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1. INLEIDING
De aanleg van het hoogspanningskoppelnet tussen de elektriciteitscentrales was een mijlpaal in de
geschiedenis van de Nederlandse stroombedrijven. Het koppelnet maakte onderlinge elektriciteitsleveringen mogelijk, waardoor de bedrijven een tekort aan eigen opwekcapaciteit konden compenseren
door stroom te betrekken van andere centrales met overcapaciteit. Tevens konden de centrales elkaar via
de koppelverbindingen bijstaan in geval van storing, waardoor de betrouwbaarheid van de
elektriciteitslevering toenam. De stroombedrijven aarzelden echter lange tijd om een koppelnet aan te
leggen in verband met de hoge kosten, die naar hun mening meestal niet opwogen tegen de genoemde
baten. Daarnaast speelde de vrees voor verlies van zelfstandigheid een rol.
In Zuid-Holland was de elektriciteitsproductie, in tegenstelling tot de overige provincies, in handen van
een aantal gemeenten met eigen centrales. Het provinciaal bestuur oefende het toezicht uit op de
elektriciteitsvoorziening. Door de korte afstanden tussen de centrales in deze provincie waren de
omstandigheden gunstig voor de aanleg van een koppelnet.
In het begin van de jaren dertig begon de elektriciteitsvraag als gevolg van de economische
wereldcrisis te stagneren, waardoor overcapaciteit dreigde te ontstaan. Een koppelnet zou kunnen
bijdragen aan de oplossing van dit probleem en het Rijk en de provincie achtten daarom de aanleg ervan
noodzakelijk. Niettemin kwam er pas tijdens de Duitse bezetting van ons land (mei 1940-mei 1945) schot
in de zaak. In 1941 werd de Naamloze Vennootschap Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) opgericht,
die het beheer over het koppelnet zou voeren en in 1945 waren de koppelverbindingen in Zuid-Holland
vrijwel voltooid. De vraag doet zich voor waarom de voorbereiding zo lang duurde en wat de rol van de
Duitsers bij de aanleg was. De probleemstelling van het onderzoek luidt in verband daarmee als volgt:
Hoe, en onder invloed van welke factoren, kwam tussen 1930 en 1945 het hoogspanningskoppelnet in
Zuid-Holland tot stand en welke rol speelden de Duitse bezettingsautoriteiten daarbij?
De uitwerking van de probleemstelling vindt plaats aan de hand van de volgende deelvragen:
-

Hoe was de rolverdeling in de jaren dertig tussen rijksoverheid, de provincie Zuid- Holland en de

gemeenten met eigen elektriciteitscentrales bij de voorbereiding van de oprichting van EZH?
- Welke factoren waren vóór de oorlog van invloed op de aanleg van de koppelverbinding Den HaagRotterdam en hoe verliep de besluitvorming van gemeente Dordrecht over de koppelverbinding met
Rotterdam?
-

Welke rol speelden de Duitsers bij de oprichting van EZH en de voltooiing van het Zuid-Hollandse

koppelnet en hoe verliep de aanleg hiervan?
-

Hoe moet de samenwerking tussen de Duitse autoriteiten en de Nederlandse elektriciteitssector

beoordeeld worden?
Mijn onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Geschiedenis van de Techniek in Nederland in
e

de 20 eeuw (TIN-20)’ van de Stichting Historie der Techniek. De Stichting staat een contextualistische
techniekgeschiedenis voor. In die aanpak staat niet exclusief de ontwikkeling van een specifiek artefact
centraal, maar wordt tevens gekeken naar de omgevingsfactoren die de ontwikkeling van dit artefact
1

mede hebben bepaald. In veel gevallen worden de actoren hierbij centraal gesteld. Deze uitgangspunten
liggen ten grondslag aan mijn onderzoek.
Hoewel mijn onderzoek in de eerste plaats een bijdrage levert aan de historie van de techniek is er
ook een verband met de algemene historiografie van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
standaardwerk van professor L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,

4
domineert nog steeds de geschiedschrijving. Door de grote aandacht voor de jodenvervolging, het verzet
en de Hongerwinter komt hieruit een beeld naar voren van een volledig ontwrichte maatschappij. Vanuit
dit perspectief heeft men lange tijd de periode tussen 1940 en 1945 als een bijzonder tijdvak aangemerkt.
Door een aantal auteurs is er in de afgelopen jaren op gewezen dat dit beeld eenzijdig is. De
maatschappelijke omstandigheden tijdens de bezetting weken naar hun mening minder sterk af van de
2

vooroorlogse situatie dan het door De Jong opgeroepen beeld suggereert.

De vraag of continuïteit dan wel discontinuïteit overheerst doet zich ook voor bij het onderzoek naar de
technische ontwikkeling in ons land gedurende de Duitse bezetting. Door mijn onderzoek naar de aanleg
van het koppelnet in Zuid-Holland vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog hoop ik een bijdrage te
leveren aan de discussie over dit onderwerp.
Het onderzoek was in eerste instantie gericht op het schrijven van een afstudeerscriptie voor de
open universiteit. In samenwerking met dr. G. Verbong van de Stichting Historie der Techniek zijn de
3
resultaten daarnaast gebruikt voor een tweetal publicaties.
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2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING TOT 1930
In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en de ontwikkeling
daarvan tot 1930 besproken. Paragraaf 1 gaat in op de oprichting en de wijze van beheer tot 1910 van de
elektriciteitsbedrijven. Echte groei van de afgeleverde energie trad pas ná 1910 op. Deze toename en de
oorzaken daarvan komen in paragraaf 2 aan de orde. Paragraaf 3 beschrijft de pogingen van het Rijk om
tot wetgeving voor de nieuwe voorziening te komen. In deze paragraaf wordt ook de oprichting van de
provinciale elektriciteitsbedrijven besproken. De gewenste mate van staatsinmenging, vooral bij de bouw
van centrales en de aanleg van een koppelnet, bleef op de politieke agenda staan. De paragrafen 4 en 5
gaan hierop in. In Zuid-Holland was de stroomlevering in handen van zes gemeentelijke energiebedrijven.
Paragraaf 6 beschrijft de achtergronden van deze voor Nederland uitzonderlijke situatie.
1.1 De oprichting en ontwikkeling van de elektriciteitsbedrijven
Het jaar 1884 wordt in het algemeen door techniekhistorici als startpunt gekozen van de
elektriciteitsvoorziening in Nederland. In dat jaar kreeg de Russische oud-zeeofficier De Khotinsky
vergunning van het gemeentebestuur van Rotterdam om elektriciteit te leveren aan een blok percelen bij
de Wijnhaven. Hij richtte met de hulp van enkele Rotterdamse financiers de 'Electriciteitsmaatschappij,
systeem De Khotinsky' op. Tot 1892 leverde deze firma op tamelijk primitieve wijze elektriciteit, namelijk
vanuit accumulatoren.
Ongeveer in dezelfde tijd, in 1886, vond de opening plaats van de N.V. Electrische Verlichting
Kinderdijk. Dit bedrijf was het eerste openbare elektriciteitsbedrijf in Nederland dat die naam verdiende.
De stroom werd opgewekt in een wisselstroomcentrale, een moderne techniek die nieuw was in
Nederland. De initiatiefnemer, Willem Smit, was een ondernemer op het gebied van de elektrotechniek uit
4

Kinderdijk.

De ontwikkelingen gingen het snelst in het westen van Nederland. Daar bevond zich de meeste
industrie en was ook de bevolkingsdichtheid het grootst. De provincie Zuid-Holland liep voorop in
Nederland bij de inrichting van de elektriciteitsvoorziening. De gemeente Rotterdam richtte in 1895 het
eerste gemeentelijke elektriciteitsbedrijf in Nederland op.
De ontwikkeling in de rest van Nederland stond echter ook niet stil. In 1886 werd in een gebouw van
de Nijmeegsche Waterleiding een dynamo opgesteld die stroom leverde voor de straatverlichting. De
maatschappij Elektra had in 1888 een gelijkstroomcentrale opgesteld in de binnenstad van Amsterdam.
Geleidelijk aan verrezen er door particulier initiatief ook in de kleinere Nederlandse plaatsen
elektriciteitscentrales ingericht.
In het begin van de twintigste eeuw namen vele gemeenten, naar het voorbeeld van Rotterdam, de
zorg voor de elektriciteitsvoorziening over. Groningen en Haarlem volgden in 1902, Amsterdam in 1904
en Utrecht in 1905. In Zuid-Holland begonnen tussen 1906 en 1910 de gemeentelijke elektriciteitsbedrijven van Den Haag, Leiden, Delft, Dordrecht en Gouda met de levering van elektriciteit vanuit een
5

eigen centrale.

1.2 De groei van de geleverde energie
Vooral ná 1910 ontwikkelde de elektriciteitssector in Nederland zich stormachtig. Elektriciteit bleek zich
uitstekend te lenen voor vele doeleinden. De elektrische verlichting verdrong de gasverlichting en de
elektrische motor vond uitgebreid toepassing in de industrie. Vanaf 1900 legden vele gemeenten een
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tramnet aan en de Nederlandse Spoorwegen voerden vanaf 1921 de elektrische aandrijving van de
treinen in.
Deze toepassingen leidden tot grote maatschappelijke veranderingen. Kleinschalige mechanisering
werd mogelijk doordat de elektromotor een veel flexibeler aandrijfkracht was dan de vóór die tijd veelal
gebruikte stoommachine. De industrie kreeg hierdoor een ander karakter en verspreidde zich ook buiten
de grote steden.
In het huishouden nam de elektriciteit een steeds belangrijker plaats in. Niet alleen de elektrische
verlichting bepaalde deze invloed, maar na 1920 ook nieuwe huishoudelijke apparatuur zoals strijkijzers,
stofzuigers, straalkachels en theelichtjes. Deze nieuwe apparatuur vond snel toepassing, omdat de
elektriciteitsprijs in de beginjaren een afnemende tendens had. Het kleinverbruik werd gestimuleerd door
de invoering van het vastrechttarief. Naast een vast bedrag per periode, kon daarbij een betrekkelijk lage
prijs per kilowattuur (kWh) gevraagd worden.
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Door de vele toepassingsmogelijkheden en een gunstige economische ontwikkeling nam de
elektriciteitsvraag snel toe. De periode tot 1930 werd dan ook gekenmerkt door een grote uitbreiding van
zowel het aantal als de grootte van de elektriciteitscentrales. In 1910 was het opgestelde elektrische
vermogen van de centrales nog 66 Megawatt (MW); in 1920 was dit al opgelopen tot 246 MW en in 1930
bedroeg dit 786 MW. Het vermogen van de centrales was in deze periode van 20 jaar met een factor 12
toegenomen! De betrouwbaarheid en de efficiency van de centrales gingen in deze periode door nieuwe
technische vindingen met sprongen vooruit.
De ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland liep parallel met de landelijke groei van
de stroombehoefte. De afgeleverde energie was in 1910 20,4 Megawattuur (MWh); in 1930 was deze
toegenomen tot 487 MWh. Het vermogen van de centrales moest sterk uitgebreid worden om aan de
vraag te kunnen voldoen. In 1910 was dit vermogen 22,4 MW en in 1930 was het met een factor 12
toegenomen.
De elektriciteitsvoorziening was in de aanvang in ruimtelijke zin onevenwichtig gegroeid. Centrales
werden vooral in stedelijke centra opgericht, omdat daar een aanzienlijke elektriciteitsvraag te verwachten
was. De elektrificering van minder dichtbevolkte gebieden zonder industrie was weinig rendabel. De
overheid was echter van mening dat elektriciteit een zó belangrijke voorziening was, dat iedere
Nederlander daar zo snel mogelijk van moest kunnen profiteren. Dit luidde de bemoeienis van de
overheid met de elektriciteitssector in. Bij elektriciteitsbedrijven moest niet het winststreven maatgevend
zijn, maar het algemeen nut.
1.2 De wetgeving
Al in het begin van de twintigste eeuw begon de elektriciteitsvoorziening een rol te spelen in het
maatschappelijk leven. In 1904 stelde de regering daarom een 'Staatscommissie voor de Electrische
Geleidingen' in, die tot opdracht had: ‘Te onderzoeken of er - en zoo ja, welke - wettelijke voorschriften
gegeven of maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot den aanleg en het gebruik van
electrische geleidingen, zoowel in het belang der openbare veiligheid, als ter regeling van de
rechtsverhoudingen uit dien aanleg en dat gebruik voortspruitende en van dat onderzoek verslag uit te
brengen onder bijvoeging van een voorstel van wetten of wettelijke bepalingen met toelichting.'

7

De

staatscommissie bracht in 1911 verslag uit. Enkele van haar voorstellen betreffende de veiligheid zijn
opgenomen in het latere Veiligheidsbesluit.
De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, A.F. Talma, installeerde in augustus 1911 een
tweede staatscommissie onder voorzitterschap van ir. H.A. van IJsselsteijn. Bij deze gelegenheid
constateerde Talma: 'Door de versnippering in tal van kleine inrichtingen heeft er menigmaal
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kapitaalverkwisting plaats gehad, waardoor de electrische kracht duurder moest geleverd worden, dan bij
meer rationele aanleg het geval ware geweest.' De Commissie Van IJsselsteijn kreeg dan ook de
opdracht 'om van advies te dienen omtrent de vraag welke maatregelen genomen kunnen worden om te
bevorderen dat in de behoefte aan electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met
name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.'

8

In tegenstelling tot de vorige commissie was de taakstelling niet meer uitsluitend gericht op technische en
9

juridische vragen, maar ook op sociaal-economische kwesties.

Het rapport van de commissie, dat verscheen in 1914, had veel invloed op de richting waarin de
Nederlandse elektriciteitsvoorziening zich ontwikkelde. In overeenstemming met de mening van de
minister constateerde de commissie, dat een lokaal georganiseerde voorziening niet op economisch
verantwoorde wijze kon voldoen aan de toenemende vraag. Dit zou wél bereikt kunnen worden, indien
gekozen werd voor een stelsel van districtscentrales. Deze centrales zouden via een koppelnet met
elkaar verbonden moeten worden. Bij de invoering van een districtenstelsel zou de leiding bij het Rijk
moeten berusten. De gemeenten kwamen hiervoor niet in aanmerking omdat zij hun eigenbelang teveel
zouden laten prevaleren. De elektrificatie van minder rendabele gebieden zou daardoor vertraagd
worden.
De taak die aan de provincies was toegedacht, werd steeds belangrijker. Een grote rol hierbij speelden
de provincies Groningen en Noord-Brabant. Deze provincies verzochten het Rijk om goedkeuring van
door hen opgestelde elektriciteitsverordeningen. Hierin werd de oprichting en exploitatie van een
elektriciteitsbedrijf gebonden aan een concessie van Gedeputeerde Staten. Na consultatie van de
staatscommissie keurde de regering in 1912de elektriciteitsverordening goed. Hierop besloten Groningen
10

en Noord-Brabant eigen centrales te bouwen.

De staatscommissie werkte intussen een rijksconcessiestelsel voor de aanleg en exploitatie van
centrales en elektriciteitsnetten uit. Het Rijk zou bij de invoering van dit stelsel kunnen beschikken over
een effectief dwangmiddel. De elektriciteitsbedrijven gebruikten namelijk de rijkswegen voor hun
kabelaanleg. Hiervoor hadden zij een vergunning nodig van Rijkswaterstaat. Het Rijk kon de verlening
van deze vergunning binden aan een rijksconcessie.
De regering stuurde in 1913 een wetsontwerp in die geest aan de Tweede Kamer. De motivering van
dit wetsontwerp luidde volgens de Memorie van Toelichting, dat 'de wijze waarop de centrales over het
land waren verdeeld, weinig waarborg leek te bieden, dat de stroomlevering aan de bevolking in haar
geheel ten goede zou komen; ten deze zouden dunbevolkte streken zeer ten achter zijn gesteld bij
dichtbevolkte. Door nu voor den aanleg en de exploitatie van centrales en netten een concessieplicht in te
11

voeren zou ten deze eenige ordening kunnen worden verkregen.'

Naar aanleiding van dit wetsontwerp mengden zich twee belangengroepen in de discussie. Zowel de
elektriciteitsbedrijven als de gemeentelijke overheden waren van oordeel dat de voorgestelde wet hun
belangen aantastte.
De directeuren van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven begonnen zich juist in die tijd te realiseren,
dat zij steeds meer gemeenschappelijke belangen kregen. Dit was een gevolg van de schaalvergroting
van de elektriciteitssector. In 1913 bezochten een aantal Nederlandse directeuren en ingenieurs de
vergadering van de Vereinigung der Elektrizitätswerke, een Duitse belangenvereniging. Dit bezoek gaf de
doorslag voor de oprichting van de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland
(VDEN). De VDEN stelde zich 'de bevordering van de gemeenschappelijke belangen der electriciteits12

bedrijven in Nederland' ten doel.

Een gemeenschappelijk belang diende zich nog in 1913 aan, namelijk de stellingname tegen het
ontwerp van de elektriciteitswet. In 1913 diende de VDEN een adres tegen dit wetsontwerp in. De
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vereniging schreef aan de Tweede Kamer: 'Tegen de zeer ingrijpende bepalingen van naasting en
vaststelling van tarieven, alsmede van goedkeuring
des Rijks om werken aan te leggen en uit te breiden, moeten wij ernstige bezwaar maken.'
Ook de in 1911 opgerichte Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) kwam in het geweer
tegen de wet. De VNG meende dat de wet de gemeentelijke autonomie zou ondermijnen.
Inmiddels was gebleken, dat de door de wet beoogde regulering voor een groot deel verkregen kon
worden via de provinciale verordeningen. In 1915 trok de regering daarom het wetsontwerp in, zonder dat
het tot behandeling was gekomen. De minister van Waterstaat constateerde in zijn Memorie van
Antwoord 'dat de zorg voor de electriciteitsvoorziening bij de provincie in goede handen was.' Hiermee
was de openbare elektriciteitsvoorziening in Nederland een provinciale aangelegenheid geworden. Vóór
1921 richtten alle provincies, behalve Zuid-Holland en Drente, een eigen elektriciteitsbedrijf op. Vóórdien
was er echter nog een uitgebreide discussie gevoerd naar aanleiding van een opzienbarende brochure
van de hand van H. Doyer.
1.3 De brochure Doyer
In 1916 publiceerde ir. H. Doyer zijn brochure 'Eene Rijks-electriciteitsvoorziening van Nederland.' In deze
brochure ontvouwde hij een geheel nieuw plan om te voorzien in de groeiende behoefte aan elektriciteit
tegen lage prijzen. De bestaande centrales konden volgens Doyer niet op efficiënte wijze aan deze vraag
voldoen. Hij stelde daarom de bouw van drie staatscentrales voor, die heel Nederland van elektriciteit
zouden voorzien. Zeer grote centrales zouden de elektriciteit veel goedkoper en bedrijfszekerder kunnen
produceren. De lagere kosten als gevolg van de concentratie van de productie zouden de hogere kosten
van het aan te leggen koppelnet meer dan compenseren. Deze denkbeelden lokten een uitgebreide
13

discussie uit binnen de elektriciteitswereld.

De al genoemde Van IJsselsteijn ontvouwde in 1916 een tegenvoorstel tijdens een lezing voor het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij borduurde daarbij voort op de ideeën van de staatscommissie,
waarvan hij voorzitter was geweest. Naar zijn mening moesten de belangrijke bestaande centrales met
elkaar verbonden worden door een koppelnet. Hij illustreerde de besparingen, die bereikt konden worden
aan de hand van de situatie in Zuid-Holland. De cijfers die ten grondslag lagen aan de berekeningen
waren afkomstig van de directeur van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf in Den Haag ir. G.J. Th. Bakker.
Naar aanleiding van de discussie over de centralisatie van de productie en koppeling van de centrales
besloot de VDEN tot een eigen onderzoek. In 1917 installeerde de VDEN daartoe de Commissie
Hoogspanningslijnen. In de loop van de jaren liet deze commissie een negental rapporten het licht zien
over het koppelingsvraagstuk. De uitkomsten van de berekeningen van de commissie logenstraften de
optimistische verwachtingen over de bedrijfseconomische voordelen van koppeling in de in het
14

voorgaande besproken plannen.

1.4 De discussie over staatsbeheer
De discussie over het beheer van de elektriciteitsvoorziening was na het intrekken van het wetsvoorstel in
1915 geenszins geluwd. Al in 1916 interpelleerde kamerlid ir. J.W. Albarda uit Zuid-Holland de minister
van Waterstaat dr. C. Lely over de wenselijkheid van een staatsbedrijf. Naar aanleiding van het debat
hierover brachten de regeringsadviseurs I. van Dam en prof.ir. G.J. van Swaay in 1917 een rapport uit.
Hierin werd het beleid van de regering ondersteund.
Niettemin stelde de nieuwe minister van Waterstaat ir. A.A.H.W. König in 1919 weer een
onderzoekscommissie in, ditmaal 'uitgaande van het standpunt, dat de algemeene electriciteits-
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voorziening van het land [...] in één hand en wel bij het Rijk zal behooren te worden ondergebracht.'

15

De

voorzitter van de commissie was C. Lely, de oud-minister van Waterstaat. Doyer en Van Swaay waren
ook lid van de commissie. De commissie stelde inderdaad vast dat staatsexploitatie gewenst was, omdat
de elektriciteitsvoorziening een zaak van nationaal belang was.
Minister König verdedigde op basis van deze bevindingen in 1921 een wetsvoorstel in de Tweede
Kamer. Het wetsvoorstel kwam niet verder dan de algemene beschouwingen. De Kamer was namelijk
van mening dat het voorstel niet voldoende onderbouwd was om tot monopolisering over te gaan.
Bovendien voelde ze als bezwaar dat het voorstel de gemeentelijke autonomie sterk aantastte. De
minister trok daarop zijn voorstel in.
Nog in 1921 benoemde hij een nieuwe staatscommissie, de Commissie-Van Lynden van Sandenburg.
De commissie kreeg de opdracht een regeling te ontwerpen, waarbij de algemene elektriciteitsvoorziening
tegen de laagste kosten beter zou kunnen worden verzekerd. Ten aanzien van de manier waarop het
gestelde doel zou moeten worden bereikt, werd de commissie geheel vrij gelaten. De commissie
behandelde met voorrang twee urgente vraagstukken: de stroomvoorziening voor de Nederlandse
Spoorwegen en de aanleg van een hoogspanningstransportverbinding van het mijngebied naar het
Noorden. De commissie was van mening dat de voorwaarden voor het verlenen van rijksconcessies voor
de opwekking, voorgeleiding en levering van elektriciteit versoepeld konden worden. De reden hiervan
was, dat de elektriciteitsvoorziening, behalve in Zuid-Holland, in handen was gekomen van de provincies,
die het maken van winst niet op de voorgrond stelden. Bij de bouw van centrales en
transportverbindingen daarentegen, die in de toekomst ook voor de elektriciteitsvoorziening van naburige
provincies van belang konden zijn, moest ingrijpen van de regering mogelijk blijven. Het opstellen van het
eindrapport van de commissie gaf aanleiding tot ernstige verschillen van mening. De commissie was sterk
verdeeld over de mate waarin staatsbemoeienis wenselijk was. De meerderheid was van mening dat
deze tot het uiterste beperkt diende te zijn, maar een grote minderheid huldigde het standpunt dat juist het
ingrijpen van de staat geboden was om tot een zo rationeel mogelijke elektriciteitsvoorziening te komen.
De commissie vond de bestaande toestand overigens nog niet zo verwerpelijk, want in de Memorie
van Toelichting bij het door haar ontworpen conceptwetsontwerp merkte zij op: 'Bij het opstellen der
regeling is de commissie zich zeer wel bewust geweest, dat de elektriciteitsvoorziening zich in ons land
totnogtoe bewogen heeft in een richting, die voor ons land en met het oog op ons volkskarakter de beste
is, evenwel verbeteringen en aanvullingen geleidelijk kunnen worden aangebracht.'
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Eén van de belangrijkste uitgangspunten in het wetsontwerp was dat een corporatie niet tegelijkertijd
mag optreden als overheid en als ondernemer. Dit hield in dat de provincie, die immers als overheid
optrad bij het instellen van de provinciale verordeningen, niet tevens als ondernemer bij de exploitatie van
een elektriciteitsbedrijf zou mogen fungeren. In het wetsontwerp werd hieraan tegemoet gekomen door de
regulering van de elektriciteitsvoorziening bij uitsluiting toe te kennen aan het Rijk.
Met het wetsontwerp werd beoogd de macht over de elektriciteitsvoorziening aan de Staat te brengen.
De Staat diende tevens over de middelen beschikken om deze macht uit te oefenen. Hiertoe zou de
regering zich kunnen laten adviseren door een op te richten Centrale Commissie voor de
Electriciteitsvoorziening (CCE). Deze commissie moest beschikken over een eigen bureau, dat tot taak
had de ontwikkelingen van de elektriciteitsvoorziening te volgen. De commissie moest ook berekeningen
maken ten aanzien van de economische haalbaarheid van voorgestelde uitbreidingen en ingediende
17

plannen kunnen beoordelen.

Een betrekkelijk grote minderheid kon zich niet met de rapportage verenigen, hetgeen resulteerde in
een minderheidsnota, waarin eveneens een conceptwetsontwerp was opgenomen. In deze nota werd
zowel gepleit voor een grotere invloed van het centrale gezag op het gebied van uitbreidingen en
koppelingen als voor het behoud van het bestaande concessiestelsel.

10
De minderheid achtte een wettelijke regeling noodzakelijk voor de koppeling van centrales. Deze
koppeling zou financiële voordelen opleveren, die met name belangrijk waren voor de industrie. De
grotere bedrijfszekerheid was eveneens een belangrijke factor. Het doel van de koppeling was in de
eerste plaats de mogelijkheid tot wederzijdse steunlevering, waardoor het totaal van het in beide centrales
opgestelde reserve-vermogen kon worden verminderd. Tevens kon de ene centrale de piekbelasting
overnemen van de andere als die volbelast raakte. Hierdoor konden uitbreidingen meerdere jaren worden
uitgesteld (zie ook paragraaf 2.1). De regering diende hierbij de ontwikkelingen in de gewenste richting
sturen. Zij moest ervoor zorgen dat de aan te leggen hoogspanningsgeleidingen zodanig ontworpen
werden, dat zij in het voor het hele land te projecteren koppelnet zouden passen. De regering zou verder
een actieve rol moeten spelen in de samenwerking op dit gebied tussen de gemeentelijke en provinciale
bedrijven. Een financiële bijdrage zou door het Rijk moeten worden verstrekt als de rentabiliteit van een
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koppelverbinding nog niet direct verzekerd was.

De minderheid had ook expliciet kritiek op de afwijkende situatie in Zuid-Holland, waar de
elektriciteitsvoorziening niet werd verzorgd door een provinciaal bedrijf, maar door zes gemeentelijke
energiebedrijven. Vrijwel vanaf het begin van de elektriciteitslevering door deze gemeenten werd de winst
van het elektriciteitsbedrijf gebruikt om de gemeentelijke kas te spekken. Het ging hierbij om relatief grote
bedragen. Naar de mening van de commissie was het echter ongewenst dat de ene gemeente financieel
voordeel had van de elektriciteitslevering aan een andere gemeente.
Door de sterk uiteenlopende meningen binnen de staatscommissie was het moeilijk om een
wetsontwerp op te stellen. Toch diende de minister van Waterstaat, mr. H.W. van Vegte, in 1929 een
wetsontwerp in bij de Tweede Kamer. In hetzelfde jaar trad de minister echter af; het wetsontwerp werd
door zijn opvolger, mr. P. Rijmer, in 1932 weer teruggenomen.
1.6 De situatie in Zuid-Holland
In Zuid-Holland was de opwekking van elektriciteit in
handen van de gemeentelijke energiebedrijven van
Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Leiden, Delft en
Gouda. Deze gemeenten waren ook bereid om
elektriciteit aan de omliggende gemeenten te
leveren. Zij bakenden ieder hun rayon zodanig af, dat
zij gezamenlijk vrijwel de hele provincie van stroom
konden voorzien (zie figuur 1). De landelijke
discussie

over

de

samenwerking

bij

de

elektriciteitsvoorziening klonk uiteraard ook door in
Zuid-Holland. Het provinciebestuur van Zuid-Holland
overwoog de mogelijkheid om over te gaan tot het
stichten van een provinciaal elektriciteitsbedrijf. In
1914 stelde zij een commissie in, die moest onderzoeken ‘of er maatregelen vanwege het Provinciaal
Fig. 1 Zuid-Hollandse elektriciteitsbedrijven met
centrales in 1932.
Bron: CBS 1933.

Bestuur

zijn te nemen -en zoo ja, welke -om te

bevorderen, dat in de behoefte aan electrische kracht
voor de verschillende delen der Provincie op zoo
doeltreffend en economisch mogelijke wijze worden

voorzien’
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Het platteland van Zuid-Holland was daardoor in een vroeg stadium geëlektrificeerd.

11
De commissie concludeerde in 1916, dat het niet noodzakelijk was om de door de gemeentebedrijven
in gang gezette ontwikkeling bij te sturen. Wel was er toezicht nodig op de aanleg en exploitatie van
hoogspanningslijnen en elektriciteitsfabrieken, om te voorkomen dat de elektriciteitsbedrijven misbruik
zouden maken van hun exclusieve bezit van deze middelen. Regulering kon plaatsvinden via een
provinciale verordening. De commissie werd hierna in 1917 ontbonden.
Nog in hetzelfde jaar deed de gemeente Den Haag een opmerkelijk voorstel over de concentratie van
de elektriciteitsproductie. Het statenlid en latere minister Albarda werkte dit voorstel nader uit; hij was van
oordeel ‘dat er groote technische en economische voordeelen zouden verbonden zijn aan het tot-standbrengen van eene verbinding tusschen de verschillende centrales; een verbinding, die kan worden tot
21

stand gebracht, juist door middel van een provinciaal kabelbedrijf’.

Het was daardoor mogelijk om de

exploitatiekosten met f.300.000,=/jaar te verlagen. De technisch-economische berekeningen van dit
voorstel waren ook dit keer uitgevoerd door ir. G.J.Th. Bakker, de directeur van het Gemeentelijk
Energiebedrijf van Den Haag.
Naar aanleiding van dit commentaar hervatte de commissie in 1917 haar werkzaamheden. Prof. ing.
C. Feldmann, hoogleraar T.H. Delft, was voorzitter van de technische subcommissie die de koppeling van
de centrales onderzocht. Deze subcommissie kwam tot de conclusie dat kostenverlaging, die het doel van
deze koppeling was, vooralsnog niet haalbaar was.
Deze Feldmann speelde een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Hij was een erkend deskundige, die de provincies en het Rijk op dit gebied adviseerde.
Feldmann was tegen rigoureus ingrijpen; 'geleidelijke ontwikkeling' was zijn motto. Per geval moest men
bestuderen onder welke voorwaarden koppeling wenselijk was.
De subcommissie deed een voorstel met betrekking tot de vorm van het samenwerkingsverband. Er
moest een zodanige constructie gekozen worden, dat de gemeenten vruchtbaar met elkaar konden
samenwerken. Het statenlid Albarda pleitte daarbij voor de vorming van een groot provinciaal bedrijf.
Feldmann en Van Swaay zagen meer in een tussenvorm. De subcommissie koos uiteindelijk voor een
naamloze vennootschap zonder winstoogmerk, met als aandeelhouders de provincie Zuid-Holland en de
zes gemeenten met centrales. De provincie zou de meerderheid van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering krijgen. Bij verschillen van mening zou de provincie op die wijze een matigende invloed
kunnen uitoefenen.
De gemeenten moesten hun centrales aan deze NV overdragen. Deze zou ook het beheer voeren
over het koppelnet en de nieuw aan te leggen verdeellijnen. De commissie stelde echter ook vast, dat de
aanleg van koppelverbindingen economisch niet rendabel was.
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In mei 1918 legde de commissie haar conclusies voor aan Gedeputeerde Staten. Het provinciaal
bestuur zag in de voorzichtige conclusies geen reden om in te grijpen in de gang van zaken. Het kwam
dan ook niet tot oprichting van de naamloze vennootschap en de aanleg van een koppelnet in ZuidHolland.
Wel nam de provincie op 16 juli 1918 een elektriciteitsverordening aan, die de basis was voor haar
toekomstige gezagsuitoefening. Artikel 1 van deze verordening stelde vast, dat het zonder vergunning
van de provincie verboden was om een inrichting tot voortbrenging en levering van elektrische stroom aan
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te leggen, uit te breiden of te exploiteren.

Hetzelfde verbod gold voor de aanleg en exploitatie van

hoogspanningslijnen. Nieuwe initiatieven van de provincie bleven daarna uit tot begin van de dertiger
jaren.

12
1.7 Ter afsluiting
Na de introductie van de elektriciteitsvoorziening in ons land aan het einde van de negentiende eeuw
vond vooral tussen 1910 en 1930 een stormachtige ontwikkeling plaats van deze nieuwe faciliteit. In
verband met het grote maatschappelijke belang van de voorziening zag de overheid het als haar taak
richting te geven aan het beleid op dit vlak. De taak van de rijksoverheid bleef beperkt, ondanks vele
pogingen die in het werk gesteld werden om deze uit te breiden. De gemeentelijke autonomie op het
gebied van de elektriciteitsvoorziening bleef gehandhaafd, mede door de forse druk die de gemeenten
uitoefenden. In de meeste provincies werd een provinciaal elektriciteitsbedrijf opgericht.

