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HET BLOEMENDAALSCHE VERLAAT 

Iedere Gouwenaar kende het schutsluisje van Bloemendaal op 
den hoek van Bleekerssingel en Spoorstraat. Dagelijks voeren de 
groentekweekers er door met hun schuiten vol kleurige groenten 
en vruchten, op weg naar de Groentenveiling aan de Houtmans-
gracht bij het Paradijs. Doch in 1939 is dast sluisje verdwenen, 
ten offer gevallen aan de eischen van ,het verkeer. 

In het begin der 17e eeuw werd er een scheepvaartverbinding 
tot stand gebracht tusschen de polders Reeuwijk en Sluipwijk 
eenerzijds en de singelgrachten v.an Gouda ,anderzijds. De schuiten 
v erlieten bovengenoemde polders door het duhbelverlaat in de 
Breevaart, om door de Karnemelksloot de stad te bereiken. 

Toen kwam ook bij de inwon:ers van den polder Bloemendaal 
de wensch op een scheepvaartverbinding met Gouda te verkrijgen. 
Het. vervoer der landbouwproducten,, waaronder ook hennep, naar 
de si ·1d maakte een goede verbinding te water zeker gewensch't. 
Ook de regeering van Gouda zag het groote belang van deze 
zaak, en nam een zeer welwillende houding aan. 

Nevenstaande situatie--teekening is genomen naar een copie van 
het origineele ontwerp, dat door den geadmi:tteerden landmeter 
Henrick Vos vervaardigd was. Deze copie :berust in het museum 
ta. Gouda. Het origineel is mij niet bekend. 

Bovenaan in het miidden de Cleywèchspoort, eigenlijk de voor-
poort ·aan de noordzijde der graohten. Rechts een windroos in de 
stadsgracht, n.l. het water van den Kattensingel, met "Plaetsen 
ofte Stalen om bagger te leggen". Daaronder de weg: de Stads-
Cingel; in plaats der huizen van onzen tijd ziet men er Thuynen. 

Links op de teekening bovenaan de Stadts--Gracht, weder een 
staell en daaronder de Stadts--Cingel, thans de Bleekerssingel. 

Het verlaat ligt ongeveer in het midden der teekening. Duide
lijk is de noordelijke sluisdeur te zien 1met een zeer nauwe door-
vaart. Boven de brug steekt het juk uft, waaronder zich de andere 
sluisdeur bevindt. Links in het midden staat: ,,_Erff bij de stadt 
Gouda van de kinderen van Margriete Jacolbs gecocht ende weder 
aan die van Bloemendael overgedaen". 

Waarschijnlijk heeft daar de eerste sluiswachterswoning gestaan. 
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Onder dit erf de Boelecade. · Men ziet op deze teekening, dat 
genoemde kade voor 1608 recht doorliep naar den noordkant 
van den Kattensingel. Thans, na het . verdwijnen van het sluis je . 
en het dempen der schutko:lk, is d·eze vroegere verbinding in een~ 
hersteld. · 

In de archieven ten gemeente'huize te Waddinxveen vindt men 
onder inventaris No. 231: 

,.Register van Privilegiën, Octroyen en andere Brieven, 
Charters, Papieren en Documenten, specteerende tot het 
Gemeeneland van Bloemendael. Gereformeerd 1755". 

Op folio 41 lezen we: 

"De Burgemeesteren der stede van der Goude ordonneeren 
de Thesauriers ite betalen aan de landbewaarders ( polder
meesters) van Bloemendael · 355 gulden voor het maken van 
een brugge van het nieuw verlaat, in 1608 gemaakt". 

Vvaarschijnlijk stond de sluiswachterswoning in den weg. Ten 
minste in 1754 ( folio 42) werd aan Bloemendaal verkocht een 
huis met oofttuin 'bij 't Bloemendaalsch Verlaat aan de Boelekade 
voor 375 gld. 

Daar kwam de nieuw•e woning voor den sluiswachter. D aar 
hebben wij ook zoo'n huis gekend, dat thans in Novemhe.r 1939 
afgebroken is. Zeker was da t niet de oorspronkelijke woning van 
1754. De bouw wees op -de ·t9e eeuw. 

De teekening in het Goudsche Museum bezit een breede, witte 
marge, die in onze afbeelding weggelaten is. 

Op -deze marge staat een berekening der grootte van de recht
hoek I M HD, die Bloemendaal toekwam. De oppervlakte bed·roeg 
16 vierkante roeden, 5 vierkante voeten en 48 vierkante duimen, 

. zeer waarschijnlijk Rijnlandsche maat, wat neerkomt op ongeveer 
227.25 vierkante meter. 

En nu het doel der teekening, vier jaren na heft bouwen van 
het verlaat. Blijkbaar was er verschil v,an meening ontstaan 
tusschen de regeerders van Gouda en die van Bloemenda13l over 
het eigendomsrecht van den· staal aan de Bleekerssingel. Het stads- . 
bestuur wenschte uitdrukkelijk vast te ste;llen, welk deel van het 
terrein aan Gouda behoorde. Links op de teekening staan twee 
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wapens der stad. Naast de . teekening op de marge staat aan
geteekend: 

"Dese Staell daer de Wapenen van der Goude op staen 
compt deselve stadt toe ende is daeromme principalicken 
dese caerte · alhyer geregistreert." 

Als in 1940 de tunnel onder de spoorbaan gereed is, zal de 
zuidelijke ingang juistt: ter plaatse liggen, waar vroeger de 
Bloemèndalers schutten, om de stad en dus het afzetgebied hunner 
producten te kunnen bereiken. 

En niemand zal meer denken aan het verlaat, dat 330 jaren 
bestaan heeft. 

P. VAN BALEN 
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