet zouden veranderen. De Nederlandse huisvrouwen hechtten namelijk veel waarde
aan een goede kleinstelling om bepaalde gerechten te kunnen laten sudderen.39 In de
praktijk werd die bedoeling niet altijd gerealiseerd, zodat veel huisvrouwen na de ombouw klaagden dat hun spaarbrander of sudderpit een te grote vlam gaf. Soms was dat
te wijten aan onkunde of gemakzucht van de gasfitter, die wel de gasdoorvoer in de
hoogste stand had verkleind maar niet die in de kleinste stand. Soms kwam het ook
doordat de nieuwe brander iets hoger was dan de oude, zodat het vlammetje dichter bij
de pan stond. Een derde verklaring kon zijn dat de brander voor de ombouw gedeeltelijk verstopt was geweest met vuil. Huisvrouwen met deze klacht kregen het advies van
hun gasbedrijf om een treeftje of sudderplaatje40 te gebruiken.41
bruikstoestellen’, Het Gas 80 (1960) 171-177; A. van der Linden, ‘Opmerkingen over de methoden voor het
verwerken van aardgas door de gasbedrijven’, Het Gas 83 (1963) 22-28 en 43-47; A. van der Linden, ‘Aardgas en installatie’, Het Gas 84 nr.6 (1964) 119-121. (Van der Linden werkte bij het Gasinstituut VEG.) De
Voogd, ‘Aardgas in Nederland’; Cornelisse e.a., Waar licht is, is vreugde, 115-116.
37 Adriaanse, ‘De gasnormen en de jongste aardgasvondsten’, Het Gas 82 (1962) 79-81, 102; A. Palsma,
‘Iets over verbrandings- en afvoerproblemen bij het stoken met aardgas’, Het Gas 84 (1964) 271-275.
38 ‘Problemen bij het verbouwen van huishoudelijke gastoestellen’, Het Gas 83 (1963) 76; Gasverwarming (Nederlandse Consumentenbond, Den Haag, juli 1964) 7.
39 ‘Twee GASCON-scholen in bedrijf’, Het Gas 84 (1964) 206-207; De Voogd, ‘Aardgas in Nederland’, 150.
40 Een treeftje of sudderplaatje is een ijzeren ring of plaatje om tussen de pan en de pansteun te plaatsen,
zodat de pan iets minder verhit wordt en de warmte beter verdeeld wordt.
41 ‘Oh ja, nog dit ...’, De Koppeling 20 nr. 239 (7 juli 1965) 181; A. van der Linden en C. Schuuring, ‘Sudderen op aardgas’, Het Gas 85 nr. 8 (augustus 1965) 213-216.
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De overgang van kolengas op aardgas bracht ook nieuwe veiligheidsrisico’s met
zich mee: het gevaar voor vergiftiging verdween, maar het explosiegevaar werd
groter. Aardgas is niet giftig, omdat het geen koolmonoxide bevat, in tegenstelling tot kolengas.42 Als koolmonoxide wordt ingeademd komt dat in het bloed
terecht en dan kan het bloed minder zuurstof transporteren door het lichaam.
Een ernstige koolmonoxide-vergiftiging leidt daarom tot de dood. Wat het explosiegevaar betreft: kolengas en aardgas zijn allebei brandbare gassen, dus als
het onverbrand uitstroomt en zich met lucht mengt, kan er een explosief gaslucht-mengsel ontstaan. Bij aardgas is dat gevaar echter om twee redenen groter. Ten eerste is de distributiedruk hoger, zodat er meer gas kan ontsnappen uit
een eventueel lek en er eerder een explosief mengsel kan ontstaan. Ten tweede is
de verbrandingswaarde van aardgas twee keer zo groot, waardoor een eventuele explosie meer schade aan zal richten. Dat was ook de reden dat de gasbedrijven alle huisinstallaties controleerden en zonodig lieten repareren of vernieuwen (op kosten van de huiseigenaar of bewoner).43 Dat aardgas niet giftig maar
wel explosief is wordt treffend uitgebeeld door de volgende anekdote, die in
1965 werd opgenomen in ‘De Koppeling’, het personeelsblad van het Amsterdamse energiebedrijf:
In een streek, waar in sommige steden aardgas en in andere steden stadsgas wordt geleverd, wilde een man – het alleenzijn moe – zich van het leven beroven. Hij schreef een
lange brief aan een nicht, die zich wel eens om zijn welzijn had bekommerd, legde de
begrafenispolis op een duidelijk zichtbare plaats op het Biedermeyertafeltje in de huiskamer en ging in de keuken op een stoel voor het fornuis zitten, waarvan de ovenkraan
op stand 8 was gedraaid. Het gas stroomde hoorbaar uit het fornuis de keuken in. Was
het maar schijn of voelde hij zich werkelijk al wat slaperig worden? Het gas scheen zijn
dodelijke werk reeds uit te voeren, nog even en hij zou van niets meer weten ...
Het ontwaken, enige uren later, met een pijnlijke rug – veroorzaakt door het slapen
op een houten keukenstoel – bracht hem de ontstellende ontdekking dat hij nog leefde! Toen hij wilde zien hoe laat het was en daartoe de schakelaar van het licht omdraaide, volgde er een explosie met een klap, die het huis op zijn basis deed schudden.
De levensmoede man kwam wonder boven wonder levend – zij het wel gehavend – uit
de puinhoop tevoorschijn. Het aardgas dat niet giftig, maar wel explosief is, had hem
het leven doen behouden.44
42 Aardgas zelf bevat zoals gezegd geen koolmonoxide, maar bij onvolledige verbranding van gas kan
koolmonoxide wel degelijk ontstaan, bijvoorbeeld in slecht werkende apparaten of als gevolg van onvoldoende ventilatie. Overigens was de giftigheid van de gefabriceerde gassen in de jaren zestig al aanzienlijk
verminderd, vergeleken met het vroegere stadsgas.
43 ‘Aardgas en veiligheid’, De Koppeling (maandblad van het Gemeente-energiebedrijf Amsterdam) jrg.
20 nr. 239 (7 juli 1965, themanummer over de aanstaande ombouw op aardgas) 182.
Wanneer aardgas ontsnapt in een afgesloten ruimte, bijvoorbeeld een keuken, mengt het zich met de lucht
en kan er explosiegevaar onstaan. Als het luchtmengsel minimaal vijf en maximaal veertien volumeprocent
aardgas bevat, is het minste vonkje genoeg om een gasexplosie te veroorzaken (een reactie tussen methaan
en zuurstof). Voor stadsgas lag het explosiegevaar bij iets hogere waarden: tussen 9 en 24 volumeprocent.
De Voogd, ‘Aardgas in Nederland’; Winkler Prins Technische Encyclopedie (Amsterdam/Brussel 19751978) lemma’s ‘aardgas’ en ‘gasexplosie’.
44 ‘Niet giftig, wel explosief’, De Koppeling 20 nr. 239 (7 juli 1965) 178.
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11.2 Gasfitter die een fornuis
ombouwt voor aardgas ‘onder
het waakzaam oog van de eigenaresse’.

Elk gasdistributiebedrijf was verantwoordelijk voor de ombouw van de gasapparaten bij zijn klanten, en natuurlijk voor de aanpassingen van zijn distributienet. Maar die hele ombouwoperatie werd strak van bovenaf gecoördineerd
door de SROG in samenwerking met de Gasunie. Voor elke gemeente werd bepaald wanneer de ombouw plaats zou vinden. Alle voorbereidingswerkzaamheden moesten op het juiste moment klaar zijn, zodat direct kon worden overgeschakeld wanneer het aardgas in een bepaald gebied werd aangevoerd door de
nieuwe transportleiding.
Om te beginnen gingen enquêteurs langs de huizen om na te gaan welke gasapparaten de mensen in huis hadden. Bij die gelegenheid maakten ze de mensen ook attent op de mogelijkheid om verouderde gasapparaten in te ruilen
voor nieuwe. De gasbedrijven stimuleerden die mogelijkheid door inruilpremies en kortingen te geven, want nieuwe apparaten waren veel eenvoudiger
om te bouwen.45 In het ideale geval werden de oude apparaten door nieuwe
vervangen op het moment van de omschakeling, zodat ombouwen niet eens
nodig was. Een ander argument voor de inruilactie was dat nieuwe apparaten
veiliger waren. De inruilactie werd een succes; er werden 1,7 miljoen gastoestellen ingeruild. Voor de ombouw werden steden ingedeeld in secties van
zo’n drieduizend gebruikers. Elke week werd één zo’n sectie omgebouwd van

45 In Amsterdam kregen de huishoudens een inruilvergoeding van ƒ35 voor een tweevlamskomfoor en ƒ90
voor een gasfornuis, terwijl ze ook nog tien procent korting kregen op de aanschaf van een nieuw toestel. Een
eenvoudig fornuis kostte destijds ƒ240 à 300. ‘Inruilvergoedingen’, De Koppeling 20 nr. 239 (7 juli 1965) 183.
De Koppeling 22 nr. 272 (5 december 1967, themanummer over de voltooide ombouw op aardgas) 45.
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stadsgas op aardgas. Op maandag werd dan aardgas toegelaten in de gasleidingen en nog dezelfde dag kwamen gasfitters langs bij alle drieduizend woningen om de nieuwe toestellen te installeren of de oude kooktoestellen ter
plekke aan te passen. Als dat niet lukte kreeg de klant een leenkomfoor, zodat
in ieder geval iedereen ’s avonds zijn eten kon koken. De overige toestellen
werden dan in de rest van de week omgebouwd. En de week daarop verhuisde de ombouwploeg naar de volgende sectie. Zo ging dat door, week na week,
een paar jaar lang.46
In 1964 werden de eerste woningen aangesloten op het Groningse aardgas, in
het noord-oosten van het land. In de jaren daarna verspreidde het aardgas zich
naar het midden, het zuiden en het westen van Nederland. Van maand tot
maand werden steeds meer gemeenten, en dus steeds meer huishoudens, aangesloten op aardgas. Zo gauw in een gebied aardgas beschikbaar was, staakte de
lokale gasfabriek de eigen gasproductie of werd de levering van cokesovengas
of raffinaderijgas beëindigd. De betreffende producenten, zoals Hoogovens,
moesten stoppen met hun gasproductie (of het gas voor andere, industriële
toepassingen gaan gebruiken) en daarvoor ontvingen ze compensatie van de
Gasunie.47
De ombouwoperatie verliep in een hoog tempo. Eind 1965 waren er in Nederland al 1 miljoen woningen op het Groningse aardgas aangesloten. In 1,4
miljoen woningen gebruikte men nog ander leidinggas, terwijl de overige
800.000 woningen geen gasaansluiting hadden.48 In 1968, toen de ombouw in
heel Nederland was voltooid, was 78% van de woningen aangesloten.49 Maar
daar bleef het niet bij. Het was de bedoeling van de Gasunie en van de plaatselijke distributiebedrijven om zoveel mogelijk huishoudens aan te sluiten, dus
ook huishoudens die tot dan toe geen aansluiting hadden op een gasnet. De bestaande gasverbruikers, die vooral woonden in de steden en (grotere) dorpskernen, waren als eerste van aardgas voorzien. Veel distributiebedrijven gingen
vervolgens hun distributienet uitbreiden naar de buitengebieden om ook zoveel
mogelijk plattelandsbewoners aan te sluiten.50 Daardoor liep het percentage
woningen met gasaansluiting snel op tot 89% in 1975 en verder tot 97% in
46 Schippers en Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, 217; De Koppeling 22 nr. 272 (5 december 1967).
47 Schippers en Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, 211-212.
48 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1965, CBS (Den Haag 1967); Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in Nederland 1965, CBS (Den Haag 1967).
49 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland, CBS.
In december 1968 werd de ombouwoperatie feestelijk afgesloten. Egmond aan Zee was de laatste gemeente die volgens plan werd aangesloten op het aardgas. Gorinchem kreeg het aardgas echter pas een jaar later vanwege een conflict tussen de gemeente en de provincie. En ook de Waddeneilanden moesten langer
wachten op aansluiting; Vlieland kreeg als allerlaatste gemeente in 1986 aardgas. Kielich, Ondergronds
rijk, 78-79.
50 A. Correljé, Hollands Welvaren, 35. Alle woningen die nieuw werden gebouwd, zeker na 1968, werden direct aangesloten op het aardgasnet, dus ook daardoor steeg het percentage woningen met aansluiting.
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1980.51 Niet alleen het aantal aansluitingen maar ook het gemiddeld jaarverbruik per aangesloten woning nam toe, in sterke mate zelfs. Het liep op van 460
m3 in 1965 tot 1800 m3 in 1970 en tot 2700 m3 in 1975. De oorzaak daarvan was
het toenemend gebruik van gas voor haarden en centrale verwarming (zie
hoofdstuk 12).52
Drie kwart van de huishoudens had al een gasaansluiting op het moment dat
het aardgas zijn intrede deed. Voor hen gold dat het gasbedrijf de levering van
het oude gas staakte en verving door de levering van aardgas, zonder dat ze
daar invloed op hadden. Huishoudens die het daar niet mee eens waren konden
wel hun verbruiksovereenkomst opzeggen, maar daarmee kregen ze het stadsgas niet terug. Zodoende gingen vrijwel alle gasklanten mee met de overgang
op aardgas.
Bij de 800.000 woningen die in 1965 nog geen gasaansluiting hadden was de
situatie anders. Binnen die groep moet onderscheid gemaakt worden tussen
woningen waar geen gasleiding in de buurt was (op het platteland en in sommige gemeenten zonder gasvoorziening) en woningen waar wel een gasleiding
door de straat liep maar die toch niet aangesloten waren. De stad Heerlen was
een merkwaardig geval in dit opzicht, want daar waren nog in 1961 meer huishoudens met een kolenfornuis dan met een gasfornuis, hoewel er wel in alle
straten een gasleiding lag. Dat kwam doordat een groot deel van de beroepsbevolking in de kolenmijnen werkte en gratis steenkool kreeg voor huishoudelijk
verbruik. Eind jaren zestig werd echter een begin gemaakt met de sluiting van
de mijnen, waardoor de mijnwerkers hun baan verloren en dus ook hun gratis
steenkool. Veel huishoudens vervingen daarom hun kolenfornuis en kolenkachel door gastoestellen en in 1970 verwarmde zestig procent van de Heerlense
huishoudens met gas. Desondanks waren er begin jaren zeventig nog opvallend
veel huishoudens die niet aangesloten wilden worden op het aardgas en die
trouw bleven aan steenkool.53
Omdat gasbedrijven hun distributienet in de jaren zestig en zeventig uitbreidden naar het platteland, kwamen de meeste huishoudens die het tot dan
toe zonder leidinggas hadden moeten stellen op een gegeven moment ook binnen bereik van het aardgas. De meerderheid daarvan wilde graag aardgas gaan
gebruiken en liet zich aansluiten. Om zoveel mogelijk klanten te werven namen
de gasbedrijven in het algemeen de aansluitkosten voor hun rekening. Ook wer51 In 1980 had drie procent van de huishoudens dus geen aardgas. Een derde daarvan was aangesloten op
een collectief systeem voor centrale verwarming. In de woningen zonder aardgasaansluiting gebruikte men
voor koken en warmwatervoorziening elektriciteit of flessengas of, in een klein aantal gevallen, een collectieve warmwatervoorziening. J.A. Laman, ‘Situatieschets van niet op aardgas aangesloten woningen’, Gas
(januari 1982) 33-36.
52 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland, CBS. Het gasverbruik van gassoorten met lagere verbrandingswaarde is omgerekend naar Gronings aardgas equivalenten (GAE).
53 Er waren in Heerlen in 1961 meer dan 10.000 kolenfornuizen, minder dan 7.000 gasfornuizen en 89
elektrische fornuizen. Buiter e.a., Het nut van de verandering, de verandering van het nut, 107-109.
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den flessengastoestellen soms gratis omgebouwd of met inruilpremie vervangen
door nieuwe gasapparaten. De directeur van het Groningse gasbedrijf Fivelingo zei daarover: ‘Het is van het begin af aan direct onze opzet geweest om de
mensen zoveel mogelijk “aardgas-minded” te maken. Ons belangrijkste wapen
om de mensen warm te maken voor gas was ongetwijfeld het huis-aan-huis bezoek van een juffrouw van het gasbedrijf. Zij praatte met de huisvrouwen van
vrouw tot vrouw en dat heeft enorme resultaten opgeleverd. Het nam de vrees
voor de nieuwigheid bij veel mensen weg.’54
Toch weigerden sommigen (in eerste instantie) een aansluiting. Ze gebruikten
naar tevredenheid kolen, olie of elektriciteit voor koken en verwarming en ze
hadden daarom geen behoefte aan het nieuwe en onbekende aardgas. In het verzorgingsgebied van gasbedrijf Fivelingo bijvoorbeeld weigerde een paar procent van de huishoudens een aansluiting, hoewel de leiding langs hun voordeur
werd gelegd. Eén van die weigeraars was de zestigjarige overbuurvrouw van de
directeur van Fivelingo. Hij zei over haar: ‘Ach, ik neem haar dat helemaal niet
kwalijk. Dit is een alleenwonende vrouw, die haar eten kookt op wat houtafval
en van alle moderne dingen niets moet weten. Van deze gevallen zijn er wel
meer, maar aan de andere kant merken we steeds, dat mensen die eerst pertinent
een aansluiting weigerden, toch van mening veranderen, omdat ze zien dat het
buren en kennissen zo goed bevalt.’55
Behalve mensen die geen enkele behoefte hadden aan aardgas waren er ook
mensen die beducht waren voor het explosiegevaar van aardgas en die daarom
gasverwarming van de hand wezen, of geen aardgas in huis wilden. Een anekdotisch voorbeeld daarvan is het verhaal van mijn grootouders. Mijn oma
kwam uit een dorp zonder leidinggas en was van huis uit gewend aan elektrisch koken. Toen mijn opa en oma in 1944 trouwden en in Axel gingen wonen, waar wel een gasfabriek was, kochten ze een elektrisch fornuis. Ten eerste
was mijn oma gewend aan elektrisch koken en ten tweede waren gasfornuizen
in 1944 niet of nauwelijks voorhanden, terwijl het elektriciteitsbedrijf PZEM
wel fornuizen leverde. Eind jaren vijftig lieten ze ook een douche in hun huis
installeren en toen gingen ze een boiler huren van de PZEM. In 1964 of daaromtrent, toen de kolenhaard van mijn opa en oma aan vervanging toe was, zag
mijn opa op een tentoonstelling van het Axelse gasbedrijf gevelkachels voor
stadsgas. Die waren wel duur in gebruik, maar mijn opa wist dat er binnen één
of twee jaar ook in Axel goedkoop aardgas beschikbaar zou zijn. Hij wilde
echter geen gasleidingen in huis vanwege het explosiegevaar. Daarom moest
de gasleiding buitenom het huis worden gelegd: van de straat naar de gasmeter
in de bijkeuken en van de gasmeter weer buitenom, langs de gevel, naar de gevelkachels in de keuken en woonkamer. Toen daarna het aardgas kwam, wer54 ‘De overschakeling op aardgas’, De Woningbouwvereniging (1965) 188-191, aldaar 190.
55 Ibidem.
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den de gevelkachels omgebouwd, maar voor koken en warm water bleven ze
elektriciteit gebruiken, tot op heden toe. De gevelkachels lieten ze enkele jaren later vervangen door centrale verwarming en ook toen was het motto
‘geen gas in huis’. Daarom werd de cv-ketel in een ketelruimte geplaatst die
naast de bijkeuken tegen het huis aan was gebouwd en die enkel buitenom
toegankelijk was.56
Deze anekdote is weliswaar niet representatief, maar toch waren er wel
meer mensen die geen gasverwarming wilden uit angst voor gasexplosies, zelfs
mensen die wel op gas kookten. Zij bleven daarom trouw aan hun kolen- of
oliehaard. Er waren zelfs mensen die nog een nieuwe oliehaard of olie-cvketel aanschaften, toen er al aardgas was. Wel moet gezegd worden dat de
meeste bezwaren tegen aardgas van tijdelijke aard waren. Veel huishoudens
lieten zich na verloop van een aantal jaren alsnog aansluiten of gingen toch
met gas verwarmen.57
Een dergelijke reactie van de consumenten – het niet direct willen accepteren
van aardgas als brandstof voor verwarming – was ook bekend uit de beginjaren
van het aardgas in de Verenigde Staten. Een Nederlandse gasingenieur noemde
dat, toen hij een voordracht hield over zijn studiereis door de VS in 1964. Een
medewerker van een gasbedrijf in de buurt van Chicago had hem verteld ‘dat
het van 1932 af (het jaar dat men met de distributie van aardgas is begonnen) tot
1939 heeft geduurd vóórdat het publiek rijp was voor gasverwarming in verband met de daaraan verbonden gevaren.’ Dat gasverwarming vanaf 1939 wel
werd geaccepteerd was ten dele te danken aan strengere veiligheidseisen en een
lagere prijs, maar verder was het blijkbaar een kwestie van juiste propaganda en
gewenning.58
Deze voorbeelden laten zien welk beeld de gasbedrijven van de gebruikers
hadden: het beeld van passieve consumenten die voorlichting nodig hadden en
eventueel een gewenningsperiode, en die dan zouden inzien dat aardgas de beste keus was voor koken en verwarming. De huishoudens die in eerste instantie
geen belangstelling hadden voor een gasaansluiting of gasverwarming werden
door de gasbedrijven beschouwd als achterblijvers die uiteindelijk ook zouden
inzien dat aardgas in alle opzichten beter was dan andere energiedragers. De enkelingen die bleven weigeren werden afgedaan als ouderwets, of zelfs achterlijk.
De argumenten die consumenten hadden om niet voor aardgas te kiezen kregen
daarbij weinig aandacht van de gasbedrijven, omdat het immers om kleine aantallen ging.
56 Deze anekdote heeft mijn opa mij zo verteld.
57 Het explosiegevaar van aardgas was bijvoorbeeld in Maastricht een veel besproken onderwerp. Daar
vonden in de jaren zestig en zeventig meerdere grote gasexplosies plaats. Zo veroorzaakte een gaslek in
1967 een grote explosie waarbij vier leden van een gezin omkwamen. Marcel Put, ‘Maastricht in bedrijf. Geschiedenis van de gemeentelijke nutsvoorzieningen in Maastricht, circa 1840-heden’ (manuscript SHT) 139.
58 G. Spee, ‘Enkele belangrijke toepassingen van aardgas in de Verenigde Staten’, Het Gas 84 nr. 9 (1964)
194-202, aldaar 198, 202.
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Dit beeld van de gebruikers is erg eenzijdig en het is de vraag of het recht
doet aan de rol die de gebruikers hadden bij de invoering van het aardgas. De
in dit hoofdstuk beschreven manier waarop de Gasunie, de overheid en de
gasbedrijven de invoering van het aardgas hebben aangepakt, lijkt dit beeld te
bevestigen. Het is echter van belang om de toepassingen in het huishouden,
met name de opkomst van centrale verwarming, nader te bestuderen en daarbij vooral aandacht te besteden aan de propaganda van de gasbedrijven, de rol
van intermediaire actoren en de keuzes die de huishoudens al of niet maakten.

12 Verwarming

12.1

Inleiding

Het doel van de introductie van aardgas op de huishoudelijke markt was om de
markt voor verwarming te veroveren en uit te breiden tot centrale verwarming,
zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Dit hoofdstuk gaat over de reacties
van gebruikers, intermediaire actoren en woningbouwverenigingen op de invoering van het aardgas en over hun houding ten opzichte van centrale verwarming. Er waren verschillende opties om de woningen in hun geheel te verwarmen: meerdere kachels per woning, een individuele cv-installatie per woning, of
een collectief verwarmingssyteem. En zo’n collectief systeem kon ofwel een
blok (flat), ofwel een wijk ofwel een stad van warmte voorzien. In dit hoofdstuk
wordt beschreven hoe de invoering van gasverwarming en centrale verwarming
werd gerealiseerd in de periode 1960-1975 en wie voor welke verwarmingsoptie koos.
Alvorens iets te zeggen over gasgestookte centrale verwarming moet echter
eerst aan bod komen dat er in begin jaren zestig, dus nog voor de invoering van
het aardgas, volop woningen gebouwd werden met oliegestookte collectieve cvinstallaties. Dat wordt beschreven in paragraaf 12.2. De vraag hoe (centrale)
verwarming op aardgas werd ingevoerd komt aan bod in paragraaf 12.3, waarin
met name de propaganda van de Gasunie en de gasdistributiebedrijven, de aardgastarieven en de ontwikkeling van gaskachels en cv-installaties beschreven
worden. De vraag wie voor welke optie koos is verdeeld over vier paragrafen,
waarin vier verschillende segmenten van de verwarmingsmarkt worden besproken, namelijk lokale verwarming, collectieve cv, individuele cv en stadsverwarming. Daarbij komen de keuzemogelijkheden van woningbouwverenigingen
en huishoudens uitgebreid aan bod, evenals de belangrijke rol van de overheid
en overige actoren. Paragraaf 12.4 behandelt de markt voor lokale verwarming,
die vooral uit bestaande woningen bestond en waarbij kolen-, olie- en gashaarden onderling concurreerden. Paragraaf 12.5 behandelt collectieve centrale verwarming, een optie die toegepast werd in nieuwe etagewoningen. Woningbouwverenigingen moesten daarbij kiezen tussen oliestook en gasstook. In 12.6
volgt individuele centrale verwarming met een gasketel. Die optie kreeg bij
nieuwe eengezinswoningen meestal de voorkeur, zowel van woningbouwverenigingen als van huishoudens. Het vierde marktsegment, stadsverwarming,
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wordt in 12.7 beschreven. Het percentage woningen met stadsverwarming was
klein en groeide nauwelijks, vanwege de concurrentie van het goedkope aardgas. Paragraaf 12.8 geeft aan de hand van een tabel een samenvattend overzicht
van de toegepaste opties voor verwarming in de periode 1960-1975 en in paragraaf 12.9 komen in het kort de ontwikkelingen na 1975 aan bod, bij wijze van
epiloog. In 12.10 tenslotte volgen de conclusies van dit hoofdstuk.

12.2

Collectieve centrale verwarming op olie

Centrale verwarming, ook van de volkswoning, is een sociale eis van deze tijd.1

Het bovenstaande citaat komt uit het boek De verwarming van de volkswoning, dat in 1959 werd gepubliceerd. Dit boek leverde een belangrijke bijdrage
aan de discussie die eind jaren vijftig opkwam over centrale verwarming in woningwet-etagewoningen door middel van een collectief systeem (oliegestookte
blok- of wijkverwarming). De auteurs De Klerk en Klaassen toonden op basis
van diverse enquêtes aan dat het sociaal zeer gewenst èn economisch haalbaar
was om meerdere vertrekken in arbeiderswoningen te verwarmen door blokverwarming. Het boek werd weliswaar geschreven in opdracht van een jubilerend installatiebedrijf, maar er werden rond 1960 meerdere studies gedaan, enquêtes gehouden en symposia georganiseerd, waaruit vergelijkbare conclusies
naar voren kwamen.
Al in 1957 hield de Algemene Vereniging voor de Centrale VerwarmingsIndustrie een congres getiteld ‘Verwarming van volkswoningen’, waar onder
andere de goede ervaringen gepresenteerd werden met de blokverwarming bij
woningwetwoningen in Amersfoort. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
organiseerde in 1961 een symposium met de titel ‘Is centrale verwarming voor
volkswoningen luxe?’. Een van de sprekers daar was D. Holdert, directrice van
het voorlichtingsinstituut van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.
Zij vergeleek Nederland met andere Europese landen en constateerde dat Nederland ver achterliep op het gebied van centrale verwarming (zie de percentages
die in paragraaf 7.5 al zijn genoemd). Vervolgens organiseerde de Nederlandse
Huishoudraad in 1963 een studiedag over centrale verwarming voor leden van
de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw (VAC). De VAC te Leiden
bijvoorbeeld nam deel aan die studiedag en was voorstander van collectieve
centrale verwarming in etagewoningen: ‘Zij juicht de voorziening met centrale
verwarming toe, mits het voornemen bestaat alle vertrekken van de woning op
deze wijze te verwarmen’, aldus de notulen van een vergadering in 1963 over
1 A. de Klerk en L.H. Klaassen, De verwarming van de volkswoning. Economische en sociologische aspecten (studie in opdracht van de jubilerende NV Frits M. Beukers Verwarmings Maatschappij, Schiedam)
(Leiden 1959) citaat op pagina 25 en verder diverse passages.
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een bouwplan met centrale verwarming.2 Eveneens in 1963 publiceerde TNO
een onderzoek ‘naar de mening van de Nederlandse huisvrouw over de verwarming van haar woning’, dat ook een pleidooi bevatte om op grote schaal centrale
verwarming toe te passen.3
Enerzijds bleek er onder alle lagen van de bevolking een toenemende behoefte te zijn aan centrale verwarming en anderzijds bleek dat collectieve centrale
verwarming niet veel duurder hoefde te zijn dan lokale verwarming van alleen
de woonkamer. Het feit dat de meeste volkswoningen in de winter slechts één
verwarmd vertrek hadden, werd ook door andere betrokkenen gezien als een
grote beperking van de leefruimte en het gezinsleven (denk aan hobby’s, studerende kinderen, zieken, bezoek).
Enquêtes leerden dat zestig procent of meer van de ondervraagde bewoners
van volkswoningen de voorkeur gaf aan blokverwarming van de gehele woning
boven lokale verwarming met een kolen- of oliehaard, en bovendien extra wilde betalen voor deze voorziening. Deze bewoners noemden de volgende voordelen van blokverwarming: het is schoner en vergt minder werk; alle vertrekken
kunnen verwarmd worden; de temperatuur is constant en makkelijker te regelen; en het huis is minder vochtig. De ondervraagde bewoners die de voorkeur
gaven aan lokale verwarming noemden als nadelen van blokverwarming: ongezellig; te droge warmte; afhankelijk van derden; temperatuur slecht te regelen;
en te duur. Over de mogelijkheid voor bewoners om zelf de temperatuur te regelen liepen de meningen dus sterk uiteen. Dat de meningen over de regelmogelijkheid van de temperatuur zo uiteen liepen kwam waarschijnlijk doordat die
niet in alle gevallen even goed was en doordat niet alle mensen dezelfde eisen
stelden aan die regeling.
De Klerk en Klaassen hadden berekend dat het prijsverschil tussen lokale verwarming en blokverwarming veel kleiner was dan de meeste mensen tot dan toe
dachten. De kosten van het stoken van een kolenhaard of -kachel, inclusief afschrijving, reiniging en reparaties en kosten voor kolenberging, schoorsteen en
bijverwarming bedroegen in 1957 gemiddeld zo’n ƒ240 per jaar. Een oliehaard
die tijdens het stookseizoen hele dagen brandde kostte hetzelfde of iets meer.
Blokverwarming (met verwarming in de woonkamer, keuken, een slaapkamer,
toilet en douchecel) zou volgens hen niet meer dan ƒ260 à 280 per jaar hoeven
2 GA Leiden, archief VAC Leiden, doos 1 Oud documentatiemateriaal, notulen VAC 2 april 1963.
3 ‘Verwarming van volkswoningen. Verslag van de zittingen van het Congres der Nederlandse Verwarmingsindustrie op 22 en 23 mei 1957 te Enschede’, Verwarming en Ventilatie 14 (juni 1957) 191-204;
‘Is centrale verwarming voor volkswoningen luxe?’, Bouw 17 (29 september 1962) 1384-1394 (verslag van
een gemeenschappelijke ledenvergadering van het KIvI, afd. gezondheidstechniek en de Nederlandse technische vereniging voor verwarming en luchtbehandeling); ‘Verslag van een studiedag over centrale verwarming van de woning voor leden van de Vrouwen Adviescommissies voor de Woningbouw in Nederland’
(Nederlandse Huishoudraad, Den Haag 1963); C. Horch, ‘Woning, wonen en warmte. Beschrijvend sociologisch onderzoek naar de mening van de Nederlandse huisvrouw over de verwarming van haar woning’,
rapport nr.30 Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (1963).
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kosten. Andere onderzoeken kwamen uit op bedragen van ƒ300 of meer.4 Ter
vergelijking: in 1956 had een modaal gezin een bruto jaarinkomen van ƒ4800,
waarvan ƒ310 werd besteed aan energie (gas, elektriciteit, kolen en olie).5 Hoewel blokverwarming dus (iets) duurder was dan lokale verwarming, kwamen
steeds meer mensen tot de overtuiging dat collectieve centrale verwarming economisch haalbaar was voor etagewoningen en dat het zoveel mogelijk moest
worden toegepast bij nieuwbouw, ook met het oog op de toekomstwaarde van
de woningen. Dankzij de toenemende welvaart zouden ook huishoudens met
lagere inkomens extra willen betalen voor centrale verwarming, zo redeneerde
men. Dat bood immers meer gemak, betere hygiëne en een grotere bewoonbare ruimte. En voor degenen die geen centrale verwarming wilden, waren er nog
voldoende bestaande woningen.6
Het gevoerde debat leidde ertoe dat de minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid rond 1960 zijn beleid wijzigde en de voorwaarden versoepelde
om woningwetwoningen met centrale verwarming te bouwen.7 Het gevolg was
dat centrale verwarming (door middel van blok-, wijk- of stadsverwarming)
binnen korte tijd een normale voorziening werd voor etagewoningen. In 1960
werd tien procent van de nieuwe woningwet-etagewoningen gepland met centrale verwarming, in 1961 twintig procent en in 1964 al meer dan zestig procent.
Bij duurdere categorieën etagewoningen (premiewoningen en ongesubsidieerde woningen) werd centrale verwarming al eerder en meer toegepast dan bij
woningwet-etagewoningen. De verspreiding (diffusie) van centrale verwarming
in alle etagewoningen samen is weergegeven in grafiek 12.1 (zie pagina 255). Die
grafiek toont ook dat centrale verwarming bij eengezinswoningen in de eerste
helft van de jaren zestig nog een uitzondering was. Dat kwam omdat het te duur
was om die woningen te voorzien van blok- of wijkverwarming.
In begin jaren vijftig werd collectieve centrale verwarming meestal gerealiseerd door kolengestookte blokverwarming. Tegen het eind van de jaren vijftig
trad er echter een verschuiving op van kolen naar olie en van blokverwarming
naar wijkverwarming. Olieketels hadden het grote voordeel dat ze minder be-

