
DE GOUWE 

(met 2 kaarten) 

D. L. DE JONG 

,, 0, zmvre Gouwe! in lof van ons niet na te dra ven, 
,,Zal ik ophalen, op wat wijz gij zijt gegraven, 
,, Toen uwe doortogt, voor de scheepvaart nog ontbrak, 
,,Wie de eerste spade in 't hart van Moeder de Aarde stak? 

Zoo zong, in het jaar 1712, J. van H. in de "Beschrijving der 
stad Gouda" door lgnatius Walvis. Wij zullen trachten het ver

haal van Wal vis wat aan te vullen. 

Het voormalige riviertje "de Gouwe" - thans is het een 
kanaal - waaraan de stad Gouda haar naam en opkomst te 
danken heeft, is door de eem:ven heen een belangrijk vaar- en 
boezemwater, in het hart van het dicht bev olkte polderland van 

Holland, geweest. 's Lands overheden, als de Graaf van Hol
land en zijn opvolgers de Staten van Holland, Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Rijnland en de Magistraat van Gouda, 
hebben er vele bemoeiingen mede gehad. 

De beteekenis van den naam is, als bij zoovele oude namen, 
onzeker. Waarschijnlijk beteekent Gouwe niets anders dan wijde 
of breede waterloop. Op oude kaarten, o.a. die van het jaagpad 

van 1650 staat "Gomv". De stad wordt dikwijls "Ter Gouw" 
· genoemd. In Noord-Holland ten Noorden van het IJ d ragen 

talrijke ·wateren, die hier in den omtrek "wetering" of "vliet" 
genoemd worden, den naam van "gouw". De breede stroom, 
die vroeger de eilanden Schouwen en Duiveland scheidde, droeg 
ook den naam van "Gouwe". Daar nabij ligt het dorp Noord

gouwe. 
De w oorden gouw en geeuw hebben waarschijnlijk oorspron

kelijk dezelfde beteekenis, n.l. wijd. In Friesland vindt men h et 
meertje "de Geeuw", bijWarns. In het Friesch b eteekent gouwe: 

geeuwen. Nabij W eesp in Noord-Holland ligt de waterloop "de 
Gaasp" (Eng. to gasp = gapen) 1). Mogelijk h ebben d e Gouwe
naars, den bijnaam van "Gapers" aan de Gouwe te danken . 

1) Ontleend aan J. Ph. Beernink "Waterbouwkundige wer
ken der Oudheid in Nederland". 
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De rivier de Gouwe en de plaats Gouda worden in oorkonden 
van de jaren 1139 en 114 3 als Golda het e~rst genoemd · als be
zittingen van het kapittel van St. Salvator (Oud Munster) in 
het Bisdom Utrecht. 

Van den Hollandschen 1) IJssel tot even ten Zuiden van 
Boskoop is de Gouwe bochtig; verder op naar het Noorden 
liggen fwee lange rechte vakken. · Bij het knikpunt van deze 
vakken ligt de plek die men Halve Raak ( = rak) noemt. Een 
rak is een recht gedeelte in eel) rivier of w aterloop (v.g.l. Gou
derak). Halve Raak ligt ongeveer halverwege het lange rak 
van de Gouwe tusschen Boskoop en Gouwsluis. 

Van den IJssel tot Boskoop loopt de Gomve dwars door de 
verkaveling (de .:erdeeling van het land door slooten) van het 
wederzijdsch aangrenzende land heen, . of wel de slooten · zijn ter 
bevordering van de afwatering van het land ongeveer recht
hoekig op de Gouwe gericht. Ten Noorden van Boskoop heeft 
de Gouwe dezelfde richting als de slooten die ongeveer recht
hoekig op den Ouden Rijn gericht zijn . Waarschijnlijk was het 
noordelijk gedeelte van de Gouwe oorspronkelijk ëën dier slooten 
of een vliet, die verbreed is tot het tegenwoordige vaarwater van 
Boskoop naar den Ouden Rijn. Ten Noorden van Boskoop 
heeft de Gouwe kennelijk het kar~kter van een gegraven kanaal; 
een rJoordleek doo; het land na~r den Ouden Rijn. Mogelijk heeft 
dé polder Steekt (oudtijds Stekete) zijn naam aan dien doorsteek 
te danken. Ten noorden van den Ouden Rijn ligt de polder Kort
Steekt. 

Tot goed begrip van voren~taand~ moet men weten, dat er 
oorspronkelijk geen kaden langs de Gouwe lagen en dus alle 
polderslooten en weteringen er. vrij in uitliepen. Het land in de 
polders lag dus hcioger dan thans. De kaden langs de Gouwe 
zijn zooals uit de oude oorkonden blijkt eerst in de 13e en qe 
eeuw, dus tusschen de jaren 1 ~oo en 1400, gelegd. 

Ter hoogte van Boskoop in het veenmoeras van de tegen
woordige polders V oorof en L a ag Boskoop heeft het riviertje 
de Gouwe hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong gehad, evenals de 
Rotte in de veenen op een afstand van ongeveer 6 km van den 
Oud~n Rijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit moeras gevoed 
werd door de verlande rivierarmen, die nu als vaste kleiruggen 

·1) In het vervolg, alleen IJssel te noemen. 



in den bodem van de polders Kerk en Zanen, Nesse, Laag 
Boskoop en Voorof loopen 1). 

Ten zuiden van Boskoop heeft de Gouwe kennelijk het karakter 
van een bochtig door de natuur gevormd riviertje, . dat in zuide_; 
1ijke richting door de venen stroomde en in het zuidelijk gedeelte 
overhevig was aan eb en vloed. Er zijn vele bochten in de Gouwe; 
vroeger waren er nog meer. Tusschen BoskQop en W a:ddinxveen 
zijn er twee verdwenen. De plaats daarvan is af te leiden van 
de oude westelijke grens van het Ambach.t Randenburg (Raem
borch), dat op twee plaatsen, op de plaats der oude kronkels 
ook aan de westzijde van de Gouwe lag. Tusschen deze twee oude 
bochten ligt een recht stuk van de Gouwe: het Randenburger 
Rak. Ten zuiden van Waddinxveen lag aan de oostzijde een 
bocht om de "Nesse"; het terrein van de gasfabriek met . omlig
gende straten. In 1658, tijdens den aanleg van het jaagpad langs 
9-e Gouwe, werd dit pad door die Nes (nes = neus = uitspringende 
bocht) aangelegd. Dan lag er vroeger nog een groote bocht aan 
de westzijde nabij de R. K. kerk aan de Zuidkade onder Wad
dinxve~n. Daar ter plaatse behoorde het land tot omstreeks 
1825 nog bij het overigens geheel aan de oostzijde van de Gouwe 
gelegen Ambacht Bloemendaal. 

Ten noorden van Boskoop loopen de polderslooten ongeveer 
in de richting Noord-Zuid, zij passen in het verkavelingsstelsel 
van den Ouden Rijn. Nabij Boskoop wendt het verkavelings
stelsel zich ongeveer 90° om, en past dan in het verkavelings
stelsel van de Gouwe dat zich aan de Westzijde met een smalle 
strook tot aan den IJssel voortzet, en daar het verkavelings
stelsel van den IJssel zelfs doorkruist. Hier lagen de "Korte 
Akkeren". Aan de Oostzijde van de Gouwe zet het verkavelings
stel~el van den IJssel (richting der slooten ook hier ongeveer 
Noord-Zuid) zich voort tot de Haven. In dit stelsel passen dan 
ook de V oorwillens, de Karnemelksloot en de Lange Tiendweg 
iri de stad, die oorspronkelijk één lange tien(de)weg met bege
~eidende weteringen vormden. 