De aanleg van

het koppelnet tussen centrales was van 1910 tot 1930 onderwerp van vele studies. Deze studies leidden
echter niet tot overeenstemming over de economische haalbaarheid van dit net.
In Zuid-Holland verzorgden de centrales van zes gemeentelijke energiebedrijven de stroomvoorziening. Ook in deze provincie werd een aantal studies uitgevoerd naar de aanleg van een koppelnet en
tevens naar de wenselijkheid van de oprichting van een provinciaal elektriciteitsbedrijf. Deze studies
leidden niet tot praktische resultaten.
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3. DE OVERHEID EN HET KOPPELNET IN DE PERIODE 1930-1940
De aanleg van hoogspannings-koppelverbindingen tussen elektrische centrales vergde een aanzienlijke
investering. Lang niet alle deskundigen waren er in de jaren dertig van overtuigd, dat de baten in de vorm
van een hogere leveringszekerheid opwogen tegen de kostentoename als gevolg van deze investering.
Deze periode wordt dan ook beheerst door de discussie over de voor- en nadelen van de bouw van een
koppelnet.
Paragraaf 1 licht de technische achtergrond van het koppelingsvraagstuk toe en geeft een overzicht
van de aanleg van koppelverbindingen tot 1940. De vraag was óf en zo ja op welke wijze de regering
leiding moest geven aan de bouw van een koppelnet. Deze kwestie leidde tot een aantal onderzoeken,
die in paragraaf 2 worden beschreven. Tevens komt de totstandkoming van de Electriciteitswet in 1938
aan de orde. Deze wet bevatte regelingen betreffende het koppelnet en vormde hiermee het kader voor
de aanleg van het Zuid-Hollandse net. Paragraaf 3 bespreekt het beleid van het provinciaal bestuur met
betrekking tot het koppelnet in Zuid-Holland en de aanzet tot de oprichting van de NV Electriciteitsbedrijf
Zuid-Holland (EZH). Dit bedrijf zou het beheer moeten voeren over de koppelverbindingen en de
elektriciteitscentrales in de provincie. In opdracht van Gedeputeerde Staten vond een aantal onderzoeken
plaats waaruit bleek dat de aanleg van de koppelverbindingen verantwoord was. Paragraaf 4 gaat in op
de mislukking van de oprichting van EZH door de tegenstand van de gemeenten die hun centrales
zouden moeten overdragen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies.
2.1

Technische aspecten en de aanleg van het koppelnet tot 1940

De elektriciteitsbehoefte is variabel, en afhankelijk van het tijdstip op de dag en van het seizoen. De
hoogste elektriciteitsafgifte op enig tijdstip in een jaar heet de maximale belasting. Omdat elektriciteit niet
op voorraad geproduceerd kan worden, moet het totale vermogen van een centrale groter zijn dan deze
maximale belasting. In de rest van het jaar produceert de centrale dus niet op vol vermogen.
Een elektriciteitscentrale bestaat uit een aantal productie-eenheden. Als één van deze eenheden door
storing geen elektriciteit kan produceren, nemen de overgebleven eenheden de elektriciteitslevering over.
Een centrale moet daarom altijd over reservecapaciteit beschikken, ook op het tijdstip van maximale
belasting. De som van de maximale belasting en de reservecapaciteit bepalen samen het vermogen dat
minimaal in de centrale geïnstalleerd moet zijn.
Het quotiënt van het werkelijk aanwezige vermogen en de maximale belasting heet de reservefactor;
deze is dus altijd groter dan 1. In de periode tussen 1930 en 1940 lag deze factor tussen 1,5 en 2.
Hierdoor was de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering hoog. Een deel van de productie-eenheden
was echter buiten de korte periode rond de maximale belasting vrijwel nooit in bedrijf, wat de
productiekosten verhoogde. Door koppeling van een aantal centrales staan de reserve-eenheden ter
beschikking van het gehele stelsel. Hierdoor zal de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering van
gekoppelde centrales hoger zijn dan van niet gekoppelde centrales. De reservefactor kan ook lager zijn
omdat er minder reserve-eenheden nodig zijn en als gevolg daarvan zijn de kosten van de
elektriciteitsproductie lager.
Koppeling van centrales vindt plaats via een koppelnet: een hoogspanningsnet dat bestaat uit
schakelstations, bovengrondse koppellijnen en ondergrondse koppelkabels. De aanleg van een koppelnet
brengt hoge kosten met zich mee en vindt dan ook pas plaats op het moment dat de genoemde
kostenbesparingen bij de elektriciteitsproductie de kosten van de aanleg van het koppelnet overtreffen.
Een andere reden voor de aanleg van een koppelnet is de vergroting van de betrouwbaarheid van de
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elektriciteitslevering

onder

bijzondere

omstandigheden.

Hiertoe

behoren calamiteiten, zoals branden en de gevolgen van oorlogshandelingen, waardoor een centrale jarenlang buiten bedrijf kan raken.
Elektriciteitslevering vanuit die centrale zou dan lange tijd onmogelijk
zijn. Was de gestoorde centrale echter via een koppelnet met andere
centrales

verbonden,

dan

konden

die

de

elektriciteitslevering
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overnemen.

De aanleg van een koppelnet gaf vanaf de jaren twintig aanleiding
tot een aantal studies, zowel voor het hele land als voor een aantal
regio’s. De benodigde berekeningen om vast te stellen of de bouw van
koppelleidingen in zuiver economisch opzicht te verdedigen was,
Afb. 1
Prof. ir. J.C. van Staveren.
Bron: VDEN, Electriciteit, 34.

waren omvangrijk en ingewikkeld. De uitkomsten waren afhankelijk van
de plaatselijke omstandigheden, de vaak partijdige opdrachtgever en
de onzekere prognoses van de elektriciteitsvraag.
Prof. ir. J.C. van Staveren (zie afbeelding 1) stelde in 1937 vast dat de

ervaring leerde, dat globale berekeningen in algemene zin niet volstonden en dat de berekeningen van
geval tot geval moesten worden uitgevoerd. Van Staveren was in 1930 benoemd tot bijzonder hoogleraar
in de elektrotechniek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij was sinds 1927 directeur van de Naamloze
Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen KEMA Arnhem (KEMA) en ook van het
Centraal Bureau van de Vereeniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN). In
die laatste rol had hij vele berekeningen

aan

koppelverbindingen

uitgevoerd. Daaruit bleek, dat er bij
vrijwel alle tot dan toe berekende
gevallen geen economisch voordeel
te behalen was. Hij stelde dan ook
voor om de extra kosten als gevolg
van de aanleg van koppelleidingen
te

beschouwen

als

een

soort

verzekeringspremie ten bate van de
verhoging van de betrouwbaarheid
van elektriciteitslevering.
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Niettemin werd er in de loop van
de

dertiger

jaren

een

aantal

voorstellen voor het toekomstige
koppelnet

uitgewerkt.

Een

representatief voorbeeld was van de
hand van ir. D.T. van Wiersum, de
directeur

van

het

Provinciaal

Electriciteitsbedrijf van Groningen.
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In zijn voorstel bestond het net uit
twee ringen, één in het noordoosten
en één in het zuiden en westen van
ons land. De eerste ring

stond

onder een spanning van 100 kV en
de tweede onder 150 kV. De

Fig. 2 Centrales en koppelleidingen met de mogelijke
uitbreidingen op 1-1-1940.
B ron:Wiersum en CBS 1940.
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overheid beschouwde 150 kV als de meest wenselijke spanning voor een uniform koppelsysteem en ze
oefende daarom druk uit om die spanning overal voor nieuwe hoogspanningsverbindingen door te
27

voeren.

Ondanks alle discussies en rapporten was er op 1 januari 1940 nog maar een beperkt aantal
koppelleidingen aangelegd. Slechts de leidingen tussen Groningen en Friesland en Rotterdam en Den
Haag

waren

aangelegd

als

echte

koppelleidingen.

De

overige

leidingen

waren

eigenlijk

voedingsleidingen; zij dienden voor het transport van elektriciteit en niet om centrales met elkaar te
koppelen. Wél konden zij op een later tijdstip ingevoegd worden in het landelijk koppelnet. Ten dele
stonden deze leidingen voorlopig nog op een lagere spanning (zie figuur 2).
2.2

De bemoeienis van de rijksoverheid

In Nederland ontstond de elektriciteitsvoorziening aan het einde van de negentiende eeuw door
particuliere initiatieven. Rond 1910 dwong de richting waarin de elektrificatie zich ontwikkelde de
provinciale overheid over dit onderwerp een standpunt te bepalen. De vrees was, dat grote delen van het
platteland verstoken zouden blijven van elektriciteit als de voorziening in particuliere handen zou blijven.
Deze bemoeienis gaf tussen 1914 en 1920 in bijna alle provincies de aanstoot tot de oprichting van
provinciale elektriciteitsbedrijven. De belangrijkste uitzondering was de provincie Zuid-Holland, waar de
elektrificatie het verst was voortgeschreden. De gemeentelijke bedrijven van Rotterdam, Dordrecht, Den
Haag, Leiden, Delft en Gouda leverden hier elektriciteit aan stad en regio.
De rijksoverheid had zich in de aanvang beperkt tot maatregelen op het gebied van de veiligheid.
Vanaf het prille begin maakte de elektriciteitsvoorziening deel uit van de portefeuille van de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid. Deze stelde, in verband met de snelle groei van de
elektriciteitsvoorziening, in 1911 een staatscommissie in om de noodzaak van het ingrijpen van de
rijksoverheid te bestuderen. Hoewel deze commissie voorstander was van meer staatsinvloed, legde ze
zich neer bij de nieuwe rol van de provincies. Hierdoor zou de ontwikkeling van de voorziening lange tijd
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langs provinciale lijnen verlopen.

In de jaren twintig werd opnieuw een uitgebreide discussie gevoerd

over de vraag hoever de staatsbemoeienis zich moest uitstrekken. Hoewel er in 1921 en 1928
wetsontwerpen werden voorbereid, kwam het niet tot wetgeving.

Initiatieven van het Rijk in de jaren dertig
In 1928 ondernam de minister van Waterstaat, H.W. van Vegte, zonder succes een poging om tot
wetgeving te komen voor de elektriciteitsvoorziening. In de jaren daarna nam de regering geen nieuwe
initiatieven. Wel werd in 1933 de Electriciteitsraad geïnstalleerd, voorlopig voor 5 jaar, met als voorzitter
prof. ir. G.J. van Swaay, oud-directeur van de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits-Maatschappij
(PNEM) en oud-minister van Waterstaat. Deze raad had tot taak de minister van advies te dienen op het
gebied van de elektriciteitsvoorziening.
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Op verzoek van de nieuwe minister van Waterstaat, jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude (Vrijheidsbond),
stelde de raad een commissie in om ‘het koppelingsvraagstuk in Nederland’ te onderzoeken. Voorzitter
van deze commissie was prof. Van Swaay. Deze commissie erkende in haar rapport van juni 1936, dat
koppeling de bedrijfszekerheid sterk zou verhogen. Niettemin was zij van oordeel dat de koppeling
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geleidelijk ingevoerd moest worden, omdat snelle invoering te kostbaar was.

Een andere commissie, buiten de Electriciteitsraad om benoemd, onder leiding van W. Lulofs,
directeur van de Gemeente-Electriciteitswerken Amsterdam, kwam in haar rapport van juni 1937 tot een
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andere conclusie. Zij meende, dat de aanleg van een landelijk koppelnet wenselijk was en dat de
koppeling in het zuiden en westen urgent was. Door deze laatste verbinding zou 90% van het totale
productievermogen gekoppeld worden. Naar verwachting zou de investering van 33 miljoen gulden in
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acht tot tien jaar terugverdiend worden.

Het rapport gaf aanleiding tot veel kritiek. Van Swaay, die geen

zitting had in de commissie-Lulofs, maakte bezwaar tegen de voorgestelde organisatorische opzet, die bij
voorbaat uitging van de medewerking van de directies van de elektriciteitsbedrijven. Verder kwam er
vanuit de elektriciteitsbedrijven kritiek op de technisch-economische beschouwingen in het rapport en op
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de vergaande bemoeienis van het Rijk.

Majoor der Genie J.H. de Man had zitting in beide genoemde commissies. Hij was aangewezen om de
minister van Waterstaat te adviseren over de bescherming van het koppelnet in oorlogstijd. Naar zijn
mening was een snelle aanleg nodig, in het bijzonder in het operatiegebied van het veldleger en in de
zogenaamde stellingen. De 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Dordrecht-Rotterdam-Delft-’s Gravenhage-Leiden-Haarlem-Velsen moest naar zijn mening de ruggengraat vormen van de landelijke
elektriciteitsvoorziening.
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De Electriciteitswet van 1938
In februari 1937 diende Van Lidth de Jeude, ‘een wetsontwerp betreffende algemeene maatregelen ter
zake van de electriciteitsvoorziening’ in bij de Tweede Kamer, om een wettelijk kader te scheppen voor de
bemoeienis van de rijksoverheid. Volgens hem ‘was het duidelijk dat de koppeling de bedrijfsveiligheid
diende, maar over de economische gevolgen bestond allesbehalve overeenstemming’. Onderzoek zou
moeten uitwijzen of koppeling van de bedrijven ‘redelijkerwijze’ kon worden verwacht.
Het wetsontwerp kende vrij grote bevoegdheden toe aan de regering. Zo bepaalde artikel 2, dat er
voor de aanleg en de exploitatie van een elektriciteitsbedrijf een rijksconcessie nodig was. Artikel 4
regelde de bemoeienis van de minister van Waterstaat met de aanleg en exploitatie van de
elektriciteitswerken, waaronder ook de hoogspanningsleidingen van 50 kV of hoger vielen. Artikel 9 gaf de
minister vrij vergaande mogelijkheden om zijn gezag uit te oefenen. Dit artikel bepaalde dat de
concessiehouders verplicht waren om voor bepaalde doeleinden van algemeen nut elektrische energie
tegen door de minister vast te stellen voorwaarden ter beschikking te stellen. Volgens Artikel 10 waren
gemeenschappelijke regelingen inzake de elektriciteitsvoorziening onderworpen aan de goedkeuring van
de minister. Daarnaast had de regering vrij omvangrijke mogelijkheden om via Koninklijke Besluiten
invloed uit te oefenen op de elektriciteitsvoorziening, als deze zich in een ongewenste richting dreigde te
ontwikkelen. De Electriciteitsraad zou, aldus het wetsvoorstel, voortaan een permanent adviescollege
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vormen.

In tegenstelling tot het wetsontwerp uit 1928 wilde Van Lidth de Jeude de samenwerking tussen de
elektriciteitsbedrijven in de vorm van gekoppelde bedrijfsvoering niet afdwingen. Hij betwijfelde of de
regering de problemen, die bij gedwongen samenwerking zouden optreden, wel aankon en hij wilde de
zelfstandigheid van de bedrijven niet aantasten. Hij ging er vanuit dat de bedrijven, eventueel op initiatief
van Waterstaat, wel vrijwillig wilden samenwerken. De opvolger van minister Van Lidth de Jeude, J.A.M.
van Buuren (partijloos), verdedigde het wetsontwerp in de Tweede Kamer. Hij benadrukte daarbij, dat hij
akkoord ging met vrijwillige samenwerking. Als deze uitbleef, zou de regering alsnog kunnen ingrijpen. In
juni 1938 nam de Tweede Kamer de Electriciteitswet aan met 47 tegen 27 stemmen. De Electriciteitswet
is echter nooit integraal in werking getreden. De artikelen die de invloed van de rijksoverheid regelden,
zijn niet afgekondigd. De regering publiceerde slechts een beperkt aantal artikelen in het Staatsblad. De
wetgevende arbeid werd onderbroken door de Duitse bezetting van ons land. In november 1940 vatte de
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secretaris-generaal van Waterstaat mr. D.G.W. Spitzen het plan op om de Electriciteitswet met spoed in
haar geheel in te voeren. In de navolgende periode zijn er echter geen artikelen meer toegevoegd.
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Met

de mogelijkheid hiervan werd echter wél rekening gehouden door de elektriciteitsbedrijven. De wet diende
dan ook vooral als stok achter de deur ten dienste van het hierna genoemde directoraat-generaal van de
36

Electriciteitsvoorziening.

Minister Van Buuren stelde in 1938 voor om een afdeling Elektriciteitsvoorziening op te richten die
onder het ministerie van Waterstaat zou ressorteren. Zijn opvolger, minister ir. J.W. Albarda (SDAP),
voerde dit plan uit. Deze Albarda had een langdurige ervaring met de elektriciteitsvoorziening, zowel als
gemeenteraadslid in Den Haag, als lid van provinciale staten van Zuid-Holland en als kamerlid. Op basis
van deze ervaring had hij er niet veel vertrouwen in dat de
samenwerking op vrijwillige basis zou plaatsvinden. Volgens hem
moest de regering de bestuurlijke leiding nemen met ondersteuning
van

een

deskundige

afdeling

op

het

gebied

van

de

elektriciteitsvoorziening die deel uit moest maken van het departement
van Waterstaat. In januari 1940 benoemde Albarda de directeur van
het Haagse Gemeentelijk Electrisch Bedrijf (GEB) ir. G.J.Th. Bakker
(zie afbeelding 2) tot directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening. Hij kende Bakker uit de tijd dat hij nog gemeenteraadslid in
Den Haag was. Beiden waren al in 1916 van mening dat koppeling
Afb. 2 Ir. G. J. Th. Bakker.

tussen de centrales in Zuid-Holland wenselijk was. De titel ‘directeur’

Bron: Fotoarchief EZH, Voorburg.

kreeg Bakker speciaal om op gelijkwaardige wijze met de directeuren
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van de elektriciteitsbedrijven te kunnen praten.

De economische ontwikkeling en de elektriciteitsvraag
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Fig. 3 Het aan het net afgegeven vermogen
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Nederland en in Zuid- Holland.

elektriciteitsbedrijven voorlichting te geven aan de

Bron: Waterstaat 1924-1928, CBS 1929-1940.

kleinverbruikers. De stroombehoefte van de kleinverbruikers

was

minder

gevoelig

voor

de

economische conjunctuur en in deze sector was nog groeipotentieel aanwezig. De reclame richtte zich op
het installeren van meer verlichtingspunten in de woning, het gebruik van nieuwe soorten lampen en de
introductie van nieuwe mogelijkheden zoals elektrisch koken. Deze promotiecampagne was redelijk
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succesvol, mede doordat de gemiddelde landelijke elektriciteitsprijs tussen 1929 en 1936 daalde van 7
naar 5 cent per kilowattuur (ct/kWh). Deze daling was het gevolg van een sterke verbetering van de
techniek van de elektriciteitsopwekking. In 1929 hadden de openbare centrales in Nederland gemiddeld
een rendement van 16%; in 1936 was dit rendement gestegen tot 20%. Nieuwe technieken verbeterden
bovendien geleidelijk aan ook de bedrijfszekerheid, waardoor de betrouwbaarheid van de elektriciteits38

levering toenam.

Dankzij deze ontwikkelingen begon de vraag naar elektriciteit in 1935 weer toe te nemen. Dit herstel
werd na 1937 bevorderd doordat de economie weer aantrok. De landelijke vraag naar elektriciteit
vertoonde in de dertiger jaren dan ook het volgende beeld: tussen 1931 en 1935 een relatief bescheiden
stijging en tussen 1935 en 1940 weer een flinke toename (zie figuur 3).
2.3 De elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland
De ontwikkeling van de vraag in Zuid-Holland was ten dele een afspiegeling van de landelijke vraag. In
Zuid-Holland was er naast de economische crisis nog een extra oorzaak voor de stagnerende groei. In
deze provincie was de elektrificering in 1930 praktisch voltooid, waardoor het aantal elektriciteitsafnemers
niet meer toenam. Wél vond in dezelfde tijd de elektrificering plaats van de spoorlijn Amsterdam-HaarlemDen Haag-Rotterdam. Een deel van de benodigde elektriciteit voor deze lijn werd geleverd door de ZuidHollandse centrales.
De aan het net afgegeven energie door de openbare elektriciteitsbedrijven nam aanvankelijk slechts
langzaam toe; van 482 kWh in 1930 naar 513 kWh in 1934. Na 1935 begon ook in Zuid-Holland het
debiet weer sneller te stijgen; in 1939 bedroeg het 716 miljoen kWh.
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De Commissie-Feldmann
In de jaren twintig nam de elektriciteitsvraag in het
concessiegebied van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Dordrecht snel toe. Daarom bereidde de
directie van dit bedrijf maatregelen voor om de
capaciteit uit te breiden. De gemeenteraad van
Dordrecht keurde het plan daartoe op 2 juni 1931
goed. Het omvatte de bouw van een nieuwe
elektriciteitsfabriek met een vermogen van 40
Megawatt (MW) op het industrieterrein ‘De Staart’.
Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland wilde
echter de vereiste vergunning voor de nieuwbouw

Afb. 3 De turbogeneratoren in de centrale
Galileïstraat.

niet zonder nader onderzoek verlenen. Het bestuur

Bron: GEB Rotterdam

vroeg zich af of het niet wenselijker was om een
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koppelverbinding met Rotterdam aan te leggen.

In Rotterdam vond namelijk in 1933/1934 uitbreiding

plaats van de centrale Schiehaven en in 1934 werd de nieuwe centrale Galileïstraat in bedrijf gesteld. In
deze centrale stonden twee turbogeneratoren van elk 42 Megawatt (MW) opgesteld, waarmee deze
elektriciteitsfabriek de grootste in het land was (zie afbeelding 3). De inbedrijfstelling vond later plaats dan
gepland door de stagnerende vraag. Toch ontstond er overcapaciteit in Rotterdam; het opgestelde
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vermogen nam toe tot 161 MW, terwijl de hoogste belasting in 1935 slechts 64 MW was.

Deze

overcapaciteit zou in Dordrecht kunnen worden aangewend. Gedeputeerde Staten stelden daarom een
commissie in tot onderzoek van de wenselijkheid van koppeling in Zuid-Holland. De commissie stond
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onder leiding van prof. dr. ing. C. Feldmann, hoogleraar aan de
Technische Hoogeschool in Delft en sinds 1918 permanent adviseur
42

van de provincie (zie afbeelding 4).

Hij was ook lid geweest van de

provinciale al genoemde onderzoekscommissies, die in 1914 en in
1917 waren ingesteld. De nieuwe commissie bracht in 1934 verslag uit
over haar bevindingen en naar aanleiding daarvan startte de provincie
een overlegronde

met de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Den

Haag, Delft, Gouda en Leiden. Deze besprekingen hadden ten doel om
de mening van de gemeentebesturen te peilen over de aanbevelingen
Afb. 4 Prof. dr. ing.
C.Feldmann.
Bron: De Groot, Tweestromenland, 88.

in het rapport, maar ook om van gedachten te wisselen over de
toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening.
Gedeputeerde Staten meenden dat de gang van zaken bij de
elektriciteitsvoorziening in de afgelopen jaren in Zuid-Holland niet

onbevredigend was. Zo liep het tempo van de elektrificering van de plattelandsgemeenten vóór op dat
van de andere provincies. Hierbij bleef de elektriciteitsprijs concurrerend ondanks de hoge
winstuitkeringen aan de gemeentekassen door de elektriciteitsbedrijven. Niettemin wees de provincie op
twee belangrijke gebreken in de elektriciteitsvoorziening:
In de eerste plaats dreigde er door het stelsel van gedecentraliseerde opwekking volgens de
rapportage van de Commissie-Feldmann inderdaad een financieel niet verantwoorde uitbreiding van het
productieapparaat te ontstaan. In de periode vóór 1930 ging de elektriciteitsvraag ieder jaar met sprongen
omhoog. Ook wanneer de uitbreiding van het productievermogen te ruim gekozen was, leidde dit niet tot
problemen. Immers, de snelle stijging van de stroomafname verminderde de overcapaciteit in korte tijd.
Door de crisis was de stroomafname echter afgevlakt en daarom was het noodzakelijk om voorzichtiger
om te gaan met de verhoging van de productiecapaciteit. Concreet wees de provincie op de
omstandigheid dat vrijwel alle centrales in Zuid-Holland moesten uitbreiden, terwijl er gelijktijdig in
Rotterdam overcapaciteit aanwezig was. Als Zuid-Holland een gecentraliseerd stelsel van gekoppelde
centrales had, dan was uitbreiding niet noodzakelijk, omdat Rotterdam de tekorten kon compenseren. De
provincie achtte daarom de overgang naar een stelsel van gecentraliseerde productie noodzakelijk. In de
tweede plaats wezen Gedeputeerde Staten op de mogelijkheid van het optreden van bedrijfsstoringen
van catastrofale omvang. De economische gevolgen van een dergelijke ramp waren niet te overzien als
er koppelverbindingen ontbraken. Het gebruik van elektriciteit drong immers steeds verder door in alle
gebieden van het maatschappelijk leven.
De verantwoordelijkheid voor een nieuwe opzet van de elektriciteitsvoorziening lag naar de mening
van Gedeputeerde Staten bij het provinciaal bestuur, dat in deze het voortouw diende te nemen. In
verband hiermee scherpte de provincie haar elektriciteitsverordening aan. Voortaan was niet alleen voor
nieuwbouw, maar ook voor uitbreiding vergunning van de provincie nodig. De nieuwe verordening maakte
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daarnaast het verplicht stellen van koppeling mogelijk.

De bedrijfszekerheid van de elektriciteits-

voorziening gold als de belangrijkste motivatie voor deze maatregel. Tot 1940 maakte de provincie géén
gebruik van deze optie; wel werd deze bepaling voortaan in de nieuwe vergunningen opgenomen.
Gedeputeerde Staten bespraken hun voornemen om tot koppeling te komen op 6 maart 1935 met de
gemeenten Den Haag, Dordrecht en Rotterdam. Hierbij bleek, dat Dordrecht het voorstel voor de vorming
van een belangengemeenschap steunde, maar dat Rotterdam en Den Haag geen belangstelling
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hadden. Ondanks de tegenstand van een aantal gemeenten droegen Gedeputeerde Staten in juni 1935
de uitwerking van de plannen voor de gecentraliseerde stroomopwekking op aan een commissie van
onderzoek. Deze commissie kreeg opdracht:
‘a. Te onderzoeken, of de belangen bij een goede elektriciteitsvoorziening van deze provincie vorderen,

20
dat wordt overgegaan tot een stelsel van collectieve stroomopwekking.
b. Indien de onder 1 gestelde vraag bevestigend wordt beantwoord, aan te geven, op welke wijze deze
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collectieve stroomopwekking administratief, financieel en technisch moet worden tot stand gebracht.’

De installatie van de Commissie-Van Karnebeek, genoemd naar haar voorzitter jhr. mr. dr. H.A. van
Karnebeek, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, volgde op 8 juli 1935. Onder de 24 leden
bevonden zich de directeuren van de elektriciteitsbedrijven en de burgemeesters, wethouders van de
deelnemende gemeenten, provinciale ambtenaren en externe deskundigen. Het aantal deskundige
technici was ongeveer even groot als het aantal bestuurders.
De commissie stelde op voorstel van Van Karnebeek een technische subcommissie in. Deze
subcommissie stond onder leiding van de politicus H. van Boeyen, gedeputeerde van de provincie ZuidHolland. Na diens benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in 1937 nam de heer H. de Bruin,
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eveneens gedeputeerde van de provincie, het voorzitterschap over.

De subcommissie droeg het

uitvoeren van de omvangrijke benodigde berekeningen op aan het Centraal Bureau van de Vereeniging
van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN). Prof. ir. C. van Staveren, directeur van
zowel het Centraal Bureau als van de KEMA, werd belast met de leiding van de uitvoering van deze
opdracht. Van Staveren had al veel gepubliceerd over het koppelingsvraagstuk en was bij uitstek
deskundig op dit gebied.
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De opdracht aan de subcommissie luidde: ‘De commissie van voorlichting te

dienen over de vraag, of een stelsel van collectieve stroomopwekking voor de electriciteitsvoorziening
economisch de voorkeur verdient boven de tegenwoordige toestand, waarbij de productiebedrijven de
voor hun rayon benodigde energie ieder voor zich opwekken.’

48

Op 20 juli 1935 begon de subcommissie haar werk met de samenstelling van een uitgebreide
vragenlijst voor de deelnemende bedrijven. De gegevens hadden betrekking op de productiekosten,
dagbelastingskrommen, het verloop van het jaarlijkse debiet en uitgebreide technische gegevens over de
elektriciteitsfabrieken. De economische berekeningen waren sterk afhankelijk van de toekomstige
ontwikkeling van de elektriciteitsvraag. In 1935 was het opstellen van zo'n prognose door de economische
crisis problematisch. Daarom stelde het Centraal Bureau van de Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) een optimistische en een pessimistische raming op. De
optimistische raming ging uit van een toename van de vraag met 7,5% per jaar, terwijl de pessimistische
rekening hield met 2,5% groei per jaar.
In haar eerste officiële vergadering op 4 september 1935 bepaalde de subcommissie de economische
grondslagen voor de berekeningen, zoals de afschrijvingstermijnen en de te hanteren rentevoet. Verder
koos zij de diverse spanningsniveaus, waarbij voor de verbinding van Dordrecht tot Leiden de keuze op
150 kV viel. Een 50 kV-verbinding zou volstaan voor de verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht en
een 100 kV-verbinding zou voldoende zijn voor de hele provincie Zuid-Holland. De keuze voor een
spanning van 150 kV betekende daarom, dat de subcommissie vanaf het begin rekening hield met de
inpassing van het binnen afzienbare tijd te verwachten landelijke koppelnet, dat met een spanning van
150 kV bedreven zou worden. Ook het Rijk moest een vergunning verlenen voor de aanleg en de
subcommissie hoopte problemen hierbij te voorkomen door de spanning af te stemmen op die van het
toekomstige landelijke net. In verband met het gevaar van molest bij onlusten koos men in principe voor
transformator- en schakelstations in een gebouw (gesloten stations). Deze stations waren minder
kwetsbaar voor vernielingen dan stations in de open lucht.
De tweede vergadering van de subcommissie op 21 november 1935 stelde de kolenprijzen vast die bij
de berekeningen gebruikt moesten worden. Deze kolenprijzen waren in de zeehavens Rotterdam en
Dordrecht lager dan in de andere plaatsen, die slechts met lichters bereikbaar waren. Eén van de
grondslagen waarop de berekening stoelde, was de splitsing van de kosten in variabele (kWh) en vaste
(kW) kosten. In de vierde vergadering op 17 augustus 1936 bereikten de bedrijven na uitvoerig overleg
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met de VDEN overeenstemming over de hierbij te hanteren definities.
De VDEN deed voorstellen voor het hanteren van objectieve rekenregels bij de berekening van de aan
te houden reservefactor, afhankelijk van de omstandigheden en technische lay-out van een centrale. Ook
kwamen de kostenramingen van het koppelnet en de uitbreidings- en bedrijfstactiek aan de orde. De
subcommissie aanvaardde deze voorstellen in haar vijfde vergadering op 8 december 1937.
Op basis van de deelrapporten en de verzamelde gegevens werkte de VDEN een concepteindrapportage uit. Hierin vergeleek zij een stelsel van geheel ongekoppelde bedrijven met een stelsel
van gekoppelde bedrijven. De uitkomst was, dat het koppelnet grote financiële voordelen zou opleveren
als de optimistische prognose van de elektriciteitsvraag gerealiseerd werd. Een stijging van de vraag
conform de pessimistische raming zou tot een klein verlies leiden. De subcommissie nam op 8 juni 1938
de conclusies over en bood deze technische deelrapportage aan de plenaire Commissie-Van Karnebeek
aan. Deze commissie aanvaardde het rapport in haar tweede vergadering op 22 juli 1938; zij stelde vast
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dat collectieve stroomopwekking uit economisch oogpunt inderdaad aanbeveling verdiende.

De vraag bleef nog open in welke vorm de samenwerking tot stand moest worden gebracht. De
Commissie-Van Karnebeek besloot in oktober 1938 op verzoek van de gemeenten alleen de juridische
vormen van de Naamloze Vennootschap (NV) en van het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam volgens
Artikel 130 sub b. van de Gemeentewet nader te onderzoeken. Bij beide constructies zou ook de
provincie moeten worden vertegenwoordigd, omdat die in voorkomende gevallen als arbiter zou kunnen
optreden. Ook zou de provincie beschouwd kunnen worden als vertegenwoordigster van de overige ZuidHollandse gemeenten zónder centrales.
In

dezelfde

vergadering

besloot

de

commissie

voorstellen

uit

te

werken

voor

het

samenwerkingsverband. Belangrijke onderwerpen waren hierbij het bepalen van de waarde van de in te
brengen productiemiddelen en het verdelen van de productiekosten over de bedrijven. Het
organisatorische rapport dat het Centraal Bureau van de VDEN hierover uitbracht, werd besproken in de
7e, 8e en 9e vergadering van de technische subcommissie. Met haar brief van 2 januari 1940 stuurde de
subcommissie het rapport d.d. december 1939, getiteld: ‘Eenige beschouwingen inzake het inbrengen der
productiemiddelen van de Zuid-Hollandsche electriciteitsbedrijven in een productie-combinatie en de
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tarifeering voor de leveringen der combinatie aan de participanten’, aan de plenaire commissie.

Het

voorbereidend onderzoek voor de vorming van de NV. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland was nu definitief
afgerond.
2.4

De oprichting van de NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland

Na de Duitse inval in Polen in september 1939 drong het ministerie van Defensie nog sterker dan
voorheen aan op de aanleg van het landelijke koppelnet. Het Zuid-Hollandse plan zou een uitstekende
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aanzet kunnen zijn voor een koppelnet in de Vesting Holland.

Deze Vesting bestond uit een aantal

verdedigingswerken dat West-Nederland tegen vijandelijke aanvallen moest beschermen.

