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Op 20 april 1988 stelde gedeputeerde drs. terpeil  daarin vertoonde uiteraard schomme-
1. Günther, ongeveer op het punt waar de lingen, Van een te hoog waterpeil ondervon-
Nieuwe Veerstal overgaat in de Goejanver- den de bewonders van de Iaag gelegen gedeel-
welledij k, het Hanepraaigemaal in werking. ten van de binnenstad ongemak, om niet te
Op een historische plaats, want hier werd in spreken van overlast door het onderlopen van
1535 de overigens zeer bescheiden, Hane- kelders en smerig grachtwater, Een te laag peil
praaisluis gebouwd. Deze dankte haar naam, daarentegen, vormde een bedreiging voor de
die in 1521 voor het eerst wordt vermeld, aan houten heipalen waarop het merendeel van de
die van een huis dat in het begin van de 16de gebouwen in de binnenstad werden gebouwd.
eeuw werd verkocht en afgebroken. De naam Als die droog zouden komen te staan, zouden
was vroeger ook in gebruik als straatnaam verzakking en verrotting de gevolgen kunnen
(als zodanig nog vermeld in het Adresboek
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van 1909), maar thans vervallen; de gehele
dijk binnen de gemeente heet nu Goejanver- Aan deze onverkwikkelijke situatie is in de ’
welledijk. De naam zou verband houden met loop van de laatste vier decennia langzamer-
het aanroepen (aanpraaien) van schepen die hand een einde gekomen, doordat Gouda

t de nabij gelegen grafelijke tol moesten passe- een eigen stadsboezem kreeg, die
ren en vaak lang moesten wachten alvorens ze steeds minder afhankelijk werd van die van

I geschut konden worden in de Havensluis, Rijnland. De Goudse grachten vormen nu een
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l Het stoomgemaal aan de Hanepraai - A n n o  1 9 3 0 . (Foto: collectie Th. de Jong).

De handeling van de gedeputeerde maakte apart waterstaatkundig gebied, met een
tevens een eind aan een eigenlijk al eeuwen be- waterpeil dat lager is dan dat van de boezem
staand geschil tussen het Hoogheem- van Rijnland, Via de Karnemelksloot is de
raadschap  van Rijnland en de stad Gouda. stadsboezem verbonden met de polders

Alle Goudse grachten behoorden vroeger Reeuwijk  en Voorwillens.
namelijk tot de boezem van Rijnland.‘Het  wa- --+  Dit gebied wordt thans bemalen door het
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nieuwe gemaal in * * *
dig gew%den. HE
da nu voorgoed i
water en waterov
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Peperstraatgrachi

is daarmor  geheel  mtstan-
:t is te verwachten dat Gou-
s verlost van smerig gracht-
erlast. De nog altijd bestaan
:rs aan het eind van de
t (bij de Veerstal) en het eind. I.  . IIvan de Spieringstraatgracht (m het Hout-

mansplantsoen) zijn weer hersteld in hun
eeuwenoude functie van inlaatduiker.

Het is een bijzonder mooi boel c geworden,
met veel ,intessante  tekst voor in de stadsge-
schiedenis van Gouda belangstelli; :n
naars en even interessante afbeeldi
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n g e n  v a n De G,4RNIZOENS-VOEDTNtS-

Ub rlaLL,+vLIUbII, vUUb  b11 llrbuwe kaarten, QO34  MISSIE te Gouda zal op
enten en foto’s, ten dele in kleur en vaak ni e.  k., ,des midde(rs  om 12 uur,
:inig of niet bekend. Een waardevolle aan- op. het  bureel  WUI  den  Garnizoeas-
nst voor de,boekenkast.  Het boek telt Cummandrnt  in het openbaar  en onder
bladzijden ,en  werd grafisch uitstekend nadere goedkeuring van het Departemeut
rzorgd .

t pandje van’
v8n  O o r l o g

3uurt 4.

, \
Dr. AScheygrond.~ ‘\\

Het is verkrijgbaar in hel
“Die Goude”,  Dubbele I

Het gereedkomen van het Hanepraaige-
maal was voor het Hoogheemraadschap gere-
de aanleiding tot het doen samenctpllpn van
een boek dat tot titel kreeg “Wat
rond Gouda van ca. 1100 tot het---  .

Haar hoofdstuk auer  de boezemge-
malen van Rijnland in Gouda
(in ” Waterbeweging  rond Gouda van ca.
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>lOO  tot heden’3  besluit mw. dr.
jen”. L.A. M.  Giebels, archivaris van het I

Hoogheemraadschap, met er op te wijzen
Het verscheen onder redactie van de archiva-
ris van Rijnland. mw. dr. L.A.M-Giebels  en
behandelt de geschiedenis van Rijnlands wa-
terstaat  tussen de Hollandsche IJsel en de
Gouwe. Zes deskundige auteurs de meeste
werkzaam bij het Hoogheemraadschap lever&
den een bijdrage. Dr. G.P. van de Ven schreef
over de uit watering van de landstreek tussen
Oude Rijn en Hollandsche IJssel tot 1850.
; J.M. Sloof over de duikers en volmolens in
Gouda  (met o.m. veel informatie over de
Goudse lakennijverheid!); mw. Giebels over
de boezemgemalen in Gouda ; drs. S.P.
Klapwijk  en C.J. Smit over de waterkwaliteit
in Gouda in de afgelopen 150 jaar en ing.
A.A. Dijksman over de ontwikkelingen in de
Goudse stadsboezem na 1950.

dat de Donkere Sluis, de oudste sluis
van Gouda, gelegen tussen de St.-Jans-
brug en de Hoornbrug (achter de
Dubbele Buurt), behoort tot een type
waarvan er in Nederland nog maar twee
bestaan. Dit moet voor Gouda toch
een zeer zwaar wegende reden zijn om
er zich tot het uiterste voor in te spannen
dat deze sluis als waterstaatkundig
monument van bijzondere klasse voor

Sd.

v o o r  h e t  t i j d v a k  van  15 \ Jqni  t o t  15
November e. k. voor  de troepen alhier
i n  Garuiznte.

De voorwadrden liggen dagelijks ter
inzage op toornoemd  bureel.

P.S. Waarom de spelling HO~I~IKIX  ILU
(met dubbel s) en de zéér ongebruikelijkt
i.p.v. Wiericke? De spelling op de officiële naamborden
is Hollandsche IJssel en Wiericke.
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