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Voorwoord 

Zo'n 100 jaar geleden werden in Nederland voor het eerst 
grotere projecten uitgevoerd in gewapend beton. De eerste 
50 jaar van dat tijdvak worden in dit boek beschreven. 
In 1940 was (gewapend) beton geaccepteerd als een kwalita
tief en economisch bouwmateriaal. Twee gebouwen uit die 
tijd, de Van Nelle fabiek en Sanatorium Zonnestraal, zijn on
langs voorgedragen voor de tentatieve lijst voor de Europ
erfgoedlijst. Aan de bouw van Zonnestraal wordt in dit boek 
ruim aandacht besteed. 

Op initiatief van de commissie 'Geschiedenis van het 
beton' geeft de Betonvereniging om die reden ter gelegen
heid van de Betondag 1995 het boek 'Bouwt in beton!' uit. 

De titel is ontleend aan een brochure van de Betonver
eniging uit de jaren dertig, als aansporing om meer in beton 
te bouwen. Bij de titel zal menigeen zich afvragen of de spel
ling wel juist is. Onze huidige 'turbotaal' staat ver af van het 
taalgebruik van voor de oorlog. De gebiedende wijs heeft on
getwijfeld bijgedragen aan het succes van de betontoepas
sing van nu. 

Het is bekend dat er in de halve eeuw die dit boek be
slaat, heel veel veranderd is. Dat blijkt ook uit de zoveel mo
gelijk authentieke foto's en illustraties die voor dit boek bij
een zijn gebracht. 

De Betonvereniging is verheugd dat mede door de 
goede manier van illustreren dit boek een waardevol aanden
ken aan de Betondag 1995 zal vormen. 

Ir. D. Stoelhorst, directeur Betonvereniging 
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Ten Geleide 

De Stichting Historie der Techniek houdt zich onder meer 
bezig met het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van 
technische innovaties en het bevorderen van studies naar de 
invloed van die ontwikkeling op de Nederlandse samenle
ving. 
Het resultaat van die activiteiten is een reeks publikaties over 
de modernisering van de Nederlandse maatschappij in de 
afgelopen anderhalve eeuw. 

De introductie en het toenemend gebruik van het ge
wapend beton in Nederland vond voor een groot deel plaats 
in de periode 1890- 1940. 
Hans Schippers heeft op een lezenswaardige wijze de accep
tatie van dit nieuwe bouwmateriaal en de daarmee samen
hangende techniek beschreven. 
Met de monografie 'Bouwt in beton!', hopen wij een breed 
publiek te bereiken dat geïnteresseerd is in de ontwikkeling 
van de bouwnijverheid . 

Het onderzoek voor deze monografie is tot stand ge
komen met steun van Ballast Nedam BV, de Hollandsche 
Beton Groep NV, Koninklijke Boskalis Westminster NV, Ko
ninklijke Volker Stevin NV, NBM Amstelland NV, NV Neder
landse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, de Stichting COAB en 
de Vereniging FME. · 

Inhoudelijk is een bijdrage geleverd door de heren AA. 
van der Vlist en ir.C.H. van Eldik, die beiden het manuscript 
van uitvoerig commentaar voorzagen. Ir. G. Nieuwmeijer, van 
de TU Delft, Giel van Hooffen Wil de Vries van de TU Eind
hoven hadden een aandeel in de beeldresearch. De afdeling 
Repro van de TU Eindhoven verzorgde een deel van de fo
to's. 

De Stichting BetonPrisma, onderdeel van de Nederlandse 
cementindustrie, heeft naast redactionele ondersteuning en 
het inbrengen van een deel van het beeldmateriaal, de reali
satie van deze uitgave verzorgd. 
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Zo oud als de weg naar Rome 

Zo'n 25jaar voor het begin van de christelüke jaartelling beschreef de Romeinse schrüver Marcus Vitruvius 
Pollio in het tweede deel van zün boek De Architectura 'een soort poeder dat van nature een wonderlüke 

uitwerking' had. 'Men vindt het in de omgeving van Baianis en in de streken rond de Vesuvius. Wanneer men 
deze aarde mengt met kalk en steenstukjes dan geeft zü een zo grote sterkte, dat niet alleen bü gewone 

bouwwerken, maar zelfs bü in zee gelegen werken een steenmassa van grote hardheid wordt verkregen. '1 

Het door Vitruvius genoemde poeder raakte later be
kend onder de naam puzzolaanaarde. Het ontleende die naam 
aan een van de belangrijkste vindplaatsen bij het plaatsje 
Puzzuoli in de buurt van Napels, letterlijk onder de rook van 
de vulkaan de Vesuvius. Het mengsel van kalk, steentoeslag 
en die puzzolaanaarde zou tegenwoordig beton worden ge
noemd. Het belangrijkste bestanddeel van het mengsel was 
de rood-bruin gekleurde vulkanische aarde, die de eigenschap 
heeft om snel te verharden wanneer het bij aanwezigheid van 
water met kalk in aanraking komt. Zoals Vitrivius al aangaf 
treedt dit verhardingsproces ook onder water op. Dit in te
genstelling tot het 'gewone' mengsel van kalk, zand en water 
dat uitsluitend verhardt aan de lucht. 

Waarschijnlijk geen enkel materiaal is in de twintigste 
eeuw zo nauw verbonden geweest met nieuwe ontwikkelingen 
in het bouwen als beton. Zoals uit het voorgaande blijkt is 
het ook een grondstof met een lange traditie. Al in het oude 
Griekenland werd een soort beton met vulkanisch materiaal 
als bindmiddel plaatselijk toegepast. Het was echter in het 
Romeinse Rijk dat het bouwen met beton een werkelijk grote 
betekenis kreeg. Voor zover bekend, werd het zo'n 300 jaar 
voor de christelijke jaartelling voor het eerst gebruikt bij de 
constructie van muren rond een stad in de buurt van Rome. 
Door er mee te experimenteren werden daarna voortdurend 
nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van beton gevon
den. Gaandeweg gebruikten de Romeinen het bij de bouw 

van huizen en gebouwen en de aanleg van bruggen, aqua
ducten, wegen en havenwerken. 

De toepassing van beton varieerde van eenvoudig ge
bruik, gemengd met een soort steen brokken, dat tussen twee 
muren werd gegoten en aangestampt, tot de bouw van ge
welven. Deze manier van bouwen werd in de tweede en der
de eeuw van de christelijke jaartelling op grote schaal in de 
Romeinse architectuur toegepast. Hierbij maakte men ook al 
gebruik van houten bekistingen, waarmee desgewenst vorm 
kon worden gegegeven aan de betonconstructies. Tot welke 
prestaties de Romeinen in staat waren, blijkt uit een groot 
aantal indrukwekkende gebouwen, met als hoogtepunt het 
Pantheon. Dit gebouw, een tempel voor alle goden, dateerde 
oorspronkelijk van kort voor de christelijke jaartelling. Na een 
blikseminslag gevolgd door een brand werd het tijdens de 
regering van keizer Hadrianus in de jaren 118-128 op een veel 
grotere schaal herbouwd. De ronde tempel kreeg toen een 
betonnen koepel met een doorsnee van ruim 43 meter.' 

De geschiedenis van het beton en dan in het bijzonder het 
met ijzer en later staal versterkte gewapend beton is het on
derwerp van deze voor een groot publiek bestemde publika
tie. In het bijzonder is aandacht besteed aan de manier waar
op het gewapend beton in Nederland werd geïntroduceerd 
en de wijze waarop het proces van acceptatie door het in het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs verzamelde technische 
establishment verliep. In het voorlaatste hoofdstuk wordt de 

Het uit de derde eeuw daterende 

aquaduct, de Pont du Gard, bij 

NÎmes (Zuid-Frankrijk) is een 

imponerend voorbeeld van het 

gebruik van beton (onder druk) door 

de Romeinen. 

Foto: BetonPrisma 's-Hertogenbosch. 

5 



bouw besproken van het door de architect jan Duiker ont
worpen Sanatorium Zonnestraal. Dit herstellingsoord voor 
lijders aan tuberculose kreeg grote bekendheid in binnen- en 
buitenland als een voorbeeld van een slank en sierlijk gebouw 
in gewapend beton met een grote architectonische beteke
nis. In het slothoofdstuk wordt het proces beschreven van de 
institutionalisering van het bouwmateriaal gewapend beton. 

Beton bleef tot het eind van het West-Romeinse Rijk in de 
vijfde eeuw een belangrijk onderdeel vormen van de bouw
kunst. Maar in de vroege Middeleeuwen raakte de technische 
kennis over het gebruik ervan in de vergetelheid. Wel werd 
gemalen vulkanische tufsteen uit de Eifel, die ook al bij de 
Romeinen bekend was en die ongeveer dezelfde samenstel
ling heeft als de puzzolaanaarde, vanaf de dertiende eeuw 
toegepast in specie voor het maken van waterdicht metsel
werk. In verband met de uitvoering van waterbouwkundige 
constructies bestond in ons land voor die toepassing veel 
belangstelling. 

Vanafhet begin van de zeventiende eeuw werd de tuf
steen op grote schaal door handelaren uit met name Dord
recht uit Duitsland geïmporteerd en daarna vermalen tot de 
zogeheten tras. De Hollandse stad was tot in de jaren zeven
tig van de achttiende eeuw het middelpunt van de internatio
nale handel in dit materiaal. Daarna zette een teruggang in, 
omdat Duitse keurvorsten in een poging om de vervaardi
ging van tras in eigen hand te krijgen hoge belastingen instel
den op de uitvoer van tufsteen.3 

De voortdurend stijgende prijzen die daar het gevolg 
van waren maakten het toen aantrekkelijk om het minder nauw 
te nemen met de kwaliteit van de te verwerken tufsteen. Hoge 
prijzen en slechte kwaliteit leidden in veel West-Europese lan
den tot een speurtocht naar een produkt dat de tras als toe
slag in kalkmortels voor metselwerk kon vervangen. In Frank
rijk, waar eveneens op grote schaal tras uit Nederland werd 
geïmporteerd, ontdekte men in de Haute-Loire een gesteen
te met ongeveer dezelfde eigenschappen als tufsteen en dit 
werd met goede resultaten toegepast. 

In Nederland experimenteerde de koopman Adriaan 
de Booys vanaf het begin van de jaren tachtig van de acht
tiende eeuw met een 'kunstcement'. Hierbij werd klei gebruikt 
uit het Ij bij Amsterdam, die werd gebrand en vermalen als 
vervanger voor de tras. Hij kreeg in 1789 een octrooi op zijn 
'Amsterdamsch Cement', dat vanaf het begin van de negen
tiende eeuw door de ondernemer U.W.T. Cazius in een fa
briek in Utrecht werd vervaardigd. Het zogeheten caziusce
ment werd echter scherp bestreden door trashandelaren, die 
grote invloed uitoefenden op de particuliere aannemerij. On
danks krachtige steun van gezaghebbende personen als de 
Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart en jan 
Blanken, de inspecteur-generaal van Waterstaat, werd het 
'kunstcement' van eigen bodem geen succes. In de jaren vijf
tig en zestig delfde het definitief het onderspit tegen een uit 
Groot-Brittannië afkomstig produkt, het portlandcement.4 

Dit in 1824 door de metselaar joseph Aspdin geoc
trooieerde cement was het resultaat van enkele tientallen ja
ren Britse experimenten met vervangers voor tras. Hierbij 
moet de naam van john Smeaton worden genoemd. Voor de 
herbouw van de door brand verwoeste Eddystone-vuurtoren 
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bij Plymouth deed hij in 1756 een reeks chemische proeven 
om waterdicht metselwerk te kunnen maken. Hij kwam hier
bij tot de conclusie dat een 'verontreiniging' van klei in enke
le soorten kalksteen voor de verharding noodzakelijk was. In 
combinatie met een bepaald type Italiaanse puzzolaanaarde 
leverde deze door Smeaton geselecteerde kalksteen het ge
zochte bouwmateriaal op. 

Smeaton publiceerde de resultaten van zijn experimen
ten pas in 1791. Maar in politiek opzicht was dit het goede 
moment. Door de Franse blokkade van Groot-Brittannië ont
stond namelijk kort daarna een ernstig tekort aan tras. En dit 
betekende een krachtige impuls voor het onderzoek naar de 
vervanger van deze grondstof. Een eerste resultaat was het 
zogeheten romeins cement, waarop james Parkerin 1796 een 
octrooi kreeg. Dit cement werd vervaardigd uit een mergel
soort, die werd gebrand op een temperatuur van 1000 à 1100 

graden celsius en daarna vermalen. Het romeins- of parker 
cement was door de snelle verharding van ongeveer 10 mi
nuten bijzonder geschikt om onder water mee te werken.s 

In zowel Groot-Brittannië als daarbuiten werd in het daarop 
volgende tijdvak de speurtocht naar een vervanger van tras 
voortgezet, met een groot aantal octrooi-aanvragen als resul
taat. Ook van wetenschappelijke zijde bestond er belangstel
ling voor het onderzoek naar een goed bindmiddel. De Duit
se hoogleraar in de chemie dr. J.F. john en de Franse inge
nieur L.j. Vicat kwamen in 1817 bijna gelijktijdig met versla
gen van experimenten, waarbij zij in tegenstelling tot hun 
voorgangers die natuurlijke grondstoffen gebruikten, een 

Cementoven, door William Aspdin 

(1815-1864) opgericht op het 

fabrieksterrein van de firma Robbins, 

Aspdin r{ Goodwin, Northjleet 

(G.B.). Bron: Von Caementum zum 

Spannbeton. 

Aquarel van de Dordtse trasmolen 

De Treurwilg (1818). 

Foto: Gemeentelijke Archiefdienst 

Dordrecht. 



mengsel van kalk, klei en kunstmatige toevoegingen als aluin
aarde en ijzeroxyde als basis voor hun onderzoekingen toe
pasten. john beperkte zich bij zijn wetenschappelijk speur
werk tot laboratoriumproeven. Vicat ging echter uit van de 
praktijk- hij gebruikte onder meer romeins cement bij de bouw 
van een nu nog bestaande brug over de Dordogne bij Souillac 
-waarna hij de resultaten analyseerde. Maar tot een toepas
sing op grote schaal van de door Vicat en john gevonden pro
dukten kwam het niet.6 

Voor die doorbraak zorgde de hiervoor genoemde Asp
din met zijn portlandcement. Dit bestond uit een mengsel 
van kalksteen en klei, dat in grote, flesvormige ovens werd 
verhit tot het begin van smelten (sinteren) was bereikt. Hier
na werden de gevormdè brokken slak, de zogeheten 'clinkers', 
gemalen. Vanwege de overeenkomst in kleur noemde Aspdin 
het door hem ontwikkelde produkt naar de in Engeland veel 
gebruikte portland stone, een grijze kalksteen van uitsteken
de kwaliteit. 

joseph Aspdin begon in 1824 op primitieve wijze met 
de vervaardiging van zijn cement, maar aanvankelijk lukte het 
hem nauwelijks zijn produkt af te zetten. Het romeins ce
ment van Parker had daarvoor een te sterke positie op de 
markt. Het zou tot het eind van de jaren veertig duren voor
dat zijn zoon William er in slaagde het portlandcement, dat 
toen bovendien in samenstelling belangrijk was verbeterd en 
daardoor goedkoper in gebruik dan het romeins cement, ge
accepteerd te krijgen. Pas na de opening van een nieuwe fa
briek in Gateshead bij Newcastle-on-Tyne in 1851 kon de ver
vaardiging van Aspdins produkt op grote schaal beginnen/ 

In de eerste helft van de negentiende eeuw steeg de behoefte 
aan cement in Groot-Brittannië sterk. Er werden tal van infra
structurele werken uitgevoerd, waarbij aanvankelijk inciden
teel, maar later steeds frequenter beton werd gebruikt. Het 
ging hierbij meestal om toepassingen in de waterbouwkunde 
en bij funderingen en dergelijke. Bekende voorbeelden uit het 

Vervaardiging van betonblokken 

voor de sluizen van het 

Noordzeekanaal te ljmuiden. 

Bron: Bibliotheek TU Delft. 

tijdvak tot 1850 zijn de brug over de Menai Straits in Wales, 
een tunnel onder de Theems en het British Museum, beide in 
Londen. Als basis voor dit beton gebruikte men romeins ce
ment. In hallen en fabrieken werden de begane-grondvloeren 
van beton gemaakt. 

Ook in Frankrijk werd beton toegepast bij tal van pro
jecten. Hierbij kunnen vooral de aanleg van een aantal ha
vens met behulp van grote betonblokken worden genoemd. 
Bekend werd de bouw van pieren en golfbrekers bij de haven 
van Algiers in de jaren dertig van de negentiende eeuw. Later 
legde men de havens van onder meer Marseille en Cherbourg 
op dezelfde wijze aan. Ook bij het graven van het Suezkanaal 
aan het eind van de jaren zestig werden betonblokken ge
bruikt. In de volgende decennia paste men beton in Spanje, 
Frankrijk en Duitsland verder toe voor de bouw van boog
bruggen voor het wegverkeer, dat toen nog in hoofdzaak be
stond uit voetgangers en uit betrekkelijk lichte, door ezels en 
paarden getrokken koetsen en wagens.8 

In Nederland beperkte het gebruik van beton zich aanvanke
lijk tot kleine waterbouwkundige werken, zoals de betonnen 
fundering van enkele sluizen in de Zuid-Willemsvaart, die werd 
gegraven in het tijdvak 1822-1826. Een van de eerste gebou
wen in ons land waarbij voor de vloeren van cellen en gangen 
uit Groot-Brittannië geïmporteerd portlandcement werd ge
bruikt, was een te Amsterdam in 1847 gebouwde gevangenis. 

