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De straatverlichting van Woerden vóór de
oprichting van de gasfabriek

door dr. Annie stolp

De moderne mens is geneigd zich het verleden somber voor te stellen, zonder daarbij in het bijzonder
aan de openbare straatverlichting te denken. En juist daarmede was het heel lang nog zeer slecht
gesteld. Ondanks de aan het begin van de negentiende eeuw gedane uitvindingen, die de mogelijkheid
tot het scheppen van onze hedendaagse verlichte wereld inhielden, bleef het nog jaren lang vrij donker
in vele Nederlandse steden. In Woerden heeft men het tot 1845 moeten doen met een straatverlichting
van zuivere raapolie, de z.g. patentolie, die nog geen 50 lantaarns telde en uitsluitend in het winterseizoen, dat wil zeggen van oktober tot april werd gebrand: en dan nog met uitzondering van die
avonden, waarop de maan eerst na twaalf uur onderging terwijl de hemel helder was. Toch deed de
behoefte aan betere stadsverlichting, die in de veertiger jaren vrij algemeen te constateren valt, zich
toen ook in Woerden gevoelen. Nadat het stadsbestuur in 1843 de olieverlichting uit zuinigheidsoverwegingen in eigen beheer had genomen, besloot het twee jaar later het licht te verbeteren door de
straten in plaats van met olie door Hallo-gas te verlichten1).
De naam van het nieuwe verlichtingsmiddel, dat naar de fabrikant heette, was misleidend. Het
Hallo-gas was geen uit steenkool of vetten bereide ijle stof. maar een kool en waterstof houdende
vloeistof die door verwijdering van het teveel aan koolstof geschikt voor verlichting gemaakt was; een
vloeibaar gas dus. Voor de bereiding konden verschillende grondstoffen gebruikt worden, terwijl het
procédé zelf op twee geheel van elkaar afwijkende methoden kon worden verricht2). Hallo was dan ook
niet de enige, die octrooi aanvroeg op de nieuwe wijze van verlichting. Door zijn mededingers er toe
te bewegen zich terug te trekken of door overname van hun octrooien, had hij kans gezien zich voor
een belangrijk deel van concurrentie te ontdoen.
Nadat Hallo zijn produkt ruim eenjaar ineen paar oude stallen in Den Haag vervaardigd had, richtte
hij een fabriek op in een aan de stad Amsterdam behorende loods tegenover het Roeterseiland, van
waar uit hij de lichtstof over geheel Nederland hoopte te distribueren3). Door het aangaan van
contracten met depothouders, die het alleenrecht tot verkoop in bepaalde steden of streken hadden,
dacht hij groot- en kleinhandel te kunnen beheersen. Door reclame in de couranten en het houden van
proefnemingen voor eventuele afnemers trachtte hij aan te tonen, dat zijn verlichtingsmiddel boven
het steenkoolgas te verkiezen was4). Uiteen uit één post bestaande rekening van de winkelier N.C. van
der Kas. die niet in verband gebracht kan worden met het inslaan van de wintervoorraad, kan niet
anders begrepen worden dan dat dit ook in Woerden gebeurd moet zijn. en wel met goed resultaat, wat
elders niet altijd het geval is geweest5). Zo kon het voorstel, dat in april voor het eerst door de
fabricagecommissie geopperd was. reeds op 9 september worden aangenomen en de datum van ingang
op 1 oktober worden gesteld6).
Het Hallo-gas moest in speciaal daartoe ingerichte lampen worden gebrand. Hallo, die naast het
vloeibaar gas ook de daarvoor benodigde apparatuur verkocht, had een enorme sortering in deze
lampen. Door middel van een lithografische plaat, die bij mijn weten alleen in Woerden is bewaard
gebleven, bracht hij zijn clientèle op de hoogte van de grote keuze, die zij konden maken7). Voor de
gebruikers van de straatverlichting was deze voorlichting eigenlijk overbodig, want daarvoor kon men
een zeer eenvoudig apparaat worden volstaan. Het kan natuurlijk zijn. dat particulieren te Woerden
zich door de plaat hebben kunnen laten inspireren, maar van dat gebruik is ons helaas niets bekend.
De lamp voor de straatverlichting bestond uit een rond of vierkant voorwerp, waarop een koperen
gasbrander geschroefd was. Door een kleine wijziging aan de lantaarn kon het gemakkelijk op de
plaats van de olielamp worden aangebracht. Aan de hand van een voorbeeld, dat in de fabriek te
Amsterdam in orde gemaakt was. konden de overige lampen ter plaatse veranderd worden. Deze
procedure schijnt zonder moeilijkheden verlopen te zijn. Geleidelijk werd op de nieuwe lampen
overgeschakeld.
Het enige bezwaar, dat bestond te Woerden en Vlaardingen. waar het Hallo-gas ook enige tijd voor de
straatverlichting in gebruik geweest is. was de windgevoeligheid van de vlam. De lampen waaiden
nogal eens uit. een euvel, dat ook na opzending van een exemplaar naar Amsterdam, waar het door de
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fabrikant zelf behandeld werd, niet meteen verholpen was8). Verder beviel de Hallo-gasverlichting
goed. Het licht was duidelijk sterker dan dat van olie. Het alcoholgehalte liep door bewaren niet
terug. De vloeistof ondervond geen nadelige invloed van koude of vorst. Bovendien was het
onderhoud eenvoudiger dan dat van olielampen. De gaslampen behoefden niet iedereavond te worden
gevuld en het aansteken kostte veel minder tijd, hoewel de vlam met behulp van het toevoegen van
terpentijn opgewekt moest worden9). Toen de Amsterdamse fabrikant zich in het voorjaar van 1848
door liquidatie van zijn bedrijf genoodzaakt zag de leverantie te staken, wat dat voor het stadsbestuur
van Woerden allerminst reden om van verder gebruik van de lichtstof af te zien. Het werd voortaan
