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Geschiedenis van vier 

Schoonhovense Gasfabrieken

Een verloren stukje Industrieel erfgoed

(De gaszaak van Schoonhoven)

Een hoofdpijn dossier



Kaarslicht en olie lampen

Stadsbranden



Kaarslicht en olie lampen



Kaarslicht en olie lampen

1783

1696



In de achttiende eeuw werd steenkool voor verwarming 
gebruikt.       

vreemd verschijnsel:

een steen die brandt.

De Maastrichter monnik Jan Pieter Minckelers

(1748-1824) ONTDEKTE WAAROM:

STEENKOOL HEEFT PORIEN DIE BRANDBAAR GAS 
BEVAT



Jan Pieter Minckelers 
(1748-1824)



Korte beschrijving van het proces



Korte beschrijving van het proces



Korte beschrijving van het proces



Oprichters van de eerste Schoonhovense gasfabriek



Oprichters van de eerste Schoonhovense gasfabriek

●Dirk Brusse(n)

●Jacobus Johannes Balthasar Goettsch

●Boudewijn Linn

●Burgemeester Felix de Klopper



28 december 1855 kreeg Dirk toestemming om aan de Scheepmakershaven 

het gasfabriek(je) te bouwen op het gemeente plantsoentje 

direct tegenover de begraafplaats.

(kadaster B 383bis A B en C )





1826



1856



1856

Biggar – Schotland Gasworks  museum



1856





Tweede Schoonhovense gasfabriek

1862 in gebruik genomen bij Block en Braet 

kadaster C575 t.b.v. de gasmotoren van de loodwitfabriek.

Dirk Brusse



Tweede Schoonhovense gasfabriek



1865-1868

Uitbreiding terrein eerste gasfabriek



Uitbreiding terrein eerste gasfabriek

1865-1868



1865-1868

Uitbreiding terrein eerste gasfabriek

1868 Boudewijn Linn

neemt de gasfabriek over



in de Koestraat over .





.....In 1868 gaat de concessie op de heer Linn over. 

Wie hij was, waar hij vandaan komt meldt de geschiedenis niet.

Hij mag 20ct per M3 gas in rekening brengen..........

Otto Geerling Directeur Gas fabriek hield in 1946 

een toespraak ter gelegenheid van het 50 jaar 

bestaan van de gemeentelijke Gasfabriek



Brief van Dirk Brussen aan de Raad van 
Schoonhoven, 5-10-1868

“Geven met verschuldigde achting te kennen D Brussen, J.J.B Goettsch en B Linn, 
Gasfabrikanten onder de firma van Brussen en Goettsch & Co te Schoonhoven en 

als zodanig aannemers van de Straatverlichting der Gemeente Schoonhoven, 
….............. den adressant B. Linn, na die overdracht als aannemer te erkennen op 

den voet en onder de bepalingen als bij contract zijn omschreven.

Schoonhoven den 5 Oktober 1868, ondertekend door Brussen Goettsch en Linn.”

De brief kwam pas 5 maanden na de daadwerkelijke overname,  voelde de raad 
zich gepasseerd en voor een voldongen feit geplaatst?  Het kwam de verhouding 

tussen Linn en gemeente in iedergeval niet ten goede.



1867



1879





Linn wil in 1875 een grotere gashouder 
bouwen



Start van 20 jaar gehannes en gekonkel 
met de Schoonhovense toenmalige elite 

c.q. Stadsbestuur.



Eerste concessie verlenging
1876 (1879)

●Advocaten

●Adviseurs

●Politiek gekonkel

●Uitsluiten personen

●Willenswaard

●Lasonder

●Greup (P)

●Burgemeester Noordendorp



St Eloy,

vaktijdschrift van goud en zilver branche

“Op het gebied van inkoop werd in 1876

de macht van de lokale gasfabrikant annex

cokes-monopolist gebroken.

