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Voorwoord

"Aronson wilde weten hoeveel koelkasten Govers bij Liebherr had besteld . Twintigduizend, was het
antwoord; alles bij elkaar een investering van meer dan vijfmiljoen gulden . "Slaap jij nog wel?" vroeg
Aronson, waarop Govers zei : Ik wel, de directie niet.". Gesprek tussen medewerkers van Albert-Heijn
vlak voor de succesvolle Premie van de Maand Club actie in 1962 . 8 jaar later was de koelkast bijna in
elk huishouden te vinden .

Het heeft even geduurd, 8 jaar, maar uiteindelijk heb ik mijn opleiding aan de universiteit afgemaakt .
Dit had ik niet gekund zonder de steun van mijn begeleiders, familie en vrienden . Maar ik had ik het
absoluut niet kunnen afinaken zonder de steun van mijn vrouw en mijn ouders, die altijd mij hebben
gesteund, ook in de moeilijke momenten van de afgelopen jaren .

Hartstikke bedankt allemaal!
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Samenvatting

In deze scriptie wordt aan de hand van technologisch historisch onderzoek achterhaald op welke wijze
de compressortechnologie dominant is geworden voor huishoudkoelkasten . Daarnaast wordt de relatief
late opkomst van huishoudkoelkasten in de Nederlandse situatie in de 20e eeuw verklaard . Hiervoor is
gekozen omdat er geen wetenschappelijke verklaringen voor te vinden waren in de relevante literatuur .
Het gebrek hieraan spoorde mij aan om een onderzoek uit te voeren omtrent de opkomst en
ontwikkeling van de huishoudkoelkast.

De 3 geformuleerde hoofdprobleemstellingen voor dit onderzoek zijn :
1 . Op welke wijze is de compressor aangedreven koelmachine de dominante technologie geworden in
huishoudkoelkasten?
2. Welke sociale omstandigheden en interacties tussen sociale groepen hebben geleid tot de adoptie van
de compressor aangedreven huishoudkoelkasten in de tweede helft van de 20e eeuw in de Nederlandse
huishoudens?
3. In hoeverre zijn de gekozen technologisch historisch onderzoeksmodellen bruikbaar om de
voorgaande probleemstellingen te kunnen beantwoorden?

De koeltechnologie voor huishoudkoelkasten kende twee grote concurrenten, de compressor- en
absorptietechnologie . In Amerika werd de compressor de dominante technologie, rond 1930, door
sneller met innovaties te komen . Dit gebeurde, onder andere, doordat de compressortechnologie eerder
met een luchtgekoelde versie kwam voor huishoudkoelkasten dan de absorptietechnologie . Deze
ontwikkeling kon plaatsvinden door de grote ontwikkelingskracht van enkele grote bedrijven . In de
Verenigde Staten heeft de absorptiekoelkast uiteindelijk nooit meer dan 8 tot 10% procent van de markt
in handen gehad . In Europa begon de adoptie van koelkasten tientallen jaren later . Doordat de
compressor en de absorptietechnologie allebei nu luchtgekoeld en enigszins uitontwikkeld waren kon de
strijd om dominantie in Europa met gelijke kansen "opnieuw" beginnen. De absorptie heeft in de jaren
`50 en `60 goed kunnen concurreren met de compressor door de lage aanschafprijs . De markt was, in
grote lijnen, gelijk verdeeld met een geschat marktaandeel van 50% voor de absorptiekoelkast .
Uiteindelijk kon de absorptiekoelkasten niet meer op prijs en verbruik concurreren en de marktleider van
absorptiekoelkasten staakte eenzijdig de strijd .

De adoptie van de koelkast in Nederland moet in het licht worden gezien van de overgang van een
zelfstandige naar een afhankelijke voedselconservering . Deze vond plaats in de 20e eeuw. De koelkast
was één van de vele aanpassingen die met deze overgang gepaard ging . De huishoudens zagen de
koelkast als een acceptabele oplossing voor het voedselbederf op het moment dat de drie
voedselconserveringsfuncties (voorraad, identiteit en culinair) gewaarborgd konden worden. De trage
adoptie van de koelkast in vergelijking met andere landen is te wijten aan de hoge marges van de
detailhandel en de weeldebelasting die de overheid oplegde . In het jaar 1962 nam de koelkast een
enorme vlucht. Dit kwam door een samenloop van omstandigheden. De "Premie van de Maand Club"
actie van Albert Heijn zorgde voor een grote daling van prijzen in de detailhandel en rond hetzelfde
tijdstip werd de weeldebelasting ingetrokken . Samen met de overgang naar een afhankelijke
voedselconservering kon de koelkast beginnen aan een niet te stuiten opmars .

In deze scriptie is geprobeerd om kritieken, van bestaande modellen die technische ontwikkelingen
trachten te verklaren, mee te nemen in het onderzoek. De resultaten hiervan waren wisselend. Sommige
kritieken bleken in de realiteit moeilijk realiseerbaar . Filosofen zouden meer samen moeten werken met
historisch technologische onderzoekers om de problemen en keuzes van een onderzoek aan te pakken in
plaats van aan de zijlijn te staan en verbeteringen te bedenken . Wellicht dat beide werelden van elkaar
zouden profiteren in een integrale aanpak .
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1. Aanleiding
Bij mijn huidige werkgever Thetford BV in Etten-Leur kwam ik in aanraking met koelkasten die
gebruik maken van absorptietechnologie . Dit type koelkast wordt overwegend gebruikt in caravans,
campers en hotels vanwege de stille en trillingvrije werking en de mogelijke onafhankelijkheid van
elektriciteit. Vreemd genoeg wordt deze technologie niet voor huishoudelijk gebruik toegepast .
Tegenwoordig zijn nagenoeg alle huishoudkoelkasten voorzien van een compressor, bekend om hun
gebrom wanneer ze in werking zijn. Ik ben mij hierdoor af gaan vragen waarom er zo weinig gebruik
gemaakt wordt van absorptietechnologie, die zonder meer voordelen heeft ten opzichte van de
compressortechnologie . Eigen literatuuronderzoek toonde aan dat deze vraag nog nooit op een
wetenschappelijke manier beantwoord was, met uitzondering van de situatie in Amerika rond 1930 .
Daarnaast bleek, tijdens dit vooronderzoek, dat Nederland relatief erg laat (1960-1980) was met de
adoptie van de huishoudkoelkast in vergelijking met omliggende landen. Hiervoor was ook geen
verklaring te vinden in de literatuur. Het gebrek aan deze twee wetenschappelijke verklaringen spoorde
mij aan om een onderzoek uit te voeren omtrent de opkomst en ontwikkeling van de huishoudkoelkast .
Het onderzoek werd met behulp van technologisch historische onderzoeksmodellen uitgevoerd en deze
scriptie is het resultaat hiervan .

1.2. Doelstelling

Naar aanleiding van het voorgaande is de volgende doelstelling geformuleerd :
Met behulp van technologisch historisch onderzoek zien te achterhalen op welke wijze de
compressortechnologie dominant is geworden in huishoudkoelkasten . Daarnaast wordt getracht de
relatief late opkomst van huishoudkoelkasten in de Nederlandse situatie in de 20e eeuw te verklaren .

1.3. Probleemstellingen
Om de doelstelling te beantwoorden is gekozen om het onderzoek in drie delen op te splitsen . Eerst
wordt er bestudeerd hoe de compressor de dominante technologie werd in de huishoudkoelkasten .
Daarna wordt de opkomst van huishoudkoelkasten in Nederland onderzocht. Voor deze volgorde is
gekozen omdat tijdens dit onderzoek bleek, dat er nauwelijks concurrentie was tussen absorptie- en
compressortechnologie in Nederland . De huishoudkoelkast bleek in Nederland te concurreren met
andere conserveringstechnologieën (denk aan wecken, zouten etc) en de concurrentie tussen de
koeltechnologieën onderling was hierbij minder van belang. Om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden is er gebruik gemaakt van twee onderzoeksmodellen . Deze gekozen modellen worden
gebruikt in huidig technologisch historisch onderzoek. In het derde deel van het onderzoek wordt een
methodische reflectie uitgevoerd op deze modellen. Hiermee wordt getracht een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van technologisch historisch onderzoeksmodellen .

De 3 hoofdprobleemstellingen samengevat :
1 . Op welke wijze is de compressor aangedreven koelmachine de dominante technologie geworden in
huishoudkoelkasten?
2 . Welke sociale omstandigheden en interacties tussen sociale groepen hebben geleid tot de adoptie van
de compressor aangedreven huishoudkoelkasten in de jaren 1960-1980 in Nederlandse huishoudens?
3 . In hoeverre zijn de gekozen technologisch historisch onderzoeksmodellen bruikbaar om de
voorgaande probleemstellingen te kunnen beantwoorden?
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De l e onderzoeksvraag is technisch georiënteerd opgezet . Hiervoor is gekozen omdat er een "interne"
concurrentiestrijd is tussen de technologieën die toegepast kunnen worden in een koelkast (bv . absorptie,
compressor, ijsblokken enz) . Om de concurrentiestrijd te verklaren is het handig dit te doen via een
onderzoeksmodel met een technische insteek . Vanuit die technische insteek kunnen dan de sociale
interacties worden gekoppeld en de ontwikkeling worden verklaard .

De 2e onderzoeksvraag is meer sociaal georiënteerd . Hiervoor is gekozen omdat het hier niet gaat over
een strijd tussen interne mogelijkheden voor een bepaalde conserveringstechnologie maar om een
inbedding van een nieuw technologisch product in een samenleving . Er is sprake van een
concurrentiestrijd op een hoger niveau . Aangenomen wordt dat op dit hogere niveau invloedrijke keuzes
meer worden gemaakt door belanghebbenden en sociale omstandigheden dan pure technologische
kenmerken. Een onderzoeksmodel met een sociale insteek lijkt hier meer van toepassing .

1.4. Opzet scriptie
In hoofdstuk 2 wordt een analyse gedaan naar de mogelijke technologisch historische modellen die
beschikbaar zijn. Uit deze mogelijkheden worden twee modellen gekozen om zo de twee
deelprobleemstellingen te kunnen beantwoorden . In dit hoofdstuk wordt kritisch gekeken naar de
modellen en waar nodig verbeteringsvoorstellen gedaan .

In hoofdstuk 3 wordt de geschiedenis van de huishoudkoelkasten en de daaraan gerelateerde
koeltechnieken onderzocht. Met deze informatie wordt in hoofdstuk 4 het onderdeelnetwerkmodel
toegepast om de eerste probleemstelling te kunnen beantwoorden . Qua aanpak vergelijkbaar gaat het
met hoofdstuk 5 waarin de achtergronden van voedselconservering beschreven worden waarmee in
hoofdstuk 6 het SCOT model kan worden toegepast om zodoende de tweede probleemstelling te kunnen
beantwoorden .

In hoofdstuk 7 worden er conclusies getrokken over de eerste twee beantwoorde probleemstellingen .

In hoofdstuk 8 wordt ten slotte een methodische reflectie gegeven betreffende de gebruikte
onderzoeksmodellen .
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Hoofdstuk 2 Onderzoek analyse modellen

2.1. Inleiding
Voordat de probleemstellingen beantwoord kunnen worden, moet eerst een onderzoeksstrategie gekozen
worden. In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende modellen die in het
huidig historisch technologisch onderzoek worden gebruikt. Deze modellen worden vervolgens
beoordeeld op hun bruikbaarheid in het kader van dit onderzoek . Na beschouwing van de diverse
modellen volgt een keuze en een onderzoeksstrategie.

2.2. Overzicht innovatie modellen :
De geschiedenis van historisch technologisch onderzoek is betrekkelijk jong en heeft in korte tijd
verschillende zienswijzen opgeleverd. Er is op dit moment geen consensus over het juiste model en
onderzoeksmethode in de historisch technologisch literatuur .

Wat opvalt in de geraadpleegde literatuur is dat de verificatie van het voorgestelde onderzoeksmodel
vaak de boventoon voert . Begrijpelijk, maar de artikelen bezitten hierdoor een gebrekkige zelfkritiek .
Het zou echter voor de onderzoeker zelf weinig toegevoegde waarde hebben wanneer deze in zijn artikel
het eigen voorgestelde en uitgewerkte model, in grote mate zou bekritiseren . Voor de wetenschap in het
algemeen is dit wellicht wel wenselijk. Het falsifiëren van het onderzoek wordt door de auteur, bewust
of onbewust, aan collega-onderzoekers overgelaten. Het is de vraag of, naast deze blijkbaar
gebruikelijke verificatie/falsificatie processen in historisch technologisch onderzoek, andere
vruchtbaardere onderzoeksstrategieën zijn te bedenken . In hoofdstuk 8 Methodische reflectie wordt op
deze discussie dieper ingegaan .

Er zijn minder artikelen geschreven die een categorisatie hebben gemaakt van de verschillende
onderzoeksmodellen, dan artikelen die modellen hebben uitgewerkt . Dit komt wellicht door de
overlappende eigenschappen van de verschillende modellen, dat categorisatie moeilijk maakt . In
artikelen over historisch technologisch onderzoek wordt vaak begonnen met het kort behandelen van de
zwakten van de huidige modellen. Daarna gaan de schrijvers over tot het verifiëren van een nieuw, door
henzelf ontworpen, model . Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de auteurs een bepaalde mate van
subjectiviteit tentoonspreiden omtrent de mogelijke onderzoeksmodellen . Een artikel van Peter van den
Besselaar (Besselaar 2000) doet dat in mindere mate en geeft een aardig beeld van de mogelijke
onderzoeksmodellen. Hierin worden niet alleen historische onderzoeksmodellen besproken maar ook de
modellen die technologische ontwikkelingen proberen te voorspellen . In dat artikel zijn de volgende
visies op technologische ontwikkeling en innovatie modellen te onderscheiden :

1 . Technology Assessment (TA) . Dit model wordt gebruikt om technologieontwikkeling te
voorspellen door middel van het beoordelen van verschillende criteria (bv . economisch,
technologisch, sociaal, politiek) . Doordat dit model is ontwikkeld om toekomst te voorspellen is
dit model niet geschikt voor dit onderzoek .

2. Een neoklassiek economische theorie. Dit model is gebaseerd op het idee dat ontwikkeling
gebaseerd is op economische besluiten. Techniek wordt beschouwd als een "black box" en is
daarmee technologisch deterministisch. Dit verklaart niet de dynamiek van de technologische
ontwikkeling en is daarom niet geschikt voor deze scriptie .

3 . Empirische innovatiestudies gebaseerd op organisatie- en managementtheorieën . Deze theorie
richt zich voornamelijk op de voorwaarden tot succesvol innoveren en hierbij wordt de dynamiek
niet verklaard.
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4. Technologische ontwikkeling als evolutionair proces . Onder deze noemer zitten verschillende
interpretaties. De volgende modellen kunnen worden onderscheiden :

- evolutie op basis van variatie,selectie en stabilisatie . Een voorbeeld hiervan is de evolutie
theorie van Bassala (Bassala 1993) . Deze is enigszins afgedaan door het gebrek aan interactie
tussen sociale groepen. Met andere woorden dit model kijkt alleen naar interne factoren van een
technologie .

- evolutie op micro en macro niveau waarin kernwoorden als padathankelijkheid, "lock in" en
drempelwaarden centraal staan . Hierbij wordt weinig aandacht geschonken aan de dynamiek van
technologische ontwikkeling.

- Onderdeelnetwerkbenadering . Deze lijkt ogenschijnlijk op de netwerkbenadering (zie punt 5)
maar hierin zijn de technologische grenzen niet onduidelijk . Dit model behandelt de onderdelen
van een technologie (bijvoorbeeld de compressor, de verdamper, het koelmiddel) als
gelijkwaardige componenten die kunnen concurreren met andere technologieën. Mom (Mom
2003) heeft hier veelvuldig gebruik van gemaakt om de competitie tussen 2 of meer rivaliserende
technologieën duidelijk te maken . Voor de 1 e deelvraag lijkt deze benadering geschikt door
technische en sociale aspecten van het model .

5 . Sociaalconstructivistische technologiestudies . Onder deze waaier zit een waaier van
interpretaties. Onder deze noemer kunnen we onderbrengen :

- Het SCOT model. Dit staat voor Social Construction Of Technology (Pinch, Trevor & Bijker
1984). In dit model worden artefacten beschouwd als sociale constructies die door de betrokken
sociale groepen zijn gevormd . In het boek "In the icy waters of calculation" (Hárd 1988) wordt
deze methode gebruikt om de technologieontwikkeling van grote industriële koelmachines te
verklaren. Het bleek dat het wetenschappelijke "geloof" en de daarbij horende aanhangers
(gelovigen) ervoor zorgden dat de compressorkoelmachine dominant werd en niet zozeer het
"technische" voordeel van de compressor . Door de uitgebreide sociale interactie van het SCOT
model is dit model gekozen om de 2e deelvraag te kunnen beantwoorden .

- Netwerkbenadering. De netwerkbenadering van Callon (Callon 1986) gaat in op het netwerk van
actoren (ingenieurs, overheid, consument, fabrikant, belangenorganisaties enzovoorts) en de
interactie daartussen. Het samenspel tussen deze actoren leidt dan tot een bepaalde richting van
een technologie. Nadeel van deze methode is dat soms de technologische grenzen onduidelijk
zijn en de invloed van technologie wordt verwaarloosd .

