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REVOLUTI I
VIRKLAARD
Zonder de industriële revolutie had het
gros van de bevolking nog lange tijd op
een bestaansminimum verkeerd. Maar
in sommige regio’s in Noordwest-Euro
pa was daar in i~ vroegmoderne tijd al
een kentering gekomen. De directeur
van de Franse glasfabriek Saint-Gobain
noteerde dat, in tegenstelling tot de
Franse schraallceuken met water en am-
per vlees, de Britse arbeiders veel vlees
aten en voor.tdurend bier dronken.
Leefde het overgrote dee! van de arbei
dersbevolking in de zestiende, zeven
tiende ~ achttiende eeuw in een per
manente staat van ondervoeding, de
Britse werkende kiasse was beter af. In
feite waren hun relatief hoge lonen een
belangrijke stimulans voor arbeidsbe
sparende tec.hnieken, betoogt de Brtse
historicus Robert A!!enin The British
Industrial Revolution in Global Perspec
tive. Daarin bespreekt hij alle gangbare
verkiaringen voor het ontstaan van de
industrialisatiein Groot-Brittannië. On
der meer de belangrijke rol van Londen
als snelgroeiende handeismetropool en
afzetmarkt (van 55 000

inwoners in I52Ot~1~bij-

na een miljoen in 1800)
komtaan bod.
Daarnaast besc-hrijft Al
len de ontwikkeling van
de drie tec-hnieken die
aan d~ basis stonden van
de revolutie: stoom, de
mec.hanisering van de katoenfabricage
en het cokessmelten. De techniekhisto
ricus brengt niet veel nieuws, maar de
langzame of soms juist snelle versprei
ding van nieuwe technieken en hun
verbeteringen is altijd weer interessant
te lezen.(GvH)
ROBERT C ALLEN: THE BRITISH INDUSTRIAL REVOLt
TION IN GLOBAL PERSPECTIVE 0 CAMBRIDGE UNI
VERS TY PRESS 0 344~0 £45 oEJ~I3~
521687850

Boeken met daarin een top zoveel spreken altijd
~~Nadee! is datde meeste overzichten nogal arbi
trair zijn, zeker als een duidelijk criterialijstje ont
breekt. Dat geldt ook voor Dc 75 beroemdste bouw
werken van Nederland. Want waarom heeft de
Betuweroute de selectie wel gehaald en de HSL
Zuid niet? Auteur Theo van
Oeffelt, journalist.gespeciali
seerd in architectuur en cul
tureel erfgoed, lijkt zich daar
~I~ook wat ongemalckelijk
onder te voelen, want bij het
hoofdstuk’ over de goederen
spoorlijn plaatst.hij een foto
van de geboorde hsl-tunnel
onder het Groene Hart. Hij ‘“~4~4~4_ 4_. -

past deze truc vaker toe. Bij
de Erasmusbrug bijvoor
beeld weet hij in het bij
sc•hrift aisnog te verwijzen ‘ I

naar ‘het vermaarde Hotel
New York, voorheen vertrekpunt van de Holland
Amerika Lijn, de HAL’. Zo hebben stiekem veel
meer dan 7.5 bouwwerken het boek gehaald.
En eigenlijk zijn het er nog veel meer, omdat de

auteur ervoor kiest het begrp ‘bouwwerk’
ruim op te vatten. Hele woonwijken, waar
onder Leidsc.he Rijn bij Utrecht en de Gro
ningse Blauwestad, tellen als één bouw
werk. Beroemde gebouwen zijn daardoor
moeiteloos bij zo’n ontwikkelingsproject
onder te brengen en hoeven geen eigen
hoofdstuk te krijgen, zoals het ING House
langs de Axo, beter bekend als de kiap

schaats of de schoen, dat is opgenomen in de~
schrijving van de Zuidas. Soms is het overigens
dubieus of iets wel is aan te merken als een bouw
werk. Over het Amsterdamse Vondelpark valt nog
te discussiëren, want dat parklandschap is daad
werkelijk ontworpen en aangelegd. Maar Schok
land? Dit voormalig eilandje in de Zuiderzee,
weliswaar Nederlands eerste bijdrage aan de We
relderfgoedlijst van UNESCO, bleef na de droog
legging van de Noordoostpolderjewoon achter als
verhoging in het landschap. De Beemster is wel

weer een logische keuze, omdat het•de eerste.grote
waterplas ~ die Nederland dhi~~ droog te leg
gen.
Van de andere kant zorgt deze ruime interpretatie
van het begrip ‘bouwwerk’ er juist voor dat Dc 7.5
beroemdste bouwwerken~~ Nederlandzich~

scheid van andere architec
tuurboeken. Er is plaats
voor verrassende keuzes als
de radiotelescopen in
Dwingeloo, Westerbork en
Exloo, de Zendmast Lopik