4 J. Hamaker, ‘Economische aspecten’, Bouw (29 september 1962) 1389-1391. Hamaker was medewerker
van TNO en hield een voordracht op het KIvI-symposium in 1961.
5 E. Hemrica, ‘Huishoudelijk gasverbruik. De rol van gas binnen het energieverbruik in het huishouden’,
Gas 100 (juni 1980) 318-327, aldaar 325. Bij deze ƒ310 zijn de afschrijvingskosten voor de kachel e.d. niet
inbegrepen.
6 René de Kam noemt in zijn boek over de stadsverwarming in Utrecht nog een argument voor collectieve verwarming dat niet werd genoemd in de toenmalige discussies. Dat is het argument dat gewone kachels
niet gebruikt konden worden in flatgebouwen die hoger waren dan vier verdiepingen. (De schoorstenen
zouden te lang worden en daardoor niet goed functioneren.) René de Kam, Een hart van Warmte. 75 Jaar
stadsverwarming in Utrecht (Utrecht 1998) 39.
7 Horstman vermeldt in een artikel over centrale verwarming dat de minister rijksvoorschotten verstrekte voor woningwetbouw, ‘ook bij toepassing van centrale verwarming, mits de opzet en de exploitatiekosten binnen nauwgestelde grenzen blijven.’ A.J.C. Horstman, ‘Centrale verwarming in de woningwetbouw;
met olie of aardgas?’, De Woningbouwvereniging 24 (1964) 9-12.
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diening nodig hadden dan kolenketels.8 Wijkverwarming, waarbij minstens
tweehonderd woningen vanuit één ketelhuis werden verwarmd, kreeg steeds
meer de voorkeur, omdat voor zo’n grote installatie goedkope stookolie als
brandstof kon worden gebruikt. Als wijkverwarming niet mogelijk was (omdat
de woonblokken te ver uiteen lagen of de bodemgesteldheid ongeschikt was
voor ondergrondse transportleidingen) koos men voor blokverwarming met
zware huisbrandolie als brandstof.9

12.3

Aardgas voor verwarming

De komst van het aardgas betekent (...) een keerpunt in de verwarming van onze woningen. De tijd dat in de wintermaanden slechts één verwarmde kamer beschikbaar
was zal nu snel tot het verleden gaan behoren.10

Dit citaat, afkomstig uit de propaganda van de gasbedrijven, geeft de belofte van
het aardgas goed weer: het aardgas was niet zomaar een schone en goedkope
brandstof die olie en kolen zou vervangen, maar het zou warmte en comfort in
de hele woning brengen en daarmee de kwaliteit van de Nederlandse woningen
verbeteren. Het ‘aardgastijdperk’ begon in 1962, toen de Tweede Kamer de
Aardgasnota aannam. Vanaf dat moment stond de komst van het aardgas en de
toepassing voor verwarming van woningen volop in de belangstelling van de
media en het publiek.11
8 Hamaker, ‘Economische aspecten’; H. Meyer, ‘Technische mogelijkheden’, Bouw (29 september 1962)
1392-1394.
Vanaf 1959 tot 1963 publiceerde de Staatsmijnen het kwartaalblad Moderne kolenverwarming om onder
andere kolengestookte blokverwarming te promoten, als reactie op de oprukkende oliestook. Het blad besteedde bijvoorbeeld aandacht aan twaalf nieuwgebouwde flat-complexen in diverse steden waar blokverwarming op kolenstook werd toegepast. Gemeenschappelijk Belang 50 (1957/58) 234; Gemeenschappelijk
Belang 52 (1959/60) 165; inhoud van Moderne kolenverwarming ontleend aan de index die eind 1963 verscheen.
9 Als brandstof voor ruimteverwarming gebruikte men meerdere soorten olie, die onderling verschilden
in eigenschappen en prijs. Van duur naar goedkoop luidde het rijtje als volgt: petroleum, lichte huisbrandolie (HBO I), zware huisbrandolie (HBO II) en stookolie. Petroleum was niet alleen de duurste maar ook
de meest zuivere en vloeibare soort en bovendien reukloos, terwijl stookolie een zware, stroperige olie was.
Stookolie kon enkel gestookt worden in grote installaties, zoals die voor wijkverwarming werden gebruikt.
Zware huisbrandolie was geschikt voor kleinere installaties (blokverwarming), terwijl lichte huisbrandolie
de aangewezen brandstof was voor cv-ketels die één woning konden verwarmen en voor sommige oliehaarden. Voor de meeste oliehaarden en voor kleine oliekacheltjes was petroleum echter de enige geschikte
brandstof.
10 Citaat uit het boekje Aardgas voor Heerlen dat Gemeentebedrijven Heerlen in 1966 huis aan huis liet
bezorgen. Hans Buiter, Judith Schueler en Frank Veraart, Het nut van de verandering, de verandering van
het nut. Nutsvoorzieningen in Heerlen 1902-1999 (NV Nutsbedrijf Heerlen 1999) 107.
11 Die kwaliteitsverbetering werd genoemd door Horstman, die werkzaam was bij de Nationale Woningraad, en de term ‘aardgastijdperk’ is ontleend aan Van Luttervelt, die werkte op het secretariaat van de Algemene Vereniging voor de Centrale Verwarmingsindustrie.
Horstman, ‘Centrale verwarming in de woningwetbouw; met olie of aardgas?’; C.A.A. van Luttervelt,
‘CV in nieuwe woningen’, Gas 90 (nov. 1970) 395-405 (eerder verschenen in Verwarming en Ventilatie nr.6
(juni 1970).
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De propagandacampagne van de Gasunie in samenwerking met de gasdistributiebedrijven startte in 1964 met de ‘aardgasdag’ op de Voorjaarsbeurs te
Utrecht. Tijdens die dag hield R.M. van Reenen, voorzitter van de VEG, een
voordracht waarin hij de achterstand van Nederland ten opzichte van het buitenland op het gebied van centrale verwarming schetste. Hij meende ‘dat met de
vondst van [het Groningse aardgas] een nieuw tijdperk is begonnen, waarin een
goedkopere verwarmingsmogelijkheid zal gaan ontstaan en dat daardoor het
verlangen naar een grotere, beter en efficiënter verwarmde ruimte per woning
zal toenemen.’12
Dat verlangen naar een ruimere (en meer comfortabele) verwarming van de
woning bestond al langer, zoals in de vorige paragraaf over collectieve verwarming is aangetoond. Zelfs rond 1950, in de discussie over collectieve voorzieningen, was de wenselijkheid van centrale verwarming al benadrukt door beleidsmakers en architecten. Sindsdien had de introductie van oliehaarden en de
toepassing van centrale verwarming in etagewoningen en kantoorgebouwen en
dergelijke ertoe geleid dat de gebruikelijke kolenhaard, die slechts de woonkamer verwarmde en de rest van het huis koud liet, steeds minder vanzelfsprekend
werd. Ook de invoering van de vrije zaterdag en de groeiende belangstelling
voor avondstudies leidden ertoe dat huishoudens gingen nadenken over een
verwarmde (slaap)kamer voor hobby- of studiedoeleinden. Het was bovendien
een periode van toenemende welvaart, waardoor de Nederlanders meer behoefte kregen aan luxe en comfort in het algemeen. De belofte van het goedkope
aardgas wakkerde de behoefte aan comfortabele verwarming vervolgens nog
verder aan.13
De markt voor verwarming werd in 1964 gekenmerkt door enerzijds de overheersende toepassing van kolen- en oliehaarden en anderzijds de opkomst van
collectieve centrale verwarming op olie. Toen verscheen de Nederlandse Gasunie op het toneel met de bedoeling om binnen tien jaar de verwarmingsmarkt
te veroveren. Het aardgas moest kolen en olie gaan verdringen als brandstof, en
centrale verwarming moest in veel meer woningen toegepast gaan worden. Om
die opzet te realiseren moest er ten eerste goede verwarmingsapparatuur worden ontwikkeld, ten tweede moesten concurrerende gastarieven worden bepaald en ten derde moest het keuzegedrag van huishoudens en woningbouwers
door propaganda in de gewenste richting worden gestuurd. Deze drie soorten
activiteiten, die de Gasunie in samenwerking met de gasapparaten-industrie, de
gasbedrijven en instellingen uit de gassector uitvoerde, komen achtereenvolgens aan de orde.

12 ‘De ‘Aardgasdag’ op de Voorjaarsbeurs + Techni-show 1964 te Utrecht’, Het Gas 84 nr.4 (1964) 71.
13 K. Rooderkerk, ‘Verwarmingsmarkt in beweging’, ESB 1-3-1967, 241-243; D. Viets, ‘Wijkverwarming, blokverwarming of individuele verwarming’, Gas 91 (1971) 261-267; Oriënterende circulaire over
Centrale Verwarming (Nederlandse Consumentenbond, Den Haag z.j. (ca.1962)).
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Apparatuur
De gastechnici ontwikkelden in de jaren zestig nieuwe aardgasgestookte apparaten voor alle drie manieren van verwarming die gangbaar waren: gaskachels
en gashaarden voor lokale verwarming, kleine ketels voor individuele cv-installaties en grote ketels voor collectieve verwarmingsinstallaties. Om te beginnen
werden er nieuwe branders ontwikkeld die geschikt waren voor de verbrandingseigenschappen en de distributiedruk van het Groningse aardgas. Vervolgens werd het ontwerp van kachels, haarden en ketels zodanig aangepast dat het
verbrandingsproces veilig zou verlopen en het rendement hoog zou zijn. Onder
de bedrijven die zich met de ontwikkeling van deze nieuwe apparaten bezig
hielden waren fabrikanten die overschakelden van kolen- of oliehaarden op gashaarden maar ook fabrikanten die al langer gasapparaten produceerden. Ook
buitenlandse bedrijven, met name Amerikaanse, toonden grote belangstelling
voor de Nederlandse markt en namen zelfs Nederlandse productiebedrijven
over. Zodoende kwamen er ook geïmporteerde en in licentie vervaardigde haarden en ketels op de markt. Buiten de fabrikanten droegen ook onderzoekers in
dienst van de Gasunie, grote gasdistributiebedrijven en het Gasinstituut VEG
bij aan de ontwikkeling van nieuwe verwarmingsapparatuur. Alle gasapparaten
moesten door het genoemde Gasinstituut worden goedgekeurd, voordat ze in
Nederland gebruikt mochten worden. Dat viel niet altijd mee, want de Nederlandse keuringseisen waren strenger dan in veel andere landen. Met name gashaarden met Amerikaanse branders werden in veel gevallen afgekeurd. De
cv-ketels van Amerikaanse makelij werden daarentegen wel een succes op de
Nederlandse markt. Een ander probleem was dat fabrikanten soms wel een jaar
moesten wachten op goedkeuring van nieuwe haarden, omdat het Gasinstituut
onvoldoende capaciteit had om alle nieuwe gasapparatuur te keuren.14
Gashaarden en gaskachels werden al langer verkocht, maar vanwege de invoering van het aardgas en de grote vraag van de consumenten introduceerden
fabrikanten en importeurs vele nieuwe typen en modellen. Die waren superieur
aan kolen- en oliehaarden, doordat ze beter klein te stellen waren en ook bij de
laagste stand een hoog rendement gaven. Het onderscheid tussen haarden en
kachels bleef daarbij gehandhaafd. Bij gaskachels was geen vlam of gloeilichaam
zichtbaar; de constructie was zodanig dat ze vrijwel alleen convectiewarmte gaven (dat wil zeggen dat ze de warmte afstonden aan de langsstromende lucht).
Bij gashaarden werd een groot deel van de warmte door straling afgegeven door
middel van zichtbare gasvlammen of gloei-elementen.15 Uit onderzoek bleek
14 ‘Gas in het brandpunt van Amerikaanse inzending op Utrechtse Jaarbeurs’, Het Gas 85 (1965) 46; H.L.A.
Gerards, Een gedragsmodel van middelgrote organisaties – een cyclisch patroon (TH Twente 1980) 61.
15 D.J. Adriaanse, ‘De mogelijkheden van aardgas voor woningverwarming’, Stedebouw en Volkshuisvesting 45 (1964) 223-230; M. van Dijk, Verwarmings- en kookapparaten voor gasvormige brandstof, Leiden z.j. (1965), 138-157.
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echter dat de consumenten in hun woonkamer een gashaard wilden die wat
minder stralingswarmte en meer convectiewarmte gaf dan de normale gashaard.16 Haarden met die eigenschap werden daarom ontwikkeld door fabrikanten en gasconvectors genoemd. Ze hadden gloei-elementen die door een
ruitje zichtbaar waren. Dergelijke haarden werden veel verkocht in 1966 en
daarom publiceerde de Consumentengids een vergelijkend onderzoek naar tien
merken gasconvectors. Met elk van de onderzochte haarden viel behoorlijk te
stoken, maar er waren wel verschillen in afwerking, bediening, zuinigheid en
prijs. Zo’n gasconvector was volgens de Consumentengids een goede aanschaf
ter vervanging van de gebruikelijke kolen- of oliehaard, gezien de aantrekkelijke gastarieven.17
De gashaard was niet de enige optie die populair werd voor lokale verwarming. Een ander type gaskachel die veel werd toegepast was de gevelkachel. Die
werd ontwikkeld om tegen een buitenmuur, onder het raam te plaatsen. Dat is
gunstiger voor de warmteverdeling in het vertrek dan de traditionele plaatsing
voor de schoorsteen. Bovendien kon de gevelkachel geplaatst worden in vertrekken zonder schoorsteen. Bij normale kachels en haarden werd de benodigde verbrandingslucht aangezogen uit het vertrek, terwijl de rookgassen door de
schoorsteen ontweken, dankzij de trek van de schoorsteen. Gaskachels hadden
geen trek nodig voor de verbranding, in tegenstelling tot kolen- en oliekachels,
en hoefden daarom niet per se op een schoorsteen te worden aangesloten. Bij de
gasgevelkachel werd de verbrandingslucht aangevoerd en de rookgassen afgevoerd door een opening in de gevel. De verbrandingsruimte van de gevelkachel
stond niet in open verbinding met het vertrek en daardoor was er geen gevaar
dat de rookgassen in het vertrek terecht kwamen.18
Om individuele centrale verwarming op aardgas mogelijk te maken werden
nieuwe cv-ketels geïmporteerd of gefabriceerd, met branders die geschikt waren
voor aardgas. CV-installaties bestonden uit een ketel, een pomp, leidingen en radiatoren. Het warme water werd vanuit de ketel naar de radiatoren gevoerd en
het afgekoelde water kwam weer terug in de ketel. De warmte werd afgegeven in
de woning door warmwaterradiatoren, die meestal onder de vensters werden geplaatst en die vooral convectiewarmte gaven.19 In de jaren zestig plaatste men de
cv-ketel vaak in de keuken of kelder. In de jaren zeventig meestal op de zolder.20
16 Dat bleek onder andere uit een enquête in 1964. De gemiddelde Nederlander wilde een haard die enerzijds veel convectiewarmte maar anderzijds ook zichtbare stralingswarmte gaf. J.G. de Voogd, ‘Aardgas in
Nederland’, Het Gas 85 (1965) 120-129, 147-153.
17 ‘Gashaarden’, Consumentengids 14 (1966) 286-296.
18 Van Dijk, Verwarmings- en kookapparaten voor gasvormige brandstof, 138-157.
19 Er bestonden twee verschillende cv-systemen om de in de ketel opgewekte warmte door de woning te
verspreiden: via warme lucht die in de diverse vertrekken werd geblazen, of via warm water dat door radiatoren (of convectoren) werd geleid. Luchtverwarming is nauwelijks toegepast in Nederlandse woningen
en blijft daarom buiten beschouwing.
20 Oriënterende circulaire over Centrale Verwarming; Gasverwarming (Nederlandse Consumentenbond, Den Haag juli 1964).
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12.1 Dwarsdoorsnede gashaard (links) en gevelkachel (rechts). Een gevelkachel heeft
geen schoorsteen nodig.

In de periode voor 1965, toen enkel rijkere huishoudens met grote woningen
een individuele cv-installatie lieten aanbrengen, was dat een dure zaak. De installateur moest namelijk de capaciteit van alle radiatoren en de ketel berekenen,
de leidingenaanleg ontwerpen en alle onderdelen op maat maken. Toen woningbouwverenigingen echter complexen van enkele tientallen of honderden
woningen van centrale verwarming gingen voorzien, volstond één ontwerp
voor alle woningen en konden de onderdelen in serie worden gemaakt. Daardoor werden de aanschaf- en installatiekosten een stuk lager.
Collectieve verwarmingsinstallaties uit begin jaren zestig werden zoals gezegd met stookolie of huisbrandolie gestookt. Ook voor de grote ketels van
dergelijke installaties ontwikkelde de industrie geschikte aardgasbranders.
Tarieven
De tweede belangrijke voorwaarde om gasverwarming mogelijk te maken was
het opstellen van geschikte tarieven. De Gasunie streefde naar een zo hoog mogelijke omzet en een hoge winst, en daarom moesten de tarieven laag genoeg
zijn om te concurreren met andere brandstoffen, maar ook weer niet te laag.
Zoals eerder beschreven kwamen de tarieven tot stand na onderhandelingen
met de SROG, het samenwerkingsorgaan van de gasdistributiebedrijven (en na
goedkeuring door de minister van Economische Zaken). Dat leidde in 1963 tot
een gastarief voor verwarming van 10 cent per kubieke meter bij een jaarverbruik van meer dan 600 m3 (tariefgroep 3 in tabel 12.1, pagina 252). Daarmee
werd het aardgas iets goedkoper dan lichte huisbrandolie en veel goedkoper dan
petroleum of kolen. De gasbedrijven mochten dus verwachten dat de meeste
consumenten een gashaard zouden aanschaffen wanneer hun oude haard aan
vervanging toe zou zijn.
Het doel van de Gasunie was echter niet alleen om kolen- en oliehaarden te
vervangen door gashaarden, maar ook om centrale verwarming op gas te bewerkstelligen, zowel in woningwetwoningen als in overige woningen. Het was
de vraag of dat ook haalbaar was met een gastarief van 10 cent. De gemeenten en
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de woningbouwverenigingen wilden hun nieuwe woningwetwoningen graag
van centrale verwarming voorzien, maar daarbij waren ze gebonden aan de
richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Die bepaalden dat de exploitatiekosten van verwarming in etagewoningen maximaal
ƒ6,– per week mochten bedragen, en in eengezinswoningen maximaal ƒ7,50.21
Om te bestuderen of centrale verwarming met aardgas mogelijk was en welk
systeem dan de beste optie was werd in 1963 de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen opgericht. Daarin waren vertegenwoordigd het Gasinstituut
VEG, de Gasunie, de gasbedrijven, de woningbouwsector, het ministerie van
Volkshuisvesting, TNO, de installatiebedrijven en de apparatenindustrie.
In februari 1964 presenteerde die werkgroep een rapport over de verwarming
van woningwet-etagewoningen. Daarin werden de kosten van de gangbare opties – wijkverwarming op stookolie en blokverwarming op huisbrandolie – vergeleken met de nieuwe opties: aardgasgestookte wijkverwarming, blokverwarming, individuele cv en lokale verwarming.22 Volgens dat rapport zou, bij het
gegeven gastarief van 10 ct/m3, individuele gasverwarming met drie gevelkachels of met een cv-haard iets duurder of in het gunstigste geval even duur zijn
als wijkverwarming op stookolie, ondanks de grote transportverliezen bij wijkverwarming. Het stoken van blok- of wijkinstallaties op aardgas zou pas aantrekkelijk worden bij gastarieven van 5 cent. Het zag er dus naar uit dat een
belangrijk deel van de verwarmingsmarkt aan olie zou toevallen en niet aan
aardgas. De gasbedrijven waren teleurgesteld over deze uitkomst en op de ledenvergadering van de VGN concludeerde de voorzitter het volgende: ‘Indien
de regering en de Gasunie werkelijk een groot deel van het aardgas in eigen land
willen afzetten voor de ruimteverwarming, dan zal (...) de aardgasprijs naar beneden moeten.’23 Ondertussen was het wel duidelijk dat er voor grotere gasverbruikers een tarief zou komen dat lager was dan 10 cent. De onderhandelingen
tussen de SROG en de Gasunie daarover waren nog gaande. De gasbedrijven
oefenden daarom druk uit op de Gasunie en de minister van Economische Zaken om zo laag mogelijke tarieven te bewerkstelligen.24
Er bleek inderdaad nog onderhandelingsruimte te zijn voor lagere tarieven,
want in datzelfde jaar 1964 werd het tariefstelsel uitgebreid met een vierde ta21 G. Spee, ‘Enkele opmerkingen over het rapport van de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen
van de Studiecommissie Gastoepassingen’, Het Gas 84 nr.4 (1964) 74-80; ‘De verwarming van nieuwe eengezinshuizen door middel van aardgas (rapport van de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen)’, Het
Gas 85 nr.4 (1965) 104-112.
22 ‘De verwarming van nieuwe woningen door middel van aardgas (rapport van de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen)’, Het Gas 84 nr.2 (1964) 30-38.
23 Spee, ‘Enkele opmerkingen over het rapport van de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen’
(voordracht en discussie).
24 Adriaanse, ‘De mogelijkheden van aardgas voor woningverwarming’. Ook Horstman van de Nationale Woningraad (en lid van de genoemde werkgroep) kwam tot de conclusie dat aardgas nog te duur was
om woningwetwoningen centraal te verwarmen. Horstman, ‘Centrale verwarming in de woningwetbouw;
met olie of aardgas?’.
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riefgroep: huishoudens met een jaarverbruik van minimaal 2100 m3 zouden
geen 10 cent maar 9 cent per m3 gaan betalen. De Consumentengids publiceerde
een vergelijkend onderzoek dat gebaseerd was op deze SROG-tarieven voor
huishoudens. De Consumentenbond bepaalde de brandstofkosten van een kolenhaard, oliehaard en gashaard en van een cv-installatie die met kolen, olie of
aardgas werd gestookt. De conclusie luidde: ‘Wanneer de gemeentelijke tarieven niet al te veel hoger zijn dan de (...) SROG-tarieven, is aardgas dus vrijwel
altijd voordeliger dan kolen of olie.’ Bovendien verwierven huishoudens die
met gas verwarmden het extra voordeel dat hun gasverbruik voor koken en
warm water goedkoper werd.25
Een jaar later kwam de Werkgroep Verwarming Nieuwe Woningen met een
tweede rapport, ditmaal over verwarming in eengezinswoningen. De conclusie
die daaruit getrokken kon worden was dat verwarming van alle kamers en de
douchecel in de gegeven omstandigheden niet mogelijk was voor een bedrag
van ƒ7,50 per week. De tarieven van zowel huisbrandolie als aardgas waren
daarvoor te hoog. Pas bij een aardgasprijs van 6 ct/m3 voor blokverwarming of
bij een prijs van 7 cent voor individuele cv zou het wel mogelijk zijn.26
In datzelfde jaar 1965 kwam de Gasunie met een tarief van 5 cent voor industriële grootverbruikers en grote verwarmingsinstallaties (wijkverwarming) die
meer dan 180.000 m3 per jaar afnamen. Dat tarief maakte aardgas concurrerend
met stookolie, zodat er perspectief kwam voor aardgasgestookte wijkverwarming van nieuwe woningen. Dat was voor A.J.C. Horstman van de Nationale
Woningraad aanleiding om te pleiten voor het eveneens verlagen van de aardgasprijs voor individuele cv. Hij noemde als een van de nadelen van wijkverwarming dat er twee leidingstelsels moesten worden aangelegd: warmwaterleidingen voor verwarming en gasleidingen voor kookgas. Bij individuele
verwarming daarentegen was een gasleidingstelsel voldoende.27 Dergelijke pleidooien uit de woningbouwsector hadden tot resultaat dat het tarief voor individuele cv (tariefgroep 4) in 1966 inderdaad werd verlaagd, van 9 tot 7 cent, waarbij weliswaar het vastrecht werd verhoogd.28 Daarmee zou het dus eerder
mogelijk zijn om nieuwe eengezinswoningen te voorzien van individuele centrale verwarming, zonder de overheidsnorm te overschrijden.
25 ‘Hoeveel gaat de verwarming met aardgas ons kosten?’, Consumentengids (1964) 224-226. In de berekeningen hield men rekening met het vastrecht en met het prijsverschil in het gasverbruik voor koken en
warmwatervoorziening.
26 ‘De verwarming van nieuwe eengezinshuizen door middel van aardgas (rapport van de Werkgroep
Verwarming Nieuwe Woningen)’, Het Gas 85 4 (1965) 104-112.
27 A.J.C. Horstman, ‘Centrale verwarming met aardgas in de woningbouw’, Het Gas 85 nr.5 (1965) 131.
28 ‘Nogmaals aardgas-tarieven’, Consumentengids 14 (1966) 165. Het is belangrijk om ook rekening te
houden met de vastrechtbedragen, want voor een huishouden dat precies 2100 m3 aardgas per jaar verbruikte, maakte die tariefsverlaging geen verschil. De lagere prijs per m3 werd precies gecompenseerd door
het hogere vastrechtbedrag.
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Toen resteerde enkel nog het probleem dat aardgas te duur was voor blokverwarming. Het gasverbruik van de meeste blokinstallaties zou onder de grens
van 180.000 m3 blijven en dus in tariefgroep 4 vallen. Het tarief van 7 cent was
echter niet concurrerend met de prijs van zware huisbrandolie, en daarom
kwam de Gasunie in 1966 met een speciale korting voor blokinstallaties met een
minimumjaarverbruik van 20.000 m3. Die jaarlijks vast te stellen korting bedroeg in 1966 twee cent, zodat voor blokverwarming dezelfde prijs ging gelden
als voor wijkverwarming: 5 ct/m3.29 Tabel 12.1 toont het tariefstelsel zoals dat
vanaf 1964 gold, en zoals dat, na de genoemde aanpassingen, vanaf 1966 gold.
Tabel 12.1 SROG-aardgastariefstelsel in 1964 respectievelijk 1966
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tariefgroep
Jaarverbruik
Tarieven in 1964
Tarieven in 1966
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
0- 300 m3
ƒ 12 / jaar + 25 ct/m3
ƒ 12 / jaar + 25 ct/m3
2
300- 600 m3
ƒ 27 / jaar + 20 ct/m3
ƒ 27 / jaar + 20 ct/m3
3
3
3
600- 2.100 m
ƒ 87 / jaar + 10 ct/m
ƒ 87 / jaar + 10 ct/m3
4
> 2.100 m3
ƒ108 / jaar + 9 ct/m3
ƒ150 / jaar + 7 ct/m3
blokverwarming
> 20.000 m3
–
vastrecht30 + 5 ct/m3
wijkverwarming
> 180.000 m3
–
vastrecht30 + 5 ct/m3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In haar jaarverslag schreef de Gasunie over de tarieven: ‘In overleg met de
SROG werden – waar nodig – de gemeenten geadviseerd een aantal correcties
op de tarieven in te voeren, zodat het aardgas snel in de verschillende markten
zou kunnen penetreren.’ En: ‘Hoewel het verbruik van aardgas voor verwarmingsdoeleinden sterk toenam, wordt het in de zogenaamde blokverwarming
nog niet in belangrijke mate aangewend omdat de geadviseerde tarieven nog onvoldoende gedifferentieerd zijn. Hieraan wordt thans aandacht besteed.’31 De
distributiebedrijven werden gecompenseerd voor de lage tarieven. Over de
hoeveelheid gas die zij verkochten tegen een prijs van 5 cent kregen zij van de
Gasunie korting, zodat zij ook bij dit lage tarief nog winst konden maken. En
ook de Gasunie zelf hoefde waarschijnlijk geen geld toe te leggen op deze lage
tarieven, terwijl ook de Nederlandse overheid meeprofiteerde door belastinginkomsten uit de winst van de Gasunie. Vergeleken met de productiekosten waren de tarieven dus helemaal niet zo laag. Een andere constatering betreft het
oorspronkelijke uitgangspunt van de overheid om aardgas enkel in te zetten
voor hoogwaardige toepassingen, en niet voor grote installaties die net zo goed
met stookolie konden worden gestookt. Uit bovenstaande blijkt wel dat dat uit29 H. van Bremen en J. de Vos, Aardgas in de woning (Rotterdam 1966) 14; J.W. Bartelds, ‘De invloed van
de invoering van het aardgas op de afzet van elektrische huishoudelijke apparaten’, Electro-techniek 44
nr.17 (25 aug. 1966) 387-390.
30 Het eventuele vastrecht voor blok- en wijkverwarming is onbekend.
31 Jaarverslag 1965 (NV Nederlandse Gasunie 1966).
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gangspunt niet strikt gehandhaafd werd. Deze wijziging in het afzetbeleid kan
verklaard worden uit het feit dat de aangetoonde gasvoorraad nog flink was toegenomen sinds 1962. Bovendien wilde de overheid oliestook graag vervangen
door het stoken van schoon aardgas om luchtvervuiling te voorkomen.
Propaganda
De derde soort van activiteiten van de Gasunie en de gasbedrijven om gasverwarming en centrale verwarming in te voeren betrof propaganda. Er werd een
grootschalige voorlichtingscampagne gevoerd om de consumenten ervan te
overtuigen dat het gebruik van aardgas voor verwarming te verkiezen was boven
kolen en olie. Voorlichting over de tarieven vormde daarvan een belangrijk onderdeel. En niet alleen consumenten waren het doelwit van deze voorlichting
maar ook architecten, aannemers, installateurs en woningverhuurders (gemeenten, woningbouwverenigingen en dergelijke).32 Die campagne werd op landelijk
niveau gevoerd door de Gasunie en de verenigingen van gasbedrijven. Op lokaal
niveau waren het plaatselijke gasbedrijf en de verkopers van gashaarden actief, en
wel op het moment dat het aardgas in de betreffende gemeente beschikbaar
kwam. Maar ook al voor de start van de eigenlijke reclamecampagnes was er veel
publiciteit over het aardgas, omdat het onderwerp veel in het nieuws was.
Op de Jaarbeurs in 1964 werd, zoals gezegd, het startschot gegeven voor de
aardgas-campagne van de Gasunie en de gasbedrijven. Bij de gelegenheid werd
ook de zogenaamde Jaarbeurskrant gepubliceerd, evenals de brochure ‘Hoe
goedkoop is Gronings aardgas’. Veel gasbedrijven lieten die brochure en Jaarbeurskrant huis-aan-huis verspreiden in hun verzorgingsgebied. Ook op de
tentoonstelling Idee-64 die datzelfde jaar werd gehouden stond een gezamenlijke voorlichtingsstand van de Gasunie en de vereniging van gasbedrijven VEG.33
Een jaar later kwamen de VEG en Gasunie met de Verwarmingskrant die naast
voorlichting ook advertenties voor kachels en cv-ketels bevatte. Van die krant
werden in september 1965 de eerste 400.000 exemplaren verspreid door gasbedrijven, installateurs en winkeliers in de gemeenten waar al aardgas was. In de
volgende jaren verschenen er steeds nieuwe oplagen van de Verwarmingskrant
om te verspreiden in de gebieden die toen overschakelden.34
In 1966 startte de Gasunie een grote landelijke reclamecampagne in kranten
en tijdschriften, die vanaf 1968 bovendien ondersteund werd door televisiereclame. In die campagne kreeg het gebruiksgemak en comfort van verwarming
32 R.A.M. Vos de Wael, ‘De noodzaak van ontsluiting van nieuwe gasmarkten’, Het Gas 82 nr.5 (1962)
81-82.
33 ‘ “Idee-64” een succes. Gasverwarmingsstand nu beschikbaar voor gemeenten’, Het Gas 84 (1964)
255-256; ‘Voorlichting in de Achterhoek en op de Veluwe stimulans voor gasverwarming’, Het Gas 85
(1965) 245-246.
34 ‘Verwarmingskrant voor Nederland’, Het Gas 85 (1965) 308-309.
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met aardgas veel aandacht: ‘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.’ Verder organiseerden de Gasunie en de
gasbedrijven overal tentoonstellingen over aardgas en verwarming en namen ze
deel aan beurzen. En gasbedrijven gaven hun klanten mondelinge voorlichting
door lezingen te houden en op huisbezoek te gaan.35
Een goede manier om duidelijk te maken hoe de propaganda voor aardgas en
gasverwarming op lokaal niveau vorm kreeg is een korte beschrijving van die
propaganda in Amsterdam. Tussen 1965 en 1967 realiseerde het GemeenteEnergiebedrijf wijk voor wijk de overschakeling op aardgas. Voor de voorlichting over de ombouw stelde het bedrijf een Aardgaskrant samen die op alle
320.000 adressen in Amsterdam bezorgd werd. Ook verzorgde het bedrijf een
verplaatsbare toonzaal, die werd bemand en bevrouwd: ‘Bemand door enige
gastechnici en enkele ambtenaren (...) en bevrouwd door charmante medewerksters van “Select Ladies” die bij de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst een
stoomcursus hadden doorlopen.’ In die toonzaal werd in de eerste plaats aandacht besteed aan de inruil of ombouw van bestaande gasapparaten, zoals geisers, komforen en fornuizen, maar daarnaast waren er ook gaskachels te zien.
Het energiebedrijf richtte ook twee permanente toonzalen in en daar stond gasverwarming centraal. De ene toonzaal diende voor advies over het verwarmen
van kamers door gaskachels; de andere voor advies over centrale en industriële
verwarming. Daar konden de klanten terecht voor persoonlijke adviezen.36
Slaagden de Gasunie en de gasbedrijven in hun opzet om gasverwarming en
centrale verwarming op grote schaal in te voeren? Het antwoord is in zijn algemeenheid: ja! Er moet echter wel onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds
de invoering van gasverwarming en anderzijds de invoering van centrale verwarming. En ook tussen bestaande woningen en nieuwbouw en tussen eengezins- en etagewoningen.
Toen het aardgas beschikbaar kwam, in de tweede helft van de jaren zestig,
vervingen veel huishoudens hun kolen- of oliehaard door een gashaard. Bovendien lieten veel huishoudens een of meer gasgevelkachels installeren om ook de
keuken of slaapkamer te verwarmen. In de bestaande woningen werd gasverwarming dus snel geaccepteerd, ten koste van kolen- en oliestook, maar dat be-

