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Tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren de 
Zuid-Hollandse gemeenten voor hun elektriciteits-
voorziening aangewezen op de dichtstbijzijnde 
centrale. De Stroomleveringsovereenkomst Rotter-
dam-Den Haag, die in 1937 werd gesloten, opende 
de mogelijkheid om een 150 kV-kabel tussen beide 
steden te leggen en daarmee de centrales in beide 
steden aan elkaar te koppelen. In 1942 kwam de 
verbinding met Dordrecht tot stand. 
Dat gaf een grotere efficiency en meer bedrijfs-
zekerheid. Zowel Den Haag als Dordrecht konden 
dure uitbreidingsplannen nog een tijdje op sterk 
water zetten en Rotterdam kon zijn overcapaciteit 
zinvol aanwenden. In 1943 werden ook Gouda en 
Leiden aan het gemeenschappelijke net gekoppeld. 
De verbinding met Noord-Brabant was in 1944 
nagenoeg gereed.
Ondanks die enorme verbetering liet de stroom-
voorziening in oorlogstijd veel te wensen over. Het 
elektriciteitsnet had natuurlijk veel te lijden van 
bombardementen. Dat van 14 mei 1940 luidde het 
einde in van het historische centrum van Rotter-
dam en daarmee van het leidingnet, dat vanouds 
gelijkstroom leverde. Bij het bombardement van  
4 mei 1943 werd de Haagse centrale ernstig be-
schadigd.  De Rotterdamse Maashavencentrale trof 
een vergelijkbaar lot toen de bezetter in september 
1944 een aanvang maakte met het opblazen van 
de haveninstallaties. In 1945 eisten de bommen op 
het Bezuidenhout hun tol.

EEN EXTRA WOLLEN VEST
Dankzij de koppeling van de Zuid-Hollandse centra-
les kon het wegvallen van productiecapaciteit door 
andere centrales worden opgevangen, met name 
door de grote centrale aan de Galileïstraat, die tij-
dens de oorlog nog werd uitgebreid.

Toch was de elektriciteitsvoorziening gedurende 
de oorlog niet om over naar huis te schrijven. De 
meeste elektriciteit werd opgewekt met kolen en 
zolang het zwarte goud hoofdzakelijk naar het oos-
ten werd getransporteerd kwam het slechts mond-
jesmaat in het westen terecht. Herfst 1941 was al 
sprake van een heuse kolencrisis. De rantsoenering 
van elektriciteit zette zoden aan de dijk, maar deze 
werd zeker in het begin van de oorlog nagenoeg 
tenietgedaan door een versnelde elektrificatie van 
de huishoudens.
Bij de distributie van kolen had de elektriciteits-
voorziening enige prioriteit. Maar als bewoners 
geen kolen hadden voor hun kachels moesten ze 
hout stoken of het huis elektrisch verwarmen. 
‘Gisterenavond droeg ik een extra wollen vest en 
veelen gebruiken een electrisch kacheltje’, ver-
zuchtte de Rotterdamse dokter Hitzerus Mees in 
zijn oorlogsdagboek. Het was nog pas 14 juli 1944 
en de echte kou moest dus nog komen. In sep-
tember uitte Mees daarover zijn zorgen: ‘Tenzij de 
oorlog gauw uit is, zullen we een moeilijken winter 
tegemoet gaan met weinig kolen en weinig eten. 
Alle industrieën, cafés, scholen, bioscopen, amuse-
mentsinrichtingen enz. moeten, wegens kolenge-
brek, hun electriciteitsverbruik tot 50 % beperken. 

We zijn er nog lang niet. De laatste loodjes wegen 
het zwaarst!’2

KWART OVER NEGEN NAAR BED
Toen de geallieerden Limburg binnenvielen kwam 
de aanvoer van steenkool helemaal op losse schroe-
ven te staan. Door het uitroepen van de Spoorweg-
staking op 17 september 1944, en de reactie van de 
bezetter met een vervoersverbod droogde de aan-
voer geheel op. De voorraden waren veel te klein 
om het nog lang vol te houden. 
Op 25 oktober schreef dokter Mees: ‘Van af van-
daag hebben we ‘s middags geen gas meer (dus 
geen warm hapje meer “aan de koffie”, tenzij op 
de kachel of electrisch verwarmd) en gaat het elec-
trisch licht uit om 9.30 uur, zoodat we om 9.15 uur 
naar bed moeten: elken dag komen we wat meer in 
de knel.’3

