
Nieuwe uitvindingen bereiken Gouda 

De drukpers 
De boekdrukkunst was nog slechts een dertigtal jaren oud, toen Gerard 

Leeu, op de avond vóór Pinksteren, op 24 mei van het jaar 1477, zijn eerste 
uitgave voltooide. Gouda behoort daardoor tot de allereerste steden van ons 
land, die met de drukpers kennis maakten. Leeu was een uitstekend vakman, 
die prachtig drukwerk heeft gemaakt, voortreffelijk van techniek en layout. 

Zijn afkomst is onzeker. O1ndat hij een broer genaamd Claes heeft gehad1, 

veronderstel .ik dat hij een zoon was van Geryd Claesz. Leeu, die in 1437 
tezamen met de koopman Jacob Jansz. geld opnam op hun land buiten de 
Kleiwegspoort en de windmolen, die daar zou komen2 • Voor de exploitatie 
van een drukkerij annex uitgeverij is veel kapitaal nodig en het ligt dus voor 
de hand, dat Leeu uit een gegoede familie kwam. Molenaars waren over het 
algemeen bemiddelde mensen . 

. Evenmin is bekend, waar hij met drukken begon. Op 2 maart 14 79 huurde 
Meester Geryt die prenter een huis in de Coestraat ter plaatse van het huis 
Markt 68. Op 8 september 1484 droeg hij de ,buur over aan een onderhuurder. 
In dat jaar vertrok Leeu naar Antwerpen, welke stad voor de verkoop van 
boeken gunstiger lag dan Gouda. Bovendien huurde Meester Geryt Leeu in
gaande 1 mei 1482 nog een huis -in de Conincstraat (nu Raam z.z.)3• 

De baggermolen 
In 1285 gaf de bisschop van Utrecht, in overleg met de graaf van Holland, 

toestemming om de IJssel bij het Gein af te dammen. Het gevolg was dat de 
rivier sterk aanslibde, waardoor de scheepvaart bij tijd en wijle schier onmo
gelijk werd gemaakt. Talloze conferenties van belanghebbenden zijn aan dit 
probleem gewijd, vele plannen tot verbetering werden voorgeslagen, maar het 
bleef tobben. In 1595 demonstreerde Jan Simonsz. de burgemeesters een door 
hem uitgevonden baggerwerktuig, een lepelbagger. Zij gaven ·hem een gunstig 
attest, waarmede hij een octrooi van de Staten van Holland verwierf. Bij een 
latere beproeving op de ondiepten voor de Haven voldeed het werktuig even
wel niet4• 

In hetzelfde jaar ontving Govert Jansz., een kistenmaker uit 's-Hertogen
bosch, een beloning van zes gulden voor het uitvinden van een instrument voor 
het diepen van de 1Jssel5• 

Aan het einde van de 16de eeuw en het begin van de 17de eeuw hielden vele 
uitvinders zich bezig met het zoeken naar betere baggerwerktuigen en zo ont
stonden er geleidelijk bruikbare typen. Op 11 juli 1639 reisden in opdracht 
van de Goudse vroedschap twee burgemeesters met een stadsbode en een 
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baggerbaas naar Hoorn, om het diepschip dat aldaar gebruikt werd, te be
zichtigen, en op 8 augustus d.a.v. reed een evenzo samengesteld gezelschap, 
nog versterkt door een schepen, naar Utrecht, om het diepschip van Frederik 
van Lobbrecht te bekijken. Van Lobbrecht had samen met Daniel de Blijer 
van Noortwijk in 1613 van de Staten-Generaal een octrooi voor een bagger
werktuig ontvangen, dat tweemaal is verlengd, een bewijs, dat het werktuig 
voldeed. De constructie is niet bekend, maar uit verwijzingen in het hierna te 
bespreken bestek van 1652 mag misschien worden opgemaakt, dat de bagger
molen van hetzelfde type was als de zgn. Amsterdamse moddermolen. Dat 
was een schuit met een gleuf, waardoorheen schuin naar beneden een goot 
stak. Het slib, dat door de voortbeweging van de schuit op de kop van de goot 
werd gedrukt, werd door schoepen aan een kabel zonder eind langs de goot 
naar boven geschoven. De molen werd aanvankelijk bewogen door treeraderen, 
later meestal door een rosmolen (paardemolen)6• 

Op 26 oktober d.a.v. reed men opnieuw naar Utrecht om over de aankoop 
te onderhandelen. Men werd het eens over de koop voor de. somma van 
f 1.243,-. De goede afloop van de onderhandelingen werd gevierd met een 
diner met Van Lobbrecht, zijn huisvrouw en zijn zoon. De molen werd in 
het begin van november afgeleverd. Een brief waarin Van Lobbrecht een paar 
dagen uitstel vraagt, is als bijlage afgedrukt?. Destijds volgde de provincie 
Utrecht nog de Juliaanse kalender, vandaar de uitdrukkingen stilo veteri en 
stilo loci, oude stijl en plaatselijke stijl. Het verschil met de Gregoriaanse 
kalender, die in de provincie Holland al was ingevoerd, bedroeg toen tien 
dagen. 