35 A. Correljé, Hollands Welvaren. De geschiedenis van een Nederlandse bodemschat (Teleac/NOT,
1998) 30; J.L. Schippers en G.P.J. Verbong, ‘De revolutie van Slochteren’, in: Techniek in Nederland in de
twintigste eeuw deel II (Zutphen 2000) 203-219, aldaar 217; Wolf Kielich, Ondergronds Rijk. 25 jaar Gasunie en aardgas (Amsterdam/Groningen 1988) 108-109.
36 ‘Amsterdam gaat over op aardgas. Opening eerste speciale toonzaal’, Het Gas 85 (1965) 244; ‘Voorlichting’, De Koppeling 22 nr 272 (5 december 1967, special over overschakeling op aardgas) 30-31; Pamflet
‘Persoonlijke adviezen’, bedrijfsarchief ENW Amsterdam, archief van de Huishoudelijke Voorlichtingsdienst van de GE, mapje 1968.
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Grafiek 12.1: Geplande eengezins- en etagewoningen met cv
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trof wel lokale verwarming met gas. De invoering van centrale verwarming in
de bestaande woningen, ter vervanging van haarden en kachels, begon pas omstreeks 1970 en duurde veel langer, tot ver na 1980.
In de nieuwbouw verliep de invoering van gasverwarming en centrale verwarming op een andere wijze dan in de bestaande woningen. Nieuwe etagewoningen werden na 1965 vrijwel allemaal van collectieve centrale verwarming
voorzien en die nieuwe installaties werden in toenemende mate met aardgas gestookt, vanwege de lage gastarieven voor blok- en wijkverwarming. In grafiek
12.1 is te zien dat het diffusieproces37 van (collectieve) centrale verwarming in
de bouwplannen voor etagewoningen omstreeks 1960 begon en in 1965 vrijwel
voltooid was.38 Tussen goedkeuring van de bouwplannen en oplevering van de
37 Het diffusieproces is een proces waarbij een bepaalde innovatie, in dit geval centrale verwarming,
steeds meer toepassing ondervindt, zodat de verspreidingsgraad van jaar tot jaar toeneemt. Dit proces verloopt in het algemeen via een zogenaamde S-curve, een curve die eerst steeds steiler wordt en vervolgens
weer afvlakt.
38 Grafiek 12.1 is gebaseerd op: Maandstatistiek van de bouwbedrijvigheid (CBS, 1959-1965); Maandstatistiek bouwnijverheid (CBS, 1966-1980). Voor elk jaar zijn de geplande woningen met centrale verwarming weergegeven als percentage van het totale aantal geplande woningen. Deze gegevens zijn ontleend aan
de woningbouwplannen die in dat jaar zijn goedgekeurd. Alle woningbouwplannen moesten namelijk door
het ministerie worden goedgekeurd, voordat er een bouwvergunning werd gegeven. In het algemeen gold
dat alle goedgekeurde plannen ook werden gerealiseerd. Meestal verliep er ongeveer een jaar tussen de
goedkeuring en de realisatie, zodat woningen waarvan de plannen in 1960 werden goedgekeurd in 1961
werden opgeleverd. De gegevens slaan zowel op individuele cv als op collectieve cv. Uit andere bronnen is
echter bekend dat centrale verwarming in etagewoningen tot eind jaren zestig altijd met een collectief systeem werd gerealiseerd. In eengezinswoningen kwamen rond het midden van de jaren zestig beide vormen
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woningen verliep meestal één jaar, zodat het diffusieproces van centrale verwarming in voltooide etagewoningen duurde van 1961 tot 1966.
De invoering van gasverwarming, dat wil zeggen de overgang van olie naar
aardgas – die niet in grafiek 12.1 is weergegeven – begon bij collectieve verwarmingsinstallaties vier jaar later, in 1965, toen er goedkoop aardgas beschikbaar
kwam. In 1966 had nog zeventig procent van de nieuwe installaties olie als
brandstof. In 1968 was dat afgenomen tot dertig procent en in 1971 tot tien procent.39 Het diffusieproces van gasverwarming in nieuwe etagewoningen duurde
dus van 1965 tot 1971. Ondertussen werden ook de bestaande olie- en koleninstallaties geleidelijk omgebouwd op aardgas.
Bij eengezinswoningen verliepen deze processen op een andere wijze. Bij
deze categorie begon de diffusie van gasverwarming op hetzelfde moment als
die van centrale verwarming – namelijk op het moment dat er goedkoop aardgas beschikbaar kwam – maar de diffusie van gasverwarming verliep sneller dan
die van centrale verwarming. Nieuwe eengezinswoningen werden voorzien van
ofwel lokale verwarming met een of meer gaskachels, ofwel een gasgestookte
cv-installatie. Met andere woorden: wanneer er eenmaal aardgas beschikbaar
was in een bepaald gebied, werden kolen en olie nauwelijks nog toegepast in
nieuwe eengezinswoningen, noch voor haarden, noch voor cv. Over heel Nederland gezien ging het diffusieproces van gasverwarming in nieuwe eengezinswoningen bijna gelijk op met de invoering van het aardgas zelf; het duurde ongeveer van 1966 tot 1969.40
Zoals gezegd werden gaskachels en gashaarden nog wel toegepast in nieuwe
eengezinswoningen in de tweede helft van de jaren zestig. In 1968 bijvoorbeeld
kreeg de helft van die woningen een individuele cv-installatie, terwijl de andere
helft voorzien werd van lokale verwarming.41 De diffusie van centrale verwarming in nieuwe eengezinswoningen zette zich door in de jaren daarna. De woningwetsector liep daarin een jaar voor op de premiesector en de ongesubsidieerde sector. CV-installaties werden ondertussen goedkoper vanwege de
toenemende vraag, zeker wanneer een woningbouwvereniging bijvoorbeeld
honderd cv-installaties liet plaatsen in woningen die allemaal dezelfde platte-

voor, maar vanaf eind jaren zestig werd in eengezinswoningen veel vaker voor individuele cv dan voor collectieve cv gekozen.
Voor de jaren 1959-1961 zijn alleen de gegevens voor woningwetwoningen en premiewoningen bekend,
terwijl de gegevens voor overige (ongesubsidieerde) woningen ontbreken. Die ontbrekende gegevens heb
ik geschat, waardoor er een kleine onbetrouwbaardheid zit in de grafieken voor de periode 1959-1961.
39 Van Luttervelt, ‘CV in nieuwe woningen’; Maandstatistiek bouwnijverheid 1970, 1975, januari 1980
(CBS, Den Haag): Aantal voltooide woningen met centrale verwarming naar aard van de installatie en gebruikte brandstof.
40 Maandstatistiek bouwnijverheid 1970, 1975, januari 1980 (CBS, Den Haag): Aantal voltooide woningen met centrale verwarming naar aard van de installatie en gebruikte brandstof.
41 Ibidem.
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grond hadden. Uit de grafiek blijkt dat het diffusieproces van centrale verwarming in nieuwe eengezinswoningen (rekening houdend met een jaar verschil
tussen goedkeuring van de bouwplannen en voltooiing van de woningen) duurde
van 1966 tot 1971. Dat was dus een paar jaar langer dan het diffusieproces van
gasverwarming.
Als gevolg van deze ontwikkelingen werd het comfort van centrale verwarming een vanzelfsprekende zaak en werden woningen met lokale verwarming
in de jaren tachtig een uitzondering. De diffusie van gasverwarming en centrale
verwarming leidden aldus tot een sterke toename van het huishoudelijk gasverbruik en tot grote omzetten voor de Gasunie en de gasdistributiebedrijven. Het
aardgas verdrong niet alleen het huishoudelijk verbruik van kolen en olie, maar
steeg daar ver bovenuit, dankzij de ruimere verwarming van de Nederlandse
woningen. Na deze beschrijving in grote lijnen van de invoering van gasverwarming en centrale verwarming komen in de volgende vier paragrafen de opties lokale verwarming, collectieve cv, individuele cv en stadsverwarming uitgebreider aan de orde.

12.4

Gashaard verdringt kolen- en oliehaard

Een medewerker van Gemeenschappelijk Belang, het tijdschrift van de brandstoffenhandelaren, was aanwezig op de Aardgasdag van de Voorjaarbeurs in
1964 en was daar getroffen door:
... de bekwame, zelfbewuste, gerichte wijze waarop de Gasunie haar propaganda-actie
voert. Naast de miljoenen voor winning, vervoer en distributie van aardgas worden
eveneens miljoenen ingezet voor reclame, reclame en nog eens reclame. En als de Minister dan gezegd heeft dat de energiebronnen kolen, olie en gas in concurrerende positie naast elkaar zullen moeten leven, zullen naast de miljoenen voor reclame voor het
aardgas, miljoenen voor reclame voor kolen en olie moeten worden uitgegeven. Gegeven het uitgangspunt van de Minister ligt in het reclame-vak onze grootste kans op behoud. Naast de dreunende slagen van Gasunie, zullen de mokerslagen van de ‘Stichting
Vaste Brandstoffen’ en de felle slagen van het ‘Over-op-olie’-bureau ons toekomstig
aandeel in de brandstoffenmarkt veilig moeten stellen.42

De Stichting Vaste Brandstoffen en het Over-op-olie-bureau, dat aan het Voorlichtingscentrum Oliestook was verbonden, waren sinds een aantal jaren in een
felle onderlinge concurrentiestrijd gewikkeld. De ene voerde collectieve propaganda voor kolenstook en de andere voor oliestook (zie hoofdstuk 8). De
komst van het aardgas echter leidde ertoe dat de kolen- en oliehandelaren in
1964 hun onderlinge strijd staakten en samenwerking zochten. De Stichting
42 Opmerker (pseudoniem), ‘Het wordt geen voetbalwedstrijd, maar een schaakmatch’, Gemeenschappelijk Belang (1964) 175.
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Vaste Brandstoffen bleef wel propaganda maken voor kolenstook, maar zonder
zich daarbij nog af te zetten tegen oliestook. Voor de propaganda van de oliebranche gold hetzelfde. Beider propaganda was voortaan gericht tegen de gezamenlijke vijand, het aardgas. Daarnaast protesteerden de brandstoffenhandelaren
tegen het aardgasbeleid van de regering, dat tot gevolg zou hebben dat zij hun
broodwinning zouden verliezen. Ook het feit dat gemeentelijke gasbedrijven zelf
gashaarden gingen verkopen en dat gemeenten systemen voor blokverwarming
exploiteerden werd gehekeld als een inbreuk op het vrije ondernemerschap.43
Dergelijke protesten hadden echter weinig resultaat en de meeste betrokkenen
accepteerden dat kolen en olie terrein prijs zouden moeten geven aan het aardgas. Om de gevolgen daarvan op te vangen kregen de branche-organisaties vanaf
1964 subsidie van de overheid om de sanering en de heroriëntatie van de huisbrandsector te begeleiden. Ook daarbij werkten kolenhandelaren en oliehandelaren nauw samen.44
De kolenhandelaren voelden zich behoorlijk in het nauw gedreven door het
aardgas. Dat werd onder andere veroorzaakt door berichten over dalende verkoopcijfers van kolenhaarden in 1963 (zie verder). De Stichting Vaste Brandstoffen lanceerde daarom in 1964 een serie advertenties die agressiever van toon
waren dan eerdere advertenties. Daarin getuigden mensen op een persoonlijke
manier van hun voorkeur voor een kolenvuur. De opvallendste uit die campagne was de omstreden mevrouw-De-Jong-advertentie. Ene mevrouw De Jong
uit Naarden zei daarin:
Ik was er helemaal niet voor ... die omschakeling op aardgas. Per slot van rekening jagen ze je maar op kosten. (...) Het bevalt mij al niet met koken, laat staan met stoken!
En ik wil graag klant blijven. Zoals ik altijd geweest ben. Klant van een kolenhandelaar, die wéét wie ik ben als ik opbel. Echt klant – en geen verbruiker nummer zoveel.
Een naamloze. Met ambtelijk gedoe. Bovendien: in de kamer waarin je leeft kan je niet
zonder echte stralingswarmte. Warmte waar wat aan te beleven is ...!45

De advertentie sloot af met de leus ‘Gezellige mensen stoken kolen’. Met deze
advertentie waren de kolenhandelaren te ver gegaan, zo oordeelden velen, omdat de aardgasleveranciers erin werden belasterd. Bovendien werkte de advertentie averechts, zo bleek uit een onderzoek naar het effect van de campagne.
Voor dat onderzoek werd een groepsdiscussie onder consumenten georganiseerd en die consumenten omschreven mevrouw De Jong als zakelijk, fanatiek
en fel. Die typering paste zeker niet bij ‘gezellige mensen’. Eén van de deelnemers aan de discussie zei: ‘Nou, ik ben liever een nummer. Gas gaat over de meter. Met kolen moet men de mensen steeds in de gaten houden. Het is mij na-

43 J.P.C Leen, ‘Aardgas, een vuist, een hoofdprijs’, Gemeenschappelijk Belang (1964) 440-441, 469, 472.
44 Wilbert Schreurs, Collectieve reclame in Nederland (Leiden 1991) 71-81; ‘Hoe men het daar ziet’, Gemeenschappelijk Belang (1959) 201.
45 Schreurs, Collectieve reclame in Nederland, 78.
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melijk twee keer overkomen dat ze me bedrogen hebben.’46 Daarbij doelde ze
op de kwalijke praktijken van sommige kolenhandelaren om minder kolen of
kolen van een mindere kwaliteit te leveren dan was afgesproken.
In de daaropvolgende jaren, waarin het aardgas geleidelijk in heel Nederland
beschikbaar kwam, gingen de olie- en kolenhandelaren door met hun reclamecampagnes en gebruikten daarvoor allerlei media: vakbladen, tijdschriften en
kranten, spotjes op radio en tv, tentoonstellingen, stationsaffiches en meer. De
Stichting Vaste Brandstoffen bracht de verschijningsdata van de advertenties en
spotjes onder de aandacht van de kolenhandelaren via een nieuwsbrief met de
naam ‘De Kolenkrant’. Deze naam was blijkbaar een reactie op de Aardgaskrant en de Verwarmingskrant van de gasbedrijven.47
De kolencampagne was er vooral op gericht dat bestaande klanten trouw zouden
blijven aan hun kolenhaard en hun kolenhandelaar en geen gashaard zouden
aanschaffen. Bij gebrek aan zakelijke argumenten richtte de campagne zich op de
gevoelswaarde van kolen: de gezelligheid en de leefwarmte. Voor de oliehandelaren leek de situatie omstreeks 1965 iets gunstiger, omdat oliehaarden en olieketels niet zoveel onder deden voor gashaarden en gasketels wat betreft het gebruiksgemak. Bovendien waren de meeste oliehaarden recent aangeschaft, zodat
de gebruikers minder gauw geneigd waren om die haard af te schaffen en een
nieuwe gashaard te kopen. Het Voorlichtingscentrum Oliestook verspreidde in
deze periode een boekje over cv-installaties met een oliehaard of olieketel en
thermostatische regeling. Daarin werd ook melding gemaakt van de financieringsregelingen die oliemaatschappijen en ketelfabrikanten hadden opgezet om
aan het bezwaar van de hoge aanschaf- en installatiekosten tegemoet te komen.48
De vraag naar oliehaarden bleef enkele jaren langer op niveau dan de vraag
naar kolenhaarden, maar in 1967 was het ook met de oliehaarden gedaan. In
1968 stopten de oliehandelaren met hun collectieve campagne en werd het
Voorlichtingscentrum Oliestook opgeheven, alhoewel de oliemaatschappijen
hun eigen merkreclame wel voortzetten. De kolenhandelaren gingen nog tot
1970 door met een campagne die gericht was op de huishoudens die nog trouw
waren gebleven aan kolen: huishoudens die (nog) niet over aardgas konden beschikken, of die geen geld of zin hadden om een nieuwe haard aan te schaffen.
Die huishoudens moesten gesteund worden, zodat ze zouden volharden in hun
underdog-positie.49 De campagne kon echter niet voorkomen dat steeds minder
46 Ibidem, 80. De discussie was onderdeel van een onderzoek door de Nederlandse Stichting voor Statistiek naar het effect van de kolencampagne.
47 ‘De Kolenkrant’, bijlage bij Gemeenschappelijk Belang (1968) nr.15; ‘Thuis brandt lekker gezellig de
kolenhaard’ (jaarverslag Stichting Vaste Brandstoffen), Gemeenschappelijk Belang (1968) 342-350.
48 Wegwijs met oliestook centrale verwarming (Stichting Voorlichtingscentrum Oliestook, Den Haag z.j.
(jaren zestig).
49 Schreurs, Collectieve reclame in Nederland, 71-81; ‘Reclame op Eurocom-congres’, Gemeenschappelijk Belang (1968) 446.
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kolenhandelaren hun zaak draaiende konden houden. In 1968 besteedde Gemeenschappelijk Belang, het blad van de brandstoffenhandelaren, meer aandacht aan sanering en overheidssteun en aan alternatieve bedrijfsmogelijkheden
(zoals tankstations, autowasstraten, haardenhandel en doe-het-zelf-winkels)
dan aan de kolenhandel en propaganda.50
Ook de voorzitter van de Stichting Vaste Brandstoffen, C. Krijgsman, zag
geen toekomstmogelijkheden meer voor steenkool. Hij was tot voorzitter benoemd vanuit zijn functie van directeur Verkoop van de Staatsmijnen, aangezien dat bedrijf net als de andere mijnbedrijven deel nam aan de Stichting Vaste
Brandstoffen. De Staatsmijnen was echter ook aandeelhouder van de Gasunie.
Zo kon het gebeuren dat Krijgsman per 1 januari 1968 wegging bij de Staatsmijnen – en daarom aftrad als voorzitter van de Stichting Vaste Brandstoffen –
om hoofddirecteur van de Gasunie te worden.51
De invoering van aardgas en gasverwarming zorgde voor een omwenteling op
de huisbrandmarkt. Dat wil echter niet zeggen dat alle huishoudens hun kolenof oliehaard direct afdankten in het jaar dat er aardgas beschikbaar kwam. Dat
vervangingsproces duurde ruim tien jaar: het aantal huishoudens met een kolen- of oliehaard liep terug van 82% in 1965 tot 15% in 1975 (zie tabel 12.3 op
pagina 272). Ook de afzet van kolen- en oliehandelaren liep dus ongeveer in
hetzelfde tempo terug. Maar voor de fabrikanten en verkopers van haarden geschiedde de omwenteling in een veel kortere periode, tussen 1963 en 1967. In
1963 daalde de verkoop van kolenhaarden plots, terwijl de verkoop van oliehaarden licht steeg. Daardoor nam de totale haardenverkoop af van 480.000
naar 470.000 per jaar en bleven de handelaren met voorraden zitten. Het tijdschrift Gemeenschappelijk Belang sprak van ‘een soort kopersstaking van het
publiek in de herfst van 1963, veroorzaakt wellicht door de vele aardgaspublicaties’.52 Deze kopersstaking, die zijn hoogtepunt bereikte in 1964, is zichtbaar
in grafiek 12.2. Die grafiek toont in de eerste plaats de aantallen kolen-, olie- en
gashaarden die de detailhandel jaarlijks inkocht bij de groothandel, importeurs
en fabrikanten, en in de tweede plaats een benadering van de aantallen haarden
die de detailhandel elk jaar verkocht aan consumenten (huishoudens, bedrijven
en instellingen).53
50 ‘Sanering in kolenhandel verloopt langzaam’, Gemeenschappelijk Belang (1968) 264.
51 ‘Thuis brandt lekker gezellig de kolenhaard’ (jaarverslag Stichting Vaste Brandstoffen), Gemeenschappelijk Belang (1968) 342; Jaarverslag 1968 (NV Nederlandse Gasunie 1969).
52 ‘Kolenconvectors – oliehaarden – importkolen’, Gemeenschappelijk Belang (1964) 521a-521b.
53 Grafiek 12.2 geeft de aantallen kolen-, olie- en gashaarden (inclusief gasgevelkachels) die aan de handel geleverd zijn (d.w.z. binnenlandse productie minus export plus import) en een benadering van de aantallen die de detailhandel verkocht aan consumenten. In een stabiele markt weken die verkoopcijfers niet
veel af van de inkoopcijfers, maar in de overgangsperiode 1963-1969 wel, waardoor de detailhandel aanvankelijk met grote overschotten bleef zitten, die pas in latere jaren werden verkocht. Voor de jaren 1963
t/m 1966 zijn de verkoopcijfers van olie- en gashaarden bekend (zie Rooderkerk). De consumentenvraag
naar oliehaarden was in 1963 iets kleiner en in 1964 veel kleiner dan de detailhandelaren hadden verwacht,
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Grafiek 12.2: Inkoop en verkoop van kolen-, olie- en gashaarden
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In 1964 stortte de vraag naar kolenhaarden in. Een van de oorzaken daarvoor
was de concurrentie van oliehaarden, maar ook de verkoop daarvan bleef achter
bij de verwachtingen van de handel. Een belangrijker oorzaak was de verwachte komst van het goedkope aardgas. Veel consumenten stelden de aankoop van
een nieuwe haard één of enkele jaren uit, totdat er in hun woonplaats aardgas
beschikbaar zou komen. Ook een deel van de fabrikanten en handelaren liep
vooruit op de gebeurtenissen en besteedde weinig aandacht meer aan de ontwikkeling of verkoop van kolen- en oliehaarden om zich volledig op de gashaarden te storten. In 1964 kochten de detailhandelaren in totaal 170.000 gashaarden in, terwijl ze er nog geen 50.000 konden verkopen. Pas in 1965 en 1966,
toen meer en meer gebieden van aardgas werden voorzien, ging de vraag naar
waardoor er een voorraad van 100.000 stuks ontstond. In 1965 en 1966 (en waarschijnlijk ook in 1967) teerden de detailhandelaren weer in op hun voorraden door minder oliehaarden in te kopen dan er verkocht
werden. Bij de gashaarden raakte het evenwicht nog verder zoek. In 1965 en 1966 nam de consumentenvraag explosief toe, tot 370.000 in 1966. De detailhandelaren koesterden echter zulke grote verwachtingen
dat ze nog veel meer gashaarden hadden ingekocht, met het gevolg dat alle handelaren bij elkaar in 1966 nog
een voorraad van ruim 400.000 gashaarden in hun magazijnen hadden staan. Bij mijn benadering van de verkoopcijfers ben ik er daarom van uitgegaan dat de verkoopcijfers van gashaarden in de jaren 1967 t/m 1969
de inkoopcijfers ruim overtroffen, zodat de voorraden weer afnamen. Van de kolenhaarden worden geen
verkoopcijfers genoemd, zodat ik er van uitga dat die niet zo sterk afweken van de inkoopcijfers.
Bronnen: J.P. Marcus, ‘De uitgaven voor brandstoffen’ (rapport Landbouwhogeschool Wageningen 1965)
fig.2; K. Rooderkerk, ‘Fictie, falen, feiten. Een analyse van de verwarmingsmarkt’, Gemeenschappelijk Belang (1968) 131-134, aldaar tabel 1-4, 133; Gerards, Een gedragsmodel van middelgrote organisaties – een
cyclisch patroon, tabel 2, 58; De Nederlandse energiehuishouding (CBS).
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gashaarden en gasgevelkachels flink stijgen. Maar ook in die jaren werd de vraag
naar gashaarden nog sterk overschat door de handel, zodat de voorraden alleen
maar toenamen.54 In 1967 en 1968 namen de verkoopcijfers van gashaarden nog
verder toe en werden er meer haarden verkocht dan ooit tevoren. Dat had twee
oorzaken. De huishoudens met een oude, versleten kolenhaard, die enkele jaren
hadden gewacht tot er aardgas beschikbaar zou zijn, kochten massaal een nieuwe gashaard. De eerdere kopersstaking werd dus gevolgd door een inhaalvraag.
De andere oorzaak lag bij een grote groep huishoudens wiens kolen- of oliehaard nog niet versleten was, maar die desondanks een nieuwe gashaard aanschaften en hun oude haard dus eerder dan normaal afdankten. Daardoor verliep de substitutie van kolen- en oliehaarden sneller dan verwacht. Grafiek 12.2
toont de kopersstaking als een neergang in de verkoopcijfers van ‘alle haarden’
(bovenste stippellijn) rond 1964, en de inhaalvraag als een scherpe toename tot
boven de 700.000 in 1967. Door deze verkoopcijfers te vergelijken met de inkoopcijfers van ‘alle haarden’ (doorgetrokken lijn) is duidelijk te zien welke
voorraden de handelaren tussen 1963 en 1966 hebben opgebouwd en tussen
1967 en 1970 weer hebben afgebouwd.55
De hoge verkoopcijfers van gashaarden hielden aan tot 1971 en namen daarna
sterk af vanwege verzadiging van de markt van bestaande woningen. In de jaren
zeventig ging men steeds meer centrale verwarming op gas toepassen; vrijwel
alle nieuwe eengezinswoningen werden daarvan voorzien en ook steeds meer
bestaande woningen kregen centrale verwarming. Nauwkeurige gegevens over
het aantal geplaatste cv-installaties ontbreken helaas, maar de binnenlandse productie van cv-ketels liep op tot ruim 160.000 per jaar in begin jaren zeventig.56
De huishoudens die als eerste overgingen tot de aanschaf van gaskachels, of de
installatie van gas-cv, waren veelal de huishoudens met hogere inkomens. Bij
een enquête in Leeuwarden in 1965 bleek dat vijftig procent van de welgestelden, twintig procent van de middenklasse en tien procent van de volksklasse
met gas verwarmde. Dit inkomenseffect was tijdelijk van aard. De lagere inkomensgroepen gingen namelijk ook over op gasverwarming, maar deden dat een
of enkele jaren later.57
Dat gasverwarming goedkoop was, was wel bekend bij het publiek, dankzij
de vele propaganda van de gasbedrijven. Desondanks hadden de consumenten
weinig weet van de precieze aardgastarieven en nog minder van hun eigen gas54 Een bijkomend aspect was dat haardenfabrikanten meer aandacht gingen besteden aan de vormgeving
en dat consumenten in hoge mate op het uiterlijk afgingen bij de aankoop van een haard. De smaak van het
publiek was echter moeilijk te voorspellen en het bleek dat sommige modellen nauwelijks verkocht werden.
De handelaren deden die haarden daarom na een jaar in de uitverkoop om alsnog van hun voorraden af te
komen.
55 Rooderkerk, ‘Fictie, falen, feiten’.
56 De Nederlandse energiehuishouding (CBS).
57 H.A.A. de Melverda, ‘De penetratie van het aardgas in de ruimteverwarmingsmarkt’, Het Gas 85 nr.9
(1965) 254-266, aldaar 265. (Vanaf 1964 was het Groningse aardgas beschikbaar in Leeuwarden.)
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verbruik. Bij de genoemde enquête in Leeuwarden in 1965 bleek dat 65% van
de ondervraagden niet wist wat het gastarief was voor verwarming en dat 85%
het eigen gasverbruik niet kon noemen.58 Dat zou betekenen dat de prijsverschillen helemaal niet van belang waren bij de omschakeling op gasverwarming,
maar zo was het ook weer niet. De praktijk was dat consumenten steeds weer
hoorden en lazen dat gasverwarming goedkoop was en dat centrale verwarming
veel comfortabeler was dan een kolenkachel. Het effect van deze propaganda
(of retoriek) was dat de meeste consumenten het idee overnamen dat gasverwarming goed, modern en niet duur was, zonder dat ze zelf gingen zitten rekenen wat hun oude manier van verwarming kostte en wat verwarming met een
nieuwe gashaard (of centrale verwarming) zou kosten. En ook al was gasverwarming (met name centrale verwarming) voor sommige huishoudens duurder
dan een kolen- of oliehaard, dan nog was men bereid om die meerprijs te betalen. Het was immers een periode van toenemende welvaart en men had behoefte aan comfort en gemak in huis.

12.5

Collectieve centrale verwarming op gas

Wijkverwarming, blokverwarming of individuele verwarming. Een uiteenzetting over
dit onderwerp is een delicate zaak. De manier waarop de voor- en nadelen van de verschillende systemen worden beoordeeld, de beoordelingsmaatstaven dus, hangen
sterk af van de interessesfeer van de beoordelende groepering. Bovendien hebben veel
van deze maatstaven een subjectief karakter.59

Aldus luidde de opening van een artikel uit 1971 over de keuze van verwarming.
Rond 1970 had lokale verwarming afgedaan voor nieuwe woningen, met uitzondering van gebieden waar nog geen aardgas was. Haarden en kachels werden
vrijwel alleen nog toegepast in bestaande woningen, terwijl de nieuwbouw voorzien werd van centrale verwarming. Bij etagewoningen kozen de opdrachtgevers
(woningbouwverenigingen en dergelijke) eind jaren zestig vrijwel altijd voor een
collectief systeem voor centrale verwarming, met name blokverwarming of
wijkverwarming. Ook eengezinswoningen werden soms collectief verwarmd.
Met name in nieuwbouwwijken met afwisselend hoogbouw en laagbouw werd
soms voor een wijkinstallatie gekozen die alle woningen verwarmde.
Vanaf 1966, toen er voor wijk- en blokverwarming een aardgastarief van 5 ct/m3
gold, werden vrijwel alle nieuwe collectieve verwarmingsinstallaties met gas gestookt. Aanvankelijk werden zowel blokverwarming als wijkverwarming toegepast. De voordelen van wijkverwarming waren dat men daarmee meer ervaring
58 Ibidem.
59 Viets, ‘Wijkverwarming, blokverwarming of individuele verwarming’. Viets was werkzaam bij DRU,
een Nederlands bedrijf dat gashaarden en (waarschijnlijk) gas-cv-ketels fabriceerde.
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had vanuit begin jaren zestig en dat het mogelijk was om over te schakelen op
stookolie, voor het geval aardgas duurder zou worden. Wijkverwarming had
echter een slechte naam door de hoge warmteverliezen en veelvuldige storingen.
Ook blokverwarming had voor- en nadelen en zodoende gaf de ene woningbouwvereniging de voorkeur aan wijkverwarming, terwijl de andere voor blokverwarming koos. Geleidelijk echter verbeterden de prestaties van gasgestookte
blokverwarming en bovendien stegen de olieprijzen sneller dan de gasprijzen,
zodat het voordeel van wijkverwarming om te kunnen overschakelen op stookolie niet langer relevant was. Daardoor verschoof de voorkeur van wijkverwarming naar blokverwarming en vanaf 1970 kregen de meeste nieuwe flatgebouwen gasgestookte blokverwarming. De ketelruimte werd daarbij meestal op het
dak van de flat geplaatst, zodat er geen lange schoorsteen nodig was.60
De consumenten hadden weinig invloed op deze gang van zaken. Uit enquêtes en andere onderzoeken bleek dat de meerderheid van de huishoudens liever
een woning met collectieve centrale verwarming bewoonde dan een woning
met een kolenhaard in de woonkamer. Maar aan de andere kant klaagden sommige huishoudens dat de verwarming in het najaar te laat werd ingeschakeld of
in het voorjaar te vroeg werd uitgeschakeld, of dat de temperatuur in hun woning niet hoog genoeg werd. De verschillende bewoners in een flatgebouw konden zelf weinig regelen aan de verwarming. Vaak werd het individuele warmteverbruik niet gemeten en moest elk huishouden hetzelfde bedrag betalen voor
de stookkosten. Zo kon het gebeuren dat de ene bewoner klaagde dat het in zijn
woning niet warm genoeg werd, terwijl de buurman het te warm vond en dat
niet oploste door de radiator dicht te draaien maar door het raam te openen. Individuele verwarming kende dergelijke bezwaren niet. Vandaar dat sommige
bewoners van etagewoningen, als ze de keus hadden gehad, de voorkeur zouden hebben gegeven aan individuele centrale verwarming of aan verwarming
met meerdere gaskachels. Maar die opties waren duurder dan collectieve verwarming en mochten daarom niet worden toegepast in woningwetwoningen
volgens de richtlijnen van het ministerie van Volkshuisvesting.61
De toepassing van collectieve centrale verwarming in nieuwe woningen is weergegeven in grafiek 12.3.62 Daarin staat voor elk jaar aangegeven welk percentage van de nieuwbouw verwarmd werd door individuele cv, door blok- of wijkverwarming, door stadsverwarming, of door lokale verwarming. Vergelijking
van het aantal etagewoningen met het aantal woningen met collectieve verwarming leert dat er eind jaren zestig ook veel eengezinswoningen werden ge60 Viets, ‘Wijkverwarming, blokverwarming of individuele verwarming’; S.S. van der Galiën, ‘Centrale
verwarming’, De Woningbouwvereniging 27 (1967) 115-122.
61 Ibidem.
62 De grafiek is gebaseerd op: Maandstatistiek bouwnijverheid (CBS, 1966-1980); De Nederlandse energiehuishouding (CBS).
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Grafiek 12.3: Voltooide woningen met eigen cv-installatie, blok/wijkverwarming,
Grafiek 12.3: Voltooide woningen met eigen cv-installatie, blok/wijkverwarming,
stadsverwarming of lokale
verwarming
stadsverwarming
of lokale verwarming
100%
100%
90%
90%

lokale verwarming

80%
80%
70%
70%

stadsverwarming

60%
60%
50%
50%

blok- of
wijkverwarming

40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
1966
1966

eigen cv-installatie
1967
1967

1968
1968

1969
1969

1970
1970

1971
1971

1972
1972

1973
1973

1974
1974

1975
1975

1976
1976

1977
1977

1978
1978

bouwd met collectieve verwarming. In 1968 bijvoorbeeld bestond de nieuwbouw voor 31% uit etagewoningen en voor 47% uit woningen met collectieve
verwarming. Gesteld dat alle etagewoningen collectief werden verwarmd, volgt
daaruit dat bijna een kwart van de eengezinswoningen ook collectieve verwarming had.63
In de loop der jaren werden er steeds minder etagewoningen en steeds meer
eengezinswoningen gebouwd. Het aandeel van etagewoningen in de totale
nieuwbouw nam af van 40% in de jaren zestig tot 25% in de jaren zeventig. Tegelijkertijd werd collectieve verwarming minder vaak toegepast voor eengezinswoningen, naarmate de individuele cv-installatie meer algemeen werd. En
ook in etagewoningen trad in de jaren zeventig een kleine verschuiving op: bij
de meeste flats bleef men collectieve verwarming toepassen, maar het aantal etagewoningen met individuele cv nam geleidelijk toe. Deze drie factoren verklaren
de afname van blok- of wijkverwarming (en dus de toename van individuele cv)
in grafiek 12.3. Woningbouwverenigingen probeerden overigens wel tegemoet
te komen aan sommige bezwaren van de bewoners tegen collectieve verwarming. In toenemende mate kregen bewoners de mogelijkheid om de warmtetoevoer naar hun woning te regelen door middel van een eigen thermostaat.
Ook individuele warmtemeters werden meer en meer toegepast, zodat zuinige
63 Maandstatistiek Bouwnijverheid (CBS); Van Luttervelt, ‘CV in nieuwe woningen’, tabel 11. Uit de genoemde gegevens volgt dat 69% van de nieuwe woningen in 1968 een eengezinswoning was en dat 16% een
eengezinswoning met collectieve verwarming was.
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huishoudens niet langer mee hoefden te betalen aan de verwarming van hun
minder zuinige buren. Hierdoor werden de verschillen tussen individuele en
collectieve cv geleidelijk kleiner.64