“De lokale man (Linn) vroeg 65 cent voor gewone cokes . “





Mr Knottenbelt

Mr Leon

Mr Vlielander Hein



1877-1881



Gas afnemers 1879



90 afnemers voor gas

75 gas en peteroleum

Gasinkomsten  fl.13694,

Kosten van de kolen fl.4875 voor 6500 hectoliter

alle kosten in aanmerking genomen (salaris e.d.) werd 

het boekjaar 1879 zonder winst of verlies afgesloten.



B en W voelden zich verliezer 

Linn kreeg toch zijn concessie verlenging 

Pesterijen begonnen.

25 oktober 1881 waar tijdens een vergadering

van B en W wordt geëist dat Linn een gaslantaarn 

moet verplaatsen, nota bene op zijn eigen terrein, 

Linn doet echter niet mee aan deze spelletjes 

weigert de lantaarn te verplaatsen. 

De gasmeters zijn niet goed, 

lantaarns werken niet goed 

het ijkwezen constateert nergens onoorbaarheden .



Richard Hendrik Linn staand in bootje en Boudewijn 
zittend voor hun gasfabriek aan de 
Scheepmakershaven in Schoonhoven 



5 februari 1894
Boudewijn Linn, wend zich tot de Raad, met het verzoek om verlenging van de 

overeenkomst met de Gemeente, volgens de navolgende voorwaarden :

1. de overeen komst wordt verlengd tot 30 Juni 1908, dus 12 jaren;

2. geen vermindering voor de straatverlichting

3. voor particulieren zal de gasprijs gesteld worden. tegen 10 cents over 1894,

ingaande met de maand waarin de nieuwe overeenkomst getekend is, tegen 9 cents

over 1895, en tegen 8 cents over 1896 en den verdere duur der overeenkomst tot 

30 Juni 1908;

4. de gemeentegebouwen genieten volgens de bestaande overeenkomst boven de 300 kub. 

Meter gas, gratis te leveren per jaar, een vermindering van een cent per kub. meter in 

prijs, waarvoor aan particulieren geleverd wordt.



1894

• Gemeente zoekt naar alternatieven. 

• Stapt Linn naar rechter? (artikel 7)

• Voorbeeld:   Electrische straatverlichting

(Men moet dan nog steeds een gasfabriek bouwen)



1894



1895

Raad beslist een eigen fabriek te bouwen

1juli 1896 moet deze bedrijfsklaar zijn.

de Schoonhovense gaskwestie begon in 1876 en eindigde in 

………………………..

Opm. advies is gevraagd tijdens de  concessie verlenging van 1880 en het blijkt dat in 1895 

alleen advies gevraagd aan Knottenbelt die in 1880 positief adviseerde. Hier is men als gemeentelijk 

bedrijf de geschiedenis duidelijk aan het herschrijven. 



2 oktober 1895 

In de raad werd de Gaszaak besproken in aanwezigheid van kantonrechter van Weel. 

Opvallend was daarbij de afwezigheid van de 4 leden van de Gascommissie.”

“Er is door de gemeente een resumé gemaakt over de gaszaak er is daarbij slechts een

gedeelte van artikel 7 van het contract aangehaald en de kern van de zaak werd 

verzwegen ook in de brief van Linn aan zijn collega's is dit bezwaar te lezen..”



Gij zult wel willen aannemen, dat het bouwen der nieuwe fabriek

(wil mij de vergelijking ten goede houden), mij is als hoorde ik

aan mijn doodkist timmeren en dat maakt indruk op mijn 62 jarigen

leeftijd, vooral omdat ik de laatste 40 jaren in uw Gemeente

arbeidde op een veld, dat mij dreigt te worden ontnomen, en

ik steeds er naar gestreefd heb, met soms voorbijzien van

eigenbelang om de mij bij de concessie en overeenkomst opgelegde

verplichtingen naar behoren te vervullen.