betrokken van een andere leverancier, de te Amsterdam gevestigde apotheker J.C. Boldoot10). Deze
had al in 1844 vloeibaar gas op de markt gebracht, dat bereid was volgens de methode van Jennings,
dat ook wel gas-americain genoemd werd. Het is daarom niet helemaal zeker, dat de door Boldoot
geleverde vloeistof geheel identiek was aan die van Hallo. In ieder geval bleef de naam gehandhaafd en
hebben zich door het veranderen van leverancier geen complicaties voorgedaan.
Zowel het Hallo-gas als de patentolie waren aan prijsschommelingen onderhevig. Het Hallo-gas was
ook niet duurder dan de olie. maar het was wel onvoordeliger in het gebruik.
Toen in april 1852 door het opheffen van de vrijdom van accijns op het vloeibaar gas de prijs met
ongeveer de helft verhoogd moest worden, was het stadsbestuur genoodzaakt de kosten van de
straatverlichting in beschouwing te nemen").
In de loop van de zomer deed een van de oprichters van de Alkmaarse Pijp Gas Compagnie, de
Amsterdamse landmeter C.C. Ferrari, die ook elders bezig was als gaspromotor contacten te leggen,
ook Woerden het aanbod de stad van een steenkoolgasverlichting te voorzien l2 ). Op basis van de door
hem verstrekte gegevens berekende de fabricagechef H. Paling jr. de kosten dezer verlichting op
f 2.680.-- per jaar. Die voor een gelijk aantal Hallo-gas- en olielampen zouden respectievelijk
f 2.267.— en f 1.612,— bedragen. Met algemene stemmen werd doorde Raad besloten de patentolieverlichting opnieuw in te voeren. De enige extraatjes, die men zich daarbij meende te kunnen
permitteren, waren uitbreiding van het aantal lampen met vijf en verlenging van het aantal branduren
van 1100 tot 1300. De kosten hiervoor ten bedrage van f 515,— konden onder de post onvoorziene
uitgaven worden opgebracht11). De winkelier N.C. van der Kas, die het Hallo-gas alleen in de winter
1845/46 had kunnen leveren — daarna werd het regelrecht uit de fabriek zelf aangevoerd — voorzag
nu de stad van patentolie tegen 3523/100 et en van lijnolie tegen 3325/100 et de ned. kan. Een gedeelte van
het voormalige brandspuithuis achter het Stadhuis (thans museum) werd afgescheiden voor het
bewaren der lampen, twee bakken werden aangemaakt voor hun vervoer l4 ).
Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat Ferrari voor een zo beperkte verlichting zijn beloften waar had
kunnen maken. Het besluit tot herinvoering van de oude verlichting, kan onder de bestaande
omstandigheden alleen maar als verstandig beschouwd worden. Voldoening gaf het de stedelijke
overheid natuurlijk niet en de tegenzin tegen het oude licht moet toegenomen zijn naar mate er meer
gasfabrieken in kleinere steden werden opgericht. Bij deze ontwikkeling wilde men niet achterblijven.
In januari 1857 werden de directeuren van de gasfabrieken te Gouda. Schoonhoven, Utrecht,
's-Gravenhage en Culemborg per circulaire bekend gemaakt met het voornemen van het stadsbestuur
van Woerden om de olieverlichting door gas te vervangen15). Waar het werk in de zomermaanden zou
moeten worden uitgevoerd, was het noodzakelijk zo snel mogelijk een uitvoerder voor het project te
vinden. De eerste maart eindigde de inschrijvingstermijn. De offertes zouden op 3 maart geopend
worden in aanwezigheid der gegadigden indien zij dat wensten. Van de vier fabrikanten, aan wie de
door de stad gestelde voorwaarden in februari waren toegezonden — H.A. Bake te Utrecht, J.M, van
der Made te Dordrecht, de Wed. A. Sterkman te s-'Gravenhage en F.C. Robbé en Co. te Gouda, had
alleen de laatste firma een plan ingediend16). Haar gemachtigde was de enige kandidaat, die op 3 maart
te Woerden verscheen. Zijn firma was bereid de stad 25 jaar lang gedurende 1300 branduren met 60
gasvlammen te verlichten voor f 25,70 per vlam, ofwel voor een totaal bedrag van f 1.540,—l7). Zij
bood hiervoor geen steenkoolgas aan, maar het type oliegas, dat sedert 1854 de straten van Gouda
verlichtte18). Van dit gas werd verwacht, dat het goedkoper en zelfs beter licht zou leveren. Aan deze
verwachting heeft deze oliegasverlichting niet voldaan, zoals ik gaarne in een volgend verhaaltje over
de gasfabrieken van Woerden en Gouda zou willen laten zien.
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1) Inv.* no. 14: 20 sept. 1843; 9 sept. 1845.
2) Bleekrode, S., Jaarboekje van Wetenschappen en Kunsten, II, pag. 47, 48: 216. 217.
3) Gem. Archief 's-Gravenhage. Notulen B. en W. mei-sept. 1843.
4) Advertenties in Alg. Handelsblad, 15 maart, 26 april 1845.
5) B.v. te Leeuwarden, Breda en Nijmegen.
6) Inv. no. 14: 19 sept. 1845.
7) Ibidem no. I 16: bijlagen notulen B. en W. no. 394.
8) Ibidem no. 120: bijlagen notulen B. en W. no. 565.
9) Ibidem no. 1 19: bijlagen notulen B. en W. no. 66 5.
10) Blijkt uitsluitend uit de rekeningen, inv. no. 618.
11) Inv. no. 140: notulen B. en W. 6 juli 1852.
12) Gem. Archief Delft. Notulen B. en W. 6 juli 1852.
13) Inv. no. 15: bijlagen notulen Raad 1852 no. 12/17.
14) Ibidem no. 64: notulen B. en W. 21 sept. 1852.
15) Ibidem: notulen B. en W. 6 jan. 1857.
16) Ibidem: notulen B. en W. 13 febr. 1857.
17) Ibidem: notulen B. en W. 3 mrt. 1857.
18) Gouda, /.even eeuwen stad: Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda. Uitgegeven bij de herdenking van
het 700 jarig bestaan van de stad Gouda in 1972.
Geselschap, J.E.J., Nieuwe uitvindingen bereiken Gouda. (Het gaslicht, pag. 433-434).
* Inv. = Peters, L.C1.M., Inventaris van het archief der gemeente Woerden, 1811-1936, Woerden, 1969.