12.6

Individuele centrale verwarming op gas

[Individuele centrale verwarming komt binnen bereik] doordat aardgas de mogelijkheid biedt tot minder gecompliceerde en goedkopere cv-installaties, die geen brandstofopslag behoeven en welke men persoonlijk controleert en naar individuele behoefte regelt.65

Aldus sprak de directeur van Vanandel NV, het bedrijf dat in 1963 onder grote
publiciteit de eerste aardgas-cv-ketels in Nederland plaatste. De ketels, die in de
Verenigde Staten waren ontwikkeld en in Nederland in licentie gebouwd, werden geplaatst in nieuwe flatwoningen in Groningen. De gas-cv-ketel had het
voordeel boven kolen- en oliegestookte cv-ketels dat hij goedkoper was in aanschaf en onderhoud, dat er geen brandstoftank nodig was en niet met kolen en
as gesjouwd moest worden. Bovendien nam een gasketel minder ruimte in beslag dan een olie- of kolenketel en bood hij meer plaatsingsvrijheid. De gasketel
kon bijvoorbeeld op zolder worden geplaatst, of hoog aan de wand in de keuken, eventueel met een afvoer door de gevel.66
Collectieve verwarming werd, zoals eerder opgemerkt, in de tweede helft van
de jaren zestig ook toegepast voor eengezinswoningen, omdat het vaak iets goedkoper was dan individuele centrale verwarming. Een individuele cv-installatie
bood echter voordelen waardoor huishoudens en woningbouwverenigingen uiteindelijk toch de voorkeur gaven aan individuele verwarming. Ten eerste bood
een eigen cv-installatie meer gemak en comfort in die zin dat elk huishouden zijn
eigen verwarming op elk gewenst tijdstip naar behoefte kon regelen, zoals de directeur van Vanandel opmerkte. Ten tweede bepaalde elk huishouden zelf zijn
gasverbruik en dat werd individueel afgerekend, zonder dat er ingewikkelde
warmtemeters nodig waren. En ten derde zat bij een eventuele storing slechts één
huishouden in de kou en niet een heel blok woningen. Als vierde argument werd
nog genoemd de keuzevrijheid van de gebruiker voor de manier van koken en
warmwatervoorziening.67 Het kwam namelijk wel voor dat architecten of wo64 Viets, ‘Wijkverwarming, blokverwarming of individuele verwarming’.
65 ‘Eerste met aardgas gestookte centrale verwarmingsketel’, Het Gas 83 (1963) 207-209 en 217-220, citaat 208.
66 Deze voordelen werden o.a. genoemd door de architect Fledderus in een voordracht in 1964 en door
directrice Fransen van de Consumentenbond in een tekst uit 1973: ‘De Aardgasdag op de Voorjaarsbeurs +
Techni-show 1964 te Utrecht’, Het Gas 84 nr. 4 (1964) 71; A.G. Fransen, ‘De consument en gas’, in: De
VGN in de geschiedenis (1973) 230-234.
67 Van Luttervelt, ‘CV in nieuwe woningen’; Viets, ‘Wijkverwarming, blokverwarming of individuele
verwarming’.
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ningbouwverenigingen gasleidingen achterwege lieten bij woningen met een collectieve verwarming. In dat geval moesten de bewoners per se elektrisch koken.
Tijdens de overgangsperiode van lokale naar centrale verwarming, tweede
helft jaren zestig, werden sommige woningen voorzien van centrale verwarming met een cv-haard (of moederhaard), die in de woonkamer werd geplaatst.
Dat was een gashaard die warmte afstond aan zijn omgeving en die tegelijkertijd
water verwarmde dat naar radiatoren elders in huis werd gevoerd. Zo werd de
traditionele gezelligheid van een haard in de woonkamer gecombineerd met het
comfort van verwarming in meerdere vertrekken. Voor bestaande woningen
was het relatief eenvoudig en goedkoop om een dergelijke cv-installatie aan te
brengen, omdat de bestaande schoorsteen in de woonkamer kon worden gebruikt. Weliswaar moest er het nodige breekwerk worden verricht om leidingen
aan te leggen naar de radiatoren, maar een ketel installeren in de keuken vergde
nog meer werk. Zo’n cv-haard werd ook toegepast in een Rotterdamse nieuwbouwwijk met vijfhonderd eengezinswoningen, in 1965.68 In latere jaren moest
de haard zijn traditionele plaats in de woonkamer echter opgeven, aangezien de
plaatsing van de cv-ketel op zolder een goedkopere oplossing bleek te zijn. Het
bouwen van een schoorsteen vanuit de woonkamer werd daardoor overbodig,
en dat bespaarde veel bouwkosten en gaf meer ruimte in de woning.
Vrijwel alle nieuwe eengezinswoningen werden na 1970 voorzien van een gasgestookte cv-installatie. In grafiek 12.3 is te zien dat lokale verwarming vrijwel
niet meer werd toegepast in de nieuwbouw. Ook de toepassing van collectieve
verwarming daalde zoals gezegd na 1970. Het resultaat was dat het marktaandeel van individuele centrale verwarming steeds verder toenam, van zeventig tot
tachtig tot zelfs negentig procent van de nieuwbouw in 1978. De opdrachtgever
(eigenaar-bewoner, woningbouwvereniging of projectontwikkelaar) liet die
voorziening direct tijdens de bouw van de woning installeren. Maar ook in de
bestaande woningen begon individuele cv in de jaren zeventig aan een opmars.
Woningbouwverenigingen besloten op een gegeven moment om hun oudere
huurwoningen te renoveren (of te vervangen door nieuwbouw) waarbij kachels
en haarden vervangen werden door centrale verwarming. En ook de meeste
huishoudens die zelf eigenaar waren van hun woning dankten in de jaren zeventig of tachtig hun kachels en haarden af en lieten centrale verwarming installeren. Terwijl sommige huishoudens rechtstreeks overgingen van kolen- of oliehaard naar gasgestookte cv, maakten andere huishoudens een extra tussenstap
door gedurende een tiental jaren een gashaard of gasgevelkachels te gebruiken.
Het argument dat een individuele gasgestookte cv-installatie goedkoop in
verbruik was (met name goedkoper dan een oliegestookte cv) werd geleidelijk
68 ‘Iets over centrale en meerkamerverwarming’, Consumentengids 15 (1967) 322-323, 360-361; W.F.
Snijders, ‘Centrale verwarming in eengezinshuizen’, De Woningbouwvereniging (1965) 12-15.
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steeds belangrijker in de afweging van huishoudens en woningbouwverenigingen. Het betreffende aardgastarief (tariefgroep 4) van 7 ct/m3 bleef tot 1974 vrijwel ongewijzigd, ondanks stijgende olieprijzen.69 In die periode stegen de algemene kosten van het levensonderhoud aanzienlijk, terwijl de lonen nog sneller
stegen. Daardoor werd gasgestookte centrale verwarming een steeds aantrekkelijker optie, ook voor bestaande woningen, want de brandstofkosten daarvan
werden naar verhouding steeds lager.

12.7

Het geringe succes van stadsverwarming

Ik wil u niet verhelen dat wij enkele jaren geleden, toen het goedkope aardgas bij wijze van spreken niet op kon, wel met de gedachte hebben rondgelopen om het er maar
bij te laten en het [stadsverwarmings]bedrijf zeker niet verder meer uit te breiden.70

Deze woorden sprak N. de Vries, directeur van het GEB Rotterdam, tijdens een
symposium over stadsverwarming in 1974, toen de Rotterdamse stadsverwarming 25 jaar bestond. Voor zijn bedrijf was de concurrentie van het goedkope
aardgas een van de redenen geweest om de stadsverwarming nauwelijks uit te
breiden. Een andere reden was dat de stadsverwarming kort na 1960, toen het
tweede onderstation in gebruik werd genomen, de geplande omvang had bereikt. In het verzorgingsgebied – het herbouwde centrum van Rotterdam – waren
toen de meeste gebouwen aangesloten en daarmee naderde het stadsverwarmingsbedrijf zijn maximale capaciteit. In de jaren daarna werden nog wel nieuwe
klanten aangesloten, maar van echte groei was geen sprake meer. In 1966 bijvoorbeeld werden er nog 36 nieuwe woningen aangesloten, maar in de jaren
daarna, tot en met 1974, kwamen er geen nieuwe woningen meer bij, hooguit
enkele bestaande woningen. Voor eventuele uitbreiding van het bedrijf buiten
het stadscentrum waren forse investeringen nodig in opwekcapaciteit en transportleidingen, en vanwege de lage aardgasprijzen zouden dergelijke investeringen niet rendabel zijn. In 1974 telde het bedrijf 2700 kleinverbruikers (geen woningwetwoningen) en 500 grootverbruikers.71
69 Van 1966 t/m 1972 bedroeg de prijs 7 ct/m3 (exclusief vastrecht, bij een jaarverbruik van meer dan 2100
m3). In 1972 werd de prijs verhoogd tot 8 cent, in 1974 tot 10 cent en in 1975 tot 16 cent. Vanaf 1969 werd er
bovendien BTW berekend over de gasprijs; de genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Omstreeks 1975 werd
de kleinverbruikersprijs aan de prijs van huisbrandolie gekoppeld. Kielich, Ondergronds Rijk, 52, 158, 170.
Het tarief voor grootverbruikers werd in 1972 nog niet verhoogd; dat bleef 5 cent. Voor blokverwarming
gold in 1972 echter een tarief van 8 ct/m3 plus ƒ12 vastrecht per woning, hetzelfde tarief dus als voor individuele cv. De speciale korting voor blokverwarming, die in 1966 was ingesteld, was ondertussen weer afgeschaft. J.C. Resing, ‘Enkele economische aspecten van afstandverwarming in combinatie met elektriciteitsopwekking’, Elektrotechniek 51 (1973) 894-899, aldaar 899.
70 N. de Vries, ‘Historisch overzicht Rotterdamse stadsverwarming’, in: Stadsverwarming als realiteit
(symposiumverslag, GEB Rotterdam 1974) 11-16, citaat 15.
71 J.H.M. Heimeriks, ‘Symposium Stadsverwarming als realiteit’, Gas 95 (1975) 92-94 (symposiumverslag met samenvatting van zes lezingen). De Vries, ‘Historisch overzicht Rotterdamse stadsverwarming’; B.
Boerboom, ‘Realisatie van een stadsverwarmingsproject’, Gas 100 (december 1980) 609-616. Boerboom
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Het enige andere bedrijf voor stadsverwarming in Nederland, de PEGUS, die
sinds 1922 in de gemeente Utrecht werkzaam was, groeide wel sterk.72 Anders
dan het Rotterdamse stadsverwarmingsbedrijf beschikte de PEGUS met haar drie
elektriciteitscentrales wel over voldoende opwekcapaciteit om de warmtelevering
op een rendabele manier uit te breiden. In de jaren vijftig had de gemeente Utrecht
meerdere malen overwogen om ook woningwetwoningen van stadsverwarming
te voorzien, maar steeds waren die plannen afgewezen door de rijksoverheid, zodat stadsverwarming beperkt was gebleven tot duurdere woningen. Omstreeks
1960 echter wijzigde de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zijn
beleid en versoepelde de voorwaarden om woningwetwoningen met centrale verwarming te bouwen (zie paragraaf 12.2). Volgens president-directeur Mijnlieff
van de PEGUS kwam de minister tot die beleidswijziging, ‘mede op aandrang van
de heer Janssen, Directeur van de Utrechtse Bouw- en Woningdienst’.73 Als gevolg daarvan konden begin jaren zestig voor het eerst woningwetwoningen met
stadsverwarming worden gerealiseerd, in de Utrechtse nieuwbouwwijk Kanaleneiland. Volledige centrale verwarming van de woningen vond de rijksoverheid
echter te duur, dus om te besparen op de aanlegkosten en het brandstofverbruik
kreeg elke woning slechts twee radiatoren. Een bewoner van zo’n flat in Kanaleneiland vertelde later dat ze in het begin de binnendeuren nog dicht deden. Dat
waren ze zo gewend geweest in hun vorige woning met een kolenkachel. Later
lieten ze de deuren juist vaak openstaan, zodat de warmte zich door de hele woning kon verspreiden. Dat is een goed voorbeeld van bewonersgedrag dat verandert, als bewoners gewend raken aan een nieuwe voorziening of technologie.74
De verwarmingskosten werden doorberekend in de huur. Om die kosten te
beperken vroegen de woningbouwverenigingen aan de PEGUS om de warmtetoevoer zo te regelen dat de woningen tot maximaal 20ºC verwarmd konden
worden. Die temperatuurgrens bleek echter te laag en sommige bewoners voelden zich daardoor te kort gedaan. Het kwam vaak voor dat bewoners meenden
dat het in hun woning kouder was dan de 20 graden waar ze recht op hadden en
was destijds directeur van het GEB Rotterdam. Pas in 1978, toen er voor het eerst stadsverwarming werd
geïntroduceerd buiten het centrum – in het grensgebied tussen Rotterdam en Capelle – pas toen werden
ook woningwetwoningen op de Rotterdamse stadsverwarming aangesloten. Jan van den Noort, Licht op
het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam (Rotterdam 1993) 135, 138.
72 In een lezing in 1965 noemde president-directeur Mijnlieff van de PEGUS ook Deventer, Meppel en
Heerlen als stadsverwarmingen van kleinere omvang. In Heerlen werd inderdaad in 1962 de NV Stadsverwarming opgericht, waarbij het plan was om overtollige warmte van de elektriciteitscentrale van de Oranje-Nassaumijnen te gebruiken voor verwarming van delen van Heerlen. Maar die koppeling met de elektriciteitsopwekking ging niet door en de warmte werd opgewekt door kolenstook in een ketelhuis op lokatie
(in de betreffende wijk). In wezen was het dus geen stadsverwarming maar wijkverwarming. Buiter e.a.,
Het nut van de verandering, de verandering van het nut, 102-105.
Ook bij de bedrijven in Deventer en Meppel ging het waarschijnlijk om wijkverwarming. Ze komen in
deze paragraaf verder niet aan bod.
73 A.J. Mijnlieff, ‘Afstandsverwarming en moderne flatbouw’, Het Gas 85 11 (1965) 311-317, aldaar 314.
74 De genoemde bewoner is A. Migchielsen die door René de Kam is geïnterviewd: De Kam, Een hart
van Warmte, 35-36.
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dan belden ze de PEGUS om te klagen. Om een eind te maken aan die klachten
en om te voorkomen dat stadsverwarming een slechte naam zou krijgen, gaven
de woningbouwverenigingen toestemming aan de PEGUS om de woningen tot
maximaal 22 graden te verwarmen.75
Nadat in de eerste helft van de jaren zestig de wijk Kanaleneiland aangesloten
was op stadsverwarming, volgde in de tweede helft van het decennium de nieuwe wijk Overvecht. In die wijk kregen alle woningen, waaronder veel woningwetwoningen, stadsverwarming. Daarnaast sloot de PEGUS ook bestaande
woningen aan, zodat het aantal aansluitingen nog sterker toenam. Tabel 12.2
toont de aantallen nieuwe woningen met stadsverwarming in de provincie
Utrecht vanaf 1966. Het feit dat in de jaren 1966-1968 het grootste deel van de
nieuwbouw in de gemeente Utrecht op stadsverwarming werd aangesloten had
tot gevolg dat het gemiddelde voor de hele provincie ongeveer dertig procent
bedroeg. De 2000 à 3000 nieuwe woningen die jaarlijks in Utrecht op stadsverwarming werden aangesloten vormden zo’n twee procent van de nieuwbouw in
het hele land (zie periode 1966-1968 in grafiek 12.3).
Tabel 12.2: Aantal voltooide woningen met stadsverwarming in de provincie Utrecht76
In absolute aantallen en als percentage van het totaal aantal voltooide woningen in de provincie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aantal
2190
2488
2730
1171
1104
455
92
6
118
percentage
30%
30%
27%
14%
18%
5%
1%
0%
1%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Begin jaren zeventig stokte de uitbreiding van stadsverwarming in Utrecht. Bij
de nieuwe wijken die toen gebouwd werden, kozen de woningbouwverenigingen en andere betrokkenen voor individuele gasverwarming (en eventueel blokverwarming voor etagewoningen). De aardgastarieven voor verwarming waren
toen zo laag, vergeleken met andere brandstofprijzen en bouwkosten, dat de
aanleg van stadsverwarming niet rendabel was.77
75 Mijnlieff, ‘Afstandsverwarming en moderne flatbouw’. De Kam, Een hart van Warmte, 29-37.
76 Gegevens over aantal voltooide woningen, in totaal en met stadsverwarming, uitgesplitst naar provincie: Maandstatistiek Bouwnijverheid (CBS) en De Nederlandse energiehuishouding (CBS). Gegevens over
eerdere en latere perioden ontbreken.
Er was, naast Zuid-Holland en Utrecht, nog een derde provincie waar volgens de CBS-gegevens woningen met stadsverwarming werden voltooid: Limburg met 194 woningen in de periode 1966-1974. Dat betrof de NV Stadsverwarming te Heerlen, maar dat ging in feite om wijkverwarming, zoals gezegd.
77 De rentabiliteit van stadsverwarming kan op twee manieren worden benaderd: vanuit het standpunt
van het stadsverwarmingsbedrijf en vanuit het standpunt van de maatschappij als geheel. In het eerste geval
vergelijk je de benodigde investeringen en exploitatiekosten met de verwachte inkomsten. In het tweede geval vergelijk je de investeringen en exploitatiekosten met de hoeveelheid brandstof die bespaard kan worden. Het extra brandstofverbruik in de centrale waar elektriciteit en warmte in combinatie worden opgewekt is namelijk lager dan het gezamenlijk aardgasverbruik van al die individuele cv-ketels.
Heimeriks, ‘Symposium Stadsverwarming als realiteit’. De verklaring voor de stagnatie van stadsverwarming in begin jaren zeventig is ontleend aan de lezing van R. Kluver van de PEGUS te Utrecht.
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Vergeleken met andere landen kende stadsverwarming in Nederland slechts
weinig succes. Daarvoor zijn vier oorzaken te noemen. Ten eerste waren de Nederlandse steden klein en woonden de mensen niet zo dicht opeen. Daardoor
waren er langere warmtedistributieleidingen nodig om een bepaald aantal huishoudens aan te sluiten. Bovendien was luchtvervuiling door al die lokale kolenkachels niet zo’n groot probleem als in grote buitenlandse steden. Ten tweede
telde Nederland tot begin jaren zestig zeer veel woningen met lokale verwarming. Om stadsverwarming te realiseren zou elke aan te sluiten woning eerst
voorzien moeten worden van leidingen en radiatoren die vervolgens gevoed
zouden worden door de stadsverwarming. Dat was veel omslachtiger en duurder dan het aansluiten van huizen of flats die al voorzien waren van individuele
of collectieve cv. In dat geval kon men vaak de bestaande installatie aansluiten
op de stadsverwarming zonder dat er veel veranderde voor de bewoners. Ten
derde was er schaarste aan kapitaal en materialen in Nederland in de periode van
wederopbouw (1945-1960), waardoor de aanleg van warmtedistributienetten
op grote bezwaren stuitte. De vierde oorzaak was het goedkope aardgas dat na
1965 dominerend werd op de markt voor ruimteverwarming en waartegen
stadsverwarming niet kon concurreren.78

12.8

Resultaat van tien jaar aardgaspropaganda

Bij wijze van samenvatting volgt hieronder in tabel 12.3 een overzicht van de toegepaste manieren van verwarming in de jaren zestig en zeventig. De tabel is gedeeltelijk gebaseerd op zeven enquêtes uit verschillende jaren. De gegevens voor
de overige jaren, met name van 1967 tot 1973, zijn berekend of geschat op basis van
de beschikbare bronnen (zie bijlage 3 voor toelichting bij tabel). De verspreidingscijfers tonen duidelijk de opkomst van gasverwarming en centrale verwarming.
Het gebruik van kolen- en oliehaarden nam sterk af, van ruim tachtig procent in
1965 tot vijftien procent in 1975. Het percentage huishoudens die de woning met
gaskachels of gashaarden verwarmden nam daarentegen sterk toe tot 1974. Daarna daalde dat percentage echter weer, omdat een toenemend aantal huishoudens
zijn gaskachels door centrale verwarming liet vervangen. De individuele cv-installatie kreeg geleidelijk steeds meer de voorkeur van bewoners en woningbouwverenigingen en werd na 1975 de meest toegepaste manier van verwarming. Collectieve centrale verwarming nam tijdens de jaren zestig snel in betekenis toe, maar de
verspreiding stagneerde daarna op zo’n tien procent van de woningvoorraad.
De opties collectieve verwarming (blok-, wijk- of stadsverwarming) en lokale
78 De twee laatste oorzaken worden ook genoemd door Schaeffer: G.J. Schaeffer, Uitbreiding van het
warmtefront. Een technologiedynamische analyse van de uitbreiding van lokale stadsverwarmingsnetten in
Nederland (ECN, Petten 1994) 27.
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verwarming (met kachels of haarden) kwamen beide het meest voor in etagewoningen en in de drie grote steden, zo bleek bij onderzoek in 1980. Dat komt
doordat er in die steden relatief veel etagewoningen waren gebouwd. De in de jaren vijftig gebouwde etagewoningen zijn destijds voorzien van lokale verwarming en in de jaren zestig en zeventig niet of nauwelijks gemoderniseerd. De
meeste van de in de jaren zestig gebouwde etagewoningen zijn voorzien van collectieve centrale verwarming. In de jaren zeventig zijn er vooral eengezinswoningen gebouwd, die vrijwel allemaal individuele centrale verwarming kregen.79
Aardgas had tegen het eind van de jaren zeventig vrijwel een monopoliepositie
verworven op de Nederlandse markt voor woningverwarming. Om te beginnen
waren de gasbedrijven erin geslaagd om bijna alle woningen aan te sluiten op leidinggas. Het percentage aangesloten woningen steeg tot 89% in 1975 en tot maar
liefst 97% in 1980. Die aangesloten woningen werden verwarmd door gaskachels,
of door een gas-cv-ketel, of door een collectief systeem, dat in de meeste gevallen
ook met aardgas werd gestookt. De woningen zonder aardgas werden verwarmd
met een collectief systeem, een oliehaard of een oliegestookte cv-ketel.80
Niet alleen het aantal huishoudens met gasverwarming maar ook het gemiddeld gasverbruik per aangesloten woning nam toe, in sterke mate zelfs. Het liep
op van 460 m3 per jaar in 1965 tot 1800 m3 in 1970 en tot 2700 m3 in 1975. De
belangrijkste oorzaak daarvan was het toenemend gebruik van gas voor verwarming, terwijl ook het toenemende warmwaterverbruik (voor douche en
bad) daaraan bijdroeg.81 In de woorden van een vertegenwoordiger van de gassector verkreeg Nederland ‘door de vrijwel algemene toepassing van gas als verwarmingsbron, een ongekend hoog niveau van gasbeschaving’, en was gas ‘uitgegroeid tot een van de primaire levensbehoeften’.82
Tabel 12.3: Verspreidingsgraad van verschillende manieren van verwarming (hoofdverwarming)83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verspreidingsgraad (%)

’47 ’57 ’65 ’66 ’67 ’68

’69 ’70

’71 ’72 ’73

’74 ’75 ’78 ’81 ’98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kolenkachel/haard
97 84
oliehaard
0 8
gaskachel/haard
0 3
individuele cv
3 5
blok/wijk/stadsverwarming

}

69
} 82 { 58
19 }

{

7
8
3

11
8
4

16
9
6

61

52

43

34

26

21

17

15

{ 12

21
11
7

26
13
9

31
16
10

36
20
10

39
24
11

41
27
11

42
30
11

39
35
11

40
47
10

0 0
1 0
34 11
55 78
10 11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

79 A. Boonstra en M.G.F. Zwetsloot, ‘Basisonderzoek Aardgas Kleinverbruik (BAK) 1980’, Gas 101
(juni 1981) 301-307.
80 J.A. Laman, ‘Situatieschets van niet op aardgas aangesloten woningen’, Gas (januari 1982) 33-36.
81 Statistiek van de gasvoorziening in Nederland (CBS). Het gasverbruik van gassoorten met lagere verbrandingswaarde is omgerekend naar Gronings aardgas equivalenten (GAE).
82 J.P. Schuyt, ‘De relatie tussen gasbedrijven en gasverbruikers, Gas 100 (juni 1980) 306-317, aldaar 313.
Schuyt was secretaris van Gemeentebedrijven Eindhoven.
83 Bronnen van de tabel en toelichting: zie bijlage 3.
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12.2 De huishoudens raakten gewend aan
het comfort van centrale verwarming.

12.9

Energiebesparing sinds 1975

Als we terugkijken naar grafiek 1.1 in het eerste hoofdstuk zien we dat het gemiddelde warmteverbruik per huishouden sinds 1973 fors is afgenomen, van
ruim 120 gigajoule (GJ) tot minder dan 60 GJ per jaar (ofwel minder dan 1900
m3 aardgas). Deze energiebesparing is het gevolg van allerlei maatregelen die
genomen zijn door de overheid, de woningbouwsector en de huishoudens om
het hoofd te bieden aan de energiecrisis. Met name de energiebehoefte voor woningverwarming is sterk afgenomen in de afgelopen decennia. Dit heeft echter
geenzins geleid tot minder wooncomfort, integendeel: het percentage woningen met centrale verwarming is toegenomen van 38% in 1973 tot 89% in 1998
(zie tabel 12.3 in vorige paragraaf).
Die energiebesparing is gerealiseerd door woningisolatie, toepassing van betere
cv-ketels en gedragsveranderingen van bewoners. Bij isolatie kun je denken aan
dubbel glas en aan isolatie van muren en daken, zowel bij nieuwe als bestaande woningen, waardoor er minder warmte uit de woning ontsnapt. De nieuwe gasgestookte cv-ketels hebben een veel hoger rendement dan de oude haarden en ketels
en laten nauwelijks nog warmte ontsnappen door de schoorsteen. En de bewoners
tenslotte deden de gordijnen dicht, zetten de thermostaat ’s nachts laag of zetten de
thermostaat in het algemeen een graadje lager.84 Die laatste maatregel had echter
slechts een tijdelijk effect, want de meeste huishoudens verhoogden naderhand de
stooktemperatuur weer geleidelijk. De motivatie van de huishoudens om al deze
maatregelen te nemen was overigens niet alleen energiebesparing maar ook geldbesparing. De aardgasprijs voor huishoudens is namelijk fors gestegen sinds begin
jaren zeventig: de reële prijsstijging (rekening houdend met inflatie) tussen 1973 en
84 R. van Amstel e.a., ‘Energie en huishouden. Verslag van groepsdiscussies onder huisvrouwen’, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit (Amsterdam 1980).
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1985 bedroeg 135%.85 Daardoor werd het financieel aantrekkelijk voor veel huishoudens om te investeren in isolatie en een hoog-rendementsketel. Dankzij deze
besparingsmaatregelen is het gemiddeld huishoudelijk gasverbruik voor verwarming afgenomen van 2800 m3 in 1980 tot 1800 m3 in 1990 en tot 1500 m3 in 1998.86
Zoals in tabel 12.3 te zien is werden de laatste kolen- en oliehaarden eind jaren
zeventig afgedankt en vervangen door gashaarden of gasgestookte centrale verwarming. Gashaarden op hun beurt werden ook in steeds meer huishoudens vervangen door centrale verwarming. In 1981 beschikte een derde van de huishoudens
over een gashaard en in 1998 nog slechts een tiende. Acht op de tien huishoudens
verwarmt de woning inmiddels met een individuele gasgestookte cv-installatie.
Collectieve verwarmingssystemen hebben hun marktaandeel tot nu toe op tien
procent gehandhaafd. Daarbij moet opgemerkt worden dat de toepassing van
stadsverwarming is toegenomen van 0,3% van de totale woningvoorraad in 1975
tot 3% in 1997.87 Die forse toename is een indirect gevolg van de energiecrisis. De
stijgende energieprijzen maakten de aanleg van warmtenetten namelijk weer rendabel, omdat toepassing van stadsverwarming tot energiebesparing leidt (mits de
warmte-opwekking met elektriciteitsopwekking wordt gecombineerd). In 1975
werd er een studiegroep ingesteld door de gassector en de elektriciteitssector, die
onder andere de optie bestudeerde om nieuwe woonwijken enkel te voorzien van
stadsverwarming en elektriciteit, dus om een gasleidingnet achterwege te laten.88
Het feit dat de verwarmingsmarkt gedomineerd werd door aardgas en het gebrek
aan samenwerking tussen de elektriciteitssector en de gassector leidde er echter toe
dat de verdere invoering van stadsverwarming langzaam verliep en met veel problemen gepaard ging. Pas in de jaren tachtig kwam er meer vaart in de ontwikkeling van nieuwe projecten voor stadsverwarming. Sindsdien hebben energiebedrijven in ongeveer vijftien gemeenten warmtedistributienetten aangelegd.89

