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Bouwen in crisistijd
de aanleg van de julianasluis, 
het gouwe-ijsselkanaal en het 
pijnacker hordijkgemaal 

Ronald van der Wal

Gouda is gelegen aan een belangrijk knoop-
punt van waterwegen. Het is de plek waar 
de Gouwe en de Hollandse IJssel samen-
komen. De stad dankt er zijn bestaan aan. 
De Gouwe en de IJssel maakten vanaf de 
dertiende eeuw deel uit van de voornaamste 
(verplichte) scheepvaartverbinding in Hol-
land, die Dordrecht met Haarlem en later 
met Amsterdam verbond. Gouda had veel 
baat bij de scheepvaart. De stad was letter-
lijk en figuurlijk de sluis tussen de beide ri-
vieren. Niet alleen de tolheffing bracht geld 
in het laatje, ook de Goudsche middenstand 
profiteerde volop van de passerende schip-
pers. Het stadsbestuur verplichtte hen om 
te schutten in de IJsselhavensluis die dwars 
door de stad voerde. De binnenvaart mocht 
geen gebruik van de honderd meter verderop 
gelegen sluis, op de plaats waar later tussen 
1763-1764 de Mallegatsluis werd gebouwd. 

Pas laat in de achttiende eeuw kregen 
grotere vrachtschepen toestemming om 
de Mallegatsluis te gebruiken. Sindsdien 
was de Mallegatsluis lange tijd een van de 
drukste sluizen van Nederland. Mede door 
de toenemende verkeersdrukte ontstonden 
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in de negentiende eeuw plannen om een 
scheepvaartroute ten westen van de stad 
aan te leggen. Gouda verzette zich hiertegen 
uit angst dat zij de zo belangrijke inkom-
sten van de doorvaart zou mislopen. Aan 
het begin van de twintigste eeuw werd eerst 
de bestaande route verbeterd. Dit was ech-
ter geen oplossing voor de enorme drukte. 
Het scheepvaartverkeer bleef groeien en 
daarmee ook de wachttijden voor de sluis. 
De sluis werd meer en meer een knelpunt. 
Schippers klaagden hun nood. Aan het be-
gin van de jaren twintig liepen de wacht-
tijden geregeld op tot méér dan dertig uur. 
Daarom werd uiteindelijk besloten tot aan-
leg van een nieuwe scheepvaartoute. Dit 
artikel behandelt de aanleg van de nieuwe 
scheepvaartverbinding. 

Links: De schutkolk in aanbouw (Collectie die Goude)
Boven: een beeld van de werkverschaffing – maart 1933  
(Collectie die Goude)
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De aanleg van een nieuw sluiscomplex

De eerste plannen voor een nieuwe verbinding tussen 
de Gouwe en de IJssel dateren van rond de Eerste We-
reldoorlog. Gezien de toenemende problemen voor de 
scheepvaart bij de Mallegatsluis pleitte de Provincie 
Zuid-Holland in 1916 voor een nieuwe scheepvaartver-
binding ten westen van de stad. Het besluit voor de bouw 
van een nieuwe sluis en de daarbij behorende vaarroute 
werd op 16 juli 1918 door de provincie genomen. In 1924 
werden de eerste plannen ter visie gelegd. Volgens de 
gemeente Gouda was dit de eerste zichtbare maatregel 
voor de aanleg van het nieuwe sluiscomplex.1 De plan-
nen voorzagen in een nieuwe verbinding voor het verkeer 
met schepen van 2.000 ton. In verband hiermee werd 
tussen de Gouwe en de IJssel een nieuwe, brede vaarweg 
gegraven. De Gouwe werd verdiept en waar nodig ver-
breed. Tegelijkertijd zou men ook de bruggen van Wad-
dinxveen en Boskoop moderniseren. 

De nieuwe vaarweg werd voorzien van een sluis ge-
bouwd met een schutkolk van 110 meter lang. Dit was 
een hele verbetering ten opzichte van de Mallegatsluis 
die een schutkolk van slechts 47 meter had. Aan de IJs-
selzijde van de sluis kwam een brede havenopening, de 
Voorhaven genoemd, die ruimte bood aan talrijke sche-
pen om te wachten op het schutten in de nieuwe sluis.

Het Hoogheemraadschap Rijnland greep de aanleg van 
de nieuwe vaarverbinding aan om het nabijgelegen ge-
maal te moderniseren. In Gouda stond één van de vier 
gemalen waarmee het hoogheemraadschap het water-
peil in de boezem Rijnland reguleerde. Dit gemaal was 
in 1867 aangelegd en bestond uit een door stoomkracht 
aangedreven installatie met schepraderen. 

In 1925 troffen het hoogheemraadschap en de provin-
cie een regeling voor de financiering van de werkzaam-
heden van het totale project. Rijnland verplichtte zich 
tot de bouw van een dieselgemaal met een vermogen 
van 2.6 miljoen kubieke meter waterverzet per etmaal 
bij een zogeheten opvoerhoogte van 2.15 meter. De pro-
vincie stond garant voor een bedrag van 274.00 gulden 
en zou op kosten van Rijnland een inlaatsluis en een af-
wateringskanaal maken. Ook zou zij zorg dragen voor de 
aanleg van een keersluis in de IJsseldijk. De benodigde 
grond werd door de provincie kosteloos aan Rijnland in 
gebruik gegeven. In 1930 werd de regeling nog eenmaal 
herzien, in zoverre dat Rijnland zelf zorgde voor de bouw 
van de inlaatsluizen en de kosten van het werk, door de 
provincie voor Rijnland te maken, werden vastgesteld op 
340.000 gulden. 