Uwe mededelingen tegemoet ziende, heb ik de eer met verschuldigde

hoogachting te zijn,

B. Linn Gasfabrieken.



Proefschrift Kantelend bestuur : onderzoek naar de ontwikkeling

van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985 -

ISBN 90-5250-609-4 (VUGA) NUGI 661/652

“De gemeente gaat een aantal zaken aan zich trekken: in 1880 wordt in beginsel 

besloten de in 1856 voor de duur van 25 jaar verleende concessie tot levering van

straatverlichting via gas niet te verlengen. Het afgesloten contract met de concessionaris 

bevat echter bepalingen die verhinderen dat dat voornemen op tijd kan worden uitgevoerd. 

In 1881 besluit de raad de concessie te verlengen tot 30 juni 1896. Dan is de raad er wel 

tijdig bij en slaagt hij erin een eigen gasfabriek in bedrijf te hebben op het moment dat de 

concessie afloopt (Linn 1897).  Waarom de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur 

en B. Linn - de concessionaris - over overname van de bestaande fabriek stukliepen, 

is niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel dat de concessionaris B. Linn "een lastig man die 

niet uitblonk in het onderhandelen"

(Schoute 1986: 7).”

Hier wordt  Boudewijn weer weggezet als de foute man. Na alle stukken bestudeerd te hebben 

is mijn conclusie een andere. Ik vraag me dan ook af waarom  in het proefschrift, het gemeente-

bestuur, persoonlijke belangen en handelen van de diverse wethouders in deze zaak zo 

onderbelicht is gebleven.



Brief van Boudewijn Linn aan alle Schoonhovenaren,

Schoonhoven, juni 1897

Geachte Stadsgenoten!

Nu ik binnenkort de stad ga verlaten, waarin ik ruim 40 jaar leefde en werkte en meer leed dan lief 

ondervond, althans de laatste jaren, gevoel ik de behoefte na het lange zwijgen, waartoe ik gedwongen was, 

en na al hetgeen ik vernemen moest, mijn sedert lang opgekropt gemoed te uiten en tot afscheid U het 

volgende mede te delen, omdat ik niet langer verkeerd wens te worden beoordeeld te worden.

Ons gemeentebestuur vermeende zich te moeten verantwoorden tegenover u omtrent de gaszaak en gaf 

daarvan een resumé. Thans deed ik een overzicht der gaskwestie plaatsen in het maandschrift van 

gasfabrikanten, waarvan ik u hiernevens eveneens een afdruk aanbied, aan U overlatend te beslissen 

welke toelichting de waarheid weergeeft, welke voorstelling is overeenkomstig de waarheid weergeeft, naar 

waarheid en goeder trouw, zonder(geheel of ten dele) onjuiste aanhalingen of mededelingen; aan u 

overlatend te beoordelen, nu en in de toekomst, of het gemeentegas a 9 ct. per kub beter en goedkoper 

is dan het door mij vroeger geleverde en aan gebodene a 8 ct. Zonder gevoelens van rancune jegens wien ook,

doch niet willende verhelen dat de loop dien mijne zaken door al het ondervondene namen mij zeer heeft

geschokt, neem ik door dezen afscheid van u allen, hopende dat het u wel moge gaan en dankzeggende 

voor het genoten vertrouwen.

Hoogachtend, Uw. Dw. B. Linn



Oudste mij bekende foto’s van de eerste Schoonhovense gasfabriek.



Renkum
1899-1927



PAUZE



Derde Schoonhovense Gasfabriek



Wat werd er in 1895-1896 gebouwd.



.

Wat werd er in 1895-1896 gebouwd.

1. De stokerij met een 8-retorts volgenerator-oven,
een kluis voor een zelfde oven  
fundering voor nog een oven.

stokerskamer met bad, waskamer en WC.