Op 4 april 1640 werd het diepen van de IJssel tussen de Hanepraaisluis en 
de Mallegatsluis met gebruikmaking van het door de stad kosteloos ter be
schikking te stellen diepschip aanbesteed. Een jaar later evenwel besloot de 
vroedschap, de directie en het beleid van de molen toe te vertrouwen aan de 
fabricagemeesters (dienst openbare werken) en deze te machtigen om een 
opzichter aan te stellen. Hieruit kan worden opgemaakt, dat -het baggeren in 
het vervolg in eigen beheer zou geschieden. Dat de molen goed voldeed, blijkt 
wel uit ·het verzoek van bij uitstek deskundigen, dijkgraaf en hoogheemraden 
van Rijnland, in 1644 ·gedaan, om het diepschip te mogen lenen voor het uit
diepen van de Leede, omdat de man die daarmede was belast, geen andere 
mogelijkheid zag om de arbeid te voltooien8 • 

In 1652 werd besloten het oude diepschip te vervangen. Aan het desbetref
fende bestek ontlenen wij ·het volgende. Zoals dat in de scheepsbouw ge
bruikelijk was, zijn de maten uitgedrukt in (Amsterdamse) voeten van 11 duim 
= 28,31 cm. De lengte bedroeg 66 voeten, de breedte 16½ voet. De lengte van 
het gat waardoor de berry (goot) ging, bedroeg 36 voeten, de breedte 4 voet 
en 3 duim. De voorplecht was 17 voeten lang en de achterplecht dus 13 voeten. 
De diepte van het schip bedroeg aan de voorplecht 6 voeten en tot aan de 
achterplecht 4½ voet; het gat van de berry was 4 voet 2 duim diep. Het 
baggerwerktuig werd bewogen door treeraderen. De scheepsbouwers Job Caen 
en zijn zoon Jan namen aan het schip te maken voor f 1.900,-. Het oude diep
schip werd verkocht voor 39½ gulden9 • 
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Blijkbaar was de capaciteit van het diepschip niet berekend op de mate van 
aanslibbing van de IJssel, want in 1664 riep Gouda de -hulp van de Staten van 
Holland in. De Rekenkamer, belast met de zorg voor de publieke stromen en 
rivieren, ontving last om voorzieningen te treffen. Na een proef met een diep
schip van de stad Dordrecht besloot de Rekenkamer een dergelijk schip voor 
de IJssel te doen bouwen. Het baggerwerktuig werd door paarden aangedreven. 
De kosten voor het kopen en onderhouden van de paarden kwamen voor 
rekening van Gouda, zolang deze stad het schip zou gebruiken, de overige 
kosten voor rekening van de Rekenkamer. In 1665 werd een paardenstal aan 
de Kromme Gouwe gekocht en het volgende jaar werden paarden aangeschaft. 
Het oude diepschip werd in 1669 voor f 42,- verkocht1°. 

In maart 1672 werd de baggermolen overgebracht naar Hellevoetsluis11• 

De brandspuit 
De door Jan van der Heyden omstreeks 1671 geconstrueerde en daarna nog 

herhaaldelijk verbeterde slangbrandspuit luidde een nieuw tijdperk op het 
gebied vari de brandbestrijding in. Wat met emmers onmogelijk was, werd nu 
uitvoerbaar: de brandhaard rechtstreeks aan te tasten. De gebroeders Van der 
Heyden ontvingen in 1671 en 1677 octrooi voor de uitvinding en in het laatste 
jaar maakten zij deze algemeen bekend door de uitgave van een prospectus. 

In 1687 werden twee grote slangbrandspuiten met toebehoren voor de prijs 
van f 1.370,-, een voor die tijd fors bedrag, aangekocht. Zij werden geplaatst 
in de voorkelder van het stadhuis. De zuigpompen van deze spuiten waren nog 
niet krachtig genoeg_ 01n ·het water rechtstreeks uit de grachten op te zuigen; 
het water móest eerst met emmers in een waterzak, die met de spuit door een 
slang verbonden was, worden gegoten. In 1702 werd het materieel uitgebreid 
met nog twee spuiten, die wel geschikt waren om rechtstreeks uit de grachten . 
te putten. Nadat enige ervaring met het gebruik van de spuiten was opgedaan, 
werd in 1690 een definitief reglement op het gebruik van de slangbrand
spuiten vastgesteld12• 

De stoomboot 
Op 14 april 1840 werd door W. A. van der Garden en Co te Rotterdam en 

de aardappelstroopfabrikant A. Schooneveld van der Cloet te Gouda de stoom
bootrederij ''De IJssel" opgericht, met het doel een stoombootdienst voor 
passagiers en goederen van Gouda op Rotterdam te onderhouden. Bij Ko
ninklijk Besluit van 17 april d.a.v. werden het reglement en de tarieven van 
deze onderneming goedgekeurd. De stoomboot werd gekenmerkt door een 
rood-wit-rode band om de schoorsteen. 

Het Nieuws- en Advertentieblad der stad Gouda van 22 juli 1841 berichtte: 
"Rotterdam, 18 julij. Heden in den voormiddag omstreeks half negen uren is 
de ketel der stoomboot Julia, provisio-neel gebruikt wordende in het veer van 
deze stad op Gouda, terwijl dezelve aan de legplaats aan het Oude Hoofd was 
liggende, en wel even vóór het tijdstip der afvaart, gesprongen. De conducteur 
(machinist) op dezelfde boot van Daalen Wetters, die zich tijdens de ontplof
fing in de kajuit bevond is zwaar gekwetst naar het Gasthuis vervoerd ge-
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worden, alwaar dezelve bereids aan de gevolgen is overleden. Ook een passa
gier en anderen, tot de dienst der boot behoorende personen, zijn door den 
ontlastten stoom meer en minder gekwetst geworden. Het geheele dek is uit 
het vaartuig geslagen en in de Maas neder -gevallen, terwijl de kapitein op 
hetzelfde vaartuig, van der Garden, welke. zich op ,het dek bevond, in de lucht 
geslingerd is en in het schip weder nedergekomen, zonder echter eenig be
teekenend letsel te hebben bekomen. De conducteur. laat eene weduwe met 
vijf kinderen na." 

