Heemtijd ingtten

Heemtijd inglien
Orgaan van de STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING
Redactie: L.C1.M. Peters, 's-Gravensloot 117, 3444 BJ Woerden, tel. 03480-13891
C.J.W. Gravendaal, Woerden, J.W.C, van Schaik, Utrecht.
Verschijnt 4 keer per jaar.

Verenigingsbestuur:
N. Plomp
F.A.L. de Goederen
L.C1.M. Peters
C.J.W. Gravendaal
Mevr. E.E. van der Busse-Bruin
Mej. G.J.A. van Kooten
Drs. E.J.P.J. Mols
J.W.C, van Schaik

Pr. Beatrixstr. 23, 3474 JV Zegveld
Linschoten
's-Gravensloot 117, 3444 BJ Woerden
tel. 03480-13891
Marius Bauerstr. 16, 3443 HL Woerden
Kamerik
Montfoort
Hekendorp
Utrecht

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

\
Gironummer penningmeester 33 07 97
Bankrelatie: Rabo-bank Woerden, rek. no. 15.83.22.967.

Voor het aanmelden van nieuwe leden en adreswijzigingen wende men zich tot Mej. G.J.A. van
Kooten, Hoogstraat 47, 3417 HB Montfoort, tel. 03484-1495.
Voor bestellingen van boekwerken en losse nummers van Heemtijdinghen wende men zich tot
Mevr. E. de Leeuw-Mielard, Marius Bauerstraat 30, 3443 HL Woerden, tel. 03480-14460.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen zonder toestemming van de redactie is niet
toegestaan.

16e jaargang no.

maart 1980

Vijf eeuwen touwfabricage in Oudewater
door drs. B.R. Feis
In het drassige land van de Lopikerwaard werd eeuwenlang veel hennep aangeplant om er touw en
zeildoek uit te fabriceren. De steel van de hennepplant wordt zo hard als hout en daaruit worden — na
een rottingsproces — de touwvezels gemaakt voor de touwproduktie. Scheepvaart, visserij en marine
vormden de belangrijkste afnemers van die touwproduktie; daarnaast ook boeren, molenaars en zelfs
de beul die over „het hennepen dasje" sprak als hij het galgekoord bedoelde . . .

Historische gevelsteen in Oudewater, die het louwslaan uitbeeldt (foto H. Rijkelijkhuizen).
Hennepeultuur
Van die hennepeultuur geeft Vink in De Lekstreek een — bijna klassiek geworden — beschrijving. Hij
onderscheidt de „gelling", de mannelijke plant, en de „zelling" (zaadling), de vrouwelijke plant.
„De gelling werd inde sloot geroot, juist als vlas, en 's winters, zoo mogelijk bij droog weer, gebraakt in
braakhutten, die wegens het brandgevaar niet te dicht bij de woningen stonden, dikwijls op kleine
akkertjes tusschen griendhout om den wind te weren van den open oven, waarop de gellingschoven
krakend droog werden gemaakt. Het vuur werd gestookt van het fijne stoppelgruis, dat bij de
bewerking uit de schil onder de braak neerviel. Men werkte van 's morgens vier tot 's avonds acht. Daar
droog weer meest vriezend weer is, kon het vervoer naar de afgelegen hutten dikwijls over het ijs plaats
hebben.
De zelling stond in het vroege najaar nog enkele weken alleen op den akker. De afstand tusschen de
planten was voldoende om er voorzichtig tusschen door te kunnen schuifelen.
Sprookjesachtig mooi was dan op heldere dagen het schemergroene licht, dat uit het bladerdak boven
de hoofden neerviel (. . .)
Na het plukken werd de zelling om te drogen aan schooven gezet tegen slieten tusschen de kopstoven
(knotwilgen). die daartoe langs den kant van enken kennepakker werden gepot. Te voren had de
gelling er voor en na het rooten te drogen gestaan. Na gedorscht te zijn op het erf, waar in den
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zaadmolen door een feilen luchtstroom het zware zaad van den licht en bolster gescheiden werd, werd
de zelling, liefst op een drogen zolder, opgeborgen. Bij open water werd zij in de lange winteravonden
— overdag werkte men nog wat op het land, als het weer niet te slecht was — stoppel voor stoppel bij
den haard met de hand geschild.
Het haardvuur, anders van eigengemaakte turf, van oude kopstoven, struiken uit de grienden, of
opgedolven kienhout, werd dan grootendeels gevoed door de kennepstoppels, vooral door de zware
ondereinden. De boveneinden werden ten deele bestemd voor de zwavelstokken"1).
Vink spreekt niet van hennep, maar van kennep, zoals het in de Lekstreek werd uitgesproken; dit zou
zijn afgeleid van het Griekse ,,kannabis" (Lat. cannabis; canna = dun rietje, Fr. la canne = wandelstok,
le canal = recht gegraven stuk water, Ned. kaneelstok). Hieruit leidt hij af dat de hennepcultuur uit
Romaanse streken in Nederland is ingevoerd2).

Het dorsen en schillen van de hennep (Duhamel de Monceau, Traite de la Fabrique des Manoeuvres
pour les vaisseaux, ou l'Art de la Corderie perfectionné, Paris 17692).

De hennepteelt beheerste de Lekstreek, met name het gebied langs de dijk, en bereikte daar haar
grootste bloei in de 17e en begin 18e eeuw. Volgens Vink diende de veeteelt daarbij als hulpmiddel, nl.
om mest te maken voor de hennepakkers; op het hooiland werd zodoende eeuwenlang roofbouw
gepleegd3).
Hoe belangrijk hennep was, blijkt ook uit de betekenis van hennep in het feodale stelsel. Men
onderscheidde grove tienden (op de 4 belangrijkste granen: tarwe, rogge, gerst en haver), smalle
tienden (op andere produkten) en henneptienden. Deze werden in de 16e eeuw afkoopbaar gesteld
voor een afkoopsom, die men het „hondgeld" noemde: dit kwam neer op 10 gulden voor elke met
hennep bezaaide morgen. Tot omstreeks 1840 was er in de onmiddellijke omgeving van Oudewater —
met name Hoenkoop — nog sprake van inning van die henneptienden 4 ).
Het grote keerpunt voor de hennepteelt kwam in de 18e eeuw: de grote overstroming in januari 1726 —
door dijkdoorbraken bij o.a. Willige Langerak — betekende niet alleen dat de hennepoogst werd
vernietigd, maar noodzaakte ook de touwfabrikanten om — bij wijze van noodsprong — de Baltische
hennep in te voeren, die uiteindelijk goedkoper bleek. Hierdoor werd de hennepteelt in het
Waardengebied geleidelijk aan verdrongen. In de 2e helft van de 19e eeuw verdween de hennepcultuur
definitief en werden de laatste hennepakkertjes veranderd in grasland; werden in 1851-60 in het
Waardengebied nog per jaar gem. 1566 ha hennepland bewerkt, in 1910 was dit al teruggelopen tot 34
ha5). Slechts enkele kopstoven bleven soms nog herinneren aan het oude bedrijf . . .