Op 17 november berichtte Het Vaderland ‘Van 
Maandag af geen licht meer in Den Haag en Voor-
burg. De directie van het GEB deelt mede, dat de 
steenkolenvoorraad tot een dusdanig peil is ge-
daald dat thans – hoe noode ook – tot de uiterste 
bezuiniging moet worden overgegaan en, te begin-
nen Maandag a.s. ook voor verlichting geen stroom 
meer zal worden geleverd.’4

STROOM OP DE BON
ELEKTRICITEIT IN OORLOGSTIJD

De Tweede Wereldoorlog is een opmerkelijke episode in de ge-
schiedenis van de Rotterdams elektriciteitsvoorziening. Door de 
centrales te koppelen kregen we heel veel meer productiecapa-
citeit tot onze beschikking, maar die capaciteit bleef onbenut 
door de kolenschaarste. In 1940 ging stroom zelfs op de bon en in 
het laatste oorlogsjaar werd de productie van elektriciteit enkele 
maanden volledig stilgelegd. De rantsoenering van elektriciteit 
werd pas in 1950 beëindigd.1DOOR JAN VAN DEN NOORT
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Rotterdam kon het wat langer uitzingen. Op 21 
februari 1945 schreef Mees: ‘Dezen morgen is hier 
iemand geweest van het G.E.B. om onzen meter 
af te sluiten; de stoppen van de electrische leiding 
nam hij mee, zoodat wij dus in het geheel geen 
electriciteit meer hebben.’ Mees kon zich gelukkig 
prijzen: ‘Maar hedenmiddag kwam diezelfde amb-
tenaar terug en schakelde met een aparten draad 
den electrischen stroom weer in! Wij vinden dit 
natuurlijk prachtig, maar hoe moeten die ambtena-
ren later hun plicht weer leeren doen?’5

MISDRIJF TEGEN DE SAMENLEVING
Waarschijnlijk genoot Mees als arts enig voorrecht. 
Als er iemand van de Wehrmacht in de straat 
woonde, dan wel een dokter een apotheker of een 
bakker, dan stond er soms nog spanning op het net 
en kon clandestien stroom worden afgetapt. Toen 
de centrales door hun kolenvoorraad heen waren 
ging die vlieger ook niet meer op. Op 4 april 1945 
werd de Haagse centrale stilgelegd, vijf dagen later 
produceerde ook de Rotterdamse centrale zijn laat-
ste stroom. Slechts hier en daar draaiden noodcen-
trales, zoals in de Dordtse HTS voor enkele zieken-
huizen. De laatste loodjes wogen erg zwaar.
Ook na de oorlog was elektriciteit nauwelijks 
voorhanden. ‘De kolen, waarnaar wij zoo verlan-
gend hebben uitgezien, komen regelmatig binnen’ 
berichtte het GEB. ‘Wat in Rotterdam wordt aan-
gevoerd, is echter bestemd voor de drie provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.’ De over-
heid zag zich gedwongen om dat beetje elektriciteit 
voor het hoogst noodzakelijke te reserveren.6

‘De installaties van verschillende voor de Volksge-
zondheid belangrijke verbruikers worden geleide-
lijk ingeschakeld, waarvoor ons voorschriften zijn 
gegeven. Het is mogelijk, dat de kabel, waarop uw 
installatie is aangesloten, voor een dergelijken be-
langrijken verbruiker onder spanning wordt gezet, 
zoodat ook U stroom zoudt kunnen verbruiken.’  

  Kabouter  
Goederaad geeft 
een wijs advies: 
“Wie de radio 
altijd aan laat 
staan, doet veel 
stroom verloren 
gaan”. (Frag-
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propagandafilm 
van de Duitse 
regering, 1943 
Collectie: Nederlands 

Instituut voor Beeld en 

Geluid, Hilversum

  De elektrici-
teitsbedrijven 
staken veel ener-
gie in het aan 
de man brengen 
van elektriciteit. 

Op de foto de 
GEB-stand van 
de Dameskroniek 
in 1932. (Archief 

GEB, Rotterdam)

  Affiche, !940 
(collectie NIOD, Am-

sterdam)
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De 2628e vergadering is inmiddels een feit: niet 
voor niets wordt de Bebouwingscommissie gezien 
als een baken in een voortdurend veranderende or-
ganisatie. De commissie is oorspronkelijk opgericht 
om de wederopbouw van Rotterdame te coördine-
ren en heeft al jarenlang dezelfde werkwijze. Met 
de integrale manier van samenwerken is de com-
missie een voorloper en dient als voorbeeld voor de 
aankomende Omgevingswet.