Volgens een latere mededeling van de Rotterdamsche Courant was de ge
noemde Van Daalen Wetters niet de eigenlijke machinist. Hij, ambtenaar bij 
het departement van Binnenlandse Zaken, was met ziekteverlof, en hij be
vond zich op de boot met het voornemen om zijn verloftijd nuttig te besteden 
door enige kennis van de stoommachine op te doen. De gewonde passagier 
is enige dagen later overleden. 

Het rijkstoezicht op 'het stoomwezen stond toen nog in de kinderschoenen. 
Wel waren bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1824 veiligheidsmaatregelen bij 
het aanwenden van stoomwerktuigen voorgeschreven, doch een afdoende rege
ling werd pas in 1865 van kracht. Het is trouwens helemaal niet zeker, dat 
de ontploffing door een gebrek aan de ketel van de Julia was veroorzaakt. 
Het is evengoed mogelijk, dat gebrek aan vakkennis de heer Van Daalen 
Wetters fataal is geworden. Het kwam toen wel meer voor, dat de ketel tijdens 
het stoomstoken ontplofte, hetzij doordat de veiligheidskleppen te zwaar be
last waren, hetzij doordat de ketel onvoldoende met water gevuld was . 
. Het was een onfortuinlijke start voor de stoombootrederij "De IJssel". Een 
jaar na de ramp kon de dienst worden hervat met de stoomboot "De IJssel". 

De eerste petroleummotorboot kwam in 1898 in de v.aart in ·het veer op 
. Leiden; het eerste motorjachtje werd in 1901 door de directeur van de gas
fabriek gekocht. 

De fotografie 
In 1841, reeds twee jaren na het wereldkundig maken van de uitvinding, 

was de portretfotografie door verbetering van de lenzen en het gevoelige 
materiaal rijp voor commerciële toepassing. In Nederland werd voorname
lijk ·het procédé bekend als Daguerreotypie, zo genoemd naar de uitvinder 
Daguerre, toegepast. Verzilverde plaatjes werden met jodiumdamp lichtgevoe
lig gemaakt, terstond daarna belicht en ontwikkeld met kwikzilverdamp. Deze 
methode leverde unicaten van uitstekende kwaliteit op. 

De Daguerreotypie was een tamelijk kostbare werkwijze. Het debiet was 
daardoor klein. Daarin ligt voor een deel de verklaring, waarom het zo lang 
heeft geduurd, voordat de fotografen een vaste woonplaats kozen. 

Nadat de grote steden afgegraasd waren, kwamen de kleinere, zoals Gouda, 
aan de beurt. In maart 1851 nam de bekende fotograaf Guyard zijn intrek in 
het café "Het Schaakbord" aan de Kleiweg. De heer en mevrouw Guyard 
opereerden sinds 1844 vanuit Amsterdam. In 1851 vertrokken zij naar hun 
vaderland, Frankrijk. 

De fotograaf Henry Pronk adverteerde gelijktijdig met Guyard zijn aan-
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komst in het 'hotel "Herthuis" aan de Markt. Als zovele portretschilders was hij 
door de concurrentie van de fotografie gedwongen zich daarop toe te leggen. In 
1858 vestigde hij zich te 's-Gravenhage, waar hij een goedbeklant atelier had. 

Gouda was door de fotografen ontdekt, daar viel zeker nog een goede boter
ham te verdienen. In oktober 1851 hield een andere daguerreotypeur zitting 
in hotel "De Pauw" op de Markt (nu Simon de Wit). 

Omstreeks 1855 werd de Daguerreotypie verdrongen door de collodium
fotografie, die met glasnegatieven werkte, waardoor het mogelijk was een 
onbeperkt aantal afdrukken te vervaardigen. Dit veel goedkopere systeem 
maakte van het fotografische portret een massaprodukt, dat vooral in het 
visitekaartformaat zeer populair werd. Zo werd het lonend om ook in kleinere 
plaatsen vaste ateliers te stichten. In januari 1863 vestigde zich Frederik Har
ting aan de Dubbele Buurt, op de voet gevolgd door J. H. Kiebert en A. J. 
Martens. Keus genoeg dus, en moordende concurrentie. Uit deze tijd stammen 
ook de eerste, mij bekende fotografische stadsgezichten van Gouda. 

Het gaslicht 
In 1851 werden naar aanleiding van een concessie-aanvraag van de Goudse 

industrieel D. W. Westerbaan door de gemeenteraad de voorwaarden van aan
besteding van straatverlichting door middel van gas vastgesteld. Ofschoon er 
genoeg gegadigden waren, kwam het niet tot aanbesteding. Burgemeester en 
Wethouders, op zoek naar een voor de gemeente voordelige oplossing, meen
den die gevonden te hebben in de toepassing van het zgn. "Oeconomisoh Gaz". 
De uitvinder daarvan, I. B. A. Cossas te Amsterdam, had op 5 maart 1852 
van de Koning octrooi gekregen voor de bereiding van lichtgas uit een mengsel 
van steenkolengruis, afval van de olie- en vetfabricage, hars en teer. De uit
vinder claimde grotere lichtsterkte en lagere installatiekosten in verhouding tot 
gas dat op de gebruikelijke wijze was bereid. 