Touwfabricage
Centra van de hennepverwerkende industrie waren steden aan de rand van het Waardengebied:
Schoonhoven, Gouda, Moordrecht, Gorinchem en vooral Oudewater. De talloze braakveldjes waren
vooral in de streek tussen Schoonhoven en Oudewater geconcentreerd. In de steden — en ook
verspreid op het platteland — lagen tientallen kleine baanderijen.
Dit waren meestal eenvoudige hand baantjes, die doorgaans gelegen waren langs de wallen met hun
hoog opgaand geboomte; de bomen boden beschutting tegen regen en wind en men kon er materiaal
aan ophangen. De banen hadden de standaardlengte van 120 vadem (= 220 meter); die oude maten als
vadems, voeten en duimen worden in de touwproduktie nog steeds gebruikt. De touwslagers
wikkelden een streng hennep om het middel — die vaak gelig-verkleurd was, vandaar de bijnaam
„Geelbuiken" voor Oudewaternaren — en vervolgens werd op pennen een lijn getrokken. Terwijl de
één met gelijkmatige pas naar achteren liep, draaide de ander — meestal een kind —aan het grote wiel;
via slingeren haakje werden de lijnen dan in elkaar gedraaid. De grote kunst was hierbij zo gelijkmatig
mogelijk te draaien, zodat het touw overal dezelfde dikte kreeg. Het touw dat klaar was, werd over
hoge palen of „galgen" gegooid en over een lengte van honderden meters vastgezet om 't draaisel in het
touw vast te houden.

De lijndraaier, die - op dit moment - bezig is met
spinnen, de hennep om zijn middel gebonden; de
gang is slecht, maar 't werk is recht, d.w.z. het
werk is zwaar, maar het produkt is goed (Jan
Luyeken).

De touwfabricage bereikte grote voorspoed in de 17e eeuw door de bloei van de binnen- en zeevaart,
alsmede de algemene economische opgang. De touwslagerijen leverden dik touw af voor de
scheepstrossen, dun garen voor de netten, staltouw en touw om schoven te binden voor de boeren, en
bind- en paktouw voor de bakkers.
Uit een aantal benamingen voor touwen — waarvan elke touwslager moest weten hoe dik en in welke
standaard-opmaak het geleverd moest worden — blijkt hoe breed de afzetmarkt voor de touwslager
was: marlijn, huizing, schiemansgaren. jijntouw, luitouw, vangtouw, onder- en bovenspeerreep, links
en rechts zijpees, stalen, snorrevaadtlijn, vallentouw. lijkentouw, vlaggelijn, raamkoord, metseldraad,
vislijn. bergtouw, zakkenband, stoppers, stroppen, lengen, balenperstouw, paktouw, bindtouw,
worsttouw, bindertwine, rolladetouw. boatlacing, boltrope, ratline, opgeslagen lijn, grommers,
schietlijn, hieuwlijn, werplijn. hijstouw. loglijn, wagenrepen, breeuwwerk, zeilgaren, seamingtwine,
shotline, geitentouw. trawltwine. seizings, dektouw, landvasten. heirepen. voor- en achterbeien,
hoorn-, kop- en kalvertouwen6).

Als energiebron werd (uitsluitend'') mensenkracht gebruikt (Traite de la Fabrique).
Het verval van de scheepsbouw en de haringvisserij leidde in de 18e eeuw tot ernstig afzetverlies, dat
niet kon worden gecompenseerd door de bloei van de landbouw. Het verval verliep sneller in de grotere
steden (zoals Gouda) dan in kleinere steden en op het platteland, waar de stedelijke voorschriften
minder ver waren doorgevoerd, en lonen en belastingen lager waren. Een dieptepunt werd gevormd
door de Franse tijd. Z o daalde bijv. in Moordrecht het aantal fabrieken en getouwen van 35 resp. 140 in
1806 tot 23 resp. 23 in 1811 ; het aantal arbeiders a a n de touwbanen daalde in die tijd van 280 tot 46
(twee per baan) 7 ).
Veel touwslagers schakelden over op de — nauw hiermee verbonden - textielindustrie, bijv.
wolkammerijen, linnenblekerijen en vlasspinnerijen.
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Kinderarbeid in hel touwslagersbedrijf: 18e eeuwse lijnbaan (Schilderij in Catharina Gasthuis Gouda).

Na de Franse tijd ontstond weer een tijdelijke opleving: in Moordrecht steeg het aantal arbeiders via
167 (in 1829) en 248 (in 1839) tot 348 in 1853 s ). Als uiterst arbeidsintensieve bedrijfstak kon men zich
vooral handhaven door gebruik te maken van kinderarbeid; zo bleek uit een enquête in 1843 dat er in
de touwindustrie evenveel kinderen als volwassenen werkten, voornamelijk om het wiel te draaien, te
helpen bij het ophaspelen van de garens en voor het strijken van de gesponnen draden; elke volwassen
spinner had een kind als draaier nodig 9 ). De definitieve teruggang van het touwslagersbedrijf zette
omstreeks 1860 in door:
— de concurrentie van de machine-industrie (zoals de Vereenigde Touwfabrieken, De Goudsche
Machinale Spinnerijen en de Oudewaterse Touwfabriek Van der Lee);
— de doorvoering van de wet op de kinderarbeid in de jaren 7 0 ;
— de toenemende buitenlandse concurrentie,
— en tenslotte de invoer van buitenlandse hennep, o.a. van Hongaarse, Russische en Italiaanse
oorsprong; vervolgens van vervangende grondstoffen zoals de Philippijnse manilla en later de
sisal.
Oudewater in touw
Eén van de belangrijkste centra van de hennepverwerkende industrie was Oudewater, dat onder meer
profiteerde van de gunstige ligging tussen de grote havensteden Amsterdam en Rotterdam. Het was
eeuwenlang de belangrijkste tak van nijverheid in Oudewater.

Moord op Oudewater
De geschiedenis van Oudewater is nauw verbonden met de touwindustrie. Zo boden de boeren in de
omgeving van Oudewater hevig verzet toen de Staten van Holland — bij de nadering der Spaanse troepen in
1575 — de onderwaterzetting van hun landerijen bevolen. Reden: de hennep stond oogstrijp op de velden.
De Spanjaarden konden mede hierdoor ongehinderd doortrekken tot vlak voor de stadspoorten, vanwaar
zij vervolgens de grachten dichtgooiden met onder meer . . . hennepbossen. Het gevolg was de beruchte
,,Moord op Oudewater . . ." Bij de verdediging van Oudewater speelde ook een voorvader van Van der Lee
een rol: Jan Pietersz. van der Lee, de hoofdman van de St. Jorisschutters10).

Heel wat uitdrukkingen in onze Nederlandse taal zijn afkomstig uit het touwslagersvak:
— iemand over de hekel halen (haarfijn uitkammen)
— er is geen goed garen mee te spinnen (er mankeert iets aan)
opgroeien voor galg en rad (je komt in een touwbaan te werken, waar het rad — of wiel - - staan en de
galgen, om het afgewerkte produkt op te hangen)
— iets is van de baan (juist, 't is klaar, afgewerkt)
— er is geen touw aan vast te knopen!
- - er is een kink (bobbel) in de kabel gekomen
- de eindjes aan elkaar knopen
— enz.