Uit een en ander blijkt o.m., dat aan de Westzijde van de 
Gouwe het verkavelingsstelsel van de Gouwe het oudst is en 
aan de Oostzijde van de Gouwe het verkavelingssfelsel van den 
IJssel het oudst is. Een en ander echter voorzoover betreft hef 

1) Deze kleiruggen zijn door Dr. T. Vink en den Techn. 
Ambtenaar van den Prov. Waterstaat J. v. d. Berge nagespoord. 



De Gouwe ten Noorden van Bodkoop. 

De Gouwe len Zuiden van Gouwdluid. 
9 



mondingsgebied van de Gouwe. De plaats van het oudste gedeelte 
van de stad Gouda - tusschen Gouwe en Raam - ligt in het 
verkavelingsstelsel van de Gouwe. 

Ten Westen daarvan lag op de klei een bosch. De verkave
ling daarvan, in het IJselstelsel, was eerst mogelijk nadat het 
bosch gerooid was. 

De oude stad Gouda, binnen de Singels, ligt op het punt van 
samentreffen van de verkavelingsstelsels van de Gouwe en den 
IJssel. De loop van de straten, grachten en vroegere slooten 
(zijlen) wijst dit uit. Hieruit blijkt, dat het land waarop Gouda : 
ligt, reeds verkaveld was, voordat de stadsgrachten er waren ; 
en voordat de straten werdèn aangelegd. De grachten als Turf- . 
markt, Nieuwe Haven, de Kattensingel en de Fluweelensingel 
zijn verbreede oude slooten. 

De Turfsingel en de Bleekerssingel doorbreken de verkave
ling om den ring van vesten (singels) te sluiten. 

Zoo zijn wij beland in het gebied van den mond of de monden · 
van de Gouwe. · Voordat de rivierwaterkeerende dijken of kaden 
waren gelegd - het is heel lang geleden - had de Gouwe, bij 
hoogen waterstand, een tweede breede mond, die een, een halve km 
breede, strook klei heeft neergelegd op het veenland ten westen 
van Gouda. De Rijks geologische kaart geeft daar een beeld 
van. Deze kleistrook sluit van de Vlaterforen tot de Julianasluis 
tegen den IJssel aan. 

Wij kennen in e~ nabij de stad: de Kromme Gouwe, de Gouwe 
(binnen de stad) met de Haven als de uitmonding in den IJssel. 
Dan is er nog "de Ouwe Gouwe", de vroegere naam van den 
Graaf Florisweg. (Waarom heeft men die naam veranderd?) 
Oude Gouwe heette vroeger ook de landstreek begrensd door: 

. de hierna te noemen oude Gouwemond, de Kleiweg, de Ridder 
van Catsweg (vroeger ook Kleiweg) tot aan de Hendrikshoeve, 
de sloot langs de tegenwoordige gemeentegrens van genoemde 
hoeve tot de Omloopkade, deze kade doorgetrokken tot den 
IJssel, en verder de IJssel zelve van de tegenwoordige Kruger
laan tot de Gouwemond; De weg genaamd Oude Gom.,;_,e ont
leende zijn naam aan die van het land, waardoor hij loopt. 

Wat was nu die Gouwemond? De Haven zal het niet geweest 
zijn, en wel om de volgende redenen. 

De Gouwe en de Haven maken bij de Hoornbrug (hoorn --, · 
hoek), bij de Donkere Sluis, een onnatuurlijk scherpen hoek. 



In den ouden tijd bom,vde men nooit een sluis in het water, c;lus 
niet in den mond van een rivier. Zoo verstandig was men toen 
wel. Men bouwde een sluis (van hout) op eenigen afstand van 
het water "in den droge". Men groef na voltooiïng van de sluis 
een toeleidingskanaaltje en damde dan den ouden mond af. 

De Gouwe zal bij "den Hoorn" d.i. bij de Donkere sluis een 
ruimere bocht gehad hebben en het watertje gevolgd hebben dat 
thans onder het winkelpand van de firma Vroom en Dreesman 
door loopt, dan weer te zien is ten zuiden van de St. Janskerk, 
vervolgens rondom het eilandje "de Molenwerf" loopt, en dan 
de gracht langs de Spieringstraat volgt tot den IJssel nabij de 
korenmolen "het Slot", waar het deel uitgemaakt heeft van de 
slotgrachten. 

Toen de Haven van de Donkere Sluis tot den IJssel gegraven 
was, werd dit een nieuwe Gouwemond en bovenbedoeld watertje 
bij de St. J anskerk en de Spieringstraat vverd "De Ouwe Gouwe". 

Boven omschreven landstreek ontleent hoogstwaarschijnlijk 
zijn naam hieraan. Die landstreek bleef op de oude Gouwemond 
uitwateren totdat ze na · 1350, met Bloemendaal en Broek, een 
nieuwe uitwatering door de Kolfwetering verkreeg. 

Ten oosten van die oude Gouwemond bouwde men het slot of 
kasteel van "der Goude". Het is niet bekend wanneer dat kasteel 
gebouwd is. ,,Het Hof", de woonplaats van de Heeren van der 
Goude, lag omstreeks het jaar 1200 aan de Raam, waar nu de 
Z.-H. Plateelfabriek staat. 

Mogelijk stond er t~en al aan de Gouwemond een versterkte 
toren of donjon, later uitgedijd tot een bewoonbare burcht. 

Bij het lezen van vorenstaande moet men in aanmerking 
nemen, dat de dijken langs de Haven en ook de IJsseldijk, niet 
veel meer dan kaden van bescheiden afmetingen waren en dus 
niet z.ooveel plaats innamen als thans het geval is. De afstand 
van de Haven tot de gracht langs de Spieringstraat is 5o tot 110 m. 

Wanneer zijn nu de kaden langs de Haven gelegd; wanneer 
is de IJsseldijk (als kade) opgeworpen en wanneer is de Donkere 
sluis, die ongetwijfeld de oudste sluis van Gouda is, gebouwd? 

Met zekerheid is dat niet te zeggen. Van Reijn meldt in zijn 
,,Geschiedenis van Rotterdam" (1832), dat er in het jaar 1065, 
in de Rotte ten noorden van Rotterdam bij Krooswijk een sluis 
in den Ouden dijk lag. Er was dus toen een dijk die het Maas
water keerde, anders was er geen sluis noodig. En deze dijk zou 
geen nut gehad hebben als hij niet doorgeloopen had langs Maas 



en IJssel van den Hoek van Holland tot de hooge gronden onder 
de provincie Utrecht. Men kan dus veilig aannemen, dat de IJssel
dijk, de Havendijken en de Donkere sluis er in het jaar 1065, 
zoo niet eerder al bestonden. De aanwezigheid van die dijken 
bele~merde ook de verdere kleiafzettingen (opslibbing) op het 
land langs de rivier~n en dus ook langs de Gouwe. 