Wat B. en W., op dit gebied volstrekt ondeskundig, bewogen mag hebben 
, . om de voorkeur te geven aan een werkwijze, die nog nauwelijks of niet aan 

de praktijk was getoetst, is een raadsel. Zij adviseerden de raad, .om geen 
aanbesteding te houden, doch een overeenkomst te sluiten met de licentie
houdster voor het procédé Cossas, de firma Westerman en Robbé te Amster
dam. Aldus geschiedde, en zo kreeg Gouda per 1 oktober 1853 een fabriek 
van "Oeconomisch Gaz". In datzelfde jaar werd de Kaarsenfabriek gesticht, 
waaruit blijkt dat kaarslicht ondanks ·het gaslicht nog een toekomst had. 

Het terrein voor de gasfabriek, het zgn. Mierennest tussen de Vest en het 
voormalige Leprooshuis, was door de gemeente voor de duur van het contract 
in gebruik gegeven. De straatverlichting was nu up to date en door allerlei 
bepalingen veilig gesteld, maar de burgerij voelde zich al spoedig gedupeerd 
door de hoge prijs en de slechte hoedanigheid van het .gas. Vermoedelijk heb
ben de lage bouwkosten van de installatie niet opgewogen tegen de hoge prijs 
van de grondstoffen, en kon het publiek opdraaien voor de hogere exploitatie
kosten. In 1863 werd de fabriek verbouwd voor de traditionele wijze van 
gasbereiding. Ondanks een fikse prijsverlaging nam de afzet niet toe. Het op 
grondslag van de grotere lichtsterkte van het oliegas te krap bemeten buizen-
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net was oorzaak van steeds wederkerende klachten over het gebrek aan druk, 
zozeer, dat verschillende instellingen gas voor eigen gebruik gingen maken. 
De beleidsfout van B. en W. bleef zich wreken tot 1887, toen het verlichtings
contract afliep en het bedrijf in eigendom aan de gemeente overging. Het werd 
toen terstond gemoderniseerd. Het verbruik nam daarna sterk toe, vooral ook 
voor verwarming en beweegkracht. Het aantal gasmotoren vermeerderde van 2 
in 1891 tot 18 in 1900. 

De spoortrein 
De Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij, die sedert 1845 de spoor

weg Amsterdam-Utrecht-Arnhem exploiteerde, trof reeds een jaar later voor
bereidingen om een lijn van Utrecht . langs Gouda naar Rotterdam aan te 
leggen. Moeilijkheden van financiële en politieke aard hebben de uitvoering 
van dat plan jarenlang vertraagd. Nadat aansluiting op •het Duitse spoorweg
net en daardoor een internationale verbinding tot stand was gekomen, werd 
in 1853 met de aanleg begonnen. De tak Utrecht-Gouda werd op 19 mei 1855 
geopend. Op die dag arriveerden met een speciale trein de directie en com
missarissen van de maatschappij, alsmede rijks-, provinciale en gemeentelijke 
autoriteiten. Na begroeting door het gemeentebestuur reed het gezelschap 
onder •het spelen van feestmuziek door de erepoort aan de Kleiwegsbrug naar 
het stadhuis, waar een dejeuner werd gebruikt. 

De opening van de tak Gouda-Rotterdam werd op 20 juli d.a.v. te Rotter
dam gevierd met een feest, dat de feestelijkheden te Gouda in de schaduw 
stelde. Een uitvoerig, geïllustreerd verslag van de openstelling van de spoor
weg Utrecht-Rotterdam werd opgenomen in •het weekblad "The illustrated 
London News". Deze belangstelling van Engelse -zijde hield verband met het 
grote aandeel van Engels kapitaal in de onderneming. 

De voorlopige dienstregeling vermeldt vier treinen per dag van Rotterdam 
naar Arnhem en terug en een sneltrein naar Utrecht. De reisduur van de 
boemeltreinen van Rotterdam naar Utrecht bedroeg 1 uur en 25 minuten, en 
van de sneltrein 1 uur en 5 minuten. Als we in aanmerking nemen dat stoom
treinen langzaam op gang komen, werd er dus vrij snel gereden. 

De aanleg van de lijn had de geldmiddelen van de Rhijnspoorwegmaat
schappij blijkbaar uitgeput. De directiekeet model B, die ten behoeve van de 
aanleg van de spoorweg ten noorden daarvan was gebouwd, ongeveer ter 
plaatse van de kolenopslagplaats van de N.V. Vingerling, werd na bijplaat
sing van een tweede dergelijke keet in gebruik genomen als stationsgebouw. 
Men kan zich wel voorstellen, dat het gebouw een armzalige indruk heeft 
gemaakt. Steeds weer moest het gemeentebestuur van Gouda in het gemeente
lijk jaarverslag constateren, dat het gebouw bouwvallig was. Het station lag 
in de voormalige gemeente Broek c.a.; deze landelijke gemeente had geen 
belang bij een· goede toegangsweg en derhalve bleef deze slecht. 

In 1869 werd in verband met de aanstaande opening van de lijn Gouda
Den Haag een nieuw stationsgebouw gesticht. Verder werd in 1868 de lijn 
Utrecht-Rotterdam van dubbelspoor voorzien. 
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De telegraaf 
Bij de wet van 7 maart 1852 werd de telegraafdienst van rijkswege geregeld. 

Gouda bleef nog enige jaren verstoken van verbinding, maar na een adres van 
enige ingezetenen aan de koning werd in februari 1858 ber~cht ontvangen, dat • 
een lijn van Rotterdam over Gouda naar Utrecht zou worden aangelegd. 
Spoedig daarna kwam er een verzoek om het telegraafkantoor huisvesting te 
verschaffen. Dit werd ondergebracht in het door de opheffing van de Wees
kamer vrijgekomen vertrek naast de secretarie. Al in september 1858 werd een 
begin gemaakt met het spannen van de draden en op maandag 21 februari 
werd de dienst geopend. Of deze vooral voor handel en industrie belangrijke 
gebeurtenis met enige feestelijkheid gepaard ging, is mij niet bekend; er was 
geen Goudsche Courant om verslag te geven. 