2. Een machinekamer met zuivertoestellen,
machine fundaties en toestellen.

3. Een zuiverhuis met verhoogde vloer.

4. Een teer en ammoniakput.



Adviseur  Adjunct Directeur van de gasfabriek Groningen,

de heer W.K.N.Geerling

Gastechnisch deel  Firma Enthoven te den Haag

De aannemer de heer van Dogterom,

Gemeente-architect, de heer Redeker



















1899

de eerste grote moeilijkheden komen naar buiten:



1899

Kas altijd leeg



.

Chef van de gasfabriek 

en in 1901  directeur

A.A. Alting .



1901

3 Bronnen geslagen

Schoonhoven krijgt 

een eigen waterleiding





1902

1902 vertrekt

Alting



1902

Jac Mak directeur 

Prummel adjunct Directeur



1902

steeds meer problemen

Verzakkingen en wateroverlast



Jac Mak,

en

Wethouder Schreuder 

geven een boost aan 

het Gasbedrijf



Gastentoonstelling 1903



Gastentoonstelling 1903











1903

Mak en Prummel werken hard aan een plan

Om de fabriek te vergroten en verbeteren



.

Een paar incidenten 1902-1907



Vierde Schoonhovense 
Gasfabriek



1905

.





.





.



1906-1907



1906 Een koude Kerstmis

1907 april volledig in bedrijf

juli besluit derde oven

Aanlegsteiger wordt 

gebouwd



1909



1909

.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



Kolenoproer 1912

.



.



.



1914 -1918

.



.



.



1921 Gemeentelijke stroom distributie

.



1921 Gemeentelijke stroom distributie



1927 Corruptie Schandaal

.



1927 Corruptie Schandaal

.



1928

Directeur Mak ontslagen

O.J.Geerling nieuwe directeur



1928-1940

Loon uitbetalings ceremonie:

• Contant loon betaald.

• Berekening vond plaats op de achterzijde van de scheurkalender.

• Uitbetaling was op zaterdag, na afloop van de dienst.

• 12.45 uur begon de uitbetaling in rangvolgorde. 

• Het geld werd op het kantoor uitgelegd op een bureau, gecontroleerd en een

handtekening voor ontvangst werd geplaatst. 

• Half twee was de ceremonie afgelopen en begon iedereen die niet echt moest werken 

het vrije weekeinde. 

Mocht men in dat weekend een beroep willen doen op de directeur 

dan werd deze met behulp van een stok gepord vanuit de ruimte onder zijn woning.

.



1928-1940
1930 de oude stokerij 

tot directeurswoning 

verbouwd 

1931 later is de oude 

directeurswoning bij 

het 

administratiekantoor 

getrokken een  

toonkamer en de 

afdeling elektriciteit  

vinden hier onderdak. 

1932 kwam de 

elektrische kolen- en 

transportinrichting tot 

stand

.



.



1933

.



1933

.



1940-1945

.

Van 1 januari t/m 28 juli 1945 ligt de fabriek helemaal 
stil door gebrek aan alles.



1947

• Nieuwe ovens

• Laadmachines stokers krijgen elektrische aandrijving.

• De kolen los en transport inrichting , volledig bedrijfsklaar. (storm 1943) 



1955

De Gas-stichting doet ongeveer 50 jaar na bouw gashouders 

onderzoek naar evt. gebreken. 

• 400 m3 gashouder dient gerepareerd kosten fl. 30.520,-

• 800 m3 gashouder à  fl. 22.350,-. 

Conclusie en advies:

• Kleine gashouder slopen, grote repareren 

• Hogedruktanks plaatsen voor de berging van gas. 

Dit laatste omdat er plannen bestonden om gas van 

elders te betrekken en de eigen productie te staken







1956

Administratie van de gemeentebedrijven 

gaat van de gasfabriek naar het stadhuis



Eind jaren 50
begin jaren 60



Eind jaren 50
Gashouder jaren 60





1956



1957

Besprekingen met het gasbedrijf Utrecht, G.C.N. en het G.E.B. 

Gouda, over de levering van stadsgas aan Schoonhoven.