Om het 80-jarige bestaan is te vieren heeft de 
gemeente Rotterdam Kees Hagendijk opdracht 
gegeven om een jubileumboek te maken. In samen-
spraak met vele collega’s van de gemeente, oud-le-
den van de commissie en het Stadsarchief Rotter-
dam is  ‘De stad staat nooit stil’ tot stand gekomen.
In het prachtig vormgegeven boek worden werk-
wijze, ontwikkeling en actualiteit van de commissie 
belicht. Het eerste exemplaar is overhandigd aan 
wethouder Kurvers en helaas niet in de boekhandel 
verkrijgbaar. Toch kun je het verhaal van de Rotter-
damse Bebouwingscommissie zelf ontdekken op 
www.destadstaatnooitstil.nl waar het boek gratis 

te downloaden is. Bovendien vind je hier ook  een 
tweetal informatieve podcasts waarin auteur van 
het boek Kees Hagendijk in gesprek gaat met Eric 
de Rooy, oud-secretaris en voorzitter van de com-
missie. 

Dat was voor velen een interessante optie, maar 
zonder toestemming was dat uit den boze. ‘Mocht 
men dit onverhoopt toch doen, dan wordt dit be-
schouwd als te zijn een misdrijf tegen de samen-
leving en zal men dienovereenkomstig worden 
gestraft.’ Het Militair Gezag liet weten dat op zo’n 
misdrijf een gevangenisstraf van zes jaren stond of 
een geldboete van tienduizend gulden.7

HALVE KWH PER DAG
Eind juni 1945 berichtte het Gemeente-Electrici-
teitsbedrijf: ‘Met groote vreugde kunnen wij aan de 
burgerij bekend maken, dat, dank zij de buitenge-
wone hulp van onze geallieerden in samenwerking 

met het Militair Gezag de electriciteitslevering 
aan de bevolking van Rotterdam en omgeving met 
ingang van heden wordt hervat.’ Het rantsoen was 
overigens erg karig, te weten een halve kWh per 
dag. ‘te gering om b.v. elken dag electrisch te koken; 
met een uurtje strijken is het dagrantsoen nage-
noeg verbruikt en wie zijn heele rantsoen besteedt 
om naar de radio te luisteren is toch ook, wanneer 
hij een groot toestel heeft, in enkel uren per dag 
“uitgeluisterd”.’8

Elektriciteit werd daarom nog vele jaren en op gro-
te schaal clandestien gebruikt. De directie van het 
GEB wilde er in 1949 een flinke punt achter zetten: 
‘Reeds driemaal zijn de stroomverbruikers in de ge-
legenheid geweest schriftelijk aangifte te doen van 
beschadigingen aan electriciteitsmeter, aansluiting 
of verzegeling, welke beschadigingen in oorlogstijd 
zijn aangebracht met de bedoeling clandestien 
stroom te betrekken.’ Verbruikers die voor 15 fe-
bruari 1949 aangaven dat aan hun installatie was 
geknoeid, zouden niet worden beboet. Ze draaiden 
dan alleen op voor de reparatiekosten.9

Deze keer was het menens: ‘Iedereen wordt aange-
raden zijn electriciteitsmeter en ook de kabelkast, 
als die er is, nauwkeurig te bekijken en zich ervan te 
overtuigen dat de zegels onbeschadigd zijn en dat 
er ook verder niets beschadigd is, (Let vooral op ga-
tjes in de meterkap).’ Een beroep op de bezettings-
tijd of onwetendheid werd niet meer geaccepteerd. 
‘Evenmin zal het baten als men mededeelt niet zelf 
te hebben geknoeid.’10

Op 15 mei 1950 kon de rantsoenering van elektrici-
teit eindelijk worden opgeheven.11
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  Pamflet 
Gemeente-Elec-
triciteitsbedrijf 
27 juni 1945

DE STAD STAAT NOOIT STIL
E E N  O D E  A A N  D E  V E E R K R A C H T  V A N  R O T T E R D A M

De Bebouwingscommissie van de gemeente Rotterdam 
bestaat 80 jaar. Deze commissie is sinds 17 september 
1940 verantwoordelijk voor de planologische toetsing 
van álle bouwplannen in Rotterdam. Zo hebben veel 
Rotterdammers direct of indirect te maken gehad met 
het werk van de commissie.

Het rantsoen was erg karig, 
een halve kWh per dag.  [...]
‘Met een uurtje strijken is het dag-
rantsoen nagenoeg verbruikt.’
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