2.3. Keuze modellen voor scriptie
Zoals beschreven in paragraaf 1 .3 is voor de 1 e probleemstelling : "Op welke wijze is de compressor
aangedreven koelmachine de dominante technologie geworden in huishoudkoelkasten? " gezocht naar
een onderzoeksmodel met een meer technische achtergrond . De onderdeelnetwerkbenadering lijkt
hiervoor het meest geschikt . Doordat de sociale interactie en omstandigheden centraal staan in de 2e
probleemstelling : "Welke sociale omstandigheden en interacties tussen sociale groepen hebben geleid
tot de adoptie van de huishoudkoelkasten in de jaren 1960-1980 in Nederlandse huishoudens?" lijkt het
SCOT model geschikt. De gekozen modellen hebben niet als eigenschap dat ze eenzijdig willen kijken
naar technische of sociale oorzaken om de ontwikkeling te beschrijven . Bij de modellen ligt alleen de
onderzoeksstrategie het zwaartepunt anders . Beide modellen verklaren de ontwikkeling van techniek
vanuit een interactie tussen mens onderling en tussen mens en technologie.

Door de twee modellen (SCOT en onderdeelnetwerk) te gebruiken hoop ik dat, naast het beantwoorden
van de probleemstellingen, deze elkaar aanvullen en versterken, om zodoende tot goede eindconclusies
te komen. Door ze beide te gebruiken is het mogelijk om een vergelijking te maken en de zwakke en
sterke punten per model ten opzichte van elkaar te beschrijven . Dit zal gedaan worden in de
methodische reflectie aan het eind van deze scriptie .
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2.4. Uitwerking van de gekozen modellen

2.4.1 Uitwerking van het onderdeelnetwerkmodel
Een dominantie van een bepaalde technologie is niet simpelweg te verklaren door de superieure
eigenschappen ten opzichte van een gefaalde technologie op te noemen . Een technologieontwikkeling
staat niet op zichzelf. Tijdens een concurrentiestrijd tussen technologieën proberen deze technologieën
verschillende positieve eigenschappen van elkaar over te nemen. De mate waarin dat lukt, is afhankelijk
van de mogelijkheid de gewenste eigenschappen over te nemen of te verhinderen (Mom 2003) . Door
deze processen te analyseren kan een antwoord gevonden worden op welke manier een bepaalde
technologie dominant is geworden . Deze interactie tussen de technologieën kan worden verklaard aan de
hand van het onderdeelnetwerkmodel dat Mom (Mom 2004) ontwikkeld heeft . Dit analysemodel bestaat
uit drie fasen :

1 . Een statisch overzicht verkrijgen van alle alternatieven . In deze fase wordt een overzicht
gegeven van de technologieën op bepaald moment in de tijd . Een voorbeeld van
koeltechnologieën is te zien in figuur 1 . Het is uiteraard ondoenlijk om een compleet overzicht,
in de tijd uitgezet, te maken van alle mogelijkheden op dat moment . Het doel van dit overzicht is
om inzicht te krijgen van de "state of the art" technologieën en de relevante alternatieven aan te
geven die geanalyseerd kunnen worden .

2. Dynamische interacties aangeven van de alternatieven die met elkaar concurreren . In deze
fase wordt een overzicht gegeven van de dynamische interacties tussen de verschillende
eigenschappen van technologieën met gebruik van het overzicht zoals bepaald in fase 1 . Hierin
wordt een onderscheid gemaakt tussen technische eigenschappen en gebruiksfuncties . Een
technische eigenschap kan verschillende functies teweegbrengen, zelfs onbedoelde functies,
(denk aan de geschiedenis van de telefoon) en dezelfde functies kunnen worden gerealiseerd
door verschillende technische eigenschappen. Denk hier bijvoorbeeld aan een grote actieradius
van een auto . Dit kan bereikt worden door of een zuinigere motor of een grotere tank toe te
passen .

Een voorbeeld van een dynamische interactie : bij grote industriële absorptiekoelmachines, voor
1900, werd ammonia als koelmiddel gebruikt. Dit kwam omdat ammonia in hoge mate affiniteit
heeft met water (goede absorptiewerking). Ammonia had onbedoeld een positief effect (groot
koelvermogen) op het koelproces doordat ammonia, zoals later bleek, zeer goede
thermodynamische eigenschappen bleek te hebben. Door het succes van ammonia bij
absorptiekoelmachines werd dit koelmiddel overgenomen in de compressorkoelmachines. De
compressorkoeltechniek paste zich als het ware aan door de "goede" eigenschappen van dit
koelmiddel over te nemen en hieruit de prestatieachterstand in te halen (Hárd 1994). De
thermodynamische eigenschap is hier de technische eigenschap en het groter koelvermogen de
gebruiksfunctie . De gebruiksfunctie wordt gekopieerd door de niet dominante technologie, in dit
geval werd het koelmiddel overgenomen. Het is in deze fase belangrijk om in te zien dat de voor-
en nadelen van een technische eigenschap relatief zijn . Dit kan komen door veranderingen in
gebruik, tijd en/of plaats. Bijvoorbeeld het voordeel van onafhankelijkheid van elektriciteit van
de absorptiekoelkast kan teniet worden gedaan door de opkomst van een elektriciteitsnetwerk .

3 . Analyse concurrentiestrijd . Het geven van een statisch overzicht en het alleen beschrijven van
dynamische processen, zoals in fase 2, is niet hetzelfde als het verklaren waarom een bepaalde
technologie als winnaar uit de bus komt . Hiervoor dient een mechanisme gebruikt te worden. Dit
mechanisme wordt door Mom opgevoerd als het Pluto-effect. De naam Pluto refereert aan de
hond uit de Walt Disney tekenfilms . De hond, die een kar trekt, rent achter een worst aan die
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voor hem wordt voor gehouden. Pluto kan deze worst maar niet grijpen . De man die op de kar zit
staat symbool voor de winnende technologie . Pluto staat voor de alternatieve technologie,
verliezende technologie. Wanneer Pluto de worst te pakken krijgt, stopt ook de kar en daarmee
ook de ontwikkeling van de winnende technologie. Pluto wordt nu de dominante technologie .
Maar als de worst niet aantrekkelijk lijkt zal Pluto zich niet inspannen en stopt de ontwikkeling .
Als de worst wel aantrekkelijk is maar Pluto krijgt hem niet te pakken lift de man op de kar als
het ware mee. Wat Pluto ook doet, hij neemt de man overal mee naar toe . Zolang de winnende
technologie de eigenschappen van het alternatief kan overnemen of verbeteren maakt de
alternatieve technologie geen kans . _ _
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Figuur 1 Overzicht koeltechnologieën rond 1930 (Thévenot 1979)

Compressors

2.4.2 Kritiek op het onderdeelnetwerkmodel
Mom uit zelf twee kritieken van zijn model in zijn artikelen . Deze hebben vooral te maken met de
beperkte toepasbaarheid van dit model :

1 . Onderdeelnetwerk model is meer geschikt voor technologieën die een hoge mate van
universaliteit ingebouwd hebben, bijvoorbeeld televisies . Bij productgroepen waarbij
specialisatie belangrijk is, zijn sommige eigenschappen uniek en soms niet wenselijk in
vergelijkbare producten (bv . design interieur, handgereedschappen) . Eigenschappen van elkaar
stelen heeft hier weinig toegevoegde waarde. Het onderdeelnetwerkmodel zal in deze situaties de
ontwikkeling moeilijk kunnen verklaren .

2. Inherent aan het model is ook het gebrek van verklaringen wanneer er geen grootschalige
dominantie plaatsvindt van een bepaalde technologie ten opzichte van andere . In werkelijkheid
zijn technologieën niet altijd alleen maar winnaars of verliezers . Sommige technologieën kunnen
naast elkaar bestaan. Denk bijvoorbeeld hierbij aan de verschillende vervoersvormen (auto, bus,
vliegtuig) of informatieapparaten (tv, radio, internet enz) .

Naast deze twee kritieken kan ook worden gedacht dat sommige sociale effecten en keuzes verborgen
blijven. Het gevaar is dat teveel de nadruk wordt gelegd op de technische (on)mogelijkheden van
bepaalde technologieën en de sociale aspecten op de achtergrond raken .
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2.4.3 Toepassing onderdeelnetwerkmodel
Compressor huishoudkoelkasten zijn zeer dominant geworden in huishoudens over de hele wereld .
Daarnaast heeft de koelkast een zeer universeel karakter. Hierdoor is het onderdeelnetwerkmodel goed
toepasbaar. Om de sociale interacties niet te verwaarlozen zal in de 2e en 3e fase afgevraagd worden
welke sociale interacties en omstandigheden hebben meegespeeld en van invloed zijn geweest op de
ontwikkeling.

2.4.4 Uitwerking van het SCOT model :
Sinds de verschijning van het artikel van Pinch, Trevor & Bijker (Pinch, Trevor & Bijker 1984) is de
SCOT analyse een belangrijke pijler geworden in historisch technologisch onderzoek . Gedurende het
onderzoek in het laatste decennium zijn er verschillende kritieken geuit op dit model . Voor deze
kritieken behandeld worden zal eerst een korte visie van het oorspronkelijke model en de 3 onderdelen
van dit model worden beschreven .

In een SCOT analyse wordt het technologisch determinisme grotendeels uitgesloten . Technologisch
determinisme gaat er vanuit dat de ontwikkeling van een technologie niet te sturen is maar een
automatisch proces is. In een SCOT analyse heeft een technologie geen effecten maar de effecten
worden bepaald door de wijze waarop de sociale actoren de technologie interpreteren en gebruiken . Het
zijn daarom ook de sociale actoren die de kansen en risico's van een technologische ontwikkeling
afwegen en op basis daarvan de technologische ontwikkeling vormgeven. In deze methode wordt de
technologische ontwikkeling geanalyseerd in termen van betekenissen, die relevante sociale groepen aan
de nieuwe producten toekennen . Stabilisatie van technologische artefacten komt tot stand door sluiting
van interpretatiekaders.

Het afwijzen van technologisch determinisme impliceert echter nog geen `maakbaarheid' . De vraag is
welke actoren, in een bestaand socio-technisch systeem, succesvol het management van de ontwikkeling
aankunnen (Hughes 1987).

Het SCOT model kan worden opgedeeld in 3 fasen. Deze fasen dienen stapsgewijs geanalyseerd te
worden om de probleemstelling te kunnen beantwoorden :

1. Interpertive flexibility: In deze fase wordt er van uitgegaan dat vorming van technologie een
open proces is en wordt gestuurd door sociale omstandigheden waarin de technologie zich vormt .
De bepaling van de relevante sociale groepen staat in deze fase centraal . Tevens wordt
geanalyseerd welke invloed de sociale groepen hebben op het technologische
ontwikkelingproces .

2. Closure and stabilization . In dit stadium worden de mechanismen verklaard die hebben geleid
tot een overeenstemming tussen de sociale groepen. Dit is een proces waarbij de relevante
sociale groepen overeenstemming krijgen over de oplossingsrichting . Mechanismen zoals
"rhetorical closure" en "redefinition of the problem" kunnen hiertoe leiden :

• Retorische sluiting : Met een mechanisme als retorische sluiting kan het probleem, gezien
door de relevante groepen, worden beperkt of zelfs verdwijnen. Met dit mechanisme
wordt het probleem an sich niet verholpen maar het probleem, gezien door de ogen van
de relevante sociale groepen, wordt niet meer als zodanig erkend . Een voorbeeld van dit
mechanisme wordt beschreven in het artikel van Bijker welke betrekking heeft op de
veiligheid van de eerste fietsen . Deze fietsen waren voorzien van grote voorwielen, soms
meer dan 1 meter in diameter . Dit maakte deze fietsen onstabiel en onveilig. Toch werd
geclaimd dat de veiligheid van deze fietsen in orde was. Dit werd als zodanig beschouwd
door de relevante sociale groepen . Met andere woorden: het probleem werd opgelost door
consequent vol te houden dat er geen probleem was .
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• Herdefiniëring van het probleem : Met dit mechanisme wordt het probleem vanuit een
ander perspectief bekeken, waardoor de oplossing acceptabel is voor de relevante sociale
groepen. In het artikel van Bijker wordt dit duidelijk gemaakt met het voorbeeld van de
introductie van de fietsluchtband. Deze werd geïntroduceerd als oplossing voor het
vibratie probleem . Immers de gebruikte banden waren van massief materiaal en
veroorzaakte veel trillingen . De sportfietsers vonden de luchtband niet sportief genoeg
voor hun imago. Totdat fietsen met luchtbanden races begonnen te winnen . Toen was de
mogelijke snelheidstoename met luchtbanden reden om consensus te sluiten. Zo stapten
de sportfietsers toch over op de aanvankelijke geweigerde technologie door er anders
tegenaan te kijken. Met ander woorden, door de oplossing (luchtbanden) op een andere
manier (snelheidstoename in plaats van het oplossen van trillingen) te aanschouwen,
werd het probleem (trillingen) opgelost .

3. Wider context. Dit stadium beschrijft de relatie tussen de sociale en politieke achtergrond en de
relevante sociale groepen waardoor de acties en redeneringen verklaard zouden kunnen worden .
Daarnaast zou de inhoud en impact van een technologisch artefact gerelateerd kunnen worden
aan een socio-politieke omgeving. Dit stadium is echter nog weinig uitgewerkt door de SCOT
aanhangers .

2.4.5 Kritiek op het SCOT model :
In de loop der tijd zijn er kritieken geuit op het SCOT model . Een van deze kritieken komt van Langdon
Winner (Winner 1993). Hoewel hij zeker ook de positieve kanten benadrukt, legt hij voornamelijk de
vinger op de zwakke plekken in het oorspronkelijke SCOT model en de uitoefening daarvan . Indien de
kritieken gerechtvaardigd zijn kan hier gebruik van gemaakt worden in het onderzoek voor de le
probleemstelling . Hier volgt een opsomming van de kritieken per stadium :

1. Interpertive flexibility : In deze fase wordt door Winner het concept van relevante sociale
groepen ter discussie gesteld. Waarom en welke groepen mochten niet mee doen? Waarom zijn
de relevante sociale groepen relevant? In huidig onderzoek wordt daar geen aandacht aan besteed
terwijl het wel iets zou kunnen zeggen over de machtsverhoudingen en de daaruit volgende
keuzes van de machtige relevante groepen . Dit zijn relevante vragen voor het onderzoek en deze
dienen ook meegenomen te worden in het onderzoek.

2. Closure and stabilization : Processen die SCOT aanhangers gebruiken om bepaalde
ontwikkelingen te verklaren zijn oppervlakkig en kijken niet naar onderliggende dan wel
verborgen processen die op een ander niveau liggen en niet worden gezien door het bestuderen
van relevante groepen. Bijvoorbeeld het technologisch determinisme wordt genegeerd, terwijl de
keuze voor een bepaalde techniek onverwachte gevolgen kan hebben, die de sociale keuzes weer
beïnvloeden. Denk hierbij aan de onverwachte milieuschade van auto's, industrieën enz . Andere
voorbeelden zijn culturele, intellectuele en economische aspecten die sociale keuzes beïnvloeden
maar deze aspecten worden niet gezien door sociale constructivisten . In het onderzoek zal
getracht worden de proceskeuzes in een grotere context te beschouwen .

3. Wider context: Er is een beperkt nut van het SCOT onderzoek (tot nu toe) want al wordt een
technologische keuze verklaard aan de hand van sociale groepen, er wordt niet ingegaan op de
vraag wat het allemaal betekent . Welk waardeoordeel eraan gegeven kan worden, wat het
allemaal betekend heeft voor de loop van de geschiedenis, of er patronen zijn die gebruikt
kunnen worden voor huidige problematiek ; zaken die door SCOT onderzoekers niet eens worden
aangehaald. Alles is er op gericht om de stelling te rechtvaardigen : technologieën zijn sociaal
geconstrueerd. Zo beschouwd is de SCOT benadering ook een sociaal geconstrueerd gebeuren
die door de relevante sociale groepen in stand wordt gehouden . Er wordt, vooralsnog, geen
aandacht besteed aan de sociale gevolgen van een technische keuze .
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2.4.6 Toepassing SCOT model voor de le deelprobleemstelling :
De le deelvraag (Op welke wijze vond de opkomst van huishoudkoelkasten plaats in Nederland?) zal
beantwoord dienen te worden middels het SCOT model . Door de kritieken mee te nemen in de aanpak
wordt getracht de genoemde zwakten van het SCOT model te versterken . Aan het eind van de scriptie
zal worden gereflecteerd of dat is gelukt en of de kritieken gerechtvaardigd waren . De kritieken worden
meegenomen door in elk stadium de "normale" SCOT vraag te stellen en een vraag die gebaseerd is op
de kritieken van Winner. Door middel van deze strategie zijn de volgende vragen opgesteld om tot de
beantwoording van de (deel)probleemstellingen te komen.

