DE MALLEGATSLUIS

De Mallegatsluis te Gouda heeft zich, om meer dan één reden,
steeds in de belangstelling van Gouda's Bestuur ·en ~ngezetenen
mogen verheugen.
Deze sluis, die eeuwen lang één der drukste van ons land was,
oefende aantrekkingskracht uit op belanghebbenden van, en belangstellenden in de binnenscheepvaart. In de laatste veertig jaren is
deze sluis een belangrijke bron van inkomsten van de Provincie
Zuid-Holland, daarvóór ruim twee eeuwen van de Stad Gouda,
geweest.
Ook uit andere hoofde ,......., nog minder prettig voor reeders en
schippers ,......., profiteerde de burgerij van Gouda van deze sluis.
Alle schepen, en dat waren er vele, die te groot waren om door
de Havensluis en de Donkeresluis geschut te worden, moesten de
. Mallegatsluis passeeren. Langen tijd: soms dagen lang, moesten de
schepen op schutting wachten. Daar de sluis slechts twee paar, naar
den IJssel keerende, deuren heeft, was het niet mogelijk bij naar
buiten ,......., d.i. van de Ïurfsingel naar den IJsel ,......., stroomend water
te schutten. Stond het wa'ter in den IJsel hooger dan 1.20 m +
N .A.P., ,.het schutpeil", dan mocht er niet geschut worden. Daarbij
kwam, dat de sluiskolk vrij beperkte afmetingen heeft, zoodat telkens
slechts één groot, of enkele kleine vaartuigen tegelijk,-geschutkonden
worden. Talrijke schepen moesten op hun beurt wachten. Deze beurt
kwam gewoonlijk niet spoedig, vooral niet als er schepen of stoombooten, die in een geregelden dienst voeren en alzoo recht op
,,voorschutting" hadden, passeeren moesten.
Schepen, die langer dan de schutkolk waren, konden de sluis
passeeren als het water binnen en buiten even hoog stond; dan
werden beide paren deuren opengezet. Dergelijke schepen moesten
soms meer dan een week op schutting wachten. Het "op gelijk
water" door de sluis varen kon niet op elk getij geschieden, daarvoor moest het water in den IJsel laag genoeg en ook weer niet
te laag wegvloeien. De tijd, waarop dan door de sluis gevaren kon
worden, varieerde van een half uur tot hoogstens drie uren. Moesten
groote geladen schepen naar binnen, dan wachtte men het tijdstip
af van het begin van den vloed. Er kwam dan een sleepboot bij te
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pas, die het schip in bedwang moest houden. De buitendeuren
werden met staaldraden vastgezet. Achter het doorvarende schip
werden de ·buitendeuren dan door den stroom dicht gedrongen. Met
de staaldraden werd langzaam gevierd om te zorgen, dat de deuren
niet met geweld door den stroom werden dicht geklapt. Moest zulk
een schip met eenigen tegenstroom naar buiten varen. dan moest
een sterke sleepboot het schip door de sluis heen trekken. Na het
passeeren moesten de deuren op dezelfde wijze gesloten worden.
Dergelijke wijze van doorvaren was nooit zonder gevaar voor
de sluis.
Het sterke stoomgemaal van Rijnland bij de Waaiersluis had altijd
veel invloed op de waterstanden in den IJssel voor de stad Gouda
en ook alzoo op het varen bij gelijk water door de Mallegatsluis.
Was dat gemaal in werking, dan was de stand van het water in
den IJsel gewoonlijk te hoog om dat mogelijk te maken. In zoo'n
geval werd op verzoek van den sluismeester of de schippers dat
gemaal wel eens stopgezet. Het water in den IJsel daalde dan een
weinig, waardoor het ongeveer gelijk kwam met dat in den Turfsingel, zoodat dan door de sluis gevaren kon worden. Daarentegen
hielp het stoomgemaal ook juist door het malen wel eens mede.
wanneer het water in den Turfsingel hooger was dan in den IJsel.
Was het gemaal in werking, dan werd door dat malen de
binnenwaterstand verlaagd en de buitenwaterstand verhoogd, zoodat deze waterstanden gelijk werden en het binnenvaren dus mogelijk werd. Zoo'n geval kwam echter zeer zeldzaam voor.
Als de schepen "op gelijk water" de sluis konden passeeren,
werd er een opruiming onder de wachtende schepen gehouden. Dit
ging echter meestal niet even vlot. De "voorschutters" moesten
eerst passeeren, de anderen wilden ook van de gelegenheid gebruik
maken, en dan ontstond er een krakeel tusschen de schippers. waarbij bleek, dat ze niet van gisteren waren. Vechtpartijen, waarbij
de vuisten en soms gevaarlijker wapens werden gebruikt. waren
niet zeldzaam. De sluismeester en zijn knechts werden daarvan, bij
hun pogingen om alles zonder gelukken en beschadigingen te doen
afloopen, wel eens het slachtoffer.
Zoo was er ook voor den wandelaar, die "vertier" zocht, bij de
Mallegatsluis steeds iets te beleven.
Het lange wachten noodzaakte de schippers in Gouda inkoopen
van levensmiddelen te doen. Ook andere benoodigdheden werden
ingekocht. In de omgeving van de Mallegatsluis trof men dan ook
talrijke zaken aan, waar alles, wat een schipper noodig kan hebben,
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te koop was. Zeilmakerijen, scheepstuigerijen, ankerparken, bakkerijen, kruidenierswinkels, tabakswinkels, enz. en vooral niet te vergeten de café's, zorgden, dat de schippers de tijd van wachten
nuttig en aangenaam konden doorbrengen. Naarmate de zeilvaart
plaats maakte voor de stoom- en motorvaart, veranderde het karakter
der verschillende zaken. De handeldrijvende stand heeft in dien
tijd menig stuiver aan de wachtende schippers verdiend. Na de
opening van de Julianasluis op 9 September 1935 is de drukte bij
de Mallegatsluis afgeloopen.
In de laatst verloopen maanden trekt de Mallegatsluis op een
andere wijze de aandacht van den wandelaar; de schippers komen
er voorloopig niet meer. De sluis is 15 Juni 1941 gesloten en in
Augustus voor een belangrijke herstelling en verbouwing drooggelegd, iets dat sedert 1884 niet meer gebeurd is. Zoo'n gelegenheid
is voor de "kijkers" altijd een aanleiding om te verhalen "hoe het
vroeger was", Enkele belangstellenden herinneren zich de herstellingswerken, die in hun jeugd hebben plaats gehad, nog. Zij weten
te vertellen, dat de sluis toen door middel van gronddammen was
afgedamd en zoo meer.
Deze gelegenheid leent zich er ook voor, om uit de geschiedenis
van de Mallegatsluis iets op te diepen. Dat dit een bewogen geschiedenis was, zal uit het volgende blijken.
Reeds vroeg in de Middeleeuwen liep de scheepvaartweg van de
Maas naar het Y langs Gouda en Haarlem, alwaar de Grafelijke
scheepvaarttollen gevestigd waren. Het Tolhuis aan de Haven herinnert daar nog aan. Om van Delft naar Amsterdam te varen, was
de schipper verplicht de Schie, de Maas, den Hollandschen IJsel.
de Gouwe, den Ouden Rijn, de Leidsche en Haarlemmermeren, het
Spaarne en het Y te volgen, opdat de Graaf van Holland zijn
inkomsten uit zijn tollen zou vekrijgen.
Dit waren de "gekonstumeerde vaarten". Vele schepen werden
bovendien nog gedwongen, voor zij