Van de o m v a n g van het touwslagersbedrijf in Oudewater is moeilijk een beeld te krijgen. Aan het eind
van de 16e eeuw waren hier minstens enkele tientallen grof en kleingarens lijnbanen"). Daarbij moet
men zich niet volledige bedrijfsgebouwen voorstellen: door de lengte van de lijnbanen kon men
onmogelijk binnenshuis spinnen, zodat echte bedrijfsgebouwen ontbraken. De baanderijen lagen
voornamelijk langs de wallen; zo waren er in 1575 meer dan 9 spinpaden langs de wallen. Hoe
belangrijk deze bedrijfstak was, bleek wel uit de scherpe controle die de stedelijke overheid uitoefende.
Zo legde deze in 1578 aan de lijndraaiers op dat alleen materiaal dat door stedelijke keurmeesters
gekeurd was, binnen de stadsmuren gesponnen mocht worden; het eindprodukt werd onder stadszegel

Spinpaä langs de Lange Burchwal in Oudewater (Schouten, Oudewater in Beeld).
op de markt gebracht. Toen toch veel kleingarens uit omliggende plaatsen door de mazen van het net
door wisten te slippen en de Oudewaterse touwindustrie onder de naam van „Oudewaters want" een
slechte naam bezorgden, werden de voorschriften verscherpt. Volgens een bepaling uit 1585 moest niet
alleen het klein garen uit andere plaatsen worden gekeurd, maar ook „alle die netten die van sulck
gaern (van buyten comende) dat goet geceurt wort besegelt worden met een ander zegel van der stede,
hebbende een bijslach oft onderscheytsel gelijck eertijts plach te zijn, dat men weten mach dat het gaern
van d'selve netten buyten der stede gesponnen is"12).
Het reilen en zeilen van de Oudewaterse touwindustrie blijkt ook uit de rekeningen van het
Oudewaterse lijndraaiersgilde13). Deze (jaar)rekeningen bevatten de staat van inkomsten (vnl.
pandbrieven en rentes op uitgezet kapitaal) en uitgaven: variërend van notariskosten, uitgaven in
verband met ziekten en begrafenissen, en vergaderkosten tot de rekeningen voor de nieuwe sleutel van
de gildekist (nog steeds te zien in de Oudewaterse Heksenwaag).

De saldi van de jaarrekeningen van het Oudewaterse lijndraaiersgilde 1743-1812 (samenst. B, Feis).

Bewaard zijn gebleven de rekeningen over de tweede helft van de 18e eeuw en begin 19e eeuw.
Daaruit blijkt dat het Oudewaterse lijndraaiersgilde betrekkelijke voorspoed kende in het midden van
de 18e eeuw; de Vierde Engelse Zee-oorlog in de jaren '80 zal de terugslag veroorzaakt hebben, daarna
trad herstel op. Moeilijke jaren braken aan in het begin van de 19e eeuw: de tijd van de Franse
bezetting toen één derde van de Oudewaterse touwbanen stil kwam te liggen.
Van der Lee
Nauw verbonden met de Oudewaterse touwindustrie is de naam van Van der Lee: de bedrijfsgeschiedenis van de gelijknamige touwfabriek aan de Hekendorperweg, aan de rand van Oudewater
gaat terug tot het jaar 1545, toen één van de Van der Lee's een baanderij stichtte in Oudewater. De
bekendste voorvader was Jan Pietersz. van der Lee, de hoofdman van de Sint Jorisschutters, die niet
alleen een hoofdrol speelde bij de verdediging van Oudewater tegen de Spanjaarden (1575), maar ook
een belangrijke bijdrage leverde aan de wederopbouw van het verwoeste Oudewater. Hij her-stichtte
de touwslagerij — vermoedelijk aan de Biezenwal gelegen — die blijkens het testament van zijn vrouw
uit 1617 goed floreerde. Het bedrijf werd steeds uitgeoefend door familieleden, die lijnrecht afstamden
van Jan Pietersz. van der Lee. In de Napoleontische tijd werden de touwbanen door de Fransen
bezet. De terugslag in de touwindustrie, medio 19e eeuw, bracht het bedrijf in nieuwe moeilijkheden,
maar — in tegenstelling tot vele baanderijtjes — kon het zich handhaven. Als één der eersten ging men
over op mechanisatie: in 1880 werd de in Amsterdam aan de Lijnbaansgracht gevestigde firma Holst
en Kooij overgenomen.
Het bedrijf werd toen verplaatst naar de Hekendorperweg, op het terrein van een boerderij (die er nog
steeds staat). Zeer typerend is de langgerekte, kavelvormige vorm van het bedrijfsterrein. Van de
gebouwen uit die tijd resteren nog maar enkele gedeelten, o.a. de schoorsteen en delen van de
machinekamer. De oude, met oud-Hollandse pannen — en riet tegen de tocht — gedekte touwbaan is
van iets latere datum en bovendien op diverse plaatsen verbouwd; zeer karakteristiek is de langgerekte
vorm: 6 bij 350 meter . . .
Deze lengte is te verklaren door de standaardlengte voor een tros: 120 vadem oftewel 220 meter
(vóór het slaan moeten de strengen langer zijn dan de 220 meter van de tros). Het touwmaken op deze

De oude - wen nog dubbele touwbaan van de Touwfabriek van der Lee in Oudewater, 1930 (coll. Van der Lee).
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baan gaat als volgt: Een aantal garens (enkele draden) hangen in een garenrek. Hoe dikker de tros moet
worden, des te meer garens zijn er nodig. Via een registerplaat gaan deze garens naar een „bus", een
stuk ijzer met een rond gat in het midden. Daarachter wordt de garenbundel vastgemaakt aan een
„uitrijwagen". Deze uitrijwagen rijdt de baan opendraait gelijktijdig de garenbundel tot een ..streng".
Daarna worden drie strengen samen tot een tros „geslagen". De oude baan wordt op dit moment alleen
nog maar gebruikt voor het slaan van dikke driestrengstrossen. De nieuwe produktie-afdelingen
bevinden zich in de centrale hal, met o.a. de voorbewerkingsmachines (hekelarij) en de spinnerij (waar
het garen wordt gesponnen, waarvan de trossen worden gemaakt). In deze ruimte bevindt zich ook de
twijnerij, waar van twee of drie garens bijvoorbeeld paktouw wordt gemaakt.
Het „gewone" driestrengstouw wordt tegenwoordig — in plaats van op de baan — op touwslag-

Moderne 8-strengs gevlochten polypropyleen tros, een produkt van de Oudewaterse Touwfabriek (foto H. Rijkelijkhuizen).
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De voorloper van de ,, uitrijwagen": touw fabricage in de 18e eeuw (Traité de la Fabrique).

machines geslagen. Deze bevinden zich in een na de Tweede Wereldoorlog gebouwde produktiehal
achter op het fabrieksterrein.
Naast natuurvezels, zoals sisal, maakt men daarbij in toenemende mate gebruik van kunstvezels, zoals
polypropyleen, nylon en polyester. Deze zijn beter bestand tegen zeewater, hebben een hogere
breeksterkte en soms ook — zoals nylon — een hogere rek dan natuurvezels.