Interpertive flexibility :
la SCOT: Hoe zagen de sociale omstandigheden er uit, voor en tijdens de opkomst van de
huishoudkoelkast? Welke relevante groepen deden mee ten tijde van de opkomst van de
huishoudkoelkast?
lb Winner: Welke relevante groepen deden niet mee en wat was de oorzaak hiervan?

Closure and stabilization :
2a SCOT: Welke overeenstemmingsprocessen hebben geleid tot de massale adoptie van de koelkast?
2b Winner: Welke onderliggende processen lagen daaraan ten grondslag?

Wider context:
3. SCOT and Winner: Welk waardeoordeel en/of betekenis kan gegeven worden aan deze
technologische keuze? Door welke in het verleden gemaakte technologische keuzes werd het sociale
beeld mede bepaald? En welke invloed heeft de opkomst van huishoudkoelkast gehad op de sociale
groepen.

Om de vragen van het eerste stadium (interpertive flexibility) te kunnen beantwoorden, dienen eerst de
sociale groepen en omstandigheden ten tijde van de opkomst van de huishoudkoelkast bestudeerd te
worden. Om de kritiek van Winner mee te nemen zal dit in een brede context beschreven worden .
Groepen als bevolkingsgroepen, de industrieën, de consumentenorganisaties en delen van de overheid
(denk hierbij aan huishoudscholen of regelgeving) worden besproken . In de beschrijving van de sociale
omstandigheden wordt gekeken naar de status van voedselconservering . Deze zaken zullen in het
volgende hoofdstuk beschreven worden .

In hoofdstuk 6 wordt met deze informatie de relevante sociale groepen benoemd met inachtneming van
de kritiek van Winner . Daarnaast kunnen de vragen die hierboven zijn weergegeven beantwoord
worden .

2.5. Conclusie
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de bestaande analysemodellen die gebruikt worden in
technologisch historisch onderzoek. Uit de analyse zijn twee modellen naar voren gekomen waarmee de
probleemstellingen beantwoord gaan worden in de volgende hoofdstukken . Voor de eerste
probleemstelling is het onderdeelnetwerkmodel gekozen en voor de tweede probleemstelling het SCOT-
model. Voor beide modellen zijn, opbouwende, kritieken geuit of gegeven. Door deze kritieken mee te
nemen en te analyseren zijn voor beide modellen uitbreidingen aangedragen. Er wordt later in het
onderzoek (hoofdstuk 8 Methodische reflectie) op teruggekomen of deze verbeteringen op de modellen
het gewenste effect hebben gehad .
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Hoofdstuk 3 Werking en de geschiedenis van de
huishoudkoelkast

3.1 Inleiding
Voordat het onderdeelnetwerkmodel wordt toegepast wordt eerst de werking en de globale
voorgeschiedenis van de huishoudkoelkast beschreven . Met deze gegevens wordt de basis gelegd voor
hoofdstuk 4 waarin de concurrentie tussen de absorptie en compressor koeltechnologie wordt
geanalyseerd.

3.2 Algemene werking van koeltechnologieën voor huishoudelijk gebruik
Er zijn diverse mogelijke technologieën om kou op te wekken voor koelkasten in huishoudelijk gebruik .
Toch zijn er maar 2 technologieën die het tot een stadium van massaproductie hebben bereikt :

1 . De compressor koeltechnologie
2. De absorptie koeltechnologie

3.2.1 De compressor koeltechnologie
Voor huishoudelijk gebruik wordt tegenwoordig een compressorkoelsysteem (?engel2002) toegepast .
Dit systeem bestaat uit 4 hoofdonderdelen (zie figuur 2) :

1 . Compressor
2 . Condensor
3 . Expansieklep
4. Verdamper

Deze onderdelen zijn via gasdichte leidingen op elkaar aangesloten . In dit gesloten systeem zit een
bepaalde hoeveelheid koelmiddel en dit wordt rondgepompt door de compressor. In de compressor
wordt het gasvormige koelmiddel gecomprimeerd tot een hoge druk en temperatuur . Hierbij blijft het
koelmiddel gasvormig . Door het koelmiddel door een condensor te leiden wordt warmte afgestaan en
wordt het koelmiddel vloeibaar . Het koelmiddel staat hier nog steeds onder de hoge druk. Het vloeibare
koelmiddel wordt naar de expansieklep geleid. Door een kleine doorgang in deze klep ontstaat er een
drukverschil . Na de expansieklep is druk zo laag geworden dat het koelmiddel gaat verdampen. Door
deze verdamping wordt warmte ontrokken aan de omgeving. Door de verdamper zo te plaatsen dat er
warmte onttrokken wordt aan de binnenkant van de koelkast, kan er een temperatuurverlaging binnenin
plaatsvinden. Door de verdamping wordt het koelmiddel weer gasvormig voordat het koelmiddel de
compressor in wordt gezogen. Hierna begint de cyclus opnieuw.

Kenmerken zijn :
- Hoog systeem rendement . Cop (coëfficiënt of performance) = 1 .3 (O~enge12002)
- Maakt trillingen en geluid tijdens bedrijf
- Anno 2007 dominante technologie in huishoudkoelkasten
- Kan geschikt gemaakt worden voor diverse koelmiddelen
- Werking op basis van mechanische energie aangedreven door elektromotor (230 VAC)
- Begin massaproductie rond 1918 1 (zie foto 1)
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3.2.2 De absorptie koeltechnologie
Het absorptiekoelsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de caravan-, camper- en hotelmarkt . Het
koelproces van een absorptiekoelsysteem (zie figuur 3) is moeilijker te begrijpen dan het koelproces van
een compressor koelsysteem . Dit komt ondermeer doordat er drie processen tegelijkertijd afspelen en
doordat in het systeem dezelfde druk heerst . Dit maakt enig voorstellingsvermogen en technisch inzicht
noodzakelijk. Net zoals bij de compressor zijn er vier hoofdcomponenten die onderling met elkaar
verbonden zijn met gasdichte leidingen :

1 . Kookvat en een percolatorpomp (Boiler and pump)
2 . Condensor (Condenser)
3 . Verdamper (Evaporator)
4. Absorptieruimte (Absorber)

In een absorptie koemachine zitten twee hoofdbestanddelen :
1 . Een water-ammonia mengsel
2. Waterstof

Water en ammonia hebben affiniteit met elkaar en vormen een vloeistofimngsel . De hoeveelheid
ammonia in dit mengsel bedraagt ongeveer 30%. Het systeem wordt afgevuld met waterstof totdat er een
interne druk van +/- 29 bar heerst . Op elke plek in het systeem heerst deze hoge druk. Dit komt doordat
er geen kleppen in het systeem aanwezig zijn. Er zijn geen bewegende delen .

Bij het kookvat wordt het water-ammonia mengsel verhit (door een vlam of elektrische weerstanden : in
figuur 3 : A of B), waardoor de ammonia uit het mengsel wordt gekookt. De ammonia stroomt naar
boven richting de condensor in een gasvormige toestand. Het achter gebleven vloeistofinengsel is door
het uitkoken arm aan ammonia geworden en vloeit, via D, naar de absorptieruimte . In de condensor
wordt er warmte onttrokken aan het gasvormige ammonia zodat de ammonia weer vloeibaar wordt. De
vloeibare ammonia (rood in figuur 3) loopt door de zwaartekracht naar de verdamper . De hier aanwezige
waterstof zorgt voor een partiële drukverlaging van de ammonia waardoor deze verdampt . Hierdoor
wordt warmte onttrokken aan de omgeving (bijvoorbeeld de binnenkant van een koelkast). De
gasvormige ammonia valt verder naar beneden en komt terecht in de absorptieruimte waar hij wordt
opgenomen door de arme ammonia/water vloeistofinengsel . Het verrijkte ammonia/water mengsel gaat
weer naar het kookvat waar het proces opnieuw begint .

Kenmerken zijn :
- Laag systeemrendement. Dit veroorzaakt een hoog energieverbruik vergeleken met een

gelijkwaardige compressor koelkast. Cop (coëfficiënt of performance) = 0.4 (rengel 2002)
- Maakt geen trillingen of geluid tijdens bedrijf
- Anno 2007 dominante technologie in caravan- en camperkoelkasten
- Als koelmiddel wordt hoofdzakelijk een ammonia-water mengsel gebruikt
- Werkt in principe op elke warmtebron, in praktijk op elektriciteit (230 VAC/ 12VDC) en gas

(propaan/butaan)
- Uitgevonden door Von Platen en Munsters in 1922 in Zweden
- Begin massaproductie rond 1925 (zie foto 2)
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Foto 2 Eén van de eerste Electrolux absorptiekoelkasten 1925

3.3. Geschiedenis van de huishoudkoelkast
Er zijn indicaties dat 2000 jaar v. Chr. het al bekend was dat een lage temperatuur gunstige effecten had
op het bewaren van eten (Lawrence 2003) . IJs en sneeuw werden van ver gehaald om bevoorrechte
mensen hiervan te voorzien (Thévenot 1979) . In de loop der tijd werden er steeds meer pogingen
ondernomen om het eten te koelen . Zo zijn rond 1800 de eerste ijshandels actief. Blokken ijs gehakt uit
natuurijs werden zo snel mogelijk getransporteerd naar warmere gebieden . Om hier enig rendement uit
te halen waren goede isolatiematerialen, een deugdelijke infrastructuur en snelle verwerkingmethodes
onontbeerlijk. Er werd in een later stadium gebruik gemaakt van standaardmaten ijsblokken .
Huishoudens konden deze blokken gebruiken in min of meer geïsoleerde ijskasten en daarmee hun
etenswaren koelen. Deze ijskasten waren de eerste voorlopers van de huishoudkoelkasten (zie foto 3) .
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Foto 3 Een advertentie van een ijskast. Er wordt gewezen op het gemak van het buitenhuis bijvullen ; geen vieze
voetstappen of druipend ijs binnen, 1915
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Voordat koelkasten geschikt waren voor de massaproductie, zijn met grote industriële koelmachines de
eerste ontwikkelingen gedaan . Deze koelmachines werden bijvoorbeeld ingezet bij brouwerijen,
ijsblokkenfabrikanten en voedselbedrijven . Het is opmerkelijk dat de eerste huishoudkoelkasten pas
verschenen 50 tot 60 jaar na de eerste industriële (commerciële) koelmachines .

Het gebruik van ijsblokken op het thuisfront kende zijn nadelen, zoals het voor de hand liggend
probleem van smeltend ijs . Zeker in de zomer ging het ijs niet lang mee en zorgde het voor ongewenste
grote plassen water. De ijsblokken zorgden daarnaast niet voor een optimale koeling . Door het feit dat
ijs smelt bij 0 graden Celsius was het eten zelf zelden kouder dan 5 graden Celsius (Nagengast 2004) .
IJs werd bovendien minder efficiënt wanneer het ijsblok kleiner werd . De meeste huishoudens weigerde,
vanwege de kosten, een nieuw ijsblok te plaatsen tot het oude blok bijna compleet gesmolten was . Dit
kon bij elkaar snel leiden tot een bederf van de etenswaren . Daarnaast was door de vochtige lucht ook de
groei van schimmels e .d. een terugkomend probleem. Verder werd het natuurijs, waar de ijsblokken van
gemaakt werden, steeds vuiler van het afval van de alsmaar groeiende steden (bv . van het riool- en
afvalwater)2. Dit alles leverde steeds vaker gezondheidsproblemen op .

Foto 5 Verwerking bij een ijsfabriek rond 1913

Pagina 21 van 60



De aanvoer van natuurlijke ijsblokken was helaas niet altijd gegarandeerd . IJs werd in de loop der tijd
steeds schaarser door de toenemende vraag vanuit de expanderende steden . Niet alleen huishoudens
hadden last van schaarste . Voedsel gerelateerde industrieën (bijvoorbeeld vis-, vlees- en zuivelbedrijven
en bierbrouwerijen 3 ) hadden behoefte aan constante aanvoer van ijs. In de 19e eeuw waren uitvinders
druk bezig met koelmachines. Al de hierboven genoemde factoren bij elkaar waren een stimulans voor
het maken van de eerste grote machines die kunstmatig ijs (kou) konden produceren . Omstreeks 1865
werd de eerste commerciële absorptiekoelmachine gebruikt in New York voor een bierbrouwerij . Deze
complexe machines werden vaak gekoppeld aan een stoommachine en vergden gekwalificeerd personeel
(Nagengast 2004). Deze machines werden verder ook gebruikt voor het produceerden van enorme
hoeveelheden kunstijs . Kunstijs werd een directe concurrent van het natuurlijk gehakte ijs . Kunstijs
werd vanaf 1890 tot ongeveer 1930 "big business" (Thévenot 1979) . Hierna zorgde een nieuwe
technologie (de koelkast) ervoor dat de productie van kunstmatige ijsblokken langzamerhand overbodig
werd.

In 1916 werd door de ASHREA (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning), een
Amerikaanse vereniging van koeltechnici, ingezien dat er een grote behoefte was aan een apparaat dat in
huishoudens zelfstandig het eten continu koel zou kunnen houden (Nagengast 2004), zodat de nadelen
van het (kunst)ijs werden opgelost . Het werd een uitdaging om de complexe materie zodanig te
verbeteren dat de huishoudkoelkast algemeen gebruikt kon worden . Voor de compressorkoelkast en in
mindere maten voor de absorptiekoelkast moesten eerst diverse problemen worden opgelost voordat
deze geschikt was voor de huishoudelijke markt :

- Lekken in knooppunten van leidingwerk, lekken in rubberen afsluitringen (alleen bij
compressortechnologie). Dit was belangrijk aangezien de koelmiddelen vaak giftig waren .

- Verkleining van onderdelen .
- Verontreinigingen in het koelmiddel die mogelijk corrosie en/of andere schade kon veroorzaken .
- Gebrek aan een goedkope, betrouwbare en huishoudvriendelijke elektrische aandrijfmotor

(alleen bij compressortechnologie) .
- Mogelijkheid van service (bv . netwerk, getraind personeel, faciliteiten enz) in geval van storing .
- Automatische regeling voor de temperatuur.
- Efficiënte en goedkope koelkastisolatie en behuizing .
- De kosten van de diverse systeemonderdelen .

In 1918 is de eerste generatie koelkasten die geschikt waren voor huishoudelijk gebruik, op de markt
gebracht. Na enorme inspanningen was rond 1930 de ontwikkeling zo ver gevorderd dat de
compressorkoelkast een massaproduct kon worden in de Verenigde Staten . Enkele decennia na deze
introductie, rond 1950, was de compressorhuishoudkoelkast gemeengoed geworden in de huishoudens
van de Verenigde Staten (Freidank 1966) (zie figuur 6 : Diffusie koelkasten in de Verenigde Staten) .

Rond 1970 was in Nederland de huishoudkoelkast in meer dan 65 % van de huishoudens gemeengoed
geworden, terwijl dit rond 1960 nog geen 10% was (Bruhèze 2001) (zie figuur 5) . Nederland was
hiermee een van de laatste landen in de westerse wereld die de koelkast adopteerden . In een onderzoek
"Trends in world trade in durable consumer goods" (Maizels 1959) wordt duidelijk dat rond 1955-1957
Nederland het laagste aantal (10) koelkasten had per 1000 inwoners . Er waren landen met een lagere
BNP per hoofd van de bevolking die een grotere bezitsgraad van koelkasten hadden (zie figuur 4) .
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de financiële situatie van de Nederlanders niet alleen
verantwoordelijk was voor de late adoptie van de huishoudkoelkast . Ook het klimaat kan niet als enige
reden worden genoemd. Koudere landen als Oostenrijk, Finland, Ierland, Zweden hadden een veel
grotere bezitsgraad. Verder valt op dat de buurlanden West-Duitsland en België respectievelijk 4 tot 5
keer zoveel koelkasten per 1000 inwoners bezaten . Welke omstandigheden deze late adoptie kunnen
verklaren wordt in hoofdstuk 5 en 6 verder geanalyseerd . Overigens loopt Nederland anno 2007 niet
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meer achter; de bezitsgraad van huishoudkoelkasten ligt nu tegen de 100% (CBS 2007) . (zie hiervoor
hoofdstuk 5 en 6) .

1000

Koelkasten bezit ten opzichte BNP per hoofd

Italy

O t i k rankrijk Noorwegenos enr j U
Zuid Afrika u u 5 Belgie

Japan . Finland 9, , Denemarken
N a West: Duitsland

Braziii:

Mexico

W Ierland Tsjecho-

Zwitserland

- Orowarupe
Nederland

0 500 1000 1500 2000

Bruto national inkomen per hoofd van de bevolking in $

Figuur 4 Aantal koelkasten versus BNP per hoofd van de bevolking, 1955-1957
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Diffusion of commodities in the Netherlands, 1947 - 1988. A.A. de la Bruhèze, 'De diffusie van huishoudelijke
apparatuur, 1900 - 1980 ; onderzoeksverslag ten behoeve van het TIN-20 cluster huishouden', tabellen p . 21 en

48

-4- vacuum cleaner
-~-washing machine
-~ refrigerator
-31E-gas stove
-6-sewing machine (manual)
-*-sewing machine (pedal)
-F-sewing machine (electric)
~-deep freezer

dish washer
-4 -TV (b/w)
fTV (color)
-k -tape recorder
--F moped

Figuur 5 Diffusiegraad huishoudelijke apparaten

Diffusion of refrigerators in the US, 1926-1964 (Freidank, 129)

Figuur 6 Diffusie koelkasten in de Verenigde Staten
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3.4. Conclusie
De ijskast kan worden gezien als de voorloper van de hedendaagse koelkast . Deze werd in het begin
gevuld met natuurijs . Twee verschillende koeltechnologieën hebben eerst indirect (kunstmatige
ijsblokken) en daarna direct (koeling ter plekke) de functie van het natuurijs overgenomen. Het
absorptiekoelsysteem, zoals uitgevonden in 1922 door Von Platen en Munters, heeft anno 2007 een
dominante positie in de caravan-, camper- en hotelmarkt verworven . Het compressorkoelsysteem heeft
tegenwoordig vrijwel de gehele markt voor huishoudkoelkast in handen . De strijd tussen deze 2
koeltechnologieën wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt en verklaard met behulp van het
onderdeelnetwerkmodel .