In 1926 vonden de eerste onteigeningen “ten alge-
meenen nutte” plaats. De eerste voorbereidingen voor 
de bouw- en graafwerkzaamheden vingen aan in 1930. 
De nieuwe sluis was als eerste aan de beurt. De bouw-
werkzaamheden gingen in 1931 van start. 

Crisismaatregelen. 

De aanleg van de sluis en de nieuwe vaarverbinding viel 
in een ongelukkige periode. Vanaf 1929 werd Nederland 
meegezogen in een wereldwijde economische crisis die 
zijn weerga niet kende. De landbouw kreeg als eerste 
met de crisis te maken, maar spoedig maakten ook de 
andere economische sectoren met de beklemmende ef-
fecten van de depressie kennis. Bij gebrek aan opdrach-
ten schrapten steeds meer bedrijven banen, met als ge-
volg dat de werkloosheid opliep. 

De voorbereidingen worden in gang gezet. (Collectie die Goude) 1. Verslag van de Gemeente Gouda over het jaar 1924, samh.
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Wie zonder werk kwam, was aangewezen op de steun, 
het toenmalige equivalent voor de werkloosheidsuitke-
ring. De steun werd voor de helft bekostigd door de ge-
meente en voor de andere helft door het Rijk. Dit systeem 
was echter niet op een dusdanige groei van de werk-
loosheid berekend. In juni 1933 stonden in Nederland 
circa 280.000 werklozen geregistreerd. Veel gemeenten 
dreigden onder de financiële druk te bezwijken. De re-
gering moest noodgedwongen de rijkssubsidies aan de 
gemeenten verhogen. 

De steun was geen vetpot. Een werkloze met gezin, 
die in loondienst rond de dertig gulden in de week ver-
diende, ontving in de steun nog maar de helft van dit 
bedrag. Eventuele verdiensten van zijn vrouw of andere 
gezinsleden werden voor tweederde op dit bedrag in 
mindering gebracht. 

De controle op de steuntrekkers was streng en in ze-
kere zin ook neerbuigend. Dagelijks moest een werkloze 
zijn stempelkaart in het stempellokaal laten afstempe-
len, soms zelfs tweemaal per dag, zodat de gemeente-
ambtenaren konden controleren of hij wel echt werkloos 
was en niet met klusjes bijverdiende. Het kwam regelma-
tig voor dat controlerende gemeenteambtenaren cafés 
en resturants bezochten of zich posteerden bij de uit-
gang van de bioscoop om te zien of er werklozen onder 
de bezoekers waren. Gezien de hoogte van hun uitkering 
konden zij zich immers de dure consumpties of het bi-
oscoopkaartje niet veroorloven, dus moesten zij wel bij-
verdiensten hebben. 

De volkskeet bij de loswal aan de Ringvaart – maart 1931 (Collectie die 
Goude)

Het persoonlijk leed was groot. Langdurige werkloos-
heid leidde tot armoede, moedeloosheid en verbittering. 
Veel werklozen kwamen in een isolement te verkeren. Zij 
moesten abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. 
Contacten met kennissen en familieleden werden ver-
broken.

Om de effecten van de werkloosheid te bestrijden viel 
men terug op de werkverschaffing. Dit middel werd al 
sinds de negentiende eeuw ingezet. In tegenstelling tot 
eerdere werkverschaffingsprojecten die vooral lokaal wa-
ren georganiseerd nam in de jaren dertig het Rijk de regie 
in handen. In 1931 werd een Afdeling Werkverschaffing 
ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Landbouw. De leiding was in handen van de Hoofd-
inspecteur voor de Werkverschaffing. In 1933 werd deze 
taak overgenomen door het nieuw opgerichte ministerie 
van Sociale Zaken. 

Hoewel de werkverschaffing nauwelijks of geen nieuwe 
banen creëerde gaf het de werklozen een bezigheid. De 
gedachte achter de werkverschaffing was dat de werk-
lozen zich dan toch nuttig maakten voor de samenle-
ving, een goede werkhouding aanleerden en zich konden 
ontwikkelen. Van dit laatste was gezien de aard van de 
werkzaamheden veelal geen sprake omdat het vooral 
grote publieke werken betrof. Het ging om ongeschoolde 

Dam Q (omgelegde Tiendweg) met opgeperste Tiendweg links van de 
dijk- september 1930 (Collectie die Goude)
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arbeid waarbij het vooral aankwam op spierkracht. Der-
gelijke werkzaamheden konden in de regel beter en snel-
ler met machines worden uitgevoerd. In het kader van 
de werkverschaffing bleven de machines echter werkloos 
aan de kant staan en kwam het aan op puur handwerk. 

Vanuit het gehele land werden werklozen naar de 
projecten gedirigeerd. Het ministerie bepaalde hoeveel 
werklozen iedere gemeente moest uitzenden. De te werk 
gestelden werden ondergebracht in kampementen, vaak 

bestaande uit eenvoudige houten barakken. Veel van de 
projecten werden in beheer gegeven aan de Nederlandse 
Heide Maatschappij (nhm). Bekend zijn de aanleg van de 
Afsluitdijk en het Amsterdamse Bos. Ook de aanleg van 
het Gouwe-IJsselkanaal werd grotendeels in het kader 
van de werkverschaffing uitgevoerd.

