
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Gouda? oudste foto’s gebun&

Onder de titel ‘Portret van Gouda’ is bij
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ ver-
schenen een boek met 50 zeldzame foto’s uit
de periode 1876-  188 1.  Het gaat daarbij om de
allereerste foto’s, die ruim een eeuw geleden
in Gouda zijn gemaakt. Het grootste deel is
niet eerder gepubliceerd, Een hartstochtelijk
verzamelaarster vond ze. Historici zijn ver-
baasd over deze ‘bijzondere toevalstreffer’.
Het boek kost f 39.50 en is te koop in ons
pandje,  Dubbele Buurt  nr. 4. *

Gouda. en met name de otide  Goudse  binnen-
stad, is’in de afgelopen decennia ontelbare
malen gefotografeerd.
Amateurfotografen, touristen, ansicht-
kaartmakers, fotojournalisten:‘ zij allen
hebben hun lenzen gericht op de pittoreske,
gevels, de oude monumenten, de grachten, de
markante plekjes, die Gouda zijn bijzondere
karakter verlenen.

Toch, hoe vaak ook het Goudse stadsbeeld,
gestold op oude en nieuwe foto’s, is vastge-
legd: eens zijn de allereerste foto’s van Gouda
gemaakt. Dat gebeurde toen deghotographie
nog een modernistische nieuwigheid was.
Een nouveauté ook - want die eerste fotogra-
fen, die met hun loodzware platencamera’s
op pad gingen, gaven hun toentertijd nieuwe
beroep of bezigheid graag een artistiek tintje,
leunend op hun ‘kunstbroeders’. Dat waren
de schilders, die zich immers ook bij hun
scheppende arbeid vaak door het stadsbeeld
lieten&inspireren.

r
Opnamen VM  de oude binnenstad

Vooral de oude Goudse binnenstad, met zijn grachten
en singels, is vastgelegd door de Goudse fotografen, \
die kort na het midden van de vorige eeuw hun werk

De Delftse fotograaf Henri de Louw - van wie o n l a n g s
40 oude opnamen zijn ontdekt - maakte de volgende
foto’s, die in boekvorm zijn gebundeld:
het Houtman-monument, de Havensluis aan de
Hollandsche  IJssel,  De Oost- en Westhaven, Dubbele
Buurt, Markt, Hoge Gouwe, ~Galgeitveld,  Kleiwegbrug
met Kattensingel, Jaagpad, Turfsingel, Grote Sluis met
beukmolen aan de IJssel, de Veerstal, Bogen, De Waag
met hotel De Zalm, de Wijdstraat, de Vismarkt, de
Gouwe, Kleiwegstraat, Tiendeweg met de Tiendewegs-
brug, de Hanepraai, de Haastrechtse brug, Blekers-
singel, Turfsingel,  Karnemelksloot en het Station.
Fotograaf Jérôme Kiebert maakte opnamen van: het
s t a d h u i s , de Markt, koffiehuis De Harmonie en de

Het Goudse gemeente-archief koestert een
tiental foto’s van de Goudse fotograaf Jérôme
Henri Kiebert (1843-  1889) als kogtbaarheden.
Dat is niet verwonderlijk, want Kiebert
maakte in 1867 de vroegste photographie-
opnamen van Gouda. En het mag gerust een
speling-van het lot heten, dat die kleine serie
stadsopnamen van Gouda bewaard is ge-
bleven.

Tot voor kort werd er vanuit gegaan,
dat de daarop volgende fotoserie van oud- “’
Gouda, die uit de vorige eeuw dateert, ná
1880 werd gemaakt-----.
Een bijzondere vondst uit particulier bezit
toont nu echter aan, dat het ‘gat’ in de foto-
grafisch-vastgelegde historie van Gouda kan

worden opgevuld.
Het is aan het gepassioneerde collectioneur-
schap van mejuffrouw Annie van Dijk uit de
Keizerstraat in Gouda te danken, dat een
uiterst zeldzame serie foto’s van maar liefst
veertig stuks uit de, periode 1876-188 1 voor
het nageslacht is zeker gesteld.

Die bijzondere collectie foto’s was tot voor
kort niet of nauwelijks bekend bij de lokale
historici. De opname zijn vervaardigd door
de Delftse kunstfotograaf Jacobus Hendricus
Johan de Louw (1851-1944),  photographe de
Son Majesté  Ze Roi - destijds woonachtig aan
de Oude Delft 137.

Zijn veertig opnamen vormen tezamen een
ongeëvenaard picturaal  historisch document ’
van Gouda uit de vorige eeuw. Zij tonen,
zonder de vaak artistieke ‘vertekening’ van
etser, schilder of tekenaar, de stad Gouda -
zoals‘deze  zich ruim een eeuw geleden aan
de bezoeker presenteerde: een rustige,
somtijds zelfs statige gemeente, waar het leven
kalm vergleed, en waar de verbouwings-
woede nog niet had toegeslagen.

