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SAMENVAT'IING 

Dit verslag geeft een overzicht van de geschiedenis 

van de elektrotechniek zover het de elektriciteitsvoorziening 

betreft. Na de stand van de wetenschap bekeken te hebben,waar

uit de elektrotechniek zich kon ontwikk.elen,wordt de geschie

denis van de belangrijkste componenten voor de ei~kticiteits- 

voorziening besproken. Het toepassingsgebied geeft aanleiding 

om in te gaan op de sociale en economische faktoren die 

in Engeland en de V.S. medebepalend zijn geweest voor de ont

wikkeling. Het behandelt de opkomst van de elektische verlich

ting,het gebruik van elektrische traktie en van elektrische 

aandrijving in fabrieken. In de daarop volgende conclusies 

worden £aktoren opgesomd die van invloed zijn geweest op de 

ontwikkelingen. Het hoofdstuk over de elektrotechnische fabri

kanten geeft een beeld van de vorming van . de elektrotechnische 

industrie rond de eeuwwisseling,waarbij de grondslag voor de 

huidige situatie werd gelegd 

De globale beschrijving van de opkomst van de elek

triciteit en de elektrotechnische industrie in Nederland be

sluit dit verslag. Hierbij wordt aandacht besteed aan speci

fieke punten die bij de Nederlandse situatie een rol hebben

gespeeld. 

f 
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INLEIDING 

In het kader van het projekt "Techniek en Samen

leving" is deze studie verricht metals onderwerp de opkomst 

van de elektriciteitsvoo~ziening. Lange tijd is'de technische 

ontwikkeling gezien als een op zichzelf staand verschijnsel. 

Er zijn natuurlijk facetten die inherent zijn aa~ ~de technolo

gie. De constructie van een apparaat is voor het merendeel 

een technisch gegeven waar,desondanks,het toepassingsgebied 

reeds een rol speelt. Zowel het innerlijke kenmerk als het 

uiterlijke doel bepalen de vormgeving. Daa rboven komt dan nog, 

los van de techniek,de vraag: ~Maken we er eigenlijk wel ge

bruik van en zo ja,waarvoor en in welke mate"? De antwoorden 

op deze vragen zijn afhankelijk van de bruikbaarheid van het 

produkt en van economische en sociale faktoren,maar ook van 

minder grijpbare omstandigheden zoals de tijdgeest, de inbreng 

van bepaalde individuen of zelfs van toevalligheden. 

Deze studie heeft niet de pretentie en duidelijk 

ook niet de omvang om op deze vragen een afdoend antwoord te 

geven. Voor een dermate omvangrijk gebied als de opkomst van 

de elektriciteit moest in eerste instantie volstaan warden met 

een globaal overzicht. Doordat de geraadpleegde literatuur u 
voor het grootste op Engeland en de V.S. betrekking had,is in 

het eerste gedeelte vooral op die twee landen de nadruk gel~gd. 

Ma.ar door de grote verschillen tussen de Engelse en Amerikaanse 

ontwikkeling heeft di t toch niet tot eenzijdigheid ..: geleid.. -: · . 

Voor de Nederlandse ontwikkeling is behalve de Engelse echter 

ook de Dui tse ontwikkeling van groot bel.ang daar ons land op 

beide landen geHri~nteerd was wat handel en geografis~he lig

ging betreft,evenals in mindere mate op Belgi~ en andere Euro

pes e landen . Er is bizonder weinig litera tuur over de opkomst 

van de Nederlandse elektrotechnische industrie die,ondanks de 

late start, zich een bescheiden plaats heeft weten te ver

overen. 
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1/- De geschiedenis van de elektrotechnische wetenschap 
(1600'-l8Jl) 

In de geschiedenis van de techniek zien we dat 

er een wisselwerking optreedt tussen theoretisc~e of natuur

wetenschappelijke kennis en de praktische uitwerking daarvan 

of technische kennis. De genoemde wisselwerking leidt er toe 

dat uit een technische verbetering een groei aan · wetenschap

pelijke kennis ontspruit en omgekeerd. Ook bij het ontstaan 

van elektriciteit als energiebron zien we de werking hiervan, · 

met dien verstande dater een minimale natuurwetenschappelijke 

basis op elektromagnetisch gebied aanwezig moest zijn voordat 

de technische ontwikkeling o~ gang kon komen. In het volgende 

wil ik een korte en summiere beschrijving geven van de ge

schiedenis van de natuurwetenschap op het gebied der elek

trische verschijnselen. Dit zal gaan tot aan het tijdstip 

waarop techniek en natuurwetenschap dusdanig verweven zijn 

dat een verdere scheiding zinloos is. 

Het eerste belangrijke werk op het gebied van de 

elektriciteitsleer wordt in 1600 in het latijn gep~bliceerd 

onder de titel "De Magnete" door William Gilbert,arts aan het 

hof van Elisabeth I. Hij legt hiermee een experimentele basis 

voor elektrische en magnetische verschijnselen.Het experimen

tele gebied wc~dt sterk uitgebreid als in 1660 de burgemeester 

van Magdeburg,Otto von GUricke,de eerste elektriseermachine 

constueert. Het is nu mogelijke door wrijving elektrische la-
...: .. 

ding in grote hoeveelheden op te wekken. In 1729 lukt· het 

Stephen Gray elektrische lading te transporteren via een draad 

van hennep opgehangen aan zijde. Toen de oorspronkelijke draad 

werd vervangen door metaaldraad,was het mogelijk de lading 

over enige km. te geleiden. Met de ontdekking van de Leids~ 

fles door Cunaeus in samenwerking met Musschenbroek in 1745 

en de verbetering door Watson,wordt het mogelijk lading op te 

slaan. Men doet er velerlei proeven mee zoals het maken van 

grote vonkbogen. Tot 1800 hebben deze ontdekkingen weinig 

praktisch nut met uitzondering van de bliksemafleider die in 

175J door Benjamin Franklin is voorgesteld. 
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De ontwikkelingen raken in ~en stroom

versnelling als Volta in 1800 de 

eerste batterij maakt,waardoor het 

voor het eerst mogelijk . wordt kontinu 

elektrische stroom op te wekken. De 

batterij bestond uit een opeenvol

ging van zilveren en zi~ken plaatjes 

gescheiden door,in een zoute oplos

sing gedrenkte,stukjes karton (fig,1). 

Men zou verwachten dat nu ook snel 

het verband tussen stroom en magne

tisme gevonden is~ Toch duurde het 

nog tot 1820 voordat Oersted dit ver

band op experimentele wijze zou leg

gen door betnvloeding van een kompas

naald. In die periode hielden ook 

Ampere en Arago zich al intensief met 

elektriciteit bezig. De eerste legt 
j ~~};:~~ \_, .. 

. ,- . . _,.u. 
_ .. ...-...,,,,,,r. 

1: Volta's batterij 

in 1820 het verband tussen magne

tische krachten en stroom;de tweede 

beschrijft in 1816 de magnetische in

duktie. In feite heeft Ampere de 

grondslag gelegd voor de theorie van het elektromagnetisme. 

We naderen nu het punt dat alle ingrediijnten,alhoewel 

in rudimentaire vorm,aanwezig zijn voor het ontstaan van elek-

tromechanische energie

omzetting. Een schakel 

ontbreekt nog en dat is 

de wetenschap dat mecha

nische beweging omgezet 

kan ·worden in elektrici

teit. Faraday beschrijft 

in 1821 reeds de beweging 

van een stroomgeleidende 

draad in een magnetisch 

veld, maar de doorbraak 

komt in 18Jl als hij een 

vaste 
geleider 

~ 

draaiende 
magneet'-.... 

___.,...,, __ 

..: -

draaiende 
geleider 

magneet 

2: Faraday's experiment 1821 

, 
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artikel publiceert over zijn experimenten met stromen, mag

neten en induktiestromen ten gevolge van de beweging van een 

geleider in een magneetveld , (fig.2). Hiermee is de weg geopend 

voor de conversie van mechanische energie in elektrische en 

vice-versa,en de verdere ontwikkeling van de transformator. 

Behalve de hier genoemde wetenschappers,hebben velen 

zich bezig gehouden met de elektrische verschijnselen,enkelen 

zijn beroemd geworden zoals Coulomb,Davy,Ohm,Galvani en Henry. 

Ook na 18Jl hebben velen zich gewijd aan de natuurwetenschap

pelijke theorievorming op dit gebied zoals Gauss,Weber,Kirch

hoff,Kelvin,Maxwell,Hopkinson en Tesla. Maar wat ons vooral 

interesseert is de technische vooruitgangial is die nauw ge

bonden aan de wetenschappelijke vooruitgang. We zien dat de 

praktische uitwerking van de nieuw verworven inzichten nog in 

de kinderschoenen staat. Van enige praktische toepassing is 

nog geen sprake evenmin als van enig economisch of maatschap

pel~jk belang. 

Vanaf 18JO begint de technische ontwikkeling van de 

verschillende onderdelen die later samen de opkomst van de 

elektriciteit mogelijk maken. We kunnen een splitsing aan

brengen in drie gebieden, te weten opwekking,verlichting en 

motore~. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de __ 

geschiedenis van de technische ontwikkeling van deze drie ge

bieden. 

I , 
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2/- De geschiedenis van de technische ontwikkeling. 

De voo~ de elektriciteitsvoorziening benodigde compo

nenten hebben alle hun eigen ontwikkeling doorgemaakt die 

hier kort zal worden beschreven. 

-De batterij 

Na de ontdekking van Volta in 1800,die leidde tot 

de eerste batterij,werden er vele experimenten gedaan om de 

batterij te verbeteren. Er deden zich twee belangrijke zwak

heden voor. In rust verslechterde een batterij toch en bij ge

bruik nam de stroom af door polarisatie van de elektroden. In 

18J6 ontwikkelt Daniell een koper-zink batterij metals elek

troliet koper- en zinksulfaat. Deze eel is zelfdepolariserend 

en heeft een emk van 1,1 V. Deze ontdekking geeft een nieuwe 

stimulans tot onderzoek maar desondanks duurt :het tot 1859 

voordat de loodaccu door Gaston Plante wordt ontdekt. Hij ge

bruikte in zwavelzuur gedompelde loden platen waardoor hij 

een stroom liet lopen en ontdekte dat hij deze eel ook weer 
~ 

ontladen kon. De huidige loodaccu is een sterk verbeterde 

versie van de accu van Plante. Voor de huidige droge batterij 

wordt in 1868 door Georges Leclanche de basis gelegd. Hij 

maakte een batterij met een zinken en een koolstof elektrode 

in een oplossing van ammoniumchloride,als depolariserende 

stof gebruikt hij mangaandioxide. De eerste succesvolle droge 

batterij wordt echter pas in 1887 door Hellesen gemaakt. 

Door de vele experimenten met batterijen met ver-
~ - -

schillende elektroden en elektrolieten kreeg de ontwikkeling 

van de elektrochemie,en met name de galvanotechniek,een grote 

stimulans. De elektrochemie kon pas tot ontwikkeling komen 

toen de andere bron van elektrische energie,de generator,een 

gevorderd stadium had bereikt. 

-De generator 

In 1832,een jaar na de publikaties van Faraday, ' 

vertoont Hypolite Pixii de eerste handaangedreven roterende 

generator (fig.J). Dit experimentele tafelmodel leverde via 

een commutator gelijkstroom af. Een aanmerkelijke verbetering 

betekende het ontwerp van St~hrer die het meerpolige principe 
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commutator 

J: Pixii's machine 

introduceert in 18J8 (fig.4). 

Zijn machine was zespolig 

maar het principe was ver

gelijkbaar _met dat van Pixii. 

Op het idee van Sttlhrer 

wordt doorgewerkt door M. 

Nollet die in 1852 een ma

chine maakt waarbij de J2 

roterende spoelen langs de 

polen lopen van evenveel 

vaste permanente magneten 

die in vier achtereenvol-

gende cirkels zijn opgesteld. 

De machine maakte 400 omw/min (53 1/J Hz) en de stroom werd 

via sleepringen afgenomen. 

Deze generator is al 

zo goed dat hij ge

schikt is voor com

merci~le doeleinden, 

alhoewel hij niet es~ 

senti~el verschilt 

van de eerdere ont

werpen: nog steeds 

warden permanente 

magneten toegepast 

alhoewel de elektro

magneet reeds lang 

bekend is (sturgeon 

1825). In 1866 komt 

hierin verandering 

als H.Wilde uit Man- 4: Ontwerp van Sttlhrer 

chester een machine maakt met veldmagneten die bekrachtigd 

warden door een apart aangedreven kleine generator met per

manente magneten (fig.5). Maar W.Siemens zat op hetzelfde 

spoor en komt een jaar later met de zelfbekracht~gde gelijk

stroommachine die hij dynamo-elektrische machine noemt. Deze 

zelfbekrachtiging is mogelijk dankzij het rernanent magnetisme 

in de ijzeren kern van de veldspoelen . 
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Een belangrijke verbetering in_ de vorm

geving is reeds in 1860 door Antonio 

Pacinotti aangeven. Hij ontwikkelt een 

gesloten ringanker zodat de wikkelingen 

het magnetisch veld loodrecht snijden. 

Deze uitvinding ging ongemerkt voorbij 

doordat het in het onbekende italiaanse 

blaadje Nuovo Cimento gepubliceerd werd. 

Tien jaar later komt Gramme echter met 

hetzelfde idee (fig.6). Dit resulteerde 

in een machine die al een vrij konstante 

stroom afgeeft.De ~erfijningen in de ont

werpen nemen steeds meer toe. In 1~72 

verbetert von Hefner-Alteneck (Siemens 

en Halske) het ringanker door met een trommelankerwikkeling te 

komen dat de basis vormt voor vele moderne ¥ikkelingen (fig.7). 

6: Ringanker van Gr~mme 
: . • 

7: dynamo met trommelanker 

A: kern van ijzerdraad 
B: in serie geschakelde 

spoelen 

In hetzelfde decennium neemt de lamellering van het ijzercir

cuit een steeds grotere plaats in. De rendementsverbetering 

is nu zodanig gevorderd dat in 1890 generatoren met een ren

dement van 95~ gebouwd kunnen worden. 