Een heel wat grootschaliger toepassing van beton vond 
plaats bij de bouw van de ijzeren spoorbrug over de ljssel bij 
Westervoort in 1856. De vijf pijlers van die brug bestonden uit 
gietijzeren cilinders, die werden gevuld met beton en metsel
werk. In dit geval was het portlandcement afkomstig uit Duits
land, waar kort daarvoor een fabriek voor dit type cement in 
gebruik was genomen. Vooral voor de bouw van landhoof
den, brugpijlers en kademuren was beton zeer geschikt, om
dat het ook onder water snel verhardde, waardoor het niet 
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nodig was de bouwput lang droog te houden. Het was bo
vendien veel goedkoper dan metselwerk.9 

In navolging van Frankrijk en Engeland werd beton 
eveneens toegepast bij de bouw van het Noordzeekanaal tus
sen 1867 en 1872. Dit werk werd overigens uitgevoerd door 
een Britse aannemer. De aanleg van de havenhoofden in IJ
muiden gebeurde met behulp van een groot aantal tien tot 
twintig ton zware betonblokken. Deze blokken werden ver
vaardigd in een speciaal voor dit werk in Velsen gebouwde 
betonfabriek en daarna op door paarden getrokken wagons 
via een rails de pier opgereden tot de bouwplaats. Daar wer
den ze met twee grote verrijdbare kranen en eventueel met 
hulp van helmduikers op hun plaats gebracht. Bij de Oran
jesluizen van het Noordzeekanaal in ljmuiden bestond het 
fundament uit een drie meter dikke laag beton.10 

Beton werd in ons land in de tweede helft van 
de negentiende eeuw verder gebruikt bij het maken van orna
menten en versieringen (pleisterwerk) voor gebouwen. Dit 
ter vervanging van de veel duurdere natuursteen. Het groot
ste en bekendste bedrijf op dit terrein was de in 1863 door de 
Brit P.M. Lindo te Delfshaven bij Rotterdam opgerichte Ne
derlandsche Cementsteenfabriek. 

Een andere toepassing waren de gewelfvloeren in meer
verdiepinggebouwen als pakhuizen en dergelijke. Deze vloe
ren bestonden uit ijzeren balken met daartussen betonnen 
gewelfjes." Bij de gewelfvloeren bleek echter een nadeel van 
het ongewapend beton. Dit materiaal is slechts in beperkte 
mate in staat de trekkrachten op te nemen, die ontstaan wan
neer de vloer doorbuigt. De betonnen gewelfvloeren moch
ten dan ook niet een te grote overspanning hebben. Om dit 
bezwaar weg te nemen werd in het buitenland vanaf rond 
1850 geëxperimenteerd met een wapening die de trekkrach
ten over kon nemen, waardoor de constructie intact bleef. 
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Experimenten met gewapend beton 

De eer voor de eerste vervaardiging van een bruikbaar object van gewapend beton komt toe aan de Franse 
edelmanjoseph-Louis Lambot. Als beheerder van hetfamilielandgoed in Carcès in het Zuid-Franse departe
ment Var werd hij regelmatig geconfronteerd met het probleem dat houten plantenbakken, waterkuipen en 

dergelijke slecht bestand waren tegen het afwisselend door zonnehitte en vocht veroorzaakte proces van 
krimp en uitzetting. Omstreeks 1845 komt hij op het idee om deze bakken te gaan maken van een materiaal 

dat vochtbestendiger en duurzamer was dan hout. Hij experimenteerde onder meer met ijzervlechtwerk 
omhuld door cementmortel en na daarmee de nodige ervaring te hebben opgedaan, slaagde hij er in 1848 in 

twee roeiboten voor de vijver van zijn landhuis te maken van met dik ijzerdraad gewapend beton. 

Zeven jaar later vroeg hij op zijn vinding, die hij fer 
ciment noemde, octrooi aan en in het najaar van 1855 was 
een van de bootjes te zien op de Wereldtentoonstel ling in 
Parijs. De Franse marine had aanvankelijk enige belangstel
ling voor het nieuwe materiaal voor het maken van boeien en 
dergelijke. Maar van orders kwam ten slotte niets zodat het 
fer ciment al spoedig uit de belangstelling verdween.' 2 Het
zelfde was het geval met een aantal andere octrooien op het 
wapenen van beton, die in de jaren vijftig en zestig in zowel 
Frankrijk als elders werden ingediend. 

In sommige van deze octrooien uit de, wat men kan 
noemen, experimenteerfase van het gewapend beton, ont
brak het inzicht dat de wapening de sterkte van het beton 
groter kon maken. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Lambot 
die het ijzer in de eerste plaats in zijn boot aanbracht om er 
vorm aan te geven en scheuren van het beton tegen te gaan. 
Maar bij andere octrooi-aanvragen was wel degelijk sprake 
van een intuïtief of meer beredeneerd besef dat een wape
ning van ijzer beton sterker kon maken. 

Een voorbeeld van dit laatste was het octrooi dat de 
Britse uitvinder en fabrikant van gips en cement William B. 
Wilkinson in 1854 indiende voor de versterking van beton
nen vloeren met ijzeren strippen. Wilkinson schreef in zijn 

Roeiboot van 'Ferciment' vanj.L. 

Lambot te Ca rees (Frankrijk). Dit 

bootje is onder andere tentoongesteld 

in Parijs in 1855. 

josef Monier, de Franse tuinman; 

constructeur die er in de jaren zestig 

van de negentiende eeuw in slaagde 

met zijn octrooien voor gewapend 

beton een doorbraak te bereiken voor 

dit materiaal. Bron: Beton Prisma. 

patent voor dat deze strippen moesten worden aangebracht 
onder het midden van de betonnen vloer, waar de trek het 
grootste was. Hoeveel inzicht de fabrikant had, werd duide
lijk toen in 1954 een ongeveer 8o jaar daarvoor op zijn fa
brieksterrein gebouwd betonnen huis werd afgebroken. Bij 
onderzoek bleek het beton van de vloer van de bovenverdie
ping van het huis op adequate wijze door staaldraad en dun
ne ijzeren staven te zijn versterkt.'3 

Wilkinson kreeg geen navolgers en een zelfde lot trof 
ook een aantal andere, vooral Franse en Amerikaanse pio
niers in de beginfase van de gewapend-betontechniek. Meer 
succes had de Franse bloemist Josef Monier (1823-1906), of
schoon hij nu net een voorbeeld was van een constructeur 
die weinig inzicht had in de werking van het ijzer bij op bui
ging belaste betondelen. Monier begon evenals Lambot in de 
jaren vijftig met het maken van bloemenmanden en tuinpot
ten van gevlochten ijzerdraad, die hij vervolgens omhulde met 
cementmortel. In 1867 kreeg hij een octrooi op deze vinding, 
die nog in het zelfde jaar op de Wereldtentoonstelling in Pa
rijs te zien was. 

De octrooien van Monier voor constructies van gewa
pend beton volgden elkaar daarna snel op. In 1868 een oe-

Een van de octrooien van Monier voor een nieuw systeem van 'Caisses Abassins 

Mobiles enfer et ei ment', Parijs 16 juni 1867. 

Bron: BetonPrisma 
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trooi voor buizen en waterreservoirs, vijfjaar later één op brug
gen en gewelven en in 1877 en 1879 kwamen er nog octrooien 
op kolommen, dwarsbalken en trappen van gewapend beton. 
In 1875 werd op een landgoed te Chazelet in het Midden-Fran
se departement lndre een eerste, ruim zestien meter lange 
brug van gewapend beton in gebruik genomen. Manier ver
loochende zijn achtergrond als bloemist niet, want de beton
nen leuningen waren uitgevoerd in de vorm van boomtak
ken.'4 

De op de Parijse expositie van 1867 getoonde voor
werpen van gewapend beton trokken sterk de aandacht bui
ten Frankrijk. Vooral in de Verenigde Staten waar men bezig 
was de bestaande achterstand op technisch terrein in hoog 
tempo in te lopen, werden de mogelijkheden van het nieuwe 
materiaal snel ingezien. Tussen 1871 en 1876 bouwde de werk
tuigbouwkundig ingenieur William Ward, wiens vrouw vol
gens de overlevering bijzonder bang was voor brand, in New 
York een kasteelachtig landhuis, dat, uitgezonderd de deuren 
en ramen, geheel was geconstrueerd uit beton. De muren 
waren gemaakt van in houten bekisting gegoten en aange
stampt beton. Voor de vloeren was gebruikt gemaakt van be
ton met een wapening van ijzeren staven en I-balken. 

Wards huis was in het bijzonder van belang omdat hij 
uitgebreide proeven uitvoerde op de betonconstructie. On
der meer belastte hij het midden van een vloer met een zeer 
zwaar gewicht, dat hij de hele winter bij lage temperaturen 
liet staan. De daarna gemeten doorbuiging van de vloer was 
verwaarloosbaar. Verslagen over de bouw van zijn huis wer
den gepubliceerd in 1877 en 1883. Zij maakten veel indruk in 
de Verenigde Staten zowel als in Frankrijk. Maar directe na
volgers kreeg ook Ward niet.•s 

De vooral praktische activiteiten van Ward en anderen 
betekenden een goede aanvulling op de meer theoretische 
onderzoekingen die een andere Amerikaan, de kleurrijke ju
rist, uitvinder en fabrikant van bouwmaterialen Thaddeus 
Hyatt uitvoerde. Hyatt, die vanwege zijn steun aan tegenstan
ders van de slavernij enige tijd gevangen had gezeten, werd 
in 1861 door de nieuw gekozen president Lincoln benoemd 
tot Amerikaans consul in de Franse havenplaats La Rochel Ie. 

Het betonnen kasteellje dat Wil/iam E. Ward, directeur van een bouten- en 

schroevenfabriek in 1873 naar eigen ontwerp in Port Chester in de staat New 

York liet bouwen. Bron: Cecil D. Elliott, Technics and Architecture, 1992. 

De eerste gewapend-betonbrug ter wereld, gebouwd in 1875 op een landgoed bij 

Chazelet (Frankrijk). Bron: Huberti. 
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In de vier jaar die hij in Frankrijk verbleef volgde hij de experi
menten die er in die periode op het terrein van gewapend 
beton plaatsvonden. Na de voltooiing van zijn diplomatieke 
taak vertrok Hyatt naar Londen, waar hij zich voor zijn werk 
als fabrikant van bouwmaterialen bezig hield met het onder
zoek naar beton. Hij deed dit samen met David Kirkaldy, een 
pionier op het terrein van de ontwikkeling van machines voor 
het testen van bouwmateriaal. 

In 1877 publiceerde Hyatt een verslag van zijn experi
menten. Een van de voornaamste resultaten hiervan was dat 
bij verhitting en afkoeling beton en ijzer vrijwel in dezelfde 
mate uitzetten en krimpen. Ook bij zware belasting reageer
den ijzer en beton op bijna identieke wijze, zo toonde de 
Amerikaanse uitvinder aan, die kort na de publikatie van zijn 
boek een octrooi verwierf voor het maken van gepre-fabri
ceerde betonplaten.'6 

Niet Groot-Brittannië, noch Frankrijk, maar Duitsland dat na 
de eenwording van het land in 1870 een periode van sterke 
economische expansie beleefde, nam vervolgens het voor
touw bij de verdere ontwikkeling van gewapend beton. Initia
tiefnemer hiertoe was G.A. Wayss, een civiel-ingenieur en di
recteur van een bouwbedrijf, die in 1879 de rechten voor Duits
land van enkele van Maniers octrooien kocht. Wayss, die in 
het begin van de jaren tachtig enige andere grote bouwbedrij
ven overnam, begon in 1884 in samenwerking met de Pruis
sische staatsarchitect Matthias Koeneneen reeks experimen
ten met gewapend beton. Hierbij concentreerden zij zich op 
de berekening van de sterkte van de betonconstructie. Twee 
jaar later werden door Koenen de eerste resultaten gepubli
ceerd in een aantal artikelen. In 1887 verscheen een door Wayss 
en Koenen geschreven boekje Das System Manier- beter be
kend als de Monierbrochüre -waarin alle resultaten van het 
onderzoek waren samengebracht. 

'By the time Manier's primitive system of reinforcing 
left the hands of Wayss, Koenen and their collaborators, it 
had been transformed into a well-developed scientific tech
nology', schrijft de Amerikaanse architectuur-historicus 



Cari.W. Condit Het door Monier gevonden basisprincipe van 
de wapening van beton via een stelsel van met elkaar verbon
den ijzeren staven was hierbij gehandhaafd, maar de plaats 
van de wapening was verschoven naar die delen van de be
tonconstructie waar de grootste trekspanningen optraden.'7 

Monier, de grondlegger van het systeem, was het ove
rigens met deze laatste ontwikkeling in het geheel niet eens. 
Het verhaal doet de ronde dat hij in woede ontstak toen Wayss 
hem een gewapend-betonconstructie toonde, waarbij de wa
pening zich aan de onderzijde in plaats van in het midden 
van de doorsnede bevond. De plaats dus waar Monier meen
de dat die hoorde. Het daarop volgende twistgesprek werd 
door de Fransman beëindigd met de vraag, wie is nu eigenlijk 
de uitvinder, jij of ik?'8 

De bedrijven van Wayss voerden in Duitsland, Oos
tenrijk, Hongarije en Frankrijk in de tweede helft van jaren 
tachtig een groot aantal werken in gewapend beton uit. Een 
bekend voorbeeld in het eerste land was het gebouw voor de 
Rijksdag in Berlijn, dat naar het ontwerp van Koenen tussen 
1885 en 1890 verrees. Maar in de jaren negentig kwam het 
initiatief bij de verdere ontwikkeling van het gewapend beton 
weer in Franse handen. 

In 1892 kreeg namelijk de in Parijs gevestigde aanne
mer François Hennebique een octrooi op een manier van bou
wen waarbij hij kolommen, vloerplaten, langs- en dwarsbal
ken van gewapend beton tot een geheel maakte. Als wape
ning schreef Hennebique in zijn octrooi gedeeltel ijk schuin 
opgebogen ijzeren staven voor met U-vormige beugels van 
platijzer. Met het door Hennebique ontworpen systeem werd 
het mogelijk om gebouwen geheel van beton te maken, ter
wijl bovendien goedkoper kon worden gewerkt. 

Het nieuwe octrooi was vooral gebaseerd op lange ja
ren ondervinding met het werken en experimenteren met be
ton. Hennebique, die was geboren in Noord-Frankrijk in 1842, 
had toen hij 23 jaar oud was de leiding gekregen bij de weder
opbouw van een door brand verwoeste kerk in het Belgische 
Kortrijk. Korte tijd daarna had hij zich als zelfstandig bouw
ondernemer in Brussel gevestigd. Vanafhet eind van de jaren 
zeventig was Hennebique zich bezig gaan houden met het 
bouwen in gewapend beton. Hij had zich daarbij in het bij
zonder gericht op het tegengaan van brandschade aan be
tonconstructies. De zwakke punten hierbij waren de in die 
constructies vaak toegepaste gietijzeren kolommen en bal
ken. Zij vervormden bij brand en zorgden zo voor instortings
gevaar. Door deze ijzeren kolommen en balken te ve rvangen 
door met beton omstorte stalen staven was hij gekomen tot 
zijn monoliete betonsysteem.'9 

Rond het tijdstip van de goedkeuring van zijn octrooien 
in 1892 sloot Hennebique zijn aannemersbedrijf in Brussel 
en vestigde zich in Parijs. Hier zette hij een ingenieursbureau 
op, het Bureau Hennebique, dat was gespecialiseerd in het 

Het monolitisch samenstel in 

gewapend beton van vloeren, balken 

en kolommen waarop Hennebique 

octrooi verkreeg in 1892. 

Bron: P. W.Scha"oo, Cement en 

Beton, 1946. 

Francais Hennebique op bezoek bij 

het werk aan de Risorgimento-brug 

in Rome, oktober 1910 (Hennebique 

is de man in regenjas in het midden 

van de foto) . 

Bron: Le béton en représentation 

(L'entreprise Hennebique 1890 -

1930) 
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ontwerpen van gewapend-betonconstructies. De pas afgestu
deerde ingenieurs die er in dienst traden kregen een oplei
ding in het werken met de methode-Hennebique. Zijn oc
trooien stelde de betonspecialist slechts ter beschikking aan 
de meest betrouwbare aannemers, die daar bovendien veel 
voor moesten betalen. 