12.10

Conclusies

De voorgaande paragrafen leiden zonder twijfel tot de conclusie dat de diffusie van
gasverwarming volledig te danken was aan het aanbod van aardgas. De marke85 V.G.M. Linderhof en P. Kooreman, ‘Economic aspects of household metabolism’, in: K.J. Noorman
en T. Schoot Uiterkamp ed., Green households? Domestic consumers, environment and sustainability (London 1998) 184-211, aldaar 187.
86 Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers BAK1997, EnergieNed (Arnhem 1998) 27; Gräper
e.a., ‘BAK 1998’.
87 In 1975 waren er in Rotterdam naar schatting 2000 woningen met aansluiting op de stadsverwarming
en in Utrecht 13000. In 1997 telde Nederland 185.000 woningen met stadsverwarming. Basisonderzoek
Warmte Kleinverbruik BWK 1997, EnergieNed (Arnhem 1998).
88 Heimeriks, ‘Symposium Stadsverwarming als realiteit’. E. Lutgert noemde in zijn lezing de optie om de aardgasdistributie in nieuwe wijken te vervangen door warmtedistributie. De instelling van de studiegroep voor stadsverwarming wordt genoemd in: ‘Onderzoek naar ruimere toepassing stadsverwarming’, Gas 95 (juni 1975) 193-194.
89 Schaeffer, Uitbreiding van het warmtefront.
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tingstrategie van de Gasunie – in samenwerking met de rijksoverheid en de gasbedrijven – om grote hoeveelheden aardgas in te zetten voor verwarming op de huishoudelijke markt viel uiteen in twee onderdelen: eerst werd de bestaande gasvoorziening omgebouwd, waarbij alle aangesloten huishoudens aardgas van dezelfde
samenstelling gingen gebruiken en waarbij een landelijk uniform tarief werd ingevoerd. Tijdens deze ombouw deden de gasbedrijven hun best om de huishoudens
zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. De huishoudens bleven gas gebruiken
voor hun kooktoestel en eventuele geiser, zoals ze dat gewend waren. Bovendien
breidden sommige gasbedrijven hun distributiegebied uit en werden er op het platteland nieuwe distrubutiebedrijven opgericht. Op die manier verwierven de gasbedrijven in zeer korte tijd een groot aantal huishoudens als afnemer, ook al was
het gemiddelde gasverbruik nog laag. Het feit dat het leidinggas in het hele land dezelfde samenstelling kreeg was een groot voordeel. Huishoudens hoefden hun gasapparaten niet meer te laten aanpassen bij een verhuizing, en toestelfabrikanten
hoefden niet langer elk toestel in meerdere uitvoeringen op de markt te brengen.
Het tweede onderdeel van de strategie betrof de invoering van gasverwarming,
en bij voorkeur centrale verwarming. Al die miljoenen huishoudens vormden in
potentie een enorme afzetmarkt voor het aardgas, want als een huishouden een
gasgestookte cv-installatie ging gebruiken vertienvoudigde het gasverbruik. De
Gasunie startte daarom in samenwerking met de gasdistributiebedrijven een reclamecampagne voor gasverwarming en centrale verwarming. Daarop inspelend
ontwikkelde de industrie nieuwe gaskachels en cv-ketels. Het tariefstelsel zorgde ervoor dat gasverwarming concurrerend was met steenkool en olie. Daarmee
werd het beoogde resultaat bereikt: vrijwel alle huishoudens gingen veel aardgas
gebruiken voor verwarming. Opgemerkt moet worden dat de twee onderdelen
van de strategie niet na elkaar werden uitgevoerd, maar elkaar overlapten. De
propaganda voor gasverwarming begon al tijdens de voorbereiding van de ombouwoperatie en duurde tot in de jaren zeventig. Eind jaren zestig verruilden
veel huishoudens namelijk hun olie- of kolenhaard voor een gashaard (en vaak
een gasgevelkachel voor een tweede vertrek). Pas in de jaren zeventig of tachtig
werden de meeste bestaande woningen voorzien van een cv-installatie. Het eerste onderdeel van de strategie, de ombouw op aardgas, zou waarschijnlijk nooit
zo snel zijn gerealiseerd, als het perspectief van gasverwarming afwezig was geweest. De verwachting dat gasverwarming tot hoge omzetten en winsten zou leiden was voor de Gasunie en de gasbedrijven namelijk het motief om zoveel geld
te investeren in de ombouw van de infrastructuur en de huishoudens.
De gaspropaganda was opgebouwd rond vier argumenten: het eerste was dat
verwarming met het schone aardgas veel meer gemak bood dan het stoken van
(vuile) steenkool in een (bewerkelijke) kolenhaard. Het tweede argument was
dat een gashaard goedkoper in gebruik was dan een kolen- of oliehaard. De zekerheid van de gastoevoer naar elke woning was het derde argument. De consument was niet langer afhankelijk van brandstofhandelaren en wisselende prij-
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zen. Het vierde argument was dat het comfort van centrale verwarming dankzij
de relatief lage gastarieven binnen ieders bereik kwam. Gasverwarming werd
voorgesteld als modern en huishoudens die een gasaansluiting weigerden kregen het etiket ‘ouderwets’ of zelfs ‘achterlijk’ opgeplakt.
Vergeleken met de prijzen van andere brandstoffen waren de gastarieven inderdaad laag vanaf 1966, en ze bleven dat ook tot 1974, ondanks stijgende kolen- en olieprijzen. Die lage tarieven kwamen tot stand doordat zoveel actoren
daar belang bij hadden: de minister van Economische Zaken en de producenten
wilden een lage prijs die concurrerend was met kolen en olie, zodat er veel aardgas verkocht zou worden en de gasvoorraad snel te gelde kon worden gemaakt.
De consumenten wilden profiteren van de aardgasvondst en besparen op hun
energierekening. En ook de woningbouwsector en de minister van Volkshuisvesting drongen aan op zo laag mogelijke gastarieven. Zij namen geen genoegen
met een gastarief dat concurrerend was met kolen en huisbrandolie, maar wilden prijzen die zo laag waren dat aardgas enerzijds toegepast kon worden voor
collectieve verwarming (in concurrentie met stookolie) en anderzijds voor individuele cv-installaties. Ze wilden namelijk dat gasgestookte centrale verwarming zo goedkoop zou worden dat het toegepast kon worden in alle (nieuwe)
Nederlandse woningen, zonder dat de budgetten verhoogd hoefden te worden.
De aardgastarieven die het resultaat waren van dit politieke onderhandelingsproces lagen overigens ver boven de kostprijs, die in de orde van 1 cent/m3 lag, zodat de
producenten en de overheid er toch goed aan konden verdienen. Voor de consumenten betekenden de relatief lage tarieven dat ze inderdaad minder geld kwijt waren voor dezelfde hoeveelheid energie, maar in de praktijk gingen de meeste huishoudens als gevolg van de invoering van het aardgas veel meer energie verbruiken.
Daardoor was hun energierekening uiteindelijk hoger dan voorheen. Dat neemt
niet weg dat die aantrekkelijke gastarieven een belangrijk motief waren voor de
huishoudens – en de woningbouwverenigingen – om over te gaan op gasverwarming. Een tweede motief was de grote behoefte aan centrale verwarming van de
woning die bij Nederlandse huishoudens aanwezig was. Die behoefte was sinds de
Tweede Wereldoorlog geleidelijk gegroeid en de beschikbaarheid van aardgas als
goedkope brandstof maakte realisatie van die behoefte nu mogelijk. Enerzijds was
een gashaard dus goedkoper in gebruik dan een olie- of kolenhaard, en anderzijds
was centrale verwarming met gas (of verwarming met meerdere gaskachels) duurder dan enkel een kolenhaard in de woonkamer. Maar de huishoudens waren graag
bereid om extra te betalen voor het comfort van centrale verwarming, mits het wel
betaalbaar bleef. Daarom kan geconcludeerd worden dat de vele huishoudens die
binnen enkele jaren overgingen op gasverwarming een rationele keuze maakten,
met andere woorden, dat ze niet misleid waren door de aardgaspropaganda.
Een tweede conclusie die uit dit hoofdstuk volgt is dat de diffusie van centrale verwarming, in tegenstelling tot die van gasverwarming, niet uitsluitend te danken
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was aan het aardgas, hoewel het aanbod van aardgas wel een grote rol speelde bij
de snelle diffusie ervan. Begin jaren zestig immers, toen de omvang van het Groningse gasveld nog niet bekend was en er nog geen besluit was genomen over de afzet van het aardgas, begon de diffusie van centrale verwarming al. Dat was het gevolg van een beleidswijziging van de minister van Volkshuisvesting om centrale
verwarming voortaan wel toe te staan in woningwetwoningen. De minister kwam
tot dat besluit onder druk van gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten
en dergelijke, maar ook van huishoudkundigen en huisvrouwenorganisaties.
Eigenlijk werd centrale verwarming al sinds de jaren veertig als een noodzakelijke voorziening van de woning beschouwd, maar tot 1960 was de realisatie
daarvan belemmerd door de economische en politieke omstandigheden. Daardoor was de toepassing van centrale verwarming en collectieve verwarming in
Nederland sterk achtergebleven bij veel andere Europese landen. Omstreeks
1960 zorgde de toenemende welvaart ervoor dat Nederland eindelijk meer geld
kon gaan besteden aan de kwaliteit van de woningen. Centrale verwarming van
etagewoningen, door middel van blok-, wijk- of stadsverwarming was de eerste
verbetering die daaruit voortvloeide.90 Het is opmerkelijk dat de modernisering
van de woningverwarming in Nederland zo lang werd tegengehouden. Maar net
zo opmerkelijk is het dat centrale verwarming vervolgens zo snel als een normale voorziening werd beschouwd. Na 1970 werd een woning met enkel verwarming in de woonkamer niet meer geaccepteerd door de meeste consumenten.
Aangezien de toepassing van centrale verwarming al begon voordat er sprake
was van goedkoop aardgas, is het interessant om je af te vragen hoe de toepassing van centrale verwarming in de Nederlandse woningen zou zijn verlopen,
als het Groningse aardgas niet of pas later was ontdekt. Waarschijnlijk zouden
er dan in de jaren zestig en zeventig veel meer installaties voor wijkverwarming
en stadsverwarming zijn gebouwd, met stookolie als brandstof. Daarnaast zou
de oliehaard de positie van de kolenhaard gedeeltelijk hebben overgenomen en
zouden individuele cv-installaties minder zijn toegepast. Voor die individuele
cv-installaties zou huisbrandolie de meest gebruikte brandstof zijn geworden.
De consumption junction rond verwarming van de woning ging er heel anders
uitzien door de invoering van collectieve verwarming en aardgas. Voor 1960
werden vrijwel alle woningen bij de bouw voorzien van één of meer stookplaatsen (schoorstenen). Dat kwam onder andere doordat de rijksoverheid geen
90 In 1970 kwam een verwarmingstechnicus met dezelfde conclusie over de diffusie van centrale verwarming. Hij schreef: ‘Toch is het onjuist te stellen – zoals wel gebeurt – dat de opmerkelijke popularisering
van de cv een gevolg is van de aardgasvondst. Zij is in feite een aspect van de reeds vele jaren daarvóór tot
uiting gekomen vergroting van het gebruiksgerief van nieuwe woningen. (...) De komst van het aardgas
heeft een reeds bestaande tendentie alleen maar versterkt. De steeds meer veldwinnende zienswijze dat cv
geacht mag worden tot het normale woongerief te behoren, kan er niet aan worden toegeschreven. Wel
heeft “Slochteren” er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de zojuist bedoelde cv-achterstand in versneld
tempo wordt ingelopen.’ Van Luttervelt, ‘CV in nieuwe woningen’, 398. Van Luttervelt werkte op het secretariaat van de Algemene Vereniging voor de Centrale Verwarmingsindustrie.
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toestemming gaf om woningwetwoningen te voorzien van centrale verwarming. De huishoudens die die woningen betrokken moesten dus een kachel of
haard uitzoeken, waarbij ze konden kiezen tussen kolen en olie als brandstof.
Centrale verwarming was uitgesloten als optie voor de meeste huishoudens.
Wel konden ze desgewenst een extra kacheltje aanschaffen voor bijverwarming.
De toepassing van collectieve verwarming in etagewoningen, vanaf 1960, was
het gevolg van een keuze van gemeenten en woningbouwverenigingen, met toestemming van de rijksoverheid. Die keuze leidde ertoe dat de bewoners van die
flats niets meer te kiezen hadden. Ze kregen de beschikking over centrale verwarming of ze wilden of niet. In veel gevallen werd het warmteverbruik niet per
woning gemeten, zodat de huishoudens elke maand een vast bedrag bovenop de
huur moesten betalen. Bezuinigen op de stookkosten door een of meer radiatoren
half of helemaal dicht te draaien was er dus niet bij. Dat gebrek aan controle had
invloed op het gedrag van gebruikers, want het leidde er toe dat veel mensen
nonchalant omgingen met de verwarming en dat ze zich niet bewust waren van
hun energieverbruik. In deze gevallen lag de consumption junction dus helemaal bij de opdrachtgever van de woningen en hadden de huishoudens geen directe invloed.
De invoering van gasverwarming, waartoe besloten werd door de gasbedrijven en de rijksoverheid en waaraan de bouwsector meewerkte, gaf de huishoudens aanvankelijk wel meer keuzevrijheid. Huishoudens in bestaande woningen waren vrij om hun kolen- of oliehaard te vervangen door een gashaard,
terwijl ze tevens meer mogelijkheden kregen om de verwarming in hun woning
uit te breiden door installatie van gasgevelkachels of zelfs centrale verwarming.
Voor huishoudens met collectieve verwarming leidde het aardgas echter niet tot
meer keuzevrijheid. De beslissing van de exploitant van de verwarmingsinstallatie om olie als brandstof te vervangen door aardgas ging buiten de bewoners
om en had voor hen ook geen merkbare gevolgen.
Na 1970 nam de keuzevrijheid van huishoudens in nieuwe woningen in zekere
zin weer af, omdat toen de individuele gas-cv-installatie een vanzelfsprekende
voorziening werd. Bouwbedrijven en woningbouwverenigingen besloten eengezinswoningen te voorzien van centrale verwarming en lieten daarom de gebruikelijke schoorsteen in de woonkamer achterwege. Daardoor hadden de bewoners
geen mogelijkheid meer om een haard naar keuze te plaatsen. Ze konden niet anders dan de gasgestookte cv gebruiken, maar dat vonden ze geen probleem. Ze kregen daarmee namelijk de mogelijkheid om de installatie zelf te regelen en elk vertrek in de woning naar keuze al of niet te verwarmen. De huishoudens waren dus
altijd afhankelijk van de instanties die de bouwvoorschriften opstelden en de woningen ontwierpen – dus van de overheid, de architect en de woningbouwvereniging – want die bepaalden de aanwezigheid van schoorstenen of een cv-installatie.

13 Koken en warmwatervoorziening

13.1

Inleiding

De invoering van het aardgas in Nederland heeft vooral grote gevolgen gehad
voor de wijze waarop de woningen worden verwarmd. De gevolgen voor de
manier van koken en warmwatervoorziening waren minder spectaculair, omdat
de meeste kook- en warmwatertoestellen ook voor 1960 al met leidinggas
(stadsgas en dergelijke) werden gestookt. De keuzes van de huishoudens met
betrekking tot de concurrentie tussen koken op elektriciteit, aardgas en flessengas komen aan bod in paragraaf 13.2. Paragraaf 13.3 gaat over de snelle verspreiding van badgelegenheid en warmwatervoorziening in de woning na 1960
en de keuzes die de overheid, de huishoudens en andere actoren daarbij maakten. Paragraaf 13.4 gaat speciaal in op de rol van intermediaire actoren bij deze
ontwikkelingen, terwijl paragraaf 13.5 bij wijze van epiloog de ontwikkelingen
na 1975 beschrijft. In paragraaf 13.6 tenslotte volgen de conclusies.

13.2

Koken op aardgas of elektriciteit

Zullen we op gas blijven koken of zullen we, omdat ons toestel toch omgebouwd of
vernieuwd moet worden, overgaan op elektriciteit? Of, omgekeerd, als het aardgas inderdaad zo goedkoop wordt, kunnen we dan niet beter ons elektrisch fornuis verkopen en er een voor gas voor terugnemen?1

Dat vroeg het damesblad Libelle zich af in 1964. Door de omschakeling op
aardgas en de uitbreiding van de gasnetten werden veel huisvrouwen namelijk
gestimuleerd of zelfs genoodzaakt om een nieuw kooktoestel aan te schaffen.
Daardoor kreeg ook de afweging ‘gas of elektrisch’ weer meer aandacht. In het
Libelle-artikel werd geconstateerd dat de verbruikskosten voor koken op aardgas in de meeste gemeenten lager zouden zijn dan voor elektrisch koken, en dat
elektrische fornuizen bovendien duurder waren in aanschaf. De auteur van het
artikel had zich laten voorlichten door het VEEN-voorlichtingsbureau (Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland) en het VEG-

1 ‘Dwingt aardgas u tot een nieuw fornuis?’, Libelle nr. 37 (1964) 120-124, aldaar 121.
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voorlichtingsinstituut (Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven). Over
het verschil tussen koken op gas en elektriciteit zei de voorlichtster van het Gasinstituut het volgende: elektrisch koken ‘vereist een speciale techniek, die niet
een-twee-drie te leren is. Daarbij komt dat een gasvlam een levend iets is, in tegenstelling tot die elektrische kookplaat (...).’2
Lezeressen van Libelle reageerden op het artikel met ingezonden brieven die in
volgende afleveringen werden geplaatst. Sommigen waren het eens met de gasvoorlichtster, dat een gasfornuis makkelijker te regelen was. Een lezeres schreef:
Ik heb een jaar geprobeerd op een elektrisch fornuis te koken. Echt goed geprobeerd.
En hoewel ik nu – al zeg ik het zelf – een grote handigheid bezit, koop ik, zodra ik
‘moet vernieuwen’, weer een gasfornuis. Geef mij die levende vlam maar, die direct
heet is en die je zo minutieus kunt regelen.3

Anderen waren het daar niet mee eens en zeiden dat een elektrisch fornuis wel
prima te regelen was. Iemand schreef bijvoorbeeld:
Ik kook al achttien jaar elektrisch. Het is heel simpel, heel schoon en echt niet duurder
dan koken op gas.4

Deze discussie maakt duidelijk dat de voorkeur voor gas of elektriciteit afhankelijk was van persoonlijke voorkeuren en gewoonten. De ene huisvrouw gaf
de voorkeur aan koken op gas en de andere aan elektrisch koken.
Wat betreft de kosten van koken op gas en elektrisch koken werd er in die jaren
uitgebreid onderzoek gedaan, onder andere door de Consumentenbond. De
Consumentengids besteedde om te beginnen aandacht aan de prestaties van diverse merken gasfornuizen5. De bond kocht twaalf merken fornuizen (waaronder Atag, Etna en Pelgrim) met branders voor stadsgas en ombouwsets voor
aardgas. Eerst werden de fornuizen op stadsgas getest. Daarna werden ze omgebouwd en vervolgens werden de testen met aardgas herhaald, zodat de consument ook zou weten hoe de prestaties en het gasverbruik van de fornuizen na
de ombouw zouden zijn. Een eenvoudig model gasfornuis van een goedkoop
merk kostte ƒ240 à 300. Luxe fornuizen met een grill waren te koop voor ƒ400
à 600. Voor wie geen oven wilde waren er ook gaskomforen met vier branders
te koop vanaf ƒ150.
De gasfornuizen hadden volgens de Consumentenbond de volgende zwakke
punten: de oven was moeilijk schoon te maken en de temperatuurverdeling in
2 Ibidem, 123.
3 Ingezonden brief van mevrouw E. Bernard-Koopmans, Den Haag, Libelle nr. 48 (1964) 7.
4 Ingezonden brief van mevrouw T. de Jager, Utrecht, Libelle nr. 5 (1965) 7. Zie ook de brief van mevrouw J. Abbekerk uit Zaandam in Libelle nr. 3 (1965), die ook voor elektrisch koken pleitte.
5 Met het woord fornuis bedoel ik een kooktoestel met een kookplaat en een oven. Een kooktoestel zonder oven noem ik een komfoor of kookplaat.
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de oven was ongelijkmatig. Verder waren de branders niet klein genoeg te stellen (voor warmhouden en sudderen) en liet de lineariteit van de gasregeling
nogal te wensen over. Dat laatste betekende dat je steeds moest bukken om onder de pan te kijken of de vlam niet te groot of te klein was, omdat de stand van
de regelknop weinig informatie gaf over de grootte van de vlam. Het probleem
met de kleinstelling en de regeling werd bij de meeste fornuizen nog erger na de
ombouw op aardgas. In het ideale geval gaven de branders van een omgebouwd
fornuis in elke stand van de regelknop evenveel warmte af als voorheen op
stadsgas. Maar in de praktijk gold dat vaak alleen voor de maximumstand. In de
minimumstand en tussenliggende standen gaven de meeste branders een te grote vlam. Ook de waakvlam werd bij de meeste fornuizen groter als gevolg van
de ombouw en verbruikte daardoor erg veel aardgas. De onderzoekers gingen
uit van een waakvlam die 15 uur per dag brandde en dat vergde gemiddeld 56 m3
op een totaal aardgasverbruik van 180 m3 per jaar.6
De technici van de Consumentenbond verwonderden zich erover dat de gasfornuizen nauwelijks verbeterd waren sinds de jaren dertig. Het koken moest
voor een groot deel op het gevoel gebeuren en routine speelde daarbij een grote
rol, vooral bij het gebruik van de oven. Omdat ze zich afvroegen of dat bij elektrische fornuizen ook het geval was, deed de Consumentenbond een jaar later een
vergelijkbaar onderzoek naar elektrische fornuizen (van onder andere de merken
Siemens, Inventum en AEG). Een eenvoudig model elektrisch fornuis van een
goedkoop merk kostte ƒ350 à 500. Luxe fornuizen met meer automatische regelmogelijkheden, een grill en een schakelklok waren te koop voor ƒ600 of meer.7 De
automatische regeling werkte bij de meeste fornuizen door een verende thermostaat in de kookplaat, die de temperatuur van de panbodem meette. Daarmee kon
je een pan aardappelen snel aan de kook brengen en als de inhoud eenmaal kookte, werd de elektriciteitstoevoer zodanig verminderd dat de aardappelen juist aan
de kook bleven, zonder dat je de instelling moest veranderen.
De onderzoekers concludeerden dat elektrische fornuizen verbeterd waren:
het koken ging sneller dan bij vroegere fornuizen. Desondanks was de aanwarmtijd nog altijd iets langer dan bij gasfornuizen en moest de gebruiker rekening houden met nawarmte.8 Elektrische kookplaten boden ook voordelen,
vergeleken met gasbranders. De minimumstanden waren lager, automatische
platen hielden de temperatuur van de pan constant en de warmteverdeling was
gelijkmatiger. En elektrische ovens gaven een beter bakresultaat dan gasovens
6 ‘Gasfornuizen’, Consumentengids 14 (1966) 34-53. Twee fabrikanten van gasfornuizen vervingen n.a.v.
de kritiek van de Consumentenbond een normale brander door een sudderbrander, die de helft minder
warmte gaf. Dat werd vermeld in het artikel over elektrische fornuizen in de Consumentengids van 1967.
7 Elektrische komforen (en de prijs daarvan) werden niet genoemd in het artikel.
8 De bezwaren van aanwarmtijd en nawarmte golden niet voor elektrische fornuizen met spiraalkookplaten, maar de onderzochte fornuizen van dat type waren minder degelijk en minder veilig en bovendien
duurder dan fornuizen met vlakke kookplaten.
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dankzij de gelijkmatiger temperatuurverdeling. Deze opsomming werd in een
andere publicatie van de Consumentenbond nog uitgebreid met de volgende
voor- en nadelen: het elektrisch fornuis was beter regelbaar, vergde minder onderhoud door de huisvrouw en bracht geen verbrandingsgassen in de keuken,
maar de huisvrouw had wel speciale pannen nodig. Al met al werd koken op gas
iets eenvoudiger genoemd dan elektrisch koken.9
De vraag welke optie voordeliger was in verbruik werd ook besproken. Omdat dat afhing van plaatselijke tarieven, de grootte van het gezin en de wijze van
verwarming en warmwatervoorziening, gaf de Consumentengids een rekenvoorbeeld. Dat gold voor een gemiddeld gezin van vier personen met een
warmwaterverbruik van 50 liter per dag en zonder gasverwarming. Voor aardgas nam men het SROG-tarief en voor de elektriciteit een normaal tarief van 8
cent/kWh en een nachttarief van 3 1⁄2 cent/kWh. Het jaarverbruik werd gesteld
op 200 m3 aardgas of 1200 kWh elektriciteit voor koken plus 200 m3 of 1800
kWh voor warm water. Als het gezin gas gebruikte voor koken en voor warm
water, bedroegen de energiekosten ƒ107 per jaar. Het gebruik van een elektrisch
fornuis en een elektrische boiler was fors duurder, namelijk ƒ145.10 Huishoudens die wel gasverwarming hadden profiteerden van een lager gastarief en waren daardoor nog goedkoper uit met hun gasverbruik voor koken en warm water.
Huishoudens die een of twee gaskachels hadden vielen in tariefgroep 3 van het
SROG-tarief (zie tabel 12.1). Stel dat het verbruik van de kachel 600 m3 was en
het verbruik van fornuis en geiser samen 400 m3, dan kostte het gasverbruik
voor koken en warm water ongeveer ƒ75 per jaar.11 Voor huishoudens met centrale gasverwarming, die in tariefgroep 4 vielen, kostte het gasverbruik voor koken en warm water slechts maximaal ƒ57.
Directeur Bartelds12 van het elektriciteitsbedrijf PUEM presenteerde in 1966
een soortgelijke kostprijsvergelijking voor koken en warmwatervoorziening
voor een gezin van vier personen. Hij hanteerde echter andere uitgangspunten
en kwam dus ook tot andere resultaten dan de Consumentenbond. Het belang9 ‘Elektrische fornuizen’, Consumentengids 15 (1967) 4-19. A.G. Fransen, ‘De consument en gas’, in: De
VGN in de geschiedenis (1973) 230-234. Fransen was directrice van de Consumentenbond.
10 Enkele opmerkingen bij het rekenvoorbeeld. Het elektriciteitsverbruik voor koken werd gedeeltelijk
als nachtstroom afgerekend, omdat bij veel elektriciteitsbedrijven het ‘nachtstroomtarief’ ook van 12 tot 14
uur en in het weekend gold. De optie ‘gasfornuis en elektrische boiler’ kostte ƒ125 per jaar. De optie ‘elektrisch fornuis en gasgeiser’ kwam in de praktijk weinig voor en werd niet genoemd in het artikel. Het vastrechttarief voor elektriciteit werd niet meegerekend, omdat elk huishouden elektriciteit gebruikt voor verlichting en overige apparaten. Het vastrechttarief voor gas werd wel meegerekend, zodat het prijsvoordeel
van gas bij een lager energieverbruik kleiner werd en bij een hoger verbruik groter. Voor een alleenstaande
zonder geiser of boiler bijvoorbeeld was een elektrisch fornuis net zo duur in gebruik als een gasfornuis.
‘Elektrische fornuizen’, Consumentengids.
11 Bij deze berekening is het vastrecht verdeeld over verwarming enerzijds en koken plus warm water anderzijds naar evenredigheid met het gasverbruik.
12 Ingenieur J.W. Bartelds was directeur van de PUEM van 1953 tot 1967. In de jaren dertig was hij al bij
de PUEM in dienst en schreef toen onder andere een boekje over elektrisch koken. F.M.M. de Goey, PUEM
75 jaar ‘bron van licht en welvaart’ (Utrecht 1991) 208.
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rijkste verschil zit in het veronderstelde verbruik van gas dan wel elektriciteit.
Volgens Bartelds vergde het koken 240 m3 aardgas of 1200 kWh elektriciteit en
de warmwatervoorziening 240 m3 of 1440 kWh. Met andere woorden, hij hanteerde verhoudingscijfers die meer in het voordeel van elektriciteit waren en
daardoor schatte hij het gasverbruik van een gemiddeld huishouden hoger in en
het elektriciteitsverbruik lager. Bovendien hanteerde Bartelds het tarief van de
PUEM (normaal tarief 7,1 cent en nachttarief 3,6 cent). Volgens hem was dat gemiddeld voor Nederland, maar het was iets lager dan het tarief waarvan de Consumentenbond was uitgegaan. Zodoende berekende Bartelds dat een huishouden met een gasfornuis en gasgeiser (maar zonder gasverwarming) ƒ123 per jaar
kwijt was aan verbruikskosten, terwijl een huishouden met een elektrisch fornuis en een elektrische boiler slechts ƒ119 moest betalen. Elektrisch koken en
elektrische warmwatervoorziening was dus volgens hem iets voordeliger dan
het gebruik van gas.13 Of Bartelds hierbij een vertekend beeld gaf is niet met zekerheid te zeggen, omdat er geen betrouwbare gegevens bekend waren over het
gasverbruik en elektriciteitsverbruik van fornuizen en warmwatertoestellen onder gelijke omstandigheden.
Voor de consumenten was die nauwkeurige vergelijking van de verbruikskosten
echter nauwelijks relevant en wel om de volgende drie redenen. Ten eerste gingen de meeste huishoudens het aardgas ook voor verwarming gebruiken, zodat
ze in tariefgroep 3 of 4 vielen. Daardoor werd het gasverbruik van een fornuis of
geiser zoveel goedkoper dat niemand meer hoefde twijfelen aan het prijsvoordeel van gas boven elektriciteit. Ten tweede letten de consumenten meer op de
aanschafkosten van fornuizen en warmwatertoestellen dan op de (geschatte) verbruikskosten.14 Elektrische fornuizen waren ongeveer de helft duurder dan gasfornuizen en daar kwam nog bij de aanleg van een extra elektriciteitsleiding voor
het fornuis. Voor elektrische boilers gold min of meer hetzelfde. Ten derde werd
de voorkeur van de huishoudens zeker niet alleen door de prijsverschillen beïnvloed, maar ook door andere belangrijke factoren. Bij fornuizen lette men bijvoorbeeld op bedieningsgemak en kookprestaties. De conclusie van de Consumentengids dat elektrische ovens een beter resultaat gaven dan gasovens werd
vrij algemeen gedeeld. Maar de voor- en nadelen van elektrische kookplaten werden door iedere huisvrouw anders beoordeeld, afhankelijk van haar persoonlijke voorkeur en gewoonten. In de woorden van de Consumentengids: ‘De één
13 J.W. Bartelds, ‘De invloed van de invoering van het aardgas op de afzet van elektrische huishoudelijke
apparaten’, Electro-techniek 44 nr. 17 (25 aug. 1966) 387-390.
14 Dat consumenten en verkopers meer aandacht besteedden aan de aanschafkosten dan aan de verbruikskosten blijkt herhaaldelijk uit de bronnen, vaak tussen de regels door. Zo ook in het genoemde Libelle-artikel, waarin de auteur beschrijft hoe hij te woord werd gestaan in de plaatselijke fornuizenwinkel.
De eerste vraag van de verkoper was ‘Wat had u gedacht uit te geven?’. ‘Dwingt aardgas u tot een nieuw fornuis?’, Libelle, 123.
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zweert bij een gasfornuis, de ander bij een elektrisch.’15 Daarbij moet echter opgemerkt worden dat de meeste huisvrouwen helemaal niet zweerden – dat wil
zeggen geen uitgesproken voorkeur hadden – maar gewoon een gasfornuis namen, omdat dat het meest gebruikelijk en goedkoper in aanschaf was. Dat gold
zeker voor vrouwen uit de lagere inkomensgroepen, want die konden de hogere
aanschafprijs van een elektrisch fornuis maar moeilijk opbrengen.
Van flessengas naar aardgas
Tot 1965 gebruikten de Nederlandse huishoudens relatief veel flessengas, vooral om te koken, zoals we in hoofdstuk 9 hebben gezien. Een kwart van de Nederlandse huishoudens kon in 1965 nog niet over leidinggas beschikken en de
meerderheid daarvan kookte daarom op flessengas. Een minderheid koos voor
een elektrisch toestel, een petroleumstel of een kolenfornuis. De invoering van
het aardgas maakte echter een eind aan het gebruik van flessengas, petroleum en
vaste brandstoffen. Niet de vervanging van stadsgas door aardgas op zich was
daarvan de oorzaak, maar de uitbreiding van de gasdistributienetten, die nauw
samenhing met de invoering van het aardgas. De beschikbaarheid van het goedkope aardgas en de verwachte toepassing van gasverwarming maakten het namelijk rendabel voor de gasbedrijven om de gasdistributie uit te breiden tot
kleine en afgelegen dorpen. Daardoor nam het percentage huishoudens zonder
leidinggas af tot elf procent in 1975 en drie procent in 1980. Vrijwel alle huishoudens die voorheen op flessengas kookten gingen over op aardgas zo gauw
de leiding klaar was (of zo gauw hun laatste gasfles op was). Dat gold ook voor
veel huishoudens die op petroleum of kolen kookten.16 Grafiek 13.1 toont die
overgang van flessengas op aardgas en van kolen en petroleum op aardgas in de
periode 1965-1980.17
Voor de huisvrouwen die op flessengas kookten veranderde er weinig aan hun
manier van koken. In de meeste gevallen kon hun kooktoestel omgebouwd
worden voor aardgas, zoals dat ook gebeurde bij gebruikers van stadsgas. Het
voordeel voor hen was dat aardgas veel goedkoper was dan flessengas. Voor
vrouwen die op petroleum, kolen, hout of turf kookten was de overgang groter
en ontbrak misschien de prijsprikkel. Maar het grote voordeel van koken op
15 ‘Elektrische fornuizen’, Consumentengids.
16 A. Correljé, Hollands Welvaren. De geschiedenis van een Nederlandse bodemschat, Teleac/NOT
(1998) 44.
17 Toelichting bij grafiek 13.1: De gegevens voor 1960 en 1965 zijn ontleend aan grafiek 9.1 (paragraaf
9.3). Gegevens over aantal woningen met leidinggasaansluiting en met elektrisch kooktoestel zijn ontleend
aan Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1975, CBS; Statistiek van de elektriciteitsvoorziening in
Nederland 1975, CBS. De verspreidingsgraad van koken op gas en van elektrisch koken vanaf 1983 staan
vermeld in: Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers BAK 1997, EnergieNed (Arnhem 1998).
Het aantal huishoudens dat wel over leidinggas beschikte, maar toch elektrisch kookte is niet precies bekend, evenmin als het aantal huishoudens dat op flessengas, kolen of petroleum kookte. Die aantallen heb
ik zo goed mogelijk geschat.
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aardgas was dat het veel schoner en gemakkelijker was, en dat was voldoende
reden voor de meesten om snel aardgas te gaan gebruiken.
Voor de huisvrouwen die elektrisch kookten was de invoering van aardgas
over het algemeen geen reden om op gas te gaan koken. Er waren waarschijnlijk
wel vrouwen, zowel op het platteland als in de steden, die hun elektrisch fornuis
vervingen door een gasfornuis, omdat ze dat prettiger of goedkoper vonden,
maar er kwamen minstens zoveel nieuwe elektrische kookklanten bij. Die nieuwe klanten waren vooral huishoudens uit de hogere inkomensgroepen, die geen
probleem hadden met de hogere aanschaf- en verbruikskosten van een elektrisch fornuis. Het percentage voor elektrisch koken steeg daardoor licht, van
acht procent in 1960 naar tien procent in 1980. De meerderheid van de vrouwen
die elektrisch kookten bleef dat doen, ook al zei men dat koken op aardgas
voordeliger was. Dat kwam doordat ze gewend waren aan het elektrisch koken
en het hen goed beviel.
Aangezien de huisvrouwen die op flessengas kookten massaal overstapten op
aardgas, terwijl de meeste huisvrouwen die elektrisch kookten trouw bleven
aan hun elektrisch fornuis, kun je stellen dat de sterke opkomst van het flessengas op het platteland in de jaren vijftig de latere toepassing van aardgas op het
platteland flink heeft gestimuleerd.18 Zonder het flessengas zouden veel meer
18 Deze stelling werd ook verkondigd in: A.L. Jongbloed, ‘De relatie tussen fabrikant en de openbare
gasvoorziening’, in: De VGN in de geschiedenis (1973) 212-217, aldaar 212.
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vrouwen een elektrisch kooktoestel hebben aangeschaft in de periode tot 1965,
zodat het elektrisch koken een sterkere marktpositie zou hebben verworven en
behouden dan nu het geval is.

13.3

Badgelegenheid en warm water in elke woning

Tot 1960 had de meerderheid van de Nederlandse huishoudens noch een badgelegenheid noch warmwatervoorziening in huis. In de jaren zestig en zeventig
nam het aantal woningen met badkamer en het aantal geisers en boilers echter
snel toe. Huishoudens zonder die voorzieningen werden in de jaren zestig een
minderheid en in de jaren zeventig een uitzondering. Over die ontwikkeling
van de badgelegenheid en de warmwatervoorziening in het huishouden gaat
deze paragraaf.
Badgelegenheid
De meeste bewoners van de naoorlogse woningen gebruikten hun badkamer
niet alleen om zichzelf te wassen maar ook om de textielwas te doen. Begin jaren zestig bracht slechts een kwart van de Nederlandse huisvrouwen de was
naar de wasserij of deed de was in een gemeenschappelijk washuis. Driekwart
deed alle was thuis, omdat ze de wasserij te duur vonden en het washuis niet
paste in de Nederlandse cultuur. De kleine badkamers waren daar echter niet
op berekend. Huisvrouwen deden de was in de keuken of de badkamer en hingen de was bij slecht weer te drogen in de badkamer of de woonkamer. Veel
woningen hadden weliswaar een lavet (grote wastafel met waskuip/zitbad en
handdouche)19 dat zowel bedoeld was voor de textielwas als de lichaamsreiniging, maar ook daarmee was het behelpen. Sommige huisvrouwen deden de
was liever in de keuken dan in het lavet, omdat ze daar meer ruimte hadden of
minder vaak de trap op en af moesten. Architecten en huishoudkundigen
noemden die praktijken ongewenst, want de combinatie van vuile was en
voedselbereiding in de keuken was onhygiënisch en de badkamer werd geblokkeerd door de was, waardoor de bewoners vaak geen gebruik konden maken van de douche of wasbak. Daarom pleitten ze onder andere voor ruimere
badkamers.20
Dankzij de stijgende levensstandaard en de invoering van de wasmachine
werden er in de loop van de jaren zestig steeds meer woningen gebouwd met

19 De ontwikkeling en invoering van het lavet is beschreven in hoofdstuk 9.
20 H. van Bremen en J. de Vos, Aardgas in de woning (Bouwcentrum, Rotterdam 1966) 62; A. WilzenHellendoorn en M.J. Goedée, ‘De woningbouw en de moderne energievoorziening’, Stedebouw en Volkshuisvesting 45 (1964) 289-292. Zie ook het pleidooi van Van Dam in paragraaf 13.4.
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een douche en steeds minder met enkel een lavet. Het aandeel met enkel een
lavet nam af van ruim dertig procent van de nieuwbouw in 1963 tot vijf procent in 1968. Dat betrof vooral woningwetwoningen en etagewoningen.21
Het verdwijnen van het lavet werd nog versneld door de invoering van
nieuwe gemeentelijke bouwverordeningen in de tweede helft van de jaren
zestig, waarin werd bepaald dat elke nieuwe woning minimaal een douche
(of bad) moest bevatten èn een wasbak of lavet. Woningen met een lavet in
plaats van een doucheruimte werden dus niet langer toegestaan. Die nieuwe
bouwverordeningen waren een gevolg van de invoering van een nieuwe Woningwet en het streven naar eenheid wat betreft lokale bouwvoorschriften.
De nieuwe bouwverordeningen bepaalden verder dat er aansluitingen moesten worden gemaakt voor een gasgeiser èn een elektrische boiler met een
warmwaterleiding van de keuken naar de badkamer, tenzij er sprake was van
collectieve warmwatervoorziening.22 Het warmwatertoestel zelf werd dus
nog niet verplicht gesteld, maar wel de aansluitmogelijkheid, zodat de bewoners desgewenst een geiser of boiler konden laten installeren zonder veel
kosten.23
De bouwverordeningen golden voor nieuwe woningen. Er waren echter nog
vele vooroorlogse woningen zonder badruimte. Sommige van die woningen
werden op een gegeven moment gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De
meeste andere werden vroeger of later gerenoveerd – door de verhuurder of
de eigenaar-bewoner – en kregen dan een badruimte en warmwatervoorziening. Met die renovaties was al in de jaren vijftig een begin gemaakt en in de
jaren zestig volgden er veel meer. Daardoor nam het aantal bestaande woningen zonder badgelegenheid sterk af, zoals in tabel 13.1 is te zien.