Daar komen kleiafzettingen voor tot nabij Waddinxveen. 
Dichter bij Gouda ligt de kleiafzetting van het riviertje de 
Gouwe tot 1 2 m diep in den bodem, gelijk boringen uitwijzen 
(zie de teekening). 

De Gouwe heeft die klei reeds op den vasten zandbodem ~ het 
diluvium of pleistoceen ·~ neergelegd. Dit wijst er op, dat de 
Gouwe, althans in de nabijheid van Gouda, al een 10.000 à 
15.ooo jaar bestaat en de opslibbingen gelijken tred gehouden 
hebben met de veenvorming in het land langs zijn oevers en in 
het groot Hollandsch-Utrechtsche veenlandschap, totdat · de 
mensch ingreep door den aanleg van de dijken langs de groote 
rivieren en door het ontginnen van het land waardoor respec
tievelijk de opslibbingen met klei en de veenvorming ophielden. 
Dit laatste doordat de mensch de veenvormende gewassen uit
roeide, geregeld afmaaide of liet afgrazen. In welken tijd dit 
begonnen is, is niet met zekerheid te zeggen. De veenvorming 
zal het eerst opgehouden hebben, omdat het land langs de rivieren 
vrij zeker, en het land verder van de rivieren af gedeeltelijk, ver
kaveld was, voordat er kaden en dijken waren. Geschreven 
documenten daarover bestaan, voor zoover bekend, niet vóór 
de 13e eeuw, de tijd waarin de dijken langs de groote rivieren 
onder machtige dijkbesturen werden gebracht. Zoo stelde Graaf 
Floris V in de jaren 1273 en 1284 orde op het beheer van Schie
lands Hoogen Zeedijk. 

Er zijn enkelen die meenen, dat het systeem, om het land door 
middel van slooten te verkavelen, in deze streken wellicht reeds 
bekend was voordat de Romeinen in ons land kwamen. In den 
tijd van de Romeinsche overheersching, in den Karolingischen 
tijd en later in den vroegen Graventijd, wanneer er rust in het 
land heerschte, heeft men dit werk voortgezet. Merkwaardig is, 
dat uit de geschriften uit de middeleeuwen bijna steeds blijkt, 
dat het land reeds ontgonnen ·was, toen die geschriften opgesteld 

werden. 
Om de geschiedenis van de Gouwe eenigszins nader te verkla

ren, moeten wij even naar den Ouden Rijn gaan. Deze was 



De bochtige Gouwe len Noorden van ll7 addinxveen Otndlreekd 1 930. 

De Donkere SL11id Le Gouda Ligl op de plaald van de eerdle "fuid, die 

de Gouwe van den JJ,,,,e{ dcheidde. 
(Foto "Sladio" , Gouda). 



eens een, nabij Katwijk, vrij in de Noordzee afstroomende rivier. 
De rivier is eertijds aan zijn boven mond aan de Lek bij Wijk 
bij Duurstede afgedamd of verstopt geraakt doordat de stroom 
daarin, door aftapping van de Lek, zwak werd. De stroom in 
den mond bij Katwijk werd daardoor eveneens zwak, zoodat 
ook de mond aldaar verstopte (na het jaar 800). Het water 
van de landerijen, uit het Westelijk deel van de provincie Utrecht, 
komende bleef door den Ouden Rijn zijn weg naar het lager 

· gelegen Holland volgen, waardoor de omstreken van Leiden 
onder water gezet werden. De Ouden Rijn kwam bij Zwammer~ 
dam, gelegen op een voormalige grens van het Bisdom Utrecht, 
in het Graafschap Holland. Om van den overlast van het water 
bevrijd te worden liet de Graaf bij Zwammerdam of Steketee 
een dam in den Ouden Rijn werpen. Maar nu kregen des Bis
schops onderdanen last van het water. Keizer Frederik Barb~
rossa (Roodbaard), gelastte den Graaf, in het j~ar 1165, op
ruiming van dien dam. In later jaren o.m. in 1204 en 1226 is er 
weer sprake van dien dam. Uit een en-1ander blijkt, dat het water 
in den Ouden Rijn nogal eens hoog ,vas. 

Nu liep er langs de Zuidzijde van die rivier een oude Ro
meinsche weg, althans een droogblijvende strook grond, die het 
zuidelijk deel van Holland tegen overstrooming kon bescher
men, mits de zijkanalen, waaronder de Gouwe, door keersluizen_ 
afsluitbaar werden gemaakt. Zulks geschiedde dan ook (en is 
nog steeds zoo), maar dit was o.m. hinderlijk voor de scheep
vaart. De bewoners van de landen langs de Gouwe, van den 
Rijn tot a_an Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal, hadden daar 
ook last van en vroegen, om welke reden wordt in het verzoek
schrift niet vermeld, in het jaar 1284 aan Graaf Floris V ver
gunning om de deur van de Goudsche sluis in den Hoogen Rijndijk, 
te mogen C\penzetten. Of dit als een tijdelijke of blijvende maat
regel bedoeld was, blijkt ook niet duidelijk uit de desbetreffende 
oorkonde. Het verzoek werd ingewilligd, mits langs de Gouwe, 
van Gouwsluis tot de Dorrekenskade onder Waddinxveen, aan 
heide zijden 11an Je Gouwe een kade _qelegd werd, sterk genoeg om het 

zomerwater te keeren. 
Zoo konden de schepen des zomers vrij van de Gouwe in den 

Rijn varen. De polderslooten die vrij in de Gouwe uitliepen 
werden dus afgedamd. Een en and~r bewijst dat het water in 
de Gouwe toen gelijk met dat in de polderslooten stond, thans 
is het verscl:iil in hoogte van de waterstanden 1.20 à 1.50 m. 



DWARSPROFIEL BAANWEGSCHE WE.TERINc; 1940 

POLDER NES6E 

P.~a,ll',o , ----,· . • ~ :-~ , p..!:11.)LE,.'"!(!,:i,,;:-: ~ -
- J;;LEI ~ tAI.IWZ 

M<DRT5CHE TIENDEWEG 

400M TEN WESTEN VAN OE 60UWE 

VERKLARING. 

~PUI N 

,., .... , • . ~,.:~ KOOLA5CH 

DWARSPROFIEL l<Rc»AME GOUWE BIJ MOO~.,CHE TIENOEWEG 

DE KROM ME GOUWE KADE POLOCR BLOEMEN _ = " DA AL 



Dit verschil is het gevolg van inklinking van den grond ten
gevolge van de ontwatering door bemaling. De bodemdaling van 
Nederland is een ander verschijnsel dat geheel Nederland, dus 

ook de dijken, omvat. 
Al spoedig begonnen de polders langs de Gouwe in moeilijk

·heden met de afwatering te komen. De Oude Rijn: was nogal 
eens hoog met water gevuld. De IJssel was onderhevig aan eb 
en vloed. Daar kon bij eb veel water wegvloeien. En zoo onder
nam men in dien ouden tijd het groote werk om een afwaterings
kanaal te graven, aan de Westzijde van de Gouwe, van Alphen 
aan den Rijn, langs Boskoop en Waddinxveen tot in den IJssel 
bij Gouda (de monding lag bij het z.g. Boerenwieltje). De lengte 
van dit kanaal, ,,de Alpher Wetering", was 15 km. De ver
gunning voor dit werk is in de jaren 1354 en 1358 verleend. 