De molen van 's-Gravensloot

door N. piomp

Sommige lezers zullen de watermolen van 's-Gravensloot nog hebben gekend in zijn laatste gedaante.
als ,,de afgebroken molen". Dat was na 1884, toen de molen werd ontdaan van bovenhuis en wieken.
Het merkwaardige bouwsel dat toen overbleef fungeerde nog jaren als woning. Het stond aan de Rijn,
op de weg van Woerden naar Kamerik, en is vereeuwigd op een ansichtkaart die hierbij wordt
gereproduceerd.
Voor de molen zijn laatste wiekslag maakte was hij vereeuwigd door Willem Gestel, de vader van de
bekende Leo Gestel. Het schilderij is aangekocht d o o r de gemeente Kamerik, en hangt in het
Gemeentehuis. Ook daarvan drukken wij een afbeelding hierbij af.
Reeds in 1490 had 's-Gravensloot een watermolen. Uit dat vroege verleden zijn echter geen nadere
bijzonderheden over de molen bekend.
In het rampjaar 1672 kwam de molen aan het front te liggen. Woerden maakte deel uit van de
Hollandse waterlinie, en bij de voorpost Fort Kruipin werd zwaar slag geleverd tussen de Fransen en
de troepen van de Prins van Oranje. De molen, die vlak bij het fort stond, ging in de nacht van 12
oktober 1672 in vlammen op.
I n d e oudste stukken uit het polderarchief vinden we dat in 1687 zekere J a c o b Claasz Plomp molenaar
van de herbouwde molen was. Hij had er geen dagwerk aan, want hij was daarnaast bode van het
gerecht van 's-Gravensloot en herbergier van het gerechtshuis, de herberg ..Kruipin" die stond
tegenover de boerderij die nu bewoond wordt door de familie De Leeuw.
Na zijn overlijden in 1702 werd J a c o b P l o m p opgevolgd door zijn neef Cornelis J a n s z G e e s d o r p . Deze
overleed in 1710. Nadat zijn weduwe nog een j a a r het bedrijf had voortgezet werd Evert Keyser er
molenaar.
Ook deze heeft niet lang de polder bemalen. Hij stierfin 1721. waarna zijn echtgenote het bedrijf nog
minstens zeven jaar aanhield.
Er volgt dan een hiaat in de molenrekeningen, waardoor wij niet te weten kunnen komen wat er nadien
inde polder is omgegaan. Uit 1780 is er weer een molen rekening, waaruit blijkt dat Hannes Vermeulen
toen molenaar was. Hij was geen herbergier; want dat was toen reeds een voorvader van de familie De
Leeuw.
In 1802 kwam de familie Verhoef op de molen wonen. Dit geslacht bleef er tot 1884. Van 1802 tot
1839 was het Albert Verhoef, d a a r n a tot 1882 Jan Verhoef, en de laatste twee jaren diens zoon
Johannes. In 1884 verenigden 's-Gravensloot en Kamerik Mijzijde zich tot één waterschap. Dat werd
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bemalen door de watermolen van Kamerik Mijzijde, geholpen door een stoomgemaal, dat in 1880
naast de Mijzijder watermolen was gebouwd. De molen van Kamerik Mijzijde, die aan de Greft stond.
aan het eind van de Lignekade, werd op 8 juli 1905 door de bliksem getroffen en brandde af. In 1906
werd daarom een nieuw stoomgemaal gebouwd, waarmee een einde kwam aan de bemaling door
windwatermolens. Niet alleen voor Kamerik Mijzijde en 's-Gravensloot, maar ook voor de polder het
Oudeland en Tournooisveld. Ingevolge een contract van 13 november 1786 werd deze polder, die
tevoren een eigen rosmolen had, door de molen van 's-Gravensloot bemalen. Het contract van
bemaling vermeldde dat de bemaling ten eeuwigen dage, zolang schout en heemraden van het
Oudeland en Tournooisveld dat wilden, zou geschieden tegen de vaste jaarlijkse som van f 135,28,
zijnde f 0,80 per morgen (1 morgen = 6/7 hectare). Een bepaling die duidelijk in het voordeel van het
Oudeland en Tournooisveld was, en die bij de overname door Kamerik Mijzijde nog steeds van kracht
was.

