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De onderdoorgang en het Goudse Watersysteem

Het grootste deel van de onderdoorgang is waarschijnlijk 
gebouwd rond 1780. Toen is ten behoeve van het zoge-
naamde ‘schuren’ van de grachten de huidige Donkere 
Sluis met de kruisende deuren gebouwd, en is ook de 
Havensluis aangepast. Tijdens het schuren loopt de Ha-
ven vol met het hoge water van de Hollandsche IJssel. De 
kruisende deuren van de Donkere Sluis worden tegen de 
druk van het hoge water geopend. Verschillende kleine 
sluisdeurtjes sluiten de watergangen af en sturen de wa-
terstroom. Hierdoor spoelen de Goudse grachten op een 
krachtige manier schoon. Het kleine sluisje Achter de 
Kerk, vlak bij de onderdoorgang is een van de overgeble-
ven onderdeel van dit systeem.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw komt een einde 
aan het schuren van de grachten. Als reactie op de Wa-
tersnoodramp van 1953 wordt de Havensluis definitief 
gesloten en verliest ook de Donkere Sluis zijn functie.  
In diezelfde verbouwingsgolf wordt de onderdoorgang 

Onder het gebouw van het voormalige Ma-
gazijn De Zon aan de Wijdstraat 1, onder de 
huizen en de straat van de Dubbele Buurt tot 
Achter de Kerk, loopt een van de oudste wa-
tergangen in de Goudse binnenstad. Lange 
tijd was het ook een van de meest verborgen, 
maar in het najaar van 2008 deed zich ge-
legenheid voor deze bijzondere watergang 
weer zichtbaar  te maken. Het Cultureel en 
Havenkwartier van de gemeente Gouda be-
sloot de onderdoorgang te restaureren om 
hem in de toekomst geschikt te maken voor 
kleine recreatievaart. Voor die restauratie was 
het nodig de onderdoorgang gedurende een 
aantal weken droog te leggen. Ruim 16000 
mensen maakten gebruik van de unieke mo-
gelijkheid om de ondergrondse gewelven te 
bezoeken. Tijdens de drooglegging is bouw-
historisch onderzoek gedaan dat een stukje 
van de oudste geschiedenis van Gouda bloot 
legt en aanvullende informatie geeft over 
het Goudse historische watersysteem.

Brandweerinspectie van de onderdoorgang in verband met de veilig-
heidsvoorschriften. (foto Marjo van Loon)
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voorzien van een betonnen bak en voor een groot deel 
dichtgemetseld. De onderdoorgang is daarmee vrijwel 
geheel aan het zicht onttrokken en heeft vanaf dat mo-
ment nauwelijks meer een rol in het Goudse watersy-
steem.

Oudste geschiedenis

De geschiedenis van de onderdoorgang gaat echter 
veel verder terug dan de 18e eeuw. De watergang bevindt 
zich in een van de oudste delen van de stad. Het is zeer 
waarschijnlijk dat hier de oorspronkelijke loop van de 
Gouwe ligt, maar hoe de Gouwe verder loopt en waar hij 
dan in de Hollandsche IJssel stroomt, is nog onbekend. 

In de twaalfde eeuw bouwen de heren Van der Goude 
hun hofstede langs dit riviertje. Die hofstede bestaat uit 
een grote boerderij; de eigenlijke hofstede en een aantal 
kleine boerderijen, een motteburcht, een hofkapel, en 
vermoedelijk een voorhofstede in de buurt van voorgan-
ger van de Donkere Sluis.Van deze hofstede is nu nog de 
motte en de bijbehorende slotgracht in de tuin van de 
kosterij van de Jaskerk te herkennen.

In de dertiende eeuw wordt de Haven gegraven. Daar-
mee ontstaat een kunstmatige monding van de Gouwe 

op de IJssel. Het grachtje van de Onderdoorgang blijft 
bestaan als verbinding tussen het water van de Haven/
Gouwe en de achterliggende watergangen.

Het water wordt voor het eerst vermeld in 1340-1345 in 
de keur “Wyte van de waterschappen binnen de Stadt: 
“Item van der Tillebrugghe zuutwaerts verbi tkerckhof ende 
verbi tgasthuis tot in die graft after Houtemans 1r(oede) 
wyt…”.

In deze tekst wordt de Tillebrug genoemd. Dat is de 
brug in de Dubbele Buurt die ten behoeve van de scheep-
vaart een afneembaar brugdek (een tille) had. Het woord 
“tille” betekent hier overigens plank en is niet terug te 
leiden tot het werkwoord tillen. Waarschijnlijk heeft deze 
brug gelegen ten hoogte van Dubbele Buurt  7 waar nu in 
de bestrating de aanwezigheid van de Onderdoorgang is 
aangegeven.