De contouren van de nieuwe sluis worden zichtbaar (Collectie die Goude)
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De werkverschaffing in Gouda

Evenals zo veel andere gemeenten in het land zag Gouda 
vanaf 1930 het aantal werklozen fors oplopen. In 1929 
stonden er nog 451 mensen als werkloos geregistreerd. 
In december 1930 was dit aantal bijna verdubbeld en 
stond de teller op 936 op een bevolking van 29.163 zie-
len. Dit aantal liep op tot meer dan 2.000 in 1934. Of 
deze cijfers de werkelijke aantallen werklozen aangeven 
is niet met zekerheid te zeggen. Uit meerdere landelijke 
onderzoeken blijkt namelijk dat de registratie niet altijd 
zuiver verliep en dat in werkelijk de aantallen hoger wa-
ren. De werklozen in Gouda waren afkomstig uit vrijwel 
alle economische bedrijfstakken, al leek het erop dat de 
aardewerkindustrie, de metaalnijverheid, de bouw en de 

transportsector de zwaarste klappen hadden gekregen. 
De steunverlening drukte zwaar op de gemeentelijke 

begroting. Aan het einde van 1932 naderde het aantal 
werklozen de 1.800. Voor de begroting over 1933 was 
een bedrag van 600.000 gulden uitgetrokken voor uit-
keringen. Om de financiële druk te verlichten was in 
1933 besloten tot een salariskorting voor het gemeen-
tepersoneel. Geheel van harte was dit niet gegaan. Om 
de werklozen weer aan het werk te helpen werden onder 
meer cursussen georganiseerd voor timmerlieden, las-
sers, elektriciens en schilders. Deze werden geheel of 
gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd. Het effect 
hiervan was gering. Op korte termijn zag men daarom 
veel meer heil in de werkverschaffing die met de bijbe-
horende rijkssubsidies de financiële druk op de gemeen-
telijke begroting aanmerkelijk zou verlichten. 

Goudse werklozen maakten al in een vroeg stadium 
kennis met de werkverschaffing. Enkele tientallen wer-
den in 1931 afgezonden naar Eibergen, waar zij van 
maandag tot en met zaterdagochtend zwaar grondwerk 
moesten verrichten. Er bleef maar bitter weinig tijd over 
om naar huis te reizen. 

Zelf ontplooide de gemeente Gouda het initiatief tot 
meerdere werkverschaffingsprojecten die vervolgens ter 
goedkeuring werden aangeboden bij het ministerie. Een 
van de eerste projecten betrof het uitbreidingsplan Korte 
Akkeren. Tot 1930 reikte de wijk tot aan de Constantijn 
Huijgenstraat en de Wachtelstraat. Het plan was om de 
bebouwing uit te breiden tot aan Koningin Wilhelmina-
weg. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder 
het bouwrijp maken van de grond, waren geschikt om in 
het kader van de werkverschaffing te worden uitgevoerd. 
Dit plan kreeg in 1932 een ministeriële fiat. 

Een tweede werkverschaffingsproject was de opho-
ging van de uiterwaard aan de Rotterdamse Dijk, tus-
sen de watertoren en de plaats waar nu de Compaxo is 
gevestigd. De uiterwaard was enkele jaren eerder nog 
doorgebroken, maar met het oog op de geringe waarde 
van de grond en de daartoe in verhouding staande hoge 
kosten van ophoging had de gemeente toen nog afgezien 
van versterking van het dijkdeel. De komst van de nieuwe 
sluis veranderde de zaak. Zo dicht bij de nieuwe vaar-
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Een beeld van de werkverschaffing – maart 1933 (Collectie die Goude)
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route nam de economische betekenis van de uiterwaard 
toe. De gemeente zag nieuwe toekomstmogelijkheden. 
De uiterwaard kon heel goed als bedrijventerrein worden 
ingericht. Zij zou over een lengte van 420 meter en een 
breedte van 120 meter moeten worden opgehoogd tot 
4.10 meter plus nap. Hiervoor was 230.000 kubieke me-
ter zand nodig. Dit leverde werk op voor ruim honderd 
werklozen voor een termijn van minimaal een jaar. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken stelde zich in sep-
tember 1932 garant voor een subsidie van 75 procent 
voor de loonkosten en bijbehorende premies.

Het derde project omvatte de kanaalwerken. Het ge-
meentebestuur had in het najaar van 1932 een eerste 
verzoek ingediend om de kanaalwerken gedeeltelijk 
als werkverschaffing uit te voeren. Op 11 oktober 1932 
spraken burgemeester E.G. Gaarlandt en de wethouders 
Donker en Koemans met vertegenwoordigers van de mi-
nisteries van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat, de 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het Hoogheem-
raadschap Rijnland en de Inspecteurs van de Werkver-
schaffing. Burgemeester Gaarlandt stelde toen voor om 
de grondwerkzaamheden niet met machines uit te voe-
ren, maar met schep en kruiwagen. De vertegenwoor-
diger van Binnenlandse Zaken stond hier niet afwijzend 
tegenover. Ook bij de aanleg van het Twente-Rijnkanaal 
in Overijssel was men op deze manier te werk gegaan. 
Een dag eerder, zo zei hij, had hij nog opdracht van mi-

nister Ruijs van Beerenbrouck gekregen “om overal, waar 
mogelijk ervoor te zorgen dat de machines in het vet ko-
men. Het is beter dat de werklozen, zij het dan ook voor 
korten termijn, aan het werk komen, dan dat zij blijven 
leeglopen.”2 

Op 28 januari 1933 werd het lobbywerk van het ge-
meentebestuur beloond met de formele toestemming 
van de beide departementen.3 Een deel van de kanaal-
werken - het uitgraven van het Gouwe-IJsselkanaal - kon 
in het kader van de werkverschaffing worden uitgevoerd. 
Het kanaal moest over een lengte van twee kilometer 
worden uitgegraven. Afgesproken werd dat het werk 
hoofdzakelijk door Goudse werklozen zou worden uitge-
voerd. De organisatie van het technische gedeelte van de 
werkzaamheden was in handen van Provinciale Water-
staat. De nhm zorgde voor de uitvoering en was tevens 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toe-
zicht op de werklozen. Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken financierde het project. 