We zien dat rond 1890 redelijke effici~nte genera

toren aanwezig zijn. Het zijn over het algemeen eenfasige, 

meerpolige gelijk- of wisselstroomgeneratoren. Later zijn deze 

ten behoeve van de elektrische energievoorziening geheel over-
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vleugeld door de synchrone generatoren. Aan deze laatste ligt 

dezelfde technische kennis ten grondslag en zij kunnen beschouwd 

warden als een variant van eerder ontwikkelde generatoren. 

- De booglamp 

In het begin waren er twee bronnen'voor elektrische 

verlichting, de booglamp en de later .: ontwikkelde gloeilamp. 

Vlak voor de tweede wereldo())I"log komt daar de gas?ntladings

lamp bij,maar toen was het elektrisch ligt al volledig inge

burgerd. 

Het verschijnsel vonken was al bekend uit de 18e 

eeuw door de proeven met elektrostatische elektriciteit, Na 

de uitvinding van de batterij was het mogelijk een kontinue 

lichtboog op te wekken. Moyes was in 1801 de eerste die de 

heldere lichtboog observeerde tussen twee koo1staafjes die na 

kontakt los van elkaar getrokken worden. In 1808 toonde Humphry 

Davy een koolbooglamp gevoed uit een krachtige batterij. Hier

mee was de weg geopend voor elektrische verlichting ware het 

niet dater eigenlijk geen redelijk · goedkope en eenvoudige 

bron van elektriciteit was. Het succes van alle ontwerpen van 

booglampen hangt vnl af van de maximale brandduur en van het 

mechanisme dat de langzaam afbrandende koolspitsen op een kon

stante ·afstand houdt. Een goed voor

beeld hiervan is de booglamp van Brush 

(1875) die een stroomgeregeld mecha

niekje bezat om de booglengte konstant 

te houden (fig.8). Een eenvoudiger 

booglamp,gemaakt door Jablochkoff te 

Parijs,bestond uit twee naast elkaar 

geplaatste en van elkaar ge!soleercte· 

koolstaven .die,gevoed met wisselstroom, 

geli,jkmatig opbranden. In een lamp 

waren vier van deze eenheden onder

gebracht,een mechaniekje schakelde van 

het opgebrande paar naar het volgende 

LOOSE RING 

0 

8:R6oglamp van Brush 

zodat de totale brandduur wel zes uur bedroeg. Indien de lamp 

doofde kon hij niet vanzelf weer aangestoken warden; dit was 

een onoverkomelijk nadeel. Een vermindering van het onderhoud 
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en een langere levensduur van de koolstaven werd mogelijk 

toen, de koolstaven in een glazen. buisje werden ondergebracht , 

door Marks in 1 89J,een laatste verbetering voordat de gloei

lamp de booiglamp bijna volledig verdrong. 

- De gloeilamp 

Davy had al aangegeven dat het mogelijk was 

licht te maken do.or het laten gloeien van bij voorkeur platina 

of koolstofdraad. Het eerste bekende patent voor een gloeilamp 

verkreeg Frederick de Moleyns uit Cheltenham in 1841. Het glas 

beroette snel en de lamp brandde maar kort. Dit laatste is wel 

te begrijpen als men weet dat het in die tijd nog niet mogelijk 

was een goed vacuum te makeri. Pas inl865 vindt de uitvinding 

van de Sprangel kwikpomp plaats,waarmee hogere vacuums bereikt 

kunn.en worden. Na die ti jd hielden velen, in verschillende 

landen,zich op min of meer succesvolle wijze bezig met de gloei

lamp. Swan,een chemicus,wijdde zich er in 

1877 volledig aan. Hij liet de lampen bran

den terwijl ze nog vacuum gezogen werden 

om de door de hitte uit de glo~idraad ont

snappende gassen ook af te zuigen. Hij ge

bruikte ook als eerste de volledig glazen 

hermetisch afgesloten ballon. In 1878 

slaagde hij er zodoende met goed resultaat 
-

in een gloeilamp met kooildraad te maken. 

Tien maanden later in 1879 kwam ook Edison, 
..:: -9:Kooldraadlamp die onder··-druk van zijn financiers naarstig 

naar de juiste gloeidraad zocht,met sen gloeilamp die een hoge 

weerstand had en 45 uur achter elkaar brandde. 

Nu het principe van de gloeilamp gevestigd is~ 

wordt er van alle kanten aan gewerkt om zowel de levensduur 

als het rendement te verbeteren. In 1881 heeft een nieuwe 

gloeilarnp een verbruik van 5 W/cd ,door het beroeten van het 

glas neemt dit langzaam toe. De levensduur loopt uiteen van 

100 tot 1000 uur,afhankelijk · van het rendement. Men zoekt mid

delen om zowel het rendement bij gelijke levensduur als de 

stevigheid van de gloeidraad te vergroten. Door toepassing 

van metaaldraad en daarna van de gespoten wolfraamdraad wordt 
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het verbruik teruggebracht naar 1.,2 W/cd. 

Deze draad is ech~er zeer broos en vereist 

een complexer en arbeidsintensiever fabri

kageprocede dan de kooldraad • . De in 1911 

door Coolidge (General Electric) uitgevonden 

getrokken wolfraamdraad heeft de stevigheid 

van een gewone metaaldraad waardooir de . 
kwetsbaarheid van de gloeilamp . sterk ver-

minderd wordt. Door de gloeilamp in 1913 

met een inert gas te vullen (uitvinding 

van Langmuir), en de gloeidraad in spiraal

vorm te wikkelen, wist .men het verbruik 

terug te brengen tot 0,5 W/cd. Vandaar de 

naam "Half-Watt-lamp". Deze laatste verbe-

teringen stelde de gloeilamp in staat tegen 10:Metaaldraadlamp 
alle anderen vormen van verlichting te con-

cureren. 

- De elektromotor. 

Daar een elektromotor en generator_principi~el 

uitwisselbaar zijn,zou men verwachten dat de ontwikkeling van 

beide parallel is verlopen. Dat dit niet is gebeurd kornt om

dat dit inzicht maar langzaam groeide. Lenz had het al in 18J8 

verklaard maar Pacinotti,Gramme en Siemens ontdekten het later 

weer op hun beurt. De eerste idee~n waren duidelijk afgeleid 

v~n de stoommachine,maar de roterende motor maakte deze po~ 
..: -

gingen tot hopeloze mislukkingen. 

Sturgeon (Eng.),die in 1825 de eerste elektro

magneet had gemaakt,bouwde de eerste elektromotor in 18J2. 

De rotor bestond uit een ge!nduceerde ijzeren staa£. In l~J4 

maakte Thomas Davenpoort,smid in Brandon (v.s.),een elektro

motor waarvan de rotor bestond uit twee elektromagneten haaks 

op elkaar. De stator bestond ook uit twee elektromagneten die 

het veld opwekten. De commutatie geschiedde door stroomomke

ring in de stator. Het ligt voor de hand dat degenen die de 

elektromotor ontwikkelden ook zochten naar de toepassing ervan. 

De verschillende motoren die Davenpoort ontwikkelde,gebruikte 

hij om een boormachine en een drukpers aan te drijven. In Ru;s-

I 
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land liet Jacoby in 18J9 een elektrisch aangedreven boot be

mand met tien personen op de Niva varen. Deze eerste elektrische 

boo·t behaalde een snelheid van 4, 5 km/uur. Een ander voorbeeld 

van traktie was een elektrische auto ontwikkeld door de Schot 

Robert Davidson in 1840. Deze auto,die ten gevolge van de bat

terijen wel vijf ton woog,behaald een snelgeid van 6,5 km/uur. 

We zien dat door velen ge~xperimenteerd wo~dt om de 

elektromotor te verbeteren en er de nodige toepassingen voor 

te vinden. Deze experimenten zijn wel aardig en hebben onge

twijfeld het inzicht vergroot,maar het praktisch nut is zeer 

beperkt. Er zijn twee obstakels: 

de motoren voldoen zelf niet,hun beweging is niet 

regelmatig genoeg om een goede aandrijving te geven 

- er is geen bron van goedkope elektrische energie.De 

gebruikte batterijen zijn omvangrijk en duur. 

Hoewel in de 60-er jaren van de vorige eeuw generatoren, 

door een stoommachine aangedreven,ter plekke elektriciteit op

wekken,was het zinloos hier een elektromotor mee aan te drijven. 

De verliezen zijn nog groot,de voordelen zijn nul; men kan nog 

beter de stoommachine het werktuig meteen aan laten drijven • 
. I 

Degroote sprong voorwaarts kwam in 1860 door toedoen 

van Paoinotti die zich de beperkingen van de tot nu toe ont-

wikkelde motoren en generatoren bewust was. Hij introduceerde 

het al eerder genoemde ringanker wat het regelmatig draaie~ 

vergrootte. Hij wist ook duidelijk te maken dat dynamo's en 

motoren volledig uitwisselbaar waren. Maar Gramme is in L87J 

nog verrast als zijn generator ook een uitstekende motor 

blijkt te zijn. 

De motoren die hier de revu zijn gepasserd waren alle 

gelijkstroommotoren. Alhoewel ook geschikt vornr wisselstroom 

voldeden ze hierop minder goed door het sterk vonken aan de 

borstels en het moeilijk aanlopen. Men zocht zodoende andere 

middelen om wisselstroommotoren te maken, Dit lukte toen Bailey 

in 1879 via een roterend magneetveld een horizontaal geplaatste 

koperen schijf liet draaien. Door het principe van het roterend 

magneetveld werd het mogelijk een geschikte wisselstroommotor 

te ontwerpen,de basis voor de synchrone en de induktiemotor 
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was gelegd. In 1885 ontwikkelt Galileo Ferraris een experi

mentele induktiemotor. Twee jaar later in 1887 fabriceert 

Westinghouse Company een praktische 2-fasige induktiemotor 

naar een ontwerp van Tesla. De induktiemotor wordt nu verder 

ontwikkeld en blijkt een goedkope,robuuste en betrouwbare 

wisselstroommotor op te leveren,mede door het vervallen van 

de collector in kooiankermotoren~ Reeds in 1890 ~aakt Dobro

wo;sky (AEG) een J-fasige motor van 75 kW. In 1897 verschijnt 

de kooianker-induktiemotor op de markt. De ontwikkeling van 

de synchrone motor,waar een roterend magne~tveld een elektrisch 

bekrachtigde magneet synchroon meesleept,vindt gelijktijdig 

plaats met de induktiemotor en completeert - de serie. 

Rond de eeuwwisseling heeft men de beschikking over 

verschillende soorten elektromotoren die aan de vereiste toe

passingsgebieden aangepast kunnen worden. 

+ door gebruik te maken van stroomverdringing vervalt het even-

tueel opnemen van een weerstand in het rotorcircuit teneinde 

een hoog aanloopkoppel te verkrijgen. 
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J/- Het maatschappelijk kader: de toepassingen. 

Het maatschappelijk karakter van de technische ont

wikkeling wordt niet zozeer bepaald door het technisch apparaat 

op zich, al s wel door de doeleinden waarvoo,r, de in ten tie waarmee 

en; de manier waarop het toegepast wordt. In dit hoofdstuk zal 

ik de gelegenheid hebben om de wederzijdse be!nvloedong twssen 

maatschappij en techniek nader te bekijken. 

Het begin van de ontwikkeling van de elektrici

teitsvomrziening is ook het begin van de geschiedenis van het 

elektrisch licht. Het elektrisch licht was namelijk de enige 

zinvolle verbruikersmogelijkheid die er in eerste instantie 

was met uitzondering van de na 1850 opkomende ~lektrochemie. 

Door de eeuwen heen he~ft men zich met kunstlicht 

van geringe kwaliteit moeten behelpen. Olielampen,fakkels en 

kaarsen verspreidden weinig licht en waren relatief duur. Voor 

de armsten was er slechts de gloed van het haardvuur als ze 

dat al hadden. De steden waren na zonsondergang in het danker 

gehuld,wat de veiligheid niet ten goede kwam. Een substanti~le 

verbetering gaf de gasverlichting die zowel voor straatver

lichting als voor verlichting binnenshuis werd toegepast. Hat 

gas werd gewoon aan het uiteinde van een buis verbrand en gaf_ 

zodoende maar matig licht. De meest in gebruik zijnd branders 

in de 19e eeuw gaven een lichtsterkte van 16cd bij een ver

bruik van ongeveer 150 1/uur. Aan hat eind van de 70-er jaren 

was er een gasbrander van 206 ed. In verhouding tot de huidige 
-zic.h _; - - -

elektrische .verlichting moet men niet teveel van de gasver-

lichting voorstellen. In Engeland,dat een zeer uitgebreid sys

teem van gasvoorziening tegen lage prijzen had,waren in 1881 

1,5 miljoen gasaansluitingen op 6 miljoen huishoudens en de 

openbare verlichting beperkte zich meestal tot de hoofdstraten 

en kruispunten van de betere wijken. Bovendien was de gasvoor

ziening een stadsvoorziening,grote gedeelten van het platte

land bleven onvoorzien. Het kunstlicht zelf was verre van 

ideaal. Bij het verlichten van grote ruimtes met gas- en olie

lampen ontstond er een dusdanige stank,gebrek aan zuurstof, 

hitte en benauwdheid dat een verblijf in zo'n ruimte een aan

slag op de gezondheid was. Het gaskousje,door von Welsbeck 
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uitgevonden in 1885,bracht hierin verbetering door de veel 

grotere lichtopbrengst. Het gasgloeilicht kon de invoering 

van het elektrisch licht wel vertragen maar niet verhinderen. 

- Opwekking en verlichting. 

eerste elektrische lampen waren boOJg

lampen (fig.11). Het felle schijnsel, 

varierend tussen 200 --en 2000· cd ,maakte 

het slechts geschikt voor de verlichting 

van grote ruimten zoals straten,fabrieks

hallen,theaters en warenhuizen. Een 

tweede nadeel,het flikkeren van het licht, 

11:Booglamp met en zonder kap. 

probeerde men op te vangen 

door de lampen te voeden 

met gelijkstroom of wissel

stroom van hogere fre

kwentie. De eerste toe

passing van ·booglicht werd 

pas mogelijk toen men met 

effici~nte (2st) genera

toren elektrische energie 

kon opwekken. De eerst 

bruikbare machine was van 

Nollet. Voor de fabrikage 

ervan,ten behoeve van de 

elektrochemie,werd in 1853 
..: - -

te Parijs de "Compagnie 

de l'Allianc~'gevestigd. 