Aan de Oostzijde van de Gouwe ondernam men eenzelfde 
groot werk, waartoe in 1360 vergunning werd verleend. Dit 
kanaal, ,,de Alphens" genaamd, was 12 km lang. Het liep van 
den polder Steekt, langs Middelburg en Bloemendaal tot in den 
IJssel nabij de plaats waar tegenwoordig het van ltersonzieken

huis staat. 
Van beide afwateringskanalen is de naam bij de bevolking 

nog bekend en zijn nog gedeelten aanwezig. In de 1 Se en 16e 
· eeuw, toen de polders aan de Gouwe watermolens gingen bouwen, 
raakten ze buiten gebruik. 

De polders onder Hoog-Boskoop, thans bekend onder den 
naam van Vereenigde polder aan de Oostzijde van de Gouwe, 
hadden in 1351 vergunning verkregen om in den IJssel uit te 
"vateren. Zij groeven het zuidelijk deel van de Alphens . 

In het jaar 1331 werd het Heemraadschap van Bloemendaal 
gesticht. Dit omvatte de landerijen Bloemendaal, Broek, de 
Vrijheid (het rechtsgebied) van Gouda en het land Oude 
Gouwe. Men mocht een "waterganck", een wetering, naar den 
IJssel ten oosten van Gouda maken. De slooten die in de 
Gouwe uitliepen moesten aan hun m:ond gesloten worden, 
d.w.z. er werd een kade langs de Gouwe gelegd. De slooten 
moesten met de nieuwe wetering, en deze weer met de Oude 
Gouwe "verheeld" d.i. verbonden worden. Die Oude Gouwe· 
was de oude Gouwemond, het gr.:i.chtje Jangs de Spieringstraat 
enz. Omstreeks 1350, werden de vesting"~erken en grachten van 
Gouda aangelegd en gegraven. Daarom moest de wetering meer
postwaarts gelegd worden en wel ongeveer ter plaatse van d e 



tegenwoordige IJssellaan. De wetering werd genoemd "de Kolf
·wetering". In den IJsseldijk lag de Bloemendaalsche sluis, die 
in 1861 is afgebroken. 

Nabij de St. J anskerk ligt "de Molemverf". Zou dit de plaats 
zij~ van een watermolen, die het water van den polder "Oude 
Gouwe" in de Oude Gouwemond gemalen heeft? Indien dit zoo 
was, danheeft ·men hier de plaats van een zeer oude vvatermolen. 
Met het oog op den windvang kan een molen niet vlak bij een 
kerk staan. Toen de molen verdwenen was, kon men de kerk 
bouwen; of moest de molen al eer ter wille van de kerk ver
dwijnen? 

Wij kennen nu de toestand van de Gouwe en omgeving in de 
14e eeuw. De Gouwe is scheepvaartkanaal met sluizen te Gouda 
en te Gouw'sluis Alle daarlangs gelegen polders hebben kaden 
langs de Gouwe en weteringen die onafhankelijk van de Gouwe 
naar den IJssel loopen. 

Deze toestand bleef ruim een eeuw gehandhaafd. In dezen 
tijd had de Gouwe reeds zooveel betekenis als scheepvaartweg, 
dat de Graaf van Holland, Albrecht van Beyeren, in 1358 last 
gaf om de Gouwe uit te diepen. Jammer, dat hierover geen bij
zonderheden bekend zijn. Inmiddels werd de scheepvaartweg 
verder verbeterd. De sluis te Gouda werd tot schutsluis inge
richt en wel in het jaar 1436 nadat er in 1 398 "acht dagen lang" 
een verlaat in den IJsseldijk ten westen van Gouda was ge
weest en er in 1413 reeds een onderzoek vanwege den Graaf 
van Holland, Willem VI van Beyeren, was ingesteld. Gouda, 
dat er belang bij had dat de schepen lang op schutten moesten 
wachten, had zich tegen dat werk verzet. De Keersluis aan het 
Amsterdamsche Veer werd door Haarlem op kosten van de steden 
Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Medemblik, Edam, 
Haarlem en Gouda(l) gebouwd. Zoo kreeg Gouda een schut
kolk lang ongeveer 400 m, waardoor een groot aantal schepen 
tegelijk konden schutten. De sluis te Gouwsluis was nog steeds 
een keersluis.Was het water in den Ouden Rijn hoog, dan stond 
die sluis dicht. Stond de sluis open wegens defect of anderszins, 
dan kon er na een doorbraak van den Spaarndamschen Zeedijk 
langs het open IJ, hetgeen nog al eens gebeurde, zout water 
door de Gouwe in de grachten· van Gouda komen. Dit water 
konden de beroemde Goudsche bierbrouwerijen niet gebruiken. 
Daarom liet de stad in 1 508, de Keersluis te Gouwsluis tot een 
verlaat, een schutsluis, verbouwen. 



In de 2e helft van de 15e, en nog meer in de 16e eeuw, werd 
er weer een grondige verandering in de afwatering van de polders 
langs de Gouwe gebracht, terwijl ook de scheepvaart op de 
Gouwe haar eischen hooger stelde. 

In genoemde eeuwen liep het mis met de uitwatering vàn de 
polders op den IJssel. Tot nu toe loosden de polders op natuur
lijke wijze, d.vv.z. zonder molens, door de sluizen. Het land werd 
langzamerhand wat lager en het water in den IJssel hooger. ~ 
Het verschil wordt gemiddeld 10 cm per eeuw grooter. ~ Lang
zamerhand lieten · de polders molens bouwen, die men zoo moge
lijk liet uitmalen op het dichst nabij gelegen boezemwater, in 
dit geval de Gouwe. Dit boezemwater behoorde tot het Hoog
heemraadschap van Rijnland. Wilde een polder op de Gouwe 
gaan uitmalen, dan moesten Dijkgraaf en Hoogheemraden daar
toe vergunning geven en kwamen de polders onder hun toe
zicht. Ze moesten dan hun jaarlijksche rekening (begrooting en 
afrekening) bij Rijnland indienen. Nu is van menige polder niet 
bekend wanneer de watermolen gebouwd werd, wel weet men 
op Rijnlands Huis te Leiden nog, wanneer een polder voor de 
eerste maal de rekening ingediend heeft. Zoodoende weet men 
toch vrij zeker wanneer de watermolens werden gebouwd. 

Alle molens konden echter niet vlak aan den oever van d e 
Gouvve gebouwd worden. Sommige polders lagen ver van de 
Gouwe af. Daarom moesten van de watermolens af lange voor
boezems gemaakt worden. Zoo werd de wetering langs den 
Baanweg onder Alphen aan den Rijn, door kaden ter weers
zijden aan te leggen, ingericht tot voorboezem van de water
molen van polder Rietveld (Alphen). De molen werd aan het 
westelijk eind van die wetering gebouwd en daarnaast werd een 
schutsluisje gemaakt. Hoe zoo'n kade, daartoe door zakking 
van het land genoodzaakt, door ophooging langzamerhand werd 
opgebouw d, is te zien op de teekening van de doorsnede van de 
kade. Deze teekening werd gemaakt in 1942, toen bovenbedoelde 
kaden en sluis weer werden opgeruimd, omdat ze niet meer 
noodig waren. De molen was al eerder afgebroken. 