Bij de rouwbrief voor pastoor Reaal

door J.W.C, van Schaik

Joannes Josephus Reaal werd gedoopt te Amersfoort (r.k. parochie Kromme Elleboog) op 3 augustus
1748 als zoon van Cornelius Reaal en Maria Theresia Dalecamp. Peter was zijn oom Joannes Reaal
die van 1755 tot 1758 pastoor was van Montfoort.
Joannes Josephus was aanvankelijk kapelaan te Maarssen en sinds 1778 kapelaan te Wittevrouwen in
Utrecht.
In 1780 werd hij pastoor van de parochie in het Dorstige Hartsteegje te Utrecht. Hij heeft het complex
uitgebreid door een pand bij te kopen. Zijn redenaarstalent werd bijzonder geprezen.
In 1797 werd hij, op zijn verzoek, overgeplaatst naar Weesp.
In december 1803 werd hij benoemd tot pastoor van Montfoort ').
In 1806 bouwde hij een nieuwe pastorie aan de Hofstraat te Montfoort, thans no. 8 2). In dit huis
overleed pastoor Reaal op 17 december 1818. Hij werd te Woerden begraven omdat Montfoort nog
geen aparte r.k. begraafplaats bezat; die werd eerst in 1830 buiten de Willeskopperpoort aangelegd
door zijn opvolger Antonius Koppers (1757-1846).
Met Van Vuuren wordt waarschijnlijk bedoeld Gerrit van Vuuren (1776-1850), een welgestelde
ingezetene van Montfoort 3 ). Wie met Van Dam bedoeld wordt is niet duidelijk.

Prentbriefkaarl Hofstraat 8 Montfoort ca. 1900, (coll. G.J.A. van Kooien. Montfoort).
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D e prentbriefkaart*