Van 21 februari 1859 tot en met 20 februari 1860 werden langs Neder
landse lijnen 2337 berichten en langs buitenlandse lijnen 168 berichten ver
zonden. De opbrengst bedroeg f 1.391,025• De Minister van Binnenlandse 
Zaken liet vragen, of Gouda zich ingaande 1 januari 1861 garant wilde stellen 
voor een opbrengst van f 1.500,-, de kosten van een bureau met beperkte dag
dienst, anders zou hij overwegen het kantoor weer op te heffen. De gemeente
raad kon zich hiermede verenigen en zo bleef Gouda· in het genot van een 
telegraafkantoor. De gemeente behoefde niet bij te passen, want in de vol
gende jaren kwam de opbrengst boven het minimum. 

Het bureau was geopend van 9- 12 v.m. en van 2-7 n.m., en op zondag 
van 2- 7 n.m. Na lang aandringen van het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door 
de Kamer van Koophandel, werd met ingang van 15 februari 1867 een door
lopende dagdienst ingevoerd, d.w.z. dagelijks van I april tot 30 september van 
7- 21 uur en van 1 oktober tot 31 maart van 8-21 uur. 

Op 1 mei 1872 werd het nieuwe postkantoor aan de Westhaven in gebruik 
genomen. In augustus d.a.v. verhuisde de telegraafdienst naar dit gebouw; het 
gerikketik van de telegraaftoestellen op het stadhuis verstomde. Beide dien
sten, posterijen en telegraaf, hadden hun eigen directeur. De postdirecteur 
woonde boven het kantoor en de telegraafdirecteur er tegenover. In 1897 zijn 
de diensten samengevoegd. 

Het telegraafkantoor had een concurrent in de Rhijnspoorwegmaatschappij, 
die een telegraafkantoor aan ,het station bezat, dat volgens ·het Adresboek van 
1867 geopend was van 7- 22 uur. Oudere gegevens staan mij niet ten dienste. 

De grammofoon 
In 1877 vond Th. A. Edison de fonograaf of spreekmachine uit, en een jaar 

later al konden Gouda's ingezetenen het toestel zien en horen in het lokaal 
"Nut en Vermaak" van de sociëteit Reünie. De Goudsche Courant gaf het 
volgende verslag: "Zaterdagavond (23 november) werd door den ·heer Maju 
uit Amsterdam in de Zaal "Nut en Vermaak" Edison's merkwaardige uitvin
ding "de phonograaf" vertoond. Na hare werking in 't kort aan het publiek te 
hebben verklaard, deed hij verschillende proeven en liet de phonograaf spre
ken, zingen en trompetten, en haar o.a. ook een romance ten gehooren bren-
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Goudsche Courant, 20 november 1878. 
Gouda, Gemeente-archief. 

gen, die een dame te Baarn, eenige dagen geleden toen de heer Maju daar 
was, de welwillendheid had gehad te zingen. Het deed velen genoegen eens 
persoonlijke kennis te kunnen nemen van deze uitvinding" .. Te oordelen naar 
dit koele verslag was de verslaggever muzikaal. 

De stoomtram 
In Nederland werd de toepassing van stoomtractie op tramwegen mogelijk 

gemaakt door een wet van 1878, waarbij aan openbare middelen van vervoer 
de snelheid van 15 km per uur niet te boven gaande, ontheffing van de bepa
lingen van de Spoorwegwet werd verleend. Dit betekende dat langs bestaande 
wegen een stoomtram kon worden aangelegd. 

Reeds in november 1880 ontving het gemeentebestuur van Gouda een 
verzoek om vergunning voor het leggen van rails ten behoeve van een stoom
tramweg Gouda-Bodegraven. De ambtelijke molen maalde toen sneller dan 
tegenwoordig, want op 1 februari 1881 al werd het verzoek ingewilligd. 

In de loop van 1881 werden de sporen gelegd. Een remise werd geplaatst 
op het terrein van de Rhijnspoorwegmaatschappij. Het wagenpark bestond uit 
twee locomotieven en vijf tramwagens. De locomotieven, van Zwitsers fabri
kaat, waren van een type met vertikale stoomketel dat in ons land verder geen 
ingang heeft gevonden. Dat deze locomotieven van een zeer gunstig bekend 
staande fabriek voor de lage landen minder geschikt war:en, kon de onder
nemer niet weten, want men had nog helemaal geen ervaring met stoomtrams. 

In maart 1882 was alles klaar voor de proefrit. Door de kommandant van 
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Goudsche Courant, 15 november 1871. 
Gouda, Gemee/1/e-archie/. 

het vijfde bataillon van het vierde regiment infanterie, dat in Gouda gelegerd 
was, waren daartoe 80 soldaten beschikbaar gesteld. Na een veldoefening in 
de omgeving van Bodegraven werden zij door een trein van vier rijtuigen in 
40 minuten naar Gouda vervoerd. Het moet voor het lichte 75 cm spoor wel 
een beproeving zijn geweest, maar de tocht verliep zonder ongelukken. 