De eerste praktische boogverlichting werd in 1858 in be

drijf genomen in de vuurtoren van South Foreland (Eng.). D~ 

booglamp wordt gevoed uit een door Holmes verbeterde versie 

van de Nollet-machine. ·Holmes heeft zijn kennis opgedaan 

tijdens werkzaamheden bij de •~Compagnie" en voor deze gelegen

heid een machine gemaakt die met een snelheid van 90 omw/min 

door een 2,75 pk stoommachine aangedreven wordt. Deze toe

passing van. booglicht is zeer succesvol door de v.eel: grotere 

lichtopbrengst dan met olielampen mogelijk zou zijn,wat tegen 



-17-

.

. ' 
· . . · --,~ ' i ·»:• 

Figun: J;:2, Generator room in th<" south lighthouse a t Cap de la Hcve. showing t~e two sets 
of .-\ll iancc generators. From E. Allard , Pharts rt balises, vol. 5 of us Travaux publics 
d, /a Franc,, L. Reynaud , ed .. Paris, 1883. 48th plate at end of volume. 

de hogere prijs opweegt (fig.12). 

Vergelijkt men de prijs,gecorrigeerd ~en opzichte van 

de .lichtopbrengst,voor oliegestookte en elektrische vuurtoren

lichten dan vindt men dat in 1858 deze zich verhouden als l:J. 
. ...: - - -

Door rendementsverbetering is de situatie in 187J gekeerd ten 

gunste van elektrisch licl?,t met een verhouding van 7: 1 vooir 

het "Lizard Light" aan de Engelse kust. Deze vuurtoren had een 

extra grote lichtopbrengst. Hoewel het booglicht als vuurtoren

verlichting zeer goed voldeed,waren er in 1880 slechts tien· 

elektrische vuurtorenlichten op de wereld in bedrijf (Eng 5; 

Fr J; Odessa l; Port Sa!d 1). Naar mijn idee omdat het geen 

direkt economisch voordeel opleverde voor de exploiterende 

maatschappij. 

In de 70-er jaren van de vorige eeuw werden op aller

lei plaatsen proefinstallaties voor boogverlichting opgezet 

t: 
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door de desbetreffende fabrikanten. Ook op tentoonstellingen 

waren ze regelmatig te zien. In 1875 worden de eerste Gramme 

booglampinstallaties in Parijs aangebracht (warenhuizen,pleinen, 

stations).Vanaf 1878 begint de "Societe Generale d'Electricite 

lJ: Mobiele booglampinstallatie 
met Gramme generator. 

de Paris" met het 

aanbrengen van straat

verlichting in Landen 

(Fish Market,Thames 

Embankment) . In 

Duitsland zijn het 

Siemens en Halske 

die de Kaiser Arcade 

in Berlijn als eerste 

van elektrisch licht 

voorzien. In de V.S. 

heeft Brush een zeer 

succesvolle licht-

booginstallatie ont

worpen. Zijn eerste 

openbare.verlichting 

was in Cleveland in 

1879,waar een dynamo 

12 booglampen voedde. Een jaar daarvoo,r had hij reeds kleine 

installaties aan partikulieren verkocht. Het succes van Brush 

waste danken aan de dynamo's 

met een hoog rendement en 

een goede stroomregeling, 

aan de gemiddelde licht

opbrengst van 1000 cd per 

lamp en aan de mogelijk

heid om 16 booglampen in 

serie onafhankelijk van 

elkaar op slechts een ge

nerator te laren branden. 

In 1882 kon men al J2 

booglampen op een dynamo 

aansluiten. De Brush in

stallaties verschenen in 
1 : Gramme dynamo. 
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vele grote steden van de V.S. Als verkooppolitiek werd vaak 

in een stad voor een halfjaar een proefinstallatie opgezet. 

De overweldigende lichtopbrengst maakte de mensen enthousiast 

~n meestal werd ondanks de hogere prijs besloten gaslicht te 

vervangen door elektrisch licht. Het was de grotere lichtop

brengst,die met gaslicht niet te bereiken was,die een afweging 

op zuiver economische gronden belette. De Amerikaanse onder-. 
namers gingen er ook niet van uit dat ze tegen het gaslicht 

moesten concureren maar dat ze iets nieuws brachten wat z'n 

eigen prijs had,zonder evenwel de prijs vanhet gas uit het 

oog te verliezen. 

Brush stichtte de , eerste elektrische centrale te 

San Francisco in 1879. Deze centrale was mede door de hoge 

gasprijs een commerci~el succes. 0ok andere Amerikaanse maat

schappijen zoals de Thomson-Houston Company,de Weston Company 

en de American Electric and Illuminating Company werpen zich 

op de verlichtingsmarkt. 

Rond 1885 is boogverlichting in algemeen gebruik in 

de grote steden van Europa en de V.S, waar de ontwikkeling 

sneller gaat en een omvang bereikt die veel groter·is dan in 

Europa. Het aantal booglampen stijgt in Amerika van 6000 in 

1881 tot 2)5000 in 1890 en 386000 in 1902. In Engeland zijn 

in 1890 700 en in 1907 20000 booglampen ten oehoeve van stads

verlichting in gebruik.De werkelijke verschillen tussen de YS 

en Engeland zijn minder groot daar in Engeland ook nog vele 

partikuliere installaties waren die niet meegeteld ~zijn. Pes

ondanks blijft er een markant verschil dat doo·,r de volgende 

faktoren verklaard kan worden: 

- Het gas is in Engeland veel goedkoper dan in de 

VS. Dat komt doordat in Engeland de afvalprodukten van de 

gasfabriek,oa cokes,teer en stikstofverbindingen,tegen hoge 

prijzen verkocht konden worden aan de staal-,scheeps- en 

kunstmestindustrie. De prijs van stadsgas is er in .1880 drie 

maal en in 1889 1,5 maal zo laag als in Amerika. De drempel 

gaslampen te vervangen doo,r booglampen is daardoor groter. 

In 1883 zijn in Engeland de exploitatiekosten voor boogver

lichting'2 a 4 maal hoger dan voor gaslicht. 
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- De uitvinding van het gaskousje in 1885 maakt het 

gaslicht stralender en nog goedkoper. 

De grate expansie van de Amerikaanse steden door im

migratie. De bevolking van de VS eroeit van 40 miljoen tot 76 

miljoen inwoners in dertig jaar (1870-1900). 

- De Brush booglampen voldeden beter dan de Jabloch

ko:f:f lampen. . 
Boogverlichting was dus bij uitstek geschikt als straat-

verlichting. In de andere toepassingen werd zij gemakkelijk 

verdrongen door de gloeilamp. Met de komst van de metaaldraad

lamp werd de boogverlichting geheel verdrongen. 

Bij de introduktie van de gloeilamp zullen we de in

breng van Edison in de VS nader bekijken. Edison was er niet 

alleen in geslaagd een goede gloeilamp te maken,maar zijn suc

ces is vooral gebaseerd op een compleet verlichtingssyst_eem . 

. -In- 1878 is de Edison Electric Light Company opgericht ter ex

ploi tatie en ontwikk.eling van de gloeilamp. In de verschillende 

opgerichte Company's maakte Edison het gehele systeem van dy

namo's,gloeilampen en aanverwante apparatuur. zoals schakelpa

nelen,zekeringen,schakelaars,stroommeters ed. Dornr complete 

installaties te leveren kon hij de verschillende componenten 

op elkaar a:fstemmen. Edison had zich gebaseerd op het systeem

van de gasfabriek om zijn verlichtingsinstallaties te ontwerpen. 

Hij ginger ook van uit dat streken zonder gasvoorziening t~ 

dun bevolkt of te arm waren om er elektrisch licht te kunnen 

aanbrengen. De eerst.e gloeilampen . hadden dezel:fde Ifchtop-

brengst als gaslampen om de overgang· eenvoudiger te maken. 

De stroomlevering moest geschieden vanuit een elektrische cen

trale via ondergrondse kabels bij een konstante spanning. Ver

gelijk dat met de gas:fabriek,ondergrondse pijpen en konstante 

druk. Het verbruik werd met een stroommeter opgenomen,de prijs 

kwam overeen met de gasprijs en er werd oak maandelijks a:fge

rekend. 

In 1882 wordt Pearl-Street Station,de eerste centrale 

van Edison,in een New-Yorkse wijk geopend. De grootte van de 

centrale was gebaseerd op het aantal in de wijk aanwezige gas

lampen. De installaties waren van tevoren al uitgebreid getest 
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in Menlo Park en in Londen (Holburn Viaduct) zodat de risico's 

tot een minimum werden beperkt. Alhoewel de e~rste centrales 

slechts een klein gebied voorzagen,was er toch al het probleem 

van de verliezen en spanningsval in de geleiders. 0~ de ver

liezen te beperken is het gewenst de spanning zo hoog ~ogelijk 

te nemen. Een minder goede methode is de koperdoorsnede te 

vergroten,bovendien is koper duur. Bij de boogverlichtin$ had 

men -hier weinig last van omdat men de in senie staande lampen• 

met een hoge spanning voedde (circa ~O V per lamp). Edison be

greep dat hij het stroomverbruik van de gloeilampen zo klein 

mogelijk moest houden om niet met te grote verliezen of' te 

dure kabels te blijven zitten. Hiervoor was een gloeilamp met 

een hoge inwendige weerstand noodzakelijk,maar een hoge gloei

spanning benadeelt het rendement van de gloeilamp. Een pro

bleem was ook het spannings-

verlies in de geleiders. Om 

dit te vermijden gebruikte 

hij een systeem als in fig. 

15 staat aangegeven. De 

"feeder" was relatief dik 

om het spanningsverlies te 

beperken. De Lampen konden 

zodoende allen op ongeveer 

gelijke spanning branden. 

Deze gelijkstroominstallaties 

bleken bij uitbreiding toch 

te veel verliezen te geven. 

Om hieraan tegemoet te komen 

bedacht Edison het J-draden 

systeem waarbij de werkzame 

spanning in feite tot 220 V 

werd verhoogd met een rela

tief dunne balansgeleider 

(fig.16). Dit systeem lever-

de een koperbesparing van 

67% op. Maar de grote handi

r_feeder 

+ 

11101/ 
main -

.. 
· enz · 

15: "feeder-main" sys teem. 

+I ll'OV 
..: -

enz 

+ l110V enz 

16: J-draden systeem. 

cap van het gelijkstroomsyste~m was toch de beperkte transmis-
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siemogelijkheid. In het begin leverde dit geen probleem op om

dat de centrales in de dichtbevolkte stadswijken warden gebouwd 

en de afnemers binnen een straal van een enkele kilometer 

woonden. In oktober 1888 zijn er 185 centrales opgericht met 

een gemiddelde capaciteit van 2500 gloeilampen.· 

Tegan zijn eigen verwachting in had Edison meer suc

ces met de ge!soleerde installaties. Hun aanleg was goedkoper 

doordat ze minder uitgebreid waren en er veelal reeds een stoom

machine aanwezig was. Het betrof hier kleine installaties voor 

partikulieren waarop gemiddeld 250 lampen branden. De eerste 

van dit soort was in 1880 op het stoomschip Colombia in gebruik 

genomen, In de volgende acht jaar warden ruim 1)00 getsoleerde 

installaties verkocht aan verschillende afnemers: 

- textielfabrieken,machinewerkplaatsen,drukkerijen. 

In het algemeen die bedrijven waarbij het ontstaan van betere 

werkom.standigheden en een beter onderscheid van kleuren door 

elektrische verlichting tot hogere produktiviteit leidden. 

- meelfabrieken,petrochemische industrie,papierfa

brieken. De gloeilamp is hier veiliger dan elke andere ver

lichting met open vuur. 

- kantoren,winkels,theaters,hotels,ziekenhuizen en 

schepe~. De gloeilamp gaf hier een duidelijke verbetering in._ 

het comfort en de concurrentiepositie. 

Een andere pionier in de elektriciteitsvoorziening 

was Westinghouse Electric Company,opgericht in 1886. Zes jaar 

na Edison verschijnt deze firma op de markt met de ~ leveri-ng 

van wisselstroomcentrales,gloeilampen en aanverwante apparatuur. 

Dankzij de toepassing van wisselstroom kan Westinghouse in die 

gebieden komen waar het Edison systeem niet meer rendabel is. 

In 189) zijn er 510 wisselstroomcentrales met een gemiddelqe 

aansluiting van 2000 lampen geleverd door Westinghouse. De be

nodigde kennis wordt opgedaan door enkele Gaulard en Gibbs 

transformatoren en een Siemens ~enerator uit Europa te laten 

komen. 0ndanks tegenstand van zijn staf zette G.Westinghouse 

de ontwikkeling van wisselstroom toch door. De Company ont

wikkelde een eigen transformator om de hoge tra~~m1ssiespan

·~TTg te reduceren. Gaulard en Gibb hadden de transformatoren 
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in een serieschakeling toegepast met de bedoeling de gebrui

kers van het hoogspanningssysteem te scheiden. 