\

Touwfabricage in de Wijngaardstraat; let op de spinpalen en - in het rondje - de aandrijfwielen (Schouten, Oudewater in Beeld).

Is de touwfabricage dus wat grondstoffengebruik en produktieproces ingrijpend gemoderniseerd, nog
steeds richt men zich o p de scheepvaart: o.m. meertrossen voor zeeschepen en grote tankers, sleeptrossen voor zeesleepboten. De afnemers zijn te vinden bij rederijen, oliemaatschappijen (tankers en
booreilanden) en de Nederlandse baggermaatschappijen. Verder is Van der Lee BV toeleverancier
voor bedrijven die touw en garens in eigen produktie verwerken, zoals bijv. staalkabelfabrieken en
touwslagerijen.
Met zijn in het weidse polderland imponerende schoorsteen v o r m t de touwfabriek Van der Lee BV nog
steeds de belangrijkste herinnering aan de oude touwindustrie. Naast Van der Lee bleven echter ook
veel kleine baanderijen bestaan, die vaak verbonden waren met de fabriek (men kocht de grondstoffen
bij Van der Lee en ventte deze zelf uit, bijv. bij boeren of vissers). Deze baanderijen waren vooral
geconcentreerd in de Wijngaard- of Achterstraat, de Lange Burchwal, de Broeckerstraat en het
gebied tussen Biezenpoortstraat-Biezen-Biezenwal.
Aan het Oudewaterse touwslagers bedrijf herinneren — behalve oude namen uit de hennepverwerking,
zoals de Rootstraat (roten = laten rotten van de hennep) — o.m. nog een gevelsteen, een haak voor de
spinpalen (in de Wijngaardstraat) en twee oude baanschuren, nl. aan Biezenwal en de Reyerssteeg.
Lezamen met de meest m a r k a n t e gebouwen op het terrein van de oude touwfabriek zouden deze
baanschuren wettelijke bescherming verdienen als monumenten van bedrijf en techniek, om de
herinnering te bewaren aan de hennepverwerkende industrie in Oudewater en omgeving.

Noten
1) T. Vink, De Lekstreek. Amsterdam 1926, p. 224.
2) Ib., p. 223.
3) Ib., p. 225-6.
4) W.F.J, den Uyl, De Lopikerwaard I, Utrecht 1963, p. 443; Den Uyl vermeldt vanaf de eerste helft 16e eeuw een
„gestage teruggang" van het aantal hennepakkers in Hoenkoop: van 100 morgen (1536), 32 morgen (1630) tot
20 morgen (1789). De teruggang in de hennepteelt zou dus eerder zijn begonnen dan 1726: het jaar waarin
volgens Vink de grote klap kwam.
5) J.H.G. de Graaf, Moordrecht in Touw, Bloemendaal 1970, p. 51.
6) Deze opsomming is van de heer J. Knol ( medewerker Touwfabriek Van der Lee BV in Oudewater), die van 95%
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9) Volgens een publikatie in de Goudsche Crt. (7-5-1949, mr. 22663) waren er omstreeks 1600 vijftig à zestig
touwslagerijen in Oudewater.
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13) Jaarrekeningen lijndraaiersgilde 1743-1812, Stadsarchief Oudewater.
14) Over technische aspectenvan de moderne touwindustrie o.m.: Waar touwtrekken werk is (bedrijfsreportage),
in: Shell-Venster, april 1978, p. 12-15; Oudewater spint er garen bij (bedrijfsreportage) in: De IJsselbode
12-2-1980; met dank aan de heer J. Knol te Oudewater.
Geraadpleegd zijn voorts: de archieven van het lijndraaiersgilde (met diverse rekeningen, reglementen,
registers enz.), Stadsarchief Oudewater; over de Oudewaterse touwindustrie bevindt zich ook materiaal in de port.
Goldberg, nr. 27 (Algemeen Rijksarchief).
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Het portret van een achttiende-eeuwse schone
door G.J.A. van Kooten en
J.W.C, van Schaik
Op 21 december 1959 schonk de heer A.C.A. van Vuuren het Centraal Museum te Utrecht een portret
van de hand van de 18eeeuwse schilder Willem Hengst1). Volgens Van Vuuren zou het portret Adriana
Cornelia Monincx voorstellen.
Deze Adriana. een dochter van Gerardus Monincx en Catharina van Meurs, werd gedoopt te
Montfoort op 5 maart 1775. Zij groeide op in het Commandeurshuis aan de Hoogstraat te Montfoort
en huwde aldaar op 6 mei 1804 de Utrechtse apotheker Cornelis Anthonie van Meurs (1780-1815).
Zij overleed te Utrecht op 18 december 1806 en werd begraven te Montfoort. Het Iconographisch
Bureau te 's-Gravenhage identificeert het schilderij echter op de jaren 1740-1750. Als bewijs wordt
aangevoerd de zijden japon welke het meisje draagt. Dezejapon wijst op het 2e kwart van de 18eeeuw.
Het doek kan dus niet A.C. Monincx voorstellen. Het portret lijkt dan eerder haar moeder, Catharina
van Meurs voor te stellen. Over haar zijn echter verder geen gegevens bekend.

Willem Hengst, ca. 1740-1750
doek. 65 x 48 cm
waarschijnlijk
jeugdportret CATHARINA MON1NCX-VAN MEURS
Coll. Centraal Museum Utrecht inv. 12513a

Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het schilderij in bezit van Van Vuuren is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de dochter van Adriana, Catharina Ludovica van Meurs (1806-1875), het portret
door huwelijk met Arie van Vuuren (1801-1859) in zijn familie gebracht2).
De schenker zelf was een zoon van Simon Leonardus van Vuuren en Cornelia Maria Blom. Hij werd
geboren op 9 juli 1888 te Montfoort. Hij was boekhouder van beroep, woonde te Utrecht en overleed
ongehuwd op 20 maart 1964 te Blancum.
1) Willem Hengst werd gedoopt te Nijmegen op 16 april 1703 en overleed te Cuyk op 16 december 1784. Hij
woonde nâ 1736 te Nijmegen en schilderde portretten, portretgroepen en grisailles. Hij handelde tevens in wijn.
2) Zie: J.W.C, van Schaik en G.J.A. van Kooten. Kwartierstaat A.C.A. van Vuuren. Heemtijdinghen. 14ejrg.
no. 2, juni 1978. p. 29-32.

De rentenier

door A.A.J. Putman

1

Dorus de Ruwe ) was een heer. maar een houterige heer.
Als kinderen veronderstelden we dat hij op een vernuftig mechaniekje liep wat met een sleuteltje
opgewonden kon worden. Hierop zou hij dan naar de kerk kunnen lopen en weer terug naar het
stijfdeftige huis op de Haven te Oudewater, het huis waarin een gevelsteen met jaartal 1614 en
waarboven de spreuk „L'ESPOIR EN DIEV"2).