2. Verslag van het overleg van 11 oktober 1932, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3189.
3. Minister van Binnenlandse Zaken aan B&W Gouda, 28-01-1933, 
samh, Archief Secretarie, inv. 3189. 
4. Persbericht Gemeentebestuur Gouda, samh, Archief Secretarie, 
inv. 3189.
5. Verslag van het overleg van 11 oktober 1932, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3189.
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Het gemeentebestuur was buitengewoon tevreden 
over het behaalde resultaat. In een persbericht ging zij in 
op de vele voordelen van de werkverschaffing: 

Het loon zal voor de betrokken gezinnen een verhoging 
van inkomsten opleveren naast het tijdelijk beëindigen 
van de werkloosheid en de daaruit voortvloeiende ge-
dwongen lediggang van veel arbeiders die graag willen 
werken doch door de crisis van werk zijn uitgesloten. 
Voor de gemeente zal deze werkverschaffing een niet 
onbelangrijke verlichting brengen van de lasten welke de 
werkloosheid op hare kas heeft gelegd.4

Nog diezelfde week begonnen negen werklozen met de 
voorbereidingen van de werkzaamheden. Na het week-
end gingen nog eens vijftig werklozen aan de slag. Dit 
aantal werd geleidelijk aan opgevoerd. Uiteindelijk wa-
ren er ruim 180 werklozen aan het werk. Zij werkten niet 
continu aan het kanaal, maar bij toerbeurt. Daarnaast 
waren nog zo’n 110 werklozen te werk gesteld bij de op-
hoging van de uiterwaard.

Weerstand

Het enthousiasme voor de werkverschaffing werd niet 
door iedereen gedeeld. De Gedeputeerde De Bruin zag 
de werkverschaffing veel meer als een vorm van valse 

concurrentie. Tijdens het hiervoor al genoemde overleg 
over het Gouwe-IJsselkanaal op 11 oktober 1933 verzette 
zij zich het plan om de kanaalwerkzaamheden uit te laten 
voeren als werkverschaffingsproject. Hij vond dat Gouda 
door het krijgen van rijkssubsidie onterecht profiteerde 
van gemeenschapsgeld en dat de stad in een bevoor-
rechte positie werd geplaatst ten opzichte van andere 
gemeenten. De vertegenwoordiger van het ministerie 
was het in theorie wel met hem eens. Hij noemde de 
werkverschaffing een paardenmiddel. “Het systeem 
zelve kan misschien de reinste ketterij op economisch 
gebied worden genoemd en is wellicht van dit standpunt 
bezien met geen enkel woord goed te praten.” Maar er 
waren ook voordelen zo meende hij. Praktisch gezien 
droeg de werkverschaffing juist bij tot een doelmatige 
bestrijding van de werkloosheid.5

Bedrijfsverenigingen en vakbonden beschouwden de 
werkverschaffing eveneens als valse concurrentie, zij het 
vanuit een andere invalshoek. Door de werkverschaffing 
liepen veel bouw- en grondverzetbedrijven belangrijke 
orders mis. Dit was niet alleen nadelig voor die bedrij-
ven zelf, maar ook voor de werkgelegenheid. Een aan-
tal bedrijfsverenigingen en vakbonden bundelden hun 

De bekisting van de nieuwe sluis (Collectie die Goude)
Linkerpagina: Heiwerkzaamheden in volle gang (Collectie die Goude)
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krachten in de Commissie inzake de Werkverschaffing 
en wezen de regering op de economische schade die 
hen door de werkverschaffing werd berokkend. Ook de 
betrokken gemeenten werden aangeschreven. Het ge-
meentebestuur van Gouda ontving in februari 1933 zo’n 
schrijven.6

Binnen de gemeente Gouda had vooral de Commissie 
van Sociale Aangelegenheden, die met de plannen moest 
instemmen, moeite met het geheel. Vanuit moreel oog-
punt vond zij het bezwaarlijk dat het kanaal door werklo-
zen met schep en kruiwagen moest worden uitgegraven, 
terwijl dit onder andere omstandigheden met moderne 
machines zou zijn gebeurd. Niettemin gaven ook voor 
haar de financiële voordelen de doorslag. De commissie 
oordeelde positief. Eén lid van de commissie kon zich op 
principiële gronden niet met dit advies verenigen.7

De werkverschaffing in de praktijk

Het was hard werken voor de arbeiders die bij de werk-
verschaffing werden ingezet. Dat weet ook Cees van 
Leeuwen zich nog te herinneren. Hij woonde destijds 
als kleine jongen in de Herenstraat. Bijna alle mannelijke 
bewoners in de straat waren werkloos en veel van hen 
werkten in de werkverschaffing. Ook zijn vader werd bij 
het kanaal te werk gesteld. De mannen waren verdeeld in 
een schepploeg en een kruiploeg. De schepploeg schep-
te de kruiwagens vol. Dit leek simpel maar was een pre-
cies werkje. Iedere kruiwagen moest in balans zijn en dus 
evenwichtig worden vol geschept. De kruiploeg duwde in 
lange rijen de volle kruiwagens voort over de dijk. Enkele 
honderden meters verder werd de zware lading gelost op 
de uiterwaard. Daar was een stelling gebouwd die in de 
volksmond ‘de renbaan’ werd genoemd. “Nieuwelingen 
die niet goed in de groep lagen werden flink tegenge-
werkt. Had men de pest aan iemand dan zorgde men er 
voor dat de kruiwagens door de schepploeg verkeerd 
werden geladen. Dan was de beste man vaak na een dag 
al weer vertrokken.” 