Neder[and in Ijsselstein en kerncen
trale Borssele. Volledig te
rec.ht vindt de autetu; want

- ‘meer nog dan architecten
waren het de ingenieurs
die het uiterlijk van ons

— land bepaalden’. Daarbij
doelt Van Oeffelt vooral op
de drooggelegde polders en

het•daarvoor benodigde instrumentarium, waaron
der molens, gemalen, sluizen, dijken enkanalen.
Civieltechnische werken komen dan ook veelvul
dig voor in het boek. Waterbouwers hebben ons
land bewoonbaar gemaakt en bepaalden eeuwen
langoji~bouwtraditie, verklaart Van Oeffelt. Ar
chitecten begonnen pas vanaf 1901, toen de Wo
ningwet het recht op fatsoenlijke
huisvesting voor iedereen vastleg
de, hun stempel op de Nederlandse ,.,—.

bouwkunst te drukken, maar lieten ~ ,,*.

zich daarbij wel sterk inspireren
door het water. ‘Binnen enkele de
c~ii~i ontwierpen zij een hele
reeks van internationaal vermaarde
bouwwerken, var.ierend van het
wooncomplex Het Schip in Amsterdam tot het als
een schip vormgegeven sanatorium Zonnestraal
nabij Hilversum — want water was hun inspiratie,
en zal het vermoedelijk tot in de lengte van dagen
blijven. Het zit in onze E~B~I’(JO)

THEO VAN OEFFEIT: DE 1-5 BEROEMDSTE BOUWWERKEN VAN
NEDERLAND 0 UITGEVERIJ TOTH • 256 BIl. a €34,900

ISBN ciIJ 90 6868 ~JJ€3

Instortingen trekken aandacht. Ze zijn be-
laden met de diepste menselijke emoties
van spanning, verdriet~ nieuwsgierig
heid, en maken duidelijk hoe complex een
ogenschijnlijksimpele constructie kan.zijn
en — misschien nogwel belangrijker— dat
ingenieurs ook fouten maken. Want dat
laatste is toch we! de belangrijkste condu
sie uit het boek Leren van instortingen dat
prof;ir. Frans van Herwijnen schreef~voor
al ontwerpfouten, dus verkeerd reken- en
tekenwerk, veroorzaakten instortingen.
De hoogleraar €onstructief Ontwerpen
aan de TW Eindhoven beschrijft. 26 mci
denten. Tien gaan er over bruggen, met’ -

als meest-recente de Sint Anthony Falls
Bridge’in het Amerilcaanse Minneapolis,
ingestort~in 2007. De gebouwen omvat
ten in Nederlandibekende als de werftrap
in Utrecht (2006), de balkons in Maas- -

tricht (2003), het parkeerdek in Tie!
(2002) en de schouwburg in aanbouw in
Hoorn (2001), waarover overigens nog
steeds c~i juridische procedure loopt.
In kort bestek behandeh de auteur de con
structie, het ongeluk en de achterhaalde
oorzaak, geillustreerd met foto’s en doorsne
dentekeningen. Dat tiffl~ vanwege de be
perkte ruimte in staccato, metsoms wel wat

veel constructieve vaictermen
achter elkaar. Elke beschre

- yen mnstorting bevat.indach
de titel ook lessen, maar

vanwege de vele herhalingen
daarin was hetbetergeweest
die in een samenvattend
hoofdstuk onder te brengen.
Los daarvan is de bundel

een prachtige staa!kaart van fatale con
structiefouten, die iedere bouwer weer
eens goed op scherp zet.(FB)
FRANS VAN HERWIJNEN: LEREN VAN INSTORTINGEN.
WAAROM BRUGGEN EN GEBOUWEN SOMS INSTOR
TEN EN HOE DAT IS TE VOORKOMENI a BOUWEN
MET STMID 180817.0 €37,50 • ~I~I978 90
72830845
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INDUSTRIELI SMOKKELEN MET TOP 75 STMLI~RT

____ VAN FATALE

BOUWSELS
en niet architecten hebben bet uiter4/k van ons land bepaald,

steltjournalist l7heo van Oeffelt. Z~/n boek met de 75 beroemdste bouw
werken VlifljNederland levertc~ verrassend overzicbt op.

De 75
be roe m d ste
bouwwerken
van
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