De Goudse  binnenstad ademt nog de
ingehouden sfeer van een typisch Hollandse
waterstad, met royale huizen langs de Markt \
en grachten, en knusse burgerpandjes in de
kleinere straten. Veertig foto’s, meer dan 100 \
jaar oud, gemaakt door één en dezelfde
fotograaf, vormen een kostbare topografische
collectie. Een visuele erfenis van hoge
kwaliteit, tegelijkertijd een geschenk voor
de Gouwenaar-van-nu.
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Cfoto:  Henri de Louw - anno 1876).

‘Die Goud&
On initiatief van de Oudheidkundige I

(1789-185 1) in de jaren dertig van de 19de
eeuw elkaar de eer betwistten de fotografie

Kring ‘Die Goude’ - een historisch gënoot- 1 te hebben uitgevonden. Nauwelijks 25  iaar
schap met bijna 700 leden, dat zich inzet later zijn dusde  Goudse foto’s vervaardigd,
Voor bestudering en behoud van oud-Gouda- die nu zijn gebundeld.
is deze unieke fotoserie,nu  in boekvorm
gebundeld. Al in maart-185 1 bezocht de toentertijd

bekende Franse fotograaf Guyard de stad
Het is tegelijkertijd de twint tigste bundel, die
de jubiler&rde  vereniging uitgeeft: dat gebeurt
ter markering van het 55-jarig bestaan.
Aan de 40 foto’s van De Louw is dus de serie
van 10 stuks toegevoegd - afkomstig van de
Goudse fotograaf Jérôme ,Henri  Kiebert \
(1843-1889). Deze tien kiekjes berusten in het
Goudse gemeente-archief en zijn door

00s voorarchivaris  drs. B. J. v.d. Saag belangel
dit doel afgestaan,

Gouda. Hij hield zitting  in café ‘Het Schaak-
bord’ aan de Kleiweg. Op 2 maart 185 1
meldt een advertentie in hete  Goudsch
Kronijkske:’

‘Daguèrrotype-portretten in kleuren, en
vervaardigd in een verwarmde kamer, onver-
schillig  bij welk weder, mits niet regende’. \
(Was getekend) OM,  Guyard. Zijn adres te
Amsterdam is te verkrijgen bij de heer P.van
Werkhoven op de Kleiweg in Gouda’.

In hetzelfde jaar liet fotograaf Henry Pronk
De onbekende ‘Goudse’ foto’s van Delftenaar
Henri de Louw, aangevuld met de opnamen
van Kiebert, vormen tezamen de vroegst
fotografisch vastgelegde beelden van Gouda.

Beelden voor de Gouwenaars van nu,
benieuwd naar hoe de stad er kort na het
begin van de tweede helft van de 19de eeuw
uitzag. Temeer een bijzonder gegeven, omdat
J.N.  Nièpce (1765-1833) en J.L.M.  Daguèrre

22

weten dat hij ‘photografische portretten’ \
maakte in hotel ‘Het Herthuis’ aan de Markt. \’  ’
De heer Pronk bracht  voor zijn met de hand
,ingekleurde  werkjes tarieven van vijf tot
‘twintig gulden in rekening - ‘afhankelijk
van de grootte~van de bestelde photo’.
Een derde fotograaf in het Goudse bood zijrr
diensten aan het publiek aan vanuit hotel \
‘de Pauw’ aan de Markt.
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Buiten-opnamen
Was het tot dan toe slechts doenlijk,om  van
aan de hand van één Daguèrro-type één foto !
te maken, via de uitvinding van de zogeheten
collodium-photografie kon men meer afdruk-
ken van één opname maken. Dat kwam
doordat de fotograaf met negatieven van ”
glas werkte, Daartoe gebruikte hij een *_  ’
platencamera - waarmee hij voor het eerst
ook buiten kon werken.

Dat blijkt ook duidelijk Ùit het karakter
van de allereerste buiten-opnamen in hetGoudsc  .L- 1-L  _-11

: S~auSoeelu.
\
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wen fotograferen was eenvoudig
geworden -~die  stonden immers stil. Maar
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mensen moesten langdurig ‘bevriezen’,
wilden ze tenminste herkenbaar en scherp op
de foto komen.

Het is ook om die reden, dat op de vroegste
buitenopnamen van Gouda verhoudingsge-
wijs slechts zelden mensen of bewegende
voertuigen, zoals handkarren, koetsen of
sleperswagens te zien zijn. Op hun ‘snelheid’
was de antieke platencamera nog niet
afgestemd.

Allengs kwamen er meer fotografen naar
Gouda, en vestigden zich soms blijvend.
Zo opende ene Frederik Harting in januari
1863 zijn atelier in de Dubbele Buurt te
Gouda. In 1863 opende Adrianus Johannes
Martens ziin fotoarafïezaak aan de Pener-
straat. In i886  koñdigde  David Wessels  zijn
komst als fotograaf aan in Gouda. Andere
vroege kiekjes-makers in Gouda: Dirk
Klaarwater (in Gouda xan 1887-1900),  de
Zweed Gustav Johan Erik Jochmann
(1892-1895),  Weyert Jan van Zanen (1893-
1913), Barend Zweers (1895-1896) en
Pieter van der Waals (1887-1905).

