


Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Automobiliteit in stad en provincie Utrecht der toen i6o tot 240 maal hogerwas dan tegenwoordig.Als direct gevolg van een kleineeconomische crisis kwamen erpas in 1907 goedkopere automo-bielen op de markt. Die leiddevolgens onderzoeker van de voor-oorlogse autogeschiedenis Vander Vinne tot een overproductievan luxe automobielen, terwijl ernog grote voorraden van luxechassis bij de fabrieken stonden.Na die crisis nam de vraag naargoedkope wagens alleen maartoe. Dat kwam deels door belas-tinghervormingen die luxe auto'szwaarder aansloegen.De goedkopere, lichte auto's van10 tot 20 pk vonden vooral aftrekbij een nieuwe groep autogebrui-kers. Deze artsen, advocaten, no-tarissen en ondernemers behoor-den niet tot de 'kapitalisten' (deeerste autobezitters), maar tot degegoede burgerij. ledere lOOkm 20 lekke banden Naast hoge aanschaf- en onder-houdskosten vormde ook de in-frastructuur een groot beletselvoor de verspreiding van de autoin Nederland. Tot ver in de igeeeuw vormden de waterwegenen de dijken de enige betrouwba-re verbinding in grote delen vanhet land. De landwegen warenvaak onverhard en een groot deelvan het jaar slecht begaanbaarwaren. Ook de techniek stelde automobi-listen regelmatig voor problemen.De slechte kwaliteit van de ban-den leidde tot grote

ergernis.Twintig lekke banden per honderdkilometer bedierf voor menig au-tomobilist het plezier in het auto-rijden. De auto gold dan ook alseen 'reus op lemen voeten': veelpotentieel maar nog erg kwets-baar. De motorfiets, een goed en Grafiek 1: Aantal belaste auto's per 1.000 inwoners per provincie 1923 -1939 16 Noord-HollandUtrechtGroningenZeeland0= Zuid-Hollland®= Gelderland*? FrieslandOverijsselLimburgNoord-BrabantDrenthe I I I I I I II II ^ -pp ?^ ^ -Pt' goedkoop gemotoriseerd alterna-tief was weliswaar minder com-fortabel, maar, zoals De Kampioenin 1921 meldde, het enige vervoer-middel dat onder alle weersom-standigheden goed functioneer-de. De redacteur raadde daaromaan naast een auto een motorfietsaan te schaffen. Het enorme tekort aan nieuweauto's vlak na de Eerste Wereld-oorlog wakkerde de handel in ge-bruikte auto's flink aan. Al in 1919stelt N.J. Kollewijn vast: 'Het ge-brek aan nieuwe auto's heeft inons land een levendige handel ingebruikte automobielen doenontstaan, welke ongetwijfeldwanneer de fabricatie en importweder beginnen voorloopig nietzal verminderen, daar menig au-tomobilist dan zijn ouden wagen van de hand zal willen doen omzich een nieuwer model aan teschaffen.' Uiteraard moesten con-sumenten voorzichtig zijn met deaanschaf van deze auto's: 'De zo-genaamde

oorlogswagens waar-over men in tijdschriften en kran-ten reeds genoeg heeft kunnenlezen, raken thans langzamer-hand over het geheele land ver-spreid en er worden, nadat zij wat&quot;opgelakt&quot; zijn, zeer hooge prij-zen voorgevraagd.'De invoering in 1919 van een nieuwbelastingstelsel versterkte de tochal grote vraag naar tweedehandsauto's. Niet langer was de hoogtevan de heffing afhankelijk van hetaantal pk's maar van de waardevan de auto. Richtlijn was de ver-koopwaarde van de auto ondernormale omstandigheden. 118 vereniging Oud-Utrecht oktober 2001







Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 meest opvallende provincies zijnZuid-Holland, Noord-Holland enUtrecht. De trend in die provin-cies wordt bepaald door de viergrootste steden die de meerder-heid van de autoregistraties voorhun rekening namen.Uit de curven van grafiek i en 2 blij-ken enkele opmerkelijke verschil-len in autodichtheid tussen grotestad en provincie. In Zuid-Hollandheeft Den Haag een hogere auto-dichtheid en Rotterdam juist eenveel lagere dan de provincie als ge-heel. Dat heeft ongetwijfeld te ma-ken met de bevolkingssamenstel-ling van die twee steden. DenHaag was immers een deftigestad. Amsterdam had als hoofd-stad wel de meeste inwoners,maar de regeringszetel bevondzich in Den Haag. De aanwezigheidvan de meeste ambassades maak-te Den Haag tot een deftige stadmet een relatief rijke bevolking.Dat verklaart waarom Den Haagmeer auto's had dan Amsterdam.Zoals de grote arbeiderspopulatiein havenstad Rotterdam de redenis voor het relatief lage autobezit.In Utrecht liep de autodichtheid instad en provincie lange tijd min ofmeer parallel. Na de Eerste We-reldoorlog werd de autodichtheidin de provincie Utrecht hoger danin de stad. De 'winst' van Utrechtzat dus in de provincie en niet inde stad. Als gevolg van de sterkeverstedelijking (in de steden be-vonden zich de meeste

auto's)van deze provincie werd de auto-dichtheid - tot 1929 - de hoogstevan alle provincies. Vooral de mid-delgrote plaatsen met een relatiefwelvarende bevolking zoals Zeisten Amersfoort telden een grootaantal auto's. Tot 1918 ontwikkelde het aantalautoregistraties zich in alle provin-cies, behalve Noord- en Zuid-Hol- Grafielt 2: Aantal belaste auto's per 1.000 inwoners in de vier grote steden 1909 -1939 l6 DEN HAAG AMSTERDAMUTRECHT ROTTERDAM II I II II IJ I II II I I II I I I I I I I U I II I 0°)        r^        ^        ^        rS^&quot;         '^^         -^         -^          'Qi         -^         '& land, nagenoeg synchroon. Gel-derland was de enige andere pro-vincie waar in de beginfase meerdan 500 auto's rondreden. Moge-lijk kwam dat door de vestiging indeze provincie van Aertnijs, langetijd de belangrijkste Nederlandseauto-importeur. Het lijkt aanne-melijk dat het eerste autogebruikvooral plaatsvond in grote stedenen productiecentra (voor Neder-land importcentra). Typisch agrari-sche provincies, zoals Drenthe,Friesland en Zeeland, waren tot deTweede Wereldoorlog ook de pro-vincies met het laagste aantal au-to's pen.000 inwoners.Het gebruikte type auto (gere-kend naar pk's) week in Utrechtnauwelijks af van het landelijkegemiddelde. Percentueel was inUtrecht sprake van een lichte oververtegenwoordiging van

deduurdere auto's. Dit verschil isechter te gering om van eentrendbreuk te spreken. Het enigeverschil was te zien in 1914 waarde klasse 7 tot 14 pk doorgroeide,terwijl in het hele land een afvlak-king is waar te nemen. Het auto-bezit in de provincie Utrecht weekin deze zin dus nauwelijks af. DatNoord-Holland Utrecht vanafi929in de statistieken voorgaat iswaarschijnlijk te danken aan dekomst van de goedkopere auto's.Sterker dan Utrecht profiteerdeNoord-Holland van deze vroege'massamotorisatie'. 1» vereniging Oud>Utrecht oktober 2001