Ook de

legertop was volledig doordrongen van het belang van de aanleg van dit deel van het koppelnet. Daarom
richtte de minister van Waterstaat ir. J.W. Albarda zich op 17 oktober 1939 tot zijn collega van Defensie
A.Q.H. Dijxhoorn, met het doel een voorstel voor de ministerraad voor te bereiden. Omdat het prijspeil
van de materialen sterk was gestegen, zou een versnelde uitvoering van de werken tot extra kosten
leiden. Het plan was om het hele werk door het Rijk te financieren; een deel van de kosten zou echter ten
laste van de belanghebbende elektriciteitsbedrijven komen. Op 4 november stemde minister Dijxhoorn in
met het plan, waarna Albarda aan de voorzitter van de raad van ministers jhr. mr. D.J. de Geer verzocht
om het plan in behandeling te nemen. De ministerraad was echter besluiteloos en hield het voorstel aan
in verband met de hoge kosten die eraan verbonden waren.
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Op 30 januari 1940 wendde Albarda zich opnieuw tot De Geer met het concrete voorstel om een
rijksbijdrage van 2 miljoen gulden à fonds perdu voor het koppelnet aan de Zuid-Hollandse
elektriciteitsbedrijven te verlenen. Ook ditmaal kwam het niet tot behandeling van het voorstel. Aan deze
stagnatie kwam een einde toen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij schrijven van 27 februari/1
maart 1940 voorstelden om 10 miljoen gulden voorschot te verlenen aan de op te richten
productiecombinatie. Voorwaarde hierbij was wel dat het Rijk zich bereid verklaarde om de extra kosten
voor de versnelde uitvoering te betalen. Nadat ook de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht,
generaal I.H. Reynders, het belang van het voorstel onderstreepte, stelde de ministerraad op 15 april
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1940 ten hoogste 2 miljoen gulden ter beschikking, ten laste van het ministerie van Defensie.

De oprichtingsvergadering
Op 18 april 1940 belegde de plenaire Commissie-Van Karnebeek een vergadering om spijkers met
koppen te slaan. Hoewel de rapporten al uitgebreid in de subcommissie besproken waren, werd in de
plenaire vergadering van meerdere zijden twijfel geuit aan de juistheid van de beschouwingen welke aan
de rapporten ten grondslag lagen. Na een uitvoerige discussie bleek voornamelijk bezwaar te bestaan
tegen de overdracht van de productiemiddelen aan een nieuw te vormen lichaam: de gemeenten wilden
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het eigendom van de centrales niet prijsgeven.

Dit verzet kwam voornamelijk van Gouda, Leiden en

Rotterdam. 'Wij moeten niets hebben van afstand der bedrijven en inmenging van GS' aldus ir. M.J.
Römer, de directeur van het GEB Rotterdam. De wethouder van Dordrecht mengde zich niet in de
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discussie.

Door deze onverwachte tegenstand was de oprichting van EZH aan de vooravond van de Duitse inval
in Nederland mislukt. Nog dezelfde dag werd er echter een compromis voorgesteld, waarbij de
gemeenten eigenaar bleven van de centrales. De VDEN werkte dit voorstel in de loop van 1940 uit.
Bakker ging trouwens gewoon door met de voorbereidingen; in zijn nieuwe functie van directeur-generaal
van de Electriciteitsvoorziening op het ministerie van Waterstaat trok hij het initiatief naar zich toe. Op 7
mei 1940 zat hij de eerste vergadering van de ‘contactcommissie inzake den bouw van het
Zuidhollandsche koppelnet’ voor. Het doel van deze commissie was om snelle voortgang bij de
voorbereiding van het koppelnet te boeken door coördinatie met de militaire instanties. In dezelfde
vergadering kondigde hij ook de oprichting van een bouwbureau aan, dat de algehele leiding over de
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werkzaamheden zou krijgen.
2.5

Ter afsluiting

De regering gaf tussen 1930 tot 1938, net als in de periode daarvoor, niet veel sturing aan de
ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitssector, ondanks allerlei initiatieven en onderzoekingen. In
1938 kwam een Electriciteitswet tot stand, die een aantal bepalingen over de aanleg van
koppelverbindingen bevatten. Pas de oorlogsdreiging en het aantreden van een nieuwe minister leidden
eind 1939 tot ingrijpen met name in de aanleg van het koppelnet in West-Nederland.
In de periode 1933-1940 was het provinciaal bestuur de belangrijkste drijvende kracht achter de
totstandkoming van het koppelnet in Zuid-Holland. Voortvarend en vasthoudend streefde zij dat doel na,
daarbij gesteund door onderzoek dat in haar opdracht was uitgevoerd. Dit onderzoek duurde tamelijk lang
door de ingewikkelde problematiek en de mate van detaillering. Vlak vóór de bezetting van ons land door
de Duitsers hadden Gedeputeerde Staten hun doel bijna bereikt. Toch mislukte de oprichtingsvergadering
van EZH, omdat de deelnemende gemeenten niet bereid waren om hun centrales over te dragen.
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4. HET KOPPELNET IN ZUID-HOLLAND VOOR 1940
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleg van de koppelverbinding tussen
Rotterdam en Den Haag. Deze verbinding werd in 1938 in bedrijf genomen en vormde een belangrijke
schakel in het Zuid-Hollandse koppelnet. De gang van zaken bij de besluitvorming, de technische
problemen en de aankoop van het materiaal komen in deze paragraaf aan de orde. Deze beschrijving is
een ijkpunt voor het vaststellen van de verschillen met de aanleg van de overige koppelverbindingen die
tijdens de bezetting plaatsvond.
Paragraaf 2 beschrijft de langdurige tegenstand van het Dordtse gemeentebestuur tegen de aanleg
van een koppelverbinding met Rotterdam. Deze schets geeft inzicht in de motieven die destijds
meespeelden in de strijd om het koppelnet.
3.1

De koppelverbinding tussen Rotterdam en Den Haag

In tegenstelling tot de overige regio's in Zuid-Holland nam de elektriciteitsvraag in het voorzieningsgebied
van Den Haag in 1931 en 1932 toe. De maximale belasting (het maximaal op enig tijdstip afgenomen
vermogen) van bijna 60 Megawatt (MW) benaderde het vermogen van 70 MW dat veilig door de centrale
geleverd kon worden (zie figuur 4).
De locatie van de bestaande centrale aan het
Constant Rebecqueplein was niet geschikt voor

70000

uitbreiding met nieuwe productie-eenheden. De
60000

hoeveelheid ter beschikking staand koelwater uit de
boezem van het hoogheemraadschap Delfland was

50000

onvoldoende. Ook was de aanvoer van kolen duur,

40000
kW

doordat de centrale niet aan groot open vaarwater
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30000

lag.

20000

daarom noodzakelijk volgens de directeur van het

Uitbreiding van de bedrijfsmiddelen was

Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, ir. G.J.Th. Bakker.
10000

Burgemeester en Wethouders van Den Haag

0

machtigden hem derhalve in mei 1933 om een
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uitbreidingsvoorstel uit te werken.

In Rotterdam was de bouw van de nieuwe grote

JAAR

centrale Galileïstraat ver gevorderd. Omdat deze
Fig. 4 De maximale belasting in Den Haag.

centrale een flinke overcapaciteit had, lag het voor

Bron: CBS 1929-1940.

de hand te onderzoeken of de aanvullende
stroombehoefte van Den Haag door Rotterdam

gedekt kon worden. De levering zou dan tot stand komen door de aanleg van een koppelverbinding met
een lengte van 22 km tussen de beide steden.
Bakker koos voor een ondergrondse kabel 150 kV kabelverbinding in plaats van een veel goedkopere
bovengrondse hoogspanningslijn vanwege de dichte bebouwing, de drassige bodem en de nabijheid van
het vliegveld Ypenburg. Een extra probleem was de nabijheid van de zee ‘hetgeen in ons klimaat
noodzakelijk maakt, rekening te houden met de mogelijkheid van het optreden van zoutstormen’. De
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transportcapaciteit van de kabel was 100 MW.
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Toepassing van een nieuw soort kabel
De toepassing van een 150 kV-kabel was in die tijd een technisch hoogstandje. Tot dan toe werd voor het
transport van elektriciteit onder hoge spanningen meestal de zogenaamde papierloodkabel gebruikt. Dit
waren kabels waarvan de isolatie om de koperen geleiders bestond uit een massa van in olie en hars
gedrenkt papier. Ze waren voorzien van een loodmantel als bescherming tegen het grondwater. Door
verbeteringen in de constructie kon het transport van elektriciteit met dit type kabel onder een spanning
van maximaal 50 à 60 kV plaatsvinden. Boven die spanning trad vonkoverslag op als gevolg van niet te
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vermijden holten in de kabelmassa, waardoor de kabel beschadigd werd.

De toepassing van de kabel

was waarschijnlijk een uitdaging voor de technisch zeer geïnteresseerde Bakker.
Deze

was

sinds

1929

voorzitter

van

de

kabelcommissie van de Conférence International des
Grands Réseaux Electriques (CIGRE) en lid van de
gelijksoortige

commissie

Electrotechnical

van

Commission

de

International

(IEC),

beide

internationale samenwerkingsverbanden van elektriciteitsbedrijven Daardoor was hij goed op de hoogte
van de laatste internationale ontwikkelingen op het
gebied van kabels voor hoge spanningen die in de
dertiger jaren op de markt kwamen. Deze nieuwe

Afb. 5 De constructie van de NKF 150 kVkabel.

typen kabels bevatten een kanaal, waarin olie onder

Bron: Nederlandse Kabelfabriek, Delft.

druk stond. Alle holtes binnen de loodmantel bleven
aldus gevuld met olie. Hierdoor was dit type kabel

geschikt voor de hoge spanning van 150 kV.
In opdracht van de Commissie-Feldmann, waarin ook Bakker zitting had, onderzocht de KEMA vanaf
het najaar van 1934 de kabels van 5 fabrikanten. De zogenaamde oliedrukkabels van Pirelli, die patent op
dit type kabel had, en van de Nederlandse Kabel Fabriek (NKF), die een soortgelijke constructie toepaste
als Pirelli, bleken het beste te voldoen (zie afbeelding 5). In 1936 zette de KEMA de proefnemingen aan
deze kabels voort. De kabel van de NKF vertoonde hierbij gebreken, zodat de keuze viel op de
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constructie van de Pirelli-kabel.

Pirelli werkte samen met haar Duitse licentiehouder, de Allgemeine

Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) uit Duitsland. Deze fabriek nam in 1936 deel aan de technische
onderzoekingen; zij bracht in februari 1937 een offerte uit voor de levering en het leggen van de kabel. De
AEG zou een belangrijke rol spelen in het hele project. In 1936 werkte deze leverancier ook voorstellen uit
voor de schakelinrichting en de aardstroom- en laadstroomcompensatiespoelen. De aardstroomcompensatiespoel verminderde de schade aan de kabel bij het optreden van een storing. De laadstroomcompensatiespoelen verminderden de zogenaamde wattloze energie; deze nam daardoor geen dure
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transformator- en machinecapaciteit in beslag.

De besluitvorming
Begin 1937 waren de technische voorbereidingen afgesloten. De elektriciteitsbehoefte tot dat tijdstip was
door de wereldcrisis afgevlakt, zodat de stroomlevering aan Den Haag zonder problemen was verlopen.
Om aan de naar verwachting weer aantrekkende vraag te kunnen voldoen, was het nodig de
koppelverbinding vóór het winterseizoen 1938/1939 in bedrijf te hebben. Er moest voortvarend gehandeld
worden, want de levertijden van het benodigde materiaal namen toe onder andere door de Duitse en

25
Franse herbewapening. Inmiddels was ook op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de gemeente
Rotterdam over het leveringscontract voor de elektriciteit.
Bakker stelde daarom in februari 1937 aan B & W Den Haag voor om op basis van de ontwikkelde
plannen een koppelverbinding met Rotterdam tot stand te brengen. De geraamde investering bedroeg f.
3.600.000, =. In mei 1937 legden B & W de voorstellen voor de uitbreiding van de bedrijfsmiddelen voor
aan de gemeenteraad. Uit de voorstellen bleek dat noch de uitbreiding van de bestaande centrale noch
de bouw van een nieuwe eigen centrale aan de Waterweg financieel aantrekkelijk waren. Bovendien zou
de bouw van een eigen centrale meer tijd vergen dan de aanleg van koppelverbinding. Bij de verwachte
toenemende elektriciteitsvraag zou dit tot knelpunten in de stroomlevering kunnen leiden. Als gevolg van
de lange duur van het kabelonderzoek was de koppelverbinding daarom het enige aanvaardbare
alternatief geworden.
De gemeenteraad betreurde het verlies van zelfstandigheid en werkgelegenheid door de
koppelverbinding met Rotterdam. Zij hield echter rekening met ingrijpen van het provinciaal bestuur of de
rijksoverheid als voor uitbreiding van de eigen centrale zou worden gekozen. De raad kende bovendien
veel waarde toe aan de verbetering van de leveringszekerheid door de koppeling van de Haagse centrale
met de twee Rotterdamse centrales.
Het leveringscontract met Rotterdam leidde tot kritiek, omdat de raad van mening was dat dit contract
eenzijdig in het voordeel van Rotterdam was. Na uitgebreide discussie en na verbeteringen in het contract
ging de gemeenteraad uiteindelijk op 28 juni 1937 in meerderheid akkoord met de voorstellen. B & W Den
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Haag tekenden de stroomleveringovereenkomst met Rotterdam op 23 juli 1937.

Op dezelfde dag richtte de directie van de NKF een verzoek tot het gemeentebestuur om alsnog een
aanbieding te mogen maken voor de kabels. De NKF meende dat de technische problemen, die aan het
licht waren gekomen bij de proefnemingen door de KEMA, overwonnen waren. Dit pleidooi had niet het
gehoopte resultaat, want de gemeenteraad verwierp het voorstel. Ook een latere actie met steun van de
vakbonden mislukte. De NKF hechtte kennelijk veel waarde aan het prestigieuze project, want B & W van
Den Haag moesten in juli en augustus 1937 uitleg geven over het genomen besluit aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland en aan mr. M.P.L. van Steenberghe (Rooms Katholieke Staatspartij), de minister
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Deze autoriteiten waren door de NKF benaderd om de opdracht
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alsnog te verkrijgen.

De voorbereidingen
De leveringsovereenkomst met Rotterdam moest op 1 september 1938 ingaan. Daarna was Den Haag
contractueel maandelijks een bedrag van f. 25.000, = aan Rotterdam verschuldigd als bijdrage in de vaste
lasten. Bovendien verplichtte Den Haag zich vanaf die ingangsdatum tot een minimale afname van 75
MWh per contractjaar. Oplevering van de koppelverbinding ná 1 september 1938 zou dus tot een
aanzienlijke schadepost leiden.
De grootste piek in de afname van elektriciteit trad in Nederland in de wintermaanden op. Ook daarom
was het zaak om de koppelverbinding ruim vóór de winter 1938/1939 gereed te hebben. Bakker nam de
technische voorbereiding met spoed ter hand. Reeds op 2 januari 1937 stelde hij B & W Den Haag voor
het benodigde koper en lood voor de kabel aan te kopen. Hij achtte een snelle aanschaf nodig in verband
met de schaarste op de wereldmarkt van deze materialen. De kabelleveranciers zouden compensatie
voor het verbruik van deze grondstoffen kunnen gaan eisen, met als gevolg hogere prijzen en langere
levertijden.
Het GEB en Rijkswaterstaat stelden samen het tracé van de kabelverbinding vast, omdat dit over een
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aanzienlijke lengte de Rijksweg 13 volgde, wat de kabellegging vereenvoudigde. Het uitzetten van de
piketpalen vond plaats in september 1937.
Na het raadsbesluit van 28 juni 1937 werkten gemeentewerken Den Haag deze voorontwerpen uit tot
bestekken, voor zover ze bouwkundig van aard waren. Dit betrof de bouwtechnische delen van de
schakelstations in Den Haag en Rotterdam, de dertien oliedrukhuisjes, de kabelovergangen bij bruggen
en de kabellegging door waterwegen. De schakelinstallaties waren ondergebracht in schakelstations. De
reservoirs in de oliedrukhuisjes langs het tracé van de kabels hielden de oliedruk op de kabels op peil.
Eind 1937 vond de aanbesteding plaats van de oliedrukhuisjes en de schakelstations.
De firma AEG had de algehele leiding. Het architectonische ontwerp was in handen van de architect
Van Zeggeren. Het schakelstation in Rotterdam was zó ontworpen, dat een latere verbinding met
Dordrecht gemakkelijk uit te voeren was. Levering van stroom aan Leiden door het Haagse station was in
de toekomst ook mogelijk.
Het ministerie van Defensie wees majoor J.H. De Man aan voor overleg over de bescherming van de
koppelverbinding in oorlogstijd. Hij formuleerde een aantal wensen, die betrekking hadden op de
bescherming van de schakelstations tegen mitrailleurvuur en op de camouflage van de oliedrukhuisjes.
De KEMA en het Centraal Bureau van de VDEN werkten de bestekken voor de grote elektrische
componenten uit. Dit waren de 150 kV-schakelinstallatie, de aardsluit- en laadstroomcompensatiespoelen
en de grote transformatoren. In verband met de lange levertijden gingen de opdrachten al in september
en oktober 1937 de deur uit. In juli 1937 kreeg AEG de voorlopige opdracht voor de kabellevering en in
oktober 1937 de definitieve opdracht. De KEMA ontving in september 1937 opdracht om de kabels, de
installaties in de schakelstations en de transformatoren te beproeven.
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De aanleg
Al in mei 1937 gaf het provinciaal bestuur van ZuidHolland vergunning voor de aanleg en exploitatie van
de

koppelverbinding

Rotterdam-Den

Haag.

In

dezelfde maand berichtte de minister van Waterstaat
dat hij de aanleg in gunstige overweging had
genomen. Niettemin ontstonden er toch problemen,
omdat Bakker voortvarend de aanleg al liet beginnen
zonder

dat

vergunning

van

Waterstaat

was

verkregen. Deze vergunning was nodig omdat een
belangrijk deel van de kabel langs Rijksweg 13 liep
Afb. 6 Kabellegging van de 150 kV- kabel naar
Rotterdam langs Rijksweg 13.
Bron: Fotoarchief KEMA, Arnhem.

die onder het beheer van Rijkswaterstaat viel. Als
gevolg hiervan legde Rijkswaterstaat het werk tijdelijk
stil. Uiteindelijk verleende de minister de vergunning
op 28 maart 1938.

Een groot aantal andere lagere overheden en andere belanghebbenden moesten eveneens
vergunning verlenen. Dit betrof de vergunningen voor kabelaanleg van de betrokken gemeenten, de
polderbesturen, waterschappen, het provinciaal bestuur en de Nederlandse Spoorwegen bij de
spoorwegkruisingen. Deze instanties verleenden de vergunningen in het algemeen zonder problemen
gedurende de looptijd van het project. Dit gold ook voor de bouwvergunningen en de hinderwetvergunningen voor de schakelstations van de gemeentebesturen van Den Haag en Rotterdam en het
provinciaal bestuur.
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De aanleg van de betonnen kabelkanalen door een aantal kanalen en de Binckhorsthaven in
Rotterdam vond al plaats in 1937. De firma AEG als hoofdaannemer besteedde de eigenlijke kabellegging uit aan de firma Elshout, die in februari 1938 met de werkzaamheden begon (zie afbeelding 6). De
montage van de kabelmoffen door AEG volgde de kabellegging op enige afstand. De oplevering van de
compleet gelegde en gemonteerde kabels vond plaats op 26 november 1938. Te late levering van de
kabels door AEG veroorzaakte een vertraging van drie maanden ten opzichte van de oorspronkelijk
overeengekomen opleverdatum van 1 september 1938. Dit leidde niet tot knelpunten in de electriciteitsvoorziening van Den Haag.
Tijdens de kabelaanleg zetten de AEG, de KEMA
en

het

Centraal

Bureau

van

de

VDEN

het

kabelonderzoek voort. Dit onderzoek betrof o.a. het
gevaar van corrosie van de kabel en problemen met
doorslag in de zogenaamde spermoffen. Deze moffen
vormden de verbinding tussen de delen van de kabel,
die op een kabelhaspel in beperkte lengten werd
geleverd. De bouw van de oliedrukhuisjes verliep
redelijk vlot en was, ondanks de eisen van het
ministerie van Defensie, gereed in september 1938.
De veel omvangrijker bouw van de grote
schakelstations in Rotterdam en Den Haag verliep
eveneens voorspoedig. Het storten van beton voor de
Afb. 7 De 150-kV schakelinstallatie in het
station Voorburg.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.

fundatie voor het Rotterdamse station begon in
januari 1938; voor het Haagse station een maand
later. De montage van de staalskeletten vond plaats
respectievelijk van april tot juni 1938 en mei tot juli

1938. De afwerking met metselwerk van het Rotterdamse station vorderde zo goed, dat er geen
problemen ontstonden voor de daaropvolgende montage van de schakelinrichting. Bij het Haagse station
trad wel een vertraging op van enige maanden. Tijdens de bouw van de schakelstations kwam majoor De
Man met aanvullende wensen. Deze hadden betrekking op de vluchtkelders, de dakconstructie en de
werkwijze bij de paalfundering. De inwilliging van deze wensen leidde bovendien tot aanmerkelijke
meerkosten.
De firma AEG kreeg de opdracht voor de levering en
montage van de 150 kV-schakelinstallatie (zie
afbeelding 7). De montage begon half juni 1938 in
Rotterdam, toen de bouw van het station nog volop
aan de gang was. Het werk was overeenkomstig de
planning gereed op 1 september 1938. De montage
van de 25 kV-schakelinrichting van de firma Coq, in
onderaanneming

van

AEG,

leidde

echter

tot

vertraging van ongeveer een maand; ditzelfde gold
voor de 150 kV-schakelinrichting in Den Haag. De
Coq-installatie was een geheel nieuw soort installatie
Afb. 8 De 150- kV transformator van Savoissienne
voor het schakelstation Voorburg.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.

van een gesloten type naar Nederlands ontwerp.
In verband met de oorlogsdreiging hield Bakker
rekening met vertragingen van de leveranties van de
materialen. Waar mogelijk bestelde hij daarom
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belangrijke componenten bij twee leveranciers. Dit gold met name voor de transformatoren, die de
spanning van de generator in de centrale optransformeerden naar 150 kV. Al in september 1937 bestelde
hij twee grote transformatoren van 52,5 MVA bij de Franse fabriek Savoissienne en twee bij de firma Smit
in Nijmegen. De fabricage bij Savoissienne verliep betrekkelijk vlot. De verzending van deze transformatoren vond, na keuring door de KEMA, plaats in juli en september. Uiteindelijk stonden de transformatoren op 30 oktober respectievelijk 28 november 1938 gemonteerd ter beschikking (zie afbeelding 8).
De aflevering van de Smit-transformatoren verliep moeizaam. Er trad grote vertraging op bij de fabricage,
zodat de aflevering pas eind 1939 plaatsvond. Daardoor was de koppelverbinding gedurende een jaar
lang met slechts één circuit in bedrijf. De bedrijfszekerheid was in die periode dan ook niet optimaal.
De aardsluit- en laadstroomcompensatiespoelen van de firma Electrostoom en de firma Siemens
kwamen op tijd aan en de montage van de componenten gaf geen problemen. Ook de leveringen van de
overige componenten, zoals de 25 kV-kabelverbindingen van de schakelstations met de centrales en de
beveiligingsinstallaties, leidden niet tot vertraging

van de inbedrijfname. Alleen de

interne

telefoonaansluiting duurde wat lang; daarom moest de PTT een tijdelijke verbinding tot stand brengen via
het openbare telefoonnet.
De inbedrijfstelling vond plaats op 1 december 1938, nadat al vanaf half oktober 1938 beproevingen
uitgevoerd waren. De KEMA en de bedrijfsvoering zetten deze beproevingen in het hele jaar 1939 voort.
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Intussen verliep de elektriciteitslevering tot tevredenheid; er traden weinig onderbrekingen op.

Met dit technische succes was de eerste schakel gesmeed in de keten van het Zuid-Hollandse
koppelnet. Het GEB Den Haag had hierbij zelf het initiatief genomen op grond van de technische
problematiek bij uitbreiding van de bestaande centrale. Het gemeentebestuur ondersteunde de gang van
zaken, zij het met enige bedenkingen over het verlies van zelfstandigheid.

De nasleep
In oktober 1938 berichtten B & W Den Haag aan de gemeenteraad, dat het goedgekeurde krediet van f.
3.600.000, = met ongeveer een miljoen gulden overschreden zou worden. Deze overschrijding was het
gevolg van de extra eisen die de verschillende autoriteiten aan de koppelverbinding stelden en van een
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aantal niet voorzienbare tegenvallers.

De overschrijding van het krediet leidde tot een storm van kritiek op de verantwoordelijke wethouder ir.
L.J.M. Feber en op Bakker. In verband hiermee belastten B & W een commissie van deskundigen met
een onderzoek naar de oorzaak van de overschrijding. De commissie bestond uit mr. J.B. Kan, lid van de
Raad van State, prof. dr. ir. C. Feldmann, oud-hoogleraar aan de T.H. Delft, en ir. J. Blackstone, ouddirecteur van Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-Indië. De commissie kwam tot een voor Bakker
gunstig oordeel. De overschrijding was veroorzaakt door de wensen van het ministerie van Defensie en
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een aantal tegenvallers en niet voorzienbare ontwikkelingen.
3.2

De koppelverbinding tussen Rotterdam en Dordrecht

Vanaf de eerste elektriciteitslevering in 1910 nam de elektriciteitsvraag in het Dordtse leveringsgebied
sterk toe; tussen 1910 en 1930 steeg deze van 2 MWh tot 70 MWh. De jaarlijkse maximale belasting nam
in deze periode toe van 500 kW naar 18 MW (zie figuur 5). Om deze snelle stijging te kunnen bijhouden,
bouwde het GEB Dordrecht in hoog tempo nieuwe elektriciteitsfabrieken. Het bedrijf verwachtte dat de
snelle stijging van de elektriciteitsvraag na 1930 zou doorzetten. Daarom werd de bouw van een nieuwe
fabriek noodzakelijk geacht. De locatie van de bestaande centrale Noordendijk was geheel volgebouwd.
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De keuze viel in verband daarmee op een andere
plek, het industrieterrein 'De Staart'. Het vermogen

25000

van de nieuw te bouwen centrale zou 40.000 kW

20000
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bedragen.

15000
kW

In 1931 diende het gemeentebestuur op grond van
de

10000

provinciale

elektriciteitsverordening

bij

het

provinciaal bestuur een verzoek in voor een bouw5000

vergunning. Dit bestuur wilde, alvorens hierover een

0

besluit te nemen, een onderzoek instellen naar de
aanleg van een koppelverbinding van de centrales
van Dordrecht en Rotterdam. De bouw van de
JAAR

Fig. 5 De maximale belasting in Dordrecht.
Bron: CBS 1929-1940; Gemeente Electriciteitsbedrijf
Dordrecht 1910-1935.

Dordtse centrale kon door deze koppeling wellicht
uitgesteld worden. Zoals reeds vermeld in paragraaf
1.3, was dit de aanleiding voor de onderzoeken van
de Commissie-Feldmann en de Commissie-Van
Karnebeek.

Na 1930 trad er een terugval op van de elektriciteitsvraag door de economische crisis. Niet alleen in
1931, maar ook in 1932 en 1933 was de maximale belasting lager dan in 1930 (zie figuur 5). De
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gemeenteraad van Dordrecht trok daarom in 1934 haar besluit tot de bouw van een nieuwe centrale in.

Nieuwe plannen voor uitbreiding van de centrale
In 1937 liet het zich aanzien dat de elektriciteitsvraag in het Dordtse voorzieningsgebied zich zou
herstellen van de stagnerende groei als gevolg van de wereldcrisis. In verband daarmee diende het
gemeentebestuur van Dordrecht in april 1937 opnieuw een verzoek in bij Gedeputeerde Staten van ZuidHolland om toestemming voor de uitbreiding van de centrale met een vermogen van 25.000 kW. De
Commissie-Van Karnebeek, die de Commissie-Feldmann was opgevolgd, was intussen al ver gevorderd
met haar onderzoek naar koppelverbindingen in Zuid-Holland. De directeur van het GEB Dordrecht, ir. A.
Blomhert, was lid van de technische subcommissie die de plenaire commissie adviseerde. Het was hem
duidelijk dat de aanleg van een koppelverbinding Rotterdam-Dordrecht in de ogen van het provinciaal
bestuur gunstige economische perspectieven bood. Op zijn advies vroeg het gemeentebestuur van
Dordrecht daarom, gelijktijdig met het verzoek tot de uitbreiding, toestemming voor de aanleg van een
koppelverbinding tussen de centrales in Dordrecht en Rotterdam. Het plan was een bovengrondse lijn
aan te leggen, die een investering zou vergen van f. 1.300.000, =. Dit bedrag was gebaseerd op de
kostenraming uit het rapport van de Commissie-Feldmann uit 1934 over de aanleg van een koppelnet in
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Zuid-Holland.

Op 7 juli 1937 ontvingen B & W bericht dat GS de nieuwbouw niet toestonden, maar dat zij wel
akkoord gingen met de aanleg van de koppelverbinding. Een maand later deelden GS mee dat de
koppelverbinding ondergronds moest worden aangelegd, waardoor de geraamde investering verdubbelde
tot f. 2.750.000, =. Bovendien moest nog een capaciteitsvergoeding aan Rotterdam betaald worden van f.
100.000, = per jaar voor het ter beschikking gestelde vermogen. Op grond van deze kostentoename
deden B & W opnieuw een poging bij GS om toestemming te verkrijgen voor de bouw van een nieuwe
centrale.
De Dordtse elektriciteitscentrale bestond uit zo’n groot aantal turbogeneratoren en ketels, dat hij op
zichzelf al een grote betrouwbaarheid had. Deze zou nog vergroot worden door de nieuwe centrale op
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een andere plaats binnen Dordrecht te bouwen. Hierdoor zou een grote calamiteit zoals brand een minder
grote bedreiging zijn voor de leveringszekerheid, omdat de kans dat beide centrales verwoest zouden
worden praktisch nihil was. Dit maakte de tegenstand tegen de koppelleiding begrijpelijk, want deze zou
nauwelijks voordelen bieden aan Dordrecht (zie bijlage 1). Er was haast bij de besluitvorming, omdat de
nieuwbouw in verband met de prognose van de elektriciteitsvraag vóór de winter 1939/1940 klaar moest
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zijn. GS lieten zich echter niet vermurwen; zij wezen het verzoek in november 1937 af.

Ondanks al deze tegenwerking gaven B & W van Dordrecht de moed niet op. Een zestal
turbogeneratoren met een totaal vermogen van 11.700 kW, die geplaatst waren in de jaren 1910, 1915 en
1917, waren aan vervanging toe. De Dordtse raad nam daarom op 4 juli 1939 het besluit om deze
machines te vervangen door één turbogenerator met een vermogen van 11.500 kW.
Maar Gedeputeerde Staten wezen in september 1939 dit voornemen af: het paste niet in het kader
van de elektriciteitsvoorziening van Zuid-Holland. De Dordtse centrale zou op termijn moeten worden
uitgebreid met één krachtige turbogenerator met een vermogen van bijvoorbeeld 20.000 à 25.000 kW.
GS waren bereid een voorstel voor een dergelijke uitbreiding in welwillende overweging te nemen, maar
verbonden hieraan de voorwaarde dat Rotterdam en Dordrecht volledige overeenstemming bereikten
over de voorwaarden voor stroomlevering via de aan te leggen koppelverbinding. Het betreffende contract
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behoefde ook de goedkeuring van GS.

Het besluit om de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam aan te leggen
Dordrecht was inmiddels door alle vertraging in een dwangpositie gekomen. Uitbreiding van de
bedrijfsmiddelen moest snel plaatsvinden, anders kon niet meer met voldoende zekerheid voldaan
worden aan de inmiddels weer toenemende elektriciteitsvraag. De bouw van een koppelverbinding was
de enige mogelijkheid die GS openlieten. Bovendien kon de aanleg hiervan snel plaatsvinden. B & W
legden dan ook het hoofd in de schoot en stelden op 13 maart 1940 aan de gemeenteraad voor om een
krediet goed te keuren van f. 2.800.000, = voor de aanleg van de koppelverbinding met Rotterdam. Deze
kostenraming was tot stand gekomen, nadat kennis was genomen van de kosten van de verbinding
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Rotterdam-Den Haag en de door Defensie en Waterstaat gestelde eisen aan de uitvoering.

De gemeenteraad had veel kritiek op de gang van zaken in de voorafgaande tien jaren. Zij voelde zich
door Gedeputeerde Staten voor het blok gezet. Vooral de capaciteit van de 150 kV-verbinding werd
bekritiseerd. Het grote vermogen van 100 MW dat deze verbinding kon transporteren, was naar de
mening van een aantal gemeenteraadsleden geen Dordts belang, maar een nationaal belang. Zij zagen
niet in waarom de gemeente Dordrecht daarvoor moest betalen. Naar de mening van de burgemeester
zou de aanleg van de koppelverbinding echter leiden tot een sterke verhoging van de leveringszekerheid
van elektriciteit. Immers, als de hele Dordtse centrale zou uitvallen, dan kon de stroomlevering door de
gekoppelde centrales in Rotterdam en Den Haag worden overgenomen. Hij sprak in dat verband van ‘de
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grootsche gedachte van het koppelen der centrales’.