De veel geringere investeringen aan koper en de vee~ 

gunstiger tra nsmissiemogelijkheden bij het gebruik van wissel

stroom schiepen de mogelijkheden elektrische centrales buiten 

de dichtbevolkte stadsdelen te stichten. Hierdoor werden zo~ 

wel de stichtingskosten als de exploitatiekosten van centrales 

veel lager. Voeg daaraan toe het verdwijnen van de zeer kwets~ 

bare en onderhoudsintensieve commutatoren,de steeds grotere 

opwekkingseenheden en de flexibiliteit bij het opwekken van 

verschillende spanningen,dan ziet men dat wisselstrpom bij 

groeiende produktie vele voordelen bezit. Maar het had ook na

delen die maakten dat men er huiverig tegenover stond. In begin 

waren er alleen collectormotoren die ongeschikt waren voor wi s

selstroom. Daartegenover stond dat elektrische aandrijving nog 

nauwelijks toegepast werd. Pas na de komst van de induktiemo

tor beschikt men over een goede wisselstroommotor,maar dit 

vereist draaistroom. De eerste wisselstroomgeneratoren was men 

niet in staat parallel te laten lopen. Door de onderlinge ver

schillen in de wikkelingen van de generatoren waren de opge

wekte spanningsvormen niet gelijk. Bij parallelschakeling 

bleven .daardoor vereffeningsstromen lopen wat verliezen gaf 

en het onregelmatig lopen bevorderde. Bovendien was het moei

lijk het geschikte moment te bepalen waarop parallel geschakeld 

kon warden. Sommigen meenden dan ook dat het onmogelijk was, 

maar Wilde had het al in 1869 met succes uitgeprobee.•rd . en_ 

Hopkinson bevestigde het in 1883 nogmaals. Doo,rdat men •wissel

stroomgeneratoren niet parallel schakelde,was men verplicht 

bij geringe stroomafname toch alle opwekkingseenheden ·bij een 

lage belastingsgraad te laten draaien , wat het rendement zeer 

nadelig be!nvloedde. Een derde nadeel was de onmogelijkheid 

van het gebruik van accu's. In vele installaties waren bat

terijen accu ! s ge!nstalleerd om 's-nachts,in geval van storing 

enpncterhoudswerkzaamheden en bij piekbelasting de stroomvoor

ziening te verzorgen. De voordelen wogen op tegen de nadelen, 

die met het voortschrijden der techniek langzaam verdwenen,en 

zodoende werd de concurrentie van Westinghouse met Edison 
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steeds groter. 

Edison liet niet na wisselstroom in een zo kwaad moge

lijk daglicht te stellen. De akties die ondernomen werden te

gen wisselstroomhadden zelfs onfrisse kanten maar .. konden de 

groei ervan niet tegenhouden. Zo liet de Edison'Company zich 

er toe verleiden in 1888 ~over de gevaren van wisselstroom een 

rood boekje te publiceren met een lijst van pers~nen die er

door ge~lektrokuteerd waren. Een medewerker van de Company 

wist ook te bewerkstelligen dat de elektrische stoel bekrach

tigd werd met Westinghouse ge:mieratoren. Het doel was duidelijk, 

het publiek moest voor eens en vooir altijd overtuigd worden. 

V;;Ln het dodelijke gevaar van wisselstroom. Op 6 augustus 1890 

vond de eerste terechtstelling op d~ elektrische stoel plaats. 

De stijfkoppige akties tegen wisselstroom waren geheel tegen 

de Westinghouse Company gericht. De techniek stelde Westing

house in het gelijk,de Edison centrales aanvaardden wissel~ 

stroom voor opwekking en transmissie en verkregen gelijkstro~m 

voor distributie via roterende omzetters. 

Een derde grote onderneming in de VS,die buiten de con

troverse bleef,was de Thomson-Houston Company. Zij pionierden 

niet zoals Edison en Westinghouse,maar legden zich er op toe 

apparatuur te maken waarvan de technische en commerci~le waar

de gebleken was. Begonnen in boogverlichting,legden zij zich 

toe op gloeilampen (1884),verlichtingsinstallaties (1885}, -

ge_lijkstroommotoren ( 1886}, transf'ormatoren en wisselstrooni

generatoren (1887) en elektrische treinsystemen (1888). D.e 

Thomson-Houston Company had z'n groei te danken aan uitge

kiende degelijke apparatuur en het opkopen van andere firma's 

als dat zo uitkwam. In 1891 had de T-H company 500 wissel-

s troom..:. ·_ en:··:;1,.00 geli jks troomcen trale s in de VS ge!ns talleerd. 

In Engeland was een van de pioniers op elektrotechnisch 

gebied R.E.Crompton. Hij fabriceerde booglampen,dynamo's en 

aanverwante apparatuur. Zijn verdienste lag in de samenwerking 

met Willans die een sneldraaiende stoommachine voor schepen 

had ontwikkeld. De samenwerking -·resul teerde in een zeer succes

vol le direkt gekoppelde,snel lopende (J50 omw/min} vertikale 

stoommachine voor de aandrijving van generatoren (fig.17 ' en 
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(al Maiden Lane Power Station. London. 1!189 
Willans vertical high-sr,ec«J engines coupled to Edison Hopkinson dynamos. two of 84 kW 
,armcity an«J two of SO kW, supplied the famous Gatti's restaurant in the Strand and the Adelphi 
Theatre. An extensive surrly system, the Charing Cross Electricity Suprly Co .. grew out of 
this r ionecr effort. ( Photo : Tht' F.ngint'l'r) 

17 : Partikuliere elektriciteitscentrale. 

. 

18). De populariteit blijkt wel uit het feit dat in 1892 68~ 
van het draaiend vermogen in elektrische installatie~ opgewekt 

wordt met Willans eenheden. In de rest van Europa en de VS 

waren langzaam lopende stoommachines in gebruik (50 tot 150 

omw/min) gekoppeld via band of riem aan multipolaire dynamo's. 

Deze konden veel gemakkelijker voo,r grote vermogens gemaakt 

worden waardoor ze de Willans stoommachines langzaam maar 

zeker verdrongen. De toepassing van de stoomturbine overvleu-
..: -

gelde echter beide. In 1906 wordt in Engeland de laatste 

stoommachine in een centrale opgesteld (Greenwich Station,4 

eenheden van J,5 MW). In 1884 bouwt C.A.Parsons de eerste 

stoomturbine met het oog een generator aan te drijven. Het 

principe van de stoomturtiine gaat terug tot Heron van Alexan

dri~ (2e eeuw voor J.C.),maar het probleem was een effici~nte 

machine te bouwen zonder de snelheid tot extreme waarden te 

hoeven opvoeren. Parsons slaagde hier voor het eerst in doo-r 

meerdere schoepenraderen achter elkaar te plaatsen en de stoom 

via axiaal geplaatste kanalen te geleiden. De turbine is 

kleiner,goedkoper en eenvoudiger in gebruik en onderhoud dan 

de stoommachine (fig.19). In de loop der jaren weet men het 

.._-:..: -- -.... :.-J -----. :~ ·-: __ __ .,. __ 
. -··- -------
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(/>I Re~cnt's Park Station. St. Pancras, 1891 
Kapp 6-polc: machines driven by triple-expansion Willans engines. an outstanding example of 
hoth dynamo design and station layout which preceded the turbine era. 
( Photo: c~ntral Elutricity G~n~rating Board) 

18 : Londense elektriciteitscentrale. 

rendement hoog op te voeren door verbetering van de schoepen

raderen,het aanbrengen van een condensor en opvoering van het 

rendement van de stoomcyclus door oververhitting,herverhitting 

en water en lucht voorverwarming. Het is duidelijk dat de ge

nerator · aangepast moest worden aan de snellopende turbine. 

Maar reeds in 1887 zijn er 10 turbogeneratoren in bedrijf op 

ge!soleerde plaatsen (schepen,afgelegen gebieden). In 1890 _ 

wordt de eerste elektrische centrale,Fourth Bank Power Station 

in Newcastle,met uitsluitend turbogeneratoren in bad.rijf ge~ 

nomen. Het stoomcircuit is nog zonder condensor,die wordt in 

1892 in het circuit opgenomen. Hiermee wordt het rendement van 

de stoommachine overtroffen. De basis voor de elektrische cen

trale zoals wij die nu kennen is gelegd. 

De ontwikkeling van elektrische centrales in Engeland 

was met horten en stoten op gang gekomen. Na het samengaan 

van . Swan eni Edison in de"Edison and Swan United Electric Light 

Company Ltd~ in 1881,bezat deze maatschappij het monopolie 

voor de fabrikage van gloeilampen tot het aflopen van het oc

trooirecht in 189J. Ze konden hierdoor de prijs van een gloei

lamp handhaven op Js.ld •. terwijl in Duitsland een gloeilamp 
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19: Relatieve afmetingen van een 
stoommachine en -turbine. 

slechts ls. kostte. 

In Engeland werd het 

de praktijk dat daar

toe . opgerichte elek

triciteitsmaatschap

pijen een of meer 

centrales exploiteer-. 
den ten behoeve van 

elektrische verlich

ting. In 1A81 en '82 

werden vele van deze 

maatschappijen ge-

sticht. Men was van 

mening dat men tegen 

het goedkope gas 

moest concurreren. 

Maar de kosten van 

elektriciteit waren 

te hoo~ om dat mogelijk te maken. Vele elektriciteitsmaatschap

pijen hielden de prijs kunstmatig laag in de verwachting dat 

een snelle groei en de bijbehorende schaalvergroting,de kosten 

van op~ekking en stichting zouden doen dalen waardoor de pri.j_s 

onder dat van gaslicht zou zakken. Deze verwachtingen werden 

niet gerealiseerd en in 1883 gingen vele maatschappijen fa~l

liet of moesten ander'zins sluiten. Aan de verkoopcijfers van 

elektrotechnische fabrikanten blijkt deze beweging~guide~ij~: 

Brush (Eng) 
Siemens Bros: 

1881, ~80000 
~ )6000 

·, 82,~200000 
. ~ 84000 

'8J,~ 35000 
~ 71000 

Na deze neergang kwam de elektrische energievoorziening weer 

langzaam op gang maar het aantal centrales bleef Jerk acht_E:'r 

bij de partikuliere installaties. In 1912 wordt slechts 40% 

van de elektrische energie in centrales opgewekt,die niet aan 

elkaar gekoppeld zijn zodat ze veel meer vermogen bezitten dan 

nodig is. Delage prijs van het gaslicht was een duidelijke 

rem op de groei. In de tweede helft van de 80-er jaren reken

den de elektriciteitsmaatschappijen een commerci~el verant

woorde prijs. Het bleek dater genoeg rijke stadslui waren 
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om de ontwikkeling van de elektri£ikatie op gang te brengen 

en uit te breiden. In de 90-~r jaren krijgen ook de provin

ciesteden elktrisch centrales. Men moet zich de ontwikkeling 

van de elektrische energie voor verlichting n~et_ te ontstui

mig voorstellen. In 1910 maakt in Engeland 6 a 7% van de 

stadsbevolking gebruik van elektrisch licht dat dan nog wel 

duurder is dan gaslicht. 

De Engelse wetgeving was een andere bron van vertra

ging. In 1882 werd na het advies van de "Select Committee" de 

"Electric Light Act" uitgevaardigd. In deze wet was vastge

legd dat maatschappijen licenties konden krijgen voor de op

wekking en distributie van elektriciteit waarmee ze meteen 

het monopolie verkregen voor het leggen van bovengrondse lij

nen en het openbreken van straten ten behoeve van kabelaan

leg. - Het ditributiegebied werd begrensd door de gemeentegrens. 

Na een periode van 21 jaar konden de maatschappijen door het 

lokale bestuur tegen vervangingswaarde worden opgekocht• In 

1884 waren 120 aan~ragen voor een licentie gedaan waarvan er 

7J toegewezen waren,maar er was geen een installatie in uit

voering genomen. Het nadelige effekt van de wet lag niet in 

de technische beperkingen ervan want die konden worden om

zeild. _Voor de aanleg van bovengrondse lijnen was een een

voudige toestemming van de gemeente voldoende en men kon ook 

kabels leggen over partikulie1 terrein (langs spoorwegen) zo

dat in het geheel geen licentie vereist was. De onzekerheid 

bij de financiers,die er weinig voor voelden om na 21 jaar, 
..: - . 

als de zaak eenmaal goed liep,het bedrijf tegen bouwkosten 

te moeten overdoen,leidde er toe dat oo~ maatschappijen die 

zonder licentie werkten moe{lijk aan kapitaal konden komeh : 

Ook daar was men bevreesd voor nationalisatie zoals dat de 

praktijk was geworden bij de gasbedrijven. In 1888 werd de 

termijn van 21 op 42 jaar gebracht,hierdoor kreeg de bouw 

van elektrische centrales een nieuwe impuls. 

In Engeland liep de controverse over wisselstroom 

niet hoog op. Het grootste deel was in het begin gelijkstroom. 

Daar men toch ook het probleem van de transportverliezen dui

delijk voelde ; bedacht men af en toe vernuftige maar ondeug

delijke systemen die meer kwaad dan goed deden. In Colchester 
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transporteerde men de gelijkstroom onder hoge spanning naar 

een groep afnemers waar een set in serie geschakelde accu's 

werd opgeladen. Voor het gebruik werden de accu.' s parallel 

geschakeld en zodoende onder lage spanning weer ontladen. 

Elke groep afnemers had twee sets: terwijl de ene geladen 

werd,leverde de andere de stroom aan de afnemers. Dit systeem 

vertoonde zoveel mankamenten dat het weggedaan werd en men 

weer overging op gasverlichting. Het duurde daarna 14 jaar 

voordat er weer een nieuwe poging werd gedaan elektrische ver

lichting aan te leggen. 

Alhoewel in het begin van de 90-er jaren gelijkstroom

systemen een voorsprong hadden omdat ze door het gebruik van 

batterijen een kontinue voorziening mogelijk maakten,kwamen 

er ook wisselstroominstallaties op de markt. Een: voorbeeld 

hiervan was de voorziening in New Bond Street (Londen),de 

Grosvenor Gallery installatie waarvooT de generatoren door 

Siemens Bros waren geleverd . . Men wekte een enkelfasige wissel~ 

stroom op bij een spanning van 2 kV,die via bovengrondse lij

nen •erd gedistribueerd. Elke afnemer was via een transforma

tor op dit net aangesloten. Het opvallende is dat het nog 

steeds een seriesysteem betrof. De transformatoren dienden 

niet voor spanningsverlaging maar voor de galvanische schei-. -
ding. Bij de uitbreiding was men gedwongen om een andere ves

tigingsplaats te zoeken. Hiertoe richtte men in 1887 de "Lon

don Electric Supply Corporation" op waarbij Ferranti in dienst 

trad. Ferranti was van mening dat men door de snelle groei 
..: -

beter een centrale buiten Londen kon vestigen. Zodoende werd 

een wisselstroomeentrale in Deptford ontworpen met een 10 kV 

kabelverbinding naar Grosvenor Gallery. De plaats van de cen

trale was gunstig want er was koelwater voorhanden en de aan

voer van kolen te water was eenvoudig en dus goedkoop. Maar 

de omvang van het ontwerp was buiten alle proporties. Zo zou

den er vijf generatoren van 7,5 MW ieder opgesteld worden, 

wat tien maal zo groot was als de tot dan toe gebouwde. Ze 

zijn dan ook nooit afgekomen,men stelde zich tevreden met 

kleinere. Het geplande op te wekken vermogen was genoeg om in 

1890 alle elektrische lampen in Loriden te laten branden ter

wijl de maatschappij maar een gedeelte van de stad voorzag. 
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Er waren geen geschikte 10 kV kabels daarom ontwierp Ferranti 

met yeel succes een kabel waarin voor het eerst getmpregneerd 

bruin papier als isolatiemateriaal was toegepast. In 1889 

werd de centrale in bedrijf genomen. Maar het geheel was een 

financi~le catastrofe en daarbij kwamen nog ver~chillende on

gelukken,zoals het a:fbranden van de Grosvenor Gallery instal

latie,zodat Ferranti uit de Corporation werd gezet. Maar Fer

ranti had een ontwikkeling op gang gebracht die · voortgezet 

zou worden nl. het bouwen van grote opwekkingseenheden buiten 

de stad. Deze ontwikkeling was een gevolg van de besparingen 

die de ermee samengaande schaalvergroting opleverde,maar werd 

pas mogelijk na de volgende technische ontwikkelingen: 

- meerfasige wisselstroomsystemen (draaistroom) die 

een besparing op de transmissiekosten en op de bouwkosten van 

generatoren geven. 