door mr.dr. H. Emmer

Het ontstaan
De prentbriefkaart is feitelijk een geïllustreerde briefkaart en deze op haarbeurt kon pas ontstaan toen
er eenheid begon te komen in het brievenvervoer.
In vroeger eeuwen was dat brievenvervoer een gecompliceerde zaak. De kosten waren zeer hoog, onder
andere door het ingewikkelde stelsel van menigvuldige tarieven, sterk variërend naar de afstanden, en
door het feit, dat dikwijls de geadresseerde de verzendkosten van de brief moest betalen. Daarvoor was
heel veel personeel nodig.
De vereenvoudiging van het brievenvervoer is vooral te danken aan de Engelsman Rowland Hill, die
wist te bewerken dat in 1840 de zogenaamde Penny Post werd ingevoerd. Elke brief tot een gewicht van
circa 15 gram werd voortaan vervoerd tegen de prijs van één penny, onafhankelijk van de afstand en
binnen het gehele Britse Koninkrijk!
De afzender betaalde in het vervolg de kosten door middel van een postzegel. In een geschrift uit het
jaar 1837 had Hill aangetoond, dat de afstand
in de kosten van het brievenvervoer — een veel
geringere rol speelde dan men tot dusver had aangenomen.
Wel werkten de britse poste rijen de eerst e jaren met een verlies en geen wonder: de tarieven van vroeger
bedroegen een veelvoud van een penny. 10 pennies was heel gewoon voor sommige afstanden. Daar
stond echter tegenover dat het brievenvervoer enorm toenam en binnen het bereik van het grote
publiek was gekomen.
Behalve de postzegel werd nu ook de envelop regel. Vroeger werden de brieven met de schrijfkant naar
binnen dichtgevouwen om de envelop uit te sparen, want die moest apart worden betaald. Nu was dat
niet meer nodig.
Andere landen volgden het britse voorbeeld schoorvoetend, bijvoorbeeld Zwitserland en Frankrijk
nog in de veertiger jaren. Nederland volgde in de jaren vijftig.
Het internationale brievenvervoer bleef echter even gecompliceerd als vroeger en berustte
voornamelijk op bilaterale verdragen. Het was nog ingewikkelder dan het binnenlandse vervoer, onder
andere door de verschillende metrieke stelsels der betrokken staten en het doorvoerprobleem. In de
vijftiger en zestiger jaren werden er pogingen ondernomen om tot internationale samenwerking te
komen, maar er ontstond vertraging door de amerikaanse burgeroorlog en de frans-duitse oorlog.
In 1874 werd op initiatief van dr. Heinrich von Stephan, een hoge autoriteit bij deduitse posterijen, een
internationale conferentie in Bern gehouden en in 1875 ontstond de Algemene Postunie, welke in 1878
de officiële naam kreeg van Union Postale Universelle. Bijna alle landen traden als lid toe en alle
deelnemers vormden één groot postaal gebied, waarbinnen uniforme tarieven golden. Overeenkomsten tussen een beperkt aantal deelnemers binnen de Unie waren mogelijk, mits de bepalingen
gunstiger waren dan de reeds bestaande.
Zo werd na 35 jaar het denkbeeld van Rowland Hill ook internationaal verwezenlijkt.
De briefkaart
Dr. von Stephan had in de zestiger jaren al het idee geopperd van de briefkaart, die hij ..offenes
Postblatt" noemde.
De briefkaart had twee voordelen: zij was goedkoperen gemakkelijker. Veel mensen willen liever geen
zeer korte brief schrijven met uitsluitend zakelijke mededelingen; zij vinden dat onbeleefd; bij de
briefkaart bestaat dit bezwaar niet. En wat de kosten betreft, de briefkaart zou doorgaans het halve
brieventarief gaan bedragen; het verschil was dus groter dan tegenwoordig.
Uiteraard is het bij de briefkaart onmogelijk het briefgeheim in stand te houden, maar dat bezwaar is
irreëel, want wie vertrouwelijke mededelingen wil doen schrijft vanzelf een brief.
Het eerste land. dat de briefkaart heeft ingevoerd, is Oostenrijk geweest. De invoering vond plaats in
1869. Aanleiding was een artikel van de econoom dr. Emanuel Hermann.
De briefkaart kreeg in Oostenrijk de omslachtige naam ..Korrespondenzkarte", die zich daar heeft
kunnen handhaven. Overal elders werden gemakkelijker namen gehanteerd als Postkarte, briefkaart
en dergelijke.
De Noordduitse Bond en de zuidduitse staten (het was vlak vóór het ontstaan van de duitse eenheid).
alsmede Zwitserland en Engeland volgden het Oostenrijkse voorbeeld in 1870; België, Nederland en
de Scandinavische landen in 1871. Achteraan kwamen Frankrijk en de Verenigde Staten in 1873.
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Briefkaart uit 1879, gericht aan de officier van gezondheid C. de Mooy (1834-1926), uitvinder van het rottanverband, de raderbaar, het ziekenraam, het veldhospitaal en diverse chirurgische instrumenten, (coll. N. Plomp)
De animo voor de briefkaart was direct enorm, omdat zij echt in een behoefte voorzag.
De ene kant van de briefkaart, met de ingedrukte postzegel, mocht alleen worden gebruikt voor de
adressering. De blanco-achterkant was bestemd voor de mededelingen van de afzender. Dit principe
ging ook gelden voor de prentbriefkaarten met het gevolg dat aan de kant van de afbeelding ruimte
moest worden uitgespaard.
Omstreeks 1905 komt pas de door een verticale streep verdeelde adreszijde. De rechterkant is bestemd
voor de adressering, de linkerkant mag worden beschreven. Voor de schrijvers van briefkaarten komt
er dan meer ruimte, bij de ansichten wordt één kant geheel door de illustratie ingenomen.
De briefkaart heeft voorlopers gehad, zoals de zogenaamde Lipmankaarten uit de Verenigde Staten,
die van 1861 dateren en enkele jaren particulier zijn verzonden voordat in 1873 de officiële briefkaart
werd ingevoerd.
Een ander bekend voorbeeld vormen de Besnardieukaarten, die tijdens de oorlog van 1870-1 871 door
de franse soldaten verstuurd konden worden en genoemd zijn naar de kantoorboekhandelaar, die
daartoe het initiatief nam. De Besnardieukaarten zijn voorzien van afbeeldingen in de vorm van