De Delftse fotograaf Henri de Louw (1851-

uitvóerige en bijzondere serie antieke stads-
foto’s, die hij in het tijdvak 1876-1881 in
Gouda vervaardigde.

Hij was niet de eerste de beste, zo,  blijkt
uit navorsing in het gemeente-archief van
Delft. Jacobus Hendricus Johan de Louw
werd op 14 december 1851 in Den Haag
geboren, waar hij geruime tijd zou blijven.
In 1875 vestigde hij zich te Delft. Op 22 juni
1875, kort nadat hij zijn militaire dienstplicht
had beëindigd, trad hij in het huwelijk met
Elisa Augusta Doris  Ida Kirchner, dochter
van de toentertijd bekende fotografe Emma
Kirchner,

Aanvankelijk gingen ze aan de Korenmarkt
16 in Delft wonen. Al spoedig, op 5 november
1880, openden zij een zaak aan de Oude
Delft 137. Vanaf 1880 was De Louw gerech-
tigd tot het voeren van het predicaat  ‘hof-
fotograaf. Henri de Louw prees in Delft
zijn portretten aan met de term ‘photographie
artistique’,

Volgens de Delftse historicus Erik Kreytz
waagde De Louw zich in het begin van de
jaren zeventig van de 19de eeuw ook aan
buiten-opnamen. Zo bevindt zich in het

koninklijk huisarchief in Amsterdam een‘
album van zijn hand met foto’s, waarop hij de
Aprilfeesten te Amsterdam heeft vastgelegd.
Het ging om de feestelijkheden in 1887, die
werden-gevierd ter ere van de 70-ste verjaar-
dag van koning Willem 111,

Op 14 september 189 1 vertrok Henri de Louw
uit Delft en vestigde zich aan de Prinsestraat \
in Den Haag. In december werd zijn huwelijk
met Elisa Kirchner ontbonden. Hij overleed

autoverkeer  nog  niet  had toegeslagen .
Cfoto:  Henri de Louw - anno 1876).
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het moderne<  ronhcegtracé.  (foto: Henri  de Louw - anno 1876).
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in 1944 in Den Haag. Leerling van De Louw 1 Hij vestigde zich aan dè  Van Woustraat.
was August Grégoire  ( 188 l- 197 1), wiens
grote foto-verzameling in 1 9 5 3  h e t  b e g i n
vormde voor de fotocollectie van het Leidse
Prentenkabinet.

\\

In-januari 1889 verhuisde hij naar de Jan
Steenstraat,,  waar, hij op 15 februari 1889
overleed.
‘I Jit de nu in druk verschìinende antieke foto’s
van ruim eèn  eeuw oud,*komt  Gouda naar *,
voren als een overzichtelijk stadje, waar het

__

I
darreliiks  leven kalm vergleed.

Rond  dezelfde tijd  werd (op 1 april 1862) de
Kiebert

Jérôme Henri Kìebert, vàn ,wiens  hand
Goudsche Courant opgericht, werd aan de ‘\

10 foto’s in het nieuwe boek ‘Portret van ”
Kleiweg korenmolen ‘de Noord’ afgebroken

Gouda’ zijn opgenomen, werd op 11 oktober
(1865),  vestigde zich de eerste stoomblekerìj

1843 te Oude Wetering geboren.
in Gouda (1866),  en ging café ‘Belvédère \ \

Hij vestigde zich op 22 januari 1863 te:Gouda:
op de hoek van de Karnemelksloot en de
Eerste Kade. Op 1 augustus 1867 verhuisde‘
hij naar de Markt/hoek  Korte Groenendaal.,
Hij vertrok op 28 mei 1888 vanuit Gouda ’1

aan de Markt open (1868). Op het schavot van
het stadhuis van Gouda had de laatste
terechtstelling, plaats: Pieter Pijnacker uit
Reeuwijk  werd opgehangen (1870). En in
1872 werd het 600-jarig  bestaan van de stad’

\ \\ \
Kiebert werd op 15 mei 1888 in het

k~~7AlL;~~cï-06Gct6w  ‘115x*  bm’ct~rrlam  in6fh

naar Amsterdam. Zijn bedrijf werd overg I
gevierd.

e- Tegen die achtergrond zien de oudste
nomen door Charles van Kervel.

a---
1 foto’s van Gouda &nieuw  het daglicht:’

Gouda,  eèn rustig provincieplaatsje in een
ustig Nederland - nog ver verwijderd van d e

“b”“IRlllfjJ1~~13Cb~ * caI1  1 XIIIOLVI  ~s.blll  I11~V ,,roderne  dynamische twintigste eeuw.
schreven, te zamen met zijn ~vrouw  en vier
kinderen: twee dochters en twee zoons. Zijn Theo de Jong.
vrouw heette Louise Petronella Messemakers.
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