Achilles de Khotinsky,
pionier van de Rotterdamse elektriciteitsvoorziening
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Daar aangekomen sloot hij ze aan op de kabel die de
wallekant met de pakhuizen aan de Wijnhaven verbond,
en verlichtte op deze originele wijze het handelskwartier
van Rotterdam.
Hachelijk
Was hem niets in de weg gelegd, dan zou Rotterdam
nog meer proﬁjt hebben kunnen trekken van zijn
pionierswerk.
De Khotinsky was niet zo tevreden over het vervoer van
de accu’s. Vooral bij stormachtig weer was de oversteek met
de ‘electriciteitsbewaarders’ een hachelijke onderneming.
De bakken met klotsend zuur vertoonden na enige tijd
mankementen. De Khotinsky keek daarom uit naar een
dichter bij het centrum gelegen vestigingsplaats. Hij
kocht een pand tussen Blaak en Hoogstraat, aan het Zijl,
en vroeg de gemeente vergunning om vanuit dat pand
kabels te mogen leggen naar vier ‘accustations’ verspreid
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een piepkleine centrale te bouwen aan de Boompjes,

Rotterdam eenmaal gasfabrikant was, voelde zij er niets

om daarmee aan te tonen dat zijn systeem voldeed en

voor om zo’n gevaarlijke concurrent als elektriciteit in

meer medewerking van gemeentewege verdiende. Op

het zadel te helpen, laat staan midden in de stad. Alle

2 april 1885 besloot de gemeenteraad om De Khotinsky

zeilen werden bijgezet om de initiatieven van particuliere

een vergunning te verlenen om ‘voorlopig, tot

‘electrotechniekers’ de grond in te boren.

wederopzeggens, bij wijze van proef ’ een deel van de

Directeur van Gemeentewerken ‘Brutale Gerrit’

onwrikbare

houding

van
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dwong

Boompjes te verlichten.

de Jongh leverde de belangrijkste bijdrage in de strijd

In maart 1885 kon de centrale aan de Boompjes

tegen het particulier initiatief. In zijn advies aan B & W

feestelijk worden geopend. Onder andere de kantoren

schreef hij: ‘Electriciteit is nog veel te veel in een tijdperk

van Schöﬀer & Co en die van de Rotterdamsche Bank

van ontwikkeling om nu al een electriciteitsbedrijf te

werden verlicht. In totaal kon de centrale driehonderd

stichten. Laten wij onzen tijd afwachten en niet het

lampen doen branden. Dat was een aardige prestatie,

leergeld betalen voor anderen.

maar om de wereldmarkt te veroveren was meer nodig.

werking. In dat jaar werden de verbruikers aangesloten op
de gemeentelijke elektriciteitscentrale. Het enthousiasme
van de afnemers stond er borg voor dat de centrale aan
de Boompjes het nog tien jaar heeft uitgehouden. Want,
‘ware het niet, dat deze thans voor gemeenschappelijke
rekening der verbruikers gedreven werd, en deze reeds zoo
aan het electrisch licht gewend zijn, dat zij er geen afstand
van willen doen, dan zou deze inrichting reeds lang zijn
opgeheven’, meende directeur van Gemeentewerken
De Jongh. Hij zei er niet bij dat hij kosten noch moeite
had gespaard om de levenskansen van de centrale in de
kiem te smoren. Zowel technisch als ﬁnancieel gezien had
het plan van De Khotinsky meer mogelijkheden dan het
stadsbestuur lief was.
Jan van den Noort
Verscheen in Normalisatie Magazine 68 (december 1992/
januari 1993) 12/1, 6-7.
De Rotterdamse koﬃehandelaar Ludwig Wilhelm Schöﬀer
(1831-1904) was een van de medeoprichters van de NV
Electriciteitsmaatschappij systeem ‘De Khontinsky’ (bron:
idem)
Duitsland
Het was duidelijk, dat De Khotinsky geen schijn van
kans maakte om een groter deel van Rotterdam elektrisch
te verlichten. Om die reden verlegde De Khotinsky zijn
werkterrein naar Duitsland. Het besluit om elders de draad
op te pakken was voor een belangrijk deel ingegeven door
de gemeentelijke tegenwerking. Daarnaast speelden de
hoge Duitse invoerrechten de jonge ondernemer parten.
De produktie van accu’s werd daarom overgebracht naar
Keulen en de gloeilampen zouden voortaan in Gelnhausen
worden gefabriceerd (1888). De NV Electriciteitsmaatsc
happij Systeem ‘de Khotinsky’ behield nog enkele jaren
haar nominale zetel in Rotterdam, maar in 1892 werd
ook deze naar Gelnhausen verplaatst.
‘...reeds zoo aan het electrisch licht gewend...’
De Khotinsky verdween uit Rotterdam, maar de
proefcentrale aan de Boompjes bleef nog tot 1895 in