In Gouda mochten alleen werkloze gezinshoofden en 
kostwinners – één per gezin – te werk worden gesteld. 
Dit was zo bepaald door Binnenlandse Zaken. Iedere 

6. Commissie inzake Werkverschaffing, februari 1933, samh, Archief 
Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190.
7. Commissie voor Sociale Aangelegenheden aan B&W, 7-01-1933, 
samh, Archief  Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3189.

deelnemer werd eerst beoordeeld door de Inspectie 
voor de werkverschaffing te Noordwijk. De arbeiders 
verdienden een zogeheten accoordloon van 40 cent per 
uur. Maar dan was het wel flink aanpoten. De arbeiders 
maakten weken van 47,5 uur, van maandag tot en met de 
zaterdagochtend. De meesten verdienden 19,95 gulden 
in de week. Hiervan werd 36 cent ingehouden voor de 
ziekteverzekering. Dit loon was hoger dan de steun, die 
gemiddeld vijftien gulden in de week bedroeg. Bij slecht 
weer kon er niet worden gewerkt. De eerste drie uren 
werden dan niet vergoed. Voor alle volgende uren werd 
een regentoeslag van 32 cent betaald. ’s Winters vielen 
de arbeiders zo nodig onder de vorstverletregeling. Het 
schaften gebeurde veelal in het open veld en bij slecht 
weer in de zogeheten volksketen die in de loswal bij de 
Ringvaart waren opgetrokken.

Voor Cees en zijn jeugdige leeftijdgenoten brachten de 
kanaalwerkzaamheden nieuw vertier. Bouwputten oefe-
nen nu eenmaal een sterke aantrekkingskracht op kinde-
ren uit en lenen zich uitstekend voor een ontdekkings-
tocht. De jongens waren regelmatig op het terrein te 
vinden. Onder de ‘renbaan’ bij de watertoren bouwden 
zij met kleden en zwerfhout hutten en tenten. Ze stook-
ten kampvuurtjes en bakten pannenkoeken en poffer-
tjes. Het beslag werd van huis meegebracht. Zij gingen 
zwemmen bij het Gouwekanaal in wording. De kinderen 
zwommen onder de zandkranen door. Cees’ vader nam 
de kinderen op zondag mee naar een punt bij de dijk ter 
hoogte van de tegenwoordige Burgemeester Gaarland-
singel. Daar leerde zijn vader hem zwemmen. 

Minder romantisch is het beeld van de arbeiders zelf. 
De eerste dagen waren het zwaarts.  Cees weet nog goed 
hoe zijn vader thuis kwam met de blaren op zijn handen 
en het bloed in zijn schoenen. Tijd om te herstellen was 
er niet. De volgende ochtend moest hij weer om zes uur 
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present zijn. Regelmatig gebeurde er ook ongelukken en 
raakten arbeiders gewond of arbeidsongeschikt.

Er heerste een streng regime. De regels werden strikt 
door de opzichters van de nhm toegepast. Ongehoor-
zaamheid en laksheid werden bestraft. In het ergste 
geval werd de arbeider van het werk verwijderd en ver-
loor hij zijn recht op steun. Herhaaldelijk kwam het tot 
conflicten tussen de arbeiders en de opzichters. Zo ver-
scheen ene B, die te werk was gesteld in de uiterwaard, 
op 13 februari 1933 niet op het werk. Toen de opzich-
ter hem de volgende dag weer in de ploeg zag staan en 
hem vroeg waar hij de vorige dag was geweest, beet B 
hem toe dat dit hem niets aanging. De opzichter wees 
hem vervolgens op zijn onbehoorlijke gedrag en op zijn 

verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn gezin. B ant-
woordde opnieuw dat het hem niets kon schelen en dat 
de opzichter hem maar moest wegjagen als het hem niet 
beviel. De opzichter verwijderde B van het werk. Hij werd 
tot nader order geschorst, wat betekende dat zijn inko-
men fors terugliep. Hij kreeg kennelijk spijt van zijn ge-
drag en bood enkele dagen later zijn excuses aan bij de 
directeur van de Arbeidsbeurs. Hier vertelde hij dat hij 
zijn vrouw had geholpen om het huis schoon te maken. 
Hij had niet in het bijzijn van de anderen willen vertellen 
dat zijn vrouw zo slordig was. Tot een verbetering van 
zijn gedrag kwam het niet. Na een volgende aanvaring 
waarbij B een gemeenteambtenaar bedreigde zette de 
inspectie de tijdelijk schorsing om in een definitieve, wat 

Het Sluiseiland in 2009 (Foto C. de Keizer, Empire Imaging)
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betekende dat B zijn recht op steun verspeelde.8 Enkele 
dagen later werden opnieuw twee arbeiders geschorst 
wegens werkweigering. Ook bij hen werd de steun in-
getrokken.

De inspectie was in veel opzichten onverbiddelijk. 
Een klagende kantoorbediende die zich beriep op de 
ministeriële uitspraak dat administratief personeel van 
de werkverschaffing was vrijgesteld, werd niet in zijn 
gelijk gesteld. De Algemeene Nederlandsche Bond van 
Handels- en Kantoorbedienden Bond die zijn belangen 
behartigde, merkte op dat zijn leden waren ingesteld op 
administratieve functies. Zij beschikten niet over werk-
kleding en schoeisel en bij plaatsing in de werkverschaf-
fing moesten zij dit speciaal aanschaffen, wat weer extra 
uitgaven vorderde. Bovendien zou een kantoorbediende 
met stukgewerkte handen en een door weer en wind 
verweerd gezicht problemen ondervinden bij het sol-
liciteren. De werkverschaffing was nu eenmaal niet be-
doeld voor deze beroepsgroep, zoals de bond fijntjes 
opmerkte: 

Tenslotte willen wij nog opmerken dat de opzet van 
de werkverschaffing niet is: plagerij van een bepaalde 
categorie van werklozen, plaatst u er echter handels 
en kantoorbedienden in, terwijl er nog ruim 1200 an-
dere arbeiders [in uw gemeente] beschikbaar zijn, 
dan maakt u het ervan.9

Uit onderzoek bleek dat de kantoorbediende in kwestie 
vanwege zijn slechte werkhouding ook vóór de crisis al 
herhaaldelijk werkloos was geweest. Hij kreeg geen vrij-
stelling van de werkverschaffing. 