Op 17 mei d.a. v. kon de lijn worden geopend. De Goudsche Courant vond 
het niet de moeite waard om een verslag te geven. Menigeen maakte met het 
nieuwe vervoermiddel kennis, want in een maand tijds werden ruim I 0.000 
personen vervoerd. Daarna kwijnde de belangstelling. 

Zeven maal per dag werd heen en weer gereden. De duur van een rit was 
40 minuten; ·het tarief Gouda-Bodegraven lste klasse f 0,40, 2de klasse 
f 0,30, voor die tijd tamelijk hoog. 

Tien jaar lang hebben de locomotiefjes voortgesukkeld. Financieel was de 
onderneming geen succes. In 1892.werd de zaak gereorganiseerd. De locomo
tieven werden vervangen door paarden, waardoor de exploitatie goedkoper 
werd. De paardetram heeft nog tot 1917 gereden. 

De.fiets 
De eerste kennismaking van het Goudse publiek met de "vélocipède" zal 

wel geweest zijn op die avond in november 1871, toen het gezelschap van 
August K-iel in Kunstmin optrad. Een paar jaar tevoren was de loopfiets door 
het monteren van pedalen trapfiets geworden, hetgeen gepaard ging met een 
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herleving van de belangstelling voor dit voertuig, die echter spoedig weer ver
flauwde. Werkelijk populair werd de fiets pas door de uitvinding van de lucht
band door Dunlop in 1888. Engeland was destijds op rijwielgebied toonaan
gevend; Engelse rijwielen golden als superieur. 

In dat gedenkwaardige jaar 1888 werd een wielrijdersclub voor Gouda en 
omstreken opgericht. De naam "De Antiloop" geeft aan, dat snelheid van 
voortbeweging voor de oprichters hoofdzaak was, een streven dat door het 
publiek niet steeds werd gewaardeerd. 

Ongeveer gelijktijdig annonceerde de naaimachinehandelaar F. W. Stute op 
de Markt, dat hij Engelse rijwielen in voorraad hield. Men kon ze beproeven 
tegen betaling van f 10,- welke som bij aankoop van de prijs werd afgetrok
ken. En als men van de koop afzag? 

Was het rijwiel aanvankelijk nog een luxe, die weinigen zich konden per
mitteren, spoedig werd het gemeengoed. Op foto's van Gouda rond de eeuw
wisseling zijn fietsen niet zeldzaam meer. Een paar winkeliers op de Markt 
kregen in september 1901 van de gemeente toestemming om fietsenrekken 
voor hun winkel te plaatsen. De fiets was een gebruiksartikel geworden, waar
mee men boodschappen ging doen. 

De telefoon 
In 1892 ontving de gemeenteraad een verzoek van de firma Ribbink, Van 

Bork & Co te Amsterdam, waarbij deze voor de duur van 25 jaren concessie 
voor een plaatselijke telefoondienst, alsmede het gebruik van een gemeente
lijke localiteit voor •het centraal bureau vroeg. Overeenkomstig het advies van 
B. en W. antwoordde de raad, dat de gemeente bereid was nader met de. firma 
in onderhandeling te treden, als de aanvraag zodanig werd gewijzigd, dat de 
aanleg van een intercommunale verbinding gewaarborgd of althans niet onmo
gelijk werd gemaakt en de gemeente niet verplicht zou zijn een lokaal beschik
baar te stellen. 

In 1895 vroeg H. J. Nederhorst jr. te Gouda concessie. Het raadslid Des
sing ·bepleitte tijdens de behandeling van het verzoek gemeentelijke exploitatie. 
Hij rekende voor, dat met 100 abonnés à f 40,- per jaar het bedrijf winst
gevend zou zijn. Zijn kostenbegroting was niet reëel. Hij baseerde zijn bere
kening op een enkeldraadsnet met aardleiding, niettegenstaande dit veel storing 
door atmosferische elektriciteit geeft, en op toestellen die niet geschikt waren 
voor intercommunaal gebruik. Na een uitvoerige discussie, waarbij naar voren 
kwam, ·hoe weinig animo er eigenlijk voor de telefoon bestond - vele nering
doenden beschouwden de telefoon als een last, daar de een de ander zou nood
zaken om zich te abonneren - werden zowel ·het voorstel van Dessing als het 
verzoek van Nederhorst verworpen. 

Nederhorst senior en junior lieten door de assuradeur A. K. van der Garden 
een nieuwe aanvraag indienen. Vrijwel gelijktijdig diende ook de firma Gauve
rit & de Kanter te Amsterdam een aanvraag in met voor de gemeente nog iets 
gunstiger bepalingen. Dat was·voor Van der Garden aanleiding om weer betere 
voorwaarden aan te bieden. Het was koren op de molen van de ·heer Dessing: 
"dat de beide aanvragers op ·het laatst bijna om strijd het zo goed weten te 
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maken doet ons beginnen te begrijpen, dat er winst in zit". De concessie werd 
tenslotte verleend aan Van der Garden c.s. voor de tijd. van dertig jaren, be
houdens een naastingsclausule. 

De heren Nederhorst waren zo verstandig geweest zich te verzekeren van de 
technische hulp van de Nederlandse Bell-telefoonmaatschappij. Zij hadden in 
verband met de vele werken die zij buiten Gouda ondernamen, immers veel 
meer belang bij een betrouwbare verbinding, dan bij een ten koste van de 
kwaliteit van de installatie te behalen geldelijk voordeel. Het huis Achter de . 
Vismarkt 19 werd verbouwd tot Centraal Bureau. Vanaf een kolossale mast 
straalden de telefoondraden naar de abonnés uit. Op 1 juni 1897 werd de 
dienst geopend met 73 aansluitingen. Op 8 juli 1899 kwam de zo begeerde 
aansluiting op het interlokale net tot stand. 