Een dergelijke lange voorboezem is de Otwegwetering, ge
maakt t en be.hoeve van de polders Nesse en Laag Boskoop, 
die er hun molens bouwden en er hun schutsluis hadden. De 
polders onder Moordrecht hadden hun langen voorboezem langs 
den Moordrechtschen Tiendweg. De "Mallemolen" is ontwiekt 
en onthoofd en treurt nog over verloren glorie. 



Ook de polders Sluipwijk en Reeuwijk bouwden in 1604 en 
1606 hun molens. Deze stonden wel ver van de Gouwe. Ze 
maakten een boezem van het Zuidelijk deel de Breevaart en 
loosden deze aanvarikelijk op den IJssel (de Krugerlaan is ge
dempte Breevaart). 

De stad Gouda had er belang bij, dat de boeren uit Reeuwijk 
en Sluipwijk per schuit in de stad ter markt kwamen. De boeren 
hadden bij de Reeuwijksche en Sluipwi;ksche molens zelf een 
marktje. Daarom werden langs de sloot langs de Karnemelks 
Tiendewech kaden gelegd. Deze sloot werd met de Bleekersingel 
verbonden en zoo kregen de beide polders mede een uitwatering 
naar de Gouwe. 

Door de aanleg van de voorboezems van de verschillende 
polders waren de Alphensèhe Wetering en de Alphens door
sneden en afgedamd en dus voor hun oorspronkeli;k doel en ook 
voor de kleine binnenscheepvaart onbruikbaar geworden. Het is 
dan ook in dezen tï;d dat verschillende schl:ltsluis;es tusschen 

. de polderwateren en de Gouwe of hare zï;takken gebouwd 
werde·n. 

Het Dubbele Verlaat ·werd in 1604, het Moordrechtsche 
Verlaat in 1545, het Bloemendaalsche Verlaat in 1608, het 
Hubregtsverlaat (Waddinxveen) in 1551 gebouwd. Ook de pol
ders Rietveld, Laag Boskoop en de Vereenigde polder aan de 
oostzijde van de Gouwe onder Boskoop, bouwden hun schut
sluis op de Gouwe; de polders Willens één, die toegang tot de 
Karnemelksloot geeft. 

Die van Moordrecht, Bloemendaal en Rietveld zi;n resp. in 
1935, 1939 en 1941 afgebroken. 

Het was ook in dezen tijd dat Gouda aandacht ging schenken 
aan de verkeerswegen te land. Het vroeg en verkreeg van Filips 
II in 1565 vergunning om langs de Gouwekade een rijweg naar 
Amsterdam aan te leggen. Hiervan kon voorloopig niets komen. 
De roerige tijden beletten dit. In 1594 ,verd het Goudsche en 
Amsterdamsche Rijpad tusschen Boskoop en den Hoogen Ri;n
dijk op enkele · door Gouda aangekochte perceelen land aange
legd. Gouda heeft daarop tot en met het jaar 1944 tol geheven. 
Het Jaagpad langs de Gouwe is in, of kort na, 1656 op kosten 
van de stad aangelegd. Het was een onderdeel van het jaagpad 
naar Amsterdam. Kort te voren was h et jagen met paarden op 
de zwakke Gouwekaden verboden geworden. 



De schutsluis te Gouwsluis was wat te nauw om het water 
van den Ouden Rijn, waarop inmiddels tal van watermolens 
uitmaalden, vlug door de Gouwe naar den IJssel af te voeren. 
Daarom bouwde Rijnland in 1562 een (tweede) sluis, een keer
sluis naast de bestaande schutsluis. 

De Gou'\-ve werd meer en meer een belangrijk boezemwater 
voor Rijnland, dat daaraan hoe langer hoe meer zorg ging be
steden. De Hooge Rijndijk werd opgehoogd om te zorgen dat de 
landerijen ten zuiden van den Ouden Rijn niet zouden over
stroomen. Het water moest echter door de Gouwe naar den 
IJssel gevoerd worden. De lage Gouwekaden leverden echter 
gevaar op. In 1511 gebood Rijnland de verhooging van de Gouwe
kaden. In 1557 leende Rijnland geld om het ophoogen en ver
zwaren van de Gouwekáden te kunnen bekostigen. In 1564 ver
bood het de Gouwe te verontdiepen. Ook de sluizen te Gouda. 
hadden de aandacht van Rijnland. 

De singelgrachten werden verruimd en in 1536 werd de Malle
sl uis, later genoemd Hanepraaisluis, aan het zuidelijk eind van 
de Fluweelensingel gebouwd. Rijnland had daarvoor reeds in 
1 514 gelden aan Gouda uitgekeerd. 

Langzamerhand was het aantal molens, die water op de Gouwe 
uitsloegen, gestegen tot een 15-tal. De sluizen te Gouda konden 
niet altijd loozen. Het water in de. Gouwe kwam dikwijls zoo 
hoog, dat de kaden dreigden over te loopen, ja soms overliepen 
en doorbraken. Daarom was het noodig. dat de watermolens 
werden ·stopgezet als het water in de Gouwe een zekere hoogte 
had bereikt. Bij noordenwind werd, en wordt, het water in de 
Gouwe in zuidelijke richting opgestuwd; er is dan "opwaaiing", 
zegt men. Ook dit kan oorzaak van overloopen of doorbreken 
van de kaden van het zuidelijk gedeelte van de Gouwe zijn. In 
dergelijke gevallen is het water in de grachten van Gouda hoog. 
Ook dan moesten de molens het malen staken. Deze draaiden 
echter maar door. De stad Gouda, de polder Bloemendaal, de 
polders onder Moordrecht en Zuid-Waddinxveen lagen buiten 
het machtsgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
Gouda had een belangrijke bron van inkomsten in het verhuren 
van de z.g. volmolenduikers, waardoor bij de Peperstraat en de 
Spieringstraat bij vloed water uit d en IJssel werd ingelaten, dat 
de in die duikers aangebrachte schepraderen en daarmede de 
vólstampers in beweging bracht. Met dit water werd de Gouwe, 
soms op zeer ongunstige tijden, bezwaard. 



t Gouw<1 ULJ Forl c L · in 1673. 