Uitbreiding van de werkzaamheden

Voor de gemeente pakte de werkverschaffing gunstiger 
uit dan aanvankelijk was verwacht. In de eerste plaats 
werden de werkzaamheden verlengd. Volgens de oor-
spronkelijke afspraak zou het werk niet langer dan ze-
ven maanden duren. Omdat het werk nog niet klaar was, 
werd de termijn opgerekt. Een tweede voordeel was dat 
het aantal tewerkgestelden met honderd man mocht 

worden uitgebreid. Vanaf juni 1933 waren bijna 300 man 
aan het Gouwe-IJsselkanaal werkzaam.10 Een derde voor-
deel was dat het werk volledig door Goudse werklozen 
kon worden uitgevoerd. In juni 1933 besloot de Rijksin-
spectie om de kampplaatsen af te breken, omdat vrijwel 
alle tewerkgestelden uit Gouda of uit de directe omge-
ving van de stad afkomstig waren. Dit betekende ook dat 
Goudse werklozen niet langer buiten de gemeente ge-
plaatst hoefden te worden. De uitzending naar Eibergen 
werd in 1933 stopgezet. 

Minder gunstig gesteld was het met de werkloosheid 
zelf, die ook in 1933 verder groeide. Daarom waren ex-
tra maatregelen op zijn plaats. In oktober van dat jaar 
vroeg het Goudse gemeentebestuur om uitbreiding van 

8. Minister van Binnenlandse Zaken aan B&W Gouda, samh, Ar-
chief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190
9. Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbe-
dienden aan de Gemeente Gouda, 19-08-1933, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3190. 
10. nhm aan de Gemeente Gouda, 06-06-1933, samh, Archief Secre-
tarie Gemeente Gouda, inv. 3190.  
11. Verslag conferentie B&W met Provinciale Waterstaat, 28-09-
1933, samh, Archief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3190.
12. B&W aan de minister van Binnelandse Zaken, 4-12-1933, samh, 
Archief Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3191. 
13. Ministerie van Sociale Zaken aan B&W Gouda, 14-06-1934, samh 
Secretarie Gemeente Gouda, inv. 3193.

De werkzaamheden bij de keersluis bij het Pijnacker Hordijkgemaal,  
november 1931 (Collectie die Goude)
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Uiteindelijk werd de gemeente beloond voor haar vast-
houdendheid. Binnenlandse Zaken ging in november 
1933 overstag. De voorhaven mocht door werklozen 
worden uitgegraven. De kipkarren voor het zandvervoer 
werden uit het bestek geschrapt en vervangen door krui-
wagens, alle andere hulpmiddelen door handarbeid.

In 1934 werkten in totaal 472 man beurtelings aan het 
kanaal. Het werk liep met enige regelmaat vertraging op. 
Strenge winters maakten dat het werk gedurende enkele 
weken moest worden stopgezet. De bekende zwakke 
Goudse bodem speelde de werkzaamheden eveneens 
parten. Herhaaldelijk traden verschuivingen op waardoor 
de werkzaamheden moesten worden stilgelegd. 

De bouw van de sluis, die buiten de werkverschaffing 
viel, vorderde gestaag. In juni 1934 leverde dit ook nog 
enig extra werk op, toen het ministerie van Sociale Zaken 
toestond dat het schilderwerk aan de beide sluisbruggen 
door werkloze schilders mocht worden uitgevoerd.13

Het geheel van de kanaal- sluiswerken begon nu steeds 
meer zichtbaar te worden. In juni 1934 verleende de Ge-
deputeerde Staten van Zuid Holland toestemming voor 
de aanleg van twee viaducten over de provinciale weg. 
Beiden gaven toegang tot de sluiswerken en leiden via 
twee enkele ophaalbruggen over de sluiskolk naar De 
Korte Akkeren. Enkele maanden later, in november van 
dit jaar, werd de definitieve vergunning afgegeven voor 
de plaatsing van een drietal dieselaggregaten in het ge-
maal. De aggregaten, elk bestaande uit een centrifu-
gaalpomp, werden aangedreven door een zes cylinder 
dieselmotor van 460 PK. Dit apparaat had het vermogen 
om onder vrijwel alle omstandigheden – ook onder de 
meest extreme – de Gouweboezem te beheersen. Met 
de nieuwe installatie was men in staat om in één etmaal 
3 miljoen kubieke meter water te verzetten, terwijl het 
oude stoomgemaal maximaal slechts 1 miljoen kubieke 
meter kon verwerken en dan alleen onder gunstige om-
standigheden. Het machtige bouwwerk rustte op een 
kolossale “doos” van gewapend beton gedragen door 
812 in de bekende Goudse veengrond en slappe klei ge-
slagen gewapend betonnen palen. 

