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Als deel 1 van de reeks “Midden-Holland
in bedrijf’ verscheen bij Repro-Holland in
Alphen a/d  Rijn, onder auspiciën van de
Stichting Bedrijfsmonumenten Midden-
Holland. keurig verzorgd, een interessant
boekje over deÖntwikk<ling  van de industrie
in Gouda; in het bijzonder in de jaren 1850-
1940.
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Goed gaat het nog steeds met de machine-
fabrieken en de fabricage van vuurvaste
steenprodukten, welke laatste vooral ná 1945
een grote opbloei vertoonde. De kaashandel
bestaat nog:  steeds. al is de kaasmarkt
praktisch %rdwenen.

In het vierde hoofdstuk wordt een aantal
Goudse bedrijven beschreven. Daarvan zijn
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is gebaseerd op ,de  scriptie “Gouda industrieel worden elders op kleinere schaal voortgezet.
erfgoed en stedebouw-kundige ontwikkeling”. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan Gouda als
Deze scriptie werd in het kader van hun studie woon- en werkstad. In het laatste hoofdstuk
aan de Technische Universiteit in Delft in wordt een verantwoording gegeven van het
1987 geschreven door Berthold Bakker en onderzoek en van de bronnen waaruit de
Harry Bemelmans. De studenten kozen voor informatie werd verkregen. De auteurs
hun onderzoek Gouda, omdat onze stad een hebben hun onderzoek niet alleen gericht
rijk ambachtelijk en handelsverleden heeft op de bedrijven als zodanig, maar ook op de
en bovendien een duidelijk regionale cen- gebouwen waarin dezer  werden uitgeoefend,
trumfunctie vervult. Het onderzoek ver- waaronder er’ een aantal is, waard om als
eiste een bepaalde beperking, daarom werd bedrijfsmonument in stand te worden ge-
gekozen voor het tijdvak 1850-1940, omdat houden, Veel passende illustraties verleven-
dit een belangrijke fase in de industriële digen de tekst en vormen daarop een welkome
revolutie markeert. aanvulling.

De in druk verschenen publicatie wijkt Er is waarschijnlijk no nooit een publi-
evenwel in een aantal opzichten af van de catie  verschenen zonder eilen en ook dezetg
oorspronkelijke scriptie. De bewerkers ervan, ontkwam er niet aan. Het is bepaald jammer
drs. Bernt R. Feis en Herman  Fr, B. Rutten, dat men de tekst niet voor deze ter perse ging,
beiden woonachtig in Oudewater, hebben de heeft laten lezen door een Gouwenaar, Dat
scriptie, de oorspronkelijke tekst zoveel had veel narigheid bespaard, Het boekje
mogelijk volgend, hier en daar redactioneel vertoont thans te veel kleine,onzorgvuldig-
aangepast en waar nodig ook het een en heden (zoals namen van bedrijven gebouwen
ander geschrapt, dat niet paste in een boekje enz.), die onbekendheid met de situatie in ’
over Goudse bedrijven. Gouda verraden. Ook wel enkele andere.

Het boekje telt zes hoofdstukken. Het Zo heette de edelman die in 1306 heer van
eerste bevat een beknopte schets van het Gouda werd niet Willem maar Jan van
ontstaan en de ontwikkeling van Gouda tot Beaumont, Het was ook bepaald niet de toen
het midden van de vorige eeuw; het tweede zevenjarige graaf (nog niet prins) Maurits die
Gouda in de reeds vermelde periode 18% 1940. de vloot commandeerde die in 1574 Leiden te
In de derde wordt beschreven hoe Gouda hulp kwam na het opbreken van het beleg
zich heeft ontwikkeld tot een centrum van door de Spanjaarden, maar Louis Boisot.
nijverheid en handel. Deze ontwikkeling was Afb. 12 is niet de Rotterdamse maar de
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o.m. het instandhouden en verbeteren van de Kleiwegspoort en de brug op afb. 53 ligt niet ~,
bestaande en het scheppen van nieuwe goede over de Nieuwe Gouwe (Nieuwe Vaart),
verbindingen te water en te land, en het gaan want die bestond toen niet, maar over de
gebruiken van nieuwe energiebronnen, zoals Kromme Gouwe. En het plateelfabriekje aan
gas en electriciteit. “het” Raam was wel de Plazuid! (een naam

In de loop der eeuwen heeft de industrie in die aan de schrijvers onbekend schijnt te zijn). \
Gouda hoogte- en dieptepunten gekend: Als laatste opmerking: bij het lezen van de
verdwenen of sterk in omvang verkleind zijn hoofdtekst wordt men soms gehinderd door
de bierbrouwerij, de lakennijverheid, de de manier waarop de.kaderteksten  zijn
touw- en garenindustrie, de fabrieken waar
aardewerk, pijpen en plateel werd gemaakt.

aangebracht, Da,arin  is weinig systeem te
ontdekken.

De zgn. kaarsenfabriek is overgegaan op het Het werkje is in de boekhandel verkrijgbaar
maken van andere produkten. De blekerijen
zijn, op twee na, verdwenen, een bloeiende,
over het algemeen kleinschalige sigaren-
industrie eveneens.

en kost slechts f 25,-. Het telt 100 pagina’s,
88 illustraties,en  is gestoken in een aantrek-
kelijke omslag.

D r .  A.Scheygrond.