oorlogsemblemen, maar vermelden niet het woord briefkaart; het was immers een noodmaatregel.
Eerst in 1873 werd in Frankrijk de briefkaart aanvaard.
De oudste prentbriefkaarten (periode 1870-1890)
De briefkaart is in alle staten wettelijk doorgevoerd en nam overal dadelijk een hoge vlucht. Daarom
is het ontstaan ervan tot op de dag nauwkeurig precies aan te geven.
Hoe anders ligt dit bij de prentbriefkaart! Hier vindt men een schoorvoetende ontwikkeling van een
geïllustreerde briefkaart, welke zich in het ene land veel vlugger voordeed dan in het andereen sterk
afhankelijk was van het al-of-niet-bestaan van beperkende bepalingen.
Men noemt die ansichten van het eerste uur wel ..pionierkaarten". maar ook ..voorlopers van de
prentbriefkaart". Ik prefereer de eerste benaming, want de oudste kaarten zijn al dadelijk ansichten
in de technische zin des woords. namelijk geïllustreerde briefkaarten, vervoerd tegen het daarvoor
geldende tarief, en dus feitelijk geen voorlopers.
In het begin werden overal de briefkaarten van overheidswege uitgegeven en voorzien van een
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ingedrukte postzegels. Maar in sommige landen werd het ook aan particulieren toegestaan briefkaarten uit te geven, terwijl verder de mogelijkheid werd geschapen iets op de officiële kaarten te laten
drukken.
In de meeste landen echter bestonden aanzienlijke beperkingen, zodat er maar weinig gebruik van
werd gemaakt. Waarde beperkingen daarentegen gering waren, met name in deduitssprekende landen
(Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) kon zich op deze manier de geïllustreerde briefkaart
ontwikkelen.
Soms werden op de briefkaarten letters gedrukt, bijvoorbeeld de naam vaneen zaak of een uitnodiging
voor een vergadering. Maar er ontstonden ook afbeeldingen, zoals een stoel naast naam en adres van
een meubelfirma. Ook kon op de briefkaart reclame worden gemaakt voor een tentoonstelling, een
hotel of een bepaalde stad of toeristische attractie.
Zo ontwikkelden zich uit en naast de zuiver commerciële briefkaarten de toeristische ansichten.
Dit was ten minste het geval in de duitssprekende landen, waar in de zeventiger en tachtiger jaren al
in zeer beperkte mate
prentbriefkaarten werden verzonden, aanvankelijk in het kleine formaat van
de briefkaart en later met deze meegroeiend naar het wereldpostformaat van 9 x 1 4 cm.
Als allereerste ansicht kan men beschouwen de briefkaart, in 1870 uitgegeven door een zekere
Schwartz, voorzien van een afbeelding van een soldaat met kanon. Norddeutsches Postgebiet staat op
deze in 1870 verzonden kaart, want het Duitse Keizerrijk van Wilhelm 1 bestond nog niet.
Een bekende ansicht uit deze oude periode is die van de wereldtentoonstelling-1882 in Neurenberg, van
welke kaart ook de graveur bekend is, namelijk Ludwig Zrenner. Interessant zijn de briefkaarten uit
Helgoland, waarop de naam tevens een afbeelding vormt van het eiland-silhouet. Ik heb hiervan een
exemplaar in mijn bezit, dat in 1885 is verzonden.
Hoe is het nu gesteld met toeristische prentbriefkaarten in andere landen dan de duitssprekende?
Ik weet het niet en heb ze ook nooit onder ogen gehad. Voorlopig moet ik aannemen dat zij niet (meer)
bestaan.
Commerciële kaarten, dus met reclame-opdruk, zijn er in de andere landen uiteraard wel geweest. Zo
heb ik in mijn verzameling een amerikaanse briefkaart uit 1880 met de afbeelding van een stoel als
reclame voor een meubelfabriek. Er zullen ook wel reclamekaarten hebben gecirculeerd met
afbeeldingen van winkels, fabrieksgebouwen, musea en dergelijke.
De jaren negentig
In deze periode nam de productie van de prentbriefkaarten enorm toe; vooral Duitsland produceerde
vele miljoenen ansichten per jaar; in het bijzonder ,.Grusskarten", dat waren kaarten met (meestal)
verscheidene in lijstjes gevatte gelithografeerde of gefotografeerde afbeeldingen.
De Duitsers maakten de kaarten niet alleen vooreigen behoefte, maar exporteerden deze bij miljoenen
naar andere landen. Toch zijn de ansichten uit die tijd -en vooral van vóór 1897 uitermate schaars.
Is er zoveel opgeruimd of weggegooid? Of was het verzamelen van kaarten in het begin nog geen
gewoonte? We kunnen er alleen maar naar raden.
Een grote stimulans voor de prentbriefkaart was de wereldtentoonstelling, die in 1889 in Parijs werd
gehouden, en waarvoor de befaamde Eiffeltoren is gebouwd. Men kon de door Libonis
gelithografeerde kaarten van dit bouwwerk kopen en die op de top van de toren laten afstempelen. Het
bestijgen was een hele prestatie wegens het ontbreken van een lift! Welke de invloed van deze
prentbriefkaart ook is geweest, 1889 betekent een doorbraak vergeleken bij de voorafgaande jaren.
Sommigen beschouwen de Eiffeltorenkaart als de eerste ..echte" ansicht. Ik zou het er liever op
houden, dat het de eerste echte franse prentbriefkaart is geweest.
Ook in Italië verschijnt in deze tijd de ansicht. Merkwaardigerwijs is daar de illustratie op de adreskant
afgebeeld en de kaarten zijn wat smaller (omstreeks 8 x 14 cm).
De ontwikkeling in Nederland
Volgens de postwet van 1850 waren de binnenlandse vervoerskosten van de brief niet alleen afhankelijk van het gewicht maar ook van drie afstanden. Dit betekende een vereenvoudiging, maar wij bleven
toch achter bij de britse Penny Post!
Het porto kon worden voldaan door de afzender, maar ook voor rekening worden gelaten van de
geadresseerde, die echter wel gerechtigd was de brief te weigeren.
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Geïllustreerde briefkaart uit 1899.
Uit de tekst blijkt dat reeds in de vorige
eeuw prentbriefkaarten werden
verzameld, (coll. G.J.A. van Kooien).