De Verenigde Staten waren koplopers in het adopteren van de huishoudkoelkast . Nederland liep achter
met het aanschaffen van huishoudkoelkasten, zelfs in vergelijking met andere (westerse) landen . Het
Nederlandse klimaat en/of de financiële draagkracht kunnen niet als doorslaggevende reden worden
genoemd voor de late adoptie . In hoofdstuk 5 en 6 wordt de adoptie van de huishoudkoelkast in
Nederland verder geanalyseerd en verklaard .
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Hoofdstuk 4 Toepassing van het onderdeelnetwerkmodel

4.1 . Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt hoe de compressor koelkast dominant is geworden onder de
huishoudkoelkasten. Dit wordt gedaan via het onderdeelnetwerkmodel . In dit hoofdstuk staan niet
andere conserveringstechnologieën centraal maar de koeltechnologie zoals toegepast in een
huishoudelijke sfeer . Het onderdeelnetwerkmodel begint met een statisch overzicht van de verschillende
technologieën daarna wordt een dynamisch overzicht gecreëerd. Dit wordt gedaan via het benoemen en
analyseren van technische eigenschappen en gebruiksfuncties. Tot slot wordt een analyse gedaan door
het mechanisme te verklaren. In de 2e en 3e fase zullen zoveel mogelijk de sociale interacties en
omstandigheden meegenomen worden die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling .

4.2. Statisch overzicht van koeltechnologieën voor huishoudkoelkasten
In de geschiedenis zijn er door mensen verschillende pogingen gedaan om eten en drinken te koelen. In
figuur 7 is een statisch overzicht gegeven van deze koeltechnologieën die tot rond 1930 zijn gebruikt in
een huishoudelijke sfeer . Koeltechnologieën kunnen in 2 hoofdgroepen worden onderverdeeld ;
natuurlijke en kunstmatige koeling .

4.2.1 Natuurlijke koeling
Deze eerste groep bestaat uit technologieën die in min of meerdere mate in de natuur voorhanden zijn.
Natuurijs en koele grotten als koeltechnologieën liggen voor de hand maar er werden in het verleden ook
vernuftigere methoden gebruikt. Zo is het bekend dat, in de 5e eeuw BC, de Egyptenaren s'nachts de
warmte straling van een product gebruikten om ijs te produceren (Thévenot 1979) . Dit deden ze door,
op heldere koele nachten, potten op het dak van hun huizen te zetten. Door de uitstraling van de warmte
van deze potten naar de hemel kon er ijs in de potten gemaakt worden . Een ander gebruikte technologie
om te koelen was door water te laten verdampen uit poreuze potten. Hiermee kon de inhoud afgekoeld
worden .

Een andere minder voor de handliggende koeltechnologie was het koelen met behulp van bepaalde
zoutmengsels. Gemengd met ijs of water kunnen hiermee behoorlijke temperatuur verlagingen
bewerkstelligd worden. Zo kan een mengsel van salpeter en water, in een bepaalde verhouding, water
bevriezen. Rond 1600 was het in Frankrijk onder de welgestelden erg "in" om hiermee drankjes te
koelen .

Zoals in het vorige hoofdstuk geschreven werd het gebruik van natuurijs in Amerika op grote schaal
gewonnen en gebruikt. Er ontstond in de 19e eeuw een koelketen die zeer goed georganiseerd was en
een uitgebreide infrastructuur had. De uiteindelijke consumenten gebruikten de ijsblokken in speciaal
gemaakte kasten, de zogenaamde ijskasten . Een term zo ingeburgerd dat vaak de term ijskast onterecht
wordt gebruikt om een moderne koelkast aan te duiden .

4.2.2 Kunstmatige koeling
Het tijdperk van kunstmatige koeling in een huishoudelijke sfeer begint in de tweede helft van de 19e
eeuw.

Kunstijs
Met grote industriële koelmachines werd er kunstijs geproduceerd voor ijskasten . Tussen 1926 en 1931
piekte de productie rond 56 miljoen ton per jaar (153 miljoen kg ijs per dag!) in de Verenigde Staten . Dit
kunstijs was een grote concurrent voor het natuurijs . Een andere kunstmatige manier van koelen was met
behulp van bevroren koolstofdioxide (C02), ook wel bekend als droogijs . Er zijn pogingen gedaan om
deze technologie geschikt te maken voor de huishoudkoelkast . Ondanks onderzoek van een leverancier
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kwam dit niet van de grond4 . Zeer waarschijnlijk had dit te maken met de erg lage
verdampingstemperatuur van -63°C wat een goede temperatuurregeling lastig maakte . Dit in
tegenstelling tot kunstmatig en natuurijs welke beide uiteraard smelten rond de 0°C .

Absorptie koeling
Rond dezelfde tijd, de tweede helft van de 19e eeuw, zijn mobiele koelapparaten op de markt gebracht
door Ferdinand Carré en deze waren op de Franse markt populair . Deze machines werkten op een
absorptie principe en werkten discontinu. Dit houdt in dat ze eerst moesten worden opgeladen in een
verhittingsfase (35 tot 70 minuten) . Hierna kon de koelfase plaatsvinden . Met deze opgewekte kou werd
ijs gemaakt of werd een afgesloten ruimte afgekoeld . Ongeveer 60 jaar later ziet men producten terug
die hetzelfde werkingsprincipe hebben. Een voorbeeld is de Icy Ball (zie foto 6) welke omstreeks 1930
redelijk succesvol werden verkocht in Amerikas .

Foto 6 Icy Ball

Continu werkende absorptie koelkasten worden geïntroduceerd door Electrolux in Zweden in 1923 . Een
paar jaar daarna worden onder verschillende merken (Icy Ball, Turkold, Superfex en Servel) absorptie
koelkasten gemaakt. Deze hebben vooral succes op agrarische gebieden van geïndustrialiseerde landen .
Voornamelijk werkten de koelkasten op gas alhoewel er ook koelkasten waren die paraffineolie
gebruikten.

Compressor koeling
Koelcompressors geschikt voor huishoudelijke toepassing worden in kleine schaal vanaf +/- 1910
gemaakt voor de huishoudelijke markt . In 1914 verkoopt Dolmere een compressorunit die op een
bestaande ijskast kan worden gezet (Nagengast 2004) waardoor het gebruik van ijsblokken (natuurlijk of
kunstmatig) niet meer nodig was . Rond 1930 is de koelkast met een compressor een massaproduct
geworden in Amerika .

Pagina 27 van 60



va~0~ó0Y

LN

m

,..





E

9
2

c
m
{
f
3
 
C
i

w
r
 
Q

C3
w

1'lijm
r-

c
m
 
V

i
w

C
Q
 
Q
D

c 0
 
t
!m

t
A
 
Qn
 
m

r-
e
-
 
r
 
r

v-
w
r
-
 
e
-



4.3. Dynamisch overzicht van koeltechnologieën voor huishoudkoelkasten
In dit hoofdstuk worden de interacties tussen de verschillende koeltechnologieën geanalyseerd . Voor de
overzichtelijkheid wordt dit gedaan via het schema in figuur 8 . Daarin zijn 5 interacties weergegeven . In
deze interacties worden onder andere sociale factoren meegenomen in de analyse .

4.3.1 Van natuurijs naar kunstijs
Zoals hierboven beschreven was er een harde concurrentiestrijd tussen natuurijs en kunstijs . Toen rond
1875 de industriële compressor- en absorptietechnologie enigszins uitontwikkeld en bruikbaar waren,
werden deze technologieën aangewend voor het maken van kunstmatige ijsblokken . Er volgde een
heftige concurrentiestrijd tussen natuurijs en kunstmatig ijs die tientallen jaren duurden . Natuurijs kon
de verlangde leveringszekerheid niet garanderen, zeker niet tijdens lange warme zomers . Kunstijs kon
een oplossing bieden omdat het altijd produceerbaar (leverbaar) was. Ondanks dit technische voordeel
was de strijd niet zo snel over als men zou verwachten . De strijd duurde maar liefst van 1890 tot 1930 .
Rond het jaar 1915 was het kunstijs de dominante technologie geworden in termen van de gemaakte
hoeveelheid ijs per jaar. De productie piekte tussen 1926 en 1931 rond de 56 miljoen ton per jaar (=153
miljoen kg ijs per dag!) in de Verenigde Staten. Voor deze langdurige strijd zijn verschillende redenen te
geven (Thévenot 1979) :

1 . Kosten. Natuurijs hield het langer vol in de koudere staten van Amerika . Het was daar immers
"gratis" voorhanden alleen de verwerking en transport brachten kosten met zich mee. De kosten
(brandstof, materiaal etc) van het kunstmatig maken van ijs waren in het begin hoger dan de
kosten van natuurlijk ijs . Na verloop van tijd, door verbeteringen aan de koelmachines, werd het
verschil in prijs steeds kleiner.

2. Godsdienst. Natuurijs was door God gemaakt en kunstmatig ijs was een belediging voor God .
Dit argument speelde vooral in het zuiden van Amerika .

3 . Lobby's van grote producenten. Natuurijs werd in grote mate geoogst en was in handen van
invloedrijke zakenlieden die samen een front vormden tegen het kunstmatig ijs . Een voorbeeld
daarvan was het zinspelen op het patriottisme . Tijdens de le wereldoorlog werd bijvoorbeeld
gepleit voor natuurijs. Dit zou minder beslag leggen op brandstof en ammonia welke nodig
waren voor de oorlog .

Er waren ook omstandigheden die het kunstmatig ijs hielpen :
1 . Vervuiling. Lokale problemen bleken het kunstmatig ijs te helpen. In het geval van de Hudson

rivier (nabij New York, zie foto 7) bleek het natuurijs vervuild te worden . Gezondheidsdiensten
schreven voor dat natuurijs niet in direct contact mocht komen met voedsel (Thévenot 1979) .

2. Helder ijs. Consumenten hadden een voorkeur voor helder doorzichtig ijs. Dit was makkelijker
en goedkoper te maken met kunstmatig ijs .

3. In tijden van schaarste de prijs van kunstmatig ijs profiteren van de gestegen prijs van natuurijs .
Met deze winsten kon weer verder geïnvesteerd worden om verbeteringen (lagere kosten) aan te
brengen.

Conclusie
Natuurijs kon de verlangde leveringszekerheid (de gebruiksfunctie) niet onder alle omstandigheden
garanderen en een nieuwe koeltechnologie (de technologische eigenschap) kon een oplossing bieden .
Hierdoor werd het kunstijs uiteindelijk de dominante technologie .



Foto 7 Tekening illustratief voor de enorme omvang van de natuurijsindustrie. Deze tekening laat de bedrijvigheid
zien van het snijden van het ijs zoals op de Hudson rivier bij New York werd gedaan .

4.3.2 Van kunstijs naar compressor- en absorptiekoeltechnologie
In het dynamisch overzicht kan de uiteindelijke dominantie van de compressor (in huishoudkoelkasten)
niet los worden gezien van de geschiedenis van industriële koelmachines . De ontwikkeling van de
industriële koelmachines bleek keer op keer voor te lopen op die van de huishoudtechnologieën . Dit had
te maken met het feit dat er tot circa 1920, nog geen automatische bedieningen bestonden voor relatief,
ingewikkelde machines . " . . .As automatic controls were primitive, the machine was tended day and
night by skilled operators, and each machine required a staff of even more skilled people to perform
normal maintenance activities" (MacKenzie & Wajcman 1985) . Koelmachines waren nog complexer te
bedienen dan stoommachines. Daarnaast zorgden vaak stoommachines voor de benodigde aandrijfkracht
voor de koelmachines. Voor beide soms gevaarlijke machines was dus gekwalificeerd personeel en
continue aandacht nodig. Het is daarom verklaarbaar dat alleen bedrijven deze machines praktisch
konden gebruiken. Voor huishoudens waren er andere eisen.

Het verzelfstandigen van een koelapparaat stond dus centraal voor de toepassing in huishoudens . Dit
wordt mooi geïllustreerd in het volgende voorbeeld uit een artikel in "House en Garden" (Engelse
woonmagazine uit 1923) . Het verhaal gaat over de onbekendheid van ijs- en koelkasten in Engeland
vergeleken met Amerika. Hierin stond ook een positief verhaal over een absorptie koelkast (een
zogenaamde Staines Mannesmann) (Hardyment 1990) :

" . . . a refrigerating machine which produces its own ice . Worked by electricity, gas or oil, this type
includes a small absorption refrigeration plant consisting of pipes and boilers, and a safe in which
provisions are kept. So simple is the mechanism that is only necessary to press down a lever once a day
to the position 'on', leaving it in that position for a couple of hours, during which time the plant is
heated, evaporation takes place, and a temperature created low enough to cool the safe and produce
about 5 pounds of ice. The Mannesmann inspired confidence, with its solid wooden cabinet and huge
controls, but it was clearly a luxury item . . ."
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en iets verder :

". . . . .Frigidaire records that Britain was regarded as something of a challenge . 'The hard sell was
probably essential in a Britain which regarded ice as only a inconvenience of winter-time and cold
drinks as an American mistake' . The first British Frigidaire was sold in 1924 and by 1927 the number
household and commercial models had risen to 20!"

IJskasten waren meestal niet zo goed geïsoleerd. Immers, de verkopers van ijs waren ook vaak de
verkopers van ijskasten en die hadden geen baat bij een goed geïsoleerde ijskast . Hoe meer ijs er
verkocht werd hoe beter. Het gebrek aan isolatiemateriaal in ijskasten vergemakkelijkte de overgang van
(kunst)ijs naar mechanische koeling de koelkast niet . Een koelkast was vaak niet meer dan een
koelaggregaat op een bestaande ijskast geplaatst . Er moest dus behalve aan de koeltechnologie ook het
nodige aan de isolatietechnologie verbeterd worden . Toen de eerste koelkasten een succes bleken gingen
de ijskastfabrikanten snel hun ijskasten verbeteren, echter tevergeefs . In 1953 sloot de laatste
ijskastenfabriek zijn deuren .

Er was een groot belang voor gas- en elektriciteitsbedrijven, er waren immers grote inkomsten mogelijk
als iedereen een koelkast had. Er zou een nagenoeg constante vraag zijn doordat koelkasten 24 uur per
dag aan staan. Voor de commerciële nutsbedrijven kon dit van grootbelang zijn. De gasbedrijven
werkten echter niet mee (zie 4 .3.3) .

De eerste goed georganiseerde poging om tot een goedwerkende compressor huishoudkoelkast te komen
kwam van General Motors (Nagengast 2004): "Frigidaire (onderdeel van General Motors) had produced
thousands of refrigerators by 1920 and hundreds of complaints from owners, many of Durant's (de
directeur van Frigidaire) wealthy friends. Durant became discouraged and considered liquidating
Frigidaire until an investigation revealed that despite the many technical problems, Frigidaire users were
very loyal to the product . General Motors concluded that Frigidaire was a basically sound product that
could be made profitable." De consument bleek dus gehecht aan het apparaat . We kunnen alleen gissen
naar de echte redenen maar waarschijnlijk waren problemen van de koelkast kleiner dan de problemen
die ijsblokken met zich meebrachten .

Er waren rond 1920-1930 veel bedrijven bezig (Berkhout 2005) om de koelkast geschikt te maken als
massaproduct voor huishoudens . In 1923 laat General Electric (G .E.) een groot onderzoek uitvoeren
naar de markt en ontwikkelingen van huishoudkoelkasten door een werknemer genaamd Stevenson .
Deze adviseert na uitgebreide studie dat G .E. in deze markt moet stappen. Er moet een heleboel
verbeterd worden (zie Hoofdstuk 3.3) om het goed te krijgen maar de mogelijke afzet markt en winsten
waren enorm, volgens Stevenson . Vervolgens besloot G .E. met een enorm budget de ontwikkeling te
starten. Na enige opstartperikelen werd de koelkast van G .E. een groot succes. De compressorkoelkasten
sloegen snel aan, figuurlijk gesproken . In het begin, pre G .E. tijd, waren de prijzen hoog: $900,- maar de
prijs daalde rap. $400 in 1926. In dat jaar werden er in heel de VS 200 .000 stuks verkocht. De prijs in
1935 was gezakt naar $170 en in dat jaar werden 1,5 miljoen stuks verkocht!