Het Bureau Hennebiquewas om die reden in commer
cieel opzicht een groot succes. Het aantal medewerkers groei
de van 2 in 1892 tot 56 vijf jaar later. De firma had toen 17 
vestigingen en er waren 55 concessiehouders van de octrooien. 
Tijdens de eerste zeven jaar van haar bestaan werden meer 
dan 3.000 betonwerken uitgevoerd, waaronder de bouw van 
enkele honderden bruggen. In 1909 telde de organisatie van 
Hennebique 62 vestigingen, waarvan 43 in Europa en 12 in de 
Verenigde Staten. Jaarlijks werden in Parijs congressen ge
houden, waar concessiehouders en medewerkers de laatste 
ontwikkelingen op betongebied bespraken. 

In het vanaf 1898 door de firma uitgegeven maand
blad Le Béton Armé werden informatieve artikelen over nieu
we toepassingen van beton afgewisseld met reportages over 
de geslaagde afloop van het zoveelste project. Op elke teke
ning die de kantoren van Hennebique's organisatie verliet was 
met grote letters gestempeld Plus d'lncendies Désastreux! 0 

Door met name de activiteiten van de firma's van Wayss en 
Hennebique had de toepassing van gewapend beton in het 
begin van de twintigste eeuw het experimentele stadium ach
ter zich gelaten. Vanaf de jaren negentig verschenen in lan
den als Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland de eerste 
tijdschriften, waarin uitsluitend aandacht werd besteed aan 
het gewapend beton als bouwmateriaal. Een nadeel van deze 
sterk toegenomen belangstelling was het grote aantal theo
rieën en berekeningswijzen dat de ronde ging doen. 

Toen zich rond 1900 enkele ernstige ongelukken voor
deden met gewapend-betonconstructies, waarbij bijvoorbeeld 
in de buurt van het ZwitserseBaseleen door het Bureau Hen
nebique ontworpen hotel instortte, maakte men een begin met 
het opstellen van standaard bouwvoorschriften voor de toe
passing van gewapend beton. In 1903 publiceerde het bestuur 
van de New Yorkse wijk Manhattan regels voor proefbelastin
gen van vloeren en kolommen van gewapend beton. Een jaar 
later stelde de Duitse organisatie van architecten en ingenieurs 
in samenwerking met de Duitse Betonvereniging een voorlo
pige versie van een handboek op met voorschriften over het 
ontwerpen, het bouwen en beproeven van gewapend- beton
constructies. Deze voorschriften werden in aangepaste vorm 
in 1905 door de regering overgenomen en officieel verplicht 
gesteld. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten 
volgden enige jaren later met regelgeving die vervolgens voort
durend werd uitgebreid en aangepast.21 
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Nederland: introductie via de achterdeur 

In 1905 verscheen een vertaling van de Duitse betonvoorschriften in afleveringen in het Bouwkundig Week
blad, het vakblad van de Nederlandse architecten. Twee jaar later volgde in het hetzelfde tijdschrift een 

herziene versie, maar het zou tot 1912 duren voor de eerste Gewapend-Beton-Voorschriften in de Nederlandse 
taal werden gepubliceerd. Dat is in verhouding tot de buurlanden betrekkelijk laat. De introductie van het 

gewapend beton in Nederland kwam dan ook, net als die van de ijzerconstructies zo'n halve eeuw daarvoor, 
met enige vertraging op gang. In kringen van de direct belanghebbenden, de architecten en de ingenieurs 

werden in de tweede helft van de jaren tachtig de ontwikkelingen op het terrein van de gewapend-betoncon
structies in het buitenland wel enkele malen gesignaleerd in bijvoorbeeld bladen als De Ingenieur en Het 

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Kivl). Hierbij wees men dan met name op het belang 
van de brandveiligheid van het materiaal en niet zo zeer op de constructieve mogelijkheden. 

In het begin van de jaren negentig veranderde deze 
vooral signalerende houding geleidelijk. In De Ingenieur van 
1890 werd bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op een in Bre
men gehouden industrie-tentoonstelling, waar de firma Wayss 
& Co een voetbrug van gewapend beton met een overspan
ning van 40 m toonde. In Het Tijdschrift van het Klvl werd in 
het zelfde jaar melding gemaakt van een theoretische artikel 
over gewapend beton in het toonaangevende weekblad van 
de Oostenrijkse ingenieurs- en architectenvereniging. 22 

Opmerkelijk voor de Nederlandse situatie was de rede 
die jos.Th.J. Cuypers, de zoon van de bekende bouwmeester 
P.J.H. Cuypers en zelf eveneens architect, in mei 1892 hield 
op het Nationaal Congres voor Bouwkunst. Dit Congres werd 
gehouden ter gelegenheid van het sa-jarig bestaan van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. In zijn toe
spraak die de titel had 'Over IJzerconstructies' stak Cuypers 
de loftrompet over wat hij kennelijk beschouwde als een on
derdeel van deze wijze van construeren en wel het wat hij 
noemde 'Cement-Ijzer of Systeem Monier'. Dit materiaal 'van 
geheel modernen oorsprong', waarvan hij kennelijk voor alle 
zekerheid nog eerst de samenstelling en bereidingswijze 
noemde, had volgens Cuypers vijf grote voordelen: 

'1. De elasticiteit biedt buitengewoon grooten weerstand, en 
bij verbreking licht er nog eene zeer ruime grens tusschen 
het bersten en het eigenlijk vernielen der vormen. 
11. De waterdichtheid van het cement is behouden. 
III.De vergankelijkheid van het ijzer door inwerking der at
mospherische lucht is opgeheven, want het cement voorkomt, 
-verhindert het roesten der ijzerstaven. 
IV. Bouwdeelen met gering eigen gewicht bezitten een verba
zend weerstandsvermogen. 
V. Tengevolge van zeer geringe poreusheid is het geleidings
vermogen voor warmte zeer gering, - daarentegen treedt de 
vlakke wand nog gunstiger voor klankbodem op, dan bak
steen metselwerk.' 

Na een opsomming van de belangrijkste toepassingen van 
het 'cement-ijzer', zoals 'cementwanden' (buizen, regenbak
ken, vuurvaste scheidingswanden), 'ingenieurswerken' (ka
nalisatie, gashouders), 'platte platen', 'als bekleeding van T
ijzeren draagbalken tegen de invloed der vlammen' en voor 
diverse typen gewelven en zolderingen, kwam Cuypers tot zijn 

conclusie, die een duidelijk geruststellende en aanmoedigende 
ondertoon had. 
'Waar door proeven, die nog steeds door verscheidenen con
structeurs worden voortgezet, is aangetoond dat de verbin
ding van twee verschillende stoffen werkelijk physisch plaats 
grijpt, over het gansche aanrakingsoppervlak- de uitkomsten 
der belasting proeven hebben dit herhaald aangetoond-, daar 
behoeft geen constructeur die op wetenschappelijke grond
slag zijne overtuiging en ook zijne berekeningen wil vestigen, 
thans niet meer te schromen de cement-constructies in zijne 
bouwwerken toe te passen.' 23 

Bij de weliswaar positieve, maar toch voornamelijk afwach
tende houding van de technische en bouwkundige wereld die 
uit het voorgaande blijkt, is het niet verwonderlijk dat de in
troductie van de gewapend-betontechniek in Nederland als 
het ware via een achterdeur plaats vond. Niet in een van de 
grote steden in het westen van het land stond het eerste be
drijf dat gewapend beton produceerde, maar in het Zeeuws
Vlaamse plaatsje Sas van Gent. Hier werd in 1888 een filiaal 
gesticht van het Gentse bedrijf van de Gebr. Fr.& J. Picha. 

Het roeibootJe De Zeemeeuw werd in 1887 door de firma Picha-Stevens uit Sas 

van Gent in de eerste plaats gemaakt om de aandacht te vestigen op de grote 

constructiemogelijkheden van gewapend beton. Het bootje deed jarenlang 

dienst in de Amsterdamse dierentuin Artis en ligt nu in het kantoorgebouw 

Cementrum in Den Bosch. Picha-Stevens was het eerste gewapend-betonbedrijf 

in Nederland. Foto: BetonPrisma. 
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Deze firma, die in 188o de octrooien van Monier voor 
België had verworven, voerde in de jaren tachtig in Gent en 
omgeving en in het nabijgelegen Zeeuws-Vlaanderen een aan
tal over het algemeen kleine werken in gewapend beton uit. 
Het ging hierbij om zaken als waterputten, duikers, beerput
ten, hondehokken en enkele kleine loodsen. Ook werden pij
pen en buizen van gewapend beton aangelegd. Bij de uitvoe
ring van deze projecten kwam men in contact met de gewe
zen burgemeester van Sas van Gent, mr. L. Stevens, die grote 
belangstelling had voor de toepassing van beton. Het resul
taat was de oprichting in 1888 van de firma Picha-Stevens 
met Stevens als directeur. De firma had waarschijnlijk een 
vijftal arbeiders in dienst.'4 

Een jaar na de oprichting nam het nieuwe bedrijf deel 
aan de Zeeuwsche Nijverheidstentoonstelling in Middelburg. 
De inzending bestond ondermeer uit enkele waterputten, 
dakplaten en een roeibootje met de naam De Zeemeeuw. De 
produkten trokken veel belangstelling en werden bovendien 
gewaardeerd met de met algemene stemmen toegekende 
'hoogste onderscheiding'. 

Het juryrapport op grond waarvan dit gebeurde ver
meldde onder meer het volgende. 'De inzending van de Fir
ma Gebrs. Picha-Stevens, No. 5-28, was zeker een der groot
ste en merkwaardigste op de tentoonstelling. Kosten noch 
moeite werden door de inzenders gespaard om hun fabrikaat 
te toonen en daarmeede alle proefnemingen te doen plaats 
hebben, die een vakkenner kan wenschen en aan het inge
zondenede hoogste waarde toekennen. De totale vulling van 
een regenbak met een inhoud van 6500 boven den grond 
scheèn een waagstuk toe. De wanden boden echter weerstand 
aan de kolossale watermassa ......... De belasting van een dak-
bedekking van 45 op 85 cm dik 1 cm hield stand tot 280 kg. 
Het bewijs van groote sterkte en weerstandsvermogen werd 
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geleverd: de ondervinding heeft reeds gunstige resultaten 
omtrent den duur leeren kennen.'2s 

Het feit dat voor het eerst in Nederland produkten van 
gewapend beton waren te zien, die bovendien waren vervaar
digd in eigen land trok ook de aandacht van enkele vooraan
staande dagbladen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant meld
de in een verslag van de tentoonstelling enthousiast, dat 'ge
welven in fabrieken en grote gebouwen' en ook de daken van 
'cement en ijzer uit een stuk, slechts 1 à 1,5 cm dik' veellich
ter konden worden, zodat veel minder zware fundamenten 
nodig waren. Op deze wijze zou bij het bouwen op drassige 
grond, zoals in het westen van het land, veel geld kunnen 
worden bespaard. De krant meldde verder het grote belang 
van het feit dat het nieuwe materiaal onbrandbaar was. 'Een 
spirituslampje, dienende om kindervoedsel te verwarmen, was 
voldoende om het Kurhaus te Scheveningen in brand te doen 
vliegen, terwijl er aan blusschen niet viel te denken. Welk een 
groot aantal schouwburgbranden hebben wij in de laatste tijd 
niet beleefd? Blijkt dit systeem in de praktijk te voldoen- wat 
thans nog niet vaststaat- dan kunnen bij het maken van open
bare gebouwen hout en alle brandbare stoffen worden ver
meden', zo meldde de krant.'6 

Waarschijnlijk als gevolg van de positieve publiciteit kreeg de 
firma Picha-Stevens kort na de tentoonstelling een verzoek 
om te gaan samenwerken met de in Amsterdam gevestigde 
Maatschappij tot Houtbereiding tegen Bederf. Besprekingen 
leidden in juli 1890 tot de oprichting van de Amsterdamsche 
Fabriek van Cementijzerwerken (Systeem Monier). Directeu
ren hiervan werden ).A. van Ommen van Guylik, de vroegere 
directeur van de Maatschappij tot Houtbereiding tegen Be
derf, en mr. L. Stevens. Als technisch adviseur trok men ir. 
H.P. Maas Geesteranus aan, op dat moment ingenieur bij de 
Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij en later hoofd
ingenieur bij de Nederlandsche Spoorwegen. 

Het eerste in opdracht van 

Rijkswaterstaat uitgevoerde werk in 

gewapend beton was de bouw van 

een duiker in de Gelderse gemeente 

Nederhemert in 1892. 

Foto: BetonPrisma foto uit 1967. 
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De Amsterdamsche Fabriek, zoals het nieuwe bedrijf 
meestal kortheidshalve werd genoemd, had al snel enkele tien
tallen werknemers. Men maakte aanvankelijk ongeveer het
zelfde soort produkten als Picha-Stevens. Dat wilde zeggen 
waterreservoirs, pijpen, kelders, kleinetunnels en enkele lood
sen. Opdrachtgevers waren onder meer het ministerie van 
Defensie, de gemeente Amsterdam en particulieren. Een wat 
meer spectaculair project was de bouw in 1891 van een 4 cm 
dikke buitenwand aan de achtergevel van de Amsterdamse 
Brood- en Meelfabriek Ceres te Amsterdam. De, wat men kan 
noemen, voorzetgevel was nodig in verband met stof- en la
waai-overlast door de fabriek. Ondanks de moeilijke omstan
digheden, die werden veroorzaakt door het voortdurende tril
len van de balklagen waaraan de wand moest worden beves
tigd, werd het werk met succes voltooid.27 

Een in 1893 door de Amsterdamsche Fabriek van Ce
ment-Ijzerwerken ondernomen poging om een opdracht van 
de Rijkswaterstaat te verkrijgen liep echter op niets uit. In 
november van het jaar daarvoor deed medewerker ir. R.P.). 
Tutein Nolthenius van deze machtige rijksdienst (waarover 
later meer) het voorstel om bij wijze van experiment een gro
te duiker in het Gelderse Nederhemert, dat toen nog deel uit 
maakte van de Brabantse gemeente Heusden, te bouwen van 
gewapend beton. De betreffende ingenieur stelde tevens voor 
om het werk te laten uitvoeren door de bekende Duitse firma 
Wayss & Co. Het ministerie waaronder Rijkswaterstaat res
sorteerde ging met het idee akkoord, maar meende wel dat 
het goed was om ook de Amsterdamsche Fabriek in aanmer
king te laten komen voor de opdracht. 

Rijkswaterstaat won vervolgens informatie in over door 
het bedrijf afgeleverd werk. Maar deze was nogal gemengd. 
Uit Zeeland en Amsterdam luidden de berichten positief, maar 
met name door de genie werd geklaagd over de scheuren en 
lekkages in de voor het ministerie van Defensie uitgevoerde 
projecten. Ook zou het bedrijf in verhouding te hoge prijzen 
berekenen. 

Zowel Wayss als de Amsterdamsche Fabriek werd nu 
toch om een offerte gevraagd, maar ondanks de lagere in
schrijving van de laatste firma - f 3870 tegen f 4080 van 
Wayss - kreeg de Duitse onderneming het contract voor de 
vervaardiging van de duiker. De doorslag bij de beslissing 
gaven enkele vermeende technische onvolkomenheden in het 
Amsterdamse voorstel en vooral het gebrek aan ervaring van 
de Nederlandse firma bij de uitvoering van dit soort vrij grote 
projecten.28 

In 1893 begon overigens nog een tweede Nederlands bedrijf 
op bescheiden schaal met de uitvoering van constructies van 
gewapend beton. Het was de Rotterdamsche Cementsteen
fabriek, beter bekend als de firma Van Waning & Co, die zich 
specialiseerde in de vervaardiging van gewapend betonnen 
(riool) buizen. Daarnaast maakte de onderneming echter ook 
vloeren, kolommen, balken, waterreservoirs, kleinere duikers 
en loodsen van gewapend beton. De Rotterdamsche Cement
steenfabriek was in 1888 opgericht door de aannemerfarchi
tect jacob van Wan ing. Men maakte de eerste jaren ornamen
ten van cementsteen alsmede betonnen buizen en dergelij
ke. Via het met cementmortel bekleden van bestaande ijze
ren kolommen en balken kwam Van Waning & Co op de ge
wapend-betonconstructie. 29 

Samenvattend kan men zeggen dat de introductie van het 
gewapend beton in Nederland in verhouding tot de ons om
ringende landen betrekkelijk laat begon en aanvankelijk een 
bescheiden karakter had. Factoren die hierbij een rol speel
den waren onder meer het ontbreken van een eigen cement
industrie, de beperkte markt voor grote betonconstructies, 
het op ruime schaal aanwezig zijn van alternatieve bouwma
terialen, in het bijzonder de baksteen en de voor boogbrug
gen minder geschikte ondergrond en terreinomstandigheden. 
Nader onderzoek naar de rol van deze factoren zou overi
gens op zijn plaats zijn. Het gebruik van gewapend beton 
nam pas toe toen het technische establishment en dan met 
name de Rijkswaterstaat en enkele aannemingsbedrijven zich 
in het eerste decennium van de twintigste eeuw in de nieuwe 
constructietechniek gingen verdiepen. Deze ontwikkeling 
wordt besproken in het volgende hoofdstuk. 
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Gewapend beton en het technische establishment 

De Rijkswaterstaat had aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een machtspo
sitie in het waterrijke Nederland. De hiërarchische gestructureerde instelling die in alle provincies afdelingen 
had was verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van alle dijken, rivieren, kanalen, sluizen, 
wegen, bruggen en andere infrastructurele projecten die onder de jurisdictie van de staat vielen. Er werkten 
rond 1895 een vijftigtal in Delft opgeleide ingenieurs en naar een conservatieve schatting kon de dienst 
beschikken over ongeveer 1j8 van het totale begratingsbedrag dat over de verschillende ministeries werd 
verdeeld.3o 

Rijkswaterstaat voerde niet zelfwerken uit, maar stel
de de projecten vast, beoordeelde de inschrijvingen van be
drijven en controleerde de uitvoering. De overheidsinstelling 
had dus een sleutelpositie bij de introductie van nieuwe 
(bouw)technieken in Nederland. Dit te meer omdat de inge
nieurs van de dienst tevens een dominante positie binnen 
het Klvl innamen. 