?yp

^ / ^ • /

;

—£/M^?t

-^JL^i

jjodegraven,

•>'

ri

v. c- A a
l

-t

</s, % /

,.Â

fSÔÛâ

«»"«.''

Ai

"

oio.

1

A'aarr van Bodegraven, ca. 1894. verzonden in 1906. (coll. G.J.A. van Kooien).
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De postzegel werd in 1852 ingevoerd, maar toch treft men in de jaren daarna nog dikwijls brieven aan,
die zijn afgestempeld zonder postzegel.
De wet van 1870 opende de mogelijkheid van ,,formulieren voor opene schriftelijke mededelingen
bestemd". Die formulieren heetten briefkaarten. Het porto bedroeg 21/, cent, de helft van de kosten
van een brief. De voorkant was voorzien van een ingedrukte postzegel en een aanwijzing voor de
adressering; de achterzijde was geheel bestemd voor mededelingen.
Interessant is artikel 2 van het Besluit, waarbij de briefkaart werd ingevoerd: het drukken van een en
ander op de kaarten al dan niet met schriftelijke bijvoegingen is mede toegelaten.
Zo ontstonden ook in Nederland commerciële kaarten met drukwerk en afbeeldingen.
Er is echter reden aan te nemen, dat de toeristische prentbriefkaart zich in die tijd bij ons niet heeft
ontwikkeld, ook vanwege de beperking, dat het uitgeven van briefkaarten aan particulieren niet was
toegestaan. Die mogelijkheid is pas geopend in de postwet van 1891, in werking getreden op 1 april
1892. Een Koninklijk Besluit regelde de briefkaart afzonderlijk en de situatie werd zó, dat deze ook
door particulieren mocht worden vervaardigd, mits zij met de officiële kaarten overeenstemde in de
gedrukte opschriften, de afmeting en de stevigheid van het papier.
Het is hoogst merkwaardig, dat noch in de memorie van toelichting noch in de kamerverslagen met één
enkel woord wordt gerept van de prentbriefkaart, terwijl de nieuwe wet toch duidelijk grote invloed
moest hebben op de ontwikkeling van de nederlandse prentbriefkaart. Dit is erg jammer, want
daardoor zijn kostbare inlichtingen voor het nageslacht verloren gegaan.
Hoe het ook zij, ik meen 1892 te kunnen aanhouden als het geboortejaar van de nederlandse (toeristische) prentbriefkaart.
Engeland

Hier verscheen de prentbriefkaart wel uitzonderlijk laat op het toneel wegens de vergaande
beperkingen, die de overheid daaraan in de weg legde. Vóór 1894 konden helemaal geen ansichten uit
Engeland worden verstuurd. Wel ontvingen de Britten uiteraard prentbriefkaarten uit het buitenland,
want Engeland was aangesloten bij de wereldpostorganisatie. Een engelsman kon natuurlijk wel een
geïllustreerde kaart verzenden, maar dan bijvoorbeeld in een envelop en dat was altijd al mogelijk.
Er bestaan enkele uitzonderingen, maar die bevestigen alleen de regel. Vóór 1894 werden in speciale
gevallen officiële prentbriefkaarten van normaal formaat uitgegeven, bijvoorbeeld de Helgolandkaarten, waarvan ook een gekleurde versie bestaat, de Postal Jubilee-kaart van 1890 met een
afbeelding van Sir Rowland Hill en de ansieht van de londense marinetentoonstelling-1891 met een
plaatje van de Eddystonevuurtoren.
In 1894 werd de particulier-uitgegeven briefkaart toegestaan, maar dan in het voor de ansicht niet
geschikte formaat van de officiële briefkaart (12 x 7,5 cm), terwijl er in Engeland veel zogenaamde
,,court-size-kaarten" in omloop waren, d ie bestemd waren in enveloppen te worden verstuurd en nu tot
ansichten werden getransformeerd. Ook die lieten de posterijen toe, maar de productie van deze
kaarten werd geremd door het afwijkende formaat. In mijn collectie heb ik een court-size-kaart, gepost
in 1898 en gefabriceerd in Duitsland . . .
Eerst in 1899 werd in Engeland de normale briefkaart toegelaten, dus van het formaat van ongeveer
1 4 x 9 cm. Zo laat als de Engelsen waren met de invoering van de normale ansicht, zo vroeg waren zij
met de opheffing van de ongedeelde adreskant. Als eerste van alle landen, in 1902, lieten zij toe dat er
mededelingen werden gedaan op de adreskant. Ook hier waren zij dus hun afwijkende tradities
getrouw.
Amerika