Rond dezelfde tijd (1922) werd de absorptiekoelkast, zoals we die nu kennen, uitgevonden door twee
studenten in Zweden (zie hoofdstuk 3) . Qua regeling was dit type koelkast in principe veel makkelijker
te ontwerpen .

Conclusie
Voor het overgaan van de ijskast naar de koelkast was, moest de automatisering en de verkleining van
de koeltechniek (de technologische eigenschap) verbeterd worden . Hiermee kon een massaproduct
gemaakt worden dat aan de eisen van de consument voldeed . De gebruiksfunctie is hier de
onafhankelijke koeling van een huishoudapparaat . Op het moment dat de automatisering en verkleining
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gelukt was kwamen de ijskasten- en ijsfabrikanten in het verweer. Snel verbeterden ze de isolatie van de
ijskasten om te kunnen concurreren met de koelkast . Dit kon de neergang echter niet tegen houden . In
1953 sloot de laatste ijskastenfabriek zijn deuren .

4.3.3 Van waterkoeling naar luchtkoeling
In het artikel van MacKenzie & Wajcman (MacKenzie & Wajcman 1985) staat de concurrentiestrijd
tussen compressie en absorptie centraal . Zij beschrijft de strijd die plaatsvond in de Verenigde Staten en
geeft valide redenen waarom de gasabsorptiekoelkast daar faalde :

- Absorptiekoelkastfabrikanten waren niet kapitaalkrachtig voor onderzoek, marketing etc
- geen grote aantallen gekwalificeerd personeel
- geen hulp van de gasleveranciers . Deze bedrijven waren conservatief en stelden zich negatief op

tegenover de gasabsorptiekoelkast . Ze meenden dat de koelkasten te duur waren, er niet genoeg
aanbod was en Servel (Amerika's grootste absorptiekoelkastfabrikant) slecht gemanaged werd : "
. . .they complained that Servel was badly managed, that its refrigerators were more expensive
than comparable electric machines, and that the lack of another manufacturer meant a lack of
models with which to interest prospective customers".

- te laat met de introductie van luchtkoeling
In de Verenigde Staten heeft de absorptiekoelkast nooit meer dan 8 tot 10% procent van de markt in
handen gehad. In Europa verliep de strijd veel spannender (zie tekst 4.3 .5)

Servel, de grootste absorptiefabrikant, kwam pas in 1933 met een luchtgekoelde koelaggregaat terwijl de
compressor aangedreven koelkast al 7 jaar eerder was afgestapt van waterkoeling . Functioneren zonder
waterkoeling was een duidelijk voordeel voor zowel de producent, de installateur als de eindgebruiker .
Minder onderdelen, lagere gebruikskosten, makkelijker installatie en minder kans op storingen waren de
voornaamste voordelen. In Europa komt Electrolux pas in 1935 met een luchtgekoeld koelaggregaat 6.
De absorptietechnologie nam deze technologie over om te kunnen blijven concurreren met de
compressortechnologie .

De mogelijkheden voor de absorptie op gas waren niet bij voorbaat uitgesloten . Een verhaal uit 'From
mangle to microwave' (Hardyment 1990) : " . . .Domestic refrigerating machines were a much later
development. Gas would have been a simple domestic source of refrigerating energy, but altough it was
piped and available it was surprisingly late to be applied to cooling systems . Only in 1922 was a
succesful gas absorption machine developed in Sweden . . ." .

Voor de consument waren er geen overduidelijke redenen om geen gebruik te maken van de
absorptiekoelkast :
1 . De bedrijfskosten . Deze bleken niet doorslaggevend te zijn : "Its (gas absorptie koelkast red .)
operating cost was quite insubstantial particulary in areas where electircity was more expensive than
gas" (Cowan 1983) . De absorptiekoelkast was dan ook populair in niet-stedelijke gebieden . In deze
gebieden was elektriciteit zeldzaam en duur. De absorptiekoelkast liep op gas maar kon ook op kerosine
lopen. Nog steeds zijn er kerosine koelkasten te koop, voornamelijk voor de binnenlanden van Afrika7 .
Ook in de industriële koeltechnologie waren de bedrijfskosten niet altijd in het voordeel van de
compressor. De kosten van het koelwater bleken lange tijd de doorslag te geven welke koeltechnologie
goedkoper was (Báckstr~m 1965) .

2. De betrouwbaarheid en eenvoud. De betrouwbaarheid van de absorptiekoelkast wordt geroemd in
veel artikelen. In het rapport van Stevenson's uit 1923 (in opdracht van General Electric) stond het
volgende: "The salesman at the People's Gas company in Chicago claims that they have sold about fifty
of these (absorptie red .) machines. Some of them have been in service for two years, and he claims that
thay have no trouble or service calls . . . .and the machine appears to be very simple to maintain" . Dit was
in grote tegenstelling tot de problemen die de eerste compressiekoelkasten hadden (Nagengast 1990) .
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Conclusie
Het overgaan op luchtkoeling (technologische
eigenschap) betekende gebruik- en installatiegemak
voor de eindgebruiker (gebruiksfunctie) . Doordat de
compressorkoelkast ondermeer hiermee sneller op
de markt kwam dan de absorptiekoelkast, kon de
compressor een groter marktaandeel krijgen en
hiermee dominant worden. Daarnaast maakten de
enorme marketing- en technische budgetten van
compressorfabrikanten de concurrentie moeilijk
voor de absorptiekoelkast. De achterstand van de
absorptiekoelkast bleek niet meer ingehaald te
kunnen worden.

TLere's No Magic About
GAS REFR%GERA.nON

But you'll think there is when you see the effort-
less anti almost uncanny process of the Cts Re,
frigeruwrs now on exhibition at all display offices
of your Gas Company. (Consult telephone di-
rectory for the nearest .)

Gas Refrigeration produces constant cold by
the simplest and most economical method pos-
sible. And there are no moving parts to wear
out or to cause vibration . Before buying your ice,
less refrigerator, be sure to get the facts about
Automatic ReHgeration Without Machinery

l» #?aa S5r1 Straet, N . 'Y . C.
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Foto 8 Amerikaanse advertentie uit 1928
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4.3.4 De overstap van de absorptiekoelkast van gas- naar elektriciteitsverbruik
In Amerika is de absorptie nooit de dominante technologie geweest . In Europa stonden de zaken er
echter anders voor. Er zijn een paar aanwijzingen gevonden waarom de absorptiekoelkast relatief
succesvol, misschien zelfs wel dominant, aanwezig was in Europa . Europa adopteerde de koelkast
tientallen jaren later dan de VS . Het nadeel van de achterstand van luchtkoeling was weggenomen en de
strijd kon, in principe, weer opnieuw beginnen .

Rond 1930 was de huishoudkoelkast in Europa een zeldzaamheid . Rond 1940 had niet meer dan 1% in
Franse huishoudens een zelf aangedreven koelkast . Er werden 25000 koelkasten per jaar verkocht maar
daarvan waren er wel 10000 koelkasten voorzien van absorptietechnologie ; een marktaandeel van 40%!

In 1962 waren van de gemaakte huishoudkoelkasten in Groot-Brittannië, Zwitserland, Denemarken,
Zweden, Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk meer dan de helft van het absorptietype (Thévenot 1979) :

Zweden: 1957: 90% absorptiekoelkasten van de totaal 200 .000 gemaakte koelkasten
1961 : 75% van de gemaakte koelkasten waren van het absorptietype, totale aantal
onbekend

Tsjecho-Slowakije: 1960: 50% absorptiekoelkasten van de totaal 160 .000 gemaakte koelkasten
1975: 33% absorptiekoelkasten van de totaal 350 .000 gemaakte koelkasten

Oostenrijk: 1957: 75% absorptiekoelkasten van de totaal 40 .000 gemaakte koelkasten

Aan de hand van deze gegevens kan men inschatten dat er rond 1960 minimaal 300.000 koelkasten per
jaar zijn gemaakt door deze drie landen. Als men daarbij aanneemt dat :

1 . De andere drie landen, Groot-Brittannië, Zwitserland en Denemarken bij elkaar 350 .000
koelkasten per jaar produceerden* .

2 . De overige koelkastproducerende landen 50 .000 absorptiekoelkasten per jaar maakten ;
dan zou de jaarproductie, in Europa in 1960, minimaal rond de 700.000 absorptiekoelkasten per jaar
liggen. Ter vergelijking, de productie van absorptie caravan- en camperkoelkasten in West-Europa anno
2007 ligt rond de 100.000 stuks per jaar (moet nog geverifieerd worden) . Ondanks de grove aannames is
in elk geval duidelijk dat de absorptie een groter aandeel in West-Europa had dan ooit in Amerika was
geweest. Het is moeilijk de stelling te beargumenteren dat de absorptie technologie dominant was qua
aantallen. Uitgaande van bovengenoemde getallen moet de productie aantallen tussen absorptie en
compressor koelkasten ongeveer gelijk verdeeld zijn geweest . Hoe dan ook, er kan gesteld worden dat
de absorptietechnologie een serieuze concurrent was van de compressortechnologie .

* Dit is op zijn minst aannemelijk aangezien Groot-Brittannië op de derde plaats stond van meest
producerend land in West-Europa van huishoudelijke koelapparaten . Op de eerste plaats stond Italië . Dit
land maakte in 1957 400.000 koelkasten en in 1966 3 miljoen per jaar. Verder is bekend dat Groot-
Brittannië in 1958 562 .000 koelkasten per jaar maakten (Maizels 1959)

Tijdens de "Refrigeration Conference Stockholm, May 11-13 1960" wordt een speech voorgedragen van
de heer Bergman van Electrolux Zweden (Bergman 1960) . Alhoewel enigszins gekleurd, Electrolux was
de grootste absorptiefabrikant, geeft dit document waardevolle inzichten in de concurrentiestrijd tussen
absorptie- en compressorkoelkast . Enkele hoogtepunten uit deze speech :

1 . In Zweden is de aanschafprijs van een absorptiekoelkast in de 80-120Liter (volume) markt lager dan
die van een compressorkoelkast . In de klasse groter dan 140L heeft de absorptiekoelkast geen aanbod .
Met inachtneming van langere levensduur (= afschrijving), lagere kostprijs en met een gebruiksduur 8
maanden is absorptie per jaar even duur ondanks het hogere energieverbruik .
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2. In Duitsland zijn de compressorkoelkasten goedkoper bij vergelijkbare inhoud . De heer Bergman
meldt dat hij niet weet hoe dat komt. Toch is hij niet verontrust want de compressor is duurder en dat
kan niet per toverkracht verdwijnen .

3 . Voor projectontwikkelaars voor nieuwbouw hadden absorptiekoelkasten de voorkeur :
A. lagere aanschafprijs
B. langere garantie
C. vervangingskosten zijn laag
D. het energieverbruik is niet interessant

4. Voordelen absorptietechnologie in het algemeen: lage aanschafprijs, de lange levensduur en " . . .as
any engineer is the first to admit, a system without moving parts is always the most reliable in
operation"

Verder valt op in de speech dat absorptiekoelkasten niet meer als gaskoelkasten worden verkocht maar
als elektrische koelkasten. In geen enkele zin wordt de gasfunctie genoemd. De dominantie van de
elektrische compressor koelkast dwong de absorptiekoelkastfabrikanten om over te stappen naar een
absorptiekoelkast op elektra. Dit maakte beide type koelkasten uitwisselbaar. Om de concurrentie beter
aan te kunnen met de compressor wordt in de jaren 50 het absorptiesysteem door Electrolux verbeterd .
Hiermee werd het energieverbruik met 30% verminderd (Dometic 2005) .

Conclusie
Om te kunnen blijven concurreren paste de absorptiekoelkast zich aan door de elektriciteitswerking (de
technologische eigenschap) van de compressor over te nemen . Door vervolgens te concurreren op prijs,
levensduur en betrouwbaarheid kon de absorptiekoelkast een groot deel van de markt krijgen .

4.3.5 Naar compressordominantie
Om de dominantie van de compressorkoelkasten zeker te stellen moesten de fabrikanten op prijs
concurreren. Zie ook de 2 advertenties eind jaren 50 aan het einde van dit hoofdstuk . In de speech van
Bergman kon alleen met wat kunst en vliegwerk de absorptie concurreren met de compressor qua
kosten. Zo werd het aantal werkzame maanden teruggeschroefd tot 8 maanden en een langere
afschrijvingsperiode genomen om zodoende de totale bedrijfskosten (aanschaf plus verbruikskosten) te
minimaliseren ten opzichte van de compressorkoelkast . Alleen dan was de absorptiekoelkast
gelijkwaardig qua kosten . In werkelijkheid staan koelkasten nu nagenoeg 12 maanden per jaar aan . Dan
is de compressor niet meer te kloppen vanuit een economisch oogpunt . Daarnaast had de
compressorkoelkast geen concurrentie in grote modellen van 140 volume liter en meer . De pluspunten
van de absorptietechnologie : de stille en de goedkope aanschafprijs werden nagestreefd door de
compressor. De goedkope aanschafprijs in Duitsland was voor Bergman een raadsel, hij daagde zelfs het
publiek uit om hiervoor verklaringen te geven . De compressor had een achterstand wat betreft geluid . In
1960 werd deze manke gedeeltelijk verholpen door het toepassen van zogenaamde kooiankermotoren
met weerstandhulpfase (Makkink 2003) . Op deze manier nam de compressor de stille werking (de
technische eigenschap) gedeeltelijk over van het absorptiesysteem . Dit zorgde voor minder lawaai (de
gebruiksfunctie) in de huiskamer.

Rond 1961 geeft Electrolux (de grootste Europese absorptiekoelkastfabrikant) aan dat de verkoop
tegenvalt (zonder opgaaf van reden) en zich meer gaat richten op de caravan- en campermarkt in
Amerika. Langzaam trekt de absorptiekoelkast zich uit het huishouden terug . In Tsjecho-Slowakije daalt
het aantal gemaakte absorptiekoelkasten terug naar 33% van de gemaakte koelkasten .
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Vanwege de geluidsvrije werking en de gasfunctie vindt de absorptietechnologie een uitweg in de
caravan- en campermarkt en wordt daar de dominante technologie . Hier wordt de stille werking en
mogelijkheid om op gas te werken belangrijker geacht dan het verbruik .

Conclusie
Door op aanschafprijs te concurreren met de absorptietechnologie kon de compressor de uiteindelijke
dominante technologie worden. De inherente lage verbruikskosten door het hoge rendement maakte een
financiële analyse simpel, in het voordeel van de compressor . Daarnaast kon de absorptiekoelkast geen
concurrentie kon bieden in de markt van grote koelkasten . De strijd werd eenzijdig gestaakt in 1961 . De
marktleider van absorptiekoelkasten, Electrolux, richt zich vanaf dat moment niet meer op de
huishoudkoelkasten . De opkomende markt van caravan- en campermarkt zorgt voor een uitweg voor de
absorptietechnologie .
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Foto 9 Advertentie uit Leidsch dagblad 1953 . AB, (later Electrolux), koelkast ruim 100 gulden goedkoper dan welke
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Foto 10 Advertentie uit Leidsch Dagblad 8-6-1956. De concurrenten naast elkaar.

55 liter absorptie naast 110 Liter compressor .

Verbruik 1.2 kW (absorptie) tegen 0.5 kW (compressor) per etmaal.

Prijs absorptie 350 gulden tegen 645 gulden voor de compressor .

Let ook op het verschil in wanddikte .
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4.4. Analyse concurrerende koeltechnologieën
De dynamische interacties zoals effecten in de voorgaande alinea's kunnen verklaard worden met het
Pluto effect zoals in hoofdstuk 2 beschreven . In de eerste interactie gaat het om kunstijs en natuurijs
waarbij de laatste probeert de dominantie van kunstijs tegen te houden door te wijzen op andere zaken
dan leveringszekerheid aangezien hier niet op geconcurreerd kan worden . Kortom Pluto laat de worst
voor wat hij is en probeert op andere manieren de ontwikkeling te stoppen .

Een mooi voorbeeld van het Pluto effect is de concurrentie tussen kunstijs en de andere
koeltechnologieën. De opkomst van de compressor- en absorptiekoelkast zorgt voor een extra impuls
voor de ijskastfabrikanten om de isolatie te verbeteren om zodoende de overstap naar de
koeltechnologieën minder aantrekkelijk te maken . Dit heeft echter een averechts effect want de
koeltechnologieën profiteren van de verbeteringen in isolatie . De verliezende technologie zorgt hiervoor
momentum voor de ontwikkeling. Met andere woorden Pluto begint harder te rennen maar krijgt de
worst niet te pakken maar zorgt dat de man op de wagen wel eerder op zijn bestemming is .

In de concurrentie tussen de absorptie- en compressortechnologie speelde de absorptietechnologie als
Pluto en probeerde meermaals de worsten te pakken . In dit geval meervoud want de absorptie probeerde
door het imiteren van de luchtkoeling en het overnemen van de elektriciteitsfunctie dominant te worden.
In het geval van de luchtkoeling heeft dit zeker geholpen aangezien er op een bepaald moment in Europa
een bijna meerderheid van de markt in handen had . Ondanks pogingen het rendement te verbeteren lukt
het de absorptietechnologie niet om de dominante technologie te blijven. De compressor was uiteindelijk
economisch te verkiezen boven de absorptietechnologie ondanks de stille werking . De
absorptietechnologie krijgt de worst niet te pakken en blijft de ondergeschikte technologie .