Met het nieuwe gemaal zag het Hoogheemraadschap 
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de werkverschaffing. Graag wilde het dat werklozen wer-
den ingezet bij het uitgraven van de Voorhaven. Een kort 
waterbouwkundig onderzoek, in opdracht van het minis-
terie, toonde echter aan dat dit werk in de werkverschaf-
fing aanmerkelijk duurder zou worden. Er waren dan 
bijzondere maatregelen nodig om de reeds aangelegde 
werken te versterken. Als het kanaal was uitgegraven en 
de dijken in profiel waren gebracht zou de Voorhaven 
moeten worden afgewerkt. Er bestond echter een risico 
dat bij droogte te dijken gingen schuiven. Daarom gaf het 
ministerie in dit geval de voorkeur aan een aannemer die 
met dergelijke werkzaamheden bekend was.11 

Het gemeentebestuur gaf echter niet gauw op. Het zou 
zonde zijn wanneer men dit karwei, dat gedurende dertig 
weken werk gaf aan circa honderd werkloze Gouwenaars, 
zou mislopen. Daarom wees het in een brief aan het mi-
nisterie nog maar eens op de morele voordelen van de 
werkverschaffing. Dit pleidooi was niet geheel vrij van 
sentiment:

De Goudsche werkloozen, die bij honderden hebben 
gewerkt aan het kanaal, waarvan de voorhaven het 
slotstuk vormt, kunnen hun leegen tijd vullen met 
te gaan kijken naar hun machinale plaatsvervangers. 
Zij zullen dit vlug moe zijn en weer als voorheen de 
straten vullen, waarvan zij in elk geval gedurende het 
loopende jaar met 300 man tegelijk verdwenen wa-
ren. Des zaterdags ontvangen zij hun steunuitkeerin-
gen, welke aanmerkelijk blijven beneden de loonen, 
welke zij na harden arbeid maanden lang uit de werk-
verschaffing hebben kunnen thuisbrengen.12

Het Pijnacker Hordijkgemaal in 2009 (Foto C. de Keizer, Empire 
Imaging)
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Rijnland zijn waterinlating en zijn bemaling aanzienlijk 
versterkt. Verwacht werd dat de Gouwe voortaan nog 
slechts in buitengewone omstandigheden en dus bij 
hoge uitzondering het “maalpeil” zou bereiken en dat 
het wellicht mogelijk zou zijn, in de in Rijnlands Alge-
meene Keur voorkomende bepalingen betreffende het 
maalpeil op de Gouwe af te schaffen, hetgeen zowel voor 
de scheepvaart als voor de op de Gouwe uitslaande pol-
ders een voordeel zou zijn.

  
De opening van het IJssel-Gouwekanaal

In het najaar van 1935 naderde de werken hun einde. De 
Nieuwe Sluis, zoals de Julianasluis toen nog heette, was 
al in de zomer van dit jaar gereed gekomen. De sluis-
wachtershuizen waren in typische jaren dertigstijl ge-
bouwd. De Voorhaven en het Gouwe-IJsselkanaal waren 
zo goed als uitgegraven en verstevigd. Begin september 
startte men met het doorgraven van de Schielands Hoge 
Zeedijk die de beide waterwegen van elkaar scheidde. 
Onder grote publieke belangstelling werd de waterver-
binding op 6 september tot stand gebracht. Het IJsselwa-
ter stroomde vrij de Gouwe in. Op enkele plaatsen moest 
de dijk nog verder worden afgegraven, maar dat was een 
kwestie van enkele dagen. De afgegraven grond werd ge-
bruikt voor versteviging van de sluis bij het dieselgemaal 
van Rijnland en de westelijke kade van de voorhaven, 
waarheen de grond met lorries werd vervoerd. 

De werken maakten grote indruk. “Nu de IJsseldijk na-
genoeg geheel verdwenen is krijgt men aan de grens der 
ontstane verbinding, een duidelijk beeld van den gewel-
digen omvang van dit werk en de ontzaglijke breedte van 
de Voorhaven”, schreef de Goudsche Courant op 6 sep-
tember 1935. 

Dat de verbinding al na drie dagen voor de scheepvaart 
werd opengesteld was puur toeval. Op dezelfde dag dat 
de verbinding tussen de beide rivieren tot stand kwam, 
raakte de Mallegatsluis ernstig beschadigd. Bij het verla-
ten van de sluis schoot bij een vrachtschip het anker van 
de rol. Het bleef haken aan de sluisdrempel. Een ijze-
ren plaat, bedoeld om de sluis af te sluiten raakte ver-

wrongen, waardoor de sluis niet meer dicht kon. Onder 
leiding van Rijkswaterstaat begon de firma Nederhorst 
onmiddellijk met herstelwerkzaamheden. Mannen in im-
posante duikpakken daalden af naar de bodem van de 
sluis. Dit was een hele bezienswaardigheid. 

Hoelang de herstelwerkzaamheden zouden gaan duren, 
was op dat moment moeilijk te voorspellen. De sluis kon 
nog wel voor de doorvaart van schepen worden gebruikt, 
maar alleen bij gelijk water. In de Turfsingel en in de IJssel 
groeide de rij van schepen die geduldig wachtten op de 
doorgang door de sluis. De provincie zocht naarstig naar 
een oplossing. Uiteraard richtte de blik zich vrijwel on-
middellijk op de Nieuwe Sluis in het Gouwe-IJsselkanaal. 
Het was een alleszins logische gedachte om de nieuwe 
verbinding vervroegd in gebruik te nemen. Besloten 
werd om gedurende de herstelwerkzaamheden aan de 
Mallegatsluis gebruik te maken van de Nieuwe Sluis in 
het Gouwe-IJsselkanaal. Op 9 september werden tussen 
12 en 1 uur ’s middags de eerste schepen geschut in de 
Nieuwe Sluis. Omdat de sluis- en kanaalwerken nog niet 
helemaal klaar waren, kregen de schippers de boodschap 
dat de doorvaart op eigen risico geschiedde. Ambtena-
ren van de provincie hielden het schutten van de schepen 
nauwlettend in de gaten. Het leverde geen problemen 
op. Integendeel, de scheepvaart had juist veel profijt van 
de nieuwe verbinding. De Kamer van Koophandel drong 
daarom aan op een permanente openstelling van de 
sluis, wat halverwege september ook gebeurde. 