Zoals beschreven was de toepassing van gewapend beton voor 
waterstaatkundige werken in 1893 ter sprake gekomen bij de 
bouw van de duiker bij Nederhemert. Dit leidde niet alleen 
tot de opdracht voor Wayss, maar ook tot een lezing over dit 
onderwerp op de in november van dat jaar gehouden alge
mene vergadering van het Klvl door de initiatiefnemer tot de 
bouw van de duiker, ir. Tutein Nolthenius. Mede naar aanlei
ding hiervan kreeg hij van Rijkswaterstaat een verlofvan twee 
jaar om belastingproeven op platen en balken van gewapend 
beton uit te voeren. 

Twee jaar later publiceerde hij de resultaten van zijn 
onderzoek in Het Tijdschrift van het Klvl. Omdat er op dat 
moment nog geen goed inzicht bestond in de elasticiteit van 
gewapend beton onder druk, slaagde Tutein Nolthenius er 
niet in de problemen op te lossen die verband hielden met 
het grote verschil tussen het theoretische model en de prak
tijk. Bij proeven bezweken platen van gewapend beton soms 
onder een belasting, die ze in theorie gemakkelijk hadden 
moeten dragen. Met de nodige veiligheidsmarges, zo luidde 
echter een van de conclusies van Nolthenius, was het zeer 
goed mogelijk om gewapend beton in de praktijk toe te pas-
sen.3' 

waarir.Maas Geesteranus als technisch adviseur in 1895 was 
opgevolgd door LA. Sanders. Met zijn aantreden sloeg het 
bedrijf nieuwe paden in. Sanders was een self-made techni
cus, die in augustus 1867 te Rotterdam was geboren. In deze 
stad volgde hij na de lagere school ook de Ambachtsschool. 
Naar eigen mededeling was hij een zo lastige leerling, dat hij 
als straf slechts een getuigschrift voor het volgen van de theo-

De Schollenbrug in Amsterdam (1900) was de eerste grotere brug van 

gewapend beton in Nederland. Het ontwerp was van de self-made 

betontechnicus L.A. Sanders. De brug werd gebouwd door de Amsterdamsche 

Fabriek van Cement-ijzerwerken (systeem Manier), waarvan Sanders directeur 

was. 
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Daar kwam echter in de tweede helft van de jaren ne- Beproeving van een cement-ijzeren vloer voorde Wil/emskazerne bij de 

gentig weinig van. Rijkswaterstaat liet slechts twee werken Amsterdamse Fabriek van Cement-ijzerwerken in 1900. 

uitvoeren in gewapend beton: een duiker bij Veenhuizen 
(Drente) in 1896 en vier jaar later de zogeheten Schollenbrug 
over de Ringvaart in de rijksweg Amsterdam-Weesp, onge
veer op de plaats waar nu de Berlagebrug ligt. Dit laatste pro
ject was de eerste wat grotere brug van gewapend beton in 
Nederland. De boog- of eigenlijk gewelfbrug was 7 m breed; 
de overspanning bedroeg 14 meter. De aarzelende houding 
van de rijksdienst bij het gebruik van gewapend beton kan 
vermoedelijk vooral worden toegeschreven aan het ontbre
ken van een betrouwbaar theoretisch kader van waaruit men 
kon werken. Geen ingenieur van Waterstaat was bereid risi
co's te nemen door een nieuwe bouwtechniek toe te passen, 
waarvan niet alle consequenties konden worden overzienY 

De twee wel gerealiseerde projecten werden uitgevoerd 
door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-Ijzerwerken, 

Bron: L.A. Sanders, Het Cement-Ijzer in Theorie en Practijk, Amsterdam 1907. 



retische vakken zou hebben ontvangen. Na korte tijd werk
zaam te zijn geweest bij een bouwkundig bureau, kreeg hij 
waarschijnlijk in het begin van de jaren tachtig een baan bij 
de bekende ijzergieterij en constructiewerkplaats van L.J. Ent
hoven & Co in Den Haag. In 1889 ging hij in dienst van een 
handelsfirma voor vier jaar als constructeur naar de Belgische 
Congo. Na zijn terugkeer werd hij tekenaar-opzichter bij de 
Haagse Dienst Gemeentewerken. De directeur van deze 
dienst, een Delftse ingenieur, was zo onder de indruk van 
Sanders bekwaamheden dat hij hem enige tijd lessen gaf in 
toegepaste mechanica. Mogelijk ook op aanbeveling van deze 
directeur kreeg hij de baan in Amsterdam.33 

Hier wist hij zich zeer snel in te werken in het prak
tisch gebruik van gewapend beton, terwijl hij bovendien de 
nodige theoretische onderzoeken deed. Hij concentreerde zich 
daarbij op de toepassing van de in 1896 gepubliceerde wet 
van Bach-Schüle over de elasticiteitscoëfficiënt van beton 
onder druk. Begin 1897 had hij de resultaten van zijn onder
zoek gereed en op aanbeveling van zijn voorganger Maas 
Geesteranus en de hoogleraar Rahusen van de Polytechni
sche School te Delft werden deze in vijf afleveringen in april 
en mei 1898 in De Ingenieur gepubliceerd. 

Het voornaamste resultaat van Sanders werk was een 
benaderende berekening, over de optredende trekspanning 
in de trekzones. Voor druk en trek voerde hij een constante 
elasticiteitsmodulus in. Voor de staalspanning bij breuk hi.eld 
hij niet de treksterkte, maar de vloeigrens aan. Verder intro
duceerde Sanders een aantal formules voor in de praktijk voor
komende constructiemogelijkheden.34 

De verdiensten van Sanders lagen dus zowel op het 
terrein van de theorie als op dat van de praktische uitvoering. 
Maar wie nu mocht denken dat technisch Nederland zich 
verheugd zou tonen dat men in de persoon van de Rotter
damse self-made technicus een eigen Hennebique ofWayss 
had gekregen, heeft het mis. In ons land werd nauwelijks aan
dacht geschonken aan de artikelen in De Ingenieur, ofschoon 
de opdracht voor de bouw van de Schollenbrug er wellicht 
verband mee hield. In het buitenland was dit anders. In Duit
se, Oostenrijkse en Franse bouwkundige bladen werd uitvoe
rig gereageerd op de publikaties van Sanders, die hij overi
gens zelf op ruime schaal in vertaling verspreidde. De tech
nisch directeur van de Amsterdamsche Fabriek werd in die 
landen als een vooraanstaand expert op het terrein van het 
gewapend beton beschouwd. 

Dat hij op dit terrein over grote capaciteiten beschik
te, bleek uit een aantal projecten die Sanders rond 1900 rea
liseerde. Voor diverse particuliere opdrachtgevers vervaardig
de hij onder meer betonnen kelders, waterreservoirs, tunnels 
en vloeren. In 1902 bouwde zijn bedrijf een van de eerste uit 
gewapend beton bestaande, meerdere verdiepingen tellende 
gebouwen in Nederland, namelijk het graanpakhuis Fortuna 
van de firma Swildens E!n Kuipers te Leeuwarden. Ook voor 
het ministerie van Defensie en de Rijksgebouwendienst voer
de Sanders een aantal opdrachten uit. De aandacht- ook in
ternationaal- trokken hierbij de vrijdragende vlakke vloerpla
ten met een overspanning van 8,5 min het in 1899 gebouwde 
kantoor van de Rijks-Postspaarbank in Amsterdam.35 

Door het technische establishment in Nederland en 
in het bijzonder Rijkswaterstaat werden Sanders en zijn be-

drijf na 1900 echter meer en meer genegeerd. In zijn proef
schrift Made in Delft heeft Cornelis Disco enkele achtergron
den van deze gang van zaken beschreven. Van groot belang 
was in de eerste plaats dat in ons land aan het eind van de 
jaren negentig de invloed van Hennebique doordrong. In het 
bijzonder de door zijn Bureau uitgevoerde werken op de Pa
rijse Wereldtentoonstelling in 1900 maakten grote indruk. 

De jeugdige, maar al druk aan de weg timmerende ir. 
Wouter Cool, die bovendien een bewonderaar was van alles 
wat Frans was, bracht tijdens een lezing voor het Klvl geest
driftig verslag uit van zijn ervaringen tijdens de Wereldten
toonstelling. Naar aanleiding van zijn lezing stelde Rijkswa
terstaat een studiegroep in die in Frankrijk en Groot-Brittan
nië enkele constructies van gewapend beton ging bekijken. 

Cool, later onder meer hoofdredacteur van De Inge
nieur maar op dat moment medewerker van de Rotterdamse 
Dienst Gemeentewerken, had in Parijs ook met Hennebique 
en enkele medewerkers gesproken over de aanleg van een 
voetbrug voor de uitbreiding van de Gemeentelijke Gasfabriek. 
Eind 1900 werden zowel de Amsterdamsche Fabriek als het 
Bureau Hennebique gevraagd een ontwerp te maken voor de 
brug. Beide deden dit, maar Cool liet kort daarna in enkele 
onder (doorzichtig) pseudoniem gepubliceerde artikelen in 
De Ingenieurduidelijk blijken de voorkeur te geven aan het als 
'elegante' omschreven Franse ontwerp. Sanders reageerde 
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hierop door te stellen dat Hennebique en andere 'patentja
gers' in feite niets nieuws presteerden, maar voortbouwden 
op het werk van Manier, Wayss en Koenen. Het zal echter 
weinig verwondering wekken dat de opdracht voor de brug in 
Rotterdam naar Hennebique ging. Cool bracht in februari 1902 

een enthousiast verslag uit in De Ingenieurover het ontwerp, 
de bouw en het testen van de voetbrug.36 

Disco heeft erop gewezen dat de keus van het technische esta
blishment voor Hennebique als voorbeeld goed verklaarbaar 
is. De Franse ontwerper en zijn organisatie waren er door de 
uitvoering van een groot aantal projecten in tal van landen in 
geslaagd de monoliete constructies van gewapend beton te 
maken tot een wijze van bouwen die de toekomst leek te heb
ben. Dit vooral door hun presentatie van deze bouwtechniek 
als een geheel nieuwe manier van werken met dit materiaal. 
De op de verder ontwikkelde ideeën van Manier gebaseerde 
niet-monoliete bouwwijze, zoals die onder meer in Duitsland 
en Oostenrijk gebruikelijk was en in Nederland door Sanders 
werd toegepast, sloegen de Delftse ingenieurs als het ware 
over. Dit ondanks het feit dat er zeker na 1900 in de praktijk 
nog slechts sprake was van geringe verschillen tussen de twee 
systemenY Een interessante vraag is in hoeverre het ont
breken van een octrooiwetgeving in Nederland een rol heeft 
gespeeld bij de keus voor het systeem-Hennebique. In het 
tijdvak 1869-1912 kon men in ons land zonder rechten te be
talen buitenlandse octrooien overnemen. De verleiding om 
dan ook maar direct de meest moderne wijze van werken toe 
te passen is in zo'n geval groot. 

Hoe dit ook zij, wij kunnen slechts vaststellen dat ver
tegenwoordigers van het technische establishment in ons land 
zich in het begin van de twintigste eeuw de gewapend-beton
techniek à la Hennebique eigen maakten. Toen vervolgens 
bleek, zoals in het buitenland al was aangetoond, dat deze 
techniek in theoretisch opzicht niet volmaakt was, werden 
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hierop door een vertegenwoordiger van het in het Klvl vere
nigde technische establishment, de gezaghebbende civiel-in
genieur A.C.C.G. van Hemert, een aantal correcties aange
bracht. Van Hemert, inmiddels erkend betonexpert· die als 
beherend vennoot van een ijzergieterij bovendien over com
merciële ervaring beschikte, zette hierna de volgende stap en 
wel de oprichting van een aannemingsbedrijf voor gewapend
betonwerken. Deze laatste fase vond plaats bij de voorberei
ding van de bouw van een spoorwegviaduct in Rotterdam in 
de periode 1901-1904.38 

Januari 1900 was de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg 
Maatschappij (ZHESM) opgericht, die het voornemen had 
een spoorlijn aan te leggen tussen Rotterdam en Schevenin
gen. De ZH ESM was bij de stichting te beschouwen als een 
dochtermaatschappij van de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. Ruim een jaar na de start kreeg de con
currerende Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij een 
meerderheid van de aandelen in handen. De directies van 
beide spoorwegmaatschappijen en de door de regering inge
stelde Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten werden 
gedomineerd door Delftse ingenieurs. In de Raad van Com
missarissen van de ZHESM hadden aanvankelijk onder meer 
vertegenwoordigers van twee grote banken, een lid van de 
Tweede Kamer, de directeur van een Duits elektro-technisch 
bedrijf, de algemeen-directeur van de Staatsspoorwegen ir. 
J.L. Cluysenaer en een Delftse hoogleraar in de elektro-tech
niek zitting. Oprichter en directeur van de ZH ESM was de 
Delftse ingenieur jhr. J. van Heurn. 

Omdat de laatste twee kilometer van het Rotterdamse 
deel van het traject door al bewoond of op termijn te bebou
wen gebied liep, had de gemeenteraad als conditie voor de 
goedkeuring gesteld dat hier een 1950 m lang viaduct inclu
sief stationsgebouw moest komen. Dit om te vermijden dat 



de stad door een spoorlijn zou worden verdeeld. Mogelijk 
door bemiddeling van Cool werd in de zomer van 1900 de 
opdracht voor een ontwerp van een betonnen viaduct gege
ven aan het Bureau Hennebique. Korte tijd na de ontvangst 
van dit ontwerp kreeg Van Hemert de opdracht het plan van 
Hennebique te beoordelen. Van Hemert was leraar aan de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda en de auteur van het 
veel gebruikte Leerboek der Toegepaste Mechanica. Hij was 
bovendien een jeugdvriend van directeur Van Heurn met wie 
hij ook samen had gestudeerd. Bezien vanuit zowel technisch 
als sociologisch oogpunt lag zijn keus als oordeelgever voor 
de hand.l9 

Na onder meer een bezoek aan het door het Bureau 
Hennebique georganiseerde Vierde Gewapend-Betoncongres 
dat in Parijs werd gehouden, enkele gesprekken met de mees
ter zelf en een bezoek aan een aantal voltooide werken van 
gewapend beton, bracht Van Hemert in het najaar van 1900 

verslag uit van zijn bevindingen. Een viaduct van gewapend 
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beton zou uitstekend voldoen en het ontwerp van Hennebi
que was in praktisch opzicht zeer geslaagd. Maar de theoreti
sche fundering achtte Van Hemert niet in overeenstemming 
met de elasticiteitstheorie, zoals hij die in zijn eigen leerboek 
had geformuleerd en zoals die meer recent was beschreven 
door de Franse betononderzoeker Armand Considère. 

De directie van de ZHESM, die inmiddels had bere
kend dat een viaduct van gewapend beton goedkoper zou zijn 
dan een constructie van staal of baksteen, gafVan Hemert in 
oktober 1900 de opdracht een serie proeven op gewapend 
beton uit te voeren. Deze experimenten resulteerden uitein
delijk in een eigen ontwerp van Van Hemert, dat overigens 
was geïnspireerd door de ideeën van de Oosterijkse hoogle
raar dr.ing. joseph Melan. Bij de door hem ontworpen ma
nier van werken is de wapening geconstrueerd als een stijf, 
zelfdragend stalen vakwerk, waaraan de bekisting wordt op
gehangen. Van Hemerts plan werd in november 1901 bij het 
ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid ingediend 
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tigste eeuw werkten de meeste van deze wasmachines vol
gens het tegenstroomprincipe. Hierbij werd het te wassen 
zand en grind tegen een waterstroom in door een trommel 
geleid. Het vuil werd dan door het water meegevoerd naar 
een opvangbak. Veel van deze machines sorteerden het ge
wassen materiaal via een systeem van zeven tevens naar kor
relgrootte. 

Ook water moest schoon zijn. In handboeken uit het 
begin van de twintigste eeuw werd vermeld, dat men eigen
lijk alleen leiding- of pompwater kon gebruiken, maar kenne
lijk gebeurde dit lang niet overal en altijd. Nog in 1946 moest 
de toenmalige betonspecialist, kolonel b.d. van de genie P.W. 
Scharroo er op wijzen dat het geen pas gaf om het 'edele 
beton als materiaal te vernederen en te bederven, door het 
met de eenden, het water uit slooten en poelen te laten dee
len.' Deze praktijken waren volgens hem tot ver in de jaren 
dertig voorgekomen bij het maken van betonspecie.46 

en roosters in de koker naar beneden, waarbij het dooreen 
werd gemengd. 