4.5. Conclusie
Door de geschiedenis heen is de absorptietechnologie als velen gezien als een optimale technologie om
de koeling in huishoudens te verzorgen . Echter, in Amerika had de compressor de 1 e slag gewonnen,
rond 1930, door sneller met innovaties te komen. Dit gebeurde, onder andere, door eerder dan de
absorptiekoelkast met een luchtgekoelde compressor te komen . Dit kon plaatsvinden de grote
ontwikkelingskracht van enkele grote bedrijven . In de Verenigde Staten heeft de absorptiekoelkast
uiteindelijk nooit meer dan 8 tot 10% procent van de markt in handen gehad . In Europa begon de
adoptie van koelkasten tientallen jaren later . Doordat de zowel de compressor en de
absorptietechnologie allebei nu luchtgekoeld en enigszins uitontwikkeld waren kon de strijd om
dominantie in Europa met gelijke kansen "opnieuw" beginnen. De absorptie heeft in de jaren 50 en 60
goed kunnen concurreren met de compressor . De markt was, in grote lijnen, gelijk verdeeld met een
geschat marktaandeel van 50% voor de absorptiekoelkast . Uiteindelijk kon de absorptiekoelkasten niet
meer op prijs en verbruik concurreren en de marktleider van absorptiekoelkasten staakte eenzijdig de
strijd. Door de ingebouwde focus van het onderdeelnetwerk op technische functie zijn er weinig sociale
interactie meegenomen in de analyse.
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Hoofdstuk 5 Voedsel conservering in de 20e eeuw in
Nederland
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de conserveringsmethoden besproken die in Nederland werden gebruikt voor en
tijdens de opkomst van de koelkast. Dit is van belang aangezien conservering een hoofddoel is van de
koelkast en de koelkast direct concurreert met andere bestaande conserveringsmethoden . Dit hoofdstuk
begint met een overzicht van de gebruikte conserveringsmethoden in de 20e eeuw in Nederland . Daarna
worden de functies van deze conserveringsmethoden in een sociale context beschouwd . Tot slot wordt
de overgang van een onafhankelijke naar een afhankelijke voedselvoorziening besproken . Met deze
gegevens wordt in hoofdstuk 6 de opkomst van de huishoudkoelkast in Nederland geanalyseerd .

5.2. Overzicht conserveringsmethoden in de 20e eeuw in Nederland
Behalve het koelen van voedsel zijn er andere, veelal oudere conserveringsmethoden om voedsel te
conserveren. Deze werden voor het tijdperk van de huishoudkoelkast veelvuldig gebruikt en sommige
worden tegenwoordig nog gebruikt . Echter deze conserveringstechnieken worden niet meer,
uitzonderingen daargelaten, gebruikt in een huishoudelijke sfeer maar in de voedselindustrie .

De conserveringstechnieken die voor het tijdperk van de koelkast in Nederland werden toegepast in
huishoudelijke sfeer zijn :

1 . Het drogen.
2. Het inleggen in zout, zuur, suiker, alcohol of ander substanties .
3 . Het roken .
4. Het wecken in speciale bestemde weckflessen. Dit wordt ook inmaken genoemd .
5. Het koel bewaren in kelders .

Het pasteuriseren en steriliseren, 2 bekende conserveringsmethoden, horen niet in genoemde
opsomming thuis omdat deze methoden nooit zijn gebruikt in een huishoudelijke sfeer .

In de overgang van een onafhankelijke naar een afhankelijke voedselvoorziening zijn verschillende
"ouderwetse" conserveringsmethoden vervangen. Sommige daarvan zijn vervangen door de koelkast,
andere door andere conserveringsmethoden (bv vriezen) . Andere technologieën zijn hetzelfde gebleven
maar zijn uit de huishoudelijke sfeer weggehaald en overgenomen door de voedselindustrie . Om inzicht
te krijgen welke rol de koelkast heeft gehad volgt hier een overzicht van de veranderingen van
conserveringstechnieken en de rol die de koelkast hierin had :

Product : Oude Grotendeels door de Oude
conserveringsmethodenconserveringsmethode : koelkast overgenomen? verdwenen?

Vleeswaren Drogen Ja, vers vlees Grotendeels wel

Rozijnen Drogen Nee Nee
Vis (stokvis) Drogen Ja, verse vis Grotendeels wel

Fruit Drogen Ja, vers fruit Grotendeels wel

Vis Inleggen in zout Ja, verse vis Grotendeels wel

Groenten Inleggen in zout Ja, verse groenten Ja, uitgezonderd zuurkool

Eieren Inleggen in zout Nee, eieren gehele jaar Ja
beschikbaar*

Augurken Inleggen in zuur Nee* Nee
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Product : Oude Grotendeels door de Oude
conserveringsmethodenconserveringsmethode : koelkast overgenomen? verdwenen .verdwenen?

Jam Inleggen in suiker Nee* Nee

Fruit
(bv. abrikozen) Inleggen in alcohol Ja, door vers fruit Grotendeels wel

Vis (Bokking) Roken Ja*, verse vis Grotendeels wel

Diverse
soorten vlees Roken Ja* vers vlees Grotendeels wel(ham, spek, ,

worst)
Paling Roken Nee* Nee
Kaas Roken Ja, verse kaas Grotendeels wel

Allerlei soorten
voedsel Wecken Ja, verse producten Grotendeels wel(groenten,

vlees, fruit
Verwerking in andere

Melk producten Ja, verse melk* Nee
(kaas, boter, a

Allerlei soorten
voedsel Koelen in kelder Ja Grotendeels wel(groenten,

vlees, fruit)

*wordt hoofdzakelijk wel in koelkast bewaard . Verschillende conserveringsmethoden worden hier
gecombineerd .

Het is natuurlijk erg eenzijdig om alleen naar de koelkast te kijken als oorzaak het verdwijnen van
diverse conserveringsmethoden . De complete koelketen, infrastructuur en andere omstandigheden waren
van essentieel belang bij het veranderen van de voedselconservering . De koelkast was echter voor
huishoudens een belangrijke en noodzakelijke schakel voor deze veranderingen .

De oude conserveringsmethoden werden divers en verspreid gebruikt . Zo kon het drogen van vis alleen
plaatsvinden aan de kust . In het begin van de 20e eeuw was het drogen van spek een typisch gebruik in
het oosten van het land terwijl in andere delen roken de voorkeur genoot . In sommige gebieden (Noord-
Holland) werd het spek bewaard door het in karnemelk of azijn te zetten (Jobse 1989) .

Sommige conserveringsmethoden zijn compleet verdwenen, andere zijn blijven bestaan en niet
vervangen door de koelkast (rozijnen, augurken, paling). Ook zijn er bij die minder belangrijk zijn
geworden na invoering van de koelkast . Het wel of niet vervangen van de oude methoden door de
koelkast heeft te maken met smaak, traditie en producteigenschappen . Verder is het duidelijk dat de
mogelijkheden om vers fruit, groente en vleeswaren te consumeren dankzij de koelkast zijn toegenomen .
Dit heeft een grote verandering van smaak en eetcultuur tot gevolg gehad .
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Conclusie :
Diverse oude conserveringsmethoden zijn uit de huishoudelijke sfeer weggehaald en naar de
voedselindustrie overgegaan. Door onder andere de opkomst van de huishoudkoelkast zijn er meer vers
fruit, groenten en vleeswaren beschikbaar . Dit heeft een grote verandering van smaak en eetcultuur in
Nederland tot gevolg gehad.

5.3. Functies van voedselconservering
De noodzaak van het bewaren van voedsel komt voort uit een discrepantie tussen vraag en aanbod . De
constante energiebehoefte van de mens staat niet in directe relatie met het aanbod van de natuur . Het
voedsel dient op andere manieren bewaard te worden . In de moderne maatschappij maakt men onder
andere gebruik van een koelketen, waarvan in deze scriptie de huishoudkoelkast centraal staat . Door de
temperatuur te verlagen en rond de 4 graden Celsius te houden is voedsel langer houdbaar . Dit komt
doordat de lage temperatuur de bacteriegroei vertraagt. Deze langzamere groei leidt tot minder snel
bederf van het voedsel .

Om inzicht te krijgen in hoe sociale groepen omgingen met voedselconservering in de eerste helft van de
20e eeuw, is het noodzakelijk de 3 functies van voedselconservering te beschrijven (Jobse 1989) :

1 . Voorraadfunctie: Dit was de hoofdfunctie van conservering . Voornaamste reden was de periode
te overbruggen tussen de seizoensgebonden productie en de consumptie die op een later tijdsstip
plaats vindt. Een tweede motief om een voorraad aan te leggen was de wens om minder
afhankelijk te zijn van de handel . Op het platteland was aan het begin van de 20e eeuw handel in
verse producten over het algemeen beperkt aanwezig. Het bereiken van de stad was vaak een
probleem vanwege de slechte wegen en de geringe mobiliteit van de bevolking, zeker in de
winter. Aan het derde motief konden financiële overwegingen ten grondslag liggen . Door het
voedsel zelf te produceren en te conserveren kon de handel uitgeschakeld worden. Dit maakte
besparingen mogelijk. Door groot in te kopen in perioden van overvloed konden in een periode
van schaarste (hoge prijzen) de geconserveerde producten geconsumeerd worden .

2. Identiteitsfunctie : Voedselconservering kon van oudsher tot de vaste taken van de huisvrouw
gerekend worden. De huisvrouw kon hier een zeker prestige aan ontlenen .
Er was soms sprake van "een soort epidemische inmaakwoede" en er werd "in de buurt tegen
elkaar opgewerkt, wie de langste rijen (weckflessen red .) in de kelder had staan" .

3. Culinaire functie: Vele conserveringsmethoden gaan gepaard met smaakeffecten. Het kon
voorkomen dat de smaak er niet beter op werd, maar soms werd de verandering positief
genoemd. Zo kon het zijn dat de hoofdfunctie vervangen werd door de culinaire functie. Een
voorbeeld hiervan is vruchtenjam. Om vruchten langer te bewaren werden de vruchten verwerkt
tot jam. Dit gebeurt ondermeer door het toevoegen van suiker . Door de positieve
smaakverandering wordt vruchtenjam niet meer hoofdzakelijk gemaakt voor conservering, maar
voor de smaak.

Conclusie:
Voedselconservering kan drie functies hebben : voorraad, identiteit en de culinaire functie . Hoe deze
functies werden ervaren was afhankelijk van de sociale groepen en omstandigheden in een bepaalde
tijdperk. Dit zal uitgebreider worden beschreven in hoofdstuk 6 .

5.4. Overgang van onafhankelijke naar afhankelijke voedselconservering
Nederland bleek een van de langzaamste landen in de westerse wereld die koelkasten adopteerden. In
1955-1957 waren er 10 koelkasten per 1000 inwoners in Nederland (= 3% van de huishoudens8) . In
West-Duitsland had 25% van de huishoudens in 1959 een koelkast (Leidsch dagblad 19-9-1959) . In het
aangrenzende België waren er 53 koelkasten per 1000 inwoners . Dat lag dicht tegen het gemiddelde van
Europa aan (55,6) . Zweden had het hoogste gemiddelde met 187 . Wellicht kwam dit door de
aanwezigheid van de grote absorptiefabrikant Electrolux . Koploper was de Verenigde Staten met 265
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koelkasten per 1000 inwoners (Maizels 1959). In de Verenigde Staten had in de stedelijke gebieden
meer dan 90% van de huishoudens in 1950 (Krasner-Khait 2004) een koelkast thuis staan. Om een
indruk te krijgen van de opkomst van huishoudkoelkast kan worden gekeken naar de adoptiecurve . Deze
verliep in Nederland volgens de bekende "S" curve (Makkink 2003) :

Bezitsgraad huishoudkoelkasten
100

80

Bezitsgraad 60
in

procenten 40

20-I

0 ;- T=-- ' -I-. . .-. _- r - --i
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Jaartal

Figuur 9 Bezitsgraad huishoudkoelkasten per huishouden in Nederland. Makkink

Gegevens uit een marktonderzoek in opdracht van Philips (Otterlo 1990) wijzen op eenzelfde verloop :
1947 2%, 1964 40%, 1984 86 % van de huishoudens zijn in een bezit van een koelkast . Alleen het getal
uit 1984 past niet mooi in figuur 5 (Bruhèze 2001) en die van figuur 9 (Makkink 2003). Dit zou duiden
op een lichte terugval rond 1984 . De marktonderzoeken van Philips is echter niet vaak uitgevoerd en
hadden een steekproef van 1800 huishoudens . Makkink had een steekproef van 4000 huishoudens . De
gegevens van Bruhèze en Makkink lijken hierdoor betrouwbaarder .

Het gebruik en de opkomst van de koelkast kan symbool staan voor de overgang in de
voedselconservering . Van een tijdperk van zelfstandige voedselconservering naar een tijdperk van
afhankelijkheid. In het begin van de 20e eeuw was het gebruikelijk om met behulp van diverse
conserveringsmethoden de seizoensproducten zodanig te conserveren dat ze in een later tijdstip gebruikt
kon worden (Jobse 1992-) . De methoden die gebruikt werden, werden hoofdzakelijk zelf toegepast
(wecken, inleggen) en soms uitbesteed (roken, drogen) . Dit kon nadelen zoals smaakverlies
veroorzaken. Sommige producten waren vaak niet lang genoeg houdbaar om het jaar te kunnen
overbruggen. De agrariërs hielden de zelfvoorziening langer vol, tot ver in de 20e eeuw, dan de andere
sociale klassen. Dit gedrag is weergegeven in de diffusiekromme van de koelkasten waar te zien is dat
de agrariërs de laatste sociale groep waren die de koelkast in huis haalden . Zie hiervoor figuur 10 in
hoofdstuk 6. Overigens wil dit niet zeggen dat de agrariërs op elk huishoudelijk gebied langzaam waren
met acceptatie van nieuwe apparaten. Zo waren ze met de elektrische wasmachine en diepvriezer de
koploper qua adoptie .
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Foto 11 Nederlandse jaren 60 koelkast advertentie

De snelheid en het moment van adoptie van de huishoudkoelkast is bepaald door keuzes in het verleden .
In de Verenigde Staten kenden de huishoudens een grote ijsblokken cultuur (Anderson 1953) om
voedsel langer tijd te bewaren . Zie hiervoor 3.3 "De geschiedenis van de koelkast" . In Nederland waren
de "oude" conserveringsmethoden de manier om voedsel te bewaren. Zodoende was in de Verenigde
Staten de adoptie van de huishoudkoelkast gebaseerd op een technologievervanging . In plaats van de
gebruikelijke ijsblokken, die samenleving al decennia gebruikten, werd de koeling door een
koelmachine verkregen. De manier waarop voedsel werd geconserveerd bleef hetzelfde namelijk
koeling. In Nederland was de adoptie gebaseerd op een technologieverdringing . De "oude"
voedselconserveringsmethoden werden verdrongen door de adoptie van huishoudkoelkast. Dit
impliceert een gelijktijdige verandering in de eetcultuur en een smaakverandering .

In het tijdperk van afhankelijke voedselconservering staan de huidige industriële voedselconservering
methoden en verse producten centraal . De conserveringsmethoden die de voedselindustrie gebruikt zijn
grotendeels gebaseerd op de oude zelfstandige conserveringsmethoden. De overige etenswaren worden
vers aangeboden door moderne logistiek mogelijkheden . Deze etenswaren kunnen voor korte tijd (dagen
en soms weken) worden bewaard in koelkasten . Hierin zijn de huishoudens afhankelijk van het initieel
conserveren van voedsel door de voedselindustrie . De enige taak voor de huishoudens is het, na
aanschaf, koel houden van deze producten voor optimale bewaartijd .
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Algemeen gesteld kunnen de volgende voedselconserveringskringen worden opgesteld :

Zelfstandige voedselconservering :
Korte en schrale verkrijgbaarheid (seizoensproducten) -> diverse "oude" conserveringstechnieken ~
korte en lange houdbaarheid (maanden) 4 consumptie

Afhankelijke voedselconservering :
Lange en overvloedige verkrijgbaarheid (bijna geen gebrek aan seizoensproducten door industriële
koelmogelijkheden)-> thuiskoeling --> korte houdbaarheid (dagen) --> consumptie

Conclusie:
Nederland liep achter met de adoptie van de koelkast ten opzichte van de omliggende landen . In de jaren
60 beginnen de Nederlandse huishoudens aan een snelle opmars . Binnen 10 jaar tijd stijgt de bezitsgraad
van 10% naar 75%. Achter deze ommezwaai zit een langere verandering van zelfstandige naar
afhankelijke voedselconservering. Door deze sociaal-economische veranderingen zijn de
voedingsgewoonten veranderd.