In zijn jeugd had hij de hoofdprijs gewonnen van de Oudewaterse loterij, tien beste zware melkkoeien.
en die had hij omgezet in een nieuw dak en de restauratie van de trapgevel. Het was een secure man.
Dat hij zo stijf liep was geen wonder want gewerkt had hij nooit. Hij bleef rentenier tot zijn dood en
toen was hij om de vijf en zestig jaar.
Naast dat rentenieren was zijn enige prestatie dat hij bijna vijftig jaar het orgel bespeelde in de kerk
en daar hij dat voor niets deed kreeg hij na veertig jaar de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Met feestdagen droeg hij dan trots het grote lint met het vergulde kruis en dit was dan ook
het grootste kruis wat hij ooit te dragen kreeg want zijn hele leven verliep zeer gelijkmatig en zonder
schokkende gebeurtenissen en dat was prettig voor de man.
Zijn muzikale talenten waren al even houterig als zijn lopen. Alleen met hoogtijdagen ging hij zich
te buiten. Alle registers van het overigens fraaie instrument werden dan opengetrokken en hij werkte
met handen en voeten. Dat was een mooi gezicht en het merendeels uit boeren bestaande kerkvolk zei
na de hoogmis: ..Hij deed het weer monster". Dit was dan bedoeld als compliment.
Als jongetje zat ik vaak naast hem op de orgelbank. Het zangkoor was knap verouderd. Het aanwezige
„materiaal" zong reeds 25. 40 en 50 jaar.
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In een paaslof zou begonnen worden met een feestelijk vierstemmig Ave Verum. In een kring
stonden de zangers om Geuting, de dirigent'). Deze had, zoals elk jaar, met Pasen weer voor het eerst
zijn lichtgrijze jaquet aan.
Dorus stopte zijn preludium waarna Geuting tot drie moest tellen zoals dat op de repetitie ingestudeerd was.
Na twee gezegd te hebben lichtte Quee, de schilder, zijn been en liet een harde wind. Het succes was
groot. Alles rolde over de banken van het lachen. Dorus vergat te spelen, Geuting liet zijn dirigeerstok
vallen. De chaos was compleet. Quee was de eerste die zich herstelde. Met een stem als een gebarsten
pot zong hij alleen de gewone alledaagse Ave Verum van het Antoniuslof op dinsdagavond. Ditmaal
zonder orgelbegeleiding. De eer van het koor was met moeite gered.

THEODORUS WILHELMUS
BERNARD US DE RUWE
1870-1935
en zijn vader
JOHANNES DE RUWE
1833-1891
Foto: L.H. Serré, Utrecht
(Coll. J. W. C. van Schalk, Utrecht)

Toch vermoed ik dat Dorus in zijnjeugd een vlottejongen
was. Hij had krullend haar en kamde dit vanuit zijn nek
omhoog, dat gaf een frivool effekt. Een ander punt was
dat hij in de zomer een witte strooien hoed droeg die in het
najaar vervangen werd door een kaasbolletje oftewel een
garibaldi.
Kijk en zoiets geeft te denken. Dan was hij in zijn jonge
jaren nog lid geweest van de Toneelvereniging die zijn
uitvoeringen gaf in de buitentuin Rozenburgh op de
Nieuwe Singel.
En dit niet om te roddelen, maar vroeg men de oudere
generatie hierover dan werd er alleen maar geknipoogd en
gegniffeld. Alleen het prieeltje achter in de tuin werd
genoemd en daar bleef het bij. Dit maakte alles nog
pikanter. Tot slot was Dorus getrouwd met Marie van
Alphen geboortig van Schiedam4) en dat zegt ook nog
wat. Maar noch Marie noch Dorus gingen zich te buiten
aan drank. De gewelfde kelder bezat een flinke voorraad
wijn en daarvan werd een regelmatig en alleszins
verantwoord gebruik gemaakt. Het gelukkige en kinderloze echtpaar werd verzorgd door een huishoudster op
leeftijd. Ieder kende haar als Lijsje van Dorus de Ruwe,
maar ze heette Lijsje de Veen. Daar ze van boerekomaf
was viel het niet uit de toon dat ze op vrijdagmiddag de
buitenboel deed op witgeverfde klompen en met een bruin
baaien rok aan die zeker veertig jaar oud was.
Een stok met haak eraan diende om emmers water uit de
Haven te scheppen en met een koperen spuit
schaars
nog te zien bij antiquairs — spoot ze de ramen schoon.
Op andere dagen zag ze er keurig maar eenvoudig uit.
Juist zoals dat in die tijd paste. Standsverschil moest er
zijn en was er ook.
Aan de smalle kant van de Linschoten bezat Dorus een
buitentuin. Via een tuinmannetje bezorgde deze hem een
grote weckkelder die de trots van het drietal uitmaakte.
Naast het gewone fruit werden er asperges, ramenas en
sjalotten geteeld. Ja. ja, dat zat wel goed.
Tweemaal per jaar ging de familie per rijtuig de Blindeweg
af naar Reyerscop onder Harmeien. In de zomer na de
hooibouw werd er op de boerderij5) gevist en fruit
gehaald. In de herfst werd de pacht geïnd en bleef men op
het maal bij de pachter-boer.
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Luchtfoto boerderij
Reversc op 10,
Harmelen in de jaren
dertig.
(Coll. A.M. van
Schaik-Spruil).

DEZESTEEN GELEGD

nöoiv
Gevelsteen in boerderij Reyerscop 10.
Harmeien (Foto G..I.A. van Kooten).

TnEODOlUSW.BnERlWi
OUD 16 JAREN
, 2 4 MAART 1SS7'.