Door de noodmaatregel was van een officiële opening 
van de Nieuwe Sluis geen sprake. Die schade werd op 

Het doorgraven van de dijk tussen Gouwe en IJssel, 4-6 september 1935 
(Collectie die Goude)
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22 februari 1936 ingehaald toen in het bijzijn van onder 
meer Commissaris van de Koningin H.A. van Karnebeek, 
Dijkgraaf P.A. Pijnacker Hordijk en burgemeester Gaar-
landt het nieuwe gemaal feestelijk in gebruik werd ge-
nomen. Het droeg de naam Mr. P.A. Pijnacker Hordijk 
vernoemd naar de toenmalige dijkgraaf. Na de bevrijding 
werd de Nieuwe Sluis omgedoopt tot Julianasluis. 

Tot slot

De aanleg van de sluis- en kanaalwerkzaamheden werd 
grotendeels in het kader van de werkverschaffing uitge-
voerd. Het werd zowel door het Rijk als door de gemeen-

ten als een probaat middel ter bestrijding van de werk-
loosheid geafficheerd, bedoeld om werklozen een goede 
werkhouding aan te leren. In wezen was het een paar-
denmiddel. Het idee alleen al dat de machines werden 
stopgezet en het werk in plaats hiervan met pure spier-
kracht moest worden uitgevoerd is nu ondenkbaar en 
werd overigens ook toen al in twijfel getrokken. Boven-
dien bleek het economisch effect van de werkverschaf-
fing nihil. Eerder deed zij afbreuk aan het economische 
herstel omdat opdrachten die normaal gesproken naar 
het bedrijfsleven waren gegaan, nu met subsidie door 
werklozen werden uitgevoerd. Het middel was soms er-
ger dan de kwaal. 

De situatie vóór dat de verbinding tussen Gouwe en IJssel tot stand is gebracht. Vooraan de IJssel. Links-midden de Julianasluis en rechts het Pijnacker 
Hordijkgemaal. Voor de Julianasluis ligt de brede Voorhaven (samh) 
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De werklozen die bij de kanaalwerken te werk waren 
gesteld, moesten tegen een laag loon extreem zware ar-
beid verrichten. De omstandigheden waren vaak erbar-
melijk. Achter de werkloosheid en de werkverschaffing 
ging dan ook veel persoonlijk leed schuil. Niet alleen gin-
gen de mannen gebukt onder de zware en uitputtende 
arbeid van het grondwerk en het strenge regime van de 
werkverschaffing, ook konden zij en hun gezinnen zich 
maar moeilijk aan het brandmerk van de werkloze ont-
worstelen. De werkverschaffing was meestal geen op-
stap naar een nieuwe betrekking. Armoede en onzeker-
heid beheersten het gezinleven. De crisis duurde langer 
dan menigeen zich kon voorstellen. Soms had men een 
beetje geluk nodig om weer aan het werk te komen. Zo 
kreeg de vader van Cees van Leeuwen tijdens een cursus 
metaalbewerking les van een bestuurslid van het water-
schap. Deze regelde dat Cees’ vader vaste invalkracht 
werd bij het gemaal. Als een van de vaste werknemers 
ziek was werd Van Leeuwen ingehuurd. Ook hielp hij bij 
het bedrijfsklaar maken van de nieuwe turbines in het 
Pijnacker Hordijkgemaal.  

Alleen de gemeente lijkt voordeel te hebben gehad bij 
de werkverschaffing. De werkloosheid drukte zwaar op 
de begroting. De rijkssubsidies die Gouda voor de werk-
verschaffing ontving waren meer dan welkom. Daarom 
spande het gemeentebestuur zich onder leiding van bur-
gemeester Gaarlandt van begin af aan in om bouw- en 
infrastructurele projecten in het kader van de werkver-
schaffing uit te laten voeren. Hierin was het tamelijk suc-
cesvol. Nadat de sluis- en kanaalwerken waren voltooid 
ging zij op zoek naar nieuwe werkverschaffingsprojec-
ten en vond deze onder meer in de verplaatsing van de 
sportvelden.  

Ten slotte nog een woord over de nieuwe vaarverbin-
ding. Deze bleek een groot succes te zijn. Toen de Nieu-
we Sluis eenmaal in gebruik was, werd pas duidelijk wat 
voor verkeersverbetering de nieuwe verbinding oplever-
de. Vrijwel alle grote schepen werden door de nieuwe 
sluis geleid. De Mallegatsluis verloor snel aan betekenis. 
Kort na de ingebruikname werd de Nieuwe Sluis omge-
doopt tot Julianasluis. In de bezettingsjaren moest die 

naam worden veranderd en werd ook de gedenksteen in 
de muur van het sluiskantoor verwijderd.14 

Nog steeds is het monumentale sluiscomplex van gro-
te betekenis voor de binnenvaart. Om de ontwikkelingen 
in het vaarverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam ook 
in de toekomst aan te kunnen is in mei 2009 besloten 
tot de bouw van een tweede sluiskolk, die twee meter 
breder wordt dan de bestaande sluiskolk. De uitbreiding 
wordt mede gefinancierd door jachtenbouwer Van Lent. 
De tweede sluis moet in 2013 gereed zijn.15 De bouw-
kosten bedragen volgens de raming van 2005 zo’n 2,5 
miljoen euro. Dat dit project wellicht zal worden uitge-
voerd in een periode van financieel-economische crisis 
is slechts toeval. 

14. A. Scheygrond, De namen der Goudse straten. Wijken bruggen, slui-
zen, waterlopen en poorten, Alphen aan den Rijn 1981, p. 357.
15. Met dank aan JanPieter Janse, Golfslagadvies, voor de informatie 
over de uitbreiding. 

9 september 1935 De eerste schepen schutten in de Nieuwe Sluis (Collectie 
die Goude)