5.5. Conclusie
In de Nederlandse huishoudens werden in het begin van de 20e eeuw diverse oude
conserveringsmethoden gebruikt . Deze conserveringsmethoden werden voornamelijk in een
huishoudelijke sfeer gebruikt . Uiteindelijk is deze zelfstandige voedselconservering veranderd en zijn
huishoudens afhankelijk geworden van de voedselindustrie. Dit heeft een grote verandering van smaak
en eetcultuur in Nederland tot gevolg gehad. Door de Nederlandse conserveringscultuur (geen ijskasten)
en de late sociaal-economische veranderingen is de adoptie van de huishoudkoelkast relatief laat
opgekomen.
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Hoofdstuk 6 Toepassing van het aangepaste SCOT model

6.1 . Inleiding
In dit hoofdstuk worden de sociale groepen en omstandigheden ten tijde van de opkomst van de
huishoudkoelkast in Nederland bestudeerd . Er wordt ingegaan op hoe de verschillende groepen met de
opkomst van de koelkast omgingen . De sociale omstandigheden van Nederland worden beschreven .

6.2. Sociale groepen
Eerst wordt een overzicht gegeven van relevante groepen, onafhankelijk of ze wel of niet meededen aan
de besluitvorming:

1 . Bevolkingsgroepen : Deze zijn onder te verdelen in (Makkink 2003) :
- Hogere klasse
- Midden klasse
- Lagere klasse
- Winkeliers
- Agrariërs
2. Overheid
3. Fabrikanten van "oude" conserveringstechnieken
4. Handelaren en verkopers van "oude" conserveringtechnieken
5. Koelkastfabrikanten
6. Handelaren en verkopers van koelkasten
7. Fabrikanten van voedsel
8. Handelaren en verkopers van voedsel (waaronder "super"markten)
9. Consumentenorganisaties
10. Opiniebladen
11 . Wetenschappers .
12. Technici

De bevolkingsgroepen
De hogere sociale klasse en winkeliers hebben als eerste de koelkast aangeschaft (Makkink 2003) . Zie
figuur 10. Vanaf eind jaren 30 begint deze groep langzaam de koelkast te adopteren . In stedelijke
gebieden was er weinig ruimte om te kunnen conserveren en waren de huishoudens eerder afhankelijk
van de voedselindustrie. Als tweede groep gaan de winkeliers over op de koelkast . Als derde en vierde
gaan respectievelijk de midden- en lagere klasse over op de koelkast . Hieruit volgt dat de koelkast in
eerste instantie hoofdzakelijk als een luxe artikel werd gezien die alleen de meest kapitaalkrachtigen kon
veroorloven. Een andere reden naar de overstap van de koelkast was het ontbreken van kelders in
nieuwbouwwoningen onder andere door de opkomst van hoogbouw (Buiter 2003) . De agrariërs gingen
als laatste over op de huishoudkoelkast. Agrariërs konden het makkelijkst of wilden de zelfstandige
conserveringsmethoden handhaven. Met andere woorden hun voedingsgewoonten waren nog niet
aangepast.
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Diffusie electrische koelkasten

-- Hogere
- Middenklasse
-- Lagere
- Winkeliers
-Agrariërs
-Gemiddeld
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Figuur 10 Diffusie koelkasten in Nederland naar sociale groep

De functies van voedselconservering (voorraad, identiteit en de culinair) veranderden aanzienlijk voor
de sociale groepen door de opkomst van de koelkast. De voorraadfunctie veranderde uiteindelijk
compleet. Van voorraad van maanden, liefst een jaar vanwege de seizoensproducten, veranderde dat
naar voorraad tot een week hooguit een maand. De beschikbaarheid van voedsel nam steeds meer toe .
Anno 2007 kan alleen een geoefend oog de seizoensgroenten uit elkaar houden . De identiteitsfunctie die
ontleend werd aan de grote hoeveelheid weckflessen dienden opgegeven te worden . Vrouwen in
sommige agrarische gemeenschappen wilden niet aan de koelkast omdat dit lui deed voorkomen (Jobse
1989) en niet paste in het beeld van de ideale vrouw . Culinair gezien was het over het algemeen een
vooruitgang. Toch werden niet alle conserveringsmethoden overboord gegooid vanwege de aangename
smaak die sommige producten kregen zoals in hoofdstuk 5 is beschreven .

Overheid
De overheid had waarschijnlijk een kleine maar belangrijke rol in de adoptie . Op 1 juli 1962 wordt de
weeldebelasting op koelkasten afgeschaft9. De weeldebelasting gold tot die tijd op koelkasten met een
volume kleiner dan 200 liter en bedroeg 15% van het totaalbedrag. Kleine koelkasten werden dus onder
weelde ingeschaald. De overheid liet hiermee blijken dat de koelkast een luxe product was en geen
noodzaak voor de huishoudens . In 1955 worden de koelkasten groter dan 200L wel vrij gesteld van de
weeldebelasting. Volgens de krant geen logische zet : "De weeldebelasting is een plaagbelasting, die
meer schaadt dan baat. Met de koelkasten heeft de regering volkomen misgeslagen, want de dure
worden vrijgesteld, maar de kleine blijven belast met 15%" (Leidsch dagblad, 8-7-1955) . Nota bene
werd in dat zelfde jaar de radio's vrijgesteld van de vermeende weeldebelasting . Pas zeven jaar later
wordt deze belasting voor de kleine koelkasten afgeschaft .

Fabrikanten van "oude" conserveringstechnieken
Fabrikanten van conserveringstechnieken zouden logischerwijs de opmars van de koelkast hebben
willen tegenhouden. Echter hier is geen informatie van gevonden .

Handelaren en verkopers van "oude" conserveringtechnieken .
Over deze groep is geen relevante informatie gevonden .
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Fabrikanten van voedsel
Fabrikanten van voedsel waren zeer nauw betrokken bij de overschakeling naar de koelkast . Er moesten
innovaties komen op het diverse gebieden om meer assortiment aan voedsel uit te breiden. Hierdoor kon
er meer winst (grotere marges) gemaakt worden . Er waren bijvoorbeeld verpakkingsinnovaties nodig
zodat de voedingswaren uitgestald konden worden in de koelvitrines (Otterloo 2003) . Daarnaast moest
er een gehele koelketen (van productie tot de huishoudens) opgezet te worden .

Handelaars en verkopers van voedsel
Handelaars en verkopers van voedsel hebben meerder malen geprobeerd de verkoop van koelkasten te
stimuleren. In 1956 probeerde de Centra winkels en in 1961 de Limburgse zuivelfabrikanten, in
combinatie spaar- en/of kortingsregelingen, koelkasten aan de man te brengen . Albert Heijn (AH) heeft
echter, met een soortgelijke actie, de grootste invloed gehad op de verspreiding van de koelkast . De
volgende 2 alinea's zijn gebaseerd op een boek van de geschiedenis van AH (Jager, 1995) .

Op 15 mei 1962 startte AH de succesvolle Premie van de Maand Club (PMC) . Klanten konden via een
spaarsysteem zegeltjes kopen . Als je 49 gulden bij elkaar had gekocht kon je 52 gulden in contanten
krijgen. Met de PMC kon men echter ook kiezen om artikelen te kopen die werden aangeboden . Tijdens
de eerste premie (aanbieding) kon een koelkast gekocht worden. AH had bij de Duitse fabrikant
Liebherr 20.000 koelkasten tegen kwantumkorting gekocht. Omdat de club geen winst hoefde te maken,
de club was vooral een klantenbinder, kon AH eenvoudig onder de prijs van de detailhandel gaan zitten .
AH bood een 142 Liter koelkast aan voor 252 gulden (zie foto 12) terwijl de gangbare winkelprijs in
1956 meer dan het dubbele bedroeg voor zelfs minder inhoud (645 gulden, zie advertenties in hoofdstuk
4). In een extra editie van Allerhande (tijdschrift van AH) werd onder het motto "Beter Leven" de actie
bekend gemaakt. De PMC wilde, aldus de introductie tekst, een ieder de gelegenheid bieden in het bezit
te komen van waardevolle huishoudelijke artikelen tegen aanzienlijke lagere dan de normale
verkoopprijzen, ter verwezenlijking van een "Beter Leven" . Dit bleek een overrompelend aanbod te zijn
want al op de eerste dag werden meer dan vijfduizend koelkasten verkocht en binnen dertig dagen was
de hele partij verdwenen. Naar aanleiding hiervan werd meteen de opzet van de club gewijzigd. Het was
de bedoeling dat er elke maand een andere premie zou worden aangeboden, maar gelet op de vraag naar
koelkasten was het beter er elke maand een nieuwe premie bij te doen . Wat de koelkasten betreft moest
Albert Heijn dan wel enige miljoenen aan Liebherr lenen opdat deze een extra productielijn kon
opzetten. In totaal werden 145 .000 koelkasten tussen 1962-1974 verkocht .

Tussen 1960 en 1970 woonden er gemiddeld in Nederland 12 miljoen mensen en waren er 3 .5 miljoen
huishoudens8. Over een tijdperk van 12 jaar heeft AH maar 4% bijgedragen aan de bezitsgraad van de
huishoudkoelkastbezit . Veel voor een niet direct branche gerelateerde bedrijf (verkoper van voedsel),
maar op het totaal bijna verwaarloosbaar . Maar er waren meerdere effecten van deze actie . Zoals te
verwachten kwamen de handelaars en verkopers (de detailhandel) hier tegen in verzet . De gezamenlijke
middenstandsbonden eisten van de staatssecretaris van Economische Zaken een onmiddellijk verbod op
de actie van AH . Maar deze kon niets onwettigs ontdekken . Er zat niets anders op om de prijzen van hun
koelkasten drastisch verlagen, tot even boven het niveau van Albert Heijn . De detailhandel hield, voor
de actie van AH begon, er een behoorlijke marge op na, honderd procent was heel normaal (Jager 1995) .
AH kon hierdoor de kritiek omdraaien ; de AH had alleen de kans gekregen om deze stunt uit te halen
doordat de bestaande verkoop kanalen veel te veel op winst in plaats van op omzet waren gericht . De
fabrikant Liebherr was op voorhand bang voor represailles en de koelkasten van AH werden op verzoek
niet onder de merknaam Liebherr verkocht maar onder PMC .

De manier waarop voedsel werd verkocht veranderde in de jaren `60 . De zelfbedieningszaken en
thuisbezorging verloren terrein aan de supermarkten . In combinatie met de opkomst met de auto lokte
dit voorraadvorming (voordeeltjes) op en dit paste goed bij de mogelijkheden van de koelkasten .
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Koelkastfabrikanten . Koelkasten hadden een kleine rol . In al die jaren hebben ze de marges van de
detailhandel niet willen of niet omlaag kunnen krijgen . De Nederlandse koelkastenfabrikant Esta geeft in
1965 het 82 bladzijden tellend boekje "Blij zijn met koude" uit (Portegies-Zwart 1965) . Hierin wordt op
een zoetsappige manier verteld hoe een koelkast bediend moet worden en wat er allemaal niet en wel
kan met een koelkast. Het boekje eindigt met een opsomming van alle leverbare typen van de fabrikant
Esta. De fabrikanten laten zich verder weinig horen . Zie ook de vorige alinea voor een ander voorbeeld
(Liebherr) .

Handelaren en verkopers van koelkasten .
De rol is in de alinea handelaars en verkopers van voedsel besproken . In het archief van Leidsch dagblad
is vaak te lezen dat de verkopers van koelkasten wezen op kostenbesparing door de langere
houdbaarheid en het minimaliseren van het bederf van voedsel. Dat de koelkasten stroom verbruikten en
dus ook geld kostten meldde ze er gemakshalve niet bij (Leidsch dagblad, verschillende advertenties uit
1955-1958) .

Consumentenorganisaties
Consumentenorganisaties speelden niet snel in op de opkomst van de koelkast . Pas in 1964, dus na de
succesvolle actie van AH, publiceerde de consumentenbond haar eerste test over koelkasten (Buiter
2003). Het is de vraag waarom ze laat waren met het uitbrengen van deze informatie . Koelkasten werden
al meer dan 25 jaar verkocht in Nederland .

Opiniebladen
Het weekblad Libelle wees op de voordelen van de koelkast en vertelde zijn lezeressen : "Gaat u
bijvoorbeeld wekelijks naar de markt of profiteert u graag van bepaalde voordeeltjes, dan zult u uw
koelkast intensiever gebruiken dan een huisvrouw die iedere dag gaat winkelen" (Libelle 1962)

Wetenschappers
In de jaren `50 kreeg de wetenschap steeds meer oog voor voeding . In 1954 krijgt dr. Kees den Hartog
de eerste, zij het een buitengewone, leerstoel voedingskunde in Wageningen toegewezen (Montijn
1991). In opdracht van de regering schrijft in september 1962 de gezondheidsraad een dik rapport
omtrent de salmonellose bacterie (Wester 1962) . Dit wordt gepresenteerd aan de minister van sociale
zaken en volksgezondheid. Door hoge temperatuur kan deze bacterie in voedsel razend snel
vermenigvuldigen. Dit kan leiden tot een voedselvergiftiging waarbij in het ergste geval dit kan leidden
tot de dood. Een koelkast kan de kans op besmetting aanzienlijk verkleinen . In dit rapport wordt, naast
andere maatregelen, het belang van de huishoudkoelkast aangehaald " . . .verder zal het gebruik van
koelkasten in de huishouding zoveel mogelijk bevorderd moeten worden . De commissie nam met
voldoening kennis van het afschaffen van de weeldebelasting op koelkasten . "

Technici
Deze groep zit achter de koelkastfabrikanten en heeft weinig invloed gehad op de sociale processen .
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De koelkasten van de beroemde Premie-van-de-
Maand-Club (1962-1974) braken niet alleen de
markt voor huishoudelijke apparaten open, maar zorg-
den er ook voor dat de klanten van Albert Heijn per keer
meer artikelen konden meenemen .
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Foto 12 Advertentie van de PMC van Albert Heijn, 1962
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Conclusie
De sociale omstandigheden waren, voor en tijdens de opkomst van de huishoudkoelkast, sterk aan het
veranderen in de jaren 50 en 60 . De periode van zelfstandige voedselconservering werd langzaam
overgenomen door een voedselindustrie waar huishoudens afhankelijk van werden. De relevante sociale
groepen die grote invloed hadden op de opkomst van de koelkast waren de huishoudens, de handelaren
en verkopers van voedsel en van de koelkasten .

Er waren daarnaast andere relevante groepen die niet meededen of een kleine rol hadden . De
koelkastenfabrikanten deden amper mee aan het openbare debat . Sterker nog, Liebherr trok zich terug
door hun merknaam, op hun verzoek, niet op de koelkasten te zetten die AH ging verkopen . Esta ging
pas in 1965 heel voorzichtig te werk met een zoetsappig boekje over de werking en nut van een
koelkast. De reden waarom ze zo voorzichtig te werk gingen is moeilijk te achterhalen . In het geval van
Liebherr was er duidelijk angst voor de represailles van de handel . De verkopers en handelaren van
koelkasten hadden blijkbaar een machtige positie verkregen en de koelkastenfabrikanten konden of
durfden niet op de steun van huishoudens te rekenen .

Consumentenorganisaties en opiniebladen hadden ook geen voortrekkersrol . De consumentenbond
kwam pas in 1964 met een vergelijkend warenonderzoek. Ook hier is het moeilijk te achterhalen
waarom dit zo was. Een zelfde is het geval van de overheid . Om onbegrijpelijke redenen, zelfs voor
kranten uit die tijd, bleven de kleine koelkasten belast terwijl de grote werden vrijgesteld . Men kan in
ieder geval met recht zeggen dat de adoptie van de koelkast bewust of onbewust is tegengehouden door
de overheid. Het belang van de huishoudkoelkast wordt duidelijk gemaakt in 1962 wanneer er rapport
verschijnt van de gezondheidsraad . De regering krijgt hier het advies het gebruik van koelkasten in
huishoudens zoveel mogelijk te bevorderen .
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6.3. Overeenstemmingsprocessen :

Uiteindelijk is het de consument (huishouden) die beslist of de koelkast wordt aangeschaft . Het is
duidelijk geworden dat in de jaren `60 de koelkast massaal werd gekocht en dat hiermee Nederland de
achterstand ten opzichte van andere landen grotendeels goedmaakte . De sociale processen die er toe
leidden dat de Nederlandse huishoudens overgingen op de aanschaf van de koelkast zijn complex en
moeten in licht gezien worden van de socio-economische veranderingen van de jaren 60 .

Op 1 juli 1962 werd de weeldebelasting op koelkasten afgeschaft. Opvallend genoeg is dit ongeveer 6
weken nadat AH is begonnen met de actie . Heeft het afschaffen met de AH actie te maken of met het
rapport over de salmonellose van de gezondheidsraad? Wellicht hebben beiden, elk op hun eigen
manier, geleid tot het afschaffen van de weeldebelasting. Er werd, zoals boven in foto 12 te zien,
geadverteerd dat de koelkasten zonder weeldebelasting werden verkocht . Het is de vraag of de
weeldebelasting in mei al was opgeschort . Waarschijnlijk niet, getuige het woordje reservering op de
advertentie. AH wist waarschijnlijk al wanneer de belasting zou worden verlaagd .