- hoogspanningskabels om de transmissiekosten zo laag 

mogelijk te houden. 

- de stoomturbine is uitermate geschikt om grote gene

ratoren aan te drijven,maar ook op alle fronten goedkoper dan 

de stoommachine. 

- de opkomst van elektrische traktie en aandrijving 

in de industrie waardoor de opwekking de gehele dag kan plaats

vinden en niet alleen tijdens de verlichtingsuren. Een verho

ging van het economisch rendement is het gevolg. Deze ontwik

keling komt in Engeland rond de eeuwwisseling op gang. In 1900 

wo·rdt 85% van de in elektrische centrales opgewekte energie 

voor verlichting gebruikt ,.in 1906 is di t gedaald t~t 52% -en 

in 1913 tot JS%. Hieruit blijkt dat de groei van de elektrische 

energieomzetting sterk gestimuleerd is door de introduktie van 

elektrische traktie en aandrijving. 

- Elektrische traktie. 

Elektrische traktie word t g.ebruikt voor 

de trein,de tram en de metro. De trein is in Engeland een goed 

funktionerend systeem. Het spoorwegnet,dat opgebouwd is sinds 

in 1829 de eerste spoorlijn tussen Liverpool en Manchester ge

opend werd,is vrij uitgebreid en wordt frekwent bereden. Niet 

alleen grote maar ook kleine steden worden door de trein aan-
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gedaan,maar de spoorwegen zijn uit het cent~um van Londen ge

weerd. 9e enige aandrijving bestaat uit stoomlokomotieveri die 

niet geschikt zijn voor korte trajekten. In 186J wordt door 

de Metropol tan Railway de eerste ondergrondse . op. stoom gebouwd, 

een lijntje van Paddington .. naar Farringdonstreet. De aanleg 

is kostbaar daar eerst een sleuf wordt gegraven die later aan 

de bovenzijde weer gesloten wordt. De luchtvoorziening moet 

geschieden via talloze roosters. Voor de komst van de elek

trische tram was er slechts de paardetram,alhoewel men ook wel 

door kabels of door stoom aangedreven tramwagens zag. Dever

voerscapaciteit van de paardetram was laag door de geringe 

snelheid en de beperkte omvang van de tramwagens. Desondanks 

verscheen hij in vele steden waar de behoefte aan een goed 

stadsvervoermiddel erg groot was. Dit kwam omdat de steden 

zeer dicht bevolkt waren en ook steeds groter werden. 

Van meet af aan werd ge~xperimenteerd met elektrische 

traktie. Het voeden van de motoren uit batterijen bleek een 

grote beperking en was veel te duur. Voordat elektrische trak

tie op gang kon komen moesten er eerst enige technische pro

blemen worden opgelost: 

- de elektrische energievoorziening van de individu

ele wagens. 

- stevige borstels en collectoren om de hoge stromen, 

ten gevolge van het veelvuldig optrekken,te geleiden. 

- de overbrenging op de wielen. 

In 1879 presenteren Siemens en Halske een elektris~he_ 

lokomotief in een ronde baan van JOO meter lengte. De lokomo

tief wordt gevoed via een derde rail. Hiermee is in eerste in

stantie de energieoverdracht opgelost,maar dit systeem is in 

de stad niet geschikt vanwege het gevaar die de derde rail op

levert. Het is alleen op vrije spoorbanen toepasbaar. In het 

daarop volgende jaar bouwen Edison en Field (Electric Hailway 

Company) een experimentele elektrisch spoorbaan in Menlo Park. 

Nog een. jaar later bouwt Siemens een elektrische spoorbaan in 

Lichterfelde (Berlijn) als commerci~el projekt. Als in 18ij4 

het trolleysysteem wordt uitgevonden is de weg open voor de 

stadstram. De intraduktie van koolborstels in 1888 lost vele 

commutatorproblemen op. Tussen 1889 en 1900 wordt de traktie 
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door Westinghouse,General Electric en Siemens dusdanig verbe

terd dat dit ~en stimulans vormt op de elektrifikatie. De 

verbeteringen houden in: 

- vergroot rendement 

gunstiger gewichts-vermogen verhouding 

- volledige afsluiting van de motor zodat er geen 

water en vuil in doordringt 

- dalende prijs. De prijs van traktiemotoren daalt 

in Engeland met 70~ tussen 1891 en 1895. 

Daar er in Engeland een goed werkend spoorwegnet was, 

bleek er geen behoefte te zijn om tot elektrifikatie over te 

gaan,temeer daar dit geen direkte besparingen opleverde. 

Elektrische traktie was wel een middel om de capaciteit van 

sub-urbane spoorwegen op een goedkope wijze te verhogen en zo 

indirekt besparingen te doen. In 1882 wordt met steun van 

Siemens de eerste elektrische ondergrondse lijn geopend maar 

deze is duur omdat ze op de oude manier is gegraven. In 1887 

wordt de eerste elektrische ondergrondse lijn,die_ volgens het 

tunnelsysteem (tube) is gegraven,geopend (City and South Lon

don Subway). De elektrische installatie wordt verzorgd door 

E.Hopkinson in dienst bij Mather and Platt die van oorsprong 

textielmachinerie~n fabriceren. Het gehele projekt wordt een--

financi~le en technische mislukking doordat tunnels,motoren 

en genera toren allemaal net iets te klein zijn gedimensione_erd. 

De Londense ondergrondse begint pas goed op ~ang te komen als 

de amerikanen er zich mee gaan bemoeien. Eerst is dat Ge~eral 

Electric in de vorm van de Electr~c Traction Co Ltd,maar van

af 1901 koopt Charles T.Yerkes,financier uit Chicago,verschil

lende maatschappijen op met de bedoeling ze uit te breiden. 

In 1902 vestigt hij de "Underground Electric Railways of Lon

don Ltd",die treinstellen van General Electric betrekt en de 

generatoren van Westinghouse. Deze Amerikaanse investeringen 

betekenen een grote stimulans voor de Londense metro maar het 

financi~le succes viel tegen doordat er bovengronds een uit

gebreid netwerk van tramlijnen was ontstaan en later door de 

verschijning van de veel goedkopere autobussen. 

De zich expanderende steden hadden grote behoefte aan 

veilig en snel openbaar vervoer. De elektrische tram voorzag 
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hierin maar maakte het tevens mogelijk dat de steden nog 

groter konden worden. Bovendien waren er overweldigende eco

nomische voordelen voor de exploitatie van de tramwegen wat 

blijkt in de grote investeringen in minder dan tien jaar. De 

elektrische tramlijnen komen het eerst in de vs'op,vijf jaar 

later gevolgd door Du.itsland en nog eens vijf jaar later in 

Engeland. In 1892 is Jl~ van de tramlijnen in de . ys elektrisch, 

in 1897 is dat 88%; daarintegen is in Engeland in 1897 9% ge

!lektrificeerd. De Engelse industrie heeft niets bijgedragen 

aan de ontwikkeling van elektrische traktie. De motoren waren 

vnl. van Amerikaanse makelij waarmee de Engelse industrie op 

dit . gebied volledig overvleugeld werd. 

De elektrische tramwegen hebben vele indirekte maatschap

pelijke gevolgen gehad: 

- verbetering van de leefomstandigheden in steden. 

- ontsluiting van voorsteden en het daarmee samen-

hangend woon-werkverkeer. 

- verlaging van huishuren in binnensteden door een 

trek naar buiten. 

- stimulans op de woningbouw in de voorsteden. 

Oorspronkelijk werd elektrifikatie gezien als een middel 

om de aandrijfkosten te verkleinen. Rij de spoorwegen was di~

nog niet mogelijk en bij de tramwegen maar nauwelijks. Dewer

kelijke economische waarde van elektrische traktie lag ind~ 

toegenomen snelheid en het inzetten van grotere tramstellen, 

zodat op een relatief goedkope wijze de vervoerscapacite~t en 

de dienstverlening verbeterd konden worden. 

-Elektrische aandrijving. 

Het is zonder meer een feit dat de 

elektrische aandrijving het aanzien van fabrieken grondig· -

heeft gewijzigd. Toch heeft men het belang ervan niet meteen 

ingezien;de elektrifikatie van de industrie komt pas later op 

gang,na de verlichting en de traktie. In Engeland kan men dui

delijk drie investerinsperioden onderscheiden met betrekking 

tot de elektrifikatie. Tot 1895 wordt vnl.ge!nvesteerd in cen

trales,van 1895 tot 1905 in de elektrische tram en ondergrondse. 

Na 1905 gaat het grootste gedeelte van de investeringen in de 
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elektrotechnische branche naar de industri~le aandrijving. 

Engeland had een hoog gemechaniseerde industrie. In 

het algemeen waren de bedrijfshallen rondom een of meerdere 

centrale stoommachines gebouwd. Door die bedrijfshallen liepen 

lange drijfassen met wielen die via banden of riemen de werk

tuigen aandreven. De inrichting van de fabriek werd bijna ge

heel bepaald door dit aandrijfsysteem. De rondlop~nde banden 

leverden gevaar op voor de arbeiders,maakten veel lawaai,be

moeilijkten het onderhoud en maakten een onafhankelijke aan

drijving onmogelijk. In 1894 zijn er slechts drie fabrieken 

met gelijkstroomaandrijving waarvan twee elektrotechnische 

industrie~n zijn (Electric Construction Company,Siemens Bros 

en een katoenspinnerij). Maar rond 1900 kwam de introduktie 

van elektrische aandrijving in de Engelse industrie op gang, 

toen pas begon ook de introduktie op uitgebreide schaal van 

elektrische verlichting in de industrie. De eerste bedrijfs

motoren waren gelijkstroommotoren die in vele gevallen wel 

voldeden. De induktiemotor,die ongeschikt is voor traktie, 

washier wel op zijn plaats maar vereiste draaistroom. De 
. 

Engelse industri~len zagen echter niets in draaistroom,pleeg-

den er geen onderzoek naar of ontwikkelden het op een andere 

wijze. · zoctoende kwamen de benodigde generatoren en motoren 

uit de VS (General Electric en Westinghouse) en van het vaste

land van Europa (Brown-Boveri en AEG). De introduktie van w~s

seistroomaandrijving verloopt dan ook maar langzaam: in 1901 

is in Engeland minder dan 6 MW aan induktiemotoren ~opgest-eld. 

Maar in datzelfde jaar stort de Duitse markt in wat een sterke 

verlaging van de exportprijzen oplevert. Van 1901 tot 1905 

daalt de prijs van elektromotoren met 50%. 

In het begin keken de Engelse fabrikanten vnl. naar 

de direkte financi~le besparingen die elektrische aandrijving 

zou opleveren. Deze waren zeer gering zodat dit nogal ont

moedigend werkte,maar de prijs van elektriciteit zakte van 

4 d/kWh in 1900 tot 1,4 d/kWh in 1911. De indirekte voordelen 

van elektrische aandrijving waren evenwel veel belangrijker: 

- de opstelling van werktuigen kon afgestemd worden 

op de eisen van het produktieproces doordat men niet meer aan 
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de drijfassen gebonden was. 

- door het verdwijnen van de centraal opgestelde 

stoommachine kon ook de bouwwijze van de bedrijfshallen af

gestemd warden op de produktie, 

~ door elektrifi.katie kon men op vrij • goedkope wijze 

tot produktieverhoging komen; dit is alleen van belang in een 

groeiende economie. 

- verbetering van werkomstandigheden. 

- eenvoudiger onderhoud, 

De elektrifikatie van de industrie stimuleerde de ver

vanging van mechanische werktuigen,de introduktie van nieuwe 

en de verandering van inrichting van bestapnde fabrieken en 

had zodoende een gunstige invloed op de economie. Van de 

andere kant had een groeiende economie een stimulerend effekt 

op de invoering van elektrische aandrijving. 
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Tussentijdse conclusies. 

Uit het voorgaande is gebleken dat vele faktoren in 

Engeland,en daar niet alleen,een rol hebben gespeeld bij de 

invoering van elektrische verlichting,traktie -en - aandrijving 

en de opkomst van de elektrotechnische industrie. We kunnen 

daarbij onderscheid maken tussen faktoren die eigen zijn aan 

de toepassing van elektriciteit,of inwendige fak~oren,en fak

toren die dat niet zijn,of uitwendige faktoren. Bovendien 

kunnen we dan ook nog onderscheid maken tussen gunstige en 

ongunstige faktoren. 

Gunstige uitwendige faktoren: 

- een redelijk grote bovenlaag (upper-middle class) 

die zich de dure elektrische verlichting kon permitteren. 

- investeringen door lokale autoriteiten en buiten

landse financiers. 

- toename van het re~le inkomen in het laatste 

kwart van de vorige eeuw 

- een vrije markteconomie zonder hoge invoerrechten. 

- grate dichtbevolkte steden waar straatverlichting 

en goed vervoer urgent was. 