Als antwoord op de kritiek op de hoge kosten ten

laste van Dordrecht zei de burgemeester: ‘De grondgedachte is deze [...] dat de stroomopwekking, de
koppeling, zouden komen in handen van een gemeenschappelijk lichaam, waarin ook de centrale van
Dordrecht, naar omvang, zou worden opgenomen. [...] Het risico in ieder geval, dat Dordrecht zelf voor
deze groote kapitaaluitgave zou blijven zitten, lijkt buitengewoon gering.’
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Hiermee gaf hij uitzicht op de toekomstige vorming van de NV EZH. De uitdrukkelijke wens van
militaire zijde voor de aanleg van een koppelnet in West-Nederland kwam in de discussie niet aan de
orde. Uiteindelijk keurde de gemeenteraad op 26 april 1940, ondanks de kritiek, het voorstel met grote
meerderheid goed. De voortvarendheid van Bakker bij het opzetten van een bouwbureau voor de aanleg
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van het koppelnet in Zuid-Holland gaf nog wel aanleiding tot enige bedenkingen bij B & W. Zij gaven
duidelijk te kennen dat zij de lijn Dordrecht-Rotterdam betaalden en dus zelf de financiële en technische
verantwoordelijkheid voor de lijn hadden en niet het bouwbureau.
3.3
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Ter afsluiting

De locatie van de elektriciteitscentrale in Den Haag stelde grenzen aan de mogelijkheden voor uitbreiding.
In verband daarmee ging het gemeentebestuur akkoord met een voorstel voor de aanleg van een
koppelverbinding met Rotterdam van de directeur van het gemeentelijk energiebedrijf ir. G.J.Th. Bakker.
Het Rijk en de provincie Zuid-Holland speelden geen rol bij deze besluitvorming.
Bakker zette de keuze van een nieuw type kabel voor de koppelverbinding door. De toepassing van
deze kabel vergde veel onderzoek waardoor het begin van de kabelaanleg vertraagd werd. Bij deze
aanleg ontstond vertraging doordat de aankoop van sommige materialen problematisch was. Het Rijk
stelde eisen aan de uitvoering in verband met de beveiliging van de koppelverbinding tegen
luchtaanvallen.
De provincie Zuid-Holland zette de aanleg van de koppelverbinding Rotterdam-Dordrecht tegen de
wens van het gemeentebestuur van Dordrecht door. Pas na bijna tien jaar gaf Dordrecht de strijd voor de
uitbreiding van de eigen centrale en tegen de aanleg van een koppelverbinding met Rotterdam op. Een
onverzettelijk provinciebestuur was niet onder de indruk van de Dordtse argumenten, die vooral werden
ingegeven door het streven naar behoud van zelfstandigheid van de eigen elektriciteitsvoorziening
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5. HET NEDERLANDSE KOPPELNET TIJDENS DE BEZETTING

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Kort daarna installeerden de Duitsers een civiel
bestuur. Voor een beter begrip van de bemoeienis van de Duitse autoriteiten met de Nederlandse
energievoorziening is het noodzakelijk om in te gaan op de doelstellingen die de bezetters hadden met de
Nederlandse economie. Dit onderwerp komt aan de orde in paragraaf 1 van dit hoofdstuk. De richting
waarin de economie en de energievoorziening zich ontwikkelden, werd bepaald in een samenspel van de
hoogste Nederlandse en Duitse autoriteiten. Hierover handelt paragraaf 2, die ook de samenwerking op
economisch gebied tussen Nederlanders en Duitsers bespreekt.
De praktische vormgeving van het beleid was aan Duitse en Nederlandse kant opgedragen aan een
aantal

toezichthoudende

en

uitvoerende

organen.

In

paragraaf

3

worden

de

voor

de

elektriciteitsvoorziening belangrijkste organisaties besproken en hun manier van aanpak toegelicht. De
vraag hoe de houding van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven bij het samenspel met de Duitse
instanties moet worden beoordeeld, is het onderwerp van paragraaf 4.
Economische continuïteit vooronderstelt de beschikbaarheid van energie, die in die tijd voor het
grootste deel geproduceerd werd met kolen. Het Duitse beleid ten aanzien van de voorziening met deze
brandstof en de samenhang met de Nederlandse elektriciteitsproductie en het koppelnet worden
behandeld in paragraaf 5. De voortgang van de aanleg van dit koppelnet in Nederland als geheel is het
onderwerp van de volgende paragraaf 6.
4.1

Het Duitse civiele bestuur in Nederland

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Duitse autoriteiten was het winnen van het vertrouwen van
de Nederlandse bevolking en het organiseren van het Nederlandse openbare leven volgens nationaalsocialistische beginselen. Naast deze pogingen tot nazificatie, die weinig succes hadden, stelde de
bezetter zich ten doel de Nederlandse economie en mankracht dienstbaar te maken aan de Duitse
economie. Tijdens een bespreking op het hoofdkwartier van Reichsmarschall Hermann Goering op 19
juni 1940 werden de doelstellingen als volgt beschreven: ‘Es ist beabsichtigt, Holland selbständig zu
lassen, es jedoch eng an das Reich anzuschliessen. Die Holländer sollen selbständig wirtschaften, jedoch
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soll der deutsche Einfluss auf wirtschaftlichem Gebiet mit allen Mitteln gestärkt werden.’

Hitler benoemde in zijn Erlass (decreet) van 18 mei 1940 Dr. A. Seijss-Inquart tot Rijkscommissaris
voor de bezette Nederlandse gebieden. Deze verwoordde de Nederlandse dienstbaarheid in zijn eerste
rapport aan Hitler als volgt: ‘Met de benoeming tot Rijkscommissaris is de opdracht gegeven, met
behartiging van de belangen van het Rijk, de openbare orde te handhaven en het openbare leven te
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beveiligen, [.. ] en Nederland economisch zo sterk mogelijk aan het Rijk te binden.’

De basis van de bestuurlijke structuur werd in twee verordeningen vastgelegd: de verordening van 29
mei 1940 omschreef de uitoefening van de regeringsbevoegdheid van de Rijkscommissaris voor de
bezette Nederlandse gebieden, en de beschikking van 3 juni 1940 regelde de departementale inrichting
van het Rijkscommissariaat. Volgens deze verordeningen kreeg de Rijkscommissaris alle bevoegdheden
die voordien krachtens de grondwet aan de koning en de regering toekwamen. Het tot dan toe geldende
Nederlandse recht bleef van kracht voor zover het verenigbaar was met de bezetting en niet in strijd met
het Führerdecreet van 18 mei 1940.
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De bestuursstructuur beantwoordde, wat opbouw en functie betreft,

aan het principe van een controlerend en leidinggevend bestuur. Dit hield volgens de SS-jurist en
bestuursrechtdeskundige dr.Werner Best een bestuursapparaat in van zo gering mogelijke omvang, dat
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tot taak had controle en toezicht te houden op de uitvoering van overheidsmaatregelen en maatregelen
van bestuur en de wetgeving op sommige terreinen. Voor het overige diende het staatsbestuur
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ongewijzigd door het overheidapparaat te worden uitgevoerd.

De hoogste Duitse autoriteit op economisch gebied in Nederland was de Generalkommissar für
Finanz und Wirtschaft dr. H. Fischböck. Hij was een van de vier Generalkommissare die de
Rijkscommissaris benoemde. De Nederlandse departementen van Financiën, Economische Zaken,
Sociale Zaken en de Posterijen kwamen onder zijn toezicht. Ook het departement van Waterstaat met het
81

directoraat-generaal van de elektriciteitsvoorziening ressorteerde onder deze functionaris.
4.2

Het Nederlandse bestuur

Na het vertrek in ballingschap van de Nederlandse regering namen de secretarissen-generaal van de
departementen het landsbestuur onder Duits toezicht over. De nieuwe en invloedrijke positie van dit
‘ambtenarenkabinet’ was een gevolg van een officiële richtlijn van de regering aan de secretarissengeneraal om hun werk voort te zetten ‘in het belang van het land’. Zij sloot ook aan bij de handhaving van
het Nederlandse bestuur en de meeste wetgeving door de Duitsers. In de verordening van 21 juni 1940
regelde de Rijkscommissaris de formele grondslag voor de gezagsuitoefening van de secretarissengeneraal. Zij kregen onder meer de bevoegdheid om maatregelen van bestuur uit te vaardigen, zowel met
betrekking tot de van kracht blijvende Nederlandse wetten, als ten aanzien van de verordeningen van de
Rijkscommissaris. Deze uitbreiding van hun bevoegdheden betekende een versterking van de positie van
de secretarissen-generaal. Zij kregen als hoogste uitvoerders van het beleid, een grote eigen
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verantwoordelijkheid, die bovendien niet democratisch werd gecontroleerd.

De secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart dr. H.M. Hirschfeld speelde gedurende
de hele oorlog een zeer belangrijke rol bij de vormgeving van het Nederlandse economische beleid. Hij
richtte zich samen met de Nederlandse industriëlen op het behoud van de bedrijven en de
werkgelegenheid in Nederland. Dit beleid strookte in belangrijke mate met de al genoemde Duitse
doelstellingen en Hirschfeld had daardoor veel speelruimte bij zijn besluitvorming.
Een voorwaarde voor de uitvoering van dit beleid was de continuïteit van de energielevering en de
elektriciteitsvoorziening. Deze laatste voorziening viel onder verantwoordelijkheid van mr. D.G.W. Spitzen,
de secretaris-generaal van Waterstaat. Hij, en de onder hem ressorterende directeur-generaal van de
Electriciteitsvoorziening Bakker, kregen alle ruimte om het beleid betreffende de koppelverbindingen voort
te zetten, dat vóór de oorlog door minister ir. J.W. Albarda was ingezet. Zoals we nog zullen zien, hadden
zij daarbij de steun van de hoogste Duitse autoriteiten. De artikelen van de Electriciteitswet van 1938 die
in het Staatsblad waren gepubliceerd, bleven onverminderd van kracht. In november 1940 vatte Spitzen
het plan op om de Electriciteitswet met spoed in haar geheel in te voeren. Hiervan is echter niet veel
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terecht gekomen.

In september 1943 ontsloegen de Duitse autoriteiten Spitzen na een aantal conflicten, die overigens
niets met de elektriciteitsvoorziening van doen hadden. Bij het aantreden van zijn opvolger, de NSB’er ir.
W.L.Z. van der Vegte, waren alle belangrijke besluiten aangaande de aanleg van het Nederlandse
koppelnet al genomen, zodat deze hierop geen invloed heeft gehad. Dit gold ook voor de aan het einde
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van de oorlog aangestelde NSB secretaris-generaal voor Verkeer en Energie ir. E. van Dieren.

Vanaf januari 1940 fungeerde Ir. G.J.Th. Bakker binnen Waterstaat als directeur-generaal voor de
Electriciteitsvoorziening. Hij zou een sleutelrol spelen bij de totstandkoming van het Nederlandse
85

koppelnet.

Bakker begon zijn carrière als luitenant ter zee tweede klas in Nederlands-Indië aan het

begin van de eeuw. Daarna studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1914
volgde hij ir. N.J. Singels op als directeur van het GEB Den Haag. In de periode daarna speelde hij een
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belangrijke rol in een groot aantal nationale en internationale organisaties, vooral op het gebied van
kabels voor hoge spanning. Onder zijn leiding werd de koppelverbinding van Den Haag met Rotterdam
aangelegd (zie hoofdstuk 1). Als directeur stond hij aan kritiek bloot door zijn straffe manier van leiding
geven en zijn veelvuldige afwezigheid. Ook zijn personeelsbeleid en zijn gebrek aan interesse voor de
overlast van de centrale door vliegas in de omgeving riepen vragen op. In de elektriciteitswereld stond hij
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echter hoog aangeschreven.

De economische collaboratie
Vanwege de Duitse bezetting en de permanente oorlogstoestand ging een aantal exportmarkten voor de
Nederlandse industrie verloren. Ook verliep de import van grondstoffen en brandstoffen, zoals koper en
kolen stroef. Hierdoor ontstond een veel grotere afhankelijkheid van de Duitse markt dan vóór de oorlog.
Een en ander ging gepaard met een sterke toename van het handelsverkeer met Duitsland. Dit handelsverkeer had een eenzijdig karakter, omdat de Duitsers streefden naar een zo groot mogelijke bijdrage van
het Nederlandse bedrijfsleven aan de Duitse oorlogseconomie. Ongeveer een derde van het Nederlandse
bedrijfsleven, en vanaf 1944 zelfs de helft, werkte uitsluitend voor Duitse opdrachtgevers. Een belangrijk
deel van de opdrachten betrof militaire goederen. De bedrijven die deze opdrachten uitvoerden, stonden
bekend onder de naam Rüstungsbetriebe.
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Ideologische beweegredenen speelden bij deze economische collaboratie nauwelijks een rol.

Het

departement van Economische Zaken en de ondernemers trachtten het industriële apparaat in Nederland
zoveel mogelijk in stand te houden. Productie voor de binnenlandse markt was alleen maar mogelijk
onder voorwaarde dat meegewerkt werd aan de productie voor Duitsland.
4.3

Het Duitse en het Nederlandse toezicht op de elektriciteitssector

De Rüstungsinspektion Niederlande
Het contact met de Duitse autoriteiten op het gebied van de economie kwam spoedig na de bezetting van
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ons land tot stand. In Den Haag werd al op 24 mei 1940

de Rüstungsinspektion Niederlande gevestigd,

die aanvankelijk rapporteerde aan het Oberkommando der Wehrmacht. De Abteilung Gewerbliche
Wirtschaft van de Rüstungsinspektion voerde het toezicht uit op de gehele Nederlandse industriële productie. Op 1 juli 1940 kreeg zij de opdracht ‘die Wirtschaftskraft Hollands voll im Dienst der Deutschen
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Kriegswirtschaft zu stellen’.

Voor alle kwesties die geen bewapeningsopdrachten betroffen moest de
Abteilung de instructies van Generalkommissar
Fischböck opvolgen. In mei 1943 werd de Abteilung
Gewerbliche

Wirtschaft

gepromoveerd

tot

Hauptabteilung en ingedeeld bij het General90

kommissariat für Finanz und Wirtschaft.

De

samenwerking van deze instantie met de Nederlandse industrie verliep meestal ongestoord en was
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soms zelfs hartelijk te noemen.
Vanaf
Afb. 9 Clostermann en Van Staveren in 1976
Bron: Weduwe Clostermann

het

begin

van

de

oorlog

oefende

Kriegsverwaltungsrat, later Regierungsbaurat, E.
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Clostermann

van de Rüstungsinspektion, het

toezicht uit op de Nederlandse elektriciteitsbedrijven.

35
Clostermann was vóór de oorlog directeur geweest van het energiebedrijf in het Duitse Rheine en was
dus een deskundige overlegpartner voor de Nederlanders. Volgens prof. ir. J.C. van Staveren, de directeur van de KEMA en van het Centraal Bureau van de VDEN, was Clostermann een ‘verstandig en
bezadigd man[…], die wist welk een groot belang aan de electriciteitsvoorziening van een land moet
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worden toegekend.’

Vele betrokkenen in de sector deelden dit oordeel. Zijn coulante houding is van

groot belang geweest voor de Nederlandse elektriciteitssector gedurende de bezetting. Zijn steun
beperkte zich daarbij niet tot het koppelnet. Ook bij de verplichte inzet in Duitsland van personeel van de
elektriciteitsbedrijven om de schade aan elektrische installaties te verhelpen na geallieerde
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bombardementen, had zijn bemoeienis een gunstig effect voor de Nederlanders.

Na de oorlog werd hij

door de geallieerden krijgsgevangen gemaakt, maar door bemiddeling van de VDEN werd hij spoedig
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vrijgelaten en kon hij in Duitsland zijn werk weer opnemen.

Hierna stond hij op vriendschappelijke voet

met zijn voormalige Nederlandse overlegpartners (zie afbeelding 9).

De Commissie Woltersom
Generalkommissar Fischböck kondigde in de zomer van 1940 de reorganisatie van de Nederlandse
economie aan volgens Duits model. Sinds 1934 was de Duitse economie op corporatistische grondslag
georganiseerd. Het gehele bedrijfsleven was ingedeeld in zes Reichsgruppen (industrie, handel, banken
en dergelijke), elk onderverdeeld in een groot aantal bedrijfstakgerichte vakgroepen, die op hun beurt
weer waren opgesplitst in vakgroepen en subvakgroepen. Grondbeginselen van de organisatie waren het
verplichte lidmaatschap als voorwaarde voor de deelname aan het economisch leven en het
leidersbeginsel, waarbij alléén de voorzitters van de deelgroepen verantwoordelijk waren aan de
voorzitter van de naast hogere groep. De gehele organisatie was ondergeschikt aan het ministerie van
Economische zaken en er was een voortdurende samenwerking met het ambtenarenapparaat van de
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overheid.

Nederlandse economen en industriëlen reageerden positief op de suggesties van Fischböck. Hij
keurde het voorstel goed van de Nederlandse secretaris-generaal Hirschfeld van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart om de betrokkenen zelf de herstructurering te laten uitvoeren.
Hirschfeld ondertekende eind november 1940 een besluit over de oprichting van een onafhankelijke
organisatie voor de ontwikkeling van de economie. De commissie Woltersom, genoemd naar haar
voorzitter, werd belast met de uitvoering van dit besluit. Zij kreeg grote bevoegdheden en startte direct
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met haar werkzaamheden.

Woltersom besloot tot een ‘horizontaal’ organisatieprincipe, met daarbinnen

vakorganisaties overeenkomstig het Duitse voorbeeld. De commissie stelde zes hoofdgroepen in, met
een onderverdeling in bedrijfsgroepen, vak- en ondervakgroepen. De grootste sectie was de hoofdgroep
industrie; deze omvatte achtentwintig bedrijfsgroepen. Als sluitstuk van de reorganisatie stelde Hirschfeld
in april 1942 de Raad voor het Bedrijfsleven in, die de behartiging van de belangen van het bedrijfsleven
tot taak had. Het zwaartepunt van de betekenis van de Raad lag in het overleg met de Nederlandse
98

overheidsinstanties.

De elektriciteitssector kreeg ook te maken met de reorganisatie. In een tweetal

brieven d.d. 21 december 1940 en 16 mei 1941 bracht het Centraal Bureau de leden van de ‘Vereeniging
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van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland’ (VDEN) op de hoogte van de ontwikkelingen.

De heer T.J. Twijnstra, lid van de Commissie Woltersom, nodigde ir. C. Noome, de voorzitter van de
VDEN, uit om te adviseren over de organisatie van de bedrijven van openbaar nut. Noome sprak zijn
teleurstelling uit over de voorgenomen indeling van deze bedrijven bij de Hoofdgroep van de Industrie.
Naar zijn mening beheerste het publiek recht de nutsbedrijven, terwijl de industriële bedrijven onder het
privaatrecht vielen. Daarnaast streefden de nutsbedrijven niet zozeer winstmaximalisatie na, als wel de
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grootst mogelijke dienstbaarheid aan de gemeenschap. Ook het grote aantal nutsbedrijven en het
aanzienlijke geïnvesteerde kapitaal moesten redenen zijn om de nutsbedrijven onder te brengen in een
aparte Hoofdgroep, net als in Duitsland. Hij stelde daarom voor drie bedrijfsgroepen in te stellen voor de
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elektriciteits-, gas- en waterleidingbedrijven.

Noome had geen succes met zijn voorstellen. In plaats van

afzonderlijke bedrijfsgroepen per soort nutsbedrijf, kwam er een overkoepelende Bedrijfsgroep Openbare
Nutsbedrijven (BON), met daaronder drie vakgroepen van de water-, gas-, en elektriciteitsbedrijven (zie
figuur 6). Het overleg over economische aangelegenheden viel onder de verantwoordelijkheid van deze
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vakgroepen.

Het bestuur van de BON en van de vakgroepen bestond uit directieleden van

nutsbedrijven en niet uit ‘politiek benoemde’ bestuurders. Beide organisaties bleven daardoor buiten de
invloedssfeer van de NSB.
Secretaris-generaal
Dept. van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart
(Hirschfeld)

Raad voor het
bedrijfsleven

Ambacht
8 bedr. gr.

Handel
4 bedr. gr.

Industrie
28 bedr. gr.

Banken
5 bedr. gr.

Verzekering
3 bedr. gr.

Verkeer
4 bedr. gr.

HOOFDGROEPEN

Mijnbouw

Aardolieindustrie

Openbare
Nutsbedr.

Staalbouw
industrie

Machinebouw

23 andere
bedr. gr.

BEDRIJFSGROEPEN

Gasbedr.

Electriciteits
bedr.

Waterleiding
bedrijven

VAKGROEPEN

Fig. 6 De organisatie Woltersom.
Bron: Kortenhorst, ‘Het economisch leven’, 234-235.

Woltersom deelde mee dat de VDEN alleen mocht voortbestaan, als zij het bestuur van de Vakgroep in
het bestuur van de VDEN zou opnemen en haar statuten zou wijzigen. Ook zou de VDEN zich
voornamelijk moeten richten op technische vraagstukken, inclusief het maken van bestekken, het
uitgeven van boeken en het uitbrengen van adviezen. De VDEN ging na veel overleg in december 1942
akkoord met dit voorstel. De doelstelling zou niet meer de bevordering van de gemeenschappelijke
belangen der elektriciteitsbedrijven in Nederland zijn, maar de bevordering der elektriciteitsvoorziening in
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Nederland.

In de praktijk bleef de technische advisering voor het hoogspanningsnet geheel in handen

van het Centraal Bureau van de VDEN onder leiding van Prof. Van Staveren. Overigens voerde het al
aanwezige personeel van het Centraal Bureau van de VDEN zowel de taken van de ‘nieuwe’ VDEN als
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die van de Vakgroep uit.
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De ‘Rijksbureaux’
Gedurende de bezettingsperiode was het verkrijgen van grondstoffen en materialen een groot probleem
voor de industrie. De Duitsers bepaalden de totale ter beschikking gestelde hoeveelheden, maar de
verdeling hiervan werd aan Nederlandse instanties overgelaten. De zogenaamde ‘Rijksbureaux’ waren
aan Nederlandse zijde belast met deze verdeling. Twaalf van deze bureaus waren na de Duitse inval in
Polen binnen vijf dagen tijd ingesteld in het kader van de al vóór de oorlog door de Nederlandse regering
genomen maatregelen op grond van de oorlogsdreiging. De bureaus ressorteerden onder het
Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat onder leiding stond van de secretaris-generaal
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H.M. Hirschfeld.

Vanaf het begin van de Duitse bezetting namen de bevoegdheden en taken van de ‘Rijksbureaux’
aanzienlijk toe. De invloed van de bedrijfsorganisaties verminderde, evenals de afhankelijkheid van het
Departement van Economische Zaken. De verschillende ‘Rijksbureaux’ hadden gespecialiseerde kennis
van de eigen afzonderlijke economische deelgebieden. Generalkommissar Fischböck zag dan ook al snel
in dat met de ‘Rijksbureaux’ een effectievere samenwerking mogelijk was dan met de bureaucratisch
werkende departementen. Een Duitse adviseur, een Referent, had het toezicht op het betreffende
Rijksbureau. Deze bereidde, in samenwerking met de directeur, het economische beleid van het bureau
voor. De Referenten maakten als Gruppenleiter ook deel uit van de Rüstungsinspektion. De omvangrijke
reorganisatie die Reichsminister A. Speer na 1942 in de Duitse oorlogseconomie doorvoerde, leidde tot
versterking van de invloed van deze ‘adviseurs’. Per 1 december 1942 werden zij tot Bevollmächtigte
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benoemd met de bevoegdheid om richtlijnen aan de directeur te verstrekken.

Het Nederlandse

departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder leiding van Hirschfeld behoefde voortaan
alleen nog maar ingeschakeld te worden in geval van een diepgaand meningsverschil tussen de Duitse
‘adviseur’ en de directeur van het Rijksbureau. In dergelijke gevallen diende de zaak op het hoogste
niveau geregeld te worden met Generalkommissar Fischböck. Als gevolg van deze decentralisatie van
bevoegdheden oefenden de ‘Rijksbureaux’ buiten het departement om grote invloed uit op het
bedrijfsleven.
Hirschfeld was niet ongelukkig met deze gang van zaken. Per slot van rekening was de
verantwoordelijkheid voor de economie voornamelijk in Nederlandse handen gebleven. De secretarisgeneraal besefte dat er twee gescheiden bestuursapparaten naast en met elkaar op economisch gebied
werkzaam waren. De situatie was ontstaan door het ‘parallellisme’ van de Nederlandse en Duitse
belangen. Het belangrijkste verschil was hierbij, dat de Nederlandse autoriteiten handelden vanuit een
gevoel van verantwoordelijkheid voor het landsbelang en de bezetters vooral de eisen van de Duitse
oorlogseconomie in het oog hielden. Toen de Duitsers ná september 1944 overgingen tot vernieling en
plundering van de industrie, veranderde de houding totaal. De bureaus konden nu geen Nederlandse
belangen meer dienen door contact met de Duitsers en de gebruikelijke inlichtingen werden daarom niet
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meer verstrekt.

De ‘Rijksbureaux’ waren ook voor de elektriciteitsbedrijven van groot belang, omdat alle
materiaalbestellingen via deze bureaus liepen. De Bedrijfsgroep Openbare Nutsbedrijven (BON),
coördineerde de aanvragen voor walserij- en gieterijproducten aan de hand van een driemaandelijkse
opgave van de elektriciteitsbedrijven. Deze opgaven werden aan het Rijksbureau voor IJzer en Staal
overlegd, waarna deze instantie een toewijzing uit het beschikbare contingent deed en bewijzen van
overdracht uitschreef. Per kwartaal moesten overzichten van de voorraden, het verbruik en de
bestellingen overlegd worden. Voor non-ferrometalen gold een soortgelijke procedure bij het Rijksbureau
voor Non-Ferro-Metalen. Voor ieder werk moest een gedetailleerde uitzonderingsvergunning van de
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toepassingsverboden worden aangevraagd. Ook hier had de BON een coördinerende rol. Voor het
verkrijgen van eindproducten, zoals kabel, rubberaderdraad, schakelmateriaal en dergelijke, waren
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vergelijkbare regels van toepassing.

Voorafgaand hieraan moesten de projecten goedgekeurd worden

door de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid ir. J.A. Ringers. Op 1 juli
1942 stelden de Duitsers een bouwverbod in. Dit verbod was een gevolg van de bouw van de
Atlantikwall, een serie verdedigingswerken aan zee vanaf Frankrijk tot Nederland. Voor alle projecten van
niet-militaire aard was daarna ook nog een Genehmigung van de Duitse Bevollmächtigte für die
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Bauwirtschaft nodig.

Uiteraard veroorzaakte deze gang van zaken een omvangrijke bureaucratie en

uitstel of afstel van projecten.
4.4

Collaboratie bij de Nederlandse elektriciteitsbedrijven

Gedurende de bezetting was de voornaamste zorg van de elektriciteitsbedrijven om de voorziening zo
goed mogelijk in stand te houden. De Nederlandse overheid merkte de nutssector en de
voedselverwerkende industrie aan als vitale bedrijven, die onontbeerlijk waren voor de maatschappelijke
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continuïteit.

De elektrificering was in Nederland sterk voortgeschreden en stroom was onmisbaar voor

onder meer ziekenhuizen, poldergemalen, bakkerijen en drinkwaterbedrijven. Bij de elektriciteitsbedrijven
voelde men dit ook zo; het besef van dienstbaarheid aan het algemeen belang leefde sterk bij de
werknemers. Hierdoor bleef het centralepersoneel op zijn post, ondanks het gevaar van geallieerde
bombardementen. Gevaarlijke reparaties aan kabels en leidingen als gevolg van beschietingen door
geallieerde vliegtuigen vonden zo snel mogelijk plaats. Deelname aan de grote stakingsacties, zoals die
van 29 april 1943 kwam nauwelijks voor. Trots op het klaren van het karwei, ondanks de moeilijke
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omstandigheden, overheerste.

Het is duidelijk dat onder dergelijke omstandigheden de vraag of men collaboreerde voor velen niet
relevant was. Weliswaar leverden de elektriciteitsbedrijven stroom aan de Duitse instanties en aan de
Rüstungsbetriebe, maar het nadeel van deze hulp aan de vijand woog bij lange na niet op tegen het
voordeel voor de eigen bevolking. Deze opvatting strookte met de richtlijnen die de Nederlandse regering
vóór de oorlog had uitgevaardigd. Met betrekking tot het functioneren van ambtenaren tijdens een
oorlogssituatie was het Landoorlogreglement van 1907,

inclusief de aanvullingen daarop, van

toepassing. Eén van de Aanwijzingen vermeldde: ‘de reden, dat ambtenaren in functie blijven is deze, dat
deze in het belang is van de bevolking; het nadeel, dat zij daardoor mede het belang van de bezetter
dienen, is in het algemeen geringer dan het grotere nadeel, dat voor de bevolking zou voortvloeien uit het
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niet meer functioneren van het eigen bestuursapparaat’.

Wel kwam politieke collaboratie voor in de vorm van het lidmaatschap van de Nationaal Socialistische
Beweging (NSB). Deze collaboratie had potentieel de meeste gevolgen voor de elektriciteitsbedrijven als
de leden van het bestuur of de directies lid waren van de NSB.
De besturen van de Nederlandse provinciale elektriciteitsbedrijven stonden meestal onder leiding van
de commissaris van de Koningin in de desbetreffende provincie. De leden van het bestuur waren
burgemeester of wethouders van de grote gemeenten in het voorzieningsgebied. In de loop van de oorlog
werd een aantal van deze bestuurders vervangen door leden van de NSB. Zeven van de elf
commissarissen van de Koningin (later van de provincie) waren bijvoorbeeld NSB’er of Duitsgezind.
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Een aantal van deze bestuurders nam zitting in de besturen van de elektriciteitsbedrijven van Friesland,
Groningen, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland. De indruk bestaat dat hier niet veel
negatieve effecten van zijn uitgegaan, omdat de elektriciteitsvoorziening geen ideologisch beladen terrein
was.
De houding van de directies van de grote elektriciteitsbedrijven blijkt uit de ledenlijsten van de
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Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland over de jaren van 1939 tot en met
1946 (zie bijlage 2).
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Vijf leden werden na pensionering, overlijden of het aanvaarden van een andere

betrekking niet opgevolgd, hiervan was er één lid van de NSB. Drieëntwintig leden bleven de hele
periode aan of werden door niet-NSBers opgevolgd na overlijden, ontslag of pensionering. Slechts twee
van de leden waren lid van de NSB; hiervan had er één in 1939 al zitting in de VDEN. Om hen te weren
besloot de VDEN in 1943 geen ledenvergaderingen meer te houden. C. Noome, de voorzitter van de
VDEN, merkte hierover tijdens de eerste ledenvergadering na de oorlog op: ‘Het was helaas reeds niet
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doenlijk gebleken ons blazoen in dit opzicht geheel onbevlekt te houden’.

Van heulen met de vijand kan

bij de directies dan ook niet gesproken worden.
4.5

De kolenproductie en de elektriciteitsvoorziening

De economische dienstbaarheid van Nederland aan Duitsland vooronderstelde de continuïteit van de
energievoorziening. Deze was in de jaren dertig en veertig in sterke mate afhankelijk van kolen. Omdat
alle elektriciteitscentrales kolen stookten, was de elektriciteitsvoorziening volledig afhankelijk van de
beschikbaarheid van deze brandstof.
De productie van de Limburgse mijnen was in 1939 ongeveer even groot als het totale Nederlandse
kolenverbruik. Toch was er een belangrijke in- en uitvoer, omdat dit financieel-economische voordelen
bood en omdat de verschillende kwaliteiten die de Limburgse mijnen produceerden niet voor alle
doeleinden in Nederland even geschikt waren. De elektriciteitscentrales in West-Nederland stookten
daarom bijvoorbeeld vaak kolen uit Engeland, terwijl gelijktijdig export van cokes naar Duitsland
plaatsvond.
Bij de Duitse bezetting van ons land in mei 1940 veranderde de gang van zaken bij de
kolenvoorziening. De belangrijke import uit Engeland lag onmiddellijk stil. Er ontstonden hierdoor niet
meteen problemen, want de regering en de industrie hadden vóór de oorlog grote voorraden aangelegd in
verband met de oorlogsdreiging.
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De Limburgse mijnen waren door de oorlogshandelingen niet

beschadigd en op last van de Nederlandse regering ook niet vernield.
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Dit was van groot belang, omdat

Nederland na de bezetting voor de kolenvoorziening veel afhankelijker werd van de eigen productie. Het
gevolg hiervan was, dat sommige afnemers, zoals de stroomleveranciers, genoegen moesten nemen met
soorten, die minder geschikt waren voor de specifieke toepassing in hun bedrijven.
In tijden van schaarste vindt er aanpassing aan de veranderde omstandigheden plaats. Financiële
overwegingen worden minder belangrijk en op stooktechnisch gebied worden de kwaliteitsgrenzen
verruimd. Ondanks deze aanpassingen kon niet voorkomen worden dat er overschotten ontstonden van
bepaalde soorten kolen en tekorten van andere. Geheel onafhankelijk van het buitenland kon Nederland
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op kolengebied nooit worden.

Kort na de Duitse inval kwam de productie van de mijnen weer op gang. De Duitsers hechtten hieraan
grote waarde, omdat de kolenvoorziening de basis vormde voor de economische bedrijvigheid. De
Nederlandse directie van de Staatsmijnen stond onder grote druk om de productie zo hoog mogelijk op te
voeren. Eind 1941 kwam de algehele leiding van de Staatsmijnen in handen van de Duitser H. Bruch, als
Beauftragter vom Reichskommissar.
Ook de Nederlandse overheid vond productieverhoging noodzakelijk. Secretaris-generaal Hirschfeld
betoogde dat de kolenproductie een groot Nederlands belang vertegenwoordigde in verband met de
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werkgelegenheid en de economische situatie.

De kolenwinning bleef echter gedurende de hele oorlog

een knelpunt in de energievoorziening. De geproduceerde hoeveelheden konden maar net op peil
gehouden worden. Daarnaast moest een deel van deze brandstof moest ingezet worden als vervanging
van schaarse vloeibare brandstoffen, zoals stookolie.

40
De import van kolen uit Duitsland overtrof gedurende de hele oorlog de export, hoewel de Duitsers
probeerden om hier evenwicht in te brengen (zie figuur 7). Als gevolg hiervan waren er voor de
verbruikers in Nederland minder kolen beschikbaar. In 1941 hadden de Duitsers te veel kolen aan de
Nederlandse economie onttrokken. Door de moeilijkheden die toen ontstonden,ging men van Duitse zijde
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inzien dat er aan de kolenuitvoer een limiet moest worden gesteld.

Het jaarlijkse tekort in Nederland aan
JAAR
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

PRODUCTIE
13.488
12.681
12.145
13.356
12.330
12.497
8.313
5.097
8.314

IMPORT
4.915
5.881
2.219
1.449
1.097
1.098
833

EXPORT
3.417
2.738
1.266
1.373
812
584
375

SALDO
1.498
3.143
953
76
267
514
458
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Fig. 7 Productie van kolen en import en export in
miljoenen tonnen per jaar.
Bron: Mensink, De kolenvoorziening, Tabel 3, 196.

waren opgericht.