Huishoudens zien het opkomen van de zelfbedieningswinkels en de daarmee samenhangende uitbreiding
van het assortiment . Dit komt voort uit de overgang van een zelfstandige naar een afhankelijke
voedselconservering . Een gedeelte van dit nieuwe assortiment dient gekoeld bewaard te worden
(bijvoorbeeld verse vleeswaren) . De Libelle meldt de mogelijkheid om wekelijks boodschappen te
kunnen doen door middel van de koelkast. Daarnaast hebben huishoudens te maken met vermindering
van koele kelderruimten (door onder andere hoog- en nieuwbouw) en hebben meer financiële
draagkracht door de groeiende economie .

De basis is gelegd voor de adoptie van de koelkast, alleen zijn er meer processen nodig om de massale
opkomst te verklaren. In figuur 9 zien we de grote stijging die begint rond het jaar 1962. Voor dit punt
zien we een langzame stijging van de bezitsgraad . De hoge prijzen van de detailhandel samen met de
weeldebelasting weerhouden de huishoudens over te gaan tot massale aanschaf. Deze plotselinge
stijging rond 1962 kan worden verklaard :

1 . AH start met de Premie van de Maand Club .
2. Koelkastverkopers die met grote marge verkopen, komen onder druk te staan door de actie van

AH en verlagen hun prijzen in 1962 .
3. De weeldebelasting wordt in 1962 afgeschaft .
4. Wetenschap benadrukt in dat jaar het belang van voedselveiligheid .

Bij de huishoudens was de herdefiniëring van het probleem (redefinition of the problem) het
mechanisme die de nieuwe oplossing van voedselbederf bracht . Niet de "oude" conserveringsmethoden
was de oplossing voor het tegengaan van bederf maar de koelkast . Pas toen de functies van de oude
conserveringsmethoden (voorraad, identiteit en culinair) konden worden gewaarborgd was de oplossing
(de koelkast) acceptabel voor de relevante sociale groepen (de verschillende bevolkingsgroepen). Het is
daarom ook te verklaren waarom de agrariërs de laatste groep was die de koelkast adopteerde doordat
deze groep onder grotere sociale druk (de identiteitsfunctie) stond .

Het onderliggende sociaal proces wat hier ten grondslag ligt is de overgang van een zelfstandige naar
een afhankelijke voedselconservering. Alle sociale groepen hadden hier mee te maken. Dit maakte de
opkomst van de koelkast mogelijk. De overgang naar deze afhankelijkheid zette door en zorgde
uiteindelijk voor dat de bezitgraad anno 2007 net onder de 100% zit en de markt verzadigd is.
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6.4. Sociale betekenis.
Bij de laatste fase van de SCOT analysemethode komen we bij de vraag wat het allemaal heeft betekend .
Winner gaf terecht aan dat de aanhangers van de SCOT de fase nog niet hebben uitgevoerd . Het
verklaren is één, er een betekenis aangegeven is een ander verhaal . Men zou zich het volgende hiervoor
kunnen afvragen :

1 . Welk waardeoordeel en/of betekenis kan gegeven worden aan de opkomst van de koelkast?
2. Door welke in het verleden gemaakte keuzes werd het sociale beeld bepaald?
3 . Welke invloed heeft de opkomst van de huishoudkoelkast gehad op de sociale groepen?

De betekenis van de opkomst van de koelkast kan men vinden in de gevonden onderliggend proces van
de overgang naar zelfstandig naar afhankelijke conservering . De koelkast was 1 van de veranderingen
die deze overgang kenmerkte .

Het is duidelijk geworden dat de conserveringsmethoden die in Nederland gebruikt werden in het begin
van de 20e eeuw de opkomst van de koelkast hebben vertraagd . Amerika was meer dan een eeuw bekend
met de ijskast. De vraag waarom er zo veel verschil is in de manier van conserveren is interessant . Het
antwoord moet liggen in bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voedsel of de nieuwe Amerikaanse
cultuur. Amerikanen waren wellicht meer bezig met nieuwe ontwikkelingen dan vasthouden aan oude
tradities van voedselconservering.

De invloed van de koelkast is groot geweest op de huishoudens in Nederland . De eetcultuur werd
gevarieerder en de bezoeken aan kruideniers (supermarkten) veranderde zowel qua aantal als de
hoeveelheid gekochte voedingswaren. Echter, de koelkast is geen oorzaak of reden van de grote
ommezwaai in voedselconservering maar een gevolg .

6.5. Conclusie
De opkomst van de koelkast is te verklaren door de overgang van een zelfstandige naar een
afhankelijker voedselconservering die in de 20e eeuw in Nederland plaats vond . De koelkast was 1 van
de vele aanpassingen die met deze overgang gepaard gingen. De huishoudens de koelkasten zagen de
koelkast als een acceptabele oplossing voor het voedselbederf op het moment dat de drie
voedselconserveringsfuncties (voorraad, identiteit en culinair) gewaarborgd konden worden . De trage
adoptie van de koelkast in vergelijking met andere landen is te wijten aan : de hoge marges van de
detailhandel en de weeldebelasting die de overheid oplegde . In het jaar 1962 nam de koelkast een
enorme vlucht. Dit kwam door een samenloop van omstandigheden . De PMC actie van Albert Heijn
zorgde voor een grote daling van prijzen in de detailhandel en rond hetzelfde tijdstip werd de
weeldebelasting ingetrokken . Samen met de overgang naar een afhankelijke voedselconservering kon de
koelkast een beginnen aan een niet te stuiten opmars .
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Hoofdstuk 7 Conclusie
7.1 Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de eerste twee probleemstellingen die zijn opgesteld in hoofdstuk 1 . De laatste
probleemstelling wordt in hoofdstuk 8 behandeld .

7.2 Conclusie probleemstelling 1
Probleemstelling 1 : Op welke wijze is de compressor aangedreven koelmachine de dominante
technologie geworden in huishoudkoelkasten?

Voor het tijdperk van de koelkast was de ijskast de dominante technologie om voedsel te koelen . Met
behulp van ijsblokken werd getracht de inhoud van een ijskast te koelen. In het begin werden de
ijskasten gevuld met natuurijs . Later kreeg natuurijs concurrentie van kunstmatig ijs . De overgang naar
kunstmatig ijs duurde ongeveer 40 jaar . Uiteindelijk werd kunstmatig ijs de dominante technologie door
een grotere leveringszekerheid te bieden . De ijskast had een paar praktische problemen . IJsblokken
gingen niet lang mee, koeling was niet optimaal en het smeltwater veroorzaakte groei van schimmels .
De opkomst van koelkast kon deze problemen oplossen maar kon pas de dominante technologie worden
toen de koelkasten geautomatiseerd konden worden . Daarnaast moest de industriële koeltechniek
verkleind en verfijnd worden om in huishoudens te kunnen opereren zonder overlast .

De koeltechnologie voor huishoudkoelkasten kende twee grote concurrenten, de compressor- en
absorptietechnologie . In Amerika werd de compressor de dominante technologie, rond 1930, door
sneller met innovaties te komen . Dit gebeurde, onder andere, doordat de compressortechnologie eerder
met een luchtgekoelde versie kwam voor huishoudkoelkasten dan de absorptietechnologie .. Deze
ontwikkeling kon plaatsvinden door de grote ontwikkelingskracht van enkele grote bedrijven . In de
Verenigde Staten heeft de absorptiekoelkast uiteindelijk nooit meer dan 8 tot 10% procent van de markt
in handen gehad . In Europa begon de adoptie van koelkasten tientallen jaren later . Doordat de
compressor en de absorptietechnologie allebei nu luchtgekoeld en enigszins uitontwikkeld waren kon de
strijd om dominantie in Europa met gelijke kansen "opnieuw" beginnen. De absorptie heeft in de jaren
`50 en `60 goed kunnen concurreren met de compressor door de lage aanschafprijs . De markt was, in
grote lijnen, gelijk verdeeld met een geschat marktaandeel van 50% voor de absorptiekoelkast .
Uiteindelijk kon de absorptiekoelkasten niet meer op prijs en verbruik concurreren en de marktleider van
absorptiekoelkasten staakte eenzijdig de strijd . De sociale interacties die in de analyse zouden worden
meegenomen zijn in de literatuur weinig gevonden en konden hierdoor moeilijk worden geanalyseerd .

7.3 Conclusie probleemstelling 2
Probleemstelling 2 : Welke sociale omstandigheden en interacties tussen sociale groepen hebben geleid
tot de adoptie van de compressor aangedreven huishoudkoelkasten in de jaren 1960-1980 in
Nederlandse huishoudens?

De opkomst van de koelkast is te verklaren in het licht van de overgang van een zelfstandige naar een
afhankelijke voedselconservering die in de 20e eeuw in Nederland plaats vond . De koelkast was één van
de vele aanpassingen die met deze overgang gepaard gingen. De huishoudens zagen de koelkast als een
acceptabele oplossing voor het voedselbederf op het moment dat de drie voedselconserveringsfuncties
(voorraad, identiteit en culinair) gewaarborgd konden worden . De trage adoptie van de koelkast in
vergelijking met andere landen is te wijten aan : de hoge marges van de detailhandel en de
weeldebelasting die de overheid oplegde. In het jaar 1962 nam de koelkast een enorme vlucht. Dit kwam
door een samenloop van omstandigheden . De PMC actie van Albert Heijn zorgde voor een grote daling
van prijzen in de detailhandel en rond hetzelfde tijdstip werd de weeldebelasting ingetrokken . Samen
met de overgang naar een afhankelijke voedselconservering kon de koelkast beginnen aan een niet te
stuiten opmars .
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Hoofdstuk 8 Methodische reflectie
8.1 . Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de gekozen technologisch historisch onderzoeksmodellen
bruikbaar waren om de eerste twee probleemstellingen te kunnen beantwoorden . Aan het eind van het
hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven die voort zijn gekomen uit de reflecties van de gebruikte
onderzoeksmodellen.

8.2. Methodische reflectie onderdeelnetwerkmodel
Door de focus op de technische eigenschappen zijn de sociale interacties minder goed boven water
gekomen dan bij de SCOT analyse methode . De dynamische interacties tussen de twee technologieën en
de sociale gevolgen zijn wel goed naar voren gekomen . Maar de sociale interacties die er ongetwijfeld
waren zijn verborgen gebleven . Afgezien van deze modeleigenschap kan dit ook gebeurd zijn doordat de
gevonden gegevens abstracter van aard waren dan die bij de opkomst van koelkast in Nederland
gevonden waren. Waarschijnlijk door de wereldwijde ontwikkeling van de koelkast is het moeilijker de
belangrijke sociale groepen en interacties aan te wijzen .

Een ander nadeel van het onderdeelnetwerk kan zijn dat er wanneer er één interactie van technische
eigenschappen wordt geanalyseerd, er andere onderliggende interacties kunnen zijn die buiten de
analyse vallen . Het gevaar is dat er dan teveel naar één interactie wordt gekeken .

Wanneer voor de eerste probleemstelling de SCOT methode zou zijn gebruikt is het de vraag of min of
meer dezelfde conclusies zouden zijn getrokken .

8.3. Methodische reflectie SCOT
De oorspronkelijke SCOT analyse heeft vruchtbare resultaten opgeleverd voor de verklaring van de
opkomst van de koelkast in Nederland . De kritieken van Winner die waren meegenomen hebben niet
altijd resultaat opgeleverd :
1 . Welke relevante -groepen deden niet mee en wat was de oorzaak hiervan? De niet relevante sociale
groepen zijn wel benoemd in hoofdstuk 6, maar door gebrek aan informatie kon niet goed worden
vastgesteld waarom ze niet relevant waren . Dit is achteraf logisch aangezien alleen de meeste informatie
relevante sociale groepen door de geschiedenis bewaard is gebleven. Zonder meer is het interessant om
te weten waarom bepaalde groepen niet relevant waren om zo de achterliggende processen te
achterhalen. In de praktijk blijkt het verbeteren van de SCOT model aan de hand van de eerste kritiek
van Winner moeilijk realiseerbaar . Voor de algemene analyse is dit gebrek geen obstakel gebleken .
2 . Welke onderliggende proprocessen lagen daaraan ten grondslag aan de opkomst van de koelkast? Dit
proces is wel gevonden. De overgang naar een afhankelijke conservering zorgde ervoor dat de sociale
interacties beter tot zijn recht kwamen . De kritiek van Winner heeft voor het onderzoek vruchten
afgeworpen. De vraag is echter of dit bij andere technologische innovaties onderzoeken de
onderliggende processen gevonden kunnen worden .
3 . Welk waardeoordeel en/of betekenis kan ge zeven worden aan deze technologische keuze? Door welke
in het verleden gemaakte technologische keuzes werd het sociale beeld mede bepaald? En welke invloed
hee Lt de opkomst van huishoudkoelkast -gehad de sociale grogpen? De vragen die in fase 3 gesteld
werden, zijn moeilijker te beantwoorden . In feite gaat deze vragen te ver voor de relevante
onderzoeksvragen. Het is daarom niet verwonderlijk dat SCOT aanhangers zich niet aan deze fase
wagen. De poging van dit onderzoek leverde weinig bruikbare analyses op . De kritiek van Winner is
terecht wanneer hij meldt dat de SCOT een op zich zelf sociaal geconstrueerd gebeuren is . De vraag is
of dat wel zo erg is. Als men zich er van bewust van is kan, en dat bleek, de SCOT methode bruikbare
verklaringen vinden voor technologische ontwikkelingen .
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8.4. Aanbevelingen
In deze scriptie is geprobeerd om kritieken, van bestaande modellen die technische ontwikkelingen
trachten te verklaren, mee te nemen in het onderzoek . De resultaten hiervan waren wisselend . Sommige
kritieken bleken in de realiteit moeilijk realiseerbaar . Filosofen zouden meer samen moeten werken met
historisch technologische onderzoekers om de problemen en keuzes van een onderzoek aan te pakken in
plaats van aan de zijlijn te staan en verbeteringen te bedenken . Wellicht dat beide werelden van elkaar
zouden profiteren in één integrale aanpak .

In het begin van de scriptie werd getracht een compleet overzicht te geven van de onderzoeksstrategieën
die worden gebruikt in technologisch historisch onderzoek . Door de grote verscheidenheid lukte het niet
mee om een compleet en uitputtend overzicht te maken . Ondanks de jonge discipline van het
technologisch historisch onderzoek zou zeer verhelderend zijn als er een wereldwijd objectief onderzoek
komt naar de verschillende strategieën die tot nu toe zijn en worden gebruikt . Als hieruit de voor- en
nadelen zouden worden geanalyseerd zou dit helpen aan een consensus voor onderzoeksstrategieën in
historisch technologisch onderzoek .
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Definities

• Huishoudkoelkast : Een afsluitbaar min of meer geïsoleerd apparaat waarbij 1 of meerdere
koelmachines zelfstandig en continu, in 1 of meerdere compartimenten, een
temperatuursverlaging verwezenlijkt ten opzichte van de omgevingstemperatuur . Doel van de
temperatuursverlaging is hoofdzakelijk het bederf van voedsel te vertragen . Nevendoel kan zijn
een smaakverbetering van het bewaarde voedsel . De koelmachine functioneert via een
thermodynamisch koelproces waarbij energie (elektrisch, mechanisch of thermisch) wordt
omgezet in temperatuursverlaging. Daarnaast dient de huishoudkoelkast in een huishouden te
kunnen opereren met een toelaatbare vorm van overlast. In deze scriptie wordt met de term
koelkast huishoudkoelkast bedoeld .

• IJskast of koelbox: een min of meer geïsoleerd compartiment waarin etenswaren koel worden
gehouden door de kou van een of meerdere nabijgelegen ijsblokken .

• Kou opwekken: De term "kou opwekking" is wetenschappelijk gezien niet correct. Een
temperatuursverlaging in een ruimte wordt bereikt door het onttrekken van warmte . De term
"kou opwekken" is echter zo ingeburgerd in de taal dat het in deze scriptie meerdere malen
wordt gebruikt .

• Compressor aangedreven huishoudkoelkast : Een koelkast die werkt via het compressie
koelproces . Dit systeem bestaat uit de volgende 4 hoofdonderdelen :
1 . Compressor
2. Condensor
3 . Expansieventiel
4. Verdamper
Dit is het type koelkast dat in hedendaags huishouden wordt aangetroffen . Deze koelkasten
werken alleen op elektriciteit (230V) . In theorie kan de compressor anders worden aangedreven
(bv gas, 12V) maar dit wordt niet toegepast . Kenmerken zijn : relatief laag energieverbruik,
maakt geluid en trillingen, massa product en afhankelijk van elektriciteit .

• Absorptie aangedreven koelkast: Een koelkast die werkt via een absorptie koelproces . Dit
systeem bestaat uit de volgende 4 hoofdonderdelen :
1 . Generator
2. Condensor
3 . Absorber
4. Verdamper
Koelkasten die werken volgens dit principe kunnen in de volgende plekken worden aangetroffen :
hotels, caravans, campeerauto's, recreatie vaartuigen en in gebieden met geen of slechte
elektriciteitsvoorziening is (bv. tuinhuisjes, berghutten etc). Kenmerken zijn : relatief hoog
energieverbruik, geluid en trillingsvrij, niche markt en onafhankelijk van elektriciteit . Systeem
kan op verschillende energiebronnen werken : gas, kerosine, elektriciteit.
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