Op het principe van de valkoker baseerde uitvinder 
Frank Gilbreth in 1902 zijn gravity concrete mixer. Dit was 
een 3 m lange metalen koker, die met een hoek van 30 graden 
werd opgesteld om de val te vertragen. Halverwege de koker 
was een kraan, waarmee de aanvoer van het aanmaakwater 
kon worden geregeld. De klaargemaakte specie werd onderin 
de koker opgevangen en kon via een sluitklep in kruiwagens 
worden gestort. De mixers van Gilbreth hadden een grote 
capaciteit vanwel6om3 specie per uur en konden, omdat ze 
makkelijk verplaatsbaar waren, dicht bij het werk worden ge
bracht. Een groot nadeel was echter dat de menging via de 
zwaartekracht vaak niet goed verliep. Er moest dan met de 

De Franse betonpionier François Coignet ontwierp rond 1965 een door een 

stoommachine aangedreven betonmolen. Ondanks het nadeel van deze 

machine dat het niet mogelijk was een goede mengverhouding van de 

Het maken van betonspecie grondstoffen te verkrijgen, vormde de machine van Coignet toch de basis van 

Het maken van betonspecie, dat wil zeggen het nog onver- waaruit door voortdurende verbeteringen de huidige molens zijn ontworpen. 

harde beton mengsel, gebeurde heellang 'uit de hand' op het Bron: Vom eoementurn zum Spannbeton. 

werk zelf. In een bak mengde men cement, zand en water, tot 
de zogeheten mortelspecie, waarna de grove toeslag- grind 
of steenslag- werd toegevoegd. Vanafhet midden van de ne
gentiende eeuw kwamen door paarden aangedreven molens 
in gebruik, waarin het maken van de mortelspecie op een me
chanische wijze gebeurde. In een goot werd hierbij de mortel 
gemengd door middel van raderen. Na het mengen ving men 
de mortelspecie op in bakken, waarna het grind of de steen
slag er met de hand doorheen werd geschept. 

Vanuit dit basisprincipe werden in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw voortdurend verbeteringen doorgevoerd. 
Hierbij introduceerde men onder meer al spoedig een twee
de molen om de mortelspecie te vermengen met de grove 
toeslag. Een belangrijke stap voorwaarts was de door de Fran- Betonmolen zoals die rond 1915 op grote bouwwerken in gebruik was. 

se betonpionier, architect en aannemer François Coignet in 
1867 op de Wereldtentoonstelling in Parijs getoonde beton
molen, die werd aangedreven door een stoommachine. Via 
een soort jacabsladder kwamen de afgemeten droge grond
stoffen in een tonmolen terecht, waarin ze onder toevoeging 
van water dooreen werden gemengd. Vanuit de molen stortte 
men de betonspecie vervolgens in bakken of karren voor ver
dere verwerking. Op een werkdag van 10 uur kon met deze 
machine ongeveer 26 m3 betonspecie worden gemaaktY 

Ook dit type betonmolen onderging in nauwe samen
werking met gespecialiseerde machinebedrijven voortdurend 
verbeteringen. De ton verving men door een cilinder en de 
losse stoommachine werd samen met de molen op een ver
rijdbare wagen geplaatst. De geproduceerde hoeveelheid be
tonspecie nam verder voortdurend toe, terwijl men voor de 
aandrijving benzinemotoren en later elektromotoren ging 
toepassen. Bij deze laatste twee types was het mogelijk klei
nere molens te maken, die op werken van beperkter omvang 
konden worden ingezet. 

Een van het gebruikelijke type afwijkende betonmen
ger was de val koker, waarbij de grondstoffen in een verzamel
bak boven in een smalle houten of ijzeren koker met een lengte 
van ongeveer 2,5 tot 3 m werden samengebracht. Na het ope
nen van een luik viel het materiaal langs allerlei uitsteeksels 

22 



hand worden nagemengd.48 Deze soort betonmixers heeft het 
dan ook op de lange duur moeten afleggen tegen de ons nu 
nog bekende molens. 

Wat betreft de mengverhoudingen tussen cement, zand en 
grind werd lang uitgegaan van enkele vuistregels, waarbij meer 
cement werd toevoegd naarmate men een betere kwaliteit 
beton nodig had. Het standaarduitgangspunt voor gewapend 
beton was hierbij lange tijd 1 deel cement op 2 delen zand en 
3 delen grind. Al spoedig echter werd duidelijk dat deze grove 
maatdeling van invloed kon zijn op de deugdelijkheid van het 
geproduceerde beton. 

Een in het begin van de twintigste eeuw in Duitsland 
ondernomen poging om betonspecie zorgvuldiger en met een 
grotere nauwkeurigheid wat betreft de samenstelling in fa
brieken te vervaardigen, liep echter uit op een mislukking. 
Dit omdat de specie niet bestand was tegen het transport in 
open vrachtwagens. Pas in de tweede helft van de jaren twin
tig vond men in de Verenigde Staten een oplossing voor dit 
probleem door bij het vervoer gebruik te maken van auto's 
die waren voorzien van een draaiende cilinder. Op deze wijze 
kon worden voorkomen dat het betonmengsel uiteen viel. De 

- -------- ----

produktie van dit fabrieksbeton nam daarna snel een grote 
vlucht. In 1931 waren in de VS al 235 zogeheten betoncentra
les, waar de betonspecie fabrieksmatig werd vervaardigd. 

De nieuwe werkwijze, waarbij niet alleen een betere en 
meer gelijkmatige kwaliteit kon worden verkregen maar te
vens belangrijk op de kosten kon worden bespaard, werd al 
snel ook in Europa toegepast. Voor 1940 waren er al fabrie
ken voor betonspecie in ondermeer Frankrijk, Denemarken, 
Duitsland Groot-Brittannië en de Sovjetunie. In Nederland, 
waar in verband met de sterke po·sitie van de baksteenindu
strie minder in beton werd gebouwd dan in veel van de ons 
omringende landen, kwam een dergelijk bedrijf pas in 1947 
te Rotterdam tot stand.49 

Transport en verwerking 
Het vervoer van beton op de bouwplaats vond traditioneel 
plaats met kruiwagens. Op kleinere bouwwerken gebeurt dit 
nu nog wel. Later ging men vaak tweewielige bakken, zogehe
ten japanners gebruiken, die een grotere inhoud hebben en 
waarmee gemakkelijker te manoeuvreren is. Een variant van 
de japanners zijn de kipwagens op rails. Wanneer de beton
molen hoger opgesteld kon worden of bij bouwpuntten ging 
men vooral op grotere projecten vanaf het begin van jaren 
twintig houten of stalen glij- of gietgoten toepassen. Bij hoog
bouw kwamen in de jaren dertig ook giettorens en bouwkra
nen in gebruik om de specie via goten of bakken maar het 
stortpunt te transporteren. Voor projecten met een grote 
omvang, zoals sluizen en bruggen maakte men verder nog 
gebruik van kabelbanen om de specie te storten. 

In Duitsland werden aan het eind van de jaren twintig 
de eerste proeven genomen met een door een benzinemotor 
aangedreven betonpomp. Toen men hiermee goede resulta
ten bereikte kwam in 1930 een standaardmodel op de markt 
dat met name in de Verenigde Staten voortdurende verbete
ringen onderging en dat onder meer werd uitgerust met een 
elektromotor. Nadelen van de betonpomp, die eveneens in 
hoofdzaak slechts bij grote bouwwerken kon worden ingezet, 
waren het sterke trillen van de persleiding, die soms de be-
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kisting beschadigde en de grote slijtage van machine-onder
delen.50 
In de eerste helft van de negentiende eeuw verwerkte men de 
betonspecie door het mengsel van een zekere hoogte in de 
bekistingen te storten en daarna te laten verharden. Gestampt 
werd er slechts licht en eigenlijk alleen om de bekisting ge
heel te vullen. Rond 1860 werd het regel om de specie, die 
meestal werd gestort in lagen van 15 cm, met behulp van ijze
ren stampers met een gewicht van 10 tot 20 kg aan te stam
pen. In het begin van de twintigste eeuw kwamen mechani
sche stampers op de markt die sneller werkten en een gelijk
matiger produkt leverden dan de traditionele handstam pers. 

Het zogeheten stampbeton, dat relatief weinig water 
bevatte, was niet erg geschikt voor verwerking bij gewapend
beton, waarvoor een minder droge variant nodig was. In de 
Verenigde Staten ontwikkelde men rond 1905 het zogeheten 
gietbeton, dat veel water bevatte en dat eenvoudiger en goed
koper te verwerken was. Na enige tijd bleek dat een teveel 
aan water ten koste ging van kwaliteit van het beton. In de 

24 

jaren twintig ging men nu weer een drogere specie gebrui
ken, waarbij veel aandacht werd besteed aan de samenstel
ling van het betonmengseL Op dit terrein was door onder
zoekingen van ingenieurs als de Fransman Eugène Freyssi
net en de Amerikaan Duff Abramsinmiddels belangrijke voor
uitgang geboekt. 

Om dit drogere beton toch goed in de bekisting te kun
nen verdelen, ontwierp men in Frankrijk aan het eind van de 
jaren twintig apparaten, waarmee de specie in trilling kon 
worden gebracht. Door het trillen wordt de betonspecie beter 
vloeibaar, waardoor de inwendige wrijving kleiner wordt met 
als resultaat een compactere massa. Wanneer het trillen goed 
gebeurde was eveneens vrijwel alle lucht uit het beton ver
dwenen. De trilmachines werden aangedreven door middel 
van elektromotoren of perslucht. 

Een aan het eind van de jaren dertig in Nederland ont
wikkelde variant van het trilbeton is het schokbeton. De ver
dichting van de betonmassa wordt bij deze methode verkre
gen door de zorgvuldig samengestelde en zeer weinig water 
bevattende betonspecie op een schoktafel een aantal malen 
hevig te stoten. Hierdoor verdwijnt de lucht uit de specie, 
zodat praktisch geen holle ruimten meer overblijven. Deze 
methode wordt nog altijd toegepast bij tal van geprefabriceer
de elementen, zoals onder meer heipalenY 

Wapening 
In het materiaal dat voor de wapening werd gebruikt deden 
zich aanvankelijk slechts weinig veranderingen voor. De sta
ven, draden en profielen waarmee de betonconstructies wer
den versterkt, waren van staal of smeedijzer. Hierbij had staal 
de voorkeur, omdat het sterker was en zich goed aan het be
ton hechtte. Tot rond 1900 is op uitgebreide schaal geëxperi
menteerd met verschillende vormen van wapeningsstaven. 
Ten slotte bleek dat de ronde staaf de beste resultaten ople
verde. 

De wapening werd tot in het begin van de jaren twin-
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tig hoofdzakelijk 'uit de hand' op maat geknipt, gebogen en 
gevlochten. Daarna kwamen echter steeds meer apparatuur 
op de markt, waarmee dit werk kon worden gedaan. Met de 
machines was het ook mogelijk meerdere staven tegelijk op 
maat te snijden en te buigen. Deze veranderingen bevorder
den de opkomst van loonbedrijven, die waren gespecialiseerd 
in het vervaardigen van wapening voor betonconstructies. Zij 
namen dit werk over van de hoofdaannemer. 

In de jaren dertig ging men steeds meer hoogwaardi
ge soorten staal als wapening toepassen. In dit staal konden 
hogere spanningen worden toegelaten, waardoor het bijvoor
beeld mogelijk was de overspanningen te vergroten. Ook bij 
het bepalen van de plaats en de zwaarte van de wapening 
werd na 1920 de nodige vooruitgang geboekt.52 

Een geheel nieuwe ontwikkeling uit ongeveer het zelfde tijd
vak was het gebruik van gespannen staaldraden of -strengen 
om in het beton drukspanningen op te wekken, waardoor de 
constructie zwaarder kan worden belast. Deze mogelijkheid 
was in de jaren zeventig van de negentiende eeuw al genoemd 
door de AmerikaanThaddeus Hyatt in de beschrijving van 
zijn experimenten. Talloze proeven met voorgespannen wa
pening mislukten echter in het begin van de twintigste eeuw. 
Dit voornamelijk omdat de kwaliteit van het gebruikte staal 
te laag was om het voldoende sterk te kunnen aanspannen. 
Hierdoor werden de voordelen van het voorspannen van de 
wapening te niet gedaan. 

De eerder genoemde Franse ingenieur en betondes
kundige Freyssinet slaagde er aan het eind van de jaren twin
tig in een oplossing voor deze problemen te vinden door hoog
waardig staal als wapening te gebruiken. In 1928 kreeg hij 
een octrooi op zijn vindingen, die een ware revolutie in de 
toepassing van gewapend beton te weeg zouden brengen.s3 
Het zogeheten voorgespannen beton werd in Nederland ove-
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rigens pas in 1947 voor het eerst gebruikt en zal daarom hier 
niet verder worden besproken. 

Bekisting 
Al in het Romeinse Rijk werden houten bekistingen gebruikt 
om de nog onverharde betonspecie te steunen en vorm te 
geven aan de constructie. Zoals beschreven raakte beton hier
na lange tijd in onbruik. Pas in de eerste helft van de negen
tiende eeuw kwam er een opleving in het bouwen met beton. 
Hout, dat licht, gemakkelijk verkrijgbaar en opnieuw te ge
bruiken was, bleef het meest toegepaste hulpmateriaaL Po
gingen om met gietijzeren en betonnen platen bekistingen te 
maken, leverden geen blijvend resultaat op. 

Omdat het timmeren van bekistingen een tijdrovend 
en daardoor duur karwei was en ook vanwege de noodzaak 
om het hout meerdere malen te gebruiken, werd al spoedig 
gestreefd naar standaardisatie. Een pionier hierbij was de 
eerdergenoemde Franse bouwondernemer François Coignet, 
die overigens kon aansluiten bij een vooral in het Rhönedal al 
eeuwenlaRg bestaande traditie voor het maken van muren 
van leem voor huizen. Men stortte hierbij leem tussen twee 
houten wanden en stampte die vervolgens aan. Coignet deed 
hetzelfde met beton en zijn, wat werd genoemd, 'pastei bak
werk', is nog heden ten dage op vele plaatsen te zien.s4 

In de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw 
ontwierp men onder meer in Groot-Brittannië en Frankrijk 
verscheidene systemen met standaardbekistingen, die in de 
daarop volgende decennia voortdurend werden verbeterd. 
Vanafhet begin van de twintigste eeuw ging men bovendien 
meer aandacht besteden aan de opleiding van bekistingstim
merlieden. Ook de materialen waarmee werd gewerkt zoals 
bekistingshaken, verbindingsbeugels en spijkers met dubbe-







maar er moesten dan op druk belaste betonnen gewelven 
worden gebruikt en de overspanning was beperkt. Bij gewa
pend beton kon worden volstaan met dunnere bogen en de 
bereikte overspanningen waren omvangrijker. De eerste gro
tere brug van gewapend beton in Nederland was de al be
sproken Schollenbrug bij Amsterdam, ontworpen door San
ders en gebouwd door de Amsterdamsche Fabriek van Ce
ment-Ijzerwerken in 1900. Acht jaar later bouwde concurrent 
Van Hemert bij Roermond een grote boogbrug over de Roer. 
Deze sierlijke brug had drie bogen, waarbij de middelste over
spanning 32 m groot was. In mei 1940 is deze brug bij de 
Duitse inval opgeblazen. 

Dit zelfde lot trof negen van de achttien betonnen boog
bruggen over het Twentekanaal en zijkanalen, die waren ge
bouwd in de periode 1930-1937. Hiertoe behoorde ook de op 
dat moment grootse boogbrug van ons land, die van Exel , 
met een overspanning van 68 m. In april 1945 werden alle 
bruggen over het kanaal door de bezetter vernield. De brug-
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gen over het Twentekanaal zijn alle na de oorlog herbouwd, 
waarbij echter in constructief opzicht meer of minder ingrij
pende moderniseri ngen werden doorgevoerd. 

Behalve boogbruggen werden ook een groot aantal 
meestal kleinere balk- of liggerbruggen van gewapend beton 
gebouwd. De constructie van deze bruggen was betrekkelijk 
eenvoudig en bestond uit rechte hoofdliggers in combinatie 
met kleinere dwarsbalken. Hierover werd de rijvloer aange
legd. Enkele kleine vakwerkbruggen, waarbij men Visinti ni-of 
Siegwartbalken toepaste zijn al genoemd.s9 

Utiliteitsbouw 
Bij de utiliteitsbouw, dat wil zeggen alle gebouwen buiten de 
woningbouw, werd gewapend beton vooral gebruikt bij de 
bouw van diverse typen hallen en verdiepinggebouwen. Hal
len, bijna allemaal met één bouwlaag, zijn te onderscheiden 
in langshallen en centraalhallen. De langshallen, die meestal 
in gebruik waren als werkplaatsen, fabrieken, pakhuizen en 
soms ook voor religieuze en onderwijsdoeleinden, worden 
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onderscheiden naar het soort overkapping. Te onderscheiden 
zijn hierbij een plat dak, een sheddak en een gebogen dak. 
Een andere onderverdeling is te maken naar het soort spant 
dat het dak ondersteunde. Driehoekspanten, kniespanten en 
boogspanten werden veel gebruikt. Vakwerkspanten kwamen 
minder vaak voor, vanwege de gecompliceerde, dure bekis
ting. Bij de zes in Nederland bekende centraalhallen ging het 
op twee uitzonderingen na om ruimten van kerkgebouwen. 