Dorus maakte zich niet druk. Toen op een zomermorgen om half negen de kapelaan pater Hulshof
langs liep schilderde Dorus zowaar het fazantenhok in de tuin. Direkt werd de kwast neergelegd en hij
zei: „ N o u heb ik weer genoeg gedaan voor vandaag". Opgelucht ging hij naar binnen en stopte vermoeid maar voldaan zijn lange stenen gouwenaar.
Een ander maal liep mijn broer J a n er 's-morgens om tien uur binnen. Dorus was alleen thuis. „ J a n , ik
heb geen koffie, maar wij drinken een glas pier, ik heb 't". J a n had geen trek maar Dorus d r o n g aan.
Op zijn pantoffels slipte hij de deur uit en hij haalde twee deuren verder in de K r o m m e Deur 6 ) een paar
flesjes bier. Het was ouwe jongens onder mekaar. Het werden krasse verhalen. Eens had D o r u s achter
op een m o t o r gezeten: „Die vint had een stoomfiets. Hij sting ernaast en stong maar te t r a p p e n an dat
ding, toen stong hij stoom te maken en hard dat 't gong, bar", 't Bleef bij die ene keer: „ I k doet 't voor
geen geld meer", zo eindigde Dorus zijn spannend verhaal.
Toen even later het vrouwvolk thuiskwam werd Dorus overlopen met een groot glas. Houterig
kronkelde hij op z'n stoel en zei: „ J a vrouw, ja. J a n had zo'n trek in pieren toen heb ik m a a r gauw wat
pier gehaald".
Zoals zijn hele leven beëindigde hij het op weinig spectaculaire wijze. Hij kreeg een beroerte, kon niet
meer praten, niet eten en geen orgel meer spelen en er zat voor hem niets anders op dan d o o d te gaan.
Het ergste was 't voor de pastoor: de nieuwe organist was een musicus, maar helaas de kunst moest
betaald worden.
Noten
1) Theodorus Wilhelmus Bernardus de Ruwe. geb. Oudewater 26 juni 1870. overl. aldaar 24 juni 1935. zoon van
Johannes de Ruwe (1833-1891) en Dorothea Lenssinek (1832-1870).
2) Thans: Havenstraat 9.
3) Gerrit Lucas Geuting (1867-1931) gehuwd met Johanna Maria Lenssinek (1869-1950).
4) Maria Johanna Jacoba van Alphen, geb. Schiedam 26 februari 1856. overl. Oudewater 21 februari 1936.
5) Reyerscop no. 10. pachter: tam. Spruit.
6) Café Havenstraat 12.
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De gasfabrieken van de Maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde
gasbereiding te Woerden en Gouda
door dr. Annie stoip
Mijn artikeltje over „De straatverlichting van Woerden voor de oprichting van de gasfabriek"
eindigde ik met de belofte mijn verhaal voort te zetten en dan ook aandacht te geven aan de
verlichting van Gouda, waar het lichtgas evenals te Woerden betrokken werd van Robbé en Co.1).
Zoals reeds eerder gezegd werd het door deze firma geproduceerde gas niet uit steenkool gedestilleerd.
Het was een oliegas, dat bereid werd uit een mengsel van steenkoolgruis, afval van olie en vetfabricage,
hars en teer. Het procédé was een uitvinding van Abram Longbottom en Henry Gerner. civiel
ingenieurs uit Londen en New York; octrooi er op werd aangevraagd door de Amsterdammer I.B.A.
Cossas, wiens verzoek in eerste instantie werd afgewezen, omdat de toegepaste methode nauwelijks
leek te verschillen van die van Felix Droinet, die ten tijde van de aanvraag van Cossas in elk geval nog
drie bedrijfjes exploiteerde2). Verzoeken om octrooi werden in die tijd nogal eens overhaast
aangevraagd. Cossas gaf het op als reden voor het niet vermelden van de bestanddelen kalkhydraaten
borax in het grondstoffenmengsel. Deze aanvullende mededeling was voldoende voor adviseur G.
Simons om zijn mening te herzien. Octrooi werd verleend op 5 maart 18523). Licentiehoudster werd de
vennootschap Robbé en Co., bestaande uit de heren Westerman en W.P. Robbé. De eerstgenoemde
vennoot stond zijn recht af aan de heer J.B.S. Chauffepié drie maanden nadat de concessieaanvraag
van de firma door het gemeentebestuur ter tafel was gebracht 4 ). Ook deze vennoot was een
Amsterdammer. De naamloze vennootschap, waartoe de firma hoopte uit te groeien, kwam echter niet
te Amsterdam maar te Rotterdam tot stand. Onder de naam „Maatschappij voor nieuw geoctroyeerde
gasbereiding" werd de N.V. in november 1857 wettelijk erkend5). Hij telde 71 aandeelhouders,
waaronder een vijftigtal Rotterdammers, onder wie zich leden van bekende families en bedrijven
bevonden6). Te Gouda konden behalve de burgemeester enige zakenlieden worden aangetrokken, die
als consument belang hadden bij het gaslicht, zoals b.v. een boekhandelaar, of de mogelijkheid zagen
aan de werkzaamheden te kunnen deelnemen.
De functieloze aandeelhouders — ook de meest kapitaalkrachtigen onder hen — bezaten van één tot
drie aandelen. Het bestuur was verplicht te participeren met 120 aandelen. De inbreng van
Longbottom en Gerner, bestaande uit de uitvinding, het daarop verkregen octrooi en de „geheimen"
van de harsontleding werd gesteld op 26 aandelen, elk dertien. In totaal was op 370 aandelen
ingetekend. In de notariële akte kon worden vastgelegd, dat was ingeschreven op f 400.000, - van het
op f 500.000,— bepaalde maatschappelijk kapitaal.
De te Rotterdam getoonde belangstelling was te danken aan het feit, dat de plannen van de nieuwe
onderneming heel wat meer omvatten dan het vestigen van een oliegasbedrijf te Gouda. De opzet was
een harsoliefabriek op te richten, de daarvoor benodigde grondstoffen in te kopen, de gefabriceerde
olieën te verkopen en tenslotte ook nog de verkoop van gas en gasbereidingstoestellen aan gemeenten,
corporatieën en particulieren in geheel Nederland, uitgezonderd Zeeland. Deze uitzondering breng ik
in verband met activiteiten van een andere maatschappij in deze provincie, waarschijnlijk de Utrechtsche Gas Maatschappij, die voor I860 begon aan de bouw van een fabriekje te Goes7).
In november 1857 richtte Robbé en Co. het verzoek tot het gemeentebestuur in Gouda om twee
oliefabrieken te mogen oprichten: één voor harsolie en één voor het produceren van beenolie, houtlijm
en gelatine"). De laatstgenoemde heeft inderdaad een paar jaar bestaan, van de harsoliefabriek wordt