- overzees afzetgebied waardoor in geval van econo

mische crisis een afzetmarkt beschikbaar bleef. 

Ongunstige uitwendige faktoren: 

- goedkoop stadsgas en bovendien een uitgebreide 

voorziening ervan. 
..: -

monopolieposities waardoor prijzen kunstmatig 

hoog worden gehouden. 

reeds vergevorderde mechanisatie waardoor in eerste 

instantie de behoefte om op een andere wijze te mechaniseren 

k lein was. 

- het conservatieve karakter van de Engelse finan

ciers waardoor kapitaal bij voorkeur in bekende,gevestigde en 

risicoloze zaken werden gestoken. 

- geringe economische groei waardoor de invoering 

van elektrische aandrijving langzaam verliep . 

. - b_eperk.eilde- we:tgeving . 
--~=-=---= - - -~ -- -::-:.-::--=- - - . . - -:.-. ·. -- ,_= _,..- . --;.-: 

--. - . ---
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Gunstige inwendige faktoren: 

- verhoging van de lichtopbrengst onder prettige 

omstandigheden. 

- verhoging van de vervoerscapaciteit van tram en 

stadsspoorweg. 

goedkope wijze om de produktie te verhogen. 

- konstante daling van de prijs door de _ bouw van 

grote effici~nte centrales met turbogeneratoren. Elektro

technische materialen worden goedkoper terwijl het rendement 

stijgt. 

- verbetering van arbeidsomstandigheden,produktie

processen enz. 

- verbetering van leefomstandigheden door elektrische 

verlichting en traktie. 

- aansluiting op bestaande systemen; de elektrische 

lamp vervangt de gaslamp,de elektromotor vervangt de stoom

machine en de paarden. 

Ongunstige inw.endige faktoren: 

- snel ontwikkelde doch technisch onvolw~ar~ige 

installaties veroorzaken soms een terugval op het oude be

staande. 

De hier opgenoemde faktoren zijn,op enkele na,niet 

typisch Engels maar worden in meer of mindere mate elders ook 

aangetrof£en. Bovendien zijn dit niet de enige,er ! spelen nog 

vele onnaspeurbare lokale en persoonlijke faktoren ~mee • bi~ de 

besluitvorming van direkties,besturen en individuen. 
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4/- De elektrotechnische fabrikanten in kart bestek • . 

Door de vele technische vernieuwingen en ontwik

kelingen die-de beginfase van de elektrotechnische industrie 

kenmerken,was er een nauwe samenwerking nodig tussen ingenieurs 

en ondernemers. De ·zakelijke kwali tei ten van ingenieurs en in 

hoeverre ondernemers technische ontwikkelingen op hun waarde 

konden schatten bepaalden in hoge mate het succes . van een on

derneming. Het samengaan van zakelijke kwaliteiten en een hoog 

technisch inzicht in een en dezelfde persoon (Edison,Rathenau} 

was veelal de basis voor een succesvolle en expanderende on

derneming. Maar in Engeland warden in 1890 slechts 20% van de 

bedrijven geleid door ingenieurs,de rest wordt vnl. geleid 

door zakenlui,juristen,bankiers en grootgrondbezitters. 

De meeste ingenieurs die elektrotechnische door

braken bewerkstelligden kwamen van het Europese vasteland met 

uitzondering van de ontwikkeling van de gloeilamp. De beschik

baarheid van deze ontdekkingen was echter internationaal. 

Vaak was het een reeks van ontwikkelingen i~ verschillende 

branches die een; commercil!el verantwoord produkt m~gelijk 

maakten. Dit des te meer als een bedrijf een geheel afgerond 

systeem koru leveren. We zien dit niet alleen bij de elektrische 

verlichting maar ook bij de toepassing van traktie en turbo

generatoren. Vele ingenieu~s uit de begindagen van de elek

trische energieopwekking kwamen uit de sector telegrafie waar 

de· mechanische eisen aan de apparatuur minimaal war-en. Vele van 

de eerste ontwerpen waren dan ook te slap. De probiemen aie · 

opgelost moesten warden waren vaak meer mechanisch van aard 

dan elektrotechnisch,desondanks zullen we z·ien dat niet de . 
vanouds bekende bedrijven de leiding in de industrie zullen 

nemen maar de nieuw gevormde elektrotechnische bedrijven. 

Hiervan zal ik een chronologisch overzicht geven. 

- De Engelse industrie. 

To~ 189J waren er verschillende succesvolle 

Engelse industrie~n die de crisis in 188J overleefd hadden. 

De belangrijkste was Crompton met boog- en gloeilampinstal

laties. Dit bedrijf was ook sterk op export naar de kolonie~n 
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en Latijns Amerika gericht. In de perio.de 18R8-1895 zien we 

een sterke toename van de vraag naar verlichtingsinstallaties. 

De belangrijkste firma's daarin zijn de "Electric Construction 
II 

Corporation" en "Mather and Platt", De Edison-Swan Company" 

heeft tot 1893 het monopolie op de gloeilamp waarna een sterke 

import plaatsvindt (AEG) en eigen f'abrikage door de "Gene·ral 

Electric Corporation" op gang komt. De import ne~~t pas af na 

1910 als Engelse fabrieken wolfraamlampen gaan ma.ken. Vlak 

voor 1914 zijn er drie belangrijke gloeilampproducenten: 

"Siemens Bros" , "British Thomson-Houston 11 · ··en "G.E.C." 

De belangrijkste ontwikkeling in de elektrotechnische 

industrie,draaistroom,wordt volledig genegeerd door de Britse 

industrie, In 1900 is deze industrie valledig overvleugeld 

d~or de Amerikaanse (Westinhhouse,B.T-H. en General Electric) 

en de Duitse (Siemens,AE~) ten gevolge van de snelle ontwik

keling van elektrische traktie, In 1898 is 1/J van de bestaande 

en 95{ van de in aanbouw zijnde generatoren t.b.v. traktie 

van Amerikaanse oorsprong. To~h zijn er rond de eeuwwisseling 

nog enkele britse bedrijven (Dick,Kerr and Company, G.E.C.) 

De baten van de elektrotechnische industrie in 1907 ziet er 

als volgt uit (in miljoenen ponden): 

-elektrische machinerie~n 

-kabels 

-elektrische lampen 

-instrumenten,batterijen,onderdelen 

-kontraktwerk (reparatie en aanleg) 

4,J 

5,8 

0,5 

1,9 

l r7 
14,2 

De Engelse elektrotechnische industrie wordt gekarakteriseerd 

door een verzameling kleine bedrijven waarvan Keen enkele dui

delijk overheerst,de kabelindustrie is de meest winstgevende. 

- De Amerikaanse industrie 

Vanaf het begin vertoont de elektro

technische industrie in de VS een neiging tot concentratie, 

De industrie komt op met de booglamp. De belangrijkste pro

ducenten ervan zijn de "Brush Electric Company" (1877),"Thom

son-Houston Electric Company" (in 188) gevormd uit de "American 

Electric Company"), "Weston Electric Light Company" ( een samen-
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gaan in 1882 van de "'Weston Dynamo Electric Machine Company" 

en de "U.S. Electric Light Company") en "American Electric 

and Illuminating Company" (1881). Met de gloeilamp komt ook 

de "Edison Electric Light Company" (1878) op en later de 

"Westinghouse Electric Company" (1886). 

In 1888 begint T-H. een politiek van opkoop van andere 

booglampfabrieken als de gelegenheid zich voordoe~. In 188~ 

wordt Brush,de belangrijkste concurrent,opgekocht. 

Vanaf 1885 begint de Edison Company eenreeks gerechte

lijke vervolgen wegens octrooiaantasting om de concurrentie 

uit te schakelen,in 1894 wordt dit gevolgd door kartelvorming 

met Westinghouse. Ondertussen zijn de verschillende Edison 

Company's samengevoegd tot de"Edison General Electric Company" 

(1889) waarbij Edison zich uit de produktie terugtrekt. 

De elektrische traktie kent twee succesvolle systemen, 

een van F.J.Sprague en een van Westinghouse. Maar in 1889 

wordt Sprague opgekocht door E.G.E.C. In 1892 gaan T-H. en 

E.G.E.C. saman op in de "General Electric Company" vanwege 

leiderschapsproblemen bij E.G.E.C. en voa,r de uitwisseling 

van octrooirechten. 

Dank.zij de ontwikkeling van draaistroom kan Westinhhouse 

opkomen. In 1889 koopt Westinghouse U.S.E.L.C.,neemt Tesla in

dienst alsmede enige Sprague ingenieurs om een traktiesysteem 

te ontwikkelen. In 1892 zijn de verkopen van Westinghouse 1/4 

van die van G.E.C. maar in 1900 is dit gestegen tot de helft 

dankzij de traktie en draaistroom. Iri 1894 en '95 vrnden veel 

twisten om oc_tr_oo.irechten tussen W·estinghouse en G.E.C. plaats. 

Westinghouse was overtuigd dat G.E.C. uitsluitende octrooien 

bezat voor elektrische traktie. G.E.C. had dezelfde overtui

ging tegenover Westinghouse ten aanzien van draaistroom. I~ 

1896 maken beide zich samen nog sterker tegen de rest door 

een uitwisseling van octrooien met elkaar af te spreken. In 

1 9 03 koopt G.E.C. de "Stanley Electric Manufacturing Company" 

die al enige tijd door Westinghouse wordt vervolgd wegens 

octrooibreuk. ~.E.C. heeft in 1900 dan reeds de vestiging in 

Chicago van Siemens en Halske overgenomen. In 1898 koopt 

Westinghouse de"Wallen Manufacturing Company" die al enige 

tijd door G.E.C. wordt vervolgd wegens octrooibreuk. 
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Westinghouse neemt in 1000 ook de "Lorain Steel Company" over 

Op deze wijze zijn in de VS twee giganten overgebleven. 

- De Duitse industrie 

Iri Duitsland vindt een geliJksoortige 

ontwik.keling plaats als in de VS. In de 80-er jaren is Siemen,s 

en Halske de belangrijkste elektrotechnische industrie. Zij 

fabriceert elektrische machines en telegrafieapparatuur. Rond 

1890 wordt AEG (oorspronkelijk de "Deutsche Edison Company") 

de naaste concurrent van Siemens en Halske. De stuwende kracht 

achter AEG is Rathenau. In 1889 koopt AEG het Sprague octrooi 

voor traktiemotoren van E.G.E.C. waardoor ze ee,n voorsprong 

verkrijgen op Siemens. Dankzij het werk van Dobrowolski binnen 

AEG krijgen ze ook een voo-rsprong voor draaistroommachines. 

De baten van de elektrotechnische industrie stijgen van 155 

miljoen mark in 1895 tot 270 miljoen mark in 1900. Na de 

eeuwwisseling treedt er een economische recessie op waardoor 

de groten kans krijgen de kleinen op te kopen. AEG koopt 

"Union Elektricit~ts Aktiengesellschaft" op in bezit van de 

T-H. octrooien,en Siemens en Halske kopen Schuckert. Zodoende 

blijven er twee giganten over die een geheime kartelvorming 

aangaa~. 

De industrie~n in de andere landen van Europa hebben 

me~r het karakter van de Engelse elektrotechnische industrie, 

een kleine versnipperde industrie. 
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~/- De opkomstt van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. 

In de 80-er jaren van de vorige eeuw was Neder

land sociaal-economisch sterk achtergebleven bij de haar om

ringende landen. De industrie was varu geringe .betekenis in dit 

overwegend agrarisch land; in 1877 zijn er slechts 26 machine

fabrieken met in totaal 7500 werknemers. De opkomst van de 

Duitse industrie heeft grote invloed op de hande1 ~met het 

buitenland,deze stijgt van 600 miljoen in 1880 tot 1,2 miljard 

gulden in 1900. Door deze algehele achterstand in Nederland, 

is het te begrijpen dat de introduktie van elektriciteit niet 

alleen. later maar ook veel langzamer op gang komt. 

De introduktie van elektriciteit vertoont het 

zelfde karakter als in het b~itenland. Eerst schaffen parti

kulieren complete verlichtingsinstallaties aan voor de ver

lichting van hun etablissementen. Het betreft hier hotels, 

winkels,magazijnen en werkplaatsen waarvan de eigenaren niet 

alleen om het gemak maar ook uit concurrentieoverwegeningen 

elektrisch licht aan laten brengen. In grote steden worden uit 

sommige installaties ook de omringende gebouwen en woningen 

voorzien waardoor de z.t. blokcentrales ontstaan. Complete 

centrales vervangen tenslotte de blokcentrales terwijl daar

naast ook partikuliere installaties nog een tijdlang blijven-

bestaan. _ 

In het begin van de 80-er jaren werden de eerste 

uit het buitenland ge!mporteerde partik11liere installaties 

in Amsterdam en Rotterdam aangelegd. De enige Nederfanderin 

die tijd die zelf bruikbare verlichtingsinstallaties ontwierp 

en produceerde was Willem Smit uit Slikkerveer. Hij stichtte 

ook de eerste elektrische centrale te Kinderdijk (1886). Het 

is opvallend dat dit niet eerder gebeurd is in grote steden 

door de agentschappen van gevestigde buitenlandse ondernemingen 

die toch al enkele jaren ervaring op dit gebied hadden. Hier

voor zijn twee redenen aan te geven: 

- de gasprijzen waren in Nederland laag. In 1900 kost 

gas tussen de Si 7 cent per m3 (A'dam 9 cent),terwijl in 

Duitsland de prijs tussen de 9,5 en 12 cent lag. 

- de exploitatie van het gas was in gemeentehanden. De 
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gemeentebesturen vreesden concurrentie voor het stadsgas en 

stelden daardoor strenge voorwaarden. 

In 1881 en '82 worden te A'dam reeds tien aanvragen 

vo~r elektrische voorziening ingediend maar Ben W weigeren 
..: -

.vergunning te verlenen en pas in 1888 krijgt d~ N.V.Elektra 

een gedeeltelijke concessie die in 1892 omgezet wordt in een 

volledige concessie tot 1918,zonder monopolierechten. Agent

schappen van buitenlandse firma's richten Nederlandse Ver

lichtingsmaatschappijen op die,door de strenge voorwaarden -van 

de gemeentebesturen,vooral in kleinere gemeenten optreden 

(Ir.1899 blz.17·). Een uitzondering hierop is Den Haag waar 

vanaf 1889 een centrale door Siemens en Halske ge~xploiteerd 

wordt. 