Op 1 april 1921 werd het bedrijf overgenomen door de P.T.T. Men telde 
toen 223 aansluitingen; stormachtig was de ontwikkeling van het bedrijf niet 
verlopen. 

De bioscoop 
Vier jaar nadat de gebroeders Lumière hun eerste cinematografische voor

stelling 1hadden gegeven, konden de inwoners van Gouda deze sensatie onder
gaan. De kermis van 1899 bracht namelijk twee bioscooptenten in Gouda: 
H. Fey met zijn "Electro Biograph Americain", staande naast de Schouwburg, 
en H. Grünkorn, staande op de Markt. De prestatie van deze ondernemers was 
niet gering. Zij moesten de stroom voor de projectielamp opwekken met instal
laties, die nog verre van bedrijfszeker waren. Terwille van de actualiteit vulden 
zij het programma· aan met eigen opnamen, die zij zelf moesten ontwikkelen 
en copiëren. 

H. Grünkorn bracht een stierengevecht te Madrid - in kleuren, met de hand 
erop gebracht - 'het uitrukken van de Utrechtse brandweer, en wat ·het publiek 
vooral interesseerde, het uitgaan van de Kaarsenfabriek en het uitgaan van 
de kerk op de Kleiweg. De personen waren zo duidelijk te herkennen, dat men 
tijdens het afdraaien een gegons van herkenning hoorde. Fey vertoonde even
eens het uitgaan van de Kaarsenfabriek (op 28 juli 1899 's middags te 12 uur) 
en een stierengevecht, en voorts films van de Kroningsfeesten en oefeningen 
van de Marine. 

Met de opkomst van de speelfilms kwamen ook de bioscooptheaters. Tot 
191 I ·mocht het Goudse publiek af en toe genieten van een voorstelling in de 
schouwburgzaal van de sociëteit "Ons Genoegen", in de tent van Hommerson 
of in de drijvende bioscoop "Alhambra flottante". In de laatste dagen van dat 
jaar werden vlak achter elkaar twee theaters geopend: "Gouda Vooruit" in de 
Hoogstraat en "Cinema Pathé" op de Kleiweg. Zij zijn na een wat wisselvallig 
bestaan weer verdwenen, maar de bioscoop "Thalia", die op 26 maart 1921 
werd geopend, bloeit nog. 

De auto 
De auto wordt hier pro memorie genoemd. Tot dusverre hebben wij nog 

niet gevonden, wanneer de eerste automobiel door Gouda reed. Vóór 1920 
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had het autobedrijf in Gouda weinig te betekenen, althans de adresboeken 
vermelden noch garages noch benzinestations. 

In een advertentie in het adresboek voor 1905 presenteerde A. Bosman op 
de Oosthaven zich als Bonds-motorrijwielhersteller en agent van F.N. motor
rijwielen. 

Het elektrisch licht 
Op 26 oktober 1906 ontvingen B. en W. van de Gemeenteraad de uitnodi

ging om een plan met begroting van aanschaffings- en exploitatiekosten voor 
een elektrische centrale te doen opmaken. Aanleiding tot het indienen van een 
desbetreffende motie was de behoefte aan vergroting van de gasberging van 
de gasfabriek. De voorsteller, het raadslid P. D. Muylwijk, beoogde met de 
oprichting van een elektrische centrale het gasverbruik enigszins te vermin
deren. 

Het rapport d.d. juni 1907 van een terzake geraadpleegde deskundige was 
pessimistisch. De kooldraadlampen hadden een laag rendement, zij konden 
niet concurreren ·met gasgloeilicht. Daarom durfde hij op niet meer dan 4500 
geïnstalleerde gloeilampen en 250 pk aan elektromotoren te rekenen. Dien
overeenkomstig ontwierp hij een bescheiden centrale voor opwekking van 
gelijkstroom. De kans dat de centrale rendabel zou zijn en dat deze de gas
fabriek zou ontlasten, achtte hij niet groot. 

Op grond van dit rapport adviseerden B. en W. de raad met de oprichting 
te wachten tot een meer economische wijze van elektrische verlichting kon 
worden verkregen. 

Het was in deze tijd, dat de metaaldraadlampen met een rendement dat een 
veelvoud van dat van de kooldraadlampen bedroeg, in de handel kwamen. 
Aanvankelijk waren zij nog vrij kostbaar in aanschaf, maar de prijs daalde snel. 
Ware de op~racht aan de deskundige een jaar later verstrekt, vermoedelijk zou 
zijn rapport geheel anders zijn uitgevallen. 

Wethouder H. J. Nederhorst was het niet eens met de overige leden van 
het college van B. en W. De meerderheid van de raadsleden deelde zijn mening, 
dat het rapport te pessimistisch was en zij nodigden in de vergadering van 12 
juni 1908 B. en W. uit om alsnog met bekwame spoed uitgewerkte plannen 
en begrotingen te doen maken. Op 30 oktober d.a.v. werd F. J. Swartwout de 
Hoog tot adjunct-directeur van de Lichtfabrieken benoemd. Hij werd belast 
met het maken van de plannen. 

In die jaren voltrok zich een omwenteling in de opwekking en distributie 
van elektrische energie. Terwijl Arnhem in 1907 nog gelijkstroom prefereerde, 
kreeg Leiden in hetzelfde jaar een draaistroomnet. Tegelijkertijd verdrong de 
stoomturbine de zuigermachine voor grotere eenheden. Door deze ontwikke
ling, die zich in de jaren 1904-1907 afspeelde en gestimuleerd werd door de 
toepassing van de metaaldraadlampen, waren de gelijkstroomcentrales met 
zuigerstoommachines eensklaps verouderd14 • . B. en W. hadden de situatie goed 
aangevoeld. 