na een aanvraag tot plaatsing van een stoommachine(tje) in 1858 niets meer vernomen9). Had het
bedrijf geen reden van bestaan meer toen duidelijk werd dat de oorspronkelijke grondstof van het gas
door steenkool zou moeten worden vervangen, of was gebleken dat harsolie niet dezelfde uitvoermogelijkheden had als het product van de in 1853 opgerichte kaarsenfabriek? Speelde ook een rol. dat
de afvalstoffen van vetten door de Goudse fabrikanten in nevenbedrijven verwerkt werden?
In het algemeen hadden gaspromotoren de bedoeling hun activiteiten over meerdere plaatsen —
meestal maar meteen aangeduid als geheel Nederland — uit te breiden. Dit betekende niet, dat zij meer
dan een of twee projecten tegelijkertijd probeerden ten uitvoer te brengen en evenmin, dat zij van plan
waren de fabrieken blijvend te exploiteren. De te Rotterdam opgerichte N.V. — trouwens ook de
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vennootschap waar hij uit voortkwam — was van plan dezelfde werkwijze te volgen, maar is daarin
niet geslaagd. In 1854 opgenomen contacten met de gemeente Bergen op Zoom moesten worden
afgebroken door het in gebreke blijven van de gasfabrikant zelf"). In de zomer van 1858 konden de
installaties van Woerden en Harderwijk worden opgeleverd, maar de concessie voor Den Briel werd
niet verkregen"). Uit het ontbreken van uitnodigingen tot het bijwonen van de opening van zusterfabrieken in de notulen van Burgemeester en Wethouders van Gouda en Woerden na 1858 leid ik af,
dat verder geen concessies meer verworven werden.
De fabriek van Harderwijk — gunstig gelegen ten opzichte van de steenkolenlosplaats Amersfoort was in 1861 al in eigendom aan de Harderwijkse Gaz Verlichtingsmaatschappij overgegaan12). Doorverkoop van de installaties van Gouda en Woerden is niet gelukt in 1859 en evenmin in 1873,
toen de toenmalige directeur J. de Vries Robbé aanbood het fabriekje van Woerden over te nemen. De
onderhandelingen stuitten op de weigering van beide gemeenten in geval van overname het bestaande
contract te garanderen1-'). De Maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde gasbereiding is eigenaar van
beide stedelijke verlichtingen gebleven tot eigen exploitatie door de gemeentebesturen als voordeliger
werd beschouwd dan de door de onderneming aangeboden nieuwe contracten. Dat was in Woerden
het geval in 1887 en in Gouda eenjaar eerder. Welke ervaringen hadden fabrikant en gemeente in ruim
dertig jaar met elkaar opgedaan?
In 1851 werden te Gouda naar aanleiding van een concessieaanvraag van het raadslid, de fabrikant
D.W. Westerbaan, voorwaarden van aanbesteding voor straatverlichting door middel van gas
vastgesteld en werd vervolgens het terrein tussen de Vest en het voormalig Leprooshuis, het z.g.
Mierennest, voor de bouw van de fabriek door het gemeentebestuur verleend, toen de adviseur
koninklijke goedkeuring verleend, toen de adviseur G. Simons er voor in stond, dat de pottenbakkerijen van de Princen en de blekerijen van Jaspers en Boumans geen nadelige gevolgen van de
activiteiten in de fabriek zouden hebben, als voldaan werd aan de in het Koninklijk Besluit gestelde
voorwaarden, dat alleen cokes als brandstof zou worden gebruikt; de steenkool — met andere
woorden de grondstof — in een overdekte bergplaats moest worden opgeslagen en de schoorsteen een
hoogte kreeg van 17 el14). Van het plan van Westerbaan, dat dus een steenkoolgasfabriek betrof, had
men al afgezien toen de vergunning verkregen werd de fabriek te bouwen op het door de gemeente
beschikbaar gestelde terrein. Immers van het K.B. werd in dezelfde vergadering mededeling gedaan,
waarin twee aanbiedingen voor straatverlichting ter tafel kwamen, één van C.C. Ferrari — één van de
oprichters van de steenkoolgasfabriek te Alkmaar — en één van Westerman en Robbé, die weliswaar
voor het eerst als gasfabrikanten optraden, maar hun product de veelbelovende naam economisch gas
meegaven. Een derde offerte gedaan door Roepius en Co., een mij geheel onbekende firma uit
Schiedam, werd nog voor de volgende zitting ingediend15). Bewust werd gekozen voor het economisch
gas16).
Nu had het 19e eeuwse uit vetstoffen bereide gas inderdaad enkele eigenschappen, die zeer
aantrekkelijk schenen, maar waarvan bij herhaling inde praktijk is gebleken, dat daar toch niet te veel
waarde aan mocht worden gehecht. Voor bedrijven en instellingen met een eigen gasinstallatie, dus
bij beperkte productie, was het wel geschikt en daarvoor was het door de uitvinders in het bijzonder
aanbevolen; een project als dat van Gouda was het niet tegen opgewassen. De door het gas af te leggen
afstand was te lang voor de nauwe oliegasbuizen; bovendien zou in een stad, waar een harsoliefabriek niet kon slagen, het grondstofmengsel zeker prijzig geweest zijn.
Deze moeilijkheden waren al bekend, toen contact met het bestuur van Woerden gelegd werd. Een
voordeel dus voor deze stad, die niet had kunnen kiezen17). Een ander voordeel was het ideale
fabrieksterrein waarover de stad beschikte aan de Westdam, waar met buren geen rekening behoefde
te worden gehouden en eventueel uitbreiding van het terrein mogelijk was18). In het contract, dat op
16 april 1858 werd afgesloten, werd uitgegaan van de mogelijkheid — beter gezegd de waarschijnlijkheid — dat steenkoolgas geproduceerd zou worden, waarom een buizennet werd aangelegd, dat op
transport van steenkoolgas berekend was. Het fabriekje, dat sinds 16 september 1858 de straten van
Woerden verlichtte, deed dit reeds in het winterseizoen van 1859 60 gedeeltelijk door het steenkoolproduct19).
In Gouda, waar het buizennet in 1854 voor gebruik gereed kwam, werd in 1861, nadat tweemaal een
wijziging van het Koninklijk Besluit gevraagd had moeten worden, een begin gemaakt met het
„verleggen" van de buizen20). In 1859 had de technische directeur, ingenieur H.F. Roll al op de
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Gemeente-gasfabriek Gouda, 1904 (Coll. gemeente-archief