Na veel onderhandelingen, in 1595 en 1637, sloot Rijnland 
met de belanghebbende polders en Gouda een overeenkomst, 
waarbij men afsprak dat de watermolens, als het water in de 
Gouwe een zekere hoogte ~ het maalpeil ~ had bereikt, zouden 
worden stopgezet. Maar nu was men er nog niet. De volmolens 
bleven draaien. Na nog meer onderhandelen ·was Gouda in 1630, 
bij contact, er toe te bewegen, tenminste in de maanden Februari 
en Maart, de volmolens bij hoog water in de Gouwe stop te 

zetten. 
Dit contract is tot 1860 van kracht gebleven. Gouda en Bloe

mendaal werden in 1857 onder het gezag van Rijnland gebracht. 
De Provinciale Staten hadden, oin ook de molens van den Oost
polder (Moordrecht en Zuid-Waddinxveen) te kunnen regelen, 
een verordening op het peilmalen op de Gom:ve vastgesteld. Na 
schadeloosstelling aan Gouda werden de schepraderen uit de-vol
molenduikers genomen en het inlaten van water alleen toege
staan voor het ververschen van de stadsgrachten. Vóór 1860, 
toen een nieuw contract werd gesloten, brachten die volmolens 
per jaar niet minder dan 40.000.000 m 3 water in de Gouwe; 
nadien werd dat beperkt tot 27 .000.000 m 3 • De oostelijke vol
molenduiker, die bij de Spieringstraat, diende vroeger mede voor 
de verversching van de vijver van het kasteel. Deze duiker is 

wijd 1 m en hoog 2 m. 
Het is wel aardig te weten, dat de droogmaking van de Haar

lemmermeer veel invloed op de totstandkoming van dit contract 
heeft gehad. Rijnlands boezem werd toen aanmerlelijk ver

kleind. 

Wij gaan weer even eenige eeuwen terug. De Gouwe heeft 
in de verschillende oorlogen een rol gespeeld. Gouda en Gouw
sluis waren plaatsen van belang uit het oogpunt van landsver
dediging. Gouda was een versterkte stad met een kasteel. Te 
Gouwsluis lag een schans of fort. De tijd van stichting daarvan 
is niet bekend. In de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten werd 
er zoowel te Gouda als te Gouwsluis gevochten o.m. in 1436. 
In 1489 werd de· sluis te Gouwsluis door troepen vernield. 

In 157 4 werden aldaar Engelsche huurtroepen door de Span
jaarden verdreven. Het volgende jaar vernielden de Spanjaarden 
de sluis en zetten het land ten oosten van de Gouwe onder water. 
Dit geschiedde eveneens in 1672. Toen werd de opmarsch van 
het Fransche leger bij het fort te Gouwsluis gestuit. Ook in den 



oorlog 1940~1945 was de Gomve van beteekenis; doch daar
over later. 

1n· het begin van den tachtigjarigen oorlog, toen de strijd met 
de Spanjaarden in Holland werd gestreden, o.m. bij het beleg 
en ontzet van Leiden, werd de strijd zeer bemoeilijkt, doordat 
de toenmalige oorlogschepen de sluizen te Gouda niet konden 
passeeren. Op last van Prins Willem den Zwijger werd toen, 
in 1576, aan het zuidelijk eind van de Turfsingel "de Staten
sluis" of "\vel de (tweede) Mallegatsluis gebouwd. In 1589 ge
lastten de Staten van Holland, dat de sluis te Gouwsluis even 
wijd moest worden als de Mallegatsluis. Door de beide sluizen 
moesten oorlogschepen kunnen varen, maar daar bleef het dan 
ook bij. Gouda wist te bewerken, dat de handelsschepen alleen 
door de veel nauwere Donkere sluis moesten ~chutten. Gouda 
kon zulke eischen stellen omdat de Gouwe behoorde tot de zoo
genaamde "geconstumeerde" vaarten. Alle handelschepen uit 
Zeeland en Zuid-Holland . bezuiden Leidschendam en Gouda 
waren verplicht door den IJssel, de Gouwe, den Oude Rijn en 
over het Haarlemmermeer en via Haarlem naar Amsterdam en 
verder te varen. Dit bleef zoo tot 1795. 

In den loop der eeuwen is er van zelf sprekend steeds behoefte 
geweest om de Gouwe over te steken. Reeds voor 1284 was er 
een brug over de sluis te Gouwsluis. Te Gouda zal de Donkere 
Sluis overkluisd (overwelfd) geweest zijn, vandaar de naam 
(donkere). Ook zullen er wel vroeg meerdere bruggen over de 
Gouwe binnen de stad gelegen hebben. Te Waddinxveen en 
Boskoop waren er aanvankelijk voet- en wagenveeren. Over den 
bouw van de eerste bruggen aldaar is weinig bekend. Op beide 
bruggen werd tol geheven, zoowel van doorvarende schepen als 
van voetgangers en voertuigen. 

Op den 24en April 1583, het was op een Zondag na kerktijd, 
besloten de buren van Noord- en Zuid-Waddinxveen, die voor 
het meerendeel ter kerke waren geweest, hun schout Huibert 
Janszoon van Eyck 1), te machtigen, voor zijn eigen rekening 
de westelijke helft van de "Hooghe Brugh" te bouwen. De op
rit zouden de buren maken. De andere (oostelijke) helft van de 
brug met de oprit werden gemaakt op kosten van de buren van 
Bloemendaal. De schout Van Eyck kreeg de helft van de op-

1) Zie het artikel "Enkele genealogische aanteekeningen over 
het geslacht Van Eyck. 



brengst ·van den tol. De buren van Waddinxveen mochten koste
loos de brug passeeren. Deze brug werd in 1600 gebouwd. 

In de tolopbrengst had Gouda als ambachtsheer van Bloe
mendaal, een aandeel, een recht, dat de stad tot 1850 heeft 
weten te handhaven. 

De W addinxveensche brug ligt zoo ongeveer op de oude' 
grens van Rijnland. In het belang van den boezem heeft Rijn-: 
land eenigen tijd een schut aan deze brug gehangen, om zo◊

noodig het toestroomen van water uit het Zuiden tegen te gaan. 
In 1515 was er sprake van zulk een schut. Er is overigens weinig 
van bekend. Het zal wel zeer hinderlijk voor de scheepvaart 
geweest zijn. 

Van de Boskoopsche brug weet men, dat ze in 1578 reeds 
bestond; in 1632 werd het doorvaren gereglementeerd. 

In 1673 werden de bruggen te Boskoop en te Waddinxveen, 
om eventueel de Franschen in hun opmarsch te kunnen stuiten 
,.afgeworpen". De Franschen zijn zoover niet gekomen. 

In de 1 7e eeuw werden nog eenige werken in het belang van 
de scheepvaart gebouwd, o.a. de IJsselhavensluis te Gouda in 
1615. D~ze dient ter voorkoming van het opslibben van de Haven. 
Er werd door deze sluis een tweede lange schutsluis met de Don
kere sluis gevormd, zoodat er twee, elk ongeveer 400 m lange, 
schutkolken achter kwamen te liggen. 

Ter bescherming van de Gouwekaden stelde Rijnland in 1610 
een keur op het zeilen op de Gouwe vast. Nog tot 1880 mocht 
er alleen met de fok gezeild worden. Ook werden er door Rijn
land voorschriften voor het onderhoud van de kaden vastgesteld 
o.m. in 1650. 

Het bleef sukkelen met de Gouwe en de kaden daarlangs. 
De scheepvaart stelde steeds hoogere eischen, de uitwatering 
eveneens. Deze belangen kwamen dikwijls met elkaar in strijd. 

In de 19e eeuw beheerde de stad Gouda het Jaagpad en de 
Gouwe· als scheepvaartweg, Rijnland beheerde d en boezem, en 
de besturen van de aangrenzende polders moesten zorg. dragen 
dat de eigenaars van de landerijen langs de Gouwe, elk voor zijn 
deel, de Gouwekaden onderhielden. Het Rijk en de Provincie 
beheerden om beurten de schutsluizen te Gouda en te Gouwsluis. 
Rijnland beheerde de Keersluis te Gouwsluis. De bruggen te 
Boskoop en de Waddinxveen ·werden resp. door de gemeente 
en een "Bestuur" beheerd. 