De eerste bekende gemeente~xploitatie is de in 1886 
-

opgerichte straatverlichting in Nijmegen. De booglampen worden 

gevoed uit een installatie opgesteld in het gebouw van de 
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Nijmeegsche Waterleiding. Maar het zal nog enige jaren duren 

voordat de gemeenten de elektriciteitsvoorziening naar zich 

toe trekk~n,veelal naar aanleiding van de intrduktie van de 

elektrische tram en van elektrische hijskranen in de havens. 

Rotterdam start de exploitatie van een gemeentelijke centrale 

in 1895 gevolgd door Groningen en Haarlem in 1902,Amsterdam in 

1904,Utrecht in 1905,Den Haag in 1906,Arnhem en Leiden in 1907, 

Nijmegen in 1908,Delft,Dordrecht en Gouda in 1910,Tilburg in 

1911 en Leeuwarden in 1912. 

Tot 1898 is de groei langzaam maar gestaag verlopen. 

Dit blijkt uit de groei van het opgestelde vermogen. In 1886 

bedroeg dit 60 kW,in 1889 250 kW,in 1892 950 kW,in 1895 1900 kW 

en in 1898 2750 kW. Maar de ontwikkeling bleef toch achter 

bij het buitenland. We zien dat in Amsterdam met 513000 inwo

ners in 1898 het aangesloten vermogen 1550 kW bedraagt. Dit 

is weinig in vergelijking met veel kleinere steden in Duits

land en Frankrijk· met hetzelf'de aangesloten vermogen: Stutt

gart 158000,Stettin 140000 en Straatsburg iJ5000 inwoners. 

Alleen Rotterdam komt hier bovenuit met 1880 kW op 310000 in

woners. In 1901 zijn er in Nederland JO gemeenten met stroom

voorziening uit centrales met een totaal opgesteld vermogen 

van 5800 kW. 

Een verdere stimulans op de elektrifikatie vormt de 

elektrische tram. Hoewel in 1891 de H.T.M. de lijn Den Haag~ 

Scheveningen in bedrijf stelt met accuwagens,komt de elektrische 

tram in Nederland pas na de eeuwwisseling op gang. ~De Ams~er

damse paardetram strekt zich in 1898 uit over SO km enkelspoor 

en wordt enige jaren later ge~Hektrificee!rd waarbij er een 

eigen gemeentelijke centrale gebouwd wordt. Behalve in grote 

steden verrijst de elektrische tram ook in het interstedelijk 

verkeer waar hij een grote rol speelt. In 1899 wordt de lijn 

H·aarlem-Zandvoort geopend, in 1904 de lijn Amsterdam-Haarlem, 

in 1911 de lijnen Leiden-Katwijk en Leiden-Noordwijk. De elek

trische maar ook de stoomtramlijnen breidden zich uit zodat 

in 1923 buiten de grote steden een net van 2913 km,waarvan 

J44 km dubbelspoor,was ontstaan. De concurrentie van de veel 

goedkopere autobus heeft dit weer geheel teniet gedaan. 

Dooir de uitbreiding van de levering van elektriciteit 
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vanuit grate steden naar omliggende gemeenten,gaan ook de pro

vi·nciebesturen er zich mee bemoeien. De gewestelijk.e besturen 

van Noord-Brabant en Groningen stellen in 1911 een ~vergunning

stelsel vast voor gemeentegrens overschrijdende exploitatie 

en vaardigen verordeningen uit betreffende de opwekking en 

distributie van elektriciteit. Vanaf 1913 verleent het Rijk 

concessies voo~ levering en exploitatie van elektriciteit . -~ 

deze concessies ~omen in handen van de provinciebesturen te

recht. In i920 tracht de regering de gehele elektriciteits

voorziening te centraliseren maar de Tweede Kamer wijst dit af. 

Zoals ook in het buitenland heeft de elektrifikatie 

het eerst plaatsgevonden in de steden en de omliggende~ebieden. 

Voor Nederland houdt dit in dat eerst vnl. de grate steden in 

het westen van het land en daarmee eerst het westen van het 
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land van elektrici tei t voorzien was. Een gunstige ui.tzondering 

hierop vormde Twente,waar in het plaatsje Borne ree-ds in 1894 

een centrale gesticht werd, en Zuid-Limburg waar de kolen

mijnen elektriciteit voor eigen bedrijf opwekten maar ook in 

omliggende gebieden distribueerden. 

0ndanks de stedelijke en provinciale opsplitsing van 

de elektriciteitsbedrijven wordt al in een vroeg_ stadium naar 

samenwerking gezocht. Reeds vanaf 1902 houden de direkteuren 

van elektriciteitsbedrijven informele bijeenkomsten om onder

linge verstandhouding te kweken en enige technische afspraken 

te maken betreffende de te gebruiken spanningsniveau's bv. In 

1913 wordt de"Vereniging van Direkteuren van Elektriciteits

bedrijven in Nederland" (VDEN) opgericht naar Duits voorbeeld 

(vereinigung der Elektricit~tswerke). Het lidmaatschap was 

slechts mogelijk op uitnodiging en was beperkt tot bedrijven 

die er belang bij hadden. In de praktijk kwam het er op neer 

dat alleen de grootste bedrijven plus enkele kleinere,in to

taal maximaal J0,bij de vereniging betrokken waren. Binnen 

de VDEN komen ve~l zaken van gemeenschappelijk belang zoals 

brandstoffen,prijzen,kosten,veiligheid,normalisatie,hoogspan

ni~gsnetten,wettelijke regelingen,kwaliteit van materialen en 

voorlichting aan de orde. 

Na 1910 treedt een uitbreiding op naar de vraag naar 

industri~le elektriciteit en de toepassing van elektrische . 

po_lderbemaling wordt gemeengoed. Tijdens de eerste weJ·e-l .d

oorlog neemt het aantal huishoudelijke aanslui tingen in d.e 

stad en op het platteland snel toe om de ontstane schaarste 

aam petroleum en vetkolen voor de fabrikage van gas eenigs

zins te kunnen opvangen. Maar het huishoudelijk verbruik neemt 

pas na de oorlog sterk toe wanneer de moeilijkheden met de 

aanvoer uit het buitenland zijn verdwenen. Een grote stimulans 

voor deze groei was het gratis aanleggen van enige lichtpunten 

in de woning door de elektriciteitsmaatschappijen. Zij beperk

ten het finan-.ci~le risico door het plaatsen van muntmeterin

stallaties. De krachtdadige aanpak tijdens en na de oorlog 

heeft de achterstand van Nederland t.o.v. het buitenland sterk 

verkleind. Een gevolg van de snelle groei tijdens en na de 



-47-

oorlog was het toepassen van ondeugdelijke elektrotechnische 

materialen en in het bizonder kabels. Hierdoor werd de oprich

ting van een keuringsdienst binnen de VDEN gestimuleerd. Deze 

dienst wordt in 1927 omgezet in de N.V.KEMA. 

Resumerend kunnen we zeggen dat de algehele late 

industri~le ontwikkeling in Nederland ook kenmerkend is ge

weest voor de ontwikkeling van de elektriciteitsyoorziening. 

Doordat de gemeente- en provinciebesturen,ondanks hun oorspron

kelijke terughoudendheid,de exploitatie van elektriciteit na de 

eeuwwisseling in eigen hand namen,werd het mogelijk elektri

citeit voor de laagst mogelijke prijs beschikbaar te stellen 

evenals dat bij de gasvoorziening was gebeurd. Dit heeft mijn 

inziens de elektrifikatie bespoedigd. Maar er waren ook groepen 

mensen die,verontrust door het achterblijven van Nederland,de 

nodige druk wilden uitoefenen voor de bevordering van elek

triciteit in algemene zin. Hiertoe werd in 1895 de "Neder

landse Vereniging voor Elektrotechniek" opgericht. In het be

stulllr ma.men hoogleraren (o.a. Kamerlingh Onnes en J.A.Sn±jders 

C.Jz~.~ en leidinggevende ingenieurs plaats. Doel van de ver

en1ging was het stimuleren van de elektrotechniek door de be

vordering van onderwijs,normalisatie,standaardisatie,het op

zetten ·van een elektrotechnisch laboratorium,de uitwisseling

van kennis,het aanleggen van statistieken en de bevordering 

van de veiligheid. Bij de oprichtingsvergadering meldden zi~h 

108 leden aan. In de verwachting dat een bundeling van krachten 

meer effekt resorteert gaat de vereniging in 1899 een fu~ie 

aan met het KIVI,waarin zij als vakafdeling blijft bestaan 

(Ir.1895 blz.426). 
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6/- De opkomst van een elektrotechnische industrie i _n Nederland. 

Het ontstaan van een industrie is altijd het ge

volg van meerdere faktoren. We zullen enige faktoren die be

langrijk zijn geweest voor de elektrotechnische,industrie 

nader belichten. Er ii.s al gewezen op de lage graad van. indus

trialisatie in de vorige eeuw. Buitenlandse produkten waren 

vrijelijk beschikbaar op de open markt. Om de eigen industrie 

te stimuleren werd in 1869 de octrooiwet buiten werking ge

steld,er werden geen nieuwe octrooien verleend. Dit had het 

voordeel dat fabrikanten ongehinderd alle produkten die zij 

wensten voor de Nederlandse markt konden fabriceren. Voor een 

land dat achterloopt bij de industrialisatie en geen innoverende 

industrie bezit is dat geen nadeel. Ook voor ambachtelijk ge

ori~nteerde industrie is een goed werkende octrooiwet van 

weinig belang. Wat de opstelling van buitenlandse fabrikanten 

tegenover een octrooivrij land was zal nader onderzocht moeten 

worden. Maar met de voorsprong in kennis en ervaring die zij 

op elektrotechnisch gebied hadden was er weinig te vrezen 

voor eventuele Nederlandse copie~n. Met de groei v~n een eigen 

industrie en het doen van eigen onderzoek kwam er steeds meer 

behoefte aan een nieuwe octrooiwet. Deze treedt pas op 1 juni 

1912 in werking. 

Voor de •1ntwikkeling van de elektrotechnische 

industrie is een goed opgeleid technisch kader van essenti~el 

b~lang. Maar tot aan de stichting van de Technische Hogeschool 

te Delft in 1905 is het in Nederland niet mogelijk als elek

trotechnisch ingenieur af te studeren. Belangstellenden hier

voor zijn aangewezen op het buitenland. In 1888 worden de 

eerste colleges (2 uur) in de elektrotechniek aan de Poly

technische School gegeven. In Duitsland,Zwitserland en Belgi~ 

wemelt het dan reeds van de instituten waar men tot elektro

technisch ingenieur opgeleid kan warden. In Luik bv. wordt aan 

de Universiteit aldaar in 188J een instituut voor de opleiding 

tot elektrotechnisch ingenieur opgericht. De oorzaak van deze 

langzame ontwikkeling moet niet gezocht worden bij de stu

denten en hoogleraren waar wel belangstelling bestond maar is 

waarschijnlijk meer het gevolg van de afwachtende houding die 
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de verantwoordelijke bestuurders innamen. 

Binnen de ingenieurswereld was er ruimschoots be-
' langstelling voor de verschillende facetten van de elektro-

techniek blijkens de talrijke publikaties in "cte · rngenieur", 

orgaan van de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs,gepubli

ceerd vanaf 1886. Het is echter een vraag in hoeverre inge

nieurs buiten zuiver technische belangstelling oo~ industri~le 

belangstelling vertoonden. Uit de gepubliceerde artikelen in 

"de Ingenieur" blijkt er wel veel belangstelling te bestaan 

voor zuiver technische aangelegenheden,openbare werken,sociale 

en economische vraagstukken,maar ik heb de indruk gekregen 

dat partikuliere industri~le aangelegenheden zoals fabrikage

technieken,produktontwikkeling en industriijle processen met 

name in de sektor elektrotechniek weinig of geen aandacht 

krijgen. Dit punt zal nader onderzocht moeten worden op zijn 

juistheid en op de vraag in welke mate de angst voor concur

rentie en de drang tot geheimhouding van ondernemerskant een 

rol hebben gespeeld. 

Rond de eeuwwisseling zijn er enige elektrotechnische 

bedrijven (o.a.gloeilampenfabrieken in Eindhoven,Middelburg, 

Nijmegen en Venlo) maar op de wereldtentoonstelling te Parijs 

in 1900 is de inzending van de N.V.Eiektrotechnische IndustrI~ 

v/h Willem Smit en Co. de enige Nederlandse bijdrage op elek

trotechnisch gebied (Ir.1900 blz.497). Het ontstaan van een· 

Nederlandse elektrotechnische industrie wordt bemoeilijkt door 

de concur.rentie van buitenlandse bedrijven,die een ~duidel~jke 

voorsprong hebben. Toch ontstaan er na de eeuwwisseling nog 

verscheidene industrie~n op dit gebied {zie bijlage Bl). 

Dankzij de eerste wereldoorlog waardoor de concurrentie van 

buitenlandse bedrijven wegvalt,samenvallend met een sterke .. 

expansie van het distributienetwerk,krijgen sommige bedrijven 

een sterke impuls die zij door de toenemende internationale 

groei na de oorlog weten te behouden. Een tweede fenomeen van 

de eerste wereldoorlog was de verzelfstandiging van de indus

trie doordat men vaak moest overgaan tot het fabriceren van 

benodigde industriijle goederen die voor de oorlog b1gevoerd · 

werden 
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We zullen het ontstaan van enige bedrijven van dichtbij be

kijken. 