21 Maandstatistiek bouwnijverheid, 1966 tot 1977, CBS.
22 De gasgeiser werd in de keuken geplaatst. De boiler kon ook in de badkamer hangen. Als er leidinggas
was, kon worden volstaan met een onbedrade elektriciteitsleiding voor een eventuele boiler. Een onbedrade leiding is een buis van de elektriciteitsmeter naar de keuken of badkamer zonder elektriciteitsdraden. Als
de bewoner voor een boiler koos, kon de elektricien met weinig moeite de benodigde bedrading in de leiding schuiven, waardoor de installatiekosten beperkt bleven. Zonder zo’n onbedrade leiding zou de installatie van een boiler in een bestaande woning veel duurder zijn geweest, omdat er dan een extra leiding moest
worden aangelegd, die natuurlijk netjes in de muur moest worden weggewerkt. Als er geen leidinggas beschikbaar was, moest de bedrading voor de boiler wel worden aangebracht.
Standaardregelingen in de bouw, deel 1: Model-bouwverordening. Bouwbesluit (Ver.v.Ned.Gemeenten,
Den Haag 1992) 1-7 (Ten geleide); Bouwverordening der gemeente Rotterdam (1968); Handleiding bij de
bouwverordening van de gemeente Amsterdam (1968); Toelichting op de bouwverordening van de gemeente Amsterdam (1968); Bouwverordening van de gemeente Eindhoven (1969).
23 De eis tot aansluitmogelijkheid voor een geiser of boiler was geen grote verandering, want in de meeste gemeenten was dat ook in de jaren vijftig al vereist. In sommige gemeenten was dat echter wel nieuw.
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Tabel 13.1: Verspreidingsgraad van badgelegenheid24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Badgelegenheid
in alle woningen

Badgelegenheid
in naoorlogse
woningen

Badgelegenheid
in vooroorlogse
woningen

Aantal
vooroorlogse
woningen

Aantal
naoorlogse
woningen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1956
29%
100%
12%
2,1 mln
0,5 mln
1964
63%
100%
40%
1,9 mln
1,2 mln
1969
83%
100%
65%
1,9 mln
1,7 mln
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Een onderzoek uit 1968 naar de vooroorlogse woningen in Leeuwarden geeft
een aanvulling op deze landelijke cijfers. Leeuwarden telde in 1968 zo’n 2300
gemeente- en verenigingswoningen van voor de Tweede Wereldoorlog. Liefst
90% daarvan had geen douche of bad en 35% beschikte niet over warmwatervoorziening. De bewoners die wel over een douche beschikten, hadden die zelf
provisorisch geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een kast of bijkeuken. Verder ontbrak in maar liefst 40% van de woningen een normale wc: in plaats van een toilet met waterspoeling en rioolaansluiting hadden die huizen een toilet met ton
of beerput in de achtertuin staan.25 Een ander voorbeeld van vooroorlogse woningen die niet of pas heel laat van douche of bad werden voorzien was een blok
galerijwoningen in de Rotterdamse wijk Spangen, gebouwd in 1922. In hoofdstuk 3 is dit blok al genoemd, als de eerste sociale woningbouw met blokverwarming. In 1978 bleek dat deze woningen nog steeds geen douches hadden,
met uitzondering van enkele woningen waar de bewoners er zelf een hadden gemaakt.26 Het gebrek aan bad of douche was in de jaren zeventig soms ook aanleiding voor bewonersacties. In Rotterdam bijvoorbeeld: huurders protesteer24 Toelichting bij tabel 13.1: De gegevens voor 1956 zijn ontleend aan de Woningtelling 1956, gepubliceerd
in Mededelingen van het CBS. Zie ‘Woonstijl en woonwensen’, De Woningbouwvereniging (februari 1959)
46-49; A. de Klerk en L.H. Klaassen, De verwarming van de volkswoning (Leiden 1959) 22-24. De gegevens
voor 1964 zijn ontleend aan De Nederlandsche Huisvrouw (NIPO/Philips 1966) 73. De gegevens over 1969
zijn ontleend aan het rapport ‘Het huurgeiserpark van de Gemeentebedrijven Maastricht’, uitgegeven t.g.v.
de plaatsing van de 20.000ste huurgeiser, april 1973, geschreven door de medewerkers van het gasbedrijf G.
Aben en J. Daenen, 12-13, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 97, map Verhuur geisers (algemene stukken) 1967-1973; ‘International colloquium on gas marketing’, Gas 91 (oktober 1971) 410-421, aldaar
413. Gegevens over woningbouw en woningvoorraad zijn ontleend aan Tabel A in de bijlage.
Volgens het Maastrichtse rapport waren er in 1969 in Nederland 3,2 miljoen woningen, waarvan 0,6 miljoen met bad en 2,4 miljoen met douche. (Het lavet wordt niet genoemd.) Dat zou neerkomen op 94% woningen met badgelegenheid. Het totaal aantal woningen bedroeg echter 3,6 miljoen. De vraag is dus of de
twee andere getallen wel kloppen en hoeveel woningen er waren met enkel een lavet. In 1971 schatte de redactie van het tijdschrift Gas dat 80 à 85% van de Nederlandse woningen voorzien was van badgelegenheid.
Daarom ga ik ervan uit dat er in 1969 2,4 miljoen woningen met douche of lavet waren, 0,6 mln met bad en
dus 0,6 mln zonder badgelegenheid. Dan kom ik uit op 83% met badgelegenheid.
25 De conclusie van het onderzoek was dat veertig procent van de huizen zo snel mogelijk gesloopt moest
worden, omdat verbeteren veel te duur zou zijn. De rest moest dringend gerenoveerd worden en zou dan
weer een of meer decennia mee kunnen. H. Priemus en W. Revet, Het oude-woningbezit van een middelgrote stad (Den Haag 1970).
26 Hans Abelman, ‘Interviews met bewoners’, Wonen-TA/BK 1978 nr.4 (themanummer volkswoningbouw Rotterdam) 19-20.
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13.1 Buurtprotest Rotterdam,
1970: Bewoners van de Rotterdamse wijk het Oude Westen bezetten het bad van burgemeester
Thomassen, omdat zij zich eens
fatsoenlijk wilden wassen en
thuis geen badkamer of douche
hadden.

den daar tegen de stadsvernieuwingsplannen die veelal inhielden dat hun woningen gesloopt zouden worden. Ze wilden in plaats daarvan verbetering van de
bestaande woningen. Bij zo’n bewonersactie in 1970 werd de badkamer van de
Rotterdamse burgemeester bezet door bewoners die thuis geen badgelegenheid
hadden.27
Warmwatervoorziening
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig werden veel nieuwe woningen compleet met warmwatervoorziening in de keuken en de badkamer opgeleverd.
Veelal was dat een gasgeiser of een elektrische boiler, maar in etagewoningen
ook vaak een collectieve warmwatervoorziening. Soms werd een warmwatervoorziening bij de bouw nog achterwege gelaten, maar de aansluitmogelijkheid
voor een geiser of boiler was in ieder geval verplicht, zoals gezegd. In dat geval
konden de bewoners zelf een toestel aanschaffen. Om dat te bevorderen gingen
de meeste energiebedrijven geisers of boilers verhuren. De stijgende welvaart en
de toenemende behoefte en gewenning van huishoudens aan warmwatervoorziening zorgden tegelijkertijd voor een toenemende vraag naar geisers en boilers. Huishoudens die eenmaal gewend waren aan het comfort van warmwatervoorziening wilden niet meer zonder, dus als zij verhuisden naar een woning
zonder warmwatertoestel schaften zij dat meestal snel aan. Als gevolg van deze
ontwikkelingen nam de toepassing van geisers en boilers fors toe tijdens de jaren zestig, zoals te zien is in grafiek 13.2.28 Zowel van de gasgeisers als van de
27 Henk van Schagen, ‘De strijd voor goede betaalbare volkswoningbouw in de jaren ’20 en ’70’, WonenTA/BK 1978 nr. 4 (themanummer volkswoningbouw Rotterdam) 22-29.
28 De grafiek is gebaseerd op steekproeven en andere bronnen die niet allemaal vergelijkbaar van opzet
zijn. Ik heb gecorrigeerd bij huishoudens die meerdere vormen van warmwatervoorziening hadden, omdat
ik enkel het ‘hoofdwarmwatertoestel’ (het toestel dat het meeste warme water levert) in de grafiek wilde
opnemen, zodat het totaal steeds 100% is. Veel huishoudens hadden bijvoorbeeld een kleine gasgeiser of
kleine elektrische boiler in de keuken plus een grote geiser of boiler of combi-ketel die warm water in de
badkamer leverde. (Wat een combi-ketel is wordt verderop uitgelegd.) Een ander probleem is dat de gegevens over het aantal huishoudens met collectieve warmwatervoorziening soms niet bekend of volgens mij
niet nauwkeurig zijn. Collectieve warmwatervoorziening ging vaak samen met collectieve verwarming,
maar blijkbaar was het aantal huishoudens met collectieve warmwatervoorziening toch een stuk lager dan
het aantal met collectieve verwarming (vergelijk tabel 12.3).
De gegevens zijn ontleend aan o.a.: Statistiek van de gasvoorziening in Nederland, CBS; Statistiek van de
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elektrische boilers die de huishoudens in gebruik hadden was ongeveer de helft
een huurtoestel.
Vanwege de toenemende belangstelling voor warmwatertoestellen en de aloude
concurrentie tussen gasgeisers en elektrische boilers publiceerde de Consumentengids in 1963 een artikel dat als volgt begon:
Heetwatervoorziening: gasgeiser of elektrische boiler?
Een “warme kraan” wordt nauwelijks meer als luxe beschouwd; reeds ongeveer de
helft van de keukens en ook zeer veel badkamers hebben een heetwatervoorziening.
De vraag is dan ook niet zozeer òf een dergelijke voorziening gewenst is, maar met
welke energievorm men het meeste profijt krijgt voor de minste kosten.29

Volgens het artikel was een geiser kleiner en goedkoper in aanschaf en installatie. Hij leverde bovendien onbeperkt heet water. Een boiler daarentegen ging
elektriciteitsvoorziening in Nederland, CBS; H.D. Steinroth, ‘Warmwaterwensen: druppen of plensen’,
Gas 95 1 (1975) 2-3; W.F.A.M. Naber en M.G.F. Zwetsloot, ‘Basisonderzoek aardgas kleinverbruik
(B.A.K.) 1978’, Gas 99 (december 1979) 590-595; A. Boonstra en M.G.F. Zwetsloot, ‘Basisonderzoek aardgas kleinverbruik (BAK) 1980’, Gas 101 (juni 1981) 301-307; J.A. Laman, ‘Situatieschets van niet op aardgas aangesloten woningen’, Gas 102 (januari 1982) 33-36; Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers BAK 1997, EnergieNed (Arnhem 1998).
Omdat ik sommige gegevens niet kon vinden in de bronnen en omdat verschillende bronnen soms tegenstrijdige informatie geven, heb ik sommige waarden in de grafiek zelf ingevuld door schatting en interpolatie.
29 ‘Heetwatervoorziening. Gasgeiser of elektrische boiler?’, Consumentengids 11 (1963) 61-62.
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langer mee en kende minder onderhoudskosten.30 Een boiler leverde water van
een hogere temperatuur en meer water per minuut, maar bevatte een beperkte
voorraad. Verder was het rendement van een boiler beter bij het veelvuldig aftappen van kleine hoeveelheden. Een elektrische boiler was soms ook eenvoudiger te installeren in bestaande woningen, omdat hij geen verbrandingsgassen
produceert, zoals een gasgeiser, en dus geen ventilatie of afvoer nodig heeft.31
De energiekosten waren moeilijk exact te vergelijken, vanwege de uiteenlopende gas- en elektriciteitstarieven in verschillende gebieden van Nederland, maar
als de boiler hoofdzakelijk werd verwarmd tijdens de uren van het nachtstroomtarief, waren de verschillen gering, aldus de Consumentengids. Let wel
dat deze conclusie gold voor de situatie in 1963, toen de toepassing en de tarieven van het Groningse aardgas nog niet bekend waren.
Een jaar later, in 1964, kwam de Consumentengids met een vergelijkend onderzoek naar kleine keukengeisers van de merken Fasto, Junkers en Vaillant –
de drie marktleiders. De keukengeiser werd bij voorkeur boven de gootsteen in
de keuken aangebracht en via een warmwaterleiding leverde hij in het algemeen
ook water voor de badkamer of douche, tenzij het een woning betrof zonder
badgelegenheid. De drie geisers ontliepen elkaar weinig; de capaciteit was volgens het artikel ruim voldoende voor de afwas en net voldoende voor douche of
was, maar onvoldoende voor een badkuip. De Consumentenbond adviseerde
om zo’n keukengeiser niet zelf te kopen, maar te huren van het gasbedrijf, omdat dat voordelig en veilig was: ƒ1,80 tot ƒ3,– per maand, inclusief onderhoud.32
Er kwamen niet alleen meer huishoudens met warmwatervoorziening; ook het
gemiddeld verbruik van warm water (de ‘warmwaterbeschaving’) nam toe. Dat
kwam vooral doordat mensen vaker in bad of onder de douche gingen. Nauwkeurige gegevens over de badfrequentie en het warmwaterverbruik in de loop
der jaren ontbreken helaas. Bekend is een onderzoek uit 1964 dat in opdracht
van Philips is uitgevoerd. In dat onderzoek naar de Nederlandse huisvrouwen
en hun woningen werd onder andere gevraagd aan de respondenten wanneer ze
voor het laatst ‘in bad’ waren geweest en ook waar en hoe. Uit de antwoorden
bleek dat vrouwen gemiddeld twee maal per week in bad gingen, iets vaker dan
hun echtgenoten. Er was een grote groep vrouwen die vrijwel dagelijks in bad
ging en een groep die dat één maal per week deed. ‘In bad gaan’ betekende voor
ruim zestig procent van de huisvrouwen onder de douche gaan in de badkamer
of douchecel thuis. Vijftien procent van de huisvrouwen waste zich in een teil in
de keuken, en twaalf procent aan de kraan. De overige huisvrouwen gingen
thuis in een zit- of ligbad, of wasten zich in een badhuis, zwembad of elders.
30 Deze prijsvergelijking wordt bevestigd door: H. van Bremen, Verwarming (Amsterdam 1960) 75.
31 Fransen, ‘De consument en gas’.
32 ‘Kleine gasgeisers voor de keuken’, Consumentengids 12 (1964) 239-244.
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Jonge vrouwen gingen doorgaans onder de douche, terwijl de teil meer door
ouderen werd gebruikt.33
Ook een rapport uit 1973, over verhuur van geisers door het gasbedrijf te
Maastricht, geeft informatie over het baden en douchen. Volgens dat rapport
steeg het aantal huishoudens dat een gasgeiser huurde van het Maastrichtse gasbedrijf tot zestig procent in 1973, en werden die geisers steeds intensiever gebruikt. In dat kader beschreven de opstellers van het rapport de in hun ogen
veranderde opvattingen van de bevolking over lichaamshygiëne:
Men waste zich toen [in 1962] vaak pas als men vuil was. Het vaststellen van het tijdstip, waarop men vuil kon worden genoemd, varieerde sterk van persoon tot persoon.
De inzichten over lichaamshygiëne zijn sindsdien [tussen 1962 en 1973] sterk gewijzigd. De warmwaterbeschaving is toegenomen. Men vindt het normaal, dat men regelmatig in bad of onder de douche gaat. Niet zozeer en alleen om “het vuil” eraf te
spoelen, maar ook omdat het gewoon prettig is om fijn te relaxen. Men verwijdert met
het warme water niet alleen het dagelijkse vuil, maar ook zijn beslommeringen.34

De invoering van het aardgas, de uitbreiding van de gasdistributienetten en de
daarmee gepaard gaande publiciteit zorgden ervoor dat de gasgeiser extra belangstelling ondervond. Zoals al in paragraaf 13.2 is beschreven berekende de
Consumentenbond dat het gemiddelde gezin bij toepassing van de SROGtarieven goedkoper uit was met de gasgeiser dan met de elektrische boiler. Voor
huishoudens zonder gasverwarming was de geiser iets goedkoper, en voor huishoudens met gasverwarming was de geiser veel goedkoper. Mede als gevolg
daarvan groeide het marktaandeel van gasgeisers tussen 1960 en 1975 twee keer
zo snel als dat van elektrische boilers (zie grafiek 13.2).
Een ander aspect is het toenemend belang dat huishoudens gingen hechten
aan het comfort van hun warmwatervoorziening. Voor 1965 moesten geisers en
boilers zo goedkoop mogelijk zijn, omdat de consumenten het anders al gauw
te duur vonden om überhaupt een toestel te kopen of te huren. Na 1965 werd
warmwatervoorziening echter als normaal wooncomfort beschouwd, als gevolg van de toenemende welvaart en levensstandaard. De consumenten gingen
ook meer warm water gebruiken en hogere eisen stellen aan hun warmwatertoestel, dat daarom ook wel iets meer mocht kosten. De gewone keukengeiser
gaf zo’n twee liter warm water per minuut, net voldoende voor een douche. Een
bestaand alternatief was de badgeiser, die een krachtiger waterstraal gaf. Als
33 De Nederlandsche Huisvrouw, 43-45, 73-75.
Over het warmwaterverbruik in de jaren zestig en zeventig zijn weinig gegevens. In 1970 werd het geschat op 15 liter per persoon per dag (water van 60ºC). C.J. Naarding, H.A. Flendrig en J.B. Fortuin, ‘Warm
water in de woning’, Gas 90 (1970) 46-50.
34 Rapport ‘Het huurgeiserpark van de Gemeentebedrijven Maastricht’, uitgegeven t.g.v. de plaatsing van
de 20.000ste huurgeiser, april 1973, geschreven door de medewerkers van het gasbedrijf G. Aben en J. Daenen, bedrijfsarchief Nutsbedrijven Maastricht, doos 97, map Verhuur geisers (algemene stukken) 19671973. De tekst van het rapport ‘huurgeiserpark’ komt voor een groot deel overeen met het artikel: G. Aben
en J. Daenen, ‘Het verhuren van keukengeisers’, Gas 93 (november 1973) 424-432.
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iemand echter de warmwaterkraan in de keuken opende terwijl een huisgenoot
onder de douche stond, kon ook een grote badgeiser niet voorkomen dat het
douchewater koud werd. Met een boiler kon je dankzij het voorraadvat wel op
twee plaatsen gelijktijdig warm water aftappen zonder veel onderlinge beïnvloeding. De elektrische nachtstroomboiler bood in dat opzicht meer comfort,
maar had een beperkte inhoud. Als het warme water op was, moest je wachten
tot de volgende dag. Sommige elektrische boilers konden ook wel overdag ingeschakeld worden (met dure dagstroom), maar ook dan duurde het meerdere
uren voodat de boiler weer gevuld was met warm water. Daarom introduceerden
de gasbedrijven, gelijktijdig met de invoering van het aardgas, de gasboiler.35
Een gasboiler kon veel meer warm water leveren per dag dan een elektrische
boiler van dezelfde grootte (en bood dus meer comfort), omdat een gasboiler de
watervoorraad sneller op temperatuur bracht en ook overdag werkte.
Een gasboiler was twee maal zo duur als een gasgeiser: bij een verbruik van
tachtig liter per dag en bij toepassing van SROG-tariefgroep 4 bedroegen de totale kosten van een gasboiler ƒ150 per jaar en die van een gasgeiser ƒ75.36 Mede
vanwege dat prijsverschil verliep de verspreiding van de gasboiler langzaam: na
zo’n tien jaar propaganda door de gasbedrijven, in 1975, was slechts drie procent van de huishoudens overgegaan tot aanschaf van een gasboiler. Pas rond
1980 nam de belangstelling toe. Ondertussen was er echter een nieuw gastoestel
voor warmwatervoorziening op de markt gekomen, dat evenveel warmwatercomfort kon geven als de gasboiler: de combi-ketel. Dat was een cv-ketel die
niet alleen voor verwarming diende maar ook warm water leverde.37 Omdat
steeds meer woningen centrale verwarming kregen en omdat een combi-ketel
goedkoper in aanschaf en installatie was dan een aparte cv-ketel plus gasboiler,
verdrong de combi-ketel de gasboiler na 1985 van de markt.38
Veel huishoudens stelden meer belang in het comfort van hun warmwatervoorziening dan in de verbruikskosten. Bij een onderzoek in 1973 zei de helft
van de ondervraagde huishoudens met een elektrische boiler dat ze een grotere
boiler of een ander toestel wensten, omdat ze behoefte hadden aan meer warm
water en het vervelend vonden dat de boiler in de loop van de dag leeg kon raken. Ook veel huishoudens met een kleine gasgeiser toonden belangstelling
voor bijvoorbeeld een gasboiler. Maar bij nader inzien vonden de meeste huishoudens die belangstelling hadden getoond de aanschaf- en installatiekosten

35 J. Buter, ‘Warmwaterbereiding door middel van een cv-toestel’, Gaswijs 1975 nr. 5.
36 G. Spee en A. de Bruin, ‘Warmwatervoorziening met gas in de woning’, Gas 91 (1971) 136-140.
37 In een geiser wordt het water verwarmd op het moment dat de tapkraan wordt geopend en in een boiler wordt het water vooraf verwarmd en in voorraad gehouden. Ditzelfde onderscheid bestaat ook bij combi-ketels: het combi-tap-toestel werkt volgens het doorstroomprincipe en het combi-vat-toestel volgens
het voorraadprincipe. Het laatste geeft dus het meeste warmwatercomfort.
38 Steinroth, ‘Warmwaterwensen: druppen of plensen’; ‘Warm water. De warmwatervoorziening van
woningen bij gebruik van aardgas als energiebron’ (rapport van VEG-Gasinstituut, Rijswijk 1974) 41.
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van zo’n comfortabel warmwatertoestel bezwaarlijk, zodat de aanschaf meestal
niet doorging. De consumenten rekenden over het algemeen niet met afschrijvingskosten in jaarlijkse termijnen, maar keken vooral naar de eenmalige aanschafkosten.39
Geisers, boilers en combi-ketels waren apparaten die in de woning werden
geïnstalleerd en die op een of meer tappunten in die woning waren aangesloten.
Hierbij ging het dus om een individuele voorziening. De andere optie was collectieve warmwatervoorziening. Dat was al bekend van etagewoningen uit de
jaren dertig, vooral in Amsterdam. In de jaren veertig en vijftig was het echter
nauwelijks meer toegepast bij nieuwbouw. Vanaf 1960 werd collectieve warmwatervoorziening wel weer toegepast in etagewoningen, vaak in combinatie
met collectieve verwarming. Per woonblok was er een grote boiler waarin tapwater werd verwarmd. Die boiler werd verwarmd door gas, of door een warmtewisselaar en warm water van de blok-, wijk-, of stadsverwarming (indirecte
verwarming).40 Vanuit die boiler werd continu warm water rondgepompt door
een circulatieleiding, waarop de tapkranen in de woningen waren aangesloten.
Daardoor hoefden de bewoners niet lang te wachten op warm water, wanneer
ze de kraan openden.41
De vraag welke warmwatervoorziening het meest geschikt was voor etagewoningen was omstreden. Volgens de ene publicatie was collectieve warmwatervoorziening duurder dan een keukengeiser in elke woning, volgens een ander
juist goedkoper en volgens een derde ongeveer even duur.42 De uitkomst was
onder andere afhankelijk van het gemiddelde warmwaterverbruik dat als uitgangspunt werd genomen, want bij een laag verbruik werden de stilstandsverliezen van een collectief systeem groter en het rendement daardoor lager. Dus
bij een laag verbruik (stel vijftig liter per huishouden per dag) waren keukengeisers voordeliger en bij een hoog verbruik (honderd liter) was een collectief
systeem in het algemeen voordeliger. Het bleek echter dat er in flatgebouwen
met collectieve warmwatervoorziening ruim twee maal zoveel water werd verwarmd per woning als in woningen met een geiser. Dat kwam in de eerste plaats
doordat er veel meer warmte verloren ging vanwege de lange leidingen, en in de
tweede plaats doordat de bewoners met een collectieve voorziening kwistiger
waren met warm water, zeker wanneer de verbruikskosten gelijkelijk over alle
39 Steinroth, ‘Warmwaterwensen: druppen of plensen’.
40 Bij eengezinswoningen met wijk- of stadsverwarming kon de warmwatervoorziening op twee manieren geregeld worden. Die woningen kregen een gewone geiser of boiler op gas of elektriciteit, of ze kregen
een warmwatertoestel (boiler of tapspiraal) dat indirect verwarmd werd door een warmtewisselaar en warm
water van het warmtenet. In beide gevallen ging het om een individuele voorziening, waarbij de warmte in
het ene geval individueel werd opgewekt (door gas of elektriciteit) en in het tweede geval collectief.
41 ‘Warm water’ (rapport VEG-Gasinstituut) 11, 30.
42 Respectievelijk Van Bremen e.a., Aardgas in de woning, 47-55; ‘Warm water’ (rapport VEG-Gasinstituut) 42-43; Spee e.a., ‘Warmwatervoorziening met gas in de woning’.

Koken en warmwatervoorziening

295

huishoudens werden verdeeld.43 Een collectief syteem gaf namelijk een veel
krachtiger waterstraal dan een geiser, terwijl de bewoners ook geen rekening
hoefden te houden met een beperkte voorraad, zoals bij een boiler. Een collectief systeem bood dus veel meer comfort, dat was wel duidelijk.
Degenen die verantwoordelijk waren voor de bouw (architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers) hadden vaak een voorkeur voor een collectieve warmwatervoorziening, omdat dat goed te combineren was met collectieve verwarming en omdat individuele gasgeisers en gasboilers ventilatie en afvoer van
verbrandingsgassen voor elke woning vereisten. De voorkeur van de gebruikers,
voor zover die bekend was, was niet eenstemmig. Sommigen gaven de voorkeur
aan een collectieve voorziening vanwege het hoge comfort; anderen gaven de
voorkeur aan een individuele voorziening, zodat ze onafhankelijk van anderen
waren en desgewenst konden besparen op de warmwaterkosten. Al met al werd
ongeveer de helft van de etagewoningen voorzien van collectieve warmwatervoorziening. De andere etagewoningen, die over het algemeen wel van collectieve verwarming waren voorzien, kregen een individueel warmwatertoestel. Het
aantal woningen met collectieve warmwatervoorziening nam daardoor toe van
naar schatting één procent in 1960 tot zeven procent in 1970 (zie grafiek 13.2).
Als je tot slot de verspreiding van warmwatervoorziening (grafiek 13.2) vergelijkt met de verspreiding van de badgelegenheid (tabel 13.1) zie je dat het aantal
woningen met warm water voortdurend iets achter bleef bij het aantal woningen
met badgelegenheid. Omdat er bovendien ook woningen waren waar geen badgelegenheid maar wel warmwatervoorziening was (in de keuken), kun je uit deze
gegevens afleiden dat tot 1970 minstens tien procent van de huishoudens wel een
douche of lavet in huis had maar geen warmwatervoorziening. In die huishoudens werd de douche dus waarschijnlijk niet gebruikt, of hooguit in de zomer
wanneer een koude douche nog wel te verdragen was. De verspreiding van
warmwatertoestellen bleef echter toenemen, zodat in 1975 vrijwel alle woningen
een voorziening voor warm water hadden, in de meeste gevallen een gasgeiser.

13.4

Intermediaire actoren

De keuzeprocessen met betrekking tot koken en warmwatervoorziening werden niet alleen bepaald door huishoudens, producenten en de overheid, maar
ook door intermediaire actoren: personen of instanties die een bemiddelende
rol speelden tussen producenten en consumenten. De Consumentenbond, die
43 Het hogere warmwaterverbruik bij collectieve systemen was gebleken uit onderzoek in verschillende
landen. ‘International colloquium on gas marketing. Study on marketing gas hot water appliances’, Gas 91
10 (1971) 410-421.
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13.2 Kooklerares Wiertz-Meulman achter het
gasfornuis.

zoals beschreven informatie en adviezen gaf aan de huishoudens, is daarvan een
goed voorbeeld. Deze paragraaf geeft nog een aantal voorbeelden van huishoudkundigen en van Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw om die
rol van intermediaire actoren duidelijk te maken.
Zowel de gasbedrijven als de elektriciteitsbedrijven namen huishoudkundigen of
kookleraressen in dienst die zich namens de energiebedrijven tot de huisvrouwen
richtten. In hun rol van deskundige huisvrouw gaven deze huishoudkundigen onderricht aan de huisvrouwen die minder deskundig waren op het gebied van elektrische en gastoestellen en ondersteunden ze de propaganda voor koken op (aard)
gas respectievelijk elektrisch koken. Maar ze konden ook een omgekeerde intermediaire rol vervullen, wanneer ze zich namens de huisvrouwen tot de mannelijke
wereld van de industrie richtten. Dat deed bijvoorbeeld M.A. Wiertz-Meulman,
medewerkster van de afdeling Huishoudelijke Voorlichting van het VEG-Gasinstituut (figuur 13.2). Zij schreef een artikel in Gas, het tijdschrift voor de gassector, en
ze beschreef daarin hoe het aardgas via opsporing, winning, transport en distributie
in de meterkast van de verbruikers terecht kwam. Al die activiteiten werden door
mannen verricht, zo schreef ze, en ze vervolgde haar betoog aldus:
Na de meterkast komt er echter verandering in de situatie. De vrouwen maken de
mannen er “bedeesd” op attent dat ook zij een rol willen spelen in het stuk, dat komt
na het oplichten van het gordijntje van die meterkast. Het zijn namelijk de vrouwen,
die met hetgeen na de meterkast komt, te maken hebben. Zij moeten met de gastoepassingen dagelijks werken. Laten we eens een rondgang maken in een doorsnee woning en bekijken in hoeverre de vrouw tevreden is met haar apparaten.44

44 M.A. Wiertz-Meulman, ‘Gastoepassingen gezien door de bril van een huisvrouw’, Gas 93 (mei 1973)
236-238.
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Volgens Wiertz was de huisvrouw niet helemaal gelukkig met het gebruikelijke
gasfornuis. Ze moest namelijk veelvuldig bukken om onder de pannen te kijken,
om te controleren of de branders goed waren afgesteld. Hetzelfde bezwaar gold
voor de oven, die beter op ooghoogte kon worden geplaatst dan onderin het fornuis. Deze opmerkingen over fornuizen kun je lezen als commentaar van een ervaren gebruiker, gericht aan de producenten van gasapparaten. Dit commentaar
had echter weinig effect. Aan de regeling van de branders is niet veel verbeterd en
ook de positie van de oven onder de kookplaat bleef gehandhaafd. Pas later, vanaf de jaren tachtig, werd het meer gebruikelijk dat een oven of magnetron in luxe
inbouwkeukens op aanrechthoogte of ooghoogte werd geplaatst.45
Een voorbeeld van een huishoudkundige die voor een ruimere badkamer met
betere voorzieningen pleitte was J.M. van Dam, de secretaris van de woningcommissie van de Nederlandse Huishoudraad. In 1967 schreef zij een artikel in
het tijdschrift De Woningbouwvereniging, waarin ze betoogde dat de minimum-normen voor badgelegenheid in de woning onvoldoende waren. Volgens
de geldende hygiënische adviezen zou ieder gezinslid elke dag moeten douchen,
terwijl de wasbak steeds beschikbaar moest zijn voor handen wassen en tanden
poetsen, ook als er iemand onder de douche stond. Een vaste douchekop die
boven de wasbak hing of die de hele badruimte nat spetterde was dus ongeschikt. Verder was het onhandig dat een moeder haar kind niet kon douchen
zonder zelf ook nat te worden. Van Dam pleitte daarom voor een ruimere badkamer waar de douche en de wastafel gelijktijdig gebruikt konden worden. De
douche moest een verstelbare douchekop en een douchegordijn hebben en bij
voorkeur ook een douchekuip: een douchebak met opstaande rand die ook te
gebruiken was als kinderbad en als zitbad voor volwassenen.46
Ook de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw (VAC) hielden
zich bezig met de badruimte in de woning. In Zwolle bijvoorbeeld oordeelde de
VAC in 1966 als volgt over een bouwplan:

45 Joy Parr beschrijft een vergelijkbare discussie over de werkhoogte van ovens in Canada in de jaren vijftig. In (Canadese) kolenfornuizen zat de oven gewoonlijk naast de kookplaat, maar bij de nieuwe elektrische
fornuizen van de jaren vijftig plaatsten de ontwerpers de oven onder de kookplaat, omdat dat beter paste in
het vormgevingsconcept ‘streamline’ en omdat ze een doorlopend werkblad (aanrecht) wilden creëren door
de hele keuken. Toen Canadase huisvrouwen pleitten voor fornuizen met hoge ovens, zodat ze niet zouden
hoeven bukken en dus makkelijker konden werken, reageerden mannelijke ontwerpers en verkopers daarop
door te zeggen dat die vrouwen een ouderwetse, verkeerde manier van koken hadden. Het was volgens die
mannen een verkeerde gewoonte van vrouwen om tijdens het bakken in de oven te kijken. Joy Parr, ‘Shopping for a good stove: a parable about gender, design and the market’, in: R. Horowitz en A. Mohun ed., His
and Hers. Gender, consumption and technology (Charlottesville 1998) 165-187, aldaar 178-179.
46 Zo’n douchekuip was groter dan een lavet en stond op de grond, zodat ook volwassenen het als zitbad
konden gebruiken. Tegelijkertijd was het een volwaardige douche. Als badgelegenheid was het dus veel
praktischer dan een lavet. J.M. van Dam, ‘Persoonlijke hygiëne en de badgelegenheid in onze woningen’,
De Woningbouwvereniging 27 (1967) 52-54.
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De VAC is zeer geschokt dat in deze tijd nog flats gepland worden met een lavet, waaraan zes personen zich moeten wassen en waar bovendien de gezinswas moet worden
gedaan. Er is geen ruimte voor een wascombinatie [wasmachine].47

Of de plannen nog aangepast werden als gevolg van deze reactie is niet bekend,
maar de VAC kreeg in elk geval enkele jaren later haar zin, toen het lavet niet
langer werd toegestaan als enige badgelegenheid voor nieuwe woningen en de
badkamers ruimer werden.
Ook de producent van het lavet, de Ocrietfabriek, kende gezag toe aan de leden van de VAC’s. Aangezien het lavet steeds minder werd toegepast, richtte
het bedrijf zich op andere sanitair-producten, zoals douchebakken, zitdouchebaden en wascommodes. Bovendien ontwikkelde het bedrijf een nieuw materiaal, genaamd Ocron. Om daarvoor reclame te maken en om te profiteren van
het commentaar en de wensen van de VAC-vrouwen stuurde de Ocrietfabriek
in 1968 uitnodigingen naar de VAC’s om het bedrijf te bezoeken. Eén alinea uit
de uitnodigingsbrief illustreert dit in het bijzonder:
Daar wij ervan overtuigd zijn, dat de ontwikkeling van de badkamer Uw volle interesse heeft, zullen wij het bijzonder op prijs stellen, indien U ons Uw mening zoudt
willen geven over onze nieuwe producten, zowel als over die, welke nog in ontwikkeling zijn en U ons tevens ter zijde zoudt willen staan bij het uitwerken van details en
het zoeken naar eventuele nieuwe mogelijkheden.48

De Ocrietfabriek had dus de intentie om VAC-vrouwen een rol geven in het
ontwerpen van nieuwe producten.
Een derde voorbeeld van de invloed van de VAC betrof de VAC te Gouda, die
in 1974 het voorstel deed aan een bouwbedrijf om de geplande boiler te verplaatsen van de keuken naar de douche, omdat de boiler mogelijk een dissonant
zou zijn in de open keuken. Het bouwbedrijf antwoorde:
Boilers zijn inderdaad geen fraai gezicht. Verplaatsing naar de douche is af te raden.
Daarom hebben wij gekozen voor een centrale warmwatervoorziening.49

Uit deze voorbeelden blijkt dat intermediaire actoren zich vooral bemoeiden
met de inrichting van keukens en badkamers en het gebruiksgemak van apparaten en voorzieningen en dat hun bemoeienissen vaak ook tot verbeteringen
leidden. Badgelegenheid en warmwatervoorziening waren in hun ogen noodza-

47 Marja Berendsen, ‘Vrouwen Advies Commissies voor de Woningbouw. Vrouwen en co-productie in
de woningbouw’ (ongepubliceerd rapport i.h.k.v. TIN-20 Huishoudtechnologie, 1999) 40; GA Zwolle, archief VAC Zwolle, inv.nr. 10, brief van VAC aan architect van woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’, gedateerd 16 februari 1966.
48 GA Zwolle, archief VAC Zwolle, inv.nr. 10, brief van Ocriet Fabriek aan VAC’s gedateerd februari
1968.
49 Streekarchivariaat Hollands Midden, archief VAC Gouda (231), inv.nr. 13, brief van VAC aan Era Woningbouw gedateerd 23 januari 1974, en brief van Era Woningbouw aan VAC gedateerd 29 januari 1974.
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kelijke voorzieningen, die de bewoners in staat stelden om voor een goede lichaamshygiëne te zorgen. De concurrentie tussen gastoestellen en elektrische
toestellen kreeg minder aandacht. Dat onderwerp werd eigenlijk alleen besproken door de Consumentenbond en natuurlijk door de huishoudkundigen die in
dienst waren van een gas- of elektriciteitsbedrijf.