Bekende vroege voorbeelden van langshallen met plat
te daken zijn het ketelhuis van de ZH ESM te Leidschendam 
(1903) en één van de twee gebouwen van de Elektrische Was
serij te Scheveningen (1908). Hallen met betonnen shedda
ken waren onder meer de textielfabriek van de firma Blomjous 
te Tilburg (1908) en het mijnenmagazijn van de Marine te 
Den Helder (1914). Gebogen betonnen daken vinden we bij
voorbeeld bij het door de civiel-ingenieur en architect Jan 
Gerko Wieben ga ontworpen fabriekscomplex van de Société 
Céramique te Maastricht (1912) en het compressorgebouw 
van de Staatsmijn Hendrik te Brunssum (1929) . 

Gebouwen van meerdere verdiepingen met een gewa
pend- betonskelet onderscheidt men meestal naar het type 
vloer, waarbij de balkenvloer, zoals die in 1902 werd toege
past in het hiervoor genoemde door Sanders gebouwde graan
pakhuis Fortuna van de firma Swildens & Kuipers in Leeuwar
den, tot 1940 verreweg het meest voorkwam. Vanaf1915 wer
den in pakhuizen ook de zogeheten paddestoelvloeren toe
gepast. Dit vloertype was ongeveer tien jaar daarvoor door de 
Amerikaan CAP. Turner ontwikkeld. Het bestond uit een vlak
ke betonnen vloerplaat, die werd ondersteund door een aan
tal kolommen met een verbrede betonnen kolomplaat ofko
lomkop. Het geheel had het model van een paddestoel. 

Het belangrijkste voordeel van de paddestoelvloeren 
was de mogelijkheid om door het g~bruik van een eenvoudi
ger bekisting de bouwkosten te beperken. Daarbij kwam dan 
nog een betere lichtinval, dankzij het feit dat de vloeren niet 
in de gevel behoefden te worden ondersteund. Aan het eind 
van de jaren twintig werden de paddestoelvloeren dan ook 
toegepast in warenhuizen en fabrieksgebouwen . Bekende 
voorbeelden van grote architectonische betekenis zijn de door 
JA Brinkman en L.C. van der Vlugt ontworpen fabriek van 
Van Nelle in Rotterdam (1930) en het modehuis Schunck te 
Heerlen (1935). Het gebouw van Van Nellekreeg internatio
nale bekendheid vanwege de gedurfde en ook nu nog mo
dern aandoende vormgeving en inrichting. 

Tot de utiliteitsbouw in gewapend beton kan men verder de 
watertorens rekenen die in grote verscheidenheid vanaf 1906 
in Nederland werden gebouwd. Een vuurtoren in gewapend 
beton, gerealiseerd door de Nederlandsche Beton-IJzerbouw 
van Sanders, verrees in 1911 bij Ouddorp, maar daarna zou 
het tot 1960 duren voor men een tweede van dit materiaal 
neerzette. Verder werden voor de Limburgse mijnindustrie 
veelvuldig koeltorens en schachtbokken (lifttorens) gebouwd. 
De eerste koeltorens, die onder meer dienden voor het afkoe
len van het circulatiewatervan de elektrische centrales, ston
den op het terrein van de Staatsmijn Emma te Hoensbroek. 
Zij werden gebouwd tussen 1917 en 1919. Deze koeltorens 
bestonden uit ranke omhullingen, waarvoor het gewapend 
beton bijzonder geschikt bleek te zijn. 

Een ander soort torens van gewapend beton waren de 
fabrieksschoorstenen, waarvan de eerste- 17,75 m hoog- in 
1897 te Amsterdam werd neergezet. Zes jaar later kwam men 
met een dergelijk schoorsteen voor de Electrische Centrale in 
Leidschendam al 63 m hoog. Met verschillende systemen 
zouden tot 1940 nog tientallen fabrieksschoorstenen worden 
gebouwd.60 

Woningbouw 
Het bouwen van woonhuizen van (gewapend) beton kwam 
moeizaam op gang. In Frankrijk, de Verenigde Staten en Groot
Brittannië werd aan het eind van de negentiende en in het 
begin van de twintigste eeuw wel geëxperimenteerd met de 
bouw van goedkope woningen van (giet)beton, maar een 
doorbraak werd niet bereikt. 

Interessant was de poging die de bekende Amerikaan
se uitvinder van onder meer gloeilampen Thomas A. Edison 
op dit terrein deed. In 1905 kreeg hij van zijn accountants te 
horen dat de grote cementfabriek in New Jersey, die was op
gezet als een nevenactiviteit van zijn hoogovenbedrijf, slechts 
rendabel kon werken als zowel de afname als de prijs van zijn 
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produkten gunstiger werden. Naar aanleiding van deze ana
lyse kwam Edison op het idee om beton te gaan gebruiken 
voor de woningbouw. Hij ontwierp een ijzeren standaardbe
kisting in de vorm van een huis, waarvan de verschillende 
delen (wanden en vloeren) met elkaar in verbinding stonden. 
Het vloeibare beton moest er van bovenafworden ingegoten. 
Het beton verspreidde zich dan in de bekisting, met als resul
taat een betonnen skelet, zo was Edisons theorie. In 1908 

kreeg hij een octrooi op zijn systeem. Het probleem was ech
ter dat het beton zich niet gelijkmatig over de bekisting ver
spreidde, zodat geen betrouwbare constructie kon worden 
verkregen. Na een aantal mislukte experimenten staakte 
Edison zijn pogingen.6' 

Een van Edisons assistenten, de Nederlandse ingenieur 
H.J. Harms, gaf de moed echter niet zo snel op. Samen met 
een Amerikaanse collega zette hij de proeven in Europa voort 
en voor een gewijzigd systeem kregen zij in 1909 en 1910 

octrooien in onder andere Frankrijk en België. In ons land 
werd een comité opgericht, dat zich ging bezighouden met 
het propageren en de exploitatie van het verbeterde Edison
systeem. Voorzitter van het comité was de bekende architect 
H.P. Berlage, die al eerder beton het bouwmateriaal van de 
toekomst had genoemd. In 1911 nam Harms in Santpoort 
een proef met een door Berlage ontworpen huis van gietbe
ton, dat binnen een week klaar was. De opbouw van de ijze
ren bekisting nam drie dagen in beslag, het storten van het 
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gietbeton duurde zes uur, waarna twee dagen later de bekis
ting kon worden verwijderd. 

Het huis in Santpoort bestaat nog steeds, maar de hoge 
prijs van de bekisting - f 15.000 - en de arbeidsintensieve 
opbouw van de 2500 gietijzeren delen die met 10.000 bou
ten moesten worden vastgezet, waren er de oorzaak van dat 
het bij dit ene exemplaar bleef. Nadat de Franse ingenieur 
Bourgalliat een goedkoper en eenvoudiger bekistingssysteem 
had ontworpen, werd in Frankrijk nog wel een groot aantal 
arbeiderswoningen van gietbeton vervaardigd. Maar ondanks 
de nodige plannen bouwde men in Nederland tot 1920 op 
een handvol uitzonderingen na geen woningen meer van be
ton.62 Traditioneel werden wel kelders en vloeren van gewa
pend beton in huizen aangelegd. 

Verandering in die situatie kwam er pas na de Eerste 
Wereldoorlog toen door een complex van factoren in vooral 
de grote steden ernstige woningnood ontstond. Schuldig hier
aan waren onder meer de door de schaarste aan grondstof
fen sterk gestegen prijzen van bouwmaterialen, een tekort aan 
geschoolde arbeiders en een strenger woningtoezicht, waar
door veel oude huizen werden afgekeurd. In die noodsituatie 
waren een aantal gemeenten, woningbouwverenigingen en 
particuliere aannemers bereid om de traditionele stapelbouw 
in baksteen te verlaten en zich te oriënteren op nieuwe bouw
methoden. Bijzonder aandacht hierbij kregen woningen van 
beton. Voorbeelden van deze manier van bouwen waren on
der meer te vinden in Groot-Brittannië, Duitsland en België, 
waar men om economische redenen al eerder was overge
gaan op andere materialen en een gewijzigde bouwtechniek. 

Naast het argument van kostenbesparing speelde voor
al in Duitsland een ideologisch argument mee. Sommige ar
chitecten daar streefden naar het opnemen van zoveel moge
lijk gemeenschappelijke voorzieningen als bijvoorbeeld een 
centrale keuken, wasruimte, badhuis, kinderopvang en een 
bibliotheek in nieuwe wijken met goedkope van beton gebouw
de arbeiderswoningen. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, is deze opvatting over het terugdringen van het in
dividuele element in de woningbouw niet alleen te vinden bij 
links georiënteerde architecten, maar, zij het in mindere mate, 
eveneens in kringen waar sympathie bestond voor fascisme 
en nationaal-socialisme.6J 

In Nederland heeft de ideologie overigens slechts een 
bescheiden rol gespeeld bij de bouw van complexen beton
woningen in de jaren twintig. Wel was het zo dat het initiatief 
voor de bouw van deze betrekkelijk goedkope, maar over het 
algemeen kwalitatief redelijke tot goede huizen in de meeste 
gevallen werd genomen door socialistische wethouders. 

In 1920 begonnen vrijwel tegelijkertijd in Den Haag (Scheve
ningen), Rotterdam en Den Bosch experimenten met de bouw 
van betonwoningen. In het tijdvak tot 1925 volgden daarna 
nog Amsterdam en Utrecht en Teteringen bij Breda en in de 
direct daarop volgende jaren is her en der nog een aantal 
woningen van beton gerealiseerd. Soms werden hierbij werk
lozen ingezet, die na een korte training in staat werden ge
acht als betonbouwers te werken. Rond 1930 waren de kos
ten van de traditionele bouwmaterialen echter zo ver gedaald, 
dat daarna vrijwel geen woningen meer van beton zijn gerea
liseerd. Pas na 1945 volgde een nieuwe golf van woningbouw 



in beton, waarbij overigens in een aantal gevallen dezelfde 
architecten waren betrokken als in de jaren twintig. 

Het grootste aantal betonnen huizen is, verdeeld over 
enkele locaties, in Rotterdam-Zuid gebouwd. Het waren er 
ongeveer 1300. Het bekendste project van volkshuisvesting 
met betonnen woningen is echter het zogeheten Betondorp 
geworden. Deze wijk, die onder meer is beschreven door de 
gebroeders Van het Reve, is in de jaren 1923 en 1924 verrezen 
in de kort daarvoor bij Amsterdam gevoegde gemeente Wa
tergraafsmeer. In totaal zijn in Nederland tot 1930 waarschijn
lijk circa 3500 woningen in beton gebouwd. 

Hierbij werden verschillende bouwsystemen gebruikt, 
die kunnen worden onderscheiden in monolietbouw met giet
beton, montagebouw met geprefabriceerde elementen en 
blokkenbouw met geprefabriceerde, holle betonblokken. Alle 

Woningbouw in Den Bosch (Stulemeyer). 

Bron: Gemeente-archief Den Bosch. 

De door ir.). Duiker in samenwerking met Wieben ga en Bijvoet ontworpen 

Nirwanaflat in Den Haag in aanbouw (1930). Destijds het hoogste 

woongebouw in Nederland. 

Bron: Gemeente-archiefDen Haag. 
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drie deze systemen zijn weer verder onder te verdelen in vaak 
weinig van elkaar afwijkende fabriekssystemen. Bij de mees
te toegepaste systemen en vooral bij de montagebouw met 
geprefabriceerde elementen werden in de fundering, bij de 
muren of in het dak bouwonderdelen van gewapend beton 
gebruikt.64 

In de woningbouw in Nederland deed zich rond 1930 nog 
een andere ontwikkeling voor en wel de bouw van woonhui
zen met meer verdiepingen. Een eerste 'wolkenkrabber' van 
zestien verdiepingen, de Ingalis Building, een kantoorgebouw, 
was in 1902-1903 gebouwd te Cincinnati in de Verenigde Sta
ten. De structuur van het gewapend-betonnen skelet was bij 
dit kantoor ontleend aan de staalskeletbouw. Metselwerk be
dekte de buitenwanden, binnen was het beton weggewerkt 
achter stucwerk. Van bescheidener omvang, maar mooi vorm
gegeven was het zes verdiepingen tellende flatgebouw dat de 
Franse architect Au guste Perret in 1903 te Parijs bouwde. Hier 
was het beton bekleed met tegels. Later werd het overigens 
gebruikelijk om de betonstructuur te laten zien. 

Nederlands eerste 'wolkenkrabber', het in 1929 voltooi
de, door de architect Jan Duiker ontworpen gebouw Nirwana 
aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag, had met zijn ze
ven verdiepingen een heel wat bescheidener omvang. De 
draagconstructie bestond uit een betonskelet, zoals dat ook 
werd toegepast in pakhuizen. Twee jaar na Nirwana verrees 
in Amsterdam het flatgebouw De Wolkenkrabber. Met zijn 
twaalf verdiepingen ging dit flatgebouw al wat meer in de Ame
rikaanse richting. In tegenstellingtot betonnen laagbouw uit 
de jaren twintig waren de eerste flats zeker niet bestemd voor 
minder draagkrachtigen. Het ging bij het bescheiden aantal 
flats dat tot 1940 werden gebouwd om dure huurwoningen 
voor welgestelden.6s 

Nieuwe aannemers 
De hiervoor beschreven uitbreiding van de markt voor beton
nen gebouwen, leidde ook tot een toename van het aantal 
bedrijven dat zich bezig hield met het 'maken van werken in 
gewapend beton', zoals de officiële omschrijving luidde. Vol
gens het bekende, door Everwijn in 1912 samengestelde over
zicht van het Nederlandse bedrijfsleven bestonden er toen 
20 van dergelijke ondernemingen. Zij waren gevestigd in Al
melo (1), Amsterdam (5), Breda (2), Enschede (2), Den Haag 
(2), Leeuwarden (2), Leiden (1), Ouden-Rijn (1) en Rotterdam 
(4). Een van de Amsterdamse bedrijven hield zich in hoofd
zaak bezig met het maken van oeverwerken in gewapend be
ton. Het ging hierbij om zinkwerken, glooiingen, dijkverho
gingen en strand- en zeehoofden volgens het eerder genoem
de systeem-De Muralt. Enkele andere ondernemingen ver
vaardigden voornamelijk al dan niet van wapening voorziene 
betonprodukten als rioolbuizen en dergelijke. 

Over het aantal werknemers dat deze twintig bedrij
ven in dienst hadden is weinig bekend. Everwijn merkt daar
over op dat niet gesproken kan worden 'van gewapend-be
tonfabrieken, die een zeker aantal arbeiders in het werk heb
ben, maar alleen van ondernemingen, die zich belasten met 
het uitvoeren van werken in gewapend-beton. Het aantal ar
beiders hangt natuurlijk geheel af van de drukte in het bedrijf; 
alleen de industriëelen, die zich ook bezighouden met het 
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tionale Gewapend Betonbouw (IGB) te Breda was toen al een 
firma met internationale vertakkingen. De IGB was in 1898 
van start gegaan als F.J. Stulemeijer & Co, handel in bouw
materialen. De familie Stulemeijer was afkomstig uit Rotter
dam, waar de jong overleden vader Stulemeijer aannemer was. 
De zaak werd geleid door drie ambitieuze broers, die binnen 
enkele jaren overschakelden van de handel in bouwmateria
len op het maken van stenen, riolen en putten van beton en 
vervolgens op kleine betonwerken. In 1901 had het bedrijf2o 
arbeiders, vier jaar later waren dat er 175 en werd de NV In
dustriële Maatschappij F.J. Stulemeijer opgericht. 

De ambitie van de gebroeders Stulemeijer bleek niet 
alleen uit de snelle groei van het bedrijf, maar ook uit een 
poging die men in 1904 deed om in aanmerking te komen 
voor de bouw van de aanlegsteiger van de visserijhaven in 
ljmuiden. Stulemijer werd door Rijkswaterstaat nog als een 
te klein en onervaren bedrijf beschouwd om mee te dingen 
naar dit contract, maar men h"ad wel de aandacht op zich 
gevestigd. In 1908, de zaken gingen toen minder goed, ver
trok een van de broers naar België om er een dochteronder
neming op te zetten, die daar met succes betonwerken ging 
uitvoeren. 

Het eerste grote werk van Stulemeijer was de verbou
wing van het Palace Hotel in Scheveningen in 1910. Binnen 
enkele jaren volgden een silo in de Maashaven te Rotterdam, 
de bekende fabriekshallen van de Société Céramique (De Sp
hinx) te Maastricht, gebouwen en silo's voorWessanen & Laan 
in Wormerveer en de fabrieksgebouwen voor de Bredasche 
ijzergieterij en emailleerfabriek 'De Etna' . 