Op 15 november 1957 werd in Schoonhoven gestopt met het 

zelf maken van gas. 

Na ruim 102 jaar kwam een eind aan de productie van de 

Schoonhovense gasfabrieken. 1855-1957.



.



.



.



Het doven der vuren 15 november 1957 

.



1957-1991

Het duurt bijna 35 jaar voordat de gasfabrieken 

uit het collectieve Schoonhovens geheugen zal verdwijnen.



Gashouder geïnspecteerd

soepel op- en neergaande bewegingen van de klok en de telescoop was geen sprake meer. 

Het gaat schoksgewijs en gepaard met knallen’. 

Het onderzoek van 1955 was te summier en reparaties in 1958 onvolledig. 

Nieuwbouw.:

Kosten gashouder, capaciteit van 1500/3000 m3 gas (telescopisch) werden 

geraamd op ca. f 198.000,-. april 1959 werd dit voorstel aangenomen en de bouw gegund aan de 

fa. Pluymackers te Zeist. 

Voor Berging werden twee hoge drukvaten aangeschaft met een totale capaciteit van 1600 m3 en e

en bedrijfsdruk van 8 atm.

Op zondag 12 augustus 1962 omstreeks 13.34 uur bezweek een soortgelijke hogedruk-opslagtank 

te Zeist waarbij een dode te betreuren viel en veel schade werd aangericht van meer dan een miljoen gulden. 

Bij rondschrijven werden alle gasbedrijven, in het bezit van dit soort opslagtanks, gemaand tot een onderzoek.



Juni 1963 werd bekend dat de reparatie van de hogedrukvaten in Schoonhoven

begroot was op f 10.000,- per vat. Deze raming bleek echter te laag te zijn geweest.

De totale reparatiekosten bedroegen f 33.000,-, een forse tegenvaller dus. 

Ook de bouwkosten van de nieuwe gashouder vielen achteraf tegen. De begroting 

werd met f 32.106,- overschreden. In dit zelfde jaar deed in Nederland het aardgas 

zijn intrede. Als ook in Schoonhoven dit gas geleverd gaat worden is een gasberging 

gelukkig niet meer nodig. Nadat alle aansluitingen voor aardgas zijn omgebouwd

wordt de gashouder verkocht voor  f 4.663,.  aan een slopersbedrijf uit  

Lekkerkerk en de hogedrukvaten werden verwijderd



1965-1966

1965 wordt Schoonhoven voorzien van AARDGAS

1966 1 januari van dat jaar bestaat het gemeentelijk energiebedrijf niet langer meer 

als zelfstandig bedrijf. Samen met  Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, 

Bodegraven, Driebruggen, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Moordrecht, Nieuwerkerk, 

Oudewater, Reeuwijk, Stolwijk, Vlist en Waddinxveen gaat het verder als 

Gemeenschappelijk energiebedrijf Gouda en omstreken



1975
1975 worden de laatste

gebouwen (oude stokerij 

en kantoren) afgebroken

Op het terrein zijn in 1976,

21 woningen gebouwd.



1975



Lekkerkerk had in 1980 het eerste grote gif schandaal van Nederland met 

ontzettend veel media aandacht. In heel Nederland gingen mensen vragen stellen 

hoe het zat met de woningen waar zij woonden. Ook Schoonhoven ontkwam hier

niet aan. Het oude gasfabriek terrein werd als verdacht aangemerkt. 

In 1981 zie je berichten in de krant dat het wel meeviel en het drinkwater was niet 

vervuild Twijfel bleef en nieuw onderzoek in 1985 wees wel vervuiling aan. 

In 1986 is besloten om de grond te reinigen maar wie deze kosten zou betalen 

was een groot probleem. Uiteindelijk 10 jaar na de eerste vermoedens van vervuiling

in 1981 werd het in 1991 grondig aangepakt.

1980-1991



1982



1991









Einde

Gert E Arends
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