Gasfabriek te Woerden, 1873 (Coll. gemeente-archief

Gouda)

Woerden)
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noodzaak gewezen de hoofdhuis van de fabriek langs de Vest te leggen, over de Hoge Brug naar de
Gouwe, deze te volgen tot aan de nieuwe Havenbrug, vandaar door Groenendaal, over de Markt, door
de Kerksteeg, langs de St. Janskerk tot aan de Tiendeweg, om daar aan te sluiten op een hoofdhuis 21 ).
Van de uitvoering van deze wijziging moet gebruik gemaakt zijn voor het leggen van wijdere en
sterkere buizen en het verleggen van de oude buizen naar routes waar minder van ze gevergd werd.
Het duurde vier jaar voor Gouda uitsluitend door steenkoolgas verlicht werd22). Ook na 1866 moesten
nog wijzigingen in het gasnet worden aangebracht. Deze hadden echter niet te maken met begane
fouten, maar waren noodzakelijk in verband met uitbreiding ten behoeve van de steeds intensiever
bewoonde buitenwijken23).
Wijzigingen of verbeteringen in het gasnet betekenden een herhaald openbreken en dichten der
straten. Dit werk werd verricht door de stratenmaker en bekostigd door de gasmaatschappij24). Met
deze voor het gemeentebestuur bevredigende regeling kon niet worden voorkomen, dat de Goudse
veengrond niet altijd tegen de ingrepen bestand was en hier en daar verzakkingen vertoonde.
In Woerden werd veel minder last van het openbreken en dichten der straten ondervonden. De
straatverlichting bestreek daar de gehele stad tot aan de Buitengrachten en verlichtte de pannenbakkerijen aan het Jaagpad 25 ). De verlichting, die uit slechts 60 lantaarns bestond, nam tijdens de
concessieperiode van de Maatschappij voor nieuw geoctroyeerd gas slechts toe met acht waarvan één
voor de kazerne geplaatst werd en één diende tot betere verlichting van de omgeving van het station 26 ).
De kosten bedroegen f 25,70 per lantaarn in totaal f 1.540,— per jaar. Daarvoor mocht gedurende 1300
uur van het licht gebruik gemaakt worden27). Bij overschrijding van het aantal branduren moest
worden bijbetaald. Ondanks het beperkte aantal uren, dat de stad verlicht kon worden zag men toch
kans er zoveel te reserveren, dat gedurende de voor- en najaars veemarkt enige lantaarns gedurende de
nacht aan konden blijven. Eens toen het aantal toegestane uren niet werd gehaald, claimde het
gemeentebestuur korting op het overeengekomen bedrag28).
Gouda betaalde voor een stadsverlichting van 200 lantaarns f 6.000,—, maar daarvoor mochten de
lampen dan ook 2100 uur branden29). Het oorspronkelijke aantal werd in de loop der jaren met ruim
30% uitgebreid. De stad, die in 1865 over 236 lantaarns beschikte, telde er 266 in 1875 en 308 in
188530). In het laatstgenoemde jaar was de straatverlichting gedurende 2231 '/, uur aan31). De kosten
waren met ruim f4.000,— toegenomen. Wat niet zonder meer als falen van het gasbedrijf mag worden
opgevat.
De bedrijfsresultaten van een gasonderneming zijn afhankelijk van de mate, waarin er gebruik van
gemaakt wordt voor de verlichting vandoor het gasnet bereikbare bedrijven, gebouwenen particuliere
huizen. De afname in deze sector liet tot 1870 te wensen over. Dit is te verklaren uit de tegenzin tegen
alles wat nieuw is — een motief door de negentiende eeuwers zelf in velerlei gevallen naar voren
gebracht — de moeizame start van de onderneming, de concurrentie van de petroleum en de hoog
gebleven gasprijzen32). De gasfabrikanten meenden aan de wens om prijsverlaging slechts tegemoet te
kunnen komen, wanneer de concessies van langere duur waren. Nadat de concessie van Gouda in 1877
was verlengd van 1878 tot 1888, werd de prijs van het gas, dat doorgasmeters gemeten werd, van 22 >/2
cent per kubieke el verlaagd tot 15 cent. Een jaar later werd de prijs nog eens met een cent
verminderd33).
De in het contract opgenomen bepaling, dat de prijs van het lichtgas niet hoger mocht zijn dan de door
vier particuliere maatschappijen gevraagde in vier buiten Zuid-Limburg gelegen gemeenten met een
gelijk of kleiner aantal inwoners dan Gouda, noodzaakte de Maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde
gasbereiding in 1879 tot een prijsverlaging van twee cent34).
Toen dezelfde situatie zich in 1884 in elf steden voordeed, moest de prijs tot 10 cent per kubieke el
worden teruggebracht35).
Het prijsverloop van het lichtgas te Woerden voor 1882 is mij niet bekend. In genoemd jaar werd de
concessie, die in 1883 ten einde zou lopen, verlengd met vijfjaar, dus net als in Gouda tot 188836). De
prijs van het gas werd op 13 cent per kubieke meter bepaald. In geval de inkoopprijs van de steenkool
meer dan 70 cent per hectoliter zou bedragen mocht de prijs tot 14 cent worden verhoogd; bij daling
van de steenkoolprijs tot 55 cent per hectoliter moest de prijs met één cent worden verlaagd.
In de jaren van de gedwongen prijsverlagingen moesten door de gasmaatschappij te Gouda
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voorbereidingen voor uitbreiding van de gasinstallatie getroffen worden. Het ter beschikking staande
fabrieksterrein, waarop zelfs geen bergplaats voor de cokes meer kon worden ingeruimd, bood daartoe
geen enkele mogelijkheid-17). De oppervlakte van de grond kon alleen broksgewijs worden vergroot.
Het bleekveld van het Bestedelingenhuis kon niet worden afgestaan, omdat dit de enige plaats was,
waar de jeugdige inwoners van de buitenlucht konden genieten38).
De huur van een gelijktijdig aangevraagd perceel aan de Lazarussteeg, dat voor tien jaar verhuurd was
met een opzegtermijn van drie maanden, kon worden overgenomen tegen een huurprijs van f45,— per
jaar 39 ). In 1881 werd het gemeentebestuur bereid gevonden afstand te doen van een stuk grond aan de
Vest, met een oppervlakte van 11,5 centiare tegen f 6, — per centiare40).
Aan de installatie moesten verbeteringen worden aangebracht. Condensor en regulator b.v. werden
vernieuwd. Voor de berging van het gas was een derde gashouder nodig.
In 1882 werd voor de plaatsing van dit toestel de koninklijke goedkeuring aangevraagd en
verkregen41). Dit zijn stellig niet de enige veranderingen geweest, die plaats hadden. Bijzonderheden
zijn me niet bekend, daar deze niet in de vergaderingen van raad of burgemeester en wethouders ter
sprake kwamen. Van pogingen tot verdere uitbreiding van het fabrieksterrein blijkt niets. Zij zouden
naar alle waarschijnlijkheid wel in discussie zijn gebracht. Was het wachten op de beslissing die in
1888 zou worden genomen of hoopte men op voortijdige ontbinding van de overeenkomst?
Op 1 oktober 1885 moest de gasmaatschappij kenbaar hebben gemaakt of het van plan was het
contract voort te zetten ofte vernieuwen42). Toen half oktober nog geen voorstel was gedaan, stelde het
gemeentebestuur het alternatief, dat binnen een maand opgave gedaan zou worden van de kosten van
de lantaarns en de verdere verlichting (dus alles wat niet de straatverlichting betrof), of anders zou het
contract als beëindigd beschouwd worden. Het laatste betekende overname van het bedrijf door de
gemeente zoals in overeenkomst was vastgelegd43). Het daarop door de gasmaatschappij gedane
voorstel werd ter beoordeling aan de directeuren van de gasfabrieken van Leiden en Alkmaar
voorgelegd44). Op grond van het door de deskundigen uitgebrachte rapport werd besloten tot
overname van het bedrijf door de gemeente45). Ongetwijfeld de beste oplossing voor beide partijen.
Bij oprichting of overname van een gasbedrijf door de gemeente werden vier procents leningen
verstrekt met zeer gunstige aflossingsvoorwaarden. In Gouda en Woerden vielen onder de overname
,,alle gastoestellen, zoo voor de gemeenten als particulieren daargesteld, de gaspijpen, de fabrijksgebouwen (de bergplaatsen eronder begrepen) . .. benevens de aan de inrichting gegeven uitbreidingen
in het algemeen". De gemeente Gouda kocht de gasfabriek aan voor f 39.880.— en betaalde de gasmaatschappij een schadevergoeding van f 14.600. — voor „voortijdig afstand doen van de
concessie"46). Voor het ten uitvoer brengen van de benodigde wijzigingen, die voornamelijk de
fabrieksgebouwen betroffen, meende de door het gemeentebestuur aangewezen commissie van beheer
te kunnen volstaan met een lening van f 125.000,—, hoewel de kosten geraamd werden op f 150.000,—.
In Woerden werd het voorbeeld gevolgd van Gouda. Daar nam de gemeente de gasfabriek over voor
f5.000.—. De lening van f8.000,—. die door Gedeputeerde Staten werd toegestaan, liet tevens ruimte
voor aankoop van de aanwezige voorraden van steenkool en bijproducten, transportkosten en
bedrijfskapitaal47).
De gemeentegasfabrieken in Gouda en Woerden kwamen in bedrijf, toen overheid en publiek een
dertigtal jaren de tijd gehad hadden aan het gaslicht te wennen. Er waren in die tijd zoveel
gasdeskundigen opgeleid, dat het gemeentebestuur te Gouda uit een tiental sollicitaties naarde positie
van directeur van het bedrijf kon kiezen. Een van de eerste voorstellen, die de nieuwe directeur deed,
was een reclame campagne tot werving van de klandizie van de bewoners van kleine huizen. Hij hoopte
daarmee de concurrentie van het intussen elders in gebruik genomen electrisch licht te voorkomen. De
Maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde gasbereiding had de spits afgebeten met het invoeren van een
verlichting, waarmee de gebruikers nog niet bekend waren, ook voor de gemeente zouden de
problemen niet uitblijven.
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