In de Verenigde Staten konden de officiële briefkaarten worden voorzien van drukwerk en
afbeeldingen. Dit blijkt uit een in mijn bezit zijnde kaart, gedateerd 26 april 1880. die ik al eerder
vermeldde.
Echte toeristische prentbriefkaarten zullen niet in omloop zijn geweest, misschien ook door het
kleine formaat der briefkaarten. Deze mening wordt gesteund door het feit. dat algemeen de ansichten
uitgegeven tijdens de World's Columbian Exposition te Chicago, 1893, als de oudste amerikaanse
worden beschouwd. Er zijn toen verscheidene soorten prentbriefkaarten in omloop gebracht, officieel
en particulier, gekleurd en ongekleurd; de meeste geven de verschillende gebouwen op de tentoonstelling weer. Ze konden worden verzonden tegen het normale briefkaarttarief.
Maar de verdere ontwikkeling liep niet vlot van stapel. Er waren wel particulieren, die briefkaarten
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opkochten en van afbeeldingen voorzagen, maar voor de verzending moest dubbel tarief worden
betaald.
Immers, elke geschreven boodschap kostte 2 cent, terwijl briefkaarten met 1 cent konden worden
gefrankeerd. Kaarten van vóór 1898, de zogenaamde Souvenir Cards, zijn dan ook schaars. Aan
bepaalde steden, zoals Chicago, Philadelphia, en dergelijke werd een aantal genummerde exemplaren
gewijd, met meer dan één plaatje op elke kaart.
Eerst in 1898 bepaalde de wet, dat de ansichten tegen hetzelfde tarief mochten worden verzonden als
de briefkaarten. Dan komen de zogenaamde ansichten met het opschrift „Private Mailing Card
authorised by Act of Congress may 19 1898", waarna ook in de Verenigde Staten de prentbriefkaart
zich normaal kan 'ontwikkelen.
Het herkennen van de oudste prentbriefkaarten
Dat is natuurlijk het moeilijkst bij de onbeschreven exemplaren. Om daar de tijd van vast te stellen is
het nodig dat er een jaartal op staat of dat de kaart is uitgegeven naar aanleiding van een bekende
gebeurtenis, zoals een jubileum, een wereldtentoonstelling of een vorstenhuwelijk. Ook is datering
mogelijk als er naast de onbeschreven kaart een identiek exemplaar bestaat, dat wel is beschreven en
gedateerd.
Overigens is elke beschreven kaart ouder dan de datum aanduidt. D a a r heeft men echter niets aan.
want er is geen bewijs. Toch kan het wel eens verscheidene jaren schelen. Er zijn enkele zeldzame
gevallen mogelijk van identieke kaarten, die in verschillende jaren zijn afgestempeld. Normaliter moet
men dus het j a a r van de datering aanhouden.
De d a t u m van de ansicht kan blijken uit het stempel of uit de brieftekst zelve. Maar het is mogelijk om
nog veel vlugger te zien uit welke tijd de kaart stamt. Een ongedeelde adreskant plaatst de kaart al
dadelijk naar 1905 of eerder. ,.Gruss-kaarten", d.w.z. kaarten met twee of meer plaatjes, zijn
doorgaans van omstreeks 1900, maar soms aanmerkelijk ouder. Ook de postzegel kan een aanwijzing
zijn, bijvoorbeeld in Nederland zijn alle kaarten, voorzien van de bekende groene 2'/2 cent of rode 1
cent en daterend uit het begin van deze eeuw, van 1900 of later. De vroegere kaarten hebben zegels van
een andere kleur, en een ander dessin.

Nieuwjaarskaart, ca. 1915. (coll. G.J.A. van Kooien).
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Hetzelfde geldt voor de duitse kaarten met rijkszegels van 5 en 10 Pfennig. Ook hier een andere
postzegel met ingang van 1900.
Tenslotte: het papier van de oudste ansichten is soepeler dan die van de latere. Hoe nieuwer de kaart,
des te stugger is zij doorgaans, met een neiging tot kromtrekken. Men kan met gesloten ogen het
verschil voelen . . .
* Dit artikel verscheen tevens (zonder afbeeldingen) in het Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor
de Zeister geschiedenis, jaargang 8, nummer 4, december 1978.

Kef koninklijk Echtpaar.

Prent brie/k aan van Koningin Wilheimina en Prins Hendrik, ca. 1905. (coll. G.J.A. van Kooien).
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