Omstreeks 1345 is er dus nog geen sprake van een 
overkluizing. Dat is ook onwaarschijnlijk omdat er aan de 
oostzijde van de Donkere Sluis dan nog helemaal geen 
bebouwing is.

Een eeuw later is de situatie anders. Uit archiefstukken 
blijkt dat op de plek van de huidige bebouwing aan Wijd-
straat 1 in 1462 een huis staat van ene Dirck Sonderba-
danck Pietrszn. Een paar jaar later verkoopt zijn zoon op 
hetzelfde perceel twee panden waarvan er vermoedelijk 
een is gebouwd boven het grachtje. Op dat moment is er 
dus kennelijk wel sprake van een overkluizing.

In 1581 vinden we weer een vermelding.Er is dan een 
conflict over het onderhoud van de stadswateren ten 
oosten van de Wijdstraat. Een bewoner van de Markt 
moet meebetalen aan de reparatie van de Duijcker onder 
de Tillebrug maar vecht dit aan. Het stadsbestuur bepaalt 
dat  alle omwonenden aan de noordzijde van de Janskerk 
moeten meebetalen aan het onderhoud en herstel van 
deze duiker. Dit besluit wordt in 1614 nog eens in herin-
nering gebracht als er weer bezwaar komt van een om-
wonende tegen de betaling. Waarschijnlijk hangt deze 
onderhoudsbeurt samen met het besluit van de gemeen-
te om de Gouwe van stenen kademuren te voorzien.

De donkere sluis. Uitsnede van de Kaart van Blaue ca. 1650
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Bouwkundige sporen

Van de bovenbeschreven oudste bouwgeschiedenis van 
de onderdoorgang is een enkel spoor te vinden. Bij de 
uitgang aan de kant van de Donkere Sluis is metselwerk 
gevonden van handgevormde rode bakstenen met een 
formaat van ongeveer 21 x 11 x 5. Dit soort stenen wordt 
rond 1450 gebruikt. Het overgebleven metselwerk is 
waarschijnlijk te herleiden tot de bovengenoemde ver-
bouwing rond 1462.

Het grootste deel van de gewelven van de onderdoorgang 
is echter gebouwd aan het eind van de achttiende eeuw. 
Dat valt af te leiden uit het gebruik van handgevormde 
gele steentjes van ongeveer 16 x 8 x 4, zogenaamde IJs-
selsteentjes. Uit dendrochronologisch onderzoek blijkt 
dat de balken afkomstig zijn van bomen die na 1771 ge-
kapt zijn. Bovendien lijkt de vorm van de consoles onder 
de balken sterk op de consoles van een van de arsenalen 
van Fort Wierickeschans uit 1786.

Allemaal aanwijzingen voor de datering van de onder-
doorgang van rond 1780. Waarschijnlijk is de onderdoor-
gang toen pas een eenheid gaan vormen met de brug in 
de Dubbele Buurt en de Donkere Sluis. De onderdoor-
gang maakt vanaf dat moment een wezenlijk onderdeel 
uit van het systeem van het schuren van de Goudse 
grachten dat in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
zijn functie verloor.

Restauratie

Met de restauratie wordt een deel van het Goudse wa-
tersysteem weer zichtbaar en krijgt het een nieuwe 
functie. De werkzaamheden starten in februari van dit 
jaar. Uitgangspunt is dat de verschillende sporen van de 
geschiedenis zichtbaar blijven. Dat geldt zowel voor de 
vijftiende eeuwse- als voor de achttiende eeuwse spo-
ren. Maar op sommige punten zullen ook de aanpassing 
van de jaren vijftig van de twintigste eeuw te zien blijven. 
Ook die vertellen immers de geschiedenis van een van 
de oudste watergangen van de stad. Na de restauratie 
wordt de onderdoorgang bevaarbaar voor de kleine re-
creatievaart.

Bron: De Fabrijck, bureau voor gebouwhistorisch onderzoek, Duiker 
onder de Dubbele Buurt te Gouda, bouwhistorische opname, (Utrecht, 
januari 2009)
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35Gewelf met gele IJsselsteentjes. De balken en de console zijn goed zicht-
baar. (foto Marjo van Loon) 

Lange wachtrijen voor de onderdoorgang. (foto Marjo van Loon)