Het bedrijf had een gelukkige hand met het aantrek
ken van medewerkers. De bekwame constructeur en archi
tect ir. J.G. Wiebenga trad vrijwel direct na zijn afstuderen in 
1912 voor enkele jaren in dienst. Hij werd opgevolgd door ir. 
A. Bakker, de voorzitter van de commissie die de Gewapend
Beton-Voorschriften opstelde. Bakker werd in 1918 de eerste 
hoogleraar in de gewapend-betontechniek aan de Delftse Tech
nische Hogeschool/3 

Het Rotterdamse bedrijfVan Woning werd niet zo groot als de HBM, maar 

realiseerde wel een respectabel aantal werken in beton. Hier de bouw van de 

gasfabriek in Vlissingen. 

Bron: archiefVan Woning Beheer, Rotterdam. 
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er in verband met 
de schaarste aan grondstoffen niet veel gebouwd. Maar di
rect na de afloop van de oorlog in 1918 werd de Industriële 
Maatschappij F.J . Stulemeijer omgezet in de N.V. Internatio
nale Gewapend Betonbouw (IGB) , die een maatschappelijk 
kapitaal had van f 1.ooo.ooo. Een jaar later volgde een nieu
we dochteronderneming in Frankrijk, die vooral in het noor
den van dat land actief was. Voor het uitvoeren van werken 
aan de haven van Valencia richtte de IGB in 1923 in Spanje 
ten slotte eveneens een vestiging op. 

Opmerkelijke projecten van de onderneming in het tijd
vak 1918-1940zijn het gebouwvan het Radiozendstation Koot
wijk op de Veluwe (1920), stuwen en een brug over de Maas 
in Limburg en Brabant (1925 en 1926), het flatgebouw Zee
straat (1930) en een winkelcomplex (1932) in Den Haag. De 
IGB nam verder veel gebouwen voor de Staatsmijnen in Lim
burg en de fabrieken van de Hollandsche Kunstzijde Indus
trie te Breda voor haar rekening. Ook de onderbouw van de 
verkeersbruggen bij Zaltbommel (1930) en Hedel (1936), vijf 
boogbruggen over het Twentekanaal en werken met een waar
de van f 15 miljoen bij de aanleg van de Maastunnel in Rot
terdam (1937-1940) werden uitgevoerd door het Bredase be
drijf.74 

De IGB hield zich niet alleen bezig met de utiliteits-en 
waterbouw van (gewapend) beton, maar was in het begin van 
de jaren twintig tevens actief in de woningbouw met dit ma
teriaal. In Rotterdam-Zuid en Den Bosch werden in drie pro
jecten 856 woningen en 26 winkels gebouwd. Het bedrijf ge
bruikte hiervoor een eigen variant van de betonblokkenbouw, 
het systeem lsola. De dorpels en raamkozijnen waren hierbij 

Voor de telefoonverbindingen met /ndonesie liet de Nederlandse regering in 

Kootwijk op de Veluwe in 1920- 1922 een speciaal zendstation neerzetten. 

Bouwer van het door MJ. Luthmann ontworpen gebouw was de IGB van de 

gebroeders Stulemeijer uit Breda. 

Bron: Groep Geschiedenis van de Bouwtechniek, TU Delft, Faculteit 
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van gewapend beton, evenals de fundering en bimsbetonnen 
platen van het platte dak.?s Met al deze bouwactiviteiten was 
de IGB na de HBM waarschijnlijk het tweede gewapend-be
tonbedrijf in Nederland tijdens de jaren twintig en dertig. 

Over andere grote betonaannemingsbedrijven die in de jaren 
twintig en dertig actief waren, zoals de Amsterdamse NV Aan
nemingsmaatschappij vjh Hillen en Roosenen Betonbouw 
Trio en de in Den Haag gevestigde Nederlandsche Aanne
mingsmaatschappij vjh H.F. Boersma bestaat voor zover 
bekend weinig of geen informatie. De Rotterdamse NV Aan
nemingsmaatschappij J.P. van Eesteren werd in 1933 opge
richt. Het grootste project dat dit bedrijf uitvoerde was het 
Feijenoordstadion in 1938. Dit was echter in de eerste plaats 
een staalconstructie. 

Een uitzondering wat betreft de informatie is de in 1912 
opgerichte Aannemings-Maatschappij 'De Kondor' NV uit 
Amsterdam, die diverse belangrijke bouwwerken uitvoerde. 
Het eerste grote project in 1912-1913 was de aanleg van de 
gewapend-betonnen tribunes, overkapping en hekwerken van 
'Het Nederlandsche Sportpark' te Amsterdam. Daarna volg
den nog onder meer de onderbouw van het Koninklijk Insti
tuut voor de Tropen (1916-1918 en 1920-1924) ook in Amster
dam, evenals het flatgebouw 'De Wolkenkrabber' (1931). In 
Rotterdam bouwde De Kondor het Beursgebouw aan de Cool
singel (1936-1938). Het bedrijf opende in 1937 een kantoor in 
Indië en bouwde daar onder meer het kantoorgebouw van de 
Nationale Handelsbank in Djakarta (1938-1940).?6 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe een gebouw 
met een gewapend-betonskelet tot stand kwam. Voor dit voor
beeld uit de praktijk is gekozen voor het bekende sanatorium 
Zonnestraal dat in 1927 verrees op de hei bij Hilversum. 

In de jaren dertig was de Hoogbouw 

voor de bouwmaatschappij Hilvis, 

beter bekend onder de naam De 

Wolkenkrabber, aan het Victorieplein 

te Amsterdam met zijn twaalf 

verdiepingen het hoogste 

woongebouw van Nederland 

(bouwjaar 1931-1932). 

Bron: gedenkboek aannemersbedrijf 

De Kondor (1912-1952). 
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Een betonnen monument voor de arbeidersklasse 

Voorgeschiedenis 
Tuberculose (tbc) was aan het begin van de twintigste eeuw een gevreesde volksziekte, die talloze slachtoffers 
maakte. De verspreiding van de kwaal, die wordt veroorzaakt door een bacil, werd in sterke mate bevorderd 
door de vaak erbarmelijk omstandigheden waaronder grote delen van het proletariaat moesten leven en 
werken. Bepaalde beroepsgroepen waren extra gevoelig voor besmetting met tbc. De diamantnijverheid was 
er daar een van. Het stof dat bij het slijpen vrij komt verhoogt de kans op long-tbc. 

Ofschoon men geen geneesmiddel voor de kwaal had, 
kon tbc met een redelijk resultaatworden bestreden door lan
ge rustkuren en goede voeding in een gezonde omgeving, in 
een sanatorium ofherstellingsoord. Aanvankelijk was een der
gelijke wijze van behandelen slechts voorbehouden aan wel
gestelden. Maar rond 1900 kwamen in Nederland enkele sa
natoria voor minder draagkrachtigen tot stand. Genoemd kun
nen onder andere worden Hoog Laren in Blaricum en het 
Oranje-Nassau Oord in Renkum. Het bekendste was waar
schijnlijk echter het in 1901 opgerichte Nederlandse sanato
rium in het Zwitserse Davos.n 

Vooral naar deze laatste plaats stuurde de Algemene 
Nederlandse Diamant Arbeiders Bond (ANDB) vanaf 1905 
regelmatig diamantbewerkers die tbc hadden. De uitzending 
werd betaald door het Koperen Stelen Fonds (KSF) dat tot 
stand was gekomen op initiatiefvan de secretaris van de Bond, 
'Ome' Jan van Zutphen. Het Fonds dankte zijn naam aan de 
dunne koperen steel waarmee de diamantwerker de verstel
bare diamanthouder vastzette om facetten aan de steen te 
slijpen. Door het vele buigen braken de stelen regelmatig af 
en de verkoop van dit afval vormde de voornaamste bron van 
inkomsten van het fonds. Door de conjunctuurgevoeligheid 
van de diamantbranche wisselden die inkomsten echter sterk. 
Omdat de regering nauwelijks hulp bood, had dit tot gevolg 
dat veel zieken niet geholpen werden .78 

Een belangrijke verbetering in de financiële positie van 
het KSF werd bereikt toen, na een aantal mislukkingen, de 
Delftse hoogleraar Henri ter Meulen er in slaagde zuiver dia
mantstof terug te winnen uit het slijpafval dat van de schij
ven kwam. Dit diamantstofkon worden verkocht voor herge
bruik. In 1918 bedroegen de eerste inkomsten uit dit nieuwe 
zuiveringsprocédéf 25.000. Een jaar later was de opbrengst 
echter alf 28o.ooo. Een oud plan om een eigen sanatorium 
op te richten leek nu, mede door giften van werkgevers en 
juweliers, te kunnen worden verwezenlijkt. Het KSF kocht in 

Bouwkundig ingenieur jan Duiker 

(189D-1935) . De foto dateert van 

1934; Duiker was toen al ziek. 

Bron: Nederlands Architectuur

instituut, Rotterdam. 

1919 alvast een groot landgoed in Hilversum, maar een ma
laise in de diamantnijverheid in het begin van de jaren twin
tig zorgde voor vertraging. Wel werd een aantal hulp- en bij
gebouwen, zoals een openluchttheater, gebouwd. 

In september 1925 kwam de 'Nederlandsche Vereeni
ging tot het oprichten van Arbeidskolonies voor Tuberculose
lijders in Nederland' tot stand. Hierin ging het KSF samen 
werken met onder meer zeven grote gemeenten, het provin
ciale bestuur van Noord-Holland, een aantal algemene en 
protestants-christelijke vakbonden, verenigingen ter bestrij
ding van tbc en het Rode Kruis. Naar de naam van het Hilver
sumse landgoed noemde men deze vereniging al spoedig de 
Vereeniging Zonnestraal, voorzitter werd Van Zutphen. Be
gin februari 1926 stelde Provinciale Staten van Noord-Hoi
land zich garant voor een bedrag vanf 300.000 voor de bouw 
van een sanatorium. Een lening ter hoogte van deze som werd 
kort daarna verstrekt door de Rijksverzekeringsbank.79 

Waarschijnlijk in het voorjaar van 1926 kregen de ar
chitecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet de officiële opdracht 
voor het ontwerpen van een sanatorium met ruimten voor 
arbeidstherapie. Duiker en Bijvoet waren toen overigens al 
ruim zes jaar bij de plannen van het KSF betrokken. Het con
tact met de diamantbewerkers was tot stand gekomen via de 
bekende architect H.P. Berlage die in de jaren 1898-1900 het 
hoofdkantoor van de ANDB in Amsterdam had gebouwd. 

Van de twee architecten moet Duiker als hoofdontwer
per worden gezien. Hij bracht in 1919 samen met de medicus 
dr. B. Sajet een werkbezoek aan Groot-Brittannië, waar men 
in enkele sanatoria een onder meer op arbeidstherapie geba
seerde aanpak ter genezing van tbc en terukeer in de maat
schappij van oud-patiënten had ontwikkeld. In de jaren twin
tig had Duiker ook een aantal voorontwerpen van het sanato
rium en bijgebouwen gemaakt. Bijvoet, die zich in 1925 in de 
omgeving van Parijs vestigde, trad bij al deze plannen en even
eens bij het in 1926 tot stand gekomen eindontwerp op als 
adviseur. 

Dit eindontwerp voor wat nu heette de nazorgkolonie 
Zonnestraal, werd in september 1926 door de bouwcommis
sie, waarin naast Duiker zelf onder andere Van Zutphen en 
de doktoren L. Heyermans, het hoofd van de Amsterdamse 
GGD en J.L. van Lier, de latere medisch directeur zitting had
den, goedgekeurd. Januari 1927 ging ook de gemeente Hil
versum accoord met de plannen.So 

Jan Duiker en het ontwerp van Zonnestraal 
Alvorens het ontwerp en de bouw van het sanatorium te be
schrijven, moeten eerst de persoon van de architect en de 
bouwkundige ideeën die hij vertegenwoordigde, worden toe-



gelicht. jan Duiker werd geboren te Den Haag in 1890. Zijn 
vader was daar hoofd van een school voor onvermogende 
kinderen. Duiker ging in 1907 bouwkunde studeren in Delft. 
Een van zijn hoogleraren was ir.H. Evers, die in zijn colleges 
ook aandacht schonk aan gewapend-beton. Tijdens zijn stu
dietijd maakte Duiker kennis met de uit Amsterdam afkom
stige Bernard Bijvoet, met wie hij de rest van zijn leven zou 
blijven samenwerken. 

Evers legde in de jaren 1913-1916 zijn hoogleraarschap 
tijdelijk neer om zich te kunnen concentreren op de door hem 
ontworpen nieuwbouwvan het Rotterdamse stadhuis. Hij gaf 
dit gebouw wel een betonnen skelet, maar door het vervol
gens te bekleden met bakstenen muren, kreeg het geheel een 
ook toen al omstreden, vaak als 'ouderwets' betiteld uiterlijk. 
Medewerkers op het bureau van de in bouwkundig opzicht 
behoudende Evers waren Duiker en Bijvoet, die zich echter 
na hun afstuderen in 1913 geleidelijk losmaakten van de op
vattingen van hun leermeester. Dit bleek bij hun eerste grote 
ontwerp: het gebouw voor de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten in Amsterdam uit 1919. In dit ontwerp, dat overi
gens wegens geldgebrek van de overheid nooit is gerealiseerd, 
zijn invloeden aanwijsbaar van onder meer de Amerikaanse 
architect Frank Lloyd Wright.8

' 

Duikerwas 28 jaar toe hij de opdracht verwierf en door 
Berlage, de voorzitter van de jury die de inzendingen van de 
prijsvraag beoordeelde, werd hem toen al een grotetoekomst 
voorspeld. In de loop van de jaren twintig ontwikkelde Duiker 
een eigen ontwerpstijl, die was beïnvloed door de opvattin
gen van Berlage, Wright, de Stijl en het Duitse Bauhaus. Hij 
werd de Nederlandse vertegenwoordiger bij uitstek van het 
Nieuwe Bouwen. In deze stroming legde men de nadruk op 
het functionele karakter dat een gebouw en de inrichting er
van zou moeten kenmerken. Als bron van inspiratie fungeer
de hierbij de utilitaire ontwerpen die in de industrie werden 
toegepast bij het vormgeven van bijvoorbeeld machines, zee
schepen en auto's. 

In de architectuurvan het Nieuwe Bouwen paste men 
zoveel mogelijk nieuwe materialen als staal en gewapend 
beton toe. Dit ook omdat het gebruik van deze materialen 
aansloot bij nieuwe inzichten ten aanzien van gezondheid 
en hygiëne. Deze nieuwe inzichten kunnen worden samen
gevat met de uit die tijd stammende slagzin: 'Laat licht en 
lucht Uw woning binnentreden.' Karakteristiek voor deze 
bouwwijze was de grote openheid die werd bereikt door be
tonnen of stalen kolommen in de gevel te plaatsen en het 
gebruik van grote glasvliezen op plaatsen waar dat praktisch 
van nut kon zijn. Het geheel werd vaak uitgevoerd in spre
kende kleuren. Het Nieuwe Bouwen contrasteerde scherp met 
de rond 1925 dominante traditionele architectuur, waarbij 
werd gewerkt met van oudsher gebruikte bouwmaterialen, 
gesloten muurvlakken en kleine ramen.82 

In het ontwerp dat Duiker en Bijvoet voor het sanato
rium Zonnestraal maakten kwamen de hiervoor geschetste 
opvattingen over de architectuur duidelijk naar voren. Het 
gehele complex bestond uit een hoofdgebouw met daarin de 
algemene voorzieningen en links en rechts daarvan een pa
tiëntenpaviljoen voor bij elkaar 100 tbc-lijders. Over het ter
rein verspreid waren dan verder nog een aantal kleinere bij
gebouwen, voor onder meer de arbeidstherapie en de huis
vesting van het personeel. 

Uit het oogpunt van architectuur was het uit twee ver
diepingen bestaande hoofdgebouw, waarin zich onder ande
re de keukenafdeling, de administratie, de medische afde
ling, een eet- en recreatiezaal en een ziekenafdeling bevon
den, het meest interessant. De draagconstructie bestond uit 
een volledig betonskelet van kolommen, balken en vloeren. 
Het gehele complex- hoofdgebouw en paviljoen- was geba
seerd op een moduul (maateenheid) van 1,5 mof een veel
voud daar van. Deze moduul bepaalde zowel de indeling van 
de ruimten -de afmetingen van de kamers in het paviljoen 
waren bijvoorbeeld 3X3 m, de gangen 1,5 m breed en het ter" 
ras van de vleugels 3 m breed- als die van de draagconstruc-

Betonskelet van het Henri ter 

Meuten-paviljoen van sanatorium 

Zonnestraal in ruwbouw gereed. 

Bron: collectie ir. EJ. je/les. 
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tie - de grootste overspanning bedroeg 9 m, met vloerover
stekken van 3 m. De verklaring voor juist deze moduulmaat 
is te vinden in de Gewapend-Beton-Voorschriften van 1918. 