De heer Swartwout kon profiteren van de nieuw verworven inzichten en 
ervaringen. Gouda kreeg draaistroom, al was het maar van 3000 Volt (in 
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Nijmegen en Dordt werd reeds 6000 Volt toegepast), opgewekt door stoom
turbines. 

Op 27 augustus 1909 besloot de gemeenteraad tot de stichting van een cen-
trale over te gaan. 

Met grote voortvarendheid werd de bouw ter hand genomen. Op 20 januari 
1910 werd op het terrein van het voormalige Leprooshuis de eerste proefpaal 
geslagen; op 15 september d.a.v. kon reeds stroom aan de Tentoonstelling van 
toegepaste elektriciteit worden geleverd. Op 31 oktober 1910 werd het eigen
lijke bedrijf aangevangen en op 14 december d.a.v. werd de Centrale officieel 
geopend. Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig: de "produktie" bedraagt 
thans het duizendvoudige van de produktie in het jaar 1911 ! 

De genoemde tentoonstelling was georganiseerd door het actieve bestuur 
van de sociëteit "Ons ~enoegen" in haar toen nog fraaie tuin. Daar kon het 
Goudse publiek kennis maken met talloze toepassingen van elektriciteit. 

De vliegmachine 
"Gouda, 19 september 1910. 
Naar wij vernemen, •heeft zich alhier een comité gevormd tot organiseering 

van een vliegweek hier in Gouda. Het .comité heeft zich in verbinding gesteld 
met den heer Jan Olieslagers, die van 19-25 September op Woudesteyn te 
Rotterdam vliegt. 

Gouda, 23 september 1910. 
De pogingen door een comité alhier aangewend om ook hier een vliegweek 

te organiseeren zijn:mislukt door gebrek aan financieelen steun. We zullen dus 
Olieslagers niet hier zien opstijgen. Zien vliegen hebben velen hem gister
avond tegen zes uur over de stad. Als een reusachtige vogel kwam hij daar 
aandrijven, zoo duidelijk zichtbaar, dat men de vleugels en het staartstuk uit
stekend kon onderscheiden terwijl het gesnor van den motor goed hoorbaar 
was. In een oogwenk stonden overal groepen menschen. Het duurde evenwel 
niet lang of Olieslagers was verdwenen in pijlsnelle vaart." 

BRONNEN 

1. Mededeling van de archivaris van Antwerpen. 
2. Archief Weeshuis, inv. nr. 704. 
3. lnv. R.A. nr. 322 f. 29 •en 39v; f. 36. Zie ook de bijdrage van dr. J. Schouten in dit 

dit boek. 
4. Res. Staten van Holland 1595 f. 272; O.A. 91, 1595, f. 46v, 
5. O.A. 1241, f. 88V. 
6. G. Doonnan, Hollandse oude baggermolens, in de Ingenieur 1951 nr. 38. 
7. O.A. 1285, ff. 188, 193, 206, 2 JOv en 644; O.A. 159. 
8. O.A. 546 f. 82v; O.A. 51 f. 43; O.A. 161. 
9. O.A. 546 f. 155v; O.A. 1299 f. 132. 

10. Res. Staten van Holland 1664 juli 31; O.A. 336 ff. 120 en 214v; O.A. 1313 f . 319v; 
O.A. 1314 f. 349. 

11. O.A. 336 f. 214v. 
12. O.A. 1335 f. 133; O.A. 111, 1702, f. 21; 0. A. 300 f. 381. 
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13. Voor dit en de daarop volgende onderwerpen is geput uit het Nieuw-archief van 
Gouda, de gemeenteverslagen, de Goudsche Courant e.d. 

14. De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van Nederland, Amsterdam, 1926. 
In dit overigens zeer volledige boek wordt de Goudse centrale niet besproken, 
aangezien de functie van de directeur toen vacant was. 

BIJLAGE 

Mijne Heeren, 
U Edn. is bekendt, dat iek op Donredach lestleden van U Edn. mijn affscheyd ne

mende, versproken was, dat ick op Mae.ndach eerstcomende den 21 october 1639 stilo 
veteri den diepmolen, die ick aen U Edn. vercoft hebbe, leveren soude aen degenen, die 
bij U Edn. daer toe soude worden gcsonden. Dan het is sulcx, dat het werck van de 
hecren in welckes dienst den molen althans geëmploijeert werdt, schijndt een dach twee 
ofte drie langer te sullen duijre.n, dan ick vermeendt hadde. Versoeckc daeromme ernst
lick ende gansch fruntlick, dat U Edn. believc den genen, die U Edn. daer toe lasten 
suist, twee dagen later te senden, dan· ons verspreek ofte 't contract was medebrengende. 
Stellende 't selve nochtans tot U Edn. goede discretie. Sall oock noodlich sijn, dat U 
Edn. twee mannen senden, alsoo t werck uyt malcanderen moet gedaen werden, soo 
het andersints door de bruggen nijet en can geraken. Hier mede mijn He.eren sijdl 
Gode in genaden bevolen. t Utrecht den xixden october 1639, stilo loci. 

Ed. Erentfeste wijse seer voorsinige heeren, 
Mijn hecren die Schout, Borgermeesters ende 
Regierders der Stadt Gouda. 
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U E gansch dienstwillige 
Frederick Mathijssen van Lobbrecht. 
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