- In 1R82 wordt door Willem B.Smit,stammend uit 

een geslacht van scheepsbouwers en wiens vader ~linknagelfa

brikant is,en Adriaan Pot,een scheepsbouwkundig ingenieur die 

in Engeland gestudeerd heeft,de eerste · Nederlandse elektrotech

nische industrie te Slikkerveer opgericht. Willem~ Smit had 

zelf een dynamo geconstrueerd waarna hij een transportabel 

opwekkingsaggregaat bouwde. Hiermee maakte hij een toernee 

door het gehele land om bekendheid te krijgen en de voordelen 

van elektrische verlichting te tonen. Hij wist op die manier 

enige orders binnen te krijgen (Grand Hotel Coomans,C.S. te 

A'dam en de gevangenissen te Scheveningen,Breda en Arnhem), 

maar voorzag ook zijn familie scheepsbouwers van verlichtings

installaties. In het begin legde hij zich toe op de levering 

van verlichtinsinstallaties voor schepen,fabrieken en parti

kulieren,later werden ook elektrische kracht en aandrijfinstal

laties gefabriceerd. In 1886 richt Smit de "N.V.Elektrische 

Verlichting Kinderdijk" op,de eerste elektrische c~ntrale in 

Nederland die in 1890 wordt uitgebreid. Smit levert in 1886 

ook de gehele openbare verlichting in Nijmegen. In 1897 wordt 

de firma omgezet in de "N ~V.Elektrotechnische Industrie v/h 

Willem Smit en cou. Het assortiment wordt langzaam maar zeker 

uitgebreid en men vervaardigt zowel motoren en generatoren 

al"s transformatoren en omvormers. De produktie is grotendeels 

voor de binnenlandse markt,de uitvoer is moeilijk {Ele~tricien 

blz.222). Door de uitbreiding van het assortiment wordt de 

vennootschap gesplitst. In 1911 wordt de "N.V.Willem Smit en 

Co. Elektromotorenfabriek" opgericht die in 1918 omgezet wordt 

in de zelfstandige onderneming "El~ktromotorenfabriek Dordt". 

Een jaar later wordt ''Willem Smit en Co. Transformatorenfa

briek" te Nijmegen opgericht. 

We zien dat zich hier een volwaardig· elektrotechnisch bedrijf 

heeft ontwikkeld dat nog steeds bestaat en bij de Holec is on

dergebracht. 

- In 1894 richt R.W.H.Hofstede Crull te Borne een 

ingenieursbureau op,in 1897 omgezet in de firma Hofstede Crull 
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en Willink. Het ingenieursbureau bouwt in 1894 een centrale 

te Borne -waarvan de compo~enten van andere fabrikanten be

trokken worden. BLj de uitbrijding der werkzaamheden wordt 

later overgegaan tot gedeeltelijke zelffabrikage~ In 1898 

bouwt de firma centrales te Elst en Terborg. De toenemende 

akti vi tei ten lei den er toe da t de firma in 190'8 word t omge

,et in de "N.V.Hengelosche El•ktrische en Mechani~che Appa

ratenfabriek" (Heemaf),een nog steeds bestaand bedrijf. 

- In 1907 richt F.Hazemeyer,leider van de technische 

afdeling van het ingenieursbureau Ho·fstede Crull & Willink, 

de firma "F.Hazemeyer en Co~ op. Irt 1913 wordt deze firma om

gezet in een N.V. In het bedrijf worden vnl. installatiemate

riaal en schakelinstallaties voor hoge en lage vermogens ge

fabriceerd. Voor de oorlog is het bedrijf gericht op de binnen

landse markt. Tijdens de eerste wereldoorlog treedt er een 

sterke groei op door het wegvallen van de concurrentie. In 

1922 vindt de oprichting van de "N.V.Hazemeyer's Fabriek van 

Signaalapparaten",gericht op scheepsapparatuur,plaats. Door 

een economische crises in 1921 worden de tolmuren tn de Euro

pese landen verhoogd. De export vermindert en men besluit 

buitenlandse produktiefirma's te stichten in BelgiU (1922) 

en Frankrijk (19J0). Ook warden er dan licentiekontrakten 

afgesloten met de firma's"A.Reyrolle en Co.Ltd~ in Engeland 

(1931) en SACE in Itali~. 

- In 1910 richt de Delftse werktuigboukung~g ing~

nieur J.T.Duyvis de "N.V.Hollandsche Draad- en Kabelfabriek" 

(Draka) te Amsterdam op. Duyvis heeft zijn praktijkervaring 

in Duitsland opgedaan en het bedrijf met familikapitaal ge

vestigd. Op de Nederlandse markt moet hij de concurrentie aan- , 

gaan met vnl. Engelse (Harley) ) en Duitse fabrikanten (Hacke-n

thal,SUd-Deutsche,Siemens,AEG,Land- und Seekabelwerke). Maar 

het is een gunstige tijd door de sterke uitbreiding van het 

elektriciteitsnet en door de komst van de eerste wereldoorlog 

waardoor de buitenlandse concurrentie uitviel. In de oorlog 

wordt de groei eenigszins getemperd door grondstoffenschaarste, 

daarna groeit het bedrijf verder door. Vanaf 191J vindt reeds 



-52-

een sterke samenwerking met Philips plaats door de benoeming 

van de aandeelhouders Anton en Gerard Philips in de Raad van 

Commissarissen. 

- Gerard Philips,een Delfts werktuigbouwkundig in

genieur,sticht in 1891 met familiekapitaai een·gloeilampen

fabriek in Eindhoven,in 1912 omgezet in de "N.V.Philips 

~loeilampenfabriek". Door het handhaven van een lage prijs 
~ 

en de ijverige verkooptechniek van Anton Philips was het be-

drijf in staat tegen buitenlandse firma's te concurreren en 

zelfs tot een aanzienelijke export te komen in geheel Europa 

met Duitsland aan top. De produktie steeg snel van 45.000 

stuks in 189J,via 800.000 in 18Q7 tot 2,7. miljoen in 1901 enz. 

De firma treedt als derde in grootte toe tot het "Europeesche 

kooldraad gloeilampen Syndicaatttom de moordende concurrentie 

te temperen. Bij de komst van de metaaldraadlamp valt het 

Syndicaat uiteen maar Philips weet zijn positie nog verder 

uit te breiden. 0ok hier veroorzaakt de eerste wereldoorlog 

een verzelfstandiging van het bedrijf. 

De bovengenoemde firma's,die heden ten dage nog 

steeds een belangrijke plaats bekleden in de elektrotechnische 

industrie,naast bedrijven als Coq en NKF,waren in de begin

jaren · geen van alle innoverende industrie~n. De produkten 

waarmee zij op de markt kwamen werden door buitenlandse fir

ma's reeds langer verkocht. Maar dooT de eigen inbreng,door 

het nastreven van een hoge kwaliteit,door gunstige omstandig

heden (leW.O.) ~en door de economische situatie intNederl-a.nd 

(lage lonen),om maar enkeie faktoren te noemen,konden zij een 

deel van de markt in handen krijgen en expanderen. Een op

merkelijk verschijnsel is de elektro-industri~le aktiviteit 

in Twente samengaand met een vroege elektrifikatie van het 

gebied. In welke mate de Twentsche Bank en de Twentsche Han

delsmaatschappij en andere faktoren een rol hebben gespeeld 

dient nader onderzocht te warden. 

We kunnen de vraag stellen wat de invloed van inge

nieurs is geweest bij de opkomst van deze industrie. Het is 

duidelijk dat bij bovengenoemde bedrijven,die alle nog bestaan 

en dus als succesvol beschouwd kunnen worden,ingenieurs 
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direkt aan de oprichting hebben meegewerkt. In welke mate het 

succes aan hun inbreng heeft gelegen is niet duidelijk,er is 

bizonder weinig literatuur over het ontstaan van de Neder

landse elektrotechnische industrie,maar wij kunnen gerust 

stellen dat zij een positieve invloed hebben gehad. 
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7/- Canclusies. 

De hier geschetste ontwikkeling is niet op zichzelf 

staan:d. Bekijken we de biologische ontwikkeling,dan kunnen 

we ten alle tijden vier achtereenvolgende fasen onderscheiden: 

ontkiemen,groei,bloei en afsterven. Al naar gelang de beschouw

de levensvorm geeft men dit in verschillende bewoordingen weer, 

en als het specifiek de mens betreft: kindertijd!adolescentie, 

·volwassenheid en ouderdom. De gebruiksvoorwerpen die de mens 

maakt,en in het bizonder de techniek als produkt van menselijk 

handelem,zullen noodgedwongen dezelfde levensprocessen onder

gaan als de mens. Dit houdt in dat we zowel voor een techniek 

in het algemeen als voor technische produkten in het bizonder 

deze verschillende. fasen kunnen onderscheiden. Voor een pro

dukt is dit niet moeilijk in te zien. Het artikel wordt ont

wikkelt,gemaakt,beleeft een periode van gebruik en raakt dan 

in verval,iedere fase met zijn eigen levensduur. Voor een 

technisch systeem is het moeilijker in te zien omdat zoveel 

verschillende attributen er in meespelen. Nemen we de elek

triciteitsvoorziening als technisch verschijnsel dan kunnen 

we hier ook de vier verschillende fasen onderscheiden: 

- de basis wordt gelegd in de natuurwetenschappeli.ike 

fase die we tot 1831 kunnen laten lopen. 

- er treedt vervolgens een ontwikkelingsfase in waar

in bruikbare apparaten worden gefabriceerd 

- de huidige fase is de toepassingsfase waarin ver

fijningen tot het uiterste worden doorgevoerd en to&passing _ 

op grote schaal plaatsvindt. 

de laatste fase,die nog niet zichtbaar is maar wel 

zal optreden,is de verdringingsfase waarbij het bestaand sys

teem door biologische,maatschappelijke of technische ontwik

kelingen wordt verdrongen. 

De bedoeling van boven omschreven zienswijze is de 

technische ontwikkeling in een breder kader te plaatsen zo

dat het niet los gezien wordt van de natuurlijke ontwikkeling. 

We kunnen hieruit opmaken dat een technische ontwikkeling 

alleen dan zinvol zal zijn indien zij de ~atuurlijke evolutie 

ondersteunt. 
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Betreffende de ontwikkeling van de elektriciteit op 

zich kunnen we ~et volgende zeggen. 

Ondanks dat in sommige landen de elektriciteits

voorziening van overheidswege gereglementeerd werd,is het 

duidelijk dat de ontwikkeling van de elektrotechniek van 

meet af aan in commerci~le handen is gevallen zodra dit 

technisch ook maar enigszins mogelijk was. Dit wil niet 

zeggeru dat het elektrisch licht en de elektrische tram niet 

in een duidelijke behoefte voorzagen,maar ze waren evengoed 

een middel tot commerci~le exploitatie. Daarmee bekleedden .ze 

geen uitzonderingspositie maar werden in de toen heersende 

e~onomische orde ingepast j een ecohomische orde die sinds

dien niet wezenlijk veranderd is. Het octrooirecht was daar

bij een middel een eenmaal behaalde voorsprong te verstevigen 

en te vergroten. De snelle opeenvolging van technische ver

beteringen maakte het fabrikanten die eenmaal een achter

stand hadden bijna onmogelijk de koplopers bij te houden, 

laat staan in.te halen. Alleen een belangrijke vinding met 

een daarbij behorend sterk octrooi kon een industrie ineens 

sterk vooruitstuwen. 

De invoering van elektriciteit heeft veel invloed 

gehad op het maatschappelijk gebeuren. Elektrisch licht 

maakte het nachtleven en de nachtarbeid mogelijk en verbe

terde de leefomstandigheden in de grate steden. Elektrische 

traktie verminderde de opeenstapeling van mensen in de bin~ 

n-enstad en versnelde de bouw van buitenwijken,al kwam dit in 

eerste instantie de beter gesitueerden ten goede. ~Ook· d~ 

werkomstandigheden in fabrieken verbeterde door de invoering 

van elektrisch licht en aandrijving. Als men bet geheel over

ziet krijgt men niet de indruk dat iets of iemand greep op 

de ontwikkelingen heeft gehad of zou kunnen hebben. 

In Nederland is de daar heersende situatie bepalend 

geweest voor de manier en het tempo waarmee elektriciteit ge

introduceerd is. Hierbij kunnen we de volgende positieve en 

negatieve faktoren onderscheiden: 



Ongunstige faktoren: 

- de lage gasprijs. 

- de geringe graad van industrialisatie waardoor de 

vraag naar industri~le elektriciteit gering was . en pas laat 

op gang komt. 

- het ontbreken van miljoenensteden waar de noodzaak 

van goed openbaar vervoer zich het sterkst doet voelen . . 
- de afwachtende houding,in de beginperiode,van de 

overheid op gemeentelijk niveau. 

- de voorsprong van de b_ui tenlandse industrie bemoei

lijkt de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. 

Gunstige faktoren: 

- na aanvankelijke twijfel namen de gemeenten de 

elektriciteitsvoorziening in eigen handen. 

- het vroegtijdig naar samenwerking zoeken van de 

elektriciteitsbedrijven. 

- het wegvallen van de concurrentie van buitenlandse 

bedrijven in het binnenland door de eerste wereldoorlog. 

Er zijn ook faktoren waarvan het onduidelijk 

is welke invloed zij hebben gehad: 

- het lange tijd uitblijven van een opleiding voor 

elektrotechnisch ingenieur. De vraag is in hoeverre studenten 

en afgestudeerden van buitenlandse opleidingsmogelijkheden_ 

gebruik hebben gemaakt. Van de andere kant waren vale pro

blemen voor de konstruktie van machines van mecha~tsche ~a!d 

en bij de fabrikage van gloeilampen had men in eerste instan

tie meer behoefte aan werktuigbouwers en chemici. 

- de invloed van de "Nederlandse Vereniging voor 

Elektrotechniek". Wat heeft de bundeling van krachten van 
L \..,/ ~ t-e1.J_ . . -

vertegenwoordigers uicde academische en indu~tri~le in feite 

opgeleverd? Is de invloed van individuen die daadwerkelijk 

een bedrijf hebben gesticht of van gemeenten die vroegtijdig 

overgegaan zijn tot elektriciteitsvoorziening niet veel 

groter dan de indirekte werking van een vereniging die de 

elektrotechniek tracht te stimuleren. 

- de invloed van de octrooiwet of' beter gezegd het 

ontbreken ervan behoeft nog nadere bestudering 
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- de manier waarop het kapitaal in Nederland · werd 

getnvesteerd. 

Er blijven nog talrijke vragen open betreft'ende de op

komst van de elektriciteit in Nederland die een diepgaande 

en uitgebreide studie rechtvaardigen. 

...: -
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