Hierin stond dat bij vloeren met een overspanning van 3 mof 
minder de bekisting al na een week mocht worden verwij
derd. De normale termijn was vier weken, zodat sneller kon 
worden gewerkt.8J 

Een vrij nieuwe benadering was ook de scheiding tus
sen de betonnen draagconstructie en de afscheidende con
structies. Deze laatste waren gemaakt van staal, glas en pleis
terwerk op gaas of kalkzandsteen. Het hele complex had een 
witte kleur. Door de slanke vorm van de betonconstructie en 
de grote glazen wanden maakte het gebouw een zeer ranke, 
bijna ijle indruk. Bij wat mistig weer kon de in het midden van 
het hoofdgebouw oprijzende metalen schoorsteen sanatorium 
Zonnestraal het aanzien geven van een schip op de hei. 

De berekeningen van de betonconstructiewaren in sep
tember en oktober 1926 voor f 300 gemaakt door de eerder 
genoemd J.G. Wieben ga, een expert in deze materie. Wieben ga 
had in het begin van de jaren twintig de aandacht op zich 
gevestigd bij de vernieuwers op het terrein van de architec
tuur door zijn ontwerp van de Nijverheidsscholen te Gronin
gen. Hij was zelf enkele jaren directeur van de MTS-afdeling 
van deze school. Daarnaast bleef hij echter berekeningen 
maken voor betonconstructies. Hij werkte al eerder met Dui
ker en Bijvoet samen en had onder meer in 1923 met hen een 
patent gekregen voor een bouwsysteem van gewapend- be
tonelementen.84 

Aanbesteding en bouw 
Begin januari 1927 vond de openbare aanbesteding van Zon
nestraal plaats. Bestek en Voorwaarden voorzagen in de bouw 
van het hoofdgebouw en een paviljoen en het betonskelet voor 
het tweede paviljoen. Opmerkelijk was dat de bouw werd toe-

gewezen aan een betrekkelijk klein bedrijf, Meester's Gewa
pend-Betonbouw uit Amsterdam, dat overeenkomstig afspra
ken tussen een aantal betonaannemers niet had meegedaan 
aan de openbare aanbesteding, maar van te voren had laten 
weten op uitnodiging een prijs te willen opgeven. Deze be
tonaannemers, die zich ruim een jaar later zouden verenigen 
in de Beton-Aannemers-Bond, waren namelijk van mening 
dat openbare aanbestedingen niet in belang waren van de 
kwaliteit van de gebouwde betonwerken. Dit omdat 'beunha
zen', die slechte kwaliteit zouden leverden bij deze wijze van 
aanbesteden in het voordeel zouden zijn. 

Omdat alle bij de openbare inschrijving ingediende 
prijsopaven vrij ver boven de voor de bouw begrote! 210.000 

lagen, vroeg het bestuur vari Zonnestraal enkele dagen later 
alsnog aan Meester om een prijsopgave te doen. Hierbij bleek 
dat het Amsterdamse bedrijf bereid was om de bouw van het 
sanatorium uit te voeren voor een bedrag van f 215.000.85 

Met de voorbereidingen van de bouw, waarvoor een 
half jaar was uitgetrokken, werd al eind januari begonnen. 
Van de bouwwerkzaamheden werden verslagen gemaakt- zo
geheten weekstaten - door de man die er het dagelijks toe
zicht op uitoefende, hoofdopzichter J.D. Honings, die in dienst 
was bij Duiker. Aan de hand van deze in het Nederlands Ar
chitectuur Instituut te Rotterdam bewaarde verslagen en ver
dere documentatie, zoals dagboekaantekeningen van Ho
nings, is het mogelijk de bouw van Zonnestraal en dan in het 
bijzonder het maken van de betonconstructie van dichtbij te 
volgen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de weekstaten een 
globaal overzicht geven van de werkzaamheden. Problemen 
en dergelijke worden er althans wat betreft de bouw van Zon
nestraal nauwelijks in vermeld. Het dagboek Zonnestraal dat 



werd bijgehouden door opzichterHoningsis gedetailleerder, 
maar hiervan is slechts een uittreksel bewaard gebleven.86 

In de periode van 27 januari tot 9 februari 1927 werd begon
nen met 'het aanvoeren van hulpmaterialen' en de bouw van 
diverse keten en loodsen, waarin onder meer het cement kon 
worden opgeslagen. 'Met Meestersbetonbouw besproken, het 
peil van het hoofdgebouw en paviljoens 25 cm te laten zak
ken en dit te doen zonder verrekening van meerderwerk', 
meldde Honings. De daaropvolgde weken werd een begin 
gemaakt met het uitzetten en ontgraven van het hoofdgebouw 
en de aanvoer van 'ijzer-cement' voor de wapening en het 
stellen van de bekisting. Half februari werd tevens een aan
vang gemaakt met 'het pulsen der bron'. 

Uit de dagboekaantekeningen van Honings valt ech
ter af te leiden dat dit laatste minder goed gelukte. Hij gaf 
aan Meester de raad een eigen bron te slaan, maar dit ge
beurde aanvankelijk niet. Het water moest met emmers uit 
een put worden gehaald . Dit was te meer een bezwaar omdat 
geen betonmolen aanwezig was. Het mengen gebeurde nu 
met de hand maar zo ontstond al direct een achterstand van 
veertien dagen in de werkzaamheden. Het was een eerste ver
traging die nog door vele zou worden gevolgd. Begin maart 
voltooide men het stellen van de wapening van de ziekenaf
delingen, de administratie en de medische afdeling. Van al 
deze onderdelen werden vervolgens de vloeren gestort, een 
karwei dat op 11 maart klaar was. Ook de keldervloeren van 
het hoofdgebouw werden gestort. In de periode tot 19 maart 
maakte de mensen van Meester verder een begin met het 
ontgraven en stellen van de wapening van de paviljoens. 

In de week die eindigde op 26 maart waren de verdie
pingen van het hoofdgebouw aan de beurt. De wapeningwerd 
gevlochten en de vloeren gedeeltelijk gestort. 'Aan paviljoen 
A werd voortgegaan met liet stellen der haaksche vleugel, wa-

Zonnestraal, kort na de 

ingebruikneming. 

Foto's: collectie je/les. 

pening werd aangebracht op scheeve vleugel en dagverblijf, 
met het storten der scheeve vleugel werd aangevangen, te
vens de poeren van dagverblijf', zo meldde Honings. 

In de maanden april, mei en juni 1927 ging het werk 
aan de betonconstructie door, waarbij gelijktijdig werd gewerkt 
aan het hoofdgebouw en de twee paviljoens. 'De wapening 
der verdieping eetzaal werd aangebracht en de vloer afgestort. 
De bekisting voor dak hoofdgebouw werd klaargemaakt en 
het trappenhuis gesteld, de beg. grondvloer zieken- medische 
en administratie-afdeelingwerd ontcenterd', schreefHonings 
op 30 april. Bij deze werkzaamheden deden zich opnieuw ver
tragingen voor onder meer door het ontbreken van voldoen
de hoeveelheden grint en hout. Ook de voortdurend wijzigin
gen die Duiker in zijn ontwerp aanbracht, zo werd op het laat
ste moment nog de recreatiezaal van een lichtkoepel voor
zien, zorgden voor stagnatie in de bouw.87 
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niek aan de Ambachtsscholen kwam echter slechts moeizaam 
op gang. Pas aan het eind van de jaren dertig maakte de be
tonbranche zelf een begin met het geven van speciale cur
sussen voor onder andere betontimmerlieden, vlechters en 
speciebereiders. Deze cursussen werden echter buiten de Am
bachtsscholen om gegeven'00 

Betonvereniging 
Evenals in het buitenland speelden ook in Nederland tijdschrif
ten een belangrijke rol in de verspreiding van kennis over het 
gewapend beton. In 1912, hetzelfde jaar dat de Gewapend
Beton-Voorschriften verschenen, publiceerde de Amsterdam
se uitgeverij L.J. Veen het eerste nummer van het maandblad 
Gewapend Beton. Dit blad bleef tot medio 1936 verschijnen, 
maar werd toen het slachtoffer van de economische recessie. 
Dezelfde uitgeverij publiceerde vanaf 1913 de jaarlijks verschij
nende Betonkalender. Hierin was allerlei technische informa
tie over het gewapend beton en de toepassing·ervan opgeno
men. 

Eveneens naar buitenlands voorbeeld was de oprichting in 
januari 1925 van een studievereniging, De Betonbond. Deze 
organisatie ging zich bezig houden met 'bevorderen van den 
beton- en gewapend betonbouw in Nederland', zoals hetwerd 
omschreven in de statuten. Aanvankelijk was De Betonbond 
te beschouwen als een vereniging van aannemers in de be
tonbouw, maar al spoedig zag men in dat een dergelijke op
stelling te beperkt was. In november 1927 werden de statuten 
gewijzigd in die zin dat ook andere belangstellenden konden 
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toetreden en stemrecht krijgen. Bij die gelegenheid verander
de men de naam van de organisatie in Betonvereeniging. Doel
stelling van de Vereeniging werd nu 'in den meest algemee
nen zin de ontwikkeling van de beton- en gewapend-beton
techniek in Nederland te bevorderen.' Een toch wel vrij ken
merkend verschil. 

De wijze waarop men de doelstelling probeerde te verwezen
lijken werd als volgt omschreven: 
1. het verzamelen van gegevens op wetenschappelijk, tech

nisch en economische gebied; 
2. het verstrekken van inlichtingen van algemeenen of bij

zonderen aard; 
3· het houden van besprekingen, lezingen en voordrachten; 
4· het bevorderen van het naleven van de gewapend-beton

voorschriften; 
5· het stelling nemen tegen misstanden, waar deze zich voor

doen.'0' 

De eerste jaren hield de Betonvereeniging zich vooral bezig 
met het organiseren van excursies, het houden van lezingen 
door binnen- en buitenlandse deskundigen en het publiceren 
van 'voorlichtingsmateriaal. In 1929 gaf men bijvoorbeeld voor 
een wat groter publiek het boekje Het uitvoeren van betonwer
ken uit. Een jaar later verscheen het door het bestuurslid ir. 
Y.M.D. Kentie geschreven en ruim geïllustreerde boek Gewa
pend beton in het Gebouw, dat vooral een voor het gewapend 
beton gunstig uitvallende vergelijking met de staalbouw be
vatte. 

Op verzoek van de Oostenrijkse betondeskundige dr. 
F.E. von Emperger nam de Betonvereeniging samen met de 
Beton-Aannemers-Bond en de Dienst Bouw- en Woningtoe
zicht van de gemeente Den Haag in de 1931 en 1932 deel aan 
een uitgebreid internationaal onderzoek naar het draagver
mogen van gewapend betonbalken. Het geheel werd gecoör
dineerd door het hoofd van deze laatste dienst, ir. N.J. Ren
gers. De resultaten van het onderzoek werden door de deel
nemende organisaties getoond in een eigen paviljoen van de 
kort daarna gehouden Nederlandsche Bouwtentoonstelling 
in Den Haag. 

De slechte economische omstandigheden waren er de 
oorzaak van dat de Betonvereeniging eind 1932 het contract 
met het huisorgaan Het Bouwbedrijf moest opzeggen. Pas in 
juli 1933 slaagde men er in door samenwerking met De Inge
nieur, waaraan eens per maand een Beton-bijlage met nieuws 
voor de leden en artikelen op technisch gebied werd toege
voegd, opnieuw een uitingsmogelijkheid voor een breder pu
bliek te verkrijgen. 

De stagnatie in het midden van de jaren dertig kwam 
ook tot uiting in de terugloop van het aantalleden in het tijd
vak 1933-1937. Begonnen in 1925 met 9 leden was dit aantal 
via ruim 8o in 1930 opgelopen tot een kleine honderd leden 
in 1933. Daarna daalde het ledental tot iets onder de 90 in 
1937, om daarna echter weer te stijgen tot ongeveer 110 in 
1938 en 1939. In 1940 daalde het aantalleden weer enigszins. 
Lid van de Betonvereeniging waren betonaan nemers, enkele 
gemeentebesturen van grote steden, particulieren en aanver
wante organisaties als Beton-Aannemers-Bond en de Bond 
van Nederlandsche Architecten (BNA).102 



In de jaren dertig verzorgde de Betonvereniging een 
twintigtal publikaties over technische aspecten van het gewa
pend beton. Daarnaast organiseerde men een groot aantal 
lezingen en excursies. Voortdurend overlegde het bestuur ook 
met de commissie die de Gewapend-Beton-Voorschriften op
stelde. Een indicatie voor de hoge vlucht die de toepassing 
van het gewapend beton in Nederland had genomen, is te 
vinden in de omvang van die Voorschriften. Was het eerste 
boekje uit 1912 nog een bescheiden geheel van 33 pagina's 
op zakagendaformaat, in 1940 telden de Gewapend-Beton
Voorschriften al117 bladzijden in boekformaat met de nodige 
tabellen en tekeningen.'0 l 

Deze hoge vlucht vond overigens niet op alle terreinen van 
het bouwbedrijf plaats. Ofschoon exacte gegevens daarover 
ontbreken lijkt de toepassing van gewapend beton in de eer
ste plaats te hebben gelegen bij de waterbouw en de utili
teitsbouw. In de woningbouw werd alleen in de jaren twintig 
met beton gebouwd, de hoogbouw van woningen kwam in 
de jaren dertig nauwelijks van de grond. 

Ook in de bruggenbouw bleef het gebruik van gewa
pend beton beperkt. Voor de bouw van grote bruggen werd 
dit materiaal- gezien de slappe bodem in het westen van het 
land- als weinig geschikt beschouwd. Een mooie serie boog
bruggen verrees in de jaren dertig op de Twentse zandgrond. 

Ir. NJ. Rengers liet in het begin van de jaren dertig tal van proeven uitvoeren 

naar het draagvermogen van gewapend-betonkolommen. De proeven werden 

uitgevoerd in het Laboratorium van de dienst Bouw- en Woningtoezicht in Den 

Haag. Rengers is de man op de achtergrond. 

Bron: BetonPrisma. 

Bij de utiliteitsbouw kan overigens nog worden opge
merkt dat na de Van Nelle-fabriek, het sanatorium Zonne
straal en de eveneens door Duiker ontworpen Openlucht 
School voor het Gezonde Kind in Amsterdam, de architecten 
van het Nieuwe Bouwen hun aandacht gedeeltelijk verlegden 
naar de skeletbouw van staal. Bij een groot aantal in de jaren 
twintig en dertig gebouwde kantoren, winkels, pakhuizen en 
dergelijke werd echter wel gewapend beton gebruikt als voor
naamste bouwmateriaal. 

Tot slot 
Wie het hele proces van introductie en acceptatie van het 
gewapend beton in Nederland overziet, kan niet anders con
cluderen dan dat dit proces, de bodemgesteldheid, concur
rentie van andere bouwmaterialen en economische omstan
digheden in aanmerking genomen, een min of meer normaal 
verloop heeft gehad. 

De introductie had plaats in een periode dat ons land 
bezig was aan een inhaalmanoeuvre op het terrein van de 
industrialisatie en modernisering van de maatschappij. 

Na een wat ongebruikelijke start in het excentrisch 
gelegen Zeeuws-Vlaanderen, werden de voordelen van het ma
teriaal al spoedig gesignaleerd en geleidelijk volgde de toe
passing op enkele terreinen. In vergelijking tot de introductie 
van ijzer als bouwmateriaal in de negentiende eeuw, valt hier
bij op dat vrijwel van meet af aan ondernemingen uit eigen 
land actief betrokken waren bij het bouwen in gewapend be
ton. In de 'ijzertijd' duurde het enkele tientallen jaren voor 
Nederlandse constructiebedrijven bij grote projecten in staat 
waren te concurreren met buitenlandse firma 's. Met de be
tonbouw was het zelfs zo dat de HBM een pioniersrol kon 
spelen in enkele Zuidamerikaanse landen. Van belang was 
natuurlijk ook dat de markt voor constructies in gewapend 
beton in ons land begin 1900 behoorlijk groter was dan die 
voor ijzerconstructies zo'n 6o jaar daarvoor. 

Rijkswaterstaat speelde een belangrijke rol bij de ac
ceptatie van het gewapend beton . Het materiaal was, omdat 
er ook onder water mee gewerkt kon worden, bijzonder ge
schikt voor het uitvoeren van waterbouwkundige projecten. 
Vervanging van metselwerk door gewapend beton leverde 
verder een belangrijke kostenbesparing op. De kostenfactor 
was natuurlijk ook van groot belang in de utiliteitsbouw, waar 
gewapend beton al snel op vrij ruime schaal werd toegepast. 
In deze sector van de bouwnijverheid ontstonden aan het 
eind van de jaren '20 enkele ook internationaal zeer gewaar
deerde bouwwerken in dit materiaal. In de woningbouw zou 
beton pas tijdens de wederopbouw na de tweede wereldoor
log op grote schaal worden gebruikt. 

De geleidelijke en sectorgewijze invoering van gewa
pend beton als bouwmateriaal, waarbij de crisistijd van de 
jaren dertig een extra temporisering betekende, heeft ervoor 
gezorgd dat de toepassing ervan niet als een revolutionaire 
ontwikkeling wordt ervaren. Toch is het dat in feite wel ge
weest. 

Gewapend beton heeft onze gebouwde omgeving in
grijpend gewijzigd. 
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