De GoudJche SluiJ, 011MlreekJ 1 770. 



Inmiddels braken de Gouwekaden herhaaldelijk door. De 
schippers moesten v_oortsukkelen door de nauwe sluizen en 
bruggen en de vele scherpe bochten van de Gouwe. De handel en 
industrie van Rotterdam en Amsterdam en tusschen gelegen 
plaatsen breidden zich meer en meer uit. 

In de 19e eeuw werd er veel geregeld langs de Gouwe. Er 
werden enkele verbeteringswerken uitgevoerd en nog veel meer 
plannen tot verbetering van de scheepvaartweg en boezem ge
maakt, plannen die in de 2oe eeuw eerst tot uitvoering.kwamen. 
De werken waren in 1940 voltooid . . 

De gang der werkzaamheden is in bijgaande "Kroniek van de 
Gouwe" te volgen. Eenige van de belangrijkste feiten zijn: 
1°. De uitbreiding van Rijnlands gebied met Gouda en Bloemen

daal in 1857. Overeenkomst met Gouda inzake de volmolens 
in 1860. 

2°. De bouw van het stoomgemaal van Rijnland aan_ den Flu
weelensingel in 1856. 

3°. Langs de Gouwekaden werden basaltglooiïngen ep. basalt-
muren gemaakt in de jaren 1870~1873, grootendeels op 
kosten van het Rijk en de stad Gouda. De basaltglooiïngen· 
schoven na korten tijd in de Gouwe. 

4°. Overname in beheer en onderhoud, door de-Provincie, van de 
Gouwe met het jaagpad en de Turfsingel van de· gemeente 
Gouda en van de Gouwekaden van de aangrenzende polders, 
ingaande -1 Januari 1895. 

5°. Na dit jaar tot heden werden de _Gouwekaden verzwaard en 
verhoogd en van nieuwe voetschoeiïngen en basaltglooiïnge~ 
voorzien. 

6°. De spoorbruggen te Gouda (1e in 1845, 2e in ~910) en te 
Gouwsluis (1888) werden gebom-vd. 

7°. In de jaren 1903 en 191 o werden twee nieuwe kanaalvakken, 
de 1 e en 2e Coupure ter afsnijding van eenige scherpe boch
ten van de Gouwe gegraven. 

8°. In de jaren 1930 tot 1942 werden gebouwd de drie Hef
bruggen te Waddinxveen, Boskoop en Gouwsluis, de bascule-
brug in den Rijksweg nabij Waddinxveen, de J ulianaslüis 
met twee ophaalbruggen, de Mallegatsluis (verbouw) met 
vaste brug te Gouda, de Keersluis ond~r Hefbrug te Gouw
sluis, de Ir. de Koek van Leeuwensluis en het Dieselmotor
gemaal M r . Pijnacker Hordijck (capaciteit 1800 m 3 per 
minuut) van Rijnland te Gouda. 
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9°. In denzelfden tijd werden gegraven: een kanaal ter verbin
ding van de Julianasluis met de Gouwe (het Gouwekanaal), 
de Voorhaven van die sluis, het afwateringskanaal tusschen 
het Gouwekanaal en Rijnlands gemaal, een Voorhaven van 
4at gemaal. Aangelegd werd de Provinciale weg langs de 
oostzijde van de Gouwe van Gouda tot Boskoop. Het oude 
jaagpad is nu een groote verkeer~weg. 

Deze werken zijn in hoofdzaak bekostigd door de Provincie 
Zuid-Holland, en verder naarmate de belangen daarbij betrok
ken zijn door het Rijk en het Hoogheemraadschap van Rijn

land. 
Zoodoende is de Gouwe, van de Julianasluis tot Gouwsluis, 

een open 1) scheepvaartweg, geschikt voor vaartuigen met een 
laadvermogen van 2000 ton, lang 90 m, breed 11 m, diepgang 
2.80 m en een boezem die voldoende beheerscht wordt en voor
ziet in · de afwatering en watetverversching van een groot ge
deelte· van het gebied va~ het Hoogheemraadschap van Rijn
land en van het Groot Waterschap van Woerden. 

De Gouwe in oorlog.JlijJ. 
Op 1 1 Mei 194 o vielen er bommen op de westelijke Gouwe

kade onder Waddinxveen, even ten zuiden van de Rijksbrug. 
De kade zakte over een lengte van ongeveer 20 m tot gelijk met 
den waterspiegel, een woningenblok werd vernield en een twee
tal bewoners verloren het leven. 

Op 10 Februari 1944 vielen een twaalftal bommen, waarvan 
vijf op de oostelijke Gouwekade met verkeersweg, enkele in de 
Gouwe, één vlak langs de westelijke Gouwekade en enkele in het 
land, alle op een afstand van ongeveer 200 m ten Noorden van 
de Ir. de Koek van Leeuwensluis. De oostelijke kade en de 
verkeersweg zakten over ongeveer 80 m tot bijna gelijk met den 
waterspiegel. Een · oogenblik was er, doordat groote massa's 
klei en zand waren weggeslagen en groote trechters waren 
gevormd, groot gevaar voor doorbraak van de waterkeering. Er 
was ruim 1 200 m 3 zand en klei noodig om kade en weg weer 
op de oude afmetingen te brengen. Het werk werd in vijf dagen 
hersteld door Provinciaal personeel bijgestaan door arbeiders 
van eenige Goudsche industriën, en niet te vergeten de zand
schippers, die de voor de Duitsche W eermachtswerken bestemde 

1) d.w.z. zonder vaste bruggen, zoodat zeer hooge masten, 
bokken, heistellingen (3o m hoog) kunnen passeeren. 



ladingen zand zonder aarzelen en met groote behulpzaamheid op 
de plaats des onheils losten. 

De westelijke Gouwekade zakte over een lengte van nage
noeg 25 in ongeveer 0.40 m en lekte een weinig. 

Kort na de capitulatie van het N ederlandsche leger werden 
de Hefbruggen te Waddinx veen, Boskoop en Gouw sluis door de 
Duitsche Weermacht bezet. De bezettingsrnanschappen werden 
afgericht in het bedienen van de bruggen. Gedurende de eerste 
jaren van de bezetting werden door de Duitschers plannen ge
maakt en proeven genomen, on1 de hefbruggen, in den hoogsten 
stand opgeheven, onklaar te kunnen maken. Op 19 September 
1944 werd de hefbrug te Waddinxveen in den hoogsten stand, 
3o m bov en w ater, aanmerkelijk scheef en buiten de geleidingen 
getrokken. Aan het Provinciaal personeel werd overgelaten een 
en ander weer in orde t e maken. 

In 1942 bestonden er plannen om de Hefbruggen te Waddinx
veen en Boskoop en één der ophaalbruggen van de Julianasluis 
weg te voeren. 

In 1943 werden betrouwbare deskundige vaklieden, die in de 
buurt van de drie Hefbruggen wonen, voorzien van schriftelijke 
handleidingen voor het bedienen dier bruggen, om zoo noodig 
weggevoerd brugpersoneel te kunnen vervangen. 