De distributie van

kolen

hele

was

onderwerp

de
van

oorlog

het

voortdurende

onderhandelingen tussen dit bureau en
122

de Hauptabteilung Gewerbliche Wirtschaft van de Rüstungsinspektion Niederlande.

Deze instantie

Fig. 7 Productie van kolen en import en export in miljoenen ton
richtte
/jaar.zich in overeenstemming met het Duitse beleid op prioriteit bij de voorziening met kolen van de

Rüstungsbetriebe, terwijl het Rijkskolenbureau
Nederlandse
Bron: de Mensink,
De belangen zo goed mogelijk probeerde te
kolenvoorziening,Hiertoe
Tabel 3, 196.
waarborgen.
behoorden onder meer een doelmatige kolenvoorziening van dat deel van de

Nederlandse industrie dat niet voor Duitse belangen werkte, en een redelijke voorziening van de
huishoudingen.
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In verband met het grote belang van de kolenvoorziening besteedde secretaris124

generaal Hirschfeld veel aandacht aan het Rijkskolenbureau.

In 1940 waren alle Nederlandse elektriciteitscentrales ingericht voor het stoken van kolen. Daarom
was de elektriciteitsvoorziening volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van deze brandstof. Zowel de
Duitse als de Nederlandse overheid achtten een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening van vitaal
belang, hoewel met verschillende accenten; de Duitsers gaven ook hier voorrang aan de toeleveranciers
voor de Duitse economie. Zij merkten de elektriciteitssector aan als kriegswichtig, wat vooral van belang
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was voor de toewijzing

van de schaarse kolen, materialen en grondstoffen.

Van de zijde van de Duitsers was de al genoemde Kriegsverwaltungsrat Clostermann van de
Rüstungsinspektion in het begin van de bezetting belast met het toezicht op de kolenvoorziening ten
behoeve van de elektriciteitscentrales. Vooral in het voorjaar en de zomer van 1942 voerde hij met het
Rijkskolenbureau, de BON, de VDEN en secretaris-generaal Bakker uitgebreid overleg over
rantsoeneringsmaatregelen voor het elektriciteitsgebruik en over de kwaliteit van de kolen. Het bestuur
van de VDEN stelde secretaris-generaal Hirschfeld hiervan uitgebreid op de hoogte. Clostermann was
van mening, dat de bedrijven hun uiterste best moesten doen om de elektriciteitsvoorziening zo goed
mogelijk te handhaven. Zelfs toen de kolenvoorraad van de centrale in Leiden geslonken was tot een
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halve dag, gaf hij geen toestemming om industriële gebruikers af te schakelen.

Het Rijkskolenbureau en de Rüstungsinspektion gingen in de loop van de oorlog in overleg met de
elektriciteitssector tot steeds verdergaande rantsoenering van elektriciteit over. Het Rijkskolenbureau
richtte zich daarbij met name op het huishoudelijk verbruik, terwijl de Rüstungsinspektion zich steeds
nadrukkelijker met de industrie bezighield. De rantsoenering leidde in de kringen van de ‘Vereeniging van
Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland’ (VDEN) tot veel discussie, omdat men het lang niet
altijd eens was over het effect ervan. Bovendien werd de beoogde vermindering van het gebruik vooral in
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Na september 1944 was er nog nauwelijks sprake
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Elektriciteitsprod.

figuur 8).

Kolenproductie

De soorten kolen die ter beschikking stonden,

Fig. 8 De elektriciteitsproductie en de kolen
productie in Nederland in de jaren 1939-1946.

waren vaak niet optimaal geschikt voor het

Bron: CBS, 1899-1994, vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen.

verstoken in de Nederlandse centrales, die daardoor
met verhoogde slijtage te maken kregen. Omdat
reserveonderdelen moeilijk te verkrijgen waren, was

er veel kunst- en vliegwerk nodig om de centrales draaiende te houden. De koppeling van centrales kon
onder die omstandigheden de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering op peil houden. De
elektriciteitslevering van een gestoorde centrale kon in zo’n geval door andere centrales worden
overgenomen.
4.6

De aanleg van koppelverbindingen in Nederland

Directeur-generaal Bakker stelde Fischböck kort na de bezetting op de hoogte van de stand van zaken in
de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Daarbij wees hij op de beperkte uitbouw van het Nederlandse
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koppelnet en de daardoor relatief grote reservecapaciteit van de centrales.

Op 30 september 1940

betoogde Fischböck in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden: ‘….de verbinding van de bedrijven
onderling zal tezamen met de reeds voorbereide aansluiting aan het West-Duitsche hoogspanningsnet
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een rationeel gebruik van de aanwezige productiemogelijkheden scheppen.’

Het rationele gebruik had betrekking op de reservecapaciteit, die kon verminderen als de centrales
gekoppeld werden. Dit was van belang, omdat nieuwbouw van centrales problematisch was door het
gebrek aan materiaal. Verder konden de eveneens schaarse kolen bij koppeling efficiënter gebruikt
worden, omdat dan de meest efficiënte centrales ingezet konden worden. Bakker noemde deze aspecten
al vlak na de Duitse bezetting; ze zouden in de loop van de oorlog een steeds belangrijker argument
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worden voor de aanleg van koppelverbindingen.

Illustratief voor het gebrek aan materiaal was de bouw

van de nieuwe centrale Gelderland 1. De ketels waren al in 1939 besteld, maar door de oorlogs133

omstandigheden konden ze pas na de bevrijding in bedrijf gesteld worden.

Uiteraard was de uitspraak van Fischböck een steun in de rug voor de realisering van het koppelnet.
Later kwam daar nog een argument bij, namelijk het gevaar van geallieerde bombardementen. Het
bombardementsgevaar was niet denkbeeldig, want de

centrales in Hengelo, Zwolle en Den Haag

raakten gedurende de oorlog beschadigd, terwijl een aantal andere door geallieerde vliegers werd
aangevallen (zie afbeelding 10).
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Vóór de oorlog had een aantal elektriciteitsbedrijven al
besloten om koppelleidingen aan te leggen. In 1938 besloot de
raad

van

commissarissen

van

het

elektriciteitsbedrijf

IJsselcentrale (IJC) in Overijssel om een hoogspanningslijn voor
100kV aan te leggen tussen Zwolle en Deventer. Deze lijn kwam
op 10 september 1940 in bedrijf. Als vervolg hierop bereikten de
IJsselcentrale

en

het

Twentsch

Centraalstation

overeenstemming over de aanleg van een koppellijn voor 100
kV, die Hengelo en Deventer met elkaar zou verbinden; deze lijn
kwam in augustus 1944 met veel vertraging gereed. Het was de
bedoeling om vanuit Deventer later een koppeling te maken met
het Gelderse hoogspanningsnet. In 1942 werd verder een begin
gemaakt met de aanleg van de

100 kV-lijn Vollenhove-
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Lemmer.
In

Afb. 10 De centrale Den Haag,
na een bombardement op 3 mei
1943.

Gelderland

bereidde

de

Geldersche

Electriciteits-Maatschappij (PGEM) in 1939 plannen voor om een
hoogspanningslijn voor 150 kV aan te leggen tussen Nijmegen

Bron:GEB-Den Haag.
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en Apeldoorn; van aanleg kwam het gedurende de oorlog echter niet.
Provinciale

Provinciale

Limburgsche Electriciteits-Maatschappij

(PLEM),

de

In het zuiden overlegden de

Provinciale

Noord-Brabantsche

Electriciteits-Maatschappij (PNEM) en de Staatsmijnen al vóór de oorlog over de aanleg van een
koppelverbinding tussen Eindhoven
en Roermond. De partijen ondertekenden het contract pas in 1943 na
langdurige onderhandelingen over de
kostenverdeling onder leiding van
directeur-generaal Bakker; de aanleg
van de lijn was toen al gereed (zie
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figuur 9).
De

aanleg

van

koppel-

verbindingen met Duitsland kwam al
een maand na de Duitse bezetting
aan de orde, tijdens besprekingen
van

vertegenwoordigers

van

de

Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) met de PLEM, de
PGEM en directeur-generaal Bakker.
De RWE bood aan om alle kosten
voor

de

verwachting

lijn

te
kon

betalen.
de

Naar

verbinding

binnen enkele maanden in bedrijf
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genomen worden.

De directie van

de PGEM reageerde positief en al op
13 juli 1940 ontving zij een, in haar
opdracht, door de VDEN opgesteld
conceptcontract. Bakker kreeg een
138

afschrift van het contract.

De

Fig. 9 Centrales en koppelleidingen op 1-1-1946.
Bron: G.J.Th. Bakker, ‘De electriciteitsvoorzieningvan Nederland’, De Ingenieur,
(1946).
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koppellijn van de RWE met de PGEM was pas op 19 april 1944 gereed. Het aanvankelijk enthousiasme
steekt wat schril af tegen de beschrijving die de betrokkenen ná de oorlog gaven over hun houding
betreffende koppeling met Duitsland. Bakker en de PGEM deden het toen voorkomen alsof de
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koppelverbindingen tegen hun zin aangelegd waren.

Direct ingrijpen van de Duitse autoriteiten in de elektriciteitsvoorziening kwam incidenteel voor. Hiervan
140

was met name sprake bij de elektrificatie van de Noord-Oostpolder en de Wieringermeer.

De

koppelleidingen in Zuid-Holland en vanuit Limburg naar Duitsland zijn het onderwerp van hoofdstuk 5.
4.7 Ter afsluiting
Zowel de Nederlandse als de Duitse autoriteiten streefden gedurende de bezetting van ons land een
hoog niveau van economische bedrijvigheid na, zij het om verschillende redenen. Een belangrijke
voorwaarde voor de uitvoering van dit beleid was een betrouwbare elektriciteitsopwekking. Gedurende de
bezettingsjaren stonden de centrales bloot aan een verhoogd gevaar van storing en er moest spaarzaam
worden omgegaan met de schaarse kolen. Onder die omstandigheden kreeg de aanleg van het
koppelnet, vooral in het geïndustrialiseerde West-Nederland, prioriteit. Zowel de Duitse als de
Nederlandse autoriteiten gaven dan ook hun volle steun aan de bouw van dit net, die tot uitdrukking
kwam in samenwerking van de Duitse en de Nederlandse toezichthoudende instanties.
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6. DE OPRICHTING VAN EZH
Dit hoofdstuk pakt de draad op bij de mislukking van de plannen voor de oprichting van EZH in hoofdstuk
2. Het beschrijft het compromis waarmee de deelnemende gemeenten zich konden verenigen, zodat het
bedrijf kon worden opgericht. Ook wordt ingegaan op de vraag of er bij EZH sprake is geweest van
collaboratie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies.
5.1

EZH tijdens de Duitse bezetting

Voorbereiding van de oprichting
Al vóór 10 mei 1940 had Bakker onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten bestellingen
geplaatst van de materialen voor de aanleg van de belangrijke koppelverbindingen tussen Dordrecht en
Rotterdam en tussen Den Haag en Leiden. Dit materiaal betrof met name de grote 150 kVtransformatoren, de schakelinstallatie en de 150 kV-grondkabel. Net als bij de koppelverbinding Den
Haag-Rotterdam koos Bakker voor verdeling van de leveringen over verschillende leveranciers in
Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. De NKF kreeg dit keer wél de gelegenheid om één van de
twee kabelcircuits te leveren, omdat de technische moeilijkheden uit het verleden overwonnen waren. De
Duitse leverancier AEG leverde de kabels van het andere circuit slechts onder voorwaarde, dat de
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afnemer het bij de kabelproductie gebruikte lood en koper volledig compenseerde.

Dit lood en koper was aanwezig bij de Artillerie-Inrichtingen, het staatsbedrijf dat munitie vervaardigde.
Volgens generaal Winkelman, de Nederlandse opperbevelhebber, die vlak na de overgave het
Nederlandse gezag vertegenwoordigde, was het uitgesloten dat dit bedrijf munitie voor de Duitsers zou
gaan produceren. Dit was trouwens expliciet verboden in het Landoorlogreglement, dat regelgeving
bevatte in geval van overgave. De directeur, F.Q. den Hollander, en later de secretaris-generaal van
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Defensie C. Ringeling steunden dit standpunt volledig.

Onder die omstandigheden kreeg Bakker de

gelegenheid om een grote hoeveelheid bloklood en koper van de Artillerie-Inrichtingen te kopen.
Door overname van materiaal van de PGEM kon hij deze hoeveelheid aanvullen. Dit bedrijf vatte al
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voor de oorlog het plan op om een 150 kV-verbinding aan te leggen tussen Nijmegen en Apeldoorn.

De

directie zag door de bezetting geen kans om dit plan te realiseren en daardoor kon Bakker 330 ton koper,
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die voor deze verbinding waren bestemd, van dit bedrijf overnemen.

Pas in oktober 1940 werd de Rüstungsinspektion op de hoogte gesteld van de verschuiving in het
gebruik van deze schaarse materialen, maar die instantie had geen bezwaar tegen de gang van zaken.
De NKF beschikte blijkbaar over voldoende voorraden, want deze leverancier verlangde geen
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materiaalcompensatie voor de te leveren kabel.

De oprichting van EZH
Toen Bakker de levering van materiaal in principe geregeld had, moest hij voor de financiering
zorgdragen. Op 18 mei 1940 richtte hij zich in een nota tot zijn secretaris-generaal, mr. D.G.W. Spitzen,
over de aanleg van het koppelnet in Zuid-Holland. Hij herinnerde Spitzen aan het besluit van de
ministerraad van 15 april 1940 om een bedrag van 2 miljoen gulden ter beschikking te stellen voor het
koppelnet ten laste van het Departement van Financiën. Bakker pleitte voor de handhaving van deze
bijdrage onder de nieuwe omstandigheden. De Duitse bezetting had naar zijn mening tot gevolg dat de
bouw van nieuwe centrales steeds moeilijker werd. Het bestaande park van centrales moest door
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koppeling daarom zo goed mogelijk worden benut, waardoor tevens een meer economisch kolenverbruik
mogelijk was. Omdat hij inmiddels de beschikking had gekregen over lood en koper van de ArtillerieInrichtingen en van de PGEM, wees Bakker er nog op dat dit materiaal niet onttrokken hoefde worden
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aan de voorraden die gereserveerd waren voor herstel van de oorlogsschade.

Bakker probeerde op 28 mei 1940 steun te krijgen van Van Karnebeek. Dat bleek niet mogelijk; de
commissaris van de Koningin was zo ontmoedigd door de Duitse bezetting, dat hij zich niet in staat achtte
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om zijn schouders onder het werk te zetten.

Uiteindelijk vond er toch een bespreking plaats op 11 juli

1940 tussen Bakker, de secretaris-generaal van Waterstaat mr. D.G.W. Spitzen en de secretaris-generaal
van Financiën mr. L.J.A. Trip. Deze laatste betoogde echter dat hij de toezegging van het Rijk niet kon
handhaven in verband met de zorgwekkende toestand van de financiën van het land. Het belang voor de
Nederlandse defensie was door de Duitse bezetting vervallen en daarom moesten de elektriciteitsbedrijven de kosten maar geheel zelf dragen. Hij was echter wel bereid om een voorschot van 2 miljoen
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gulden te verstrekken op voorwaarde dat de rente en aflossing gegarandeerd zouden worden.

Op 18

juli 1940 vond er een nieuwe bespreking plaats tussen Trip, Bakker, Van Karnebeek en De Bruin. Van
Karnebeek betoogde dat langer uitstel ongewenst was, omdat het verkrijgen van materiaal steeds
moeilijker werd. De provincie kon de aankopen ook niet voorfinancieren, omdat daarvoor een besluit van
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provinciale staten nodig was, dat niet op korte termijn verkregen kon worden.

In antwoord hierop

bevestigde Trip op 2 augustus zijn eerdere toezegging dat het Rijk wilde meewerken. In plaats van de
verlening van een krediet, zou het Rijk de benodigde materialen kopen tot een maximum bedrag van twee
miljoen gulden. Voorwaarde was dat Gedeputeerde Staten de provincie verplichtten om deze materialen
over te nemen als het krediet daarvoor was goedgekeurd door provinciale staten.
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Hiermee was de

financiering van het koppelnet zeker gesteld, want inmiddels had ook het gemeentebestuur van Dordrecht
er op 22 juli 1940 mee ingestemd om een deel van het voor de oorlog al door de gemeenteraad
goedgekeurde krediet voor de aanleg van de verbinding Dordrecht-Rotterdam ter beschikking te stellen
voor de aankoop van materiaal.
Na de mislukte oprichtingsvergadering van EZH op 18 april 1940, was Dordrecht niet bij de pakken
neer gaan zitten. In een bespreking op 26 april 1940 met de heren Van Karnebeek en De Bruin van het
provinciaal bestuur en met Bakker drong het gemeentebestuur van Dordrecht aan op snelle aanleg van
151

de koppellijn met Rotterdam.

Naar aanleiding van deze bespreking richtten B&W op 7 mei 1940 ter

bevestiging een schrijven aan de commissaris van de Koningin. Dat was tijdens de oorlogshandelingen
en er kwam op korte termijn dan ook geen antwoord. In juni en begin juli richtten de burgemeester en de
directeur van de GEB-Dordrecht, ir. Blomhert, zich opnieuw tot de commissaris van de Koningin en tot
Bakker. Zij pleitten voor een snelle aanleg van de koppelverbinding omdat er, na de tijdelijke inzinking van
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de stroomafname als gevolg van de bezetting, weer een opleving verwacht werd.

Op 22 juli 1940

vergaderden het voltallige gemeentebestuur van Dordrecht en de directeur van het GEB met het
provinciaal bestuur en Bakker over de koppelverbinding. Er kwam nu wat schot in de zaak, want op 5
augustus 1940 hoorde Blomhert van Bakker, dat het met de materiaalbestellingen wel voor elkaar zou
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komen en dat het bouwbureau snel opgericht zou worden.

Een eerste ontwerpbesluit tot oprichting van dit bureau in de vorm van een stichting lag op 6 augustus
1940 voor. Het bouwbureau kreeg de naam ‘Stichting Koppeling Electriciteitsfabrieken Zuid-Holland’. Uit
de overwegingen bij het voorgenomen besluit kwam naar voren, dat het de bedoeling was, dat de
Stichting gefinancierd zou worden met een provinciale lening van ten hoogste 12 miljoen gulden. De
verhoging van de kostenraming met 2 miljoen gulden was veroorzaakt door inmiddels opgetreden prijs154

stijgingen, die echter ook voor het alternatief van uitbreiding van de centrales golden.

De directie zou

gevoerd worden door de directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening Bakker. De directies van de
155

bedrijven waartussen de koppelverbinding werd aangelegd, hadden slechts een raadgevende stem.
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Directeur Blomhert van het GEB Dordrecht wees erop dat hierdoor de invloed van het provinciaal bestuur
en het Rijk op de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland versterkt werd. Bakker beschikte in het bouwbureau over een doeltreffend orgaan om werk uit te voeren; op het ministerie van Waterstaat opereerde
hij nog praktisch alleen. Niettemin was hij van oordeel dat Dordrecht zich terecht akkoord verklaarde met
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de gang van zaken.

Ook Leiden stemde op 14 augustus in met de instelling van het bouwbureau en
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kredietverlening voor de aankoop van materiaal.

Niets stond de oprichting van de Stichting Koppeling
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Electriciteitsfabrieken Zuid-Holland meer in de weg en die geschiedde dan ook op 3 september 1940.

De totstandkoming van EZH kwam door deze gebeurtenissen in een stroomversnelling. Na de
mislukte oprichtingsvergadering op 18 april 1940 had Van Staveren opdracht gekregen om een nieuwe
conceptovereenkomst op te stellen. Op 22 juni 1940 verzond hij dit concept aan de leden van de
Commissie-Van Karnebeek en aan de technisch subcommissie. De nieuwe organisatievorm ging er
vanuit dat de centrales gemeentelijk eigendom bleven. Wel moesten de uitbreidingen van de centrales op
elkaar afgestemd worden door de op te richten EZH. De gemeentebedrijven dienden hun plannen op dat
gebied ter goedkeuring voor te leggen aan EZH, dat ook moest zorgdragen voor een zo economisch
mogelijke exploitatie van de centrales. Het concept bevatte verder een voorstel voor een kostenverdeling
tussen de partners. De voorgestelde naam veranderde van ‘Vereenigde Electriciteitsfabrieken Zuid159

Holland’ in ‘Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland’.

Het concept werd op 8 augustus 1940 in de technische

subcommissie besproken. Ondanks de aangevoerde bezwaren tegen de grote invloed van het nieuwe
bedrijf namen de leden het voorstel na stemming in meerderheid over. De plenaire Commissie-Van
Karnebeek sprak zich op 10 oktober 1940 uit over de verdeling van de aandelen en de
commissarisplaatsen. Gedeputeerde Staten gingen akkoord met de voorstellen en kozen voor Den Haag
als de zetel van de Naamloze Vennootschap (NV). De Commissie-Van Karnebeek kon haar
werkzaamheden vervolgens afsluiten, omdat provinciale staten in de winterzitting van 17 december 1940
conform besloten. In de volgende maanden gingen ook de gemeenteraden akkoord. In de discussie in de
raden was geen sprake van Duitse invloed, wel van de verwachte inwerkingtreding van een aantal
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artikelen van de Electriciteitswet van 1938, dat de rijksoverheid vergaande bevoegdheden zou geven.

In een bijeenkomst van oprichters op 7 juni werden de laatste puntjes op de i gezet. Het streven was, om
de NV van start te doen gaan op 1 juli 1941, en vanaf dat moment alle regelingen in gang te zetten, als
waren de koppelverbindingen al aangelegd. Directeur-generaal Bakker zou zijn functie op het
departement van Waterstaat combineren met de directievoering van het nieuwe bedrijf. De
oprichtingsakte van de NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland werd verleden op 20 juni 1941 ten kantore van
notaris Jan van Gendt in Den Haag.
De prognose over het gereedkomen van de verbindingen was aan de erg optimistische kant; binnen 2
à 3 maanden zou de koppeling Dordrecht-Rotterdam gereed zijn en de verbindingen Leiden-Den Haag,
Gouda-Rotterdam en Delft-Den Haag zouden binnen 6 à 7 maanden volgen.
5.2
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Kwam collaboratie bij EZH voor?

De eerste vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van EZH werd gehouden op 9 oktober
1941. De raad stond onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jhr. Mr.
Dr. H.A. van Karnebeek, met als plaatsvervanger P. de Bruin, gedeputeerde van de provincie. Den Haag
en Rotterdam waren ieder vertegenwoordigd door twee wethouders en Dordrecht door één wethouder.
Voor Leiden, Delft en Gouda hadden de burgemeesters zitting in de raad. De burgemeester van Delft was
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lid van de NSB (zie afbeelding 11).

In maart 1942 overleed Van Karnebeek, waarna De Bruin gedurende de hele oorlog het voorzitterschap van de raad waarnam. De beoogde opvolger van Van Karnebeek, de NSBer mr. R. van
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Genechten, is nooit in functie getreden in verband
met zijn slechte gezondheid. De wethouders van
Den Haag en Rotterdam namen eind 1942 ontslag
als gevolg van een door de Duitse autoriteiten
doorgevoerde

bestuurlijke

reorganisatie.

Hierbij

kregen de burgemeesters de volledige politieke
verantwoordelijkheid in hun gemeente.
De NSB-burgemeesters van Den Haag en
Rotterdam, prof. mr. D.H. Westra en ir. F.E. Müller,
benoemden daarna commissarissen bij de EZH, die
affiniteit met het nationaal-socialisme hadden of
Afb. 11 Installatie van de NSB burgemeester prof.
D.H. Westra van Den Haag op 1juli 1942. Links
staat de NSB burgemeester van Delft, F.W. van
Vloten.
Foto: Polygoon-Meyer.

gemeenteambtenaar waren. De vertegenwoordiging
van de genoemde gemeenten bestond in de
eerstvolgende vergadering van de RvC in februari
1943

daardoor

uit

drie

NSB’ers

en

één

gemeenteambtenaar. De burgemeester van Gouda
was ook weer aanwezig in deze vergadering. Hij was in mei 1942 tijdelijk door de Duitsers geïnterneerd.
Half 1943 werd een nieuwe burgemeester in Delft benoemd, eveneens een NSB’er, die in 1944 zijn plaats
in de Raad van Commissarissen van EZH innam. Alle besluiten over de aanleg van het koppelnet in ZuidHolland waren al vóór 1943 genomen. De benoeming in 1943 van de NSB’ers heeft hierop dan ook geen
invloed gehad. Het lidmaatschap van de NSB heeft ook in de verdere oorlogsperiode geen invloed gehad
op het functioneren als commissaris van de raad. De discussies in de vergaderingen betroffen vooral
administratieve en algemene onderwerpen. Hierbij speelde de bestuurlijke deskundigheid een rol, maar
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niet de politieke kleur.

De Raad van Bijstand (RvB) was een belangrijk adviesorgaan van de Raad van Commissarissen. De
RvB stond onder voorzitterschap van Ir. G.J. Th. Bakker, de directeur van EZH. Leden waren de
directeuren van de elektriciteitsbedrijven van Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Gouda en Delft.
Prof. Ir. J.C. Van Staveren, de directeur van het Centraal Bureau van de VDEN, voerde het secretariaat.
Slechts één van de leden van de Raad van Bijstand had nationaal-socialistische sympathieën. Hiervan is
echter, blijkens de notulen van de Raad, geen invloed uitgegaan op de besluitvorming over het
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koppelnet.

Bakker is gedurende de hele oorlogstijd en ook daarna in functie gebleven als directeur van EZH en
als directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening van het Ministerie van Waterstaat. Hij heeft na de
oorlog geen enkel probleem ondervonden met zijn rol gedurende de bezetting. Slechts één personeelslid
van EZH is na de oorlog gearresteerd op verdenking van nationaal-socialistische sympathieën. Na korte
tijd is hij echter van alle blaam gezuiverd en weer in zijn functie hersteld.
5.3

Ter afsluiting

De oprichting van EZH was een voortzetting van de plannen die vóór de oorlog ontwikkeld waren. Ir.
G.J.Th Bakker, directeur-generaal van de afdeling Electriciteitsvoorziening van het ministerie van
Waterstaat, speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming. Van invloed van de bezettingsautoriteiten is
geen sprake geweest. Enkele leden van de Raad van Commissarissen waren lid van de NSB maar
hiervan kan geen invloed op de besluitvorming worden aangetoond. Bakker en de medewerkers van EZH
hebben zich gedurende de oorlog niet schuldig gemaakt aan collaboratie. EZH heeft ná de oorlog model
gestaan voor de oprichting van de Samenwerkende Electriciteitsbedrijven.
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7. HET KOPPELNET IN ZUID-HOLLAND TIJDENS DE BEZETTING
Gedurende de Duitse bezetting van ons land kwam het koppelnet binnen Zuid-Holland gereed. Ook bij de
aanleg van de verbindingen met Noord-Brabant en Noord-Holland werd voortgang geboekt. In dit
hoofdstuk wordt de aanleg van een aantal van deze koppelverbindingen en de Duitse invloed daarop
besproken.
Bij het onderzoek is een keus gemaakt voor een onderzoek naar de koppelverbinding tussen
Dordrecht en Rotterdam en de verbindingen met Noord-Brabant en Noord-Holland. Bij de beschrijving
van de aanleg van deze koppellijnen is veel aandacht besteed aan de rol van de Duitse autoriteiten (zie
bijlage 3) en aan de oorlogsomstandigheden. Door vergelijking met de vooroorlogse situatie beschreven
in hoofdstuk 2 kan een uitspraak gedaan worden over de mate van continuïteit dan wel discontinuïteit bij
de aanleg als gevolg van de bezetting.
Paragraaf 1 behandelt de gang van zaken bij de aanleg van de koppelverbinding tussen Rotterdam en
Dordrecht in het begin van de bezettingsperiode. De middenperiode van de bezetting komt aan de orde
bij de aanleg van de lijn Dordrecht-Geertruidenberg in paragraaf 2. In deze paragraaf wordt ook ingegaan
op het grote belang van deze verbinding voor de naoorlogse oprichting van de NV Samenwerkende
Elektriciteits-Productiebedrijven (SEP). Paragraaf 3 gaat over de voorbereidingen voor de aanleg van de
koppelverbinding Leiden-Velsen. De overige koppelverbindingen in Zuid-Holland worden globaal in
paragraaf 4 besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies.
6.1

De aanleg van de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam

In augustus 1940 ontving Bakker de toezegging van mr. L.J.A. Trip, de secretaris-generaal van het
ministerie van Financiën, dat het ministerie bereid was de materiaalaankoop voor de aanleg van de
koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam vóór te financieren. Dit was het startsein om voortvarend de
technische voorbereidingen ter hand te nemen. Snelle actie was geboden, omdat Dordrecht al jarenlang
draaide zonder het uit technisch oogpunt gewenste reservevermogen, waardoor de leveringszekerheid in
gevaar was.
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Het GEB-Dordrecht had de koppelverbinding al
vóór de oorlog in bestekken uitgewerkt. Het 150 kVstation, dat in Dordrecht aan de Oranjelaan
gebouwd zou worden, was geprojecteerd als
openluchtstation. Bij dit type station stonden de
installaties buiten opgesteld, waardoor zij volgens
de toenmalige inzichten gevoelig waren voor
zoutaanslag en andere klimatologische invloeden.
Bovendien was de installatie kwetsbaar voor
mitrailleurvuur, onder andere vanuit vliegtuigen.
Afb. 12 Het opstijgpunt in Zwijndrecht.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.

Vanaf

bovengenoemd

station

liep

een

ondergrondse kabel met een lengte van 3,3 km
naar het opstijgpunt in Zwijndrecht. Het opstijgpunt

diende als overgang naar de bovengrondse luchtlijn met een lengte van 23 km, die naar een zelfde
opstijgpunt in Rotterdam liep (zie afbeelding 12).
Dit punt werd door een ondergrondse kabel met een lengte van 2,4 km verbonden met het bestaande
150 kV-station van de centrale Galileïstraat. De koppelverbinding zou enkelvoudig worden uitgevoerd, dat
wil zeggen dat er maar één transformator en één luchtlijn met aansluitende ondergrondse kabels

49
166

aangelegd zou worden. De totale investering beliep 2,8 miljoen gulden.

Na evaluatie van het kostenverschil tussen een open en een gesloten station koos de bouwcommissie
in oktober 1940 alsnog voor een gesloten station in verband met de genoemde nadelen van een open
station. Hierin was ruimte geprojecteerd voor de opstelling van een transformator voor de aansluiting van
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een nog aan te leggen koppellijn met Geertruidenberg.

Ook het tracé van de verbinding werd

aangepast, waardoor de kruising met de rivier de Noord, tussen Zwijndrecht en Papendrecht, kon
vervallen. Verder moest een deel van de bovengrondse lijn in de nabijheid van het vliegveld Waalhaven
op last van het Luftgaukommando Holland in Amsterdam als grondkabel worden uitgevoerd. Het
bovengrondse deel kreeg door deze veranderingen een lengte van 12 km en de ondergrondse kabel was
11,6 km lang. Bovendien zou de koppelverbinding in verband met het grote belang van de
leveringszekerheid voor Dordrecht over de hele lengte dubbel worden uitgevoerd in verband met de
storingsgevoeligheid van een enkele verbinding. De investering nam door deze aanpassingen toe tot 3,5
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miljoen gulden.

Het was de bedoeling om de koppelverbinding in november 1941 geheel gereed te hebben, zodat de
leveringszekerheid van Dordrecht zou verbeteren vóór de winterpiek in de stroomlevering.

Vergunningen voor de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam
In de zomer van 1939 had de gemeente Dordrecht in het kader van de Electriciteitswet 1938 vergunning
verkregen voor de aanleg en exploitatie van de koppelverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam. Bij die
gelegenheid was ook bij Koninklijk Besluit het openbaar belang van de koppelverbinding erkend, wat van
belang was voor het verkrijgen van medewerking van onwillige landeigenaren. Nadat de Stichting
Koppeling in september 1940 was opgericht (zie paragraaf 3.7 de oprichting van EZH) nam zij de zorg
voor de aanleg van de koppelverbinding van de gemeente Dordrecht over. Daarom werd de vergunning
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in het kader van de Electriciteitswet in april 1941 op naam van de Stichting overgeschreven.

In de zomer van 1941 vond de voorbereiding plaats van de procedures volgens de Belemmeringenwet
Privaatrecht, in geval er bezwaar zou worden aangetekend door grondeigenaars tegen de aanleg van de
koppelverbinding. Hiertoe werd na juridisch advies een schaderegelingcommissie benoemd, waarna de
procedures betrekkelijk vlot werden afgewikkeld. Van de zijde van gemeenten, provincie, de Nederlandse
Spoorwegen, Provinciale en Rijkswaterstaat en Domeinen werd alle medewerking verkregen.
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Voorbereiding van de bouw van de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam
Bakker plaatste namens het Rijk in zijn functie als directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening al in
oktober 1940 een groot aantal voorlopige bestellingen. In verband met de oorlogsomstandigheden
plaatste hij de opdracht voor de levering van de belangrijkste componenten, namelijk de transformatoren
en de grond- en waterkabels voor de twee circuits van de verbinding, bij twee verschillende fabrikanten.
Nadat Bakker officieel machtiging had verkregen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de
aankoop, werden de meeste bestellingen in februari en maart 1941 formeel bezegeld door de
ondertekening van een contract. De Stichting nam de aankoop van deze transformatoren en kabel aan
het eind van 1941 over van het Rijk.
De Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de Bouwnijverheid (zie paragraaf 3.3 de
Rijksbureaux) gaf alle medewerking aan het project. Begin januari 1941 verleende hij de Stichting
Koppeling de vereiste vergunningen voor de bouw van het 150 kV-station en de aanleg van de
hoogspanningsverbinding Dordrecht-Rotterdam. Op verzoek van Bakker kende hij in juni 1941 de
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prioriteit 1 C (dringende utiliteitswerken) toe aan de vergunning voor deze werken. Dit was van groot
belang bij de levering van schaarse materialen, zoals cement. De cementproductie ging in de periode van
1941-1944 voor gemiddeld 80% naar de Wehrmacht, onder meer voor de aanleg van vliegvelden.
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De fundering van het onderstation, het staalskelet en de hoogspanningsmasten werden onderhands
aanbesteed. Alleen door op die wijze nauw met de aannemers samen te werken, zou tijdig voldaan
kunnen worden aan de voorwaarden die de ‘Rijksbureaux’ stelden bij de toewijzing van de grondstoffen.
Het project werd begeleid door een bouwcommissie, onder leiding van Bakker in zijn functie van
directeur van EZH. Projectleider voor de aanleg van vrijwel alle koppelverbindingen was ir. A.J.W. van der
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Linden. De KEMA en het GEB Dordrecht waren in de commissie vertegenwoordigd.

De

bouwcommissie rapporteerde via de Stichting Koppeling aan de Raad van Commissarissen van EZH. De
Raad van Bijstand van EZH, waarvan de directieleden van de overige betrokken Zuid-Hollandse energiebedrijven lid waren, had een adviserende functie. Bakker onderhield in zijn dubbelfunctie van directeur
EZH en directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening de contacten met de rijksoverheid en met de
Duitse instanties.

De bouw van het schakelstation Dordrecht
Het betonijzer voor de constructie van de fundering en het constructiestaal voor het staalskelet van de
opbouw konden zonder veel problemen uit het door de Duitse autoriteiten aan Nederland ter beschikking
gestelde staalcontingent verkregen worden. Het heiwerk voor de fundering van het 150 kV-station begon
in februari 1941. De werkzaamheden vorderden gestaag, mede doordat de aannemer de benodigde
houten heipalen nog in voorraad had. Bij het maken van de fundering ontstond vertraging door
moeilijkheden met de cementleveranties. Ook de levering van bekisting- en stellinghout verliep traag.
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Aansluitend aan de onderbouw werd begonnen met de montage van het staalskelet (zie afbeelding 13),
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dat gereed kwam in september 1941.

Grote problemen traden op bij de aankoop van
metselsteen voor de bovenbouw. Deze stenen waren
besteld

bij

de

firma

‘Schenkenschans’

in

Leeuwarden. De aanmaak van een deel van de
stenen was onmogelijk, omdat de levering van de
voor de productie benodigde kolen niet werd
toegestaan. Dit verbod stond in verband met de
ongunstige ligging van de fabriek voor export van
stenen naar Duitsland. Pogingen van de fabriek voor
kolentoewijzing
Rijksbureau

bij

voor

Rüstungsinspektion
Afb. 13 De bouw van het schakelstation
Dordrecht, het staalskelet.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.
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hadden

succes.

De

Koppeling

Kriegsverwaltungsrat

Rijkskolenbureau,

Bouwmaterialen
geen

verzocht
Clostermann
zijn

collega

daarop

aan

om

te

van

de

Rüstungsinspektion die over de kolentoewijzing aan
de industrie besliste, wat resultaat had. Ondanks de vertraging als gevolg van deze leveringsproblemen
was het station op 3 december 1941 geheel dicht, de muren waren opgetrokken en de dakbedekking was
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aangebracht.
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De inrichting van het schakelstation Dordrecht
Bakker droeg de levering van de transformatoren voor de stations Dordrecht en Leiden op aan Brown
Bovery Company (BBC) in Zwitserland en Savoissienne in het niet door de Duitsers bezette VichyFrankrijk. De leverantie van de BBC-transformatoren vond met een vertraging van drie maanden in
februari 1942 plaats. De door de fabriek geëiste compensatieleveringen voor het verbruikte transformatorijzer en het koper gaven geen problemen. Het Rijksbureau voor Aardolieproducten bemiddelde met
succes bij de aankoop van transformatorolie in Duitsland en de export daarvan naar Zwitserland. Begin
mei 1942 arriveerden de transformatoren in Nederland en werden ze getest.
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De levering van de Savoissienne-transformatoren leverde meer moeilijkheden op dan de
transformatoren van BBC, onder meer door de trage communicatie met de leverancier en de bezetting
door de Duitsers van Vichy-Frankrijk in 1942. Clostermann van de Rüstungsinspektion verleende in
februari 1942 opnieuw alle medewerking aan de levering. Niettemin vond deze pas in maart 1943 plaats,
met een vertraging van achttien maanden. Het bleek een zeer verstandig besluit van Bakker geweest te
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zijn om de bestelling van de transformatoren bij twee verschillende fabrieken te plaatsen.

De opdracht voor het BBC schakelmateriaal werd in januari 1941 verleend. De energieschakelaars
zouden begin september 1941 afgeleverd worden, maar er traden problemen op met de vrijgave van de
leverantie door de Zwitserse overheid. Bakker reisde naar Zwitserland om de levering te bespoedigen en
de Rüstungsinspektion gaf alle steun bij de compensatielevering van het verwerkte materiaal.
Desondanks kwamen de schakelaars pas in de eerste helft van 1943 in Nederland aan. De
bouwcommissie besloot daarom de ondergrondse aansluitkabel, zonder tussenschakeling van de
schakelaars, direct op de transformator aan te sluiten. Door deze improvisatie kon de koppelverbinding
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met één circuit in mei 1942 in bedrijf worden genomen.

Binnen
Kettingisolatoren

het 150 kV-station

waren isolatoren nodig voor de
ondersteuning van de zware 150
kV-leidingen. Ook bij de import

Transformator

van deze steunisolatoren deden
zich

moeilijkheden

verband

voor.

hiermee

In
gaf

Clostermann in oktober 1941
een Dringlichkeitsbescheinigung
af. Niettemin werden ze pas eind
juli 1942 geleverd. De

Fig. 10 Dwarsdoorsnede door het 150 kV-station in Dordrecht.
Zichtbaar zijn een transformator, schakelmateriaal en de
ophanging van de 150 kV-geleiders aan kettingisolatoren.
Bron: Van der Linden, ‘De 150 kV-verbinding Rotterdam-Dordrecht.

late

levering leidde ertoe, dat de
KEMA naar andere technische
oplossingen zocht. Hierbij werd
gebruik

gemaakt

kettingisolatoren
waren

die

van

de

bestemd

voor

de

hoogspanningslijnen (zie figuur 10). De 150 kV-leidingen in het schakelstation zouden aan een aantal van
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deze isolatoren worden opgehangen. Deze noodoplossing voldeed zo goed, dat zij in gebruik bleef.
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De grondkabelaanleg van de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam
Bakker bestelde zowel bij de NKF als bij de AEG in Duitsland grondkabel en kabel voor waterkruisingen
met de bijbehorende verbindingsmoffen, waarmee de kabellengten onderling werden verbonden. De
leveringen verliepen vlot, doordat hij voor de compensatielevering van het bij de fabricage verwerkte
koper en lood beschikte over de voorraden die hij had overgenomen van de Artillerie-Inrichtingen. De
levering van de NKF was begin december 1941 afgerond. De verbindingsmoffen en afdekplaten ter
bescherming van de kabels kwamen ook op tijd aan, waardoor de montage van de kabels gelijk op kon
gaan met de kabellegging (zie afbeelding 14). In de loop van januari 1942 was de montage zó ver
gevorderd, dat de kabel onder spanning kon worden gezet. ‘Dit laatste is van belang, omdat het behoud
van de voor dit werk vereischte metalen in dezen oorlogstijd eerst verzekerd is te achten, als er spanning
op staat’, aldus Bakker in de vergadering van de Raad van Commissarissen van EZH van 3 december
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1941.

Door de oorlogssituatie was de import van vooral koper in Duitsland en de door haar bezette

gebieden bemoeilijkt. Hierdoor tekende zich een tekort af van dit voor de oorlogsinspanning onmisbare
materiaal.
De kabellevering van AEG verliep zonder grote problemen
vrijwel parallel aan de levering van de NKF-kabel. Wel trad er
vertraging op bij de leverantie van verbindingsmoffen, omdat
de onderleverancier van de AEG voor deze moffen telkens
voorrang moest geven aan oorlogsbestellingen. Bakker
verkreeg van de Duitse autoriteiten in Nederland een
Dringlichkeitsbescheinigung voor de kabelaanleg, waardoor
deze opdracht niet langer bij die voor de Wehrmacht zou
worden achtergesteld. Toch volgde de inbedrijfname van het
circuit met de AEG kabel pas in november 1942, bijna zes
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maanden na de NKF-kabel.

Langs de 150 kV-grondkabelverbindingen bevonden zich
zeven oliedrukhuisjes met drukketel. De huisjes werden
geheel bedrijfsklaar opgeleverd in december 1941, ondanks
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problemen met het verkrijgen van cement.
Afb. 14 Het spuiten van een kabelzinker door de Merwede.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg

De grondkabel voor 12,5 kV die de centrale Noordendijk
verbond met het 150 kV-station Oranjelaan was eind 1941
gelegd. De afwerking kon pas plaatsvinden in mei 1942 na
levering van betonnen afdekplaten.

De aanleg van de bovengrondse hoogspanningslijn van de koppelverbinding Dordrecht-Rotterdam
Het grote aantal houten heipalen voor de fundering van de hoogspanningsmasten kon zonder moeite
worden aangekocht. De aanvang van de aanleg van de mastfundaties werd sterk vertraagd door strenge
vorst in de winter van 1940/1941, maar de achterstand werd ingelopen doordat de aannemer nog over
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een flinke voorraad van het moeilijk verkrijgbare ijzer en cement beschikte.

De aankoop van het constructiestaal voor de masten liep niet zo voorspoedig. In januari 1941 waren
de leveringsproblemen zó groot, dat Bakker bemiddeling van de Duitse Wehrmacht zocht voor de levering
van staal buiten het normale aan Nederland toegewezen contingent om. Het duurde echter tot juli 1941
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voordat de moeilijkheden met de materiaallevering uit de weg waren geruimd.
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Intussen was vergunning voor het verzinken van de masten verkregen van het Bureau Non-Ferro (zie
paragraaf 3.3 de Rijksbureaux). Dit bureau had een ‘Toepassingsverbod voor Non-Ferro Metalen in de
Bouwnijverheid 1941’ uitgevaardigd. Hierin werd het gebruik van zink als deklaag voor masten verboden,
maar Bakker kreeg ontheffing van dit verbod. In september 1941 werd een begin gemaakt met de
constructie en plaatsing van de hoogspanningsmasten.
Bakker kon 180 ton ruw koper ter beschikking stellen aan de NKF voor de aanmaak van de koperen
geleiderdraden, want hij beschikte over de voorraad koper van de Artillerie-Inrichtingen die hij vlak na de
bezetting had overgenomen. Het Bureau Non-Ferro Metalen verleende in oktober 1940 een
verwerkingsvergunning, waardoor de productie van de geleiders al vroegtijdig gereed kwam. Ook de
aanmaak van de speciale bronzen geleiderdraden voor de kruising van de spoorweg Dordrecht185

Rotterdam leverde geen problemen op.

Om geen vertraging op te lopen bij de montage
van de hoogspanningslijnen had Bakker in oktober
1940 10.000 stuks isolatoren uit een order van de
Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij
(PGEM) overgenomen. Deze isolatoren waren
bestemd voor de aanleg van de hoogspanningslijn
Nijmegen-Apeldoorn, die voor onbepaalde tijd was
uitgesteld

in

verband

met

de

oorlogs-

omstandigheden. In augustus 1941 werd dit aantal
nog aangevuld met 2.000 stuks uit de voorraad van
Afb. 15 De hoogspanningsverbinding tussen
Dordrecht en Rotterdam bij Zwijndrecht.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.

de

Provinciale

Limburgsche

Electriciteits-

Maatschappij (PLEM), zodat de isolatoren ruim op
tijd voor de montage aanwezig waren. Bij de levering
van armaturen en klemmen, hulpmateriaal voor de
geleidermontage, traden problemen op. Opnieuw
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wendde Bakker zich tot de PGEM, die in oktober 1941 de nog ontbrekende materialen aanvulde.

Het trekken van de geleiderdraden met de isolatoren begon in oktober 1941. Vanwege de strenge winter
en een aanhoudend sterke wind kwam de montage pas in mei 1942 klaar (zie afbeelding 15).
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In mei

1942 was het hoogspanningsstation door de genoemde improvisaties gereed om één koppellijn in gebruik
stellen. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning was er een vertraging van een half jaar ontstaan,
vooral door problemen met de levering van cement en metselstenen voor het hoogspanningsstation en
constructiestaal voor de masten.
6.2

De koppelverbinding Dordrecht- Geertruidenberg

Besluitvorming
In maart 1942 overviel Bakker de Raad van Commissarissen en de Raad van Bijstand van EZH met de
verklaring, dat het Rijk van plan was een koppelverbinding tussen Dordrecht en Geertruidenberg tot stand
te brengen ‘teneinde energietoevoer uit de mijnstreek naar de groote verbruiksgebieden in het Westen en
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Zuiden des lands mogelijk te maken’.

Hij deelde mee dat hij hierover in februari 1942 een brief had

ontvangen van de secretaris-generaal van het departement van Waterstaat. Dit was mr. D.G.W. Spitzen,
de superieur van Bakker in zijn functie van directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening. Het was
duidelijk dat Bakker zelf de initiator van de plannen was, want hij had al enige maanden daarvoor
opdracht aan het Centraal Bureau van de VDEN gegeven om een voorstel uit te werken voor de aanleg
van de verbinding. Ook had hij in juli 1941 stappen ondernomen om zich te verzekeren van de
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beschikbaarheid van het nodige materiaal.

De koppelverbinding zou voorlopig bestaan uit een luchtlijn

met één enkel circuit. Dit circuit was geschikt voor reserveleveringen in geval van storing bij de
gekoppelde centrales, waardoor de leveringszekerheid zou toenemen.
De koppellijn van Dordrecht naar Geertruidenberg was de ‘missing link’ tussen de Zuid-Hollandse
centrales en de Noord-Brabantse en Limburgse centrales. Deze laatste waren in het bezit van de
Staatsmijnen,

de

enige

leverancier

van

kolen

gedurende

de

Tweede

Wereldoorlog.

De

brandstofvoorziening van deze centrales was daardoor verzekerd, zolang de kolendelving niet
onderbroken werd. Als het kolentransport van de Staatsmijnen naar de centrales in het westen van het
land gestremd zou worden, konden de centrales van de Staatsmijnen de elektriciteitslevering aan het
westen via de koppellijn gedeeltelijk overnemen. De aanleg van de koppelverbinding tussen Dordrecht en
Geertruidenberg zou dan ook leiden tot een soepeler brandstofvoorziening.
Volgens Bakker had het departement van Waterstaat zich steeds op het standpunt gesteld, dat het
leiding moest geven aan de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening, maar dat de aanleg van de
benodigde installaties aan de elektriciteitsbedrijven moest worden overgelaten. De ervaring met de aanleg
van de lijn Roermond-Eindhoven had echter geleerd, dat deze taakverdeling tot eindeloze
onderhandelingen leidde tussen de deelnemende bedrijven over de kostenverdeling. Secretaris-generaal
Spitzen achtte de verbinding tussen Dordrecht en Geertruidenberg echter zó belangrijk, dat hij het niet
verantwoord vond dat de aanleg vertraging zou ondervinden door dergelijke onderhandelingen. ‘Wanneer
de bedrijven niet in staat blijken zelf binnen redelijken tijd het noodige ter zake te verrichten, dan mag het
Departement niet werkeloos blijven toezien, maar dient het zelf de handen aan de ploeg te slaan’. Bakker
deelde dan ook mee dat het Rijk het voornemen had om de koppelverbinding zelf aan te leggen en
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voorlopig in eigendom te houden.

Hij hield echter de mogelijkheid open, dat de rijksoverheid zou

instemmen met een voorstel van de betrokken stroombedrijven om de lijn zelf aan te leggen en te
financieren. Ir. M.J. Römer, directeur van het GEB Rotterdam reageerde hierop met het uitspreken van de
vrees dat: ‘.... deze lijn slechts het eerste begin van een Rijksproductie en distributiestelsel zal worden, in
verband waarmede hij alles zou willen doen wat mogelijk is om ook de koppellijn Dordrecht191

Geertruidenberg in handen der elektriciteitsbedrijven te doen komen’.

De voor de koppellijn benodigde investering bedroeg f 1.000.000, --. De rente en aflossing van dit
bedrag zouden vooralsnog ieder voor de helft aan het Rijk vergoed moeten worden door de beide direct
betrokken

bedrijven:

de

NV

Electriciteitsbedrijf

Zuid-Holland

(EZH)

en

de

NV

Provinciale

Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij (PNEM).
Er werd een aantal problemen op organisatorisch vlak verwacht als de koppeling tot stand was
gebracht. Bakker gaf daarom aan het Centraal Bureau van de VDEN opdracht om een rapport uit te
brengen over de manier waarop de bedrijfsvoering van de gekoppelde centrales georganiseerd moest
worden en de wijze waarop de grootste besparingen door de koppeling konden worden verkregen. Dit
rapport, dat op 15 april 1942 werd uitgegeven, is van groot belang geweest voor de toekomst van de
Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Het vraagstuk van de organisatie werd namelijk door het Centraal
Bureau in een breder perspectief geplaatst. Het organisatieonderzoek mondde daardoor uit in een
rapportage over de koppeling van álle elektriciteitscentrales in het héle land. Dit rapport vormde na de
oorlog de grondslag voor de oprichting van de NV Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven
(SEP), die het Nederlandse hoogspanningskoppelnet zou gaan beheren.
De nota werd eind april 1942 besproken in de Raad van Bijstand van EZH. De auteur, prof. J.C. van
Staveren, schetste de meest wenselijke manier van samenwerking van de elektriciteitsbedrijven in het
hele land. Als de elektriciteitsbedrijven niet op vrijwillige basis zouden meewerken aan de totstandkoming
van koppeling dreigde het gevaar van de gedwongen vorming van één groot staatsbedrijf voor de
opwekking en het transport van elektriciteit. Naar zijn mening verschafte de Electriciteitswet van 1938 de
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wettelijke basis aan het Rijk om over te gaan tot een dergelijke maatregel. Centralisatie van de
elektriciteitsproductie in één landelijk productiebedrijf zou naar zijn mening echter geen voordelen
opleveren, omdat elk elektriciteitsbedrijf afzonderlijk al in staat was om het eigen verzorgingsgebied op
economisch verantwoorde wijze van stroom te voorzien. Niettemin was volgens hem de tijd voorbij, dat
een elektriciteitsbedrijf niet verder dan de grenzen van zijn verzorgingsgebied behoefde te kijken en zijn
volledige zelfstandigheid met hand en tand verdedigde. De elektriciteitsvoorziening was zó belangrijk was
geworden in de maatschappij, dat verhoging van de leveringszekerheid wenselijk was. Een voorwaarde
daarbij was dat de investeringen aanvaardbaar moesten blijven. De meest economische oplossing was in
dat geval de aanleg van koppelverbindingen tussen de elektriciteitscentrales in de verschillende
provincies. Door deze koppellijnen kon op de omvang van het totaal benodigde vermogen van de
centrales worden bespaard, omdat de vergroting van het aantal samenwerkende machines tot verlaging
van de reservefactor zou leiden. Verder konden de elektriciteitsbedrijven door stroomleveringen over en
weer op het kolenverbruik te bezuinigen. Het was dan immers mogelijk om de meest efficiënte eenheden
van het gehele gekoppelde complex van centrales in te zetten. De constructie die Van Staveren voor
ogen stond, kwam overeen met de organisatievan EZH. Net als bij dit bedrijf moesten alleen de
bedrijfsvoering van het koppelnet en de besluitvorming over nieuw te bouwen centrales in handen komen
van de op te richten stichting. Op deze wijze hoefden de afzonderlijke bedrijven slechts weinig van hun
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bevoegdheden af te staan.

Ir. M.J. Römer, directeur van het GEB Rotterdam, merkte naar aanleiding van het pleidooi van Van
Staveren op dat hij: ‘.... inmenging van het Rijk tot het strikt noodige beperkt zou willen zien en het tot
stand komen der vereischte coördinatie zooveel mogelijk door vrijwillige samenwerking der bedrijven zou
willen bereiken, daarom kan hij zich met de grondslagen van het rapport van het Centraal Bureau
volkomen vereenigen.’ Op zijn voorstel om de aanleg van de koppellijn tussen Geertruidenberg en
Dordrecht niet aan het Rijk over te laten, maar deze door de PNEM en EZH te laten financieren en
uitvoeren, antwoordde Bakker echter dat het departement van Waterstaat in dat geval eerst voldoende
zekerheid moest hebben over de benutting van de lijn. De Staat zou zich pas terugtrekken nadat er een
regeling tussen EZH, de PNEM en de Staatsmijnen, zoals die werd voorgesteld in de besproken
rapportage van het Centraal Bureau. Bakker wilde voorkomen dat de situatie zich herhaalde met de
koppelverbinding

Friesland-Groningen,

die

nauwelijks

gebruikt

werd

doordat

de

betreffende

elektriciteitsbedrijven niet tot overeenstemming konden komen over de afrekening van de over en weer
geleverde elektriciteit. Hij bevestigde de opmerking van ir. G.A. van Klinkenberg, directeur van de
Stedelijke Fabrieken voor gas en licht van Leiden, dat het kennelijk de bedoeling was: ‘....bij wijze van
stok achter de deur een stukje koppelnet in 's Rijks handen te leggen, welke handen dit stukje eerst weer
zullen loslaten nadat tusschen de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland en de N.V. P.N.E.M. met de N.V.
P.L.E.M. en de Staatsmijnen een, het Departement bevrediging schenkende regeling, zal zijn
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verkregen.’

De Raad van Bijstand van EZH stelde na deze discussie een positief advies op aan de Raad van
Commissarissen over de aanleg van de 150 kV koppellijn Dordrecht-Geertruidenberg door het Rijk. Nadat
er overeenstemming met de NV PNEM, de NV PLEM en de Staatsmijnen in Limburg over de
bedrijfsvoering en de kostenverdeling van de lijn bereikt zou zijn, zou deze door de PNEM en de EZH
ieder voor de helft moeten worden overgenomen.
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In juni 1942 werd dit advies besproken in de Raad van Commissarissen van EZH. Vanuit deze Raad
kreeg Bakker het verwijt, dat zijn voorlichting wel erg mager was geweest, omdat hij het rapport van het
Centraal Bureau niet aan de Raad van Commissarissen had toegezonden. Uit dit rapport bleek immers
dat er aan het besluit veel vast zat met betrekking tot de toekomstige elektriciteitspolitiek voor het gehele
land. A.B. de Zeeuw, commissaris namens de gemeente Rotterdam, merkte terecht op: ‘.... dat de
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Directeur niet slechts als directeur onzer vennootschap, doch ook in zijn rijksfunctie ten nauwste bij deze
zaak blijkt te zijn betrokken’. Hij vreesde voor een steeds verdergaand verlies van zelfstandigheid van de
elektriciteitsbedrijven. Kennelijk ging hij ervan uit dat Duitsland de oorlog zou winnen, want hij hield
rekening met de mogelijkheid dat de provincie Limburg na de oorlog bij Duitsland zou worden gevoegd.
De mijncentrales, die elektriciteit via de aan te leggen koppellijn aan het westen van Nederland konden
leveren, bevonden zich dan niet meer in Nederland. In dat geval zou de stroomvoorziening ten dele
afhankelijk worden van Duitsland, wat De Zeeuw ongewenst achtte. Bakker antwoordde hierop dat de
interprovinciale, en meer nog de internationale stroomleveringen, nooit zó belangrijk zouden worden, dat
de ene provincie, laat staan het ene land, in dit opzicht volledig van de andere provincie of het andere
land afhankelijk zou worden. Hierna werd het voorstel eenstemmig door de Raad van Commissarissen
van EZH aanvaard.
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Het Duitse belang bij de koppelverbinding Dordrecht-Geertruidenberg
Begin 1943, nadat alle besluiten over de koppelverbinding Dordrecht-Geertruidenberg al waren genomen
door Nederlandse instanties, werd de Duitse betrokkenheid bij de aanleg groter. De Duitser H. Bruch was
sinds begin 1942 de Bevollmächtigte des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete
für die Staatsmijnen in Limburg en belast met de algehele leiding van het Staatsmijnbedrijf. Sinds
november 1942 nam hij een nog belangrijker positie bij de kolenvoorziening in, als Beauftragter des
Reiches für die Kohle in den besetzten und angegliederten Gebieten, Leiter der Gruppe West (BekoWest), Verbindungsstelle Holland. Beko-West had de opdracht om de kolenopbrengsten in de westelijke
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bezette gebieden ‘auf einen Höchststand’ te brengen.

Bruch hechtte grote waarde aan de

bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening van de Staatsmijnen, omdat de kolenproductie daarvan
afhankelijk was. Bij de geallieerde luchtaanval op Geleen en omgeving van 5 oktober 1942 was de
electriciteitscentrale van de Staatsmijn Maurits getroffen, waardoor de kwetsbaarheid van de eigen
stroomopwekking was aangetoond. Bruch drong daarom aan op de bouw van koppellijnen, zodat de
levering van elektriciteit door andere stroombedrijven kon worden overgenomen als de voorziening door
de eigen mijncentrales zou uitvallen.
In juni 1940 was reeds een voorstel voor de aanleg van een koppelverbinding aan de Staatsmijnen
gedaan door de Rheinisch-Westfählische Elektrizitätswerke AG (RWE) te Essen. De Nederlandse directie
wees dit aanbod toen af met het argument dat de lijn Roermond-Eindhoven in bedrijf zou komen. Die zou
de Staatsmijnen verbinden met de centrale Geertruidenberg, waardoor de leveringszekerheid voldoende
197

gegarandeerd zou worden.

Bruch achtte deze voorziening kennelijk onvoldoende, want op zijn gezag

onderzocht Bakker begin 1943 de mogelijkheden voor de aanleg van aanvullende koppelverbindingen.
Deze had in eerste instantie de aansluiting van de Staatsmijnen via de ENCI met België in beschouwing
genomen, maar dat bleek moeilijker te zijn dan hij aanvankelijk veronderstelde. Daarom werd nu de
mogelijkheid van de aanleg van een aansluiting op de lijn van Brauweiler, in de omgeving van Keulen,
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naar Luik onderzocht.

Deze verbinding, die met een knik in noordelijke richting op een afstand van 16

km van de Staatsmijnen door Limburg liep, was al in juni 1941 in gebruik genomen. Bij Lutterade werd
een transformator geprojecteerd, die via een aftakking van de Belgisch-Duitse verbinding voor een directe
verbinding met de Mauritscentrale zou moeten zorgen. Deze lijn die door de RWE werd aangelegd, was
bij de bevrijding van het zuiden van ons land in september 1944 nagenoeg gereed, maar hij liep door de
oorlogshandelingen aanzienlijke schade op. Het eigendom van de lijn was door de RWE ondergebracht in
de dochtermaatschappij SA Elektra in Brussel. Na de oorlog ging dit eigendom op grond van het Besluit
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Vijandelijk Vermogen over naar de Nederlandse staat.
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De koppellijn tussen Roermond en Eindhoven, die de laatste schakel vormde van de verbindingsketen
van de Staatsmijnen en de centrale Geertruidenberg, was in 1942 gereed gekomen. Bij uitval van de
mijncentrales zou de centrale Geertruidenberg daardoor in beperkte mate hulp kunnen bieden. Deze
laatste centrale kampte namelijk met een gebrek aan reserveonderdelen en de capaciteit was daardoor
beperkt. Zodra de koppellijn Dordrecht- Geertruidenberg gereed zou zijn, zou het veel grotere vermogen
van de Rotterdamse centrales beschikbaar komen voor noodgevallen bij de Staatsmijnen. Bruch stelde
naar aanleiding hiervan nadrukkelijk vast, dat hij in verband met zijn verantwoordelijkheid voor een
ongestoorde kolenproductie in Zuid-Limburg de aanleg van de lijn tussen Dordrecht en Geertruidenberg
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wenste.

Bakker had hierdoor op hoog Duits niveau extra steun verworven voor de aanleg van de

koppelverbinding .

De aanleg van de koppelverbinding Dordrecht-Geertruidenberg
In de zomer van 1941 gaf Bakker opdracht aan de KEMA om het tracé vast te stellen voor de
koppelverbinding Dordrecht-Geertruidenberg. De KEMA maakte hierbij voor hand- en spandiensten
gebruik van personeel van het GEB Dordrecht, zodat de directie van dit bedrijf al vroeg op de hoogte was
van de plannen van Bakker. De Dordtse vertegenwoordigers in de Raad van Bijstand en de Raad van
Commissarissen zullen dus wel niet al te verrast geweest zijn door de aankondiging van Bakker in maart
1942 over de bouw van de lijn. Begin augustus 1941 was het tracé besproken met de voornaamste
vergunningverleners en kon het voorlopig vastgesteld worden.
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De koppelverbinding tussen Dordrecht en Geertruidenberg liep vanaf het 150 kV-station Oranjelaan in
de bebouwde kom van Dordrecht als ondergrondse kabel naar het opstijgpunt. In dit punt vond de
overgang plaats van de ondergrondse kabel naar de bovengrondse luchtlijn in de richting van
Geertruidenberg. In het 1300 meter lange ondergrondse tracé was een waterkruising opgenomen door de
Vlij, een waterloop op het eiland van Dordrecht. De bovengrondse luchtlijn met een lengte van 17
kilometer was opgehangen aan 51 hoogspanningsmasten. Vier daarvan waren bijzonder hoog, omdat de
geleiderdraden voor de kruising van de Nieuwe Merwede en de Amer daaraan waren opgehangen. De
lijn doorsneed de Brabantsche Biesbosch, die moeilijk toegankelijk was voor de aanleg van de
hoogspanningsmasten.
De verbinding van de
luchtlijn met het openlucht
Centrale
Geertruidenberg

150 kV-station van de
centrale Geertruidenberg
vond

plaats

overgang

zonder

naar

een

ondergrondse kabel (zie
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afbeelding 16).

Bakker

deelde in maart 1942 in
de Raad van Bijstand van
150 kVopenluchtstation
met kruisingsmast

Kruisingsma
st

Afb. 16 De centrale Geertruidenberg met het openlucht 150 kV-station en de
kruising over de Amer.
Bron: Fotoarchief van de PNEM.
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De opdrachtgever van de
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verbinding namens het Rijk was het departement van Waterstaat, wat in de praktijk betekende dat de
verantwoordelijkheid geheel bij Bakker lag. Hij hoefde zijn besluiten niet voor te leggen aan de Raad van
Commissarissen van EZH en de PNEM, zodat hij geen last had van ongewenste inmenging. Het maken
van de bestekken en tekeningen en de keuring van het materiaal werden uitbesteed aan de KEMA, terwijl
de Stichting Koppeling het toezicht op het werk had. De administratie, financiering en organisatie van het
project bleven verder strikt gescheiden van de projecten van de Stichting. Volgens de oorspronkelijke
planning moest de koppel-verbinding in het voorjaar van 1943 in bedrijf genomen worden. De lijn bleef tot
1952 in het bezit van de staat, daarna werd hij overgedragen aan de inmiddels opgerichte SEP.

Vergunningen voor de koppellijn Dordrecht-Geertruidenberg
In de oorlogsjaren verliepen de procedures voor vergunningsaanvragen op dezelfde manier als tijdens de
vooroorlogse periode. Dit betekende dat een hele reeks overheden en instanties, zoals polder- en
waterschapsbesturen, Rijks- en provinciale waterstaten en gemeente- en provinciebesturen toestemming
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moest verlenen voor de aanleg van de hoogspanningslijn.

Over het algemeen was er geen reden tot

klagen over de medewerking. Toen bijvoorbeeld de door Rijkswaterstaat voorgeschreven basaltblokken
voor de afwerking van de fundatieterpen van de kruisingsmasten over de Amer en de Merwede zelfs met
een Dringlichkeitsbescheinigung der Rüstungsinspektion niet te verkrijgen waren, ging deze instantie
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akkoord met de toepassing van betonblokken.

Alleen het overleg met de in de oorlog opgerichte
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Rijksdienst voor het Nationale Plan verliep wat moeizaam.

Deze dienst drong aan op ondergrondse

aanleg van de verbinding. Toen Bakker echter voorrekende dat de kosten hierdoor vier maal zo hoog
zouden worden, ging ook deze dienst akkoord met bovengrondse aanleg. Opmerkelijk was dat noch de
commissie die de belangen van het vroegere Nederlandse ministerie van Defensie waarnam, noch de
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden bezwaar hadden tegen de sloop van een oude kazemat
van het Nederlandse leger die in de weg stond van de fundatie voor de kruisingsmast bij de Nieuwe
Merwede.
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Kennelijk meenden de Duitsers, ten onrechte zoals aan het einde van oorlog bleek, dat het

ondenkbaar was dat de kazemat in een latere oorlogsfase nog gebruikt zou moeten worden. De
Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid gaf zonder problemen in
april 1942 toestemming voor de uitvoering van het werk. In juli 1942 verleende de Duitse Bevollmächtigte
für die Bauwirtschaft ontheffing van het bouwverbod, dat op 1 juli was ingesteld in verband met de bouw
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van de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie tegen de verwachte geallieerde invasie.

Eind 1942

waren alle benodigde vergunningen verkregen.

De aanleg van de grondkabel voor de koppellijn Dordrecht- Geertruidenberg
De NKF kreeg in september 1942 opdracht voor de levering van de grond- en waterkabels. Deze werden
met enige vertraging in december afgeleverd. Om dure graafwerkzaamheden in de winter te voorkomen,
werd de aanvang van het ingraven van de kabels uitgesteld tot april 1943. Inmiddels waren ook de
betonnen afdekplaten voor de kabels aangemaakt, ondanks de schaarste van de voor de productie van
deze platen benodigde cement. De werkzaamheden aan de ondergrondse kabel waren in juli 1943
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voltooid, ruim vóór het gereedkomen van de bovengrondse lijn.

De aanleg van de hoogspanningsmasten voor de koppellijn Dordrecht-Geertruidenberg
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In augustus 1941 werden de materialen voor de aanleg van de mastfundaties besteld. Het benodigde
betonijzer kon ondergebracht worden in het aan Nederland toegewezen ijzercontingent voor het derde
kwartaal van 1941. Er vond een overschrijding van de levertijd van een deel van het materiaal plaats van
ongeveer drie maanden, waardoor het begin van de aanleg van de mastfundaties (zie afbeelding 17)
210

vertraagd werd.

Ook de levering van de cement voor de fundaties
en het bekistings-hout liep niet van een leien dakje.
Bakker moest cement, dat bestemd was voor de
bouw van het 150 kV-station in Leiden, toewijzen
voor de fabricage van betonnen fundatiepalen voor
de hoogspanningsmasten van de rivierkruisingen. De
levering van de houten heipalen voor de overige
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masten leverde geen problemen op.

In mei 1942 begon het heien en in juli het
betonvlechten en betonstorten voor de fundamenten
Afb. 17 Mastfundatie met stelmal voor
ankerbouten.

van de masten. Hierbij ontstonden vertragingen door

Bron: Fotoarchief EZH Voorburg

slecht weer, te late levering van de benodigde bouten
voor de verankering van de masten en door

transportproblemen als gevolg van de slechte bodemgesteldheid in de Biesbosch. Om de voortgang van
het werk niet in gevaar te brengen, had Bakker van de Rüstungsinspektion vrijstelling verkregen van werk
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ten behoeve van de Wehrmacht voor de arbeidskrachten die aan de mastfundaties werkten.

De
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werkzaamheden waren eind 1943 klaar.

In september 1943 diende Bakker een klacht in bij de Dordtse Ortskommandant. Deze klacht betrof
het gevaar door afzwaaiende kogels vanaf het Duitse schietterrein in de ‘Nieuwe Stadspolders’ voor de
arbeiders die aan het nabijgelegen opstijgpunt van de lijn werkten. Ook Clostermann werd gevraagd
hierbij te interveniëren. In april 1944 herhaalde Bakker de klacht, nu ten behoeve van de arbeiders die de
mastmontage uitvoerden. Hierna trof het Wehrmachtbauburo maatregelen om het gevaar te verminderen.
Eind 1941 en begin 1942 bestelde Bakker het constructiestaal voor de masten van de luchtlijn. Het
materiaal kwam voor het overgrote deel uit Belgische en Duitse staalfabrieken. Kennelijk was het staal in
grote haast besteld, want toen de KEMA nader onderzoek uitgevoerd had naar de meest geschikte
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masttypes moest de bestelling drastisch gewijzigd worden.

Problemen traden ook op bij de opheffing van de blokkering door de Duitse autoriteiten van een grote
hoeveelheid staal die in oktober 1942 al geleverd was en voor montage gereed lag bij de
mastenconstructeur. Bakker verzocht aan Bruch, de Bevollmächtigter des Reichskommissars für die
besetzten niederländischen Gebiete für die Staatsmijnen in Limburg, om te interveniëren bij de
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Eisenreferent van de Rüstungsinspektion om dit ijzer vrij te krijgen.

Hij probeerde tegelijkertijd

vervangend materiaal bij Nederlandse handelaren te bestellen. Daarbij kwam hij in aanvaring met de
Algemeene Vereeniging voor de IJzerhandel (AVY), die haar leden verbood om het ijzer te leveren in
verband met een commercieel geschil met de Coopra, het inkoopbureau van de Nederlandse
nutsbedrijven. Bakker oefende sterke druk uit op de AVY en stelde voor om het geschil ter arbitrage voor
te leggen aan het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maar hij slaagde er niet in om de
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impasse te doorbreken.

Kennelijk waren er zelfs voor Bakker grenzen aan hetgeen hij met hulp van de

Duitse autoriteiten en via zijn positie als directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening kon bereiken.
Bruch had ook geen succes gehad bij de Eisenreferent want Bakker bestelde in de loop van april tot
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en met juni 1944 alsnog een grote hoeveelheid vervangend staal bij Krupp in Duitsland.

Door al deze

problemen ontstond er een achterstand in de uitvoering van de werkzaamheden ten opzichte van de
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oorspronkelijke plannen van anderhalf jaar.
Bakker had in november 1941 de constructie en plaatsing van de masten aan de firma Hermes
opgedragen. Deze firma begon in februari 1943 met het werk, hoewel toen nog pas een deel van het
constructiemateriaal was ontvangen. Het werk sleepte zich in de daarop volgende maanden moeizaam
voort, omdat er door gebrek aan materiaal geen complete masten gemonteerd konden worden. De
fabricage kwam volledig tot stilstand na de bovenbeschreven blokkering van het staal door de Duitse
autoriteiten. Het werk kwam pas weer op gang, nadat de eerste leveringen van de vervangende bestelling
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van mastmateriaal in mei 1943 binnenkwamen.

Er was een grote hoeveelheid zink nodig voor de bescherming van de masten tegen corrosie. Hoewel
dit materiaal bijzonder schaars was, verkreeg Bakker door de bemoeienis van Clostermann een
uitzonderingsvergunning voor de toepassing van dit materiaal van het Rijksbureau voor Non-Ferro
Metalen. Clostermann verkreeg ook de medewerking van de inmiddels benoemde Duitse Sparstoff219

kommissar, die tot taak had de toepassing van schaarse grondstoffen kritisch te beoordelen.

Clostermann raakte direct bij de fabricage van de masten betrokken doordat hij in augustus 1943
aanwijzingen gaf voor de verbetering van het montage- en fabricageprogramma. In oktober 1943
intervenieerde hij opnieuw toen Hermes een kriegswichtiger Auftrag gekregen had in het kader van de
Aktion Stahlbunker, een Duits programma om met spoed verdedigingsbunkers te bouwen. Omdat
Hermes verplicht was om voorrang te geven aan deze opdracht, trad er vertraging op bij het lassen van
de hoogspanningsmasten. Weer had de bemoeienis van Clostermann succes en kon de fabricage
voortgang vinden.
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In juni 1943 kon begonnen worden met de oprichting van de hoge rivierkruisingsmasten aan
weerszijde van de Amer en de Merwede. De werkzaamheden verliepen zonder problemen en waren
gereed in

november 1943. Aansluitend werden de overige masten gemonteerd en geplaatst.

Vertragingen traden vooral in het begin op door onbruikbare zinkwitverf en onwerkbare weersomstandigheden als gevolg van kou, regen en sneeuw gedurende de winter van 1943-1944.
De bodemgesteldheid in de Biesbosch met zijn vele kreken was een groot obstakel, vooral bij het
vervoer van arbeiders en materiaal. Daarnaast kwamen niet alle materialen op tijd aan als gevolg van
steeds grotere problemen met het transport van materiaal vanaf de fabriek naar de bouwplaats door
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gebrek aan dekschuiten.

Bakker moest moeite doen om te voorkomen dat het personeel, dat aan de masten werkte, door de
Duitsers elders werd ingezet. Door bemiddeling van Clostermann wist hij zelfs te voorkomen dat één van
deze medewerkers, een Rijksduitser, opgeroepen werd voor dienstneming bij de Wehrmacht, die kampte
met een groot tekort aan mankracht. Voor een ander wist hij een vrijstelling te verkrijgen van
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werkzaamheden ten behoeve van de Wehrmacht.

In augustus 1944 waren ondanks alle problemen bijna alle masten gemonteerd, ook twee masten die
met behulp van drijvende bokken over kreken in de Biesbosch moesten worden geplaatst.

De kabel en hulpmaterialen voor de bovengrondse lijn van de koppelverbinding DordrechtGeertruidenberg
Vanaf het opstijgpunt buiten de bebouwde kom van Dordrecht tot aan het 150 kV station van de centrale
Geertruidenberg was de koppelverbinding uitgevoerd als luchtlijn. Dit was mogelijk door de geringe
woondichtheid langs het tracé. In april 1942 tekende Bakker de overeenkomst met de NKF voor de
levering van de koperkabel ten behoeve van de lijn. De fabriek had al in september 1941 100 ton
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ruwkoper ter beschikking gekregen

en de productie was al gereed. Ook de aanvullende levering van
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bronskabel voor de aarddraden en voor de rivieroverspanningen leverde geen problemen op. De
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hoeveelheid was voldoende voor een dubbelcircuit-uitvoering van de beide rivierkruisingen.

Moeilijkheden ontstonden in september 1943 bij de bestelling van bronskabel voor de
spoorwegkruisingen. Het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen weigerde om een uitzonderingsvergunning
te verlenen. Bakker wendde zich daarna in november met steun van Clostermann tot de Duitse
Sparstoffkommissar met een uitgebreide verklaring over de noodzaak van het gebruik van de bronzen
geleiders. Ook nu weer leidde deze interventie tot succes. Niettemin was opnieuw aandrang nodig, nu bij
de Rijksdienst voor de Grondstoffenbesparing en Bedrijfsrationalisatie, om een verwerkingsvergunning
aan de NKF te verlenen. De mededeling dat de bevoegde Duitse autoriteiten geheel akkoord gingen met
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de toepassing van het brons, leidde tot het gewenste resultaat.

In februari 1944 werd het besluit genomen om de hele verbinding dubbel uit te voeren in verband met
het toenemende belang dat eraan gehecht werd. In april 1944 verzocht Bakker daarom aan de PGEM om
nog eens 60 ton kabel uit eigen voorraad aan hem ter beschikking te stellen. De PGEM stemde hiermee
in, maar verzocht wel om teruglevering in natura te zijner tijd, wat door Bakker werd toegezegd.
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Daarmee was alle kabel geleverd, ondanks een groot tekort aan koper. Dit tekort had al in oktober
1942 tot de zogenaamde Kupferaktion geleid. Koper in de bovengrondse netten moest vervangen worden
door ijzer om het grote tekort aan deze grondstof van de Duitse industrie te lenigen. Begonnen werd met
de huisaansluitingen, maar toen dat niet voldoende opleverde, dienden vanaf augustus 1943 ook dikkere
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leidingen te worden vervangen.

Het is tekenend voor het belang dat de Duitse autoriteiten, en met

name Clostermann, hechtten aan het Zuid-Hollandse koppelnet dat zij het koper hiervoor niet in beslag
namen.
Het koper van de PGEM was niet afkomstig uit de partij waarop Bakker in het begin van de oorlog
beslag had weten te leggen. Uit het Memoriaal van de Stichting Koppeling blijkt dat dit laatste koper
bestemd was voor de lijnen van Dordrecht naar Rotterdam (95 ton koper) en Den Haag- Leiden (88 ton).
Daarnaast werd 165 ton ter beschikking gesteld aan de PGEM voor de lijn Apeldoorn-Nijmegen. Dit
laatste koper zou niet gebruikt worden voor deze lijn maar ter beschikking komen van de lijn Leiden228

Velsen.

In februari 1942 werden de armaturen en klemmen (hulpstukken voor de montage van de geleiders) in
Duitsland besteld. In oktober 1943 berichtte de fabrikant dat het Berlijnse Rüstungskontor verboden had
nog klemmen te maken in de door de Stichting gewenste koperen uitvoering. Bakker was van mening dat
de klemmen in verband met het corrosiegevoelige klimaat in West-Nederland niet uit het vervangende
aluminium vervaardigd mochten worden. Hij probeerde daarom door bemiddeling van Clostermann toch
koperen klemmen te verkrijgen. Het benodigde koper hiervoor kon uit het Nederlandse kopercontingent
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ter beschikking gesteld worden.

Ditmaal had de bemiddeling van Clostermann niet het gewenste

succes, want in januari 1944 bleek nog steeds een deel van het materiaal te ontbreken. Om de voortgang
van de lijnmontage zeker te stellen probeerde Bakker met succes om een deel van het materiaal uit de
voorraad van andere Nederlandse elektriciteitsbedrijven te betrekken. Daarnaast liet hij in Nederland een
vervangende uitvoering fabriceren, wat na enige problemen ook lukte, zodat er voldoende klemmen ter
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beschikking kwamen.

In maart 1942 vond in Frankrijk de bestelling plaats van de 6000 benodigde isolatoren voor de
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montage van de lijn. De levering vond zonder vertraging plaats in juli 1942.

De montage van de geleiders en isolatoren van de koppelverbinding Dordrecht- Geertruidenberg
De montage van de geleiders en isolatoren was afhankelijk van het gereedkomen van de plaatsing van
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de masten. De firma Electron begon met de werkzaamheden in februari 1944, toen al besloten was om
de hele lijn met twee circuits uit te voeren. De werkvolgorde werd in samenhang met de plaatsing van de
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masten gepland.

Bakker deed er alles aan om de montage van de lijn te bespoedigen. Zo verkreeg hij vrijstelling van de
Arbeitseinsatz voor één van de opzichters. Door bemiddeling van Clostermann slaagde hij er in mei 1944
zelfs in om acht leidingmonteurs ter beschikking te krijgen, die dienstverpflichtet door de Duitsers ingezet
waren op het vliegveld Havelte. Toen de firma Hermes in juni achterop dreigde te raken met de
constructie en plaatsing van de masten, formeerde hij een ploeg uit deze acht elektromonteurs om hulp te
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bieden aan Hermes.

Intussen werden de omstandigheden voor het montagepersoneel steeds moeilijker. De arbeiders
leden honger en kou in de ontoegankelijke en vochtige Biesbosch. In februari 1944 vroeg de Bakker
tevergeefs extra rantsoenen voor levensmiddelen aan. Zelfs een verzoek om extra laarzen voor de
arbeiders werd slechts gedeeltelijk gehonoreerd door het Rijksbureau voor Huiden en Leder. Dit bureau
stelde voor, dat de arbeiders in de ploegen elkaars laarzen maar moesten aantrekken. In juni 1944
slaagde men er zelfs niet in om brandstof voor kookdoeleinden in de woonarken van de arbeiders te
verkrijgen. De arbeiders liepen in zulke vodden rond, dat Bakker een dringend verzoek richtte aan het
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Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten voor de toewijzing van werkkleding.

Bakker zette grote druk achter de werkzaamheden, omdat hij verwachtte dat ons land in het najaar
van 1944 bevrijd zou worden en hij wilde de koppelverbinding dan in bedrijf nemen. De bevrijding van
Nederland boven de grote rivieren liet echter op zich wachten en de voltooiing van de lijn werd daardoor
belet. Ten zuiden van de Nieuwe Merwede, in een ontoegankelijk gedeelte van de Biesbosch, werd tot
oktober 1944 doorgewerkt, waarna de toegang tot dit gebied door de Duitsers werd verboden. De
werkploegen vertrokken toen met achterlating van hun gereedschappen. De koppelverbinding tussen
Dordrecht en Geertruidenberg was bijna voltooid. Tot aan de overkant van het water bij den Kop van 't
Land stond de lijn al onder spanning.
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De uitvoering van het werk had anderhalf jaar langer geduurd dan

oorspronkelijk gepland. Deze vertraging werd vrijwel geheel veroorzaakt door de problemen met de
levering van het constructiestaal voor de hoogspanningsmasten.
6.3

De koppelverbinding Leiden-Velsen

Voorgeschiedenis
Tijdens de vergadering van de Raad van Bijstand van EZH van 5 maart 1942 kwam de aanleg van de
koppelverbinding tussen Dordrecht en Geertruidenberg aan de orde. Ir. Trooster, directeur van het GEB
Den Haag, vroeg naar aanleiding daarvan of het ook de bedoeling was om een koppelverbinding met
Noord-Holland te bouwen. Bakker antwoordde daarop dat hiertoe nog geen stappen waren ondernomen.
Het departement van Waterstaat beperkte haar aandacht voorlopig tot de lijn Dordrecht- Geertruidenberg,
omdat daardoor de belangrijke verbinding tussen de Zuid-Hollandse productiecombinatie en de
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mijncentrales tot stand zou komen.

Als gevolg van de in april 1942 verschenen rapportage van de VDEN over de wenselijkheid van een
landelijke koppeling veranderden de inzichten echter betrekkelijk snel. Op initiatief van de directies van de
Noord-Hollandse en Amsterdamse elektriciteitsbedrijven vond er in oktober 1942 overleg plaats met prof.
237

Van Staveren over de aanleg van het koppelnet in Noord-Holland.

Op 13 november 1942 vond er een speciale bijeenkomst plaats over het landelijke koppelnet tussen
de directies van alle belanghebbende elektriciteitsbedrijven in Nederland. Als reactie op de hierbij
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gevoerde discussie drong Bakker aan op spoed bij de oprichting van de geprojecteerde landelijke
Stichting. Hij was ook van mening dat parallel daaraan de plannen voor de koppellijnen Leiden-Velsen en
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Velsen-Amsterdam voortvarend moesten worden uitgewerkt.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VDEN op 17 december 1942 werd de landelijke
koppeling opnieuw besproken. De directeur van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland
(PEN), ir. J.A. Wijnmalen, deelde mede dat zowel Noord-Holland als Amsterdam positief stonden
tegenover de plannen voor de oprichting van de landelijke Stichting.
In mei 1943 stelde Bakker de Raad van Commissarissen van EZH op de hoogte van de plannen om
een koppelverbinding tot stand te brengen tussen Leiden en Velsen. Hij deelde mee dat hij voor het
verkrijgen van constructiestaal en betonijzer rekende op toewijzingen uit de kwartaalsgewijze
contingenten voor Nederland. Ook van Duitse zijde was men van de wenselijkheid van de verbinding
volkomen overtuigd doordat de centrale Velsen kort daarvoor twee luchtaanvallen te verduren had
gekregen. Wel zou de kopervoorziening volgens Bakker problematisch worden.
De elektriciteitsvoorziening van Zuid-Holland zou na het gereedkomen van de lijn DordrechtGeertruidenberg veel betrouwbaarder worden. Niettemin was volgens Bakker de verbinding met Velsen
ook voor Zuid-Holland van belang. Bij uitval van de grootste elektriciteitsfabriek, de centrale Galileïstraat
in Rotterdam, kon de centrale Velsen de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland voor een deel
overnemen. Koppelverbindingen waren volgens Bakker kwetsbare objecten voor ballons. Deze konden
door het werpen van storingsdraden de verbinding buiten bedrijf stellen. In dat geval was het van groot
belang als er naast de verbinding met Noord-Brabant nog een koppelverbinding met Noord-Holland was.
De Raad kon zich met deze zienswijze verenigen.
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Organisatie van de aanleg van de koppelverbindingen met Noord-Holland
Organisatorisch werd het project op poten gezet door de instelling van een bouwcommissie onder
voorzitterschap van Bakker. De directies van het PEN en het GEB Amsterdam hadden zitting in deze
commissie. Voor advisering werd gebruik gemaakt van het Centraal Bureau van de VDEN en van de
KEMA. Deze gedragslijn was ook voor de koppelverbindingen in Zuid-Holland gevolgd. Het lag daarom
voor de hand om dezelfde organisatie op te zetten voor de 150 kV-stations in Velsen en Amsterdam en
de aan te leggen koppelverbindingen. Hierdoor werd de eenheid van opzet en uitvoering van het
toekomstige landelijk koppelnet, waarvan de verbindingen Leiden-Velsen en Velsen-Amsterdam deel
zouden uitmaken, bevorderd. Deze organisatie gaf Bakker opnieuw een zeer belangrijke rol in het project.
Hij vertegenwoordigde EZH namelijk als directeur en hij was als directeur-generaal van de
Elektriciteitsvoorziening tevens voorzitter van de bouwcommissie, terwijl de KEMA en de VDEN de voor
hem oude vertrouwde rol speelden.
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Besluitvorming over de aanleg van de koppelverbindingen met Noord-Holland
In de vergadering van de Raad van Commissarissen van EZH van 22 juni 1944 bracht Bakker een
regeling in ‘omtrent den bouw van de 150 kV-koppellijnen Leiden-Velsen en Velsen-Amsterdam’. Hierin
was vastgelegd welke werken door de onderscheiden partijen zouden worden uitgevoerd. De investering
zou voor EZH ongeveer 1¼ miljoen gulden bedragen; dit was de helft van de investering in de lijn tussen
Leiden en Velsen. De financiering was voor EZH geen probleem omdat de provincie Zuid-Holland een
krediet aan EZH had verleend van 12 miljoen gulden voor de koppelverbindingen en hiervan was pas 9
miljoen uitgegeven. De investering van de partners was aanmerkelijk groter, omdat die behalve de
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koppellijn Velsen-Amsterdam ook de bouw van de 150 kV-koppelstations Velsen en Amsterdam omvatte.
De Raad van Commissarissen van EZH stemde in met de voorgestelde regeling evenals de besturen van
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de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Tracering
In het najaar 1943 was de tracering van de koppelleiding begonnen. De totale lengte van het
bovengrondse deel van de lijn was 40 km en de lengte van de ondergrondse aansluitkabels op de
stations in Leiden en Velsen was 1,3 km.
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Het bleek niet eenvoudig om een in zowel technisch als in

landschappelijk opzicht bevredigend tracé voor het bovengrondse lijngedeelte vast te stellen. De aanleg
ten westen van de bollenstreek was door de bebouwingssituatie en de te doorsnijden duinlandschappen
niet toelaatbaar. Er werden daarom verscheidene oostelijk gelegen alternatieven getekend en met de
betrokken instanties besproken. De onderhandelingen met de Stedebouwkundige Dienst van ZuidHolland, de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland, de
Rijksdienst voor het Nationale Plan en een aantal eigenaren van fabrieksterreinen duurden voort tot eind
juli 1944. Op 24 juli 1944 zou begonnen worden met het uitzetten van het tracé, maar toen waren nog niet
alle piketpalen beschikbaar. De verkrijging van piketpalen bleek niet zo eenvoudig; er moest een
urgentieverklaring bijgevoegd worden bij de aanvraag aan het Centraal Bureau van de Rayon-HoutGemachtigde. Zonodig kon aan dit formulier een urgentieverklaring van de Rüstungsinspektion worden
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toegevoegd, omdat die instantie bekend was met de urgentie van het werk.

Dit was echter niet meer

nodig omdat begin september, na Dolle Dinsdag, het werk werd stilgelegd.

Staal voor het schakelstation Velsen
Voor de bouw van het 150 kV-station Velsen van de PEN was 330 ton materiaal voor het staalskelet
nodig. Om de voortgang van de bouw te bespoedigen bestelde Bakker, dit keer als directeur van EZH, in
februari 1944 al vast een deel van het materiaal. Dit werd in mei 1944 geleverd, waarna in juni 1944 de
levering voor de rest van het materiaal werd opgedragen. Op verzoek van Bakker nam de PEN, waarvoor
het station gebouwd werd, de bestellingen van EZH
over (zie afbeelding 18).
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In augustus 1944 vond er een belangrijke
bespreking

plaats

met

Clostermann

Rüstungsinspektion

over

de

totale

van

de

benodigde

hoeveelheid ijzer en staal voor de 150 kV-stations in
Velsen en Amsterdam en de koppelverbindingen
tussen Leiden en Velsen en tussen Velsen en
Amsterdam. Tot dan toe was het ijzer voor
Afb. 18 Het na de oorlog gereedgekomen 150
kV-station Velsen.
Bron: VDEN, De Elektriciteitsvoorziening van Nederland
(Arnhem 1963) 31.

koppelverbindingen toegewezen uit het contingent
dat direct aan de BON was verleend. Dit hield in dat
het ijzer niet te boek stond als ijzer ten behoeve van
de bouw, waardoor er geen toestemming nodig was
van de heren Werkshagen en Stolzenbach, de

Bevollmächtigten für die Bauwirtschaft. Deze procedure kon door de steeds scherper wordende
instructies uit Berlijn niet meer gevolgd worden. Het was noodzakelijk om de normale weg voor de
aanvraag van bouwijzer via de Bauwirtschaft te volgen, maar in dat geval zou de grote hoeveelheid
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benodigd ijzer voor de schakelstations niet toegewezen worden door de Bauwirtschaft. Deze instantie had
in juli 1944 bekendgemaakt, dat de uitvoering van bouwwerken waarvoor veel ijzer nodig was in opdracht
van de Berlijnse instanties uitgesteld moest worden tot na de oorlog, al waren ze nog zo belangrijk.
Provisorische uitvoering met houten hoogspanningsmasten werd afgewezen in verband met de rivier- en
wegkruisingen in het tracé. De enige mogelijkheid was daarom slechts één van de koppelverbindingen,
namelijk die tussen Leiden en Velsen, met het bijbehorende hoogspanningsstation gedeeltelijk aan te
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leggen.

Masten voor de aanleg van de koppelverbindingen met Noord-Holland
Voordat deze leveringsproblemen van constructiestaal optraden, had Bakker, in zijn functie als directeurgeneraal, in februari 1944 al een deel van het materiaal voor de masten besteld. Bij onderhandelingen
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met een Duitse leverancier deelde hij desgevraagd mee dat ‘der Bau als kriegswichtig anerkannt ist’.

Omdat de lijn niet door het Rijk, maar voor rekening van EZH, PEN en GEB Amsterdam werd gebouwd,
namen deze bedrijven de bestellingen in februari 1944 van het Rijk over. In augustus 1944 was een deel
van het materiaal geleverd; dit werd opgeslagen bij de firma Kloos die de masten zou monteren en
plaatsen. Daarna berichtte EZH aan Kloos dat de staalfabriek het overige bestelde materiaal pas tussen
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september 1944 en januari 1945 kon leveren. Deze leveringen vonden niet meer plaats.

Kloos had onvoldoende staal om met de constructie van de masten aan te vangen. Daardoor kon de
verzinking van de masten tegen corrosie niet plaatsvinden. Het schaarse zink kwam echter toch ter
beschikking, omdat het Bureau Non-Ferro Metalen, na aanvankelijke weigering, in mei 1944 toestemde in
de levering.
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Koper voor de bovengrondse lijn naar Velsen
Zoals reeds vermeld had Bakker 165 ton koper, dat oorspronkelijk bestemd voor de 150 kVkoppelverbinding Nijmegen-Apeldoorn, toegewezen aan de lijn Leiden-Velsen. Hij was van mening dat de
aanleg van deze verbinding door de oorlogsomstandigheden veel urgenter was dan de lijn in
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Gelderland.

Voor de verbinding tussen Amsterdam en Velsen was geen materiaal meer en daarom

werd de bouw hiervan uitgesteld. De reeds genoemde Kupferaktion werd vanaf augustus 1943
intensiever doorgevoerd bij de elektriciteitsbedrijven. Het Rijksbureau voor Non-Ferro Metalen wilde
daarom beslag leggen op het door Bakker gereserveerde koper. Deze gaf in september 1943 uitleg aan
het genoemde bureau over de gewijzigde bestemming van het koper en het grote belang van de
verbinding voor de elektriciteitsvoorziening van het westen van het land. Daarbij wees hij erop dat de
Duitse autoriteiten, en met name Regierungsbaurat Clostermann, volledig overtuigd waren van dit belang.
Kennelijk waren deze argumenten voldoende om verdere pogingen tot onteigening te voorkomen, want
het koper bleef ter beschikking van de geplande hoogspanningslijn. Niet alle kabelleveringen verliepen
echter zonder problemen, want voor 10 ton bronskabel was in september 1944 nog geen
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verwerkingsvergunning ontvangen.

Bakker was van mening dat de lijn niet met staal-aluminiumgeleiders kon worden uitgevoerd omdat hij
corrosie verwachtte door de nabijheid van de zee. Hij vond de aanleg van de lijn echter zo belangrijk, dat
hij toch opdracht gaf aan het Centraal Bureau van de VDEN om de toepassing van dit materiaal in plaats
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van koper te onderzoeken.

In oktober 1943 waren in Frankrijk 12.000 isolatoren besteld, de levering

was zonder problemen in maart 1944 voltooid.
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Grondkabel en transformatoren voor de aanleg van de koppelverbinding met Velsen
In het najaar van 1943 werden bij de firma Savoissienne in Frankrijk de transformatoren voorlopig in
opdracht gegeven. De compensatieleveringen voor het voor de productie benodigde ijzer waren in
augustus 1943 afgewikkeld en die voor het koper in mei 1944. In maart 1944 waren intussen de
grondkabel en de waterkabel besteld, eveneens in Frankrijk.
Door de bevrijding van Frankrijk werden de grondkabel en de transformatoren niet meer geleverd. Ook
het grootste deel van de nog benodigde staalleveranties kwam niet meer tot stand. Ná september 1944
werden de werkzaamheden stilgelegd en pas na de oorlog weer hervat.
6.4

Overige verbindingen

De aanleg van de overige kabels en lijnen binnen Zuid-Holland wordt slechts globaal beschreven, omdat
zich daarbij vergelijkbare problemen voordeden als bij de al behandelde koppelverbindingen.
De bouw van de mastfundaties van de lijn Den Haag-Leiden begon in september 1941 en kwam in
september 1942 klaar. De constructie en plaatsing van de masten vond plaats in de maanden juli tot en
met oktober 1942 en het spannen van de geleiders en isolatoren was voor het einde van 1942 voltooid.
Het 150 kV-station in Leiden werd zonder de behuizing van de schakelinstallaties gebouwd. De aankoop
van deze installaties leverde problemen op en ze waren niet nodig zolang de verbinding met Velsen nog
niet tot stand was gebracht. De bouw van het aldus vereenvoudigde station was in oktober 1941 klaar. De
montage van de grondkabels voor één van de beide circuits was einde februari 1943 gereed, zodat de
verbinding daarop in gebruik genomen kon worden. Net als bij het 150 kV-station Dordrecht werd de
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transformator van Savoissienne pas eind 1943 geleverd.

De verbindingen van Rotterdam met Gouda en Den Haag met Delft waren geprojecteerd als 25 kVgrondkabels. Bij de aanleg van de verbinding tussen Rotterdam en Gouda kon tot Moordrecht gebruik
worden gemaakt van een reservekabel van de Nederlandse Spoorwegen. De aanleg van het overige deel
van de verbinding en van het 25 kV-station waren eind 1942 gereed. De 25 kV-transformator werd door
de oorlogsomstandigheden niet op tijd geleverd. Daarom werd, na aanpassing, een reservetransformator
van het GEB Den Haag ingezet. Door deze improvisatie was het mogelijk de verbinding eind december
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1942 in gebruik te stellen.

De 25 kV-kabel van Den Haag naar Delft was eind 1943 gelegd en gemonteerd. Door de schaarste
aan bouwmateriaal en problemen bij de vergunningverlening voor het 25 kV-station besloot de
bouwcommissie af te zien van de bouw van dit station. Om

de elektriciteitsvoorziening van het

voorzieningsgebied van het GEB Delfland met polderbemalingen en veel voedselindustrie veilig te stellen,
werd een oude niet meer gebruikte 10 kV-verbinding met Den Haag in september 1944 weer in bedrijf
genomen. De nieuw aangelegde kabelverbinding voor 25 kV werd in november 1944 onder een spanning
van 10 kV in bedrijf gesteld, waardoor de leveringszekerheid beter gewaarborgd kon worden.
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In 1946

kon pas overgegaan worden op de bedrijfsvoering van de kabel met 25 kV, terwijl het station pas in 1947
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geheel gereed was.
6.6

Ter afsluiting

De materaalvoorziening was het belangrijkste probleem bij de aanleg van het koppelnet in Zuid-Holland
gedurende de bezettingsperiode. Directeur-generaal Bakker had dit voorzien en daarom had hij de hand
gelegd op een grote voorraad lood en koper voor de fabricage van kabels en leidingen. Meer problemen
ontstonden er bij cement, hout en constructiestaal voor de hoogspanningsmasten. In de loop van de
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oorlog namen vooral de problemen met het verkrijgen van constructiestaal toe.
De Nederlandse bureaus die bij de aankoop van materiaal betrokken waren gaven voorrang aan de
hoogspanningsaanleg. Ook de betrokken Duitse instanties verleenden hun volle medewerking, omdat de
elektriciteitsvoorziening gezien werd als een Duits belang. Met name de Rüstungsinspektion assisteerde
bij de aankoop van staal en het verkrijgen van vrijstellingen van de Arbeitseinsatz. Niettemin kon niet
voorkomen worden dat de vertragingen van de aanleg van het net in de loop van de oorlog toenamen. Tot
september 1944 waren deze echter niet uitzonderlijk vergeleken met de situatie van vóór de oorlog.
Bakker speelde opnieuw een belangrijke rol bij de realisering van de projecten.
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8. DE GEBEURTENISSEN NA DOLLE DINSDAG
Ná september 1944 werd de situatie in het bezet Nederland steeds moeilijker. De aanvoer van voedsel en
brandstof stagneerde, wat de hongerwinter tot gevolg had. Paragraaf 1 beschrijft het gebruik dat van de
mogelijkheden van het koppelnet werd gemaakt onder de moeilijke omstandigheden van deze laatste
oorlogsperiode. Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) ontstond er paniek bij de Duitse autoriteiten en de
NSB’ers als gevolg van de snelle opmars van de geallieerde troepen. Vele Duitse instanties werden
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daarna geëvacueerd naar hun Ausweichquartiere.

Na deze gebeurtenissen lag het werk aan de koppelverbinding met Geertruidenberg stil. In paragraaf
2 komt aan de orde wat er daarná met deze lijn is voorgevallen. Hierbij wordt ook ingegaan op het gebruik
dat van de lijn gemaakt werd nadat ons gehele land was bevrijd. Paragraaf 3 behandelt kort de aanleg
van de lijn Leiden-Velsen na de oorlog. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal conclusies.
7.1

De bedrijfsvoering met het koppelnet ná september 1944

Eind 1944 had het koppelnet zijn nut al bewezen bij het optreden van een bedrijfsstoring in het 150 kVstation Rotterdam. Om de storing op te heffen, moest het gehele station losgekoppeld worden, waardoor
de centrale Galileïstraat geen stroom meer kon leveren. Via het koppelnet kon de elektriciteitslevering aan
Rotterdam opgevangen worden door de andere centrales in Zuid-Holland, zodat er geen onderbreking
van de stroomlevering plaatsvond.
De geallieerden bevrijdden na 4 september 1944 Zuid-Nederland en als gevolg daarvan was WestNederland verstoken van de aanvoer van kolen uit de Limburgse mijnen. In verband daarmee was het
duidelijk dat de elektriciteitsvoorziening niet op niveau van de voorafgaande jaren gehandhaafd kon
worden. In januari 1941, toen er ook een tijdelijk tekort aan kolen was opgetreden, was er voor een
dergelijke situatie een regeling ontworpen. De directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening zou in
geval van kolenschaarste als landelijk lastverdeler optreden. Dit betekende dat hij zou bepalen welke
categorieën gebruikers geen stroom meer zouden krijgen. De elektriciteitgebruikers waren, afhankelijk
van hun belang voor het dagelijks leven, ingedeeld in zeven groepen met afnemende prioriteit. Die
groepen zouden successievelijk worden afgeschakeld naar gelang de elektriciteitsproductie af zou
nemen. De sub-lastverdelers, de directeuren van de provinciale bedrijven en EZH, zouden dan op
aanwijzing van de directeur-generaal de vereiste maatregelen treffen. In verband met de verwachte kolenschaarste gingen de elektriciteitsbedrijven op 6 september 1944 over tot het afschakelen van de industrie
voor zover die niet voor Duitse belangen werkte. Op 11 september kondigden de bezetters een
Fertigungssperre (productieverbod) dat gold voor alle industrieën, behalve de voedselvoorziening.
De maximale stroombelasting ging, door afschakeling van de industrie in september, terug van 100
MW naar 80 MW waardoor de elektriciteitsproductie zoveel mogelijk geconcentreerd kon worden op de
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grote en efficiënte centrale Galileïstraat in Rotterdam (zie figuur 11).

Deze maatregel leidde tot een zo

zuinig mogelijk gebruik van de resterende kolen. Het jaarverslag van 1944 vermeldt hierover: ‘In deze
periode is de groote waarde van het koppelnet voor een zo economisch mogelijke productie eerst recht
gebleken: alleen door de concentratie van de geheele productie in één fabriek is het mogelijk geweest de
voorziening van de vitale bedrijven in de geheele provincie tot 10 April 1945 in stand te houden’.
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De

centrales van Gouda, Den Haag, Leiden, en Delft konden door de overname van de productie door de
centrale Galileïstraat tussen begin september en begin november 1944 achtereenvolgens worden
stilgelegd. Dordrecht moest doordraaien om het eigen voorzieningsgebied van stroom te voorzien, omdat
de koppeling met het 150 kV-net was verbroken. Dit was het gevolg van een schade, die eind augustus
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in het 150 kV-station Oranjelaan was opgetreden.
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Eind 1944 kwamen er uit Berlijn bevelen om bij terugtocht van de Duitse troepen niets bruikbaars
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achter te laten.

Tussen 22 september en 30 september 1944 bliezen speciale Sprengtrupps

(vernielingstroepen) uit Duitsland daarom een aantal havenkaden op in Rotterdam, hetgeen regelmatig
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storingen veroorzaakte aan de stroomkabels in dat gebied.

Ook alle elektriciteitscentrales in Nederland

zouden op grond van deze ‘verbrande aarde’-bevelen vernietigd moeten worden. Dat is bij de centrales
van de Staatsmijnen, Tilburg en Geertruidenberg inderdaad gebeurd.
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Bron: Eenige bijzonderheden over het bedrijf van EZH, gedurende de periode Augustus
1944-medio Juli 1945, Archief EZH Leiden doos Algemeen, Overzichten en Voordrachten.
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Fig. 11 De maximale belasting van EZH in de periode
1 augustus 1944 tot 1 augustus 1945.
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Rijkscommissaris, wees hij op de
gevaren voor land en volk als de
elektriciteitsvoorziening volledig zou
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aan

de

risico’s

voor

de

volksgezondheid wanneer de drinkwatervoorziening en de rioolwaterafvoer stagneerden. Ook wees hij op
het overstromingsgevaar in de polders van West-Nederland als de elektrische bemalingspompen tot
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stilstand zouden komen.

Wellicht is deze brief, die Bakker volgens afspraak met dr. H.M. Hirschfeld, de

secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart opstelde, van invloed geweest bij het
voorkomen van het opblazen van nog meer elektriciteitscentrales. Lang niet alle Duitse instanties stonden
namelijk achter de grove vernielingen. Rijkscommissaris Seyss-Inquart sprak in het bijzijn van Hirschfeld
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over slagersmethoden.

Mogelijk heeft dit alles een rol gespeeld bij de bijzondere interpretatie die

Clostermann aan het ‘verbrande aarde’-bevel gaf. Hij legde dit zodanig uit, dat de elektriciteitscentrales
onbruikbaar gemaakt moesten worden in plaats van vernietigd. In zijn opdracht werden daarna in het
najaar van 1944 en het voorjaar van 1945 successievelijk de turbineregulateurs bij een aantal centrales
die niet meer in werking waren, weggehaald.
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Deze regulateurs zijn onmisbare onderdelen die de

draaisnelheid van de turbine bepalen.
Onmiddellijk na de Duitse overgave nam de directeur van het GEB Den Haag, ir. M.S.H. Trooster,
contact op met de Rüstungsinspektion om deze onderdelen terug te krijgen. Het resultaat hiervan was dat
al op 7 mei 1945 de regulateurs van de centrales in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft,
Haarlem en Amsterdam weer boven water kwamen. De Dordtse regulateurs werden na een korte
speurtocht in het Duitse Gronau gevonden. Dankzij de durf van Clostermann en de snelle actie van
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Trooster was het vlak na de oorlog al weer mogelijk om in West-Nederland stroom op te wekken.

Nà september 1944 werden alle werkzaamheden aan het koppelnet stilgelegd en richtten de
elektriciteitsbedrijven zich al improviserend op een zo goed mogelijke handhaving van de
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stroomvoorziening. Bakker moet ingezien hebben dat hij onder die omstandigheden in het bezette deel
van Nederland weinig meer kon uitrichten en daarom ging hij rond Kerstmis 1944 door de Biesbosch naar
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bevrijd gebied. Daar bereidde hij de stroomvoorziening van West-Nederland na de bevrijding voor.

De Rüstungsinspektion was na ‘Dolle Dinsdag’ verplaatst naar Amersfoort, waarna het toezicht op de
kolenvoorziening van de Nederlandse elektriciteitbedrijven overging op R. Fiebig, de Beauftragte für die
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Niederlände des Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion in Den Haag.

Fiebig was in die

tijd, na Fischböck, de hoogste autoriteit op economisch gebied. Hoewel de bezetters hadden verklaard,
dat zij nimmer kolen uit Duitsland aan Nederland ter beschikking zouden stellen, verklaarde Fiebig zich in
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november 1944 bereid dagelijks 900 ton kolen per trein uit Duitsland aan te voeren.

Hiervan was

ongeveer de helft bestemd voor de Zuid-Hollandse elektriciteitsbedrijven. Deze hoeveelheid was niet
voldoende om verdere beperkingen van het stroomgebruik te voorkomen. Op 19 november werd de
elektriciteitslevering aan de burgerij gestaakt en de trams reden na 1 december 1944 niet meer. Hierdoor
ging de belasting met ongeveer de helft omlaag (zie figuur 11). Omdat de kolenaanvoer in januari 1945
verminderde tot 250 ton per dag oefenden de elektriciteitsbedrijven druk uit op de Duitse autoriteiten om
de industrie die voor de Wehrmacht werkte af te schakelen. Deze afschakeling kwam echter pas in maart
1945 tot stand, toen de toestand nog nijpender was geworden. De omsingeling van het Ruhrgebied in
april legde de kolenaanvoer volledig stil . Als gevolg hiervan moest de stroomlevering op 9 april 1945
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worden gestaakt; alleen een aantal noodcentrales produceerden nog elektriciteit.
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Naast problemen met de productie van kolen in Duitsland

leidde ook de spoorwegstaking tot een

verminderde kolenaanvoer. Deze staking was eind september 1944 door de Nederlandse regering in
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Londen uitgeroepen na de geallieerde luchtlandingen op 17 september bij Nijmegen en Arnhem.

Ook

bemoeilijkten de geallieerde bombardementen op de spoorwegen de kolenaanvoer in de laatste maanden
van de oorlog.
Op een aantal plaatsen was het Zuid-Hollandse koppelnet aangelegd langs spoorlijnen, bij stations of
treinemplacementen. Als gevolg hiervan raakte dit koppelnet bij de aanvallen op het spoorwegnet
beschadigd. Vooral het emplacement in Leiden was het doelwit, omdat de geallieerde vliegtuigen het
vervoer van V 2-raketten wilden verhinderen. Deze raketten werden vanuit Wassenaar op Londen
afgevuurd. Zowel de 150 kV-verbinding tussen Leiden en Den Haag als de kabels in de buurt werden bij
diverse aanvallen beschadigd. De bovengrondse lijnen waren ook vaak rechtstreeks het doelwit voor
aanvallen met boordkanonnen, evenals de bovengrondse 10 kV-lijnen die voor tijdelijke vervanging
aangelegd waren. De reparaties van deze verbindingen betekenden een gevaarlijke klus voor de EZH273

medewerkers.

Een bombardement op 3 maart 1945 op het Bezuidenhoutkwartier richtte zoveel schade
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aan, dat tijdelijk geen elektriciteit geleverd kon worden aan Den Haag, Leiden en Delft.

Incidenteel

moesten al stilgelegde centrales opnieuw opgestart worden als hun verzorgingsgebied door schade aan
de koppelverbindingen niet meer vanuit de centrale Galileïstraat in Rotterdam van stroom kon worden
voorzien.
7.2

De lijn Dordrecht-Geertruidenberg ná september 1944

Nadat het werk aan de lijn Dordrecht-Geertruidenberg in september 1944 was stilgelegd, hadden de
Duitsers springladingen onder de 95 meter hoge kruisingsmasten bij de Nieuwe Merwede aangebracht.
Ze wilden, als de militaire noodzaak dat vorderde, deze masten opblazen om de vaargeul van de rivier
versperren.
In verband daarmee werd in het najaar alles in gereedheid gebracht om na de bevrijding een noodlijn
op houten palen te kunnen aanleggen. Een relatie van Bakker zou cement reserveren en voor eventueel
benodigd ijzer en staal kon geput worden uit het al afgeleverde materiaal voor het 150 kV-station Velsen.
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Dit station kon toch niet op korte termijn gebouwd
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worden.

Tegelijkertijd drong Bakker met succes

aan bij de Duitse instanties op het verwijderen van de
explosieven.
Ook een tweede keer lukte het om een Hauptmann,
die een schriftelijk bevel bij zich had om de masten te
laten springen, tot andere gedachten te brengen.
Bakker en ir. H.F.A. Roodenburg, de directeur van
het
Afb. 19 Houten noodmast van de
koppelverbinding Dordrecht-Geertr’ berg.
Bron: Fotoarchief EZH Voorburg.

GEB-Dordrecht,

argumenteerden

dat

de

vernieling zinloos was omdat de versperring van de
vaargeul door de omgehaalde masten zonder moeite
kon worden opgeruimd. Deze daad zou ná de oorlog
naar hun mening stellig aangemerkt worden als

oorlogsmisdaad.
Toen de gevechten zich vlak voor het einde van de oorlog naar de Biesbosch verplaatsten, kreeg de
plaatselijke Duitse militaire commandant onbeperkte bevoegdheden. Deze liet alsnog de mast aan de
Brabantse kant van de Merwede en nog een aantal andere masten opblazen. Na de bevrijding werden
deze masten vervangen door de noodlijn op houten
palen (zie afbeelding 19). Dankzij de voorbereiding
gedurende de oorlog kon dit karwei in bijzonder korte
tijd worden geklaard.
Op 23 juli 1945 opende de minister ir. Th.S.G.J.M.
van Schaik van het nieuw ingestelde ministerie van
Verkeer en Energie de verbinding door het parallel
schakelen van de centrales van de Staatsmijnen en
die van Rotterdam. De eerste dag kon een vermogen
van 10 MW geleverd worden en de volgende dag al
Afb. 20 Verwoeste turbogeneratoren van de
centrale Geertruidenberg.
Bron: Het bedrijf der N.V. Provinciale Noord-Brabantse
Electriciteits-Maatschappij voor en na de oorlog

20 MW. In de periode daarna hebben zowel de ZuidHollandse centrales als de mijncentrales stroom
geleverd aan Noord-Brabant. De opwekcapaciteit van
de provincie zelf was uitgeschakeld, omdat de
Duitsers de centrales van Geertruidenberg en Tilburg

hadden opgeblazen (zie afbeelding 20).
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In juli 1946 werd een provisorische verbinding tot stand gebracht tussen het Belgische en Duitse
hoogspanningsnet met het Nederlandse koppelnet door het in gebruik nemen van de luchtlijn Lutterade277

Jupille-Brauweiler. De Duitsers hadden deze verbindingen al in de oorlog voorbereid.

Sindsdien was

uitwisseling van stroom met het buitenland mogelijk.
7.3

De verbinding Leiden-Velsen ná de oorlog

De werkzaamheden aan de lijn Leiden-Velsen, die na 5 september 1944 waren stilgelegd, werden na de
oorlog werden weer hervat. In april 1946 berichtte Bakker aan de Raad van Commissarissen van EZH dat
de bestellingen voor materiaal geplaatst waren, maar dat er nog weinig geleverd was. De prijzen waren
zeer gestegen, doordat er een enorme vraag naar materiaal was tegenover een zeer gering aanbod. De
voorbereidingen verliepen ook moeilijker dan gedurende de oorlog, want Bakker deelde mee: ‘De
voorbereiding is echter thans wel veel moeilijker dan in bezettingstijd, doordat vele instanties haar werk-
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zaamheden hervat hebben. Zoo moet thans overleg worden gepleegd met het Nationale Plan, de
Natuurschooncommissie en de provinciale planologische diensten, waarvan vooral de laatsten heel wat
moeilijkheden opwerpen. Ook de medewerking van verschillende landeigenaren tot het plaatsen van
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masten op hun grond blijkt thans vaak veel moeilijker te verkrijgen dan gedurende de bezetting’.

Kennelijk leidden de na de oorlog weer ingestelde democratische procedures tot vertraging bij de
besluitvorming.
De mogelijkheid werd nog overwogen om het werk uit te stellen in het algemeen belang, er was
namelijk in heel Nederland een nijpend tekort aan materiaal en mankracht. Dit tekort trad echter ook op bij
elektrische energie, die onmisbaar was bij de nationale wederopbouw. Omdat de lijn de beschikbaarheid
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van elektriciteit verhoogde was de Raad van mening dat de aanleg urgent was.

Door problemen met wijzigingen van het tracé, gebrek aan bouwmaterialen en arbeidskrachten,
alsmede lange levertijden van materiaal, duurde het tot begin 1947 voor de bouw- en
montagewerkzaamheden konden beginnen. De verbinding Leiden-Velsen kwam pas 20 mei 1949
gereed. De totale bouwtijd in vredestijd was dus ongeveer twee jaar en drie maanden geweest; dit was
langer dan de in de oorlog gebouwde lijn Dordrecht-Rotterdam die er min of meer mee overeen kwam.
7.4

Ter afsluiting

In de moeilijke periode ná september 1944 is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het
koppelnet. Door alleen de efficiënte centrale Galileïstraat in werking te laten, werd het gebruik van de
schaarse kolen beperkt. Bij uitval van deze centrale kon de totale elektriciteitsverbinding van de provincie
overgenomen worden door de overige centrales. Door het snelle herstel van de lijn DordrechtGeertruidenberg na de bevrijding, kon Zuid-Holland eerst stroom afnemen van de mijncentrales en later
stroom leveren aan Noord-Brabant. Deze gang van zaken bevestigde de visie van Bakker, die alles op
alles had gezet om het koppelnet zo snel mogelijkaf te bouwen. Opvallend zijn de Duitse inspanningen
om de kolenvoorziening van de elektriciteitscentrales in het bezette gebied, zo goed en zo kwaad als dat
ging, overeind te houden.

73

9. SAMENVATTING
Hoe, en onder invloed van welke factoren, kwam tussen 1930 en 1945 het hoogspanningskoppelnet in
Zuid-Holland tot stand en welke rol speelden de Duitse bezettingsautoriteiten daarbij?
Het resultaat van het onderzoek naar deze probleemstelling is in het volgende samengevat. De nadruk
ligt hierbij vóór de oorlog op het besluitvormingsproces binnen de overheid over de aanleg van het
koppelnet. Tijdens de bezettingsperiode gaat de aandacht vooral uit naar de achtergrond van de houding
van de Duitse bezettingsautoriteiten en de invloed van een aantal belangrijke actoren.
Vóór de oorlog speelde de besluitvorming over het Zuid-Hollandse koppelnet zich af op het niveau van
het Rijk, dat de kaders vaststelde voor de ontwikkeling, Gedeputeerde Staten, die het beleid vaststelden,
en de gemeenten en hun elektriciteitsbedrijven, die het beleid uitvoerden.
De regering gaf tussen 1930 tot 1938, net als in de periode daarvoor, niet veel sturing aan de
Nederlandse elektriciteitssector. Pas in 1939, toen er oorlog dreigde, kwam er steun van het Rijk voor de
aanleg van het koppelnet in West-Nederland.
In de periode 1933-1940 was het provinciaal bestuur de belangrijkste drijvende kracht achter de
totstandkoming van het koppelnet in Zuid-Holland. Vlak vóór de bezetting van ons land door de Duitsers
waren de plannen van Gedeputeerde Staten tot oprichting van de NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland
bijna geslaagd. De oprichtingsvergadering mislukte echter, omdat de deelnemende gemeenten niet
bereid waren hun centrales aan de NV over te dragen. Zij vreesden dat de zelfstandigheid van hun
energiebedrijven hierdoor aangetast zou worden. Deze angst speelde ook een rol bij het langdurig verzet
van de gemeente Dordrecht tegen de aanleg van een koppelverbinding met Rotterdam. Den Haag had al
in 1933 het initiatief genomen voor de aanleg van een koppelverbinding met Rotterdam. De verbinding
kwam pas in 1938 in bedrijf als gevolg van de keuze voor een nieuw type kabel waarmee nog weinig
ervaring was opgedaan.
In de zomer van 1940 werd een compromisvoorstel uitgewerkt waarbij EZH alleen het beheer over
het Zuid-Hollandse koppelnet zou krijgen en de centrales niet zouden worden overgedragen. Dit voorstel
werd door de provincie en de gemeenten goedgekeurd, waarna de oprichting van EZH plaatsvond in juni
1941. Van enige Duitse invloed bij de oprichting van EZH is geen sprake geweest.
Bij de voorbereiding van de oprichting van EZH en de aanleg van de koppelverbindingen in ZuidHolland speelde ir. G.J.Th. Bakker een belangrijke rol. In januari 1940 werd hij benoemd tot directeurgeneraal van de Electriciteitsvoorziening bij het ministerie van Waterstaat.

In die functie trok hij

voortvarend het initiatief betreffende het koppelnet naar zich toe, waardoor de invloed van de provincie en
gemeenten sterk verminderde. Dit slagvaardig optreden was mogelijk doordat de departementen, binnen
door de Duitse autoriteiten vastgestelde grenzen, gedurende de bezetting meer macht kregen. De
vooroorlogse aarzeling om in de rechten van de lagere overheden te treden, was aanmerkelijk
verminderd. Binnen de vaak ruime taakstelling van de bezetters konden zij daardoor belangrijke, niet
democratisch gecontroleerde, besluiten doordrukken.
De bemoeienis van de Duitsers met de aanleg van het koppelnet in Zuid-Holland was beperkt. Zowel
de Nederlandse als de Duitse autoriteiten streefden gedurende de bezetting van ons land een hoog
niveau van economische bedrijvigheid na. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van dit beleid
was een betrouwbare energievoorziening. Zowel de Duitsers als de Nederlanders gaven dan ook hun
volle steun aan de bouw van het koppelnet. In september 1940 verwierf Bakker rugdekking van de
hoogste Duitse autoriteiten voor de koppelingsplannen. Van groot belang was de welwillende houding van
Regierungsbaurat Clostermann van de Rüstungsinspektion, die toezicht hield op de Nederlandse
elektriciteitssector. Bij aanleg van het Zuid-Hollandse koppelnet beperkte Clostermann zich tot verzoeken
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om informatie over technische aangelegenheden, het verschaffen van vrijstellingen voor de Arbeitseinsatz
en hulp bij het aankopen van schaars materiaal. De belangenverstrengeling van de Duitsers en de
Nederlanders wordt geïllustreerd door de aanleg van de koppelverbinding Dordrecht-Geertruidenberg. De
Duitse autoriteiten wensten een snelle aanleg in verband met de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering aan de Staatsmijnen. Bakker wilde de lijn óók, maar voornamelijk ten behoeve van de zekerheid
van de elektriciteitslevering aan West-Nederland.
De goede samenwerking van de Nederlandse elektriciteitssector met de bezettingsautoriteiten kan niet
aangemerkt worden als collaboratie. Weliswaar leidde het koppelnet tot een grotere bedrijfszekerheid van
de stroomvoorziening aan de Duitse instanties en aan de Rüstungsbetriebe, maar het nadeel van deze
hulp aan de vijand woog niet op tegen het belang van een ononderbroken stroomvoorziening voor de
eigen bevolking. Deze afweging van belangen stond centraal in de vigerende voorschriften over
samenwerking met de vijand van de Nederlandse regering. Bakker is na de oorlog dan ook niet vervolgd
en hij behield zijn functies van directeur-generaal van de Electriciteitsvoorziening en directeur van EZH.
De schaarste aan materiaal blijkt een overheersende factor geweest te zijn bij de aanleg van het
koppelnet. Vergeleken met de vooroorlogse situatie bij de aanleg van de koppelleiding Rotterdam-Den
Haag trad deze schaarste in het begin van de bezetting vooral aan de dag bij de aankoop van cement,
metselsteen, hout en constructiestaal. Vooral het gebrek aan staal nam in de loop van de oorlog toe,
waardoor vertraging optrad bij de aanleg van de koppelverbindingen.
Niettemin blijkt uit het onderzoek dat tot september 1944 de continuïteit bij de aanleg van het
koppelnet domineerde. Pas hierná werden de werkzaamheden stilgelegd, als gevolg van de chaotische
situatie na Dolle Dinsdag. Onder die moeilijke omstandigheden bleek het belang van het koppelnet voor
Zuid-Holland. De elektriciteitsvoorziening kon overeind gehouden door de stroomproductie te
concentreren bij de meest efficiënte centrale. Hierdoor was het mogelijk om te besparen op de schaarse
kolen. Ná de oorlog is het koppelnet eveneens van groot belang geweest. Aanvankelijk leverden de
mijncentrales in Limburg via dit net stroom aan Zuid-Holland, later kon deze provincie de NoordBrabantse stroomvoorziening ondersteunen.
Het standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van prof. L.de Jong
suggereert dat de periode tussen 1940 en 1945 in verband met de maatschappelijke ontwrichting als een
bijzonder tijdperk moet worden aangemerkt. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat er althans bij de
Nederlandse elektriciteitsvoorziening geen sprake is geweest van een breuk met de voorafgaande
periode.
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10.

BIJLAGEN

Bijlage 1, De centrale Noordendijk in Dordrecht
Vanaf de eerste elektriciteitslevering in 1910 nam de elektriciteitsvraag in het Dordtse leveringsgebied
sterk toe; tussen 1910 en 1930 steeg deze van 2 MWh tot 70 MWh.
De jaarlijkse piekbelasting nam in deze
periode toe van 500 kW naar 18 MW (zie
figuur 1). Om deze snelle stijging te kunnen
bijhouden, bouwde het GEB Dordrecht in
hoog tempo nieuwe productie-eenheden
voor elektriciteit, die uit meerdere ketels en
turbogeneratoren waren opgebouwd. In 1930
omvatte

de

centrale

Noordendijk

drie

eenheden met 12 ketels en 9 turbogeneratoren. De ketels en turbogeneratoren van
deze eenheden waren via een centrale
stoomleiding onderling gekoppeld. Door deze
koppelingen en het grote aantal ketels en
turbogeneratoren ontstond een complex met
grote leveringszekerheid; de uitval van één
van de componenten kon zonder veel
problemen door een andere opgevangen
worden. De enige mogelijkheid voor het
Fig. 1 De ontwikkeling van de maximale belasting van
het GEB Dordrecht.
Bron: Gemeente Electriciteitsbedrijf Dordrecht 1910-1935.

optreden van een langdurige storing van de
elektriciteitsvoorziening

was

een

grote

calamiteit, bijvoorbeeld een brand. Deze
Bron:was
Gemeente
Energiebedrijf
Dordrecht 1910-1935 (z.j.)
mogelijkheid
echter
onwaarschijnlijk.
.
30
Vlak

vóórdat een nieuwe eenheid in bedrijf genomen werd, kon de centrale

de maximale

de centrale
Dordrecht
elektriciteitsvraag
maar net leveren. Vlak ná de inbedrijfname ontstond er overcapaciteit. Deze
Bron: Gemeente Electriciteitsbedrijf Dordrecht 1910-1935.

overcapaciteit was echter geen groot bezwaar zolang de vraag bleef toenemen. Door deze toename was
hij namelijk in een periode van ongeveer zes jaar geheel verdwenen (zie figuur 1).
Het vermogen van iedere nieuwe eenheid was door de technische vooruitgang ongeveer twee maal
zo groot als de capaciteit van de voorafgaande. Iedere nieuwe eenheid was ook efficiënter; het
rendement nam tussen 1910 en 1930 toe met een factor twee. Deze moderne grote eenheden waren
daarom voortdurend in bedrijf om dat deel van de elektriciteitsvraag te leveren dat een continu karakter
had (de zogenaamde basislast). De kleinere, minder moderne eenheden vingen de dag- en
nachtvariaties en de seizoensvariaties in de elektriciteitsvraag op (middenlast). De kleinste, minst
efficiënte, eenheden dienden voor het opvangen van pieklasten. Omdat de middenlast- en
pieklasteenheden slechts beperkte perioden in bedrijf waren, was de lagere efficiency van deze
eenheden geen groot bezwaar. Als één van de basislasteenheden gestoord was, konden de middenlasten piekeenheden de levering overnemen. Zo was het mogelijk met een centrale die niet via een net was
gekoppeld, toch een bedrijfszekere, efficiënte elektriciteitslevering te garanderen.
Bijlage 2, Collaboratie bij directies en besturen van de Nederlandse elektriciteitsbedrijven gedurende de
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Tweede Wereldoorlog
Het bestuur van de Nederlandse provinciale elektriciteitsbedrijven stond meestal onder leiding van de
commissaris van de koningin in de desbetreffende provincie. Leden van het bestuur waren burgemeester
of wethouders van de grote gemeenten in het voorzieningsgebied. In de loop van de oorlog werd een
aantal van deze bestuurders vervangen door leden van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Als
gevolg hiervan namen zij zitting in de besturen van de elektriciteitsbedrijven. Uit een onderzoek van de
gedenkboeken van de bedrijven blijkt dat een aantal van de bestuursposten van de bedrijven in Friesland,
Groningen, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland daardoor kwam in handen van NSB’ers.
De houding van de directies van de grote elektriciteitsbedrijven is nagegaan aan de hand van de
ledenlijsten van de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland over de jaren van
1939 tot en met 1946. Hierbij bleek het volgende:
1. Lid gedurende de hele bezettingsperiode
-zitting gedurende de hele bezettingsperiode:

17

-afgetreden met dank in 1945 :

4

2. Bedankt als lid in de bezettingsperiode
-overleden en niet opgevolgd als lid:

1

-met pensioen en niet opgevolgd als lid:

1

-andere functie en niet opgevolgd als lid:

1

-overleden en opgevolgd door niet-NSB’er:

1

-ontslag op eigen verzoek en opgevolgd
door niet-NSB’er:

1

3. Lidmaatschap NSB’ers
-NSB’er en al lid VDEN in 1939:

1

-gedwongen ontslag voorganger en
opvolging door NSB’er als lid VDEN :

1

-ontslag voorganger maar NSB-opvolger als
directeur neemt geen zitting in VDEN:

2

Geconcludeerd kan worden dat er door de
leden van de VDEN nauwelijks is gecollaboreerd.
Bijlage 3, Analyse van de invloed van de Duitse instanties op de gang van zaken bij EZH
Om een indruk te krijgen van de bemoeienis van de Duitse autoriteiten op de gang van zaken bij EZH is
een analyse gemaakt van alle uitgaande brieven aan Duitse instanties uit het archief van directeurgeneraal Bakker. Dit volledig bewaard gebleven archief omvat 1232 brieven, die betrekking hebben op de
bezettingsperiode. Het aantal brieven dat gericht werd aan de Duitse autoriteiten was 61.
1.

De Rüstungsinspektion

Alle brieven werden gericht aan Kriegsverwaltungsrat, later Regierungsbaurat Clostermann. De eerste
brief werd op 3 september 1943 verzonden en de laatste op 16 oktober 1944. Het totale aantal brieven en
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rapporten bedraagt 44.
Inlichtingen over het elektriciteitsnet
Vanaf augustus 1943 tot augustus 1944 werden 10 routinerapporten verzonden over de stand van zaken
van het Nederlandse elektriciteitsnet. Deze rapportages werden aangevuld met incidentele verslagen
over de elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland, de Noordelijke provincies, Overijssel en over de
dagbelasting in Noord-Holland. Over de koppelverbindingen in Nederland en de verbindingen die geschikt
waren voor het leveren van noodstroom werden 3 rapporten opgestuurd. Van de koppelverbindingen
Dordrecht-Geertruidenberg en Schoonborn-Lutterade werden beschrijvingen opgestuurd. Een uitgebreide
nota werd een analyse gemaakt van een grote stroomstoring die zich tussen 17 en 23 januari had
afgespeeld in Noord-Brabant. In totaal gaat het in deze categorie over 21 rapporten.
Verzoeken om hulp bij de aankoop van materiaal
Twee verzoeken werden ingediend voor hulp bij de aankoop van metselsteen. Verzoeken om hulp bij de
aankoop, verwerking en toepassing van koperen en bronzen geleiders en hulpmateriaal werden 4 maal
ingediend. Dergelijke hulpverlening werd ook verzocht voor de vergunningsverlening voor het verzinken
van mastmateriaal en de aankoop van zand en kiezelsteen.
Vrijstellingen
Verzoeken voor ondersteuning van verzoeken voor vrijstelling van werkzaamheden voor de Wehrmacht,
dienstneming bij de Wehrmacht en dergelijke werden 5 maal ingediend.
Protestbrieven
Naar aanleiding van de vernielingen die de Duitsers aan het einde van de oorlog aanrichten werden twee
protestbrieven verzonden.
Overig
Uit slechts één brief komt naar voren dat Clostermann zich actief met de gang van zaken bemoeide. Dit is
een brief aan Hermes waarin sprake is van suggesties voor de fabricage van hoogspanningsmasten. In
twee brieven wordt ondersteuning gevraagd bij het weer aansluiten op het telefoonnet van enkele
medewerkers van EZH. In twee brieven wordt hulp gevraagd om het gevaar van afgedwaalde kogels bij
een Duitse schietbaan in de buurt van hoogspanningsmasten af te wenden. De bouw van het
hoogspanningsstation in Tilburg gaf ook aanleiding tot een verzoek om steun bij de vergunningsaanvraag.
2.

Het Luftgaukommando Holland

Aan het Luftgaukommando werden inlichtingen verstuurd over de uitvoering van de bouw van de
koppelverbinding Leiden-Den Haag. Het Luftgaukommando eiste dat het hoogspanningsstation Tilburg
als gesloten station zou worden gebouwd in verband met de bescherming tegen luchtaanvallen. Hierover
werden 2 brieven geschreven.
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3.

De Ortskommandant

Bij de Ortskommandant Dordrecht werd twee maal een beklag ingediend over het gevaar voor
afdwalende kogels van een Duitse schietbaan in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding
Dordrecht-Geertruidenberg.
4.

Hoge Duitse autoriteiten

Twee brieven aan H. Bruch, de Beauftragte des Reiches für die Kohle in den besetzten und
angegliederten Gebieten, Leiter der Gruppe West, Verbindungsstelle Holland, betreffen de aanleg van de
koppelverbinding Geertruidenberg-Dordrecht. Uit deze brieven blijkt dat Bruch eisen stelde aan Bakker
betreffende de snelle aanleg van deze verbinding. Nadat in Nederland de radiotoestellen moesten worden
ingeleverd, richtte Bakker zich tot de Höheren SS und Polizeiführer H. A. Rauter met een verzoek om het
toestel dat hij gekregen had van een Duitse hoogleraar te mogen behouden. Eind 1944 overlegde Bakker
met de Beauftragte des Reichskommissars over een krantenbericht waarin opgeroepen werd tot
bezuiniging op het stroomverbruik. Aan de Bevollmächtigte für die Bauwirtschaft, die normaal alleen via
Nederlandse instanties werd benaderd, werden twee brieven geschreven betreffende vergunningen voor
het hoogspanningsstation Tilburg.
5.

Telefoonaansluitingen

Na begin 1944 werden de Nederlands burgers afgesloten van de telefoon. Om deze afsluiting ongedaan
te maken voor een aantal sleutelfunctionarissen van EZH, werden aan verschillende Duitse instanties 5
brieven geschreven. Ook werden twee brieven geschreven over de aanleg van telefoonlijnen van EZH.
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Onderzoeksmateriaal ten behoeve van hoofdstuk 4
Aantal brieven
Stichting Koppeling, Bestellingen Gele copieën
•

vanaf 14 september 1940

440

Stichting Koppeling, Gele copieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 September 1940-30 april 1941
1 Mei 1941-25 augustus 1941
25 augustus 1941-31 oktober1941
1 november 1941-31 december 1941
1 januari 1942-31 maart 1942
1 april 1942-15 juli 1942
15 juli 1942-15 oktober 1942
15 oktober 1942-15 maart 1943
16 maart 1943-31 maart 1944
1 april 1944-21 december 1944
Na december geen correspondentie meer tot juni 1945
Totaal

655
727
547
445
635
676
718
838
907
255
6403

Directeur-generaal, Gele copieën
•
•
•
•

1 januari 1940-31 juli 1943
1 augustus 1943-31december 1944
1 januari 1945-1 mei 1945
Totaal

581
651
10
1332