13.5

Ontwikkelingen sinds 1975

Halverwege de jaren zeventig, na de oliecrisis, kwam energiebesparing meer in
de belangstelling te staan. Ook de vergelijking tussen elektrisch koken en koken
op gas veranderde daardoor. Een medewerkster van de KEMA hield daarover
een voordracht in 1975, waarin ze stelde dat er bij een elektrisch fornuis minder
warmte verloren ging dan bij een gasfornuis met waakvlam, dat wil zeggen aan
het fornuis zelf.50 Maar bij de opwekking van elektriciteit ging er wel veel
warmte verloren, zo moest ze toegeven. Zonder dat ze dat expliciet wilde zeggen, blijkt uit de gegevens die ze presenteerde dat elektrisch koken bijna twee
maal zo veel primaire energie vergde als koken op gas, mits er geen waakvlam
werd gebruikt. Het al of niet gebruiken van de waakvlam van het gasfornuis had
grote invloed op het gasverbruik. Wanneer de huisvrouw de waakvlam namelijk
dag en nacht liet branden verdubbelde het gasverbruik van het fornuis. Vandaar
ook dat de spreekster de aanbeveling deed om een gasfornuis met elektrische
ontsteker te gebruiken. De tekst van deze voordracht werd gepubliceerd door
het tijdschrift Gas, wat natuurlijk te verklaren is door het feit dat gas zo goed uit
de vergelijking kwam.51
Ook al vergt elektrisch koken meer energie dan koken op gas en ook al zijn
elektrische kooktoestellen duurder in aanschaf (en ook in gebruik) dan gastoestellen, toch is het gebruik van elektrische kookplaten sinds 1980 toegenomen
ten koste van het gebruik van gaskookplaten (zie grafiek 13.1). Dat komt doordat er in sommige steden wijken met stadsverwarming zijn gebouwd zonder
gasvoorziening. De huishoudens in die wijken moeten dus wel elektrisch koken. Ook voor bejaardenwoningen wordt soms de voorkeur gegeven aan elektrisch koken, omdat dat als veiliger wordt beschouwd.52 Een andere verklaring
voor het toenemend gebruik van elektrische kookplaten – en dan denk ik met
name aan keramische platen – is dat huishoudens daaraan meer status ontlenen
dan aan een simpel gasfornuis.
50 Het energieverbruik voor koken bedroeg bij een elektrisch fornuis 6 MJ aan elektriciteit per dag voor
een gemiddeld gezin, en bij een gasfornuis met waakvlam 9 MJ aan gas.
51 G. Leentvaar-Leistra, ‘Elektrisch koken en koken op aardgas’, Gas 95 (oktober 1975) 289-293. Het artikel is gebaseerd op een voordracht voor de voorlichtingsmedewerk(st)ers van elektriciteitsbedrijven.
52 Koken op gas is onveiliger dan elektrisch koken vanwege het explosiegevaar dat optreedt als je de knop
opendraait en vergeet het vuur aan te steken.
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Echter, ook bij de ruim tachtig procent van de huishoudens die wel op gas
kookt zijn steeds meer elektrische waterkokers, ovens en magnetrons te vinden.
Wie voor het theewater een elektrische waterkoker gaat gebruiken in plaats van
een fluitketel op het gasfornuis ziet zijn of haar gasverbruik dalen en elektriciteitsverbruik stijgen. Hetzelfde geldt voor de groeiende categorie van huishoudens die een magnetron bezitten (in 1994 meer dan de helft van de huishoudens53). Gasovens worden sinds de jaren tachtig steeds minder verkocht, omdat
de benodigde aanvoer van verse lucht en de afvoer van verbrandingsgassen problematisch is bij inbouwapparatuur. Fornuizen met een gaskookplaat worden
nog steeds volop verkocht maar zijn meestal voorzien van een elektrische
oven.54 Zodoende is de gasoven in de moderne keuken verdrongen door de
elektrische oven. Hoewel de gaskookplaat nog steeds veel meer wordt toegepast in Nederlandse huishoudens dan de elektrische kookplaat, zijn er dus verschillende andere elektrische ‘kooktoestellen’ die de laatste decennia aan een
flinke opmars bezig zijn in de Nederlandse keukens.
Ook voor de warmwatervoorziening wordt tegenwoordig meer elektriciteit
verbruikt dan grafiek 13.2 doet vermoeden. Het percentage huishoudens met
een elektrische boiler als hoofdwarmwatertoestel is weliswaar gehalveerd van
twintig procent in 1975 tot tien procent in 1995, maar steeds meer huishoudens
laten een kleine elektrische boiler in een keukenkastje installeren als extra toestel. In 1997 had negen procent van de huishoudens een dergelijke ‘close-in boiler’.55 Met name huishoudens waar de afstand tussen de keuken en het hoofdwarmwatertoestel (bijvoorbeeld een combi-ketel op zolder) groot is kiezen
voor die optie, omdat ze anders zo lang moeten wachten op warm water aan de
keukenkraan. Een ander apparaat waarin elektriciteit wordt gebruikt om water
te verwarmen en dat in vrijwel alle Nederlandse huishoudens gebruikt wordt is
de moderne wasmachine. Terwijl de eerste wasmachines (in de jaren vijftig en
zestig) met water van de juiste temperatuur gevuld moesten worden door de
huisvrouw, die dat water meestal uit een gasgeiser tapte of op een gasfornuis
verwarmde, worden de moderne wasmachines aangesloten op de koudwaterleiding en zorgt een elektrisch verwarmingselement voor de juiste watertemperatuur.56 Ook hierin zie je dus een verschuiving van gas naar elektriciteit.
Anders dan bij verwarming is het energieverbruik voor warmwatervoorziening zeker niet afgenomen sinds de energiecrisis van 1973. Aan de ene kant is de
opmars van het ligbad vertraagd in de jaren zeventig en wordt er energie be53 Basisonderzoek Aardgasverbruik Kleinverbruikers BAK ’94, EnergieNed (Arnhem 1995) 16.
54 ‘Een blik op ovens’, Energie en wonen nr. 7 (winter 1999, uitgave van NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven) 4-6.
55 G.E. Huiskamp, Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers BEK ’97, EnergieNed (Arnhem 1998) 48.
56 Een alternatief voor wasmachines en afwasmachines met een elektrisch verwarmingselement zijn de
zogenaamde ‘hot fill’-apparaten, die op de warmwaterleiding worden aangesloten. Dergelijke apparaten
worden tot nu toe in Nederland echter nauwelijks toegepast.
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spaard doordat veel huishoudens een waterbesparende douchekop hebben.
Maar aan de andere kant gaan de Nederlanders tegenwoordig vaker onder de
douche of in bad dan in de jaren zeventig, als gevolg van de gestegen normen
voor hygiëne, en worden steeds meer badkamers voorzien van een ligbad met
bijbehorende comfortabele warmwatervoorziening, als gevolg van de stijgende
welvaart. De gasgeiser heeft ondertussen veel terrein prijs moeten geven aan de
gas-combi-ketel (zie grafiek 13.2). Gasgestookte warmwatertoestellen blijven
echter favoriet bij de huishoudens. Kortom, zowel gelet op warmwatervoorziening als op koken en verwarming kan Nederland nog steeds een aardgasland
genoemd worden.

13.6

Conclusies

Uit grafiek 13.1 en 13.2 blijkt dat bijna alle huishoudens na 1960 op gas bleven
koken en ook gas bleven of gingen gebruiken voor warmwatervoorziening. Al
in 1960 kookte bijna negentig procent van de huisvrouwen op leidinggas (stadsgas) of flessengas en die vrouwen gingen bijna allemaal op aardgas koken. Dat
werd mogelijk gemaakt en gestimuleerd door de rijksoverheid en de gasbedrijven, die zorgden dat bijna alle huishoudens de beschikking kregen over aardgas.
De huisvrouwen zelf speelden hierbij slechts een bescheiden rol. De overstap
van stadsgas of flessengas op aardgas veranderde weinig aan hun manier van koken en ook de kosten bleven gelijk of gingen omlaag, dus ze hadden eigenlijk
geen reden om niet voor aardgas te kiezen.
Dat het elektrisch koken in Nederland minder populair was dan in veel andere landen was geen gevolg van het aardgas, want al in 1960 was Nederland een
‘gaskookland’, onder andere dankzij het flessengas. De invoering van het aardgas heeft er wel voor gezorgd dat gas zo overheersend kon blijven op de kookmarkt. Dankzij de lage aardgastarieven voor huishoudens met gasverwarming
was koken op gas in Nederland goedkoper dan in andere landen en ook goedkoper dan elektrisch koken. Belangrijker nog dan de prijs was het bedieningsgemak van de kooktoestellen. Elektrisch koken vergde meer gewenning dan
koken op gas en omdat de meeste huisvrouwen daarmee geen ervaring hadden,
gaven zij in meerderheid de voorkeur aan gas. Huisvrouwen die wel gewend
waren aan elektrisch koken vonden dat veelal prettiger en bleven daarom elektrisch koken.
Voor de warmwatervoorziening was de periode 1960-1975 een periode van
sterke groei en verzadiging. Het aantal woningen met warmwatervoorziening
steeg van veertig procent tot bijna honderd procent. Dat kwam doordat alle
woningen gaandeweg met een bad of douche werden uitgerust en doordat de
bewoners die badgelegenheid ook steeds meer gingen gebruiken. De badkamer
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en warmwatervoorziening werden vanzelfsprekende voorzieningen in de woning. Woningbouwverenigingen en bewoners gingen in toenemende mate over
tot de aanschaf van een geiser of boiler. Daarbij ging de voorkeur vooral uit naar
de gasgeiser, omdat de gasdistributie werd uitgebreid en omdat gasgeisers goedkoper waren dan elektrische boilers, zeker voor huishoudens die gasverwarming hadden. Een nadeel van de (keuken)gasgeiser was echter de kleine hoeveelheid warm water die de gebruiker per minuut kon aftappen. Daarom gaf
bijna een kwart van de huishoudens tot midden jaren zeventig de voorkeur aan
een elektrische boiler. In latere jaren nam het bezit van elektrische boilers weer
af, omdat gasboilers en gas-combi-ketels evenveel of meer warmwatercomfort
konden geven en vaak ook goedkoper bleken te zijn dan elektrische boilers.
De sterke toename van badgelegenheid en warmwatervoorziening in de woningen werd veroorzaakt door een combinatie van stijgende normen met betrekking tot lichaamshygiëne en toenemende welvaart. Het belang van een goede lichaamshygiëne werd onder andere uitgedragen door huishoudkundigen en
door intermediaire organisaties zoals de Nederlandse Huishoudraad en de
Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw. Om de hygiëne te bevorderen pleitten zij bijvoorbeeld voor ruimere badkamers met goede sanitaire voorzieningen. De overheid vertaalde de gestegen normen in nieuwe richtlijnen die
een bad of douche verplicht stelden in alle nieuwe woningen, evenals aansluitmogelijkheden voor een warmwatertoestel. Tegelijkertijd kozen individuele
huishoudens en woningbouwverenigingen in toenemende mate voor het daadwerkelijk installeren van geisers of boilers. Ook gas- en elektriciteitsbedrijven
speelden daarin een belangrijke rol door geisers en boilers tegen gunstige voorwaarden te verhuren.

14 De beloften vervuld (1960-1975)

De periode van 1960 tot 1975 is te karakteriseren door de kreet Nederland aardgasland. De huishoudens gingen aardgas gebruiken voor koken, warm water en
(centrale) verwarming, zodat andere brandstoffen uit de huishoudens verdwenen en het wooncomfort steeg. Die snelle overgang op aardgas en centrale verwarming werd mogelijk gemaakt door de voorgeschiedenis en door de maatschappelijke context. Nederland was namelijk al een gasland, want bijna alle
huishoudens kookten in 1960 op stadsgas of flessengas. Daardoor viel het aardgas als het ware in een gespreid bedje. Een andere belangrijke factor was de toenemende welvaart vanaf 1960, waardoor luxe en comfort binnen het bereik
kwamen van grotere bevolkingsgroepen en huishoudens bereid werden meer
geld uit te geven aan wooncomfort. Om aan die ontwikkeling tegemoet te komen versoepelde de overheid haar woningbouwbeleid: er mocht voortaan meer
geld worden besteed aan verwarming, waardoor (oliegestookte) collectieve centrale verwarming mogelijk werd, althans voor etagewoningen. Van die mogelijkheid maakten woningbouwverenigingen op grote schaal gebruik, omdat de
behoefte aan centrale verwarming al vele jaren bij hen leefde, evenals bij veel
huishoudens. Eigenlijk beschouwden velen centrale verwarming al sinds de jaren veertig als noodzakelijk, maar vanwege de economische omstandigheden
was dat tot 1960 een belofte gebleven voor modale woningen. In die context besloten de overheid en de Gasunie om aardgas beschikbaar te stellen voor woningverwarming tegen een prijs die een stuk lager was dan de prijzen van steenkool en olie. Daardoor werd centrale verwarming ineens een reële optie, ook
voor eengezinswoningen. Voor nieuwe woningen werd gasgestookte centrale
verwarming, op collectieve of individuele basis, al snel een vanzelfsprekende
voorziening en ook steeds meer bestaande woningen werden door de bewoner
of verhuurder van een cv-installatie voorzien. Tegelijkertijd stimuleerde de invoering van het aardgas de verdere verspreiding van warmwatertoestellen, wat
ook bijdroeg aan het wooncomfort. Zodoende werden de uitgestelde beloften
van de jaren vijftig vervuld in de jaren zestig en zeventig.
Het is duidelijk dat de gasbedrijven en de overheid erin slaagden om de huishoudens te overtuigen van de voordelen van het aardgas, en dat daardoor de
toepassing van aardgas een groot succes werd in de Nederlandse huishoudens.
Het distributienet kon snel worden uitgebreid tot aan bijna alle woningen toe,
zodat het aardgas bijdroeg aan de materiële eenwording van de Nederlandse sa-
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menleving. Maar betekent dit dat de consumenten inderdaad passief waren en
geen rol van betekenis speelden bij de invoering van het aardgas? Nee, toch niet.
De invoering van het aardgas kon alleen op die manier verlopen, omdat de huishoudens gaandeweg een sterke behoefte hadden gekregen aan betere en comfortabele verwarming van hun woning en bereid waren daarvoor extra te betalen. Bovendien hadden de consumenten al bij voorbaat gezorgd voor een
uitgangssituatie die gunstig was voor de invoering van het aardgas, doordat ze
massaal stadsgas of flessengas waren gaan gebruiken om te koken. Toen het
aardgas eenmaal beschikbaar was, kochten veel huishoudens snel een gashaard,
vaak lang voordat hun kolenhaard versleten was. Daardoor verliep de omschakeling nog sneller dan verwacht. En dat het aardgasverbruik binnen korte tijd
tot zulke grote hoogte steeg kwam doordat centrale verwarming zo snel vanzelfsprekend werd. De Nederlandse bevolking had er zo lang op moeten wachten,
dat ze centrale verwarming als het ware omarmde, toen het eenmaal betaalbaar
was. Kort na 1970 accepteerden de meeste huishoudens woningen met enkel
een gashaard in de woonkamer al niet meer.
Ook de minister van Volkshuisvesting, de woningbouwsector en diverse
vrouwenorganisaties speelden een belangrijke rol bij het succes van het aardgas.
Die actoren streefden vanaf 1960 naar betaalbare centrale verwarming voor alle
Nederlandse woningen en daarom oefenden ze druk uit op de minister van
Economische zaken en de Gasunie om de tarieven zo laag te maken dat ze hun
doel konden realiseren. Tegelijkertijd beperkten de minister van Volkshuisvesting en de woningbouwverenigingen de keuzevrijheid en de invloed van de consumenten, want die actoren bepaalden dat nieuwe woningen gasgestookte centrale verwarming zouden krijgen, waardoor consumenten niet langer zelf hun
verwarming en brandstof konden kiezen. Dat was echter geen probleem voor
de consumenten, die blij waren met de keuze voor centrale verwarming.

15 Conclusies

De manieren van verwarming, koken en warmwatervoorziening in Nederlandse huishoudens zijn drastisch veranderd in de periode 1920-1975. In de voorgaande hoofdstukken zijn uitvoerig de opties voor die toepassingen in drie opeenvolgende periodes beschreven, zowel de opties die zijn gebruikt door de
huishoudens, als de opties die wel aanwezig waren maar niet verkozen werden.
In dit laatste hoofdstuk plaats ik de belangrijkste ontwikkelingen in het perspectief van de hele periode, waarna ik de rol van de verschillende actoren aan
de hand van de consumption junction bespreek. Vervolgens ga ik na in hoeverre mijn stelling bewezen is dat huishoudens een actieve bijdrage hebben geleverd aan ontwikkelingen op het gebied van verwarming, koken en warmwatervoorziening.
De modernisering van het huishoudelijk energieverbruik in Nederland, zoals
die in de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden, wordt gekenmerkt door twee
ontwikkelingen: een sterke groei van het energieverbruik en de vervanging van
steenkool en olie door gas en elektriciteit. Afgezien van verlichting was koken
de eerste toepassing die gemoderniseerd werd.1 Dat begon al omstreeks 1900,
maar het zette pas goed door vanaf de jaren twintig, toen steeds meer huisvrouwen hun kolenfornuis en petroleumstel vervingen door een kooktoestel op gas
of elektriciteit. In 1960 was die modernisering voltooid. De latere overschakeling van stadsgas en flessengas op aardgas was van minder belang voor het koken. De modernisering van de warmwatervoorziening kwam pas goed op gang
na 1945, toen alle nieuwe woningen voorzien werden van badgelegenheid. Woningbouwverenigingen en huishoudens gingen toen geisers en boilers aanschaffen, waardoor men de beschikking kreeg over warm water in de keuken en badkamer. De invoering van het aardgas stimuleerde de toepassing van
warmwatertoestellen op gas nog verder, zodat in 1975 vrijwel alle woningen een
moderne warmwatervoorziening hadden. Verwarming was van deze drie de
toepassing die als laatste werd gemoderniseerd. Na een korte periode van oliegestookte collectieve centrale verwarming, begin jaren zestig, verdrong het

1 De modernisering van de verlichting in woningen vond plaats tussen 1860 en 1940. Huishoudens gingen eerst olielampen gebruiken en later ook gaslampen, voor zover leidinggas beschikbaar was. Omstreeks
de Eerste Wereldoorlog deed de elektrische gloeilamp zijn intrede en die heeft in de daaropvolgende jaren
alle olie- en gaslampen vervangen.
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aardgas binnen korte tijd steenkool en aardolie als brandstof voor verwarming.
De modernisering werd begin jaren zeventig voltooid met de algemene acceptatie van centrale verwarming, waardoor het energieverbruik sterk steeg en Nederland zijn achterstand in internationaal opzicht op het gebied van centrale
verwarming inliep.2
De gehele periode overziende luidt de conclusie dat de invoering van badgelegenheid, warmwatervoorziening en centrale verwarming in de woning al werd
voorbereid en ingezet voor 1940, maar pas werd voltooid na 1960. In de periode
1920-1940 vormden zich nieuwe intermediaire actoren tussen producent en consument, die net als energiebedrijven en woningbouwverenigingen gingen experimenteren met moderne voorzieningen op dit gebied. Daarbij maakten zowel
de huishoudens als de andere actoren keuzes die bepalend waren voor de latere
ontwikkelingen. In de periode 1940-1960 groeide bij alle betrokkenen de overtuiging dat zulke voorzieningen noodzakelijk waren voor elke woning, maar
vanwege de woningnood en economisch problemen die het gevolg waren van de
oorlog en de wederopbouw werden de nieuwe opvattingen toen maar ten dele in
praktijk gebracht. Pas na 1960 werden die voorzieningen algemeen toegepast en
vanzelfsprekend, als gevolg van de toenemende welvaart en de beschikbaarheid
van aardgas. Enerzijds zijn er dus duidelijke fases te onderscheiden waarin de
ontwikkelingen werden ingezet, vertraagd of versneld, maar anderzijds is er ook
sprake van continuïteit over de periode van 1920 tot 1975.
Deze modernisering van verwarming, koken en warmwatervoorziening en de
daarmee samenhangende toename van het energieverbruik is een gevolg van de
talloze keuzes die huishoudens en andere actoren hebben gemaakt. Om die
keuzes te analyseren heb ik me laten inspireren door de consumption-junctionbenadering en me in de eerste plaats gericht op de keuzes van de gebruikers. Cowan definieert het begrip consumption junction als de plaats en het tijdstip waar
de consument keuzes maakt tussen concurrerende technologieën. Bij de innovaties die in dit boek staan beschreven dringt zich echter de vraag op of er wel
altijd sprake is van een consumption junction. Immers, de keuze voor de ene of
andere technologie werd soms niet door de consumenten gemaakt, maar door
andere actoren, zoals woningbouwverenigingen. Ook de rol van intermediaire
actoren, die bemiddelden tussen gebruikers en andere actoren, laat zich niet
goed beschrijven in termen van de consumption junction. Huishoudkundigen
bijvoorbeeld hadden niet alleen een zekere invloed op de keuzes van huishoudens voor een nieuw fornuis, maar ook op ontwikkeling van die fornuizen. Om
die productontwikkeling te beschrijven is de consumption-junction-benade2 De modernisering van het energieverbruik hing natuurlijk ook samen met de verspreiding van allerlei
andere elektrische huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers, stofzuigers, wasmachines, koelkasten, radio’s, televisies en dergelijke.
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ring, met zijn sterke nadruk op de gebruiker, minder geschikt. De verdienste
van de consumption-junction-benadering voor mijn onderzoek naar keuzeprocessen van huishoudens is echter dat daaruit blijkt welke opties er waren, welke
keuzevrijheid huishoudens hadden en welke andere actoren van belang waren
in het netwerk rond bepaalde innovaties.
Wat koken betreft was er sprake van een duidelijke consumption junction en
besloten de huishoudens zelf wat voor kooktoestel ze gebruikten. De overheid
en de woningbouwverenigingen bemoeiden zich daar niet mee; energiebedrijven en intermediaire actoren daarentegen wel. Energiebedrijven legden gasleidingen of elektriciteitsnetten aan, introduceerden concurrerende tarieven, voerden propaganda en droegen zo nodig zelf bij aan de ontwikkeling van betere
kooktoestellen. Op die manier probeerden ze de huisvrouwen als kookklanten
aan het bedrijf te binden. Ook kookleraressen van de energiebedrijven, onafhankelijke huishoudkundigen en vrouwenorganisaties droegen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kooktoestellen en oefenden invloed uit op de keuzes van
huisvrouwen. Die intermediaire actoren vonden dat kolenfornuizen en petroleumstellen onhandig en ouderwets waren en dat huisvrouwen beter een ‘modern’ elektrisch of gasfornuis konden gebruiken, omdat ze daarmee tijd en
moeite zouden besparen en gezondere maaltijden zouden kunnen bereiden.
Een klein deel van de huisvrouwen koos voor elektrisch koken, terwijl de grote meerderheid op gas ging koken. Die verschillende keuzes zijn gedeeltelijk te
verklaren door verschillen in aanbod en door inkomensverschillen, want tot
1950 was gas niet beschikbaar op het platteland en elektrisch koken was aanvankelijk vooral populair bij huisvrouwen uit de hogere inkomensgroepen.
Minstens zo belangrijk echter als de prijs was het feit dat elektrisch koken meer
gewenning vergde van de gebruiker en dat de meeste huisvrouwen koken op gas
makkelijker vonden.
Bij de keuzeprocessen voor verwarming en warmwatervoorziening verdween
de consumption junction in de loop van de beschreven periode geleidelijk uit
beeld. Aanvankelijk kozen huishoudens zelf hoe ze hun woning verwarmden
en of ze een warmwatertoestel aanschaften, zonder dat andere actoren veel invloed uitoefenden op die keuzes. Huishoudkundigen pleitten vanaf de jaren
twintig weliswaar voor het gebruik van een boiler of geiser, maar er waren nauwelijks huishoudens die dat advies opvolgden, omdat ze op het fornuis ook prima water konden verwarmen. Na de Tweede Wereldoorlog echter gingen woningbouwverenigingen en de rijksoverheid een veel belangrijker rol spelen. In
de loop der jaren werd er meer aandacht gevraagd voor de lichaamshygiëne en
het wooncomfort van de Nederlandse bevolking. Met name huishoudkundigen, huisvrouwenorganisaties en woningbouwverenigingen ijverden daarvoor
en vonden steun bij sommige gemeentelijke en landelijke politici. Omstreeks
1950 was het bijna zover dat badgelegenheid en warmwatervoorziening (ten behoeve van de lichaamshygiëne) en centrale verwarming (ten behoeve van het
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wooncomfort) tot norm werden verheven voor nieuwe woningen. Vanwege de
woningnood en de ongunstige economische situatie van die jaren besloot de
rijksoverheid echter dat enkel de badgelegenheid verplicht werd en dat er geen
overheidsgeld mocht worden besteed aan warmwatervoorziening of centrale
verwarming. Desondanks kwam er in veel woningen met badkamer toch een
geiser of boiler, want veel woningbouwverenigingen en huishoudens besloten
zelf tot de aanschaf daarvan, daarbij gestimuleerd door energiebedrijven die de
toestellen tegen aantrekkelijke tarieven verhuurden. Pas in de loop van de jaren
zestig werd warmwatervoorziening vanzelfsprekend. Bewoners van huurwoningen hadden toen nauwelijks invloed meer op het keuzeproces, want meestal
koos de woningbouwer of de verhuurder een warmwatertoestel.
Voor centrale verwarming betekende het overheidsbeleid echt tien jaar uitstel.
Pas omstreeks 1960 wisten de woningbouwers toestemming te krijgen van het
ministerie van Volkshuisvesting om etagewoningen met collectieve centrale
verwarming te bouwen. Dankzij de toenemende welvaart en de beschikbaarheid van het aardgas werd vervolgens ook individuele centrale verwarming van
eengezinswoningen betaalbaar. Ondertussen nam de behoefte van de huishoudens aan centrale verwarming in de loop van de jaren vijftig en zestig toe, omdat men meer comfort wilde en ook in de winter de hele woning wilde gebruiken,
zodat (gasgestookte) centrale verwarming vanaf 1970 een vanzelfsprekende
voorziening werd voor nieuwe woningen. Of die centrale verwarming door een
individueel of collectief systeem werd gerealiseerd hing vooral af van het type
woning. Ook in de keuze voor een verwarmingssysteem verloren de huishoudens dus hun zeggenschap.
In het ene geval waren het dus de huishoudens die de keuze bepaalden en in het
andere geval de overheid of woningbouwverenigingen. Voor zover huishoudens
een keuze maakten kun je over de consumption junction spreken, maar dat is
niet zinvol bij de keuzes van de overheid of van woningbouwverenigingen, die
immers zelf geen consumenten waren. Die constatering roept de vraag op welke
keuzevrijheid de huishoudens hadden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat
de huishoudens zelf het begrip keuzevrijheid niet per definitie als positief beschouwden, en beperking van die vrijheid dus niet altijd als negatief. Woningbouwverenigingen die de keuze maakten om nieuwe woningen te voorzien van
collectieve centrale verwarming of collectieve warmwatervoorziening ontnamen
de toekomstige bewoners de mogelijkheid om zelf een kachel of warmwatertoestel uit te kiezen, maar over het algemeen hadden de bewoners geen enkel bezwaar tegen die voorzieningen en waren ze juist tevreden over het geboden comfort en de meerprijs die ze eventueel moesten betalen. Het kenmerk van dergelijke
collectieve opties was bovendien dat individuele huishoudens die niet op eigen
initiatief konden kiezen, omdat ze alleen maar gerealiseerd konden worden voor
meerdere woningen samen. Dus een woningbouwvereniging die besloot om
woningen niet collectief te verwarmen maakte ook een keuze die consequenties
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had voor de bewoners en ‘veroordeelde’ de bewoners veelal tot lokale verwarming met een zelf aan te schaffen kolen- of oliehaard. Overigens moet de invloed
van woningbouwverenigingen op de keuzevrijheid van huishoudens gerelativeerd worden, omdat huishoudens over het algemeen de keuze hadden om de
betreffende woningen al of niet te huren. Tabel 15.1 geeft een schematisch overzicht voor de verschillende periodes en de verschillende toepassingen van de
keuzevrijheid waarover modale huishoudens in het algemeen beschikten.
Tabel 15.1: Ontwikkeling van de keuzevrijheid van modale huishoudens
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Periode 1920-1940

Periode 1940-1960

Periode 1960-1975

Verwarming

Kolenkachel als belangrijkste bestaande optie en gaskachel als nieuwe optie.

Oliekachel als nieuwe optie.
Toenemende keuzevrijheid,
maar overheid verhindert
toepassing centrale verwarming.

Invoering aardgas leidt in
eerste instantie tot meer
keuzevrijheid, maar de keuze van woningbouwers
voor cv beperkt de keuzevrijheid.

Koken

Kolenfornuis en petroleumstel als bestaande opties.
Koken op gas en elektriciteit als nieuwe opties. Toenemende keuzevrijheid.

Als gevolg van flessengas
nemen aantal opties en keuzevrijheid nog verder toe.

Invoering aardgas heeft
weinig gevolgen voor keuzevrijheid.

Warmwatervoorziening

Waterstokers en opwarmen
op fornuis als bestaande opties. Elektrische boiler en
gasgeiser als nieuwe opties.
Toenemende keuzevrijheid.

Weinig verandering.

Invoering aardgas leidt in
eerste instantie tot meer
keuzevrijheid, maar omdat
woningbouwers meestal het
warmwatertoestel uitkiezen, neemt keuzevrijheid af.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Collectieve centrale verwarming is een voorbeeld van een collectieve voorziening in de woning die vanaf 1960 relatief veel is toegepast, met name in etagewoningen, en vaak in combinatie met collectieve warmwatervoorziening. Toch
hebben individuele voorzieningen in Nederland de overhand gehouden. Collectieve opties voor verwarming en warmwatervoorziening werden al voor de
Tweede Wereldoorlog in Amsterdam geïntroduceerd en omstreeks 1950 overwoog men om alle nieuwe etagewoningen in Nederland daarvan te voorzien.
Zover kwam het echter pas in begin jaren zestig, omdat de overheid in 1950 nog
vond dat die voorzieningen te duur waren. Vanaf 1960 was er meer geld beschikbaar voor centrale verwarming en een collectief systeem was de goedkoopste manier om dat te realiseren, omdat dat met relatief goedkope stookolie
kon worden gestookt. Echter, het aanbod en de tariefstelling van het aardgas
zorgden ervoor dat individuele centrale verwarming ook mogelijk en betaalbaar
werd. Zeker voor eengezinswoningen voldeed zo’n individuele installatie beter
dan een collectief systeem, omdat het de gebruikers beter in staat stelde om hun
verwarming zelf te regelen en omdat individuele afrekening eenvoudiger was.
Belangrijk daarbij was het moment waarop het aardgas beschikbaar kwam: toen
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het aardgas bij Slochteren was ontdekt en er een verkoopstrategie voor het
aardgas moest worden bepaald, was centrale verwarming van de woning net geaccepteerd als nieuwe norm, zodat er een grote afzetmarkt voor cv-installaties
en aardgas in het verschiet lag. Daar komt bij dat er in Nederland, zeker vanaf
1970, relatief veel laagbouw en weinig hoogbouw is geplaatst. Die twee factoren
– het aardgas en de laagbouw – verklaren waarom blok-, wijk- en stadsverwarming in Nederland minder is toegepast dan in veel andere Europese landen. Als
de Nederlandse overheid echter tien jaar eerder had gekozen voor centrale verwarming, zou blok-, wijk- en stadsverwarming veel meer zijn toegepast. Hieruit blijkt hoezeer een toevallige samenloop van omstandigheden invloed kan
hebben op de technische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Bij collectieve verwarming en collectieve warmwatervoorziening gaat het om
voorzieningen die vanuit een centraal punt energie leveren voor meerdere woningen. Er zijn ook collectieve voorzieningen toegepast die huishoudens in
staat stelden om bepaalde huishoudelijke activiteiten buitenshuis te (laten) verrichten, zoals badhuizen, washuizen, wasserijen en coöperatieve keukens, zodat kooktoestellen en warmwatervoorziening in de woning overbodig werden.
(Voor verwarming was iets vergelijkbaars niet mogelijk, omdat juist de woning
moest worden verwarmd.) Gaarkeukens voor de allerarmsten zijn van alle tijden, maar coöperatieve keukens voor gezinnen en alleenstaanden uit de middenklasse hebben in Nederland enkel gefunctioneerd tussen 1900 en 1920.3
Washuizen hebben langer bestaan en wasserijen bestaan zelfs nog steeds, maar
toch hebben bijna alle Nederlandse huisvrouwen in de twintigste eeuw het
grootste deel van hun was zelf gedaan in hun eigen woning. Van de collectieve
voorzieningen buitenshuis is het badhuis de enige die wel jarenlang op grote
schaal is toegepast. Vooral Amsterdam stond voor de Tweede Wereldoorlog bekend om zijn vele badhuizen, die tot in de jaren zestig volop in gebruik zijn gebleven. Maar ook in veel andere steden gingen inwoners regelmatig naar het
badhuis en er zijn zelfs na 1945 nog veel badhuizen gebouwd, om de bewoners
van vooroorlogse wijken in staat te stellen een douche of bad te nemen. Alle naoorlogse woningen kregen echter een eigen badkamer en de vooroorlogse woningen werden na verloop van tijd gemoderniseerd of vervangen door nieuwbouw, zodat die badhuizen geleidelijk overbodig werden. Het feit dat zulke
collectieve voorzieningen buiten de woning in Nederland na 1930 niet erg succesvol waren is waarschijnlijk te verklaren door de negatieve associatie van dergelijke voorzieningen (denk aan gaarkeukens) en de waardering voor gezin en
huiselijkheid in de Nederlandse verzuilde cultuur.4 Na de Tweede Wereldoor3 Coöperatieve keukens worden beschreven in: Ruth Oldenziel, ‘Huishoudtechnologie in Nederland
1890-1980’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel IV (Zutphen 2001).
4 Zie ook J.W. Schot, H.W. Lintsen en A. Rip, ‘Techniek in ontwikkeling. Betwiste modernisering. Methode en opzet van het onderzoek’, in: Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I (Zutphen 1998)
17-51, aldaar 30.
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log werd de afwijzende houding tegenover dergelijke collectieve voorzieningen
nog sterker vanwege de associatie met het communisme.
De constatering dat de huishoudens niet altijd zelf konden kiezen leidt tot de
vraag of de ontwikkelingen op het gebied van verwarming, koken en warmwatervoorziening grotendeels bepaald zijn door de energiebedrijven, de overheid,
de woningbouwverenigingen en de maatschappelijke omstandigheden, of dat
ook de huishoudens een actieve en innovatieve bijdrage hebben geleverd. Het
staat in ieder geval vast dat de huishoudens sommige innovaties niet accepteerden, zoals de electro-econoom, een elektrische kookplaat met stolp waaronder
de pannen opeengestapeld moesten worden. En ook in de concurrentie tussen
gas en elektriciteit maakten de huishoudens hun eigen afwegingen, die ertoe leidden dat bijvoorbeeld elektrisch koken geen succes werd in Nederland. De behoeften van de consumenten veranderden weliswaar – zodat ze bijvoorbeeld
hun kolenfornuis wilden vervangen door een ‘modern’ kooktoestel – maar dat
betekende niet dat ze elk nieuw kooktoestel dat gepropageerd werd klakkeloos
accepteerden. Omdat de diverse actoren het begrip ‘modernisering’ vaak ieder
een eigen invulling gaven, kun je beter spreken van ‘betwiste modernisering’.5
De ideeën van producenten en deskundigen (huishoudkundigen) over de juiste
manier van koken of warmwatervoorziening waren vaak niet gelijk aan de
ideeën van de huisvrouwen. In de meeste gevallen bepaalden de huishoudens zelf
welk apparaat ze aanschaften en hoe ze dat gebruikten, maar daar staat tegenover
dat de producenten en deskundigen de nieuwe apparaten ontwikkelden.
Het keuzegedrag van huishoudens werd onder andere bepaald door inkomensverschillen, geografische verschillen en verschillen in leefstijl. Zo waren
rijkere huishoudens eerder geneigd om in plaats van een gasfornuis een elektrisch fornuis te kopen, of in plaats van een kolenhaard een oliehaard, of zelfs
een cv-installatie. In geografisch opzicht was vooral het verschil tussen stad en
platteland van belang, of beter gezegd tussen gebieden waar wel of geen leidinggas beschikbaar was. Als gevolg van de landelijke invoering van het aardgas
verdwenen die regionale verschillen na 1965 weer. Ook de mate waarin elektriciteitsbedrijven in de jaren dertig propaganda voerden was een verklarende factor voor de uiteenlopende verspreidingsgraden van elektrische apparaten in diverse regio’s. De gemeente Amsterdam in de jaren twintig en dertig was een
bijzonder geval: de specifieke maatschappelijke omstandigheden in die stad
leidden tot een grote voorsprong in de verspreiding van badgelegenheid en
warmwatervoorziening in de woningen. Verschillen in leefstijl tenslotte waren
ongetwijfeld ook van invloed, hoewel de beschikbare bronnen daar weinig duidelijkheid over geven. Dat gold bijvoorbeeld voor de aanhang van de Vrouwen
Electriciteits Vereniging, die overwegend progressief c.q. modernistisch was.
5 Ibidem, 20.
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Zo zijn er verschillende patronen te onderscheiden in de verspreiding van nieuwe opties voor verwarming, koken en warmwatervoorziening.
Dergelijke patronen kunnen echter lang niet elke individuele keuze verklaren.
Vaak maakten huishoudens van dezelfde categorie onder vergelijkbare omstandigheden een verschillende keuze. De ene huisvrouw kocht bijvoorbeeld een
elektrisch fornuis, omdat een kennis daarmee goede ervaringen had, terwijl de
andere huisvrouw besloot op gas te koken, omdat ze dat gewend was van de
huishoudschool. Uit vele bronnen, vaak tussen de regels door, blijkt wel dat gewenning een belangrijke rol speelde bij de keuze van huishoudens, vooral bij de
aanschaf van een kooktoestel. Koken is een complexe activiteit, terwijl een kolenfornuis, een gasfornuis en een elektrisch fornuis alle drie heel verschillende
manieren van bediening vergen. Daarom ruilden huisvrouwen hun vertrouwde
fornuis niet zo makkelijk in voor een ander. Iedere huisvrouw maakte, op basis
van de kennis en ervaring waarover ze beschikte, haar eigen afwegingen en keuzes binnen de speelruimte die de consumption junction haar bood. De keuze
van de individuele consument had weliswaar geen invloed op landelijke ontwikkelingen, maar de keuzes van honderdduizenden huishoudens bij elkaar
waren wel degelijk van invloed op de ontwikkelingen. En in sommige gevallen
was de uitkomst anders dan producenten en andere betrokkenen hadden verwacht, zoals bij de voorkeur voor koken op gas boven elektrisch koken.
Bij de invoering van de badkamer en de centrale verwarming speelden de
huishoudens een ondergeschikte rol. Tot die invoering werd besloten door de
overheid en de woningbouwsector, waarbij de voorkeur van individuele huishoudens geen rol speelde. Voor verwarming gold wel dat huishoudens rond
1960 het gebrek aan comfort steeds meer als een probleem gingen ervaren, dus
die keuze van de overheid en de woningbouwverenigingen kwam niet uit de
lucht vallen. Aan de algemene invoering van de badkamer ging een beschavingsoffensief vooraf, waarbij de overheid en maatschappelijke organisaties
probeerden om de bevolking meer lichaamshygiëne bij te brengen. Voor de acceptatie van die nieuwe voorzieningen was de reactie van de gebruikers natuurlijk wel van belang, want zonder acceptatie geen innovatie. Wat dat betreft gold
dat huishoudens die eenmaal gewend waren aan het comfort van een badkamer
of centrale verwarming niet meer zonder wilden. Bij de badkamer vergde de gewenning overigens meer tijd dan bij centrale verwarming. Aan deze ontwikkelingen leverden de huishoudens dus slechts een indirecte bijdrage.
Ook op de ontwikkeling van nieuwe huishoudelijke apparaten hebben huishoudens geen directe invloed gehad, maar huishoudkundigen, huisvrouwenorganisaties en de Consumentenbond wel. Deze intermediaire actoren voerden
experimenten en testen uit met huishoudelijke apparaten, met name fornuizen,
en deden suggesties voor verbetering. Daarbij presenteerden zij zich als vertegenwoordigers van de huisvrouwen en claimden zij dat ze de opvattingen en behoeften van de gebruikers doorgaven naar de producenten en de overheid.
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Vooral de kookleraressen in dienst van de gas- en elektriciteitsbedrijven hebben
een belangrijke rol gespeeld bij die innovaties. Zij baseerden zich bij hun testen
en experimenten niet alleen op hun eigen kennis en ervaring, maar ook op de
vragen en opmerkingen die ze kregen van hun achterban: de huisvrouwen die ze
ontmoetten tijdens demonstraties, spreekuren en huisbezoeken. Die achterban
bestond echter voornamelijk uit huisvrouwen uit de middenklasse, en dat gold
ook voor de achterban van de vrouwenorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de Vrouwen Electriciteits Vereniging en de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw. Bovendien hadden deze intermediaire
actoren hun eigen opvattingen, die ze probeerden over te dragen aan de huisvrouwen. Ze beschouwden de manieren waarop er in de Nederlandse huishoudens
gekookt en verwarmd werd niet als optimaal en wilden die manieren moderniseren en rationaliseren. Zeker voor de kookleraressen was die vooruitstrevendheid ook een wezenlijk aspect van hun beroep.
De ontwikkeling van huishoudelijke apparaten vond dus plaats in een apart
netwerk, waarin de huishoudens ontbraken en waarin huishoudkundigen en
huisvrouwenorganisaties opereerden als zelfbenoemde representanten van de
huishoudens. Dat netwerk, waarin producenten en intermediaire actoren een rol
speelden, is daarom niet goed te beschrijven met het begrip consumption junction. De verspreiding van huishoudelijke apparaten was over het algemeen wel
afhankelijk van de consumenten. De keuzes van huishoudens om bijvoorbeeld
een gasfornuis of een gashaard aan te schaffen waren van invloed op de concurrentie tussen gas en elektriciteit en op de ontwikkeling van de aardgasvoorziening. Bovendien was de sterke toename van het energieverbruik niet alleen het
gevolg van de aanbodstrategie, maar ook van de toenemende behoefte van huishoudens aan meer comfort. De gebruikers wilden graag centrale verwarming en
ze wilden vaker een bad of douche nemen. Het was hun eigen keuze om daaraan
meer geld uit te geven. Zodoende kan geconcludeerd worden dat de huishoudens
weliswaar niet of nauwelijks een innovatieve bijdrage, maar wel een actieve bijdrage hebben geleverd aan de beschreven ontwikkelingen. Aandacht voor de
voorkeuren en keuzes van de gebruikers is daarom noodzakelijk om de ontwikkelingen in het huishoudelijk energieverbruik goed te kunnen verklaren.
Om de keuzes van de gebruikers te analyseren, en de invloed van andere actoren op die keuzes, is de consumption-junction-benadering in dit onderzoek
goed bruikbaar gebleken. Maar in de gevallen waarin niet de gebruikers maar
andere actoren de wijze van verwarming en warmwatervoorziening bepaalden
was er geen sprake van een consumption junction en is die benadering dus ontoereikend. Een ander methodologisch probleem van dit onderzoek is dat de
analyse van de intermediaire actoren slechts in beperkte mate informatie geeft
over de gebruikers. Dit onderzoek geeft wel inzicht in de rol van intermediaire
actoren, maar de rol van de huishoudens blijft soms onderbelicht. In die zien is
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de benadering van gebruikers via de analyse van intermediaire actoren niet goed
geslaagd. In het algemeen geldt dat er te weinig historisch bronnenmateriaal beschikbaar is om harde uitspraken te doen over de keuzes en de invloed van de
gebruikers, zodat de conclusies nu deels gebaseerd zijn op indirecte bewijzen en
vermoedens. Vooral de verschillende patronen in het consumentengedrag die te
maken hebben met verschillen in leefstijl vragen om een nadere verklaring. Voor
de periode na 1950 zouden interviews met gebruikers die nog in leven zijn misschien aanvullende informatie geven, hoewel ook die onderzoeksmethode bezwaren heeft. Voor de periode voor 1950 is dat sowieso niet meer mogelijk.
Ook de bemoeienissen van intermediaire actoren met de ontwikkeling van het
huishoudelijk energieverbruik en huishoudelijke apparaten verdienen nadere
studie, waarbij intermediaire actoren niet als verlengstuk van de gebruikers
moeten worden beschouwd, maar als zelfstandig opererende actoren met eigen
opvattingen en doelstellingen.
Wat dit onderzoek laat zien is dat ontwikkelingen op het gebied van huishoudtechnologie en huishoudelijk energieverbruik moeilijk te voorspellen, laat
staan te sturen zijn. De manieren waarop we tegenwoordig onze woningen verwarmen, ons eten koken en aan warm water komen lijken op het eerste gezicht
vanzelfsprekend, maar als je de historische ontwikkelingen beschouwt, zie je
welk ingewikkeld samenspel van keuzemogelijkheden, verandering in levensstijlen, inspanning van maatschappelijke groeperingen en de maatschappelijke
context daaraan ten grondslag ligt. In de keuzeprocessen voor opties die het gemak en comfort kunnen vergroten is het kostenaspect weliswaar van belang,
maar zeker niet het enige, en vaak niet het belangrijkste argument. Het aspect
van maatschappelijke inbedding is minstens zo belangrijk, dat wil zeggen de
mate waarin de gebruiker zich moet aanpassen of moet wennen aan een innovatie of apparaat. Als huishoudens kunnen kiezen tussen twee concurrerende opties voor dezelfde toepassing, zullen ze eerder kiezen voor de optie die het makkelijkste ingepast kan worden in hun huishouden en hun dagelijkse routines
dan voor de optie die het voordeligste is.
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Bijlagen

Bijlage 1

Eenheden en afkortingen

Eenheden
MJ = megajoule = 106 joule
GJ = gigajoule = 109 joule
PJ = petajoule = 1015 joule
hl = hectoliter = 100 liter
1 kWh (kilowattuur) = 3,6 MJ
1 kcal (kilocalorie) = 4200 joule
Overige afkortingen
GE
Gemeente Electriciteitswerken, Amsterdam
GETU
Gemeentelijk Electriciteits- en Trambedrijf Utrecht
GG
Gemeente Gasfabrieken, Amsterdam
NVEV
Nederlandse Vrouwen Electriciteits Vereniging
NVvH
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
PEGUS
Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf
PLEM
Provinciale Limburgse Elektriciteitsmaatschappij
PUEM
Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij
PZEM
Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij
SROG
Vereniging Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening
VAC
Vrouwenadviescommissie voor de Woningbouw
VDEN
Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland
VEEN
Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland
VEG
Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven
VEGIN
Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland
VGN
Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland
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Tabel A: woningvoorraad

Aantal huishoudens
op 31 december
x miljoen

Woningvoorraad
op 31 december
x miljoen

Nieuwbouw
x 1000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1899
5,1
1,1
1,091
1909
5,9
1,3
1,237
1920
6,9
1,6
1,366
1930
7,9
2,0
1,824
1935
8,5
2,01
45
1936
8,6
2,04
30
1937
8,6
2,06
29
1938
8,7
2,09
38
1939
8,8
2,124
37
1940
8,9
2,11
18
1941
9,0
2,13
16
1942
9,1
2,13
8
1943
9,1
2,13
3
1944
9,2
2,10
1
1945
9,3
2,08
0
1946
9,5
2,07
2
1947
9,7
2,6
2,08
9
1948
9,9
2,12
36
1949
10,0
2,17
43
1950
10,2
2,8
2,22
47
1951
10,3
2,8
2,28
59
1952
10,4
2,8
2,33
55
1953
10,6
2,9
2,39
60
1954
10,7
2,9
2,474
68
1955
10,8
2,9
2,524
61
1956
11,0
3,0
2,583
68
1957
11,1
3,0
2,664
88
1958
11,3
3,1
2,744
89
1959
11,4
3,1
2,818
84
1960
11,6
3,2
2,869
84
1961
11,7
3,2
2,937
83
1962
11,9
3,3
3,000
78
1963
12,0
3,3
3,064
80
1964
12,2
3,4
3,149
101
1965
12,4
3,5
3,246
115
1966
12,5
3,6
3,347
122
1967
12,7
3,7
3,454
127
1968
12,8
3,8
3,556
123
1969
13,0
3,9
3,657
123
1970
13,1
4,0
3,753
117
1971
13,3
4,1
3,873
137
1972
13,4
4,2
4,010
152
1973
13,5
4,3
4,151
155
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Bijlagen
Aantal inwoners
op 31 december
x miljoen

Aantal huishoudens
op 31 december
x miljoen

Woningvoorraad
op 31 december
x miljoen

Nieuwbouw
x 1000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1974
13,6
4,5
4,281
146
1975
13,7
4,6
4,388
121
1976
13,8
4,7
4,480
107
1977
13,9
4,8
4,578
111
1978
14,0
4,8
4,672
106
1979
14,1
4,9
4,747
88
1980
14,2
5,0
4,850
114
1981
14,3
5,1
4,957
118
1982
14,3
5,2
5,072
123
1983
14,4
5,4
5,172
111
1984
14,5
5,5
5,289
113
1985
14,5
5,6
5,384
98
1986
14,6
5,7
5,483
103
1987
14,7
5,8
5,589
110
1988
14,8
5,9
5,699
118
1989
14,9
6,0
5,802
111
Toelichting bij Tabel A
Bronnen: 1899-1994 Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen, CBS (’s-Gravenhage
1994) 16, 20, 89-90; K. Rooderkerk, ‘Fictie, falen, feiten. Een analyse van de verwarmingsmarkt’, Economisch-Statistische Berichten (1968) 36-38; Noud de Vreeze, Woningbouw, inspiratie & ambities (Almere 1993); Klaas Jan Noorman en Ton Schoot Uiterkamp
ed., Green households? Domestic consumers, environment and sustainability (Londen
1998) 91.
Voor de reeks woningvoorraad zijn bewoonde en leegstaande woningen en noodwoningen meegeteld. De woningvoorraad is afgerond op duizendtallen. Enkel voor jaren
waarvoor nauwkeurige gegevens ontbreken is afgerond op tienduizendtallen.
In 1957 waren er nog 2,1 miljoen vooroorlogse woningen. In 1962 nog 2,0 miljoen. En
in november 1962 werd de miljoenste naoorlogse woning opgeleverd.
Het aantal huishoudens in de jaren 1950-1959 is een schatting op basis van Green households.
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Toelichting tabel 12.3 (pagina 272)

Gegevens over 1947 en 1966: Rooderkerk, ‘Verwarmingsmarkt in beweging’; Rooderkerk, ‘Fictie, falen, feiten’. De gegevens 11% gashaarden en 12% cv (8% individueel + 4%
collectief) in 1966 zijn schattingen. In 21% van de woningen bevonden zich een of meer
gashaarden, maar uit de overige gegevens volgt dat minder dan 13% van de woningen een
gashaard als hoofdverwarmingstoestel had. De bron vermeldt namelijk dat ruim 10% van
de woningen individuele of collectieve cv had. Nauwkeuriger gegevens ontbreken helaas.
Gegevens over 1957: De Klerk e.a., De verwarming van de volkswoning, 29-31 (enquête in 1957 van de Nederlandse Stichting voor Statistiek). De huishoudens met oliehaard konden onderverdeeld worden in 5% gewone oliehaard plus 3% petroleumkacheltje zonder schoorsteenaansluiting. De huishoudens met gashaard in 2% gewone gashaard
plus 1% gaskacheltje zonder schoorsteenaansluiting.
Gegevens over 1974 en 1975: Statistiek van de gasvoorziening in Nederland 1975 (CBS,
Den Haag 1977).
Gegevens over 1978: W.F.A.M. Naber en M.G.F. Zwetsloot, ‘Basisonderzoek aardgas
kleinverbruik (B.A.K.) 1978’, Gas 99 (december 1979) 590-595.
Gegevens over 1981: A. Boonstra en M.G.F. Zwetsloot, ‘B.A.K. 1981’, Gas 102 (juli
1982) 340-345.
Gegevens over 1998: Floris Gräper en Edwin Huiskamp, ‘BAK 1998. Daling huishoudelijk gasverbruik zet zich voort’, Gas 119 (december 1999) 28-32.
De gegevens voor de overige jaren heb ik zo goed mogelijk berekend of geschat door
deze bronnen met andere te vergelijken.
Gegevens over het aantal woningen met individuele of collectieve centrale verwarming
als deel van de totale woningvoorraad in een gegeven jaar zijn pas vanaf 1978 beschikbaar,
voordien niet of nauwelijks. Wel wordt vermeld dat in 1965 ruim 10% van de Nederlandse woningen centraal werd verwarmd, stel 350.000 woningen. In de eerste helft van de jaren zestig waren er al heel wat etagewoningen met wijk- of blokverwarming gebouwd, en
mijn schatting is dat er in dat jaar 100.000 woningen (3%) met collectieve cv en 250.000
woningen (8%) met individuele cv waren. Wèl bekend zijn de jaarlijks gebouwde aantallen woningen met individuele danwel collectieve cv voor de jaren 1966-1978, die in grafiek
12.3 zijn weergegeven. Als ik de aantallen jaarlijks gebouwde woningen met collectieve cv
optel bij de geschatte 100.000 die er in 1965 al waren, kom ik op 550.000 woningen in
1978, terwijl er slechts 480.000 waren. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat bij 70.000
woningen de blok- of wijkverwarming vervangen is door een individuele cv in de jaren zeventig.
Het aantal in Nederland geproduceerde cv-ketels is bekend tot 1974: De Nederlandse
energiehuishouding (CBS, Den Haag). Als we aannemen dat het saldo van import en export te verwaarlozen was, dan is uit de gegevens af te leiden hoeveel cv-ketels er elk jaar in
bestaande woningen zijn geïnstalleerd. Het aantal nieuwbouwwoningen met cv-ketel is
immers bekend. Overigens werden niet alle cv-ketels met aardgas gestookt. Een deel van
de in de jaren zestig geïnstalleerde olie-ketels bleef tot na 1980 in gebruik.
Door al deze gegevens te combineren en terug te rekenen vanaf 1978 heb ik zo goed
mogelijk geschat hoe de verspreidingsgraad van individuele en collectieve centrale verwarming tussen 1965 en 1978 is verlopen.
Met behulp van de verkoopcijfers voor gashaarden (zie grafiek 12.2) heb ik een schatting gemaakt van de toename van de verspreiding van de gashaard. In de jaren 1967-1971
lagen de verkoopcijfers het hoogst, zodat ik aan die jaren de sterkste toename heb toege-

336

Bijlagen

rekend. Het percentage huishoudens met kolenhaard of oliehaard is berekend uit de percentages van de andere opties; het totaal moet immers gelijk zijn aan 100%. De onderverdeling tussen kolenhaard en oliehaard blijft echter onbekend. Overigens waren er ook
kleine aantallen huishoudens, 1% of minder, die enkel met elektriciteit of flessengas hun
woning verwarmden. Die categorieën heb ik verwaarloosd in de tabel.
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Summary

Stoves, water heaters and cookers
Options and choices in domestic energy consumption
in the Netherlands 1920-1975.
Until the 1970s the continually rising energy consumption was taken for granted, or even welcomed as an indication of increasing prosperity and comfort. After the oil crisis in the seventies, however, energy saving became an important issue and the energy consumption of households decreased, due to insulation and
more efficient central-heating boilers. This dissertation deals with the period before 1975, when the domestic energy consumption increased so much. This increase is usually ascribed to the strategy of the supply side, the energy companies
and the producers of domestic appliances, but little attention has been paid to the
choices of households. This especially goes for many publications in which energy supply is considered as a Large Technical System. In general the perception
prevails of passive consumers who did not have much influence on the development and diffusion of appliances and the increase of the energy consumption.
Nevertheless households made choices again and again concerning ways to cook
and ways to heat the home and to decide which new household equipment to
buy. The household choices and activities of men and women actively contributed to the technological development. The processes of choice that led to
the strong increase of the domestic energy consumption, are the main subject of
this dissertation. A description is given of the available options, the choices that
were made, and the actors who determined the choices.
To do this the notion of consumption junction is used that was introduced by
Ruth Schwartz Cowan. The consumption junction is the place and the time at
which the consumer makes choices between competing technologies. The consumer is embedded in a network of relations that limits and controls the technological choices that she or he can make, and by focusing on the consumption
junction you can try to find out how this network looked when viewed from
the inside out. In a given situation the consumer can choose between several options (routines, appliances, or systems) to fulfil a need. This network provides
the consumer with information about the different options, via propaganda or
advertising and through contacts with relatives and friends. Together with the
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consumer’s own habits and experiences, this information determines the consumer’s choice. Producers and other actors who want to influence the consumer’s choice have to penetrate into the consumption junction and take the
consumer’s interests into account. Using this approach, it is important to note
that sometimes the government or a housing corporation made decisions that
imposed certain choices on households, or instead withheld certain options.
Because the reconstruction of the choices of all the individual households is impossible, mediators are involved in the analysis: persons and organisations that
had a mediating function between producers and consumers, such as advertising agencies, consumers’ organisations, women’s organisations and home economists. Mediators often present themselves as representatives of the consumers
and their interests, but it is important to analyse whether their opinions are the
same as the consumers’ opinions.
The research is limited to Dutch households between 1920 and 1975. Only
around 1920 energy companies became interested in households as prospective
consumers and households started to use gas and electric appliances. The period after 1975 is not covered because the energy crisis caused a major shift in energy consumption and the attitude towards it. This whole period is divided into
three smaller periods. The motto of the first, from 1920 to 1940, is modernisation of the household. The second period, from 1940 to 1960, covers the years
of the Second World War and the post-war scarcity and reconstruction. For the
last period, from 1960 to 1975, the motto is natural gas, because in these years
natural gas was very important for the Dutch energy supply. The research is
also limited to heating and cooking methods and warm water supply in households, because these were the areas that had the largest shares in domestic energy consumption.
The present research shows that the heating and cooking methods and the
warm water supply drastically changed between 1920 and 1975. From the
1920’s on, more and more housewives replaced their coal range or paraffin stove
with a gas or electric cooker. They were stimulated to do so by female cookery
teachers, working for the (competing) electricity and gas companies, and by
other mediators such as the Housewives’ Association and the Women’s Electricity Association. So, the housewives were influenced by producers and mediators, and probably also by relatives and friends, but in the end every individual household could make its own decision. The household itself was in the
centre of the consumption junction. The majority of the housewives preferred
gas cooking, because they considered it easier and cheaper than electric cooking. The electricity companies therefore hoped to acquire a lot of customers in
the country, where piped gas was not available. These ambitions however came
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to nought – in spite of the massive propaganda campaigns for electric cooking –
when the oil companies started to sell bottled gas around 1950. In 1960, 69% of
the housewives used piped gas for cooking, 18% used bottled gas, 8% used
electricity and 5% still used coal or paraffin. Thus, when natural gas was introduced in the 1960’s, people were already used to gas and therefore the households quickly and easily adopted natural gas.
The modernisation of the warm water supply, which was closely connected
with the introduction of the bathroom and shower, started on a local scale in the
1930’s. In Amsterdam the city council made the bathroom compulsory for new
houses, while the electricity company introduced affordable electric water
heaters (boilers) and the gas company introduced gas water heaters (geysers).
These facilities were welcomed by many home economists, architects, housing
corporations and authorities in other towns and after the Second World War the
bathroom became compulsory for new houses in the whole country. Only then
the diffusion of water heaters really started on a national scale, making warm
water available in bathrooms and kitchens. In these post-war years many individuals and organisations argued in favour of housing improvement by introducing a collective warm water supply and central heating, for instance via district heating. But the government gave priority to quantity over quality, because
of the enormous housing shortage and the economic problems, and therefore
rejected all housing plans in which this kind of ‘luxuries’ were involved during
the 1950’s.
Of the three applications mentioned, space heating was the last one to be modernised. Until 1960 less than five per cent of the houses in the Netherlands was
fitted with central heating, far less than in the surrounding countries. In most
households only the living room was permanently heated in winter, by using a
coal stove or oil stove (local heating). In the 1960’s two innovations changed the
heating method in Dutch households. The first was the adoption of a collective
central heating for apartment buildings. Housing corporations and housewives’
associations took the initiative to realise this, and around 1960 the government
at last agreed on houses with this convenience. The second innovation was the
distribution of cheap natural gas for heating to almost all households. Around
1960 large natural gas reserves were discovered in the Netherlands. The oil
companies involved, together with the government, decided to sell the gas to
the households and to promote gas heating and central heating. As a result of
these two innovations, around 1970 ninety per cent of newly built houses was
fitted with an individual or collective central heating. And the existing houses
were modernised, by the owner-occupier or the housing corporation, by installing central heating. This rapid development can be explained by the supply
of cheap gas, the increasing prosperity and the collective central heating systems
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that served as an example to consumers. As a result of these changes the domestic energy consumption increased strongly between 1920 and 1975, and natural
gas and electricity replaced coal and oil.
The analysis shows that the consumption junction for heating and warm water
supply disappeared as not the consumers but other actors in the network decided which option to install. In 1920 local heating was taken for granted and
households decided how to heat the home and how to obtain warm water. But
the modernisations of these applications were introduced, and sometimes even
enforced or rather prevented, by housing corporations and local and national
authorities. So, in some cases households decided and in other cases authorities
or housing corporations did. The conclusion that households not always could
decide for themselves leads to the question whether the developments in heating, cooking and warm water supply were largely determined by the government, energy companies, housing corporations and social circumstances, or
whether households made an active and innovative contribution as well. There
are examples of innovations that were not accepted by households. And in the
competition between gas and electricity consumers balanced the pros and cons
of both options, resulting in the failure of the electric cooking campaign. The
consumers’ needs changed indeed and they wanted to ‘modernise’ their household, but that did not mean that they accepted any new appliance that was promoted. Because different actors often gave their own interpretation to the concept of modernisation, it is better to speak of ‘contested modernisation’. The
ideas of producers and professionals (home economists) about the best cooking
method or warm water supply often differed from the ideas of housewives. In
most cases households decided which appliance to buy and how to use it, but on
the other hand producers and professionals developed the new appliances.
These consumer decisions were in a way unpredictable, because every individual housewife made her own choice, based on her knowledge and experience,
within the freedom of choice of the consumption junction. With regard to
cooking, all these individual decisions together really determined the developments. But with regard to the introduction of the bathroom and central heating,
the government and the building sector had a decisive role, while the households only made an indirect contribution. As for the development of new appliances, consumers had no direct influence, but home economists and women’s
and consumers’ organisations did have, by testing and experimenting. These
mediators presented themselves as representatives of the housewives and
claimed to pass on the ideas and needs of the consumers to the producers and
government. But in fact they primarily represented middle class housewives.
Besides that, these mediators often had their own opinions that they wanted to
transfer to the housewives, so they cannot be regarded as simply an extension of
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the households. In conclusion, households did not have much influence on the
development of domestic appliances, but their choices and purchasing behaviour, next to the choices of housing corporations, were decisive in the diffusion
of appliances and of energy systems.
This research shows that developments in domestic technology and domestic
energy consumption are difficult to predict, let alone to direct. The ways in
which we nowadays heat our homes, cook our food, and get warm water seem
obvious at first sight. But if we take the historical developments into consideration, we can see the complicated interaction of options, changes in life style, efforts of social actors, and social context behind these developments. When
choosing between options that enhance convenience and comfort, the financial
aspect is definitely important, but certainly not the most important factor. The
aspect of social embedding is more important, i.e. to what extent the user has to
adapt or become used to a new innovation or appliance. If a consumer can
choose between two competing options for the same application, he or she will
probably choose the one that is easier to fit into the household and his daily
routines, not necessarily the one that is cheaper.
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