In September 1944 zijn in de knoopp:unten van de ijzercon
structie van alle zes bruggen over de Gouwe springladingen be
vestigd. Op 13 October 1944 sloeg de bliksem in één dier la
dingen in de westelijke Heftoren te Gouwsluis. Daardoor werd 
de ijzerconstructie ernstig beschadigd en een Duitsch soldaat 
gedood. De springladingen werden daarna weggenomen, doch 
eenigen tijd later door andere vervangen. 

Op 5 December 1944 viel er een bom nabij de Hefbrug te 
Gouwsluis. Een bomscherf trof een springlading aangebracht in 
den onderregel van de zuidelijke hoofdligger van de brug, met 
gevolg, dat deze zoodanig werd beschadigd, dat ze niet meer 
sterk genoeg werd geacht om het gewicht van passeerende voer
tuigen te dragen. De brug kon niet meer omhoog. Reparatie 
was wegens gebrek aan materiaal niet mogelijk(?). De hooge 
Duitsche vaartuigen konden niet meer passeeren. D e Duitschers 
beloofden materiaal te leveren; maar konden het niet! 

De brug was op 15 Mei 1945 weer herst eld. Het materiaal 

was door de kaboutertjes opgegraven. 
De Julianasluis werd in September 1944 sterk door S.S.-
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troepen bezet. Er werden springladingen aan de liggers en hamei
stijlen van de beide ophaalbruggen, zoomede onder de loop
dekken van sluisdeuren aangebracht, met het doel om zoo noodig 
het landverkeer te kunnen belemmeren. 

Veiligheidshalve werden in 1943, om overstroomingsrampen 
veroorzaakt door bommen, uitgeworpen door vliegtuigen van 
"overzee", te voorkomen of te verminderen, bij de Mallegatsluis 
800 ton basaltzuilen en bij de J~lianasluis 1200 ton basaltzuilen 
en 500 ton stortsteen opgeslagen. Deze zouden zoo noodig in 
de sluizen geworpen worden. Bij de Julianasluis werden boven
dien nog vier, door d e Duitschers verbom,vde, voor de D~itsche 
overtocht naar Engeland bestemde, zoogenaamde "afgekopte", 
Rijnschepen gelegd. De schepen konden twee aan twee boven 
op elkaar in het buitenhoofd van de sluis gezonken w orden. 
Het Provinciaal personeel werd v oor dit werk geïnstrueerd, 
waarbij ook ,~erd medegedeeld, dat de sluis wel eens door andere 
voorwerpen dan Engelsche of Amerikaansche bommen onklaar 
zou kunnen ,,.,orden of averij beloopen. Dit werd begrepen l 

Gereedschappen, werktuigen, onderhoudsmaterialen enz. noo
dig voor de bediening van deze sluis werden tijdig "onzichtbaar" 
gemaakt. 

Gedurende enkele dagen moesten deuren en bruggen van de 
Julianasluis wegens gebrek aan electrische stroom met de hand 
bewogen worden. De G. L. F. van Gouda hebben echter zoo 
lang mogelijk stroom geleverd, evenals het Electr. bedrijf van 
L eiden, dat voor de H efbruggen t e Waddinxveen, Boskoop en 
Gouwsluis de electr. stroom levert. 

Aan de Mallegatsluis en de Ir. de Koek van Leeuwensluis 
werd door de Duitschers geen aandacht besteed. Laatstgenoemde 
sluis is juist in oorlogstijd gebouwd, mede om te voorkomen dat 
de Goudsche grachten bij doorbraken van de Gouwekaden 
zouden leegloopen, zoodat o.m. de Electr. Centrale koelwater 
zou kunnen behouden en dus in bedrijf blijven. Zouden d e Goud
sche grachten leeggeloopen zijn, dan zou er een voor volksge
zondheid zeer bedenkelijke toestand ontstaan zijn. 

Ter weerszijden van de Rijksbrug ·werden op den Prov. weg 
la_ngs de oostzijde van de Gouwe onder Waddinxveen betonnen 
versperingsmuren gebouwd zoomede een betonnen bunker met 
tunnel. Voor schootsveld werd en aldaar aan de ·westelijke 
Gouwekade over 250 m lengte alle gebouwen, waaronder wo
ningen, werkplaatsen en een groote houtopslagplaats, gesloopt. 
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Tusschen Boskoop en Alphen werden langs de binnenkant van 
de oostelijke Gouwekade loopgraven met kazematten en prikkel
draadversperringen aangelegd. 

In 1944 werden op vier verschillende plaatsen in de oostelijke 
Gouwekade een 20-tal rechtopstaande 2 m diepe betonnen buizen 
ingegraven, met het doel daar springladingen in te brengen, waar
mede de Gouwekaden vernield zouden kunnen worden. Hier 
was gevaar voor overstrooming van het land tusschen de Gouwe 
tot de Wiericke en dientengevolge ledig loopen van de Gouwe 
met alle gevolgen van dien. Al spoedig konden deze buizen niet 
alle meer aan hun doel beantwoorden: Daarom werden de 
deksels op de buizen netjes onderhouden. 

Op 10 October 1940 vielen er eenige bommen dicht in de nabij
heid van Rijnlands .. gemaal bij Gouda: gelukkig zonder schade 
aan de motoren en pompen aan te richten. Van 2 tot 4 en van 
11 tot 16 Februari 1945 moest dit gemaal wegens gebrek aan 
brandstoffen stop gezet worden en dientengevolge ook alle op 
de Gouwe malende poldergemalen. Enkele malen is Rijnlands 
gemaal van _brandstof, die onttrokken is aan de voorraden van 
de polders Middelburg, Prins Alexander en den Zuidplaspolder, 
voorzien. 

Gedurende de laatste . vijf maanden van de bezetting was het 
personeel van Rijnlands gemaal en sluizen te Katwijk aan Zee 
verwijderd. De Duitschers · lieten aldaar bij hoog water, zee
water op Rijnlands boezem, de Oude Rijn, binnen stroomen, 
met het doel den boezem zoo hoog mogelijk op te zetten om vlug 
polders te kunnen inundeeren. In den omtrek van Leiden heeft 
men daar nogal last van gehad. Ook in de stadsgrachten van 
Gouda was het water daardoor hoog. Rijnlands personeel te 
Gouda heeft tot plicht den boezem op peil te houden. Het heeft 
zijn plicht gedaan, en bij laag water in den IJssel, de sluizen open 
gezet. Gelukkig was, het water in den IJssel in dien tijd nog al 
e.ens laag. 

MeermaJen dan hier afzonderlijk vermeld is vielen er bommen 
in de nabijheid van de Gouwe en de sluizen te Gouda en Gouw
sluis. Enkele malen zijn in de Gouwe varende schepen beschoten. 
Groote schade werd niet aangericht, wel vielen er gewonden 
onder de schippers. 

Rest nog mede te deelen, dat in den bezettingstijd het geheele~ 
zestig man sterke, vaste- en tijdelijk personeel, dat aan en 
langs de [}ouwe werkt, op zijn post is gebleven, dat uitzending 
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naar Duitschland is voorkomen kunnen w orden, en dat bij de 
razzia's niemand zich heeft laten gr1Jpen. 

Gouda, Mei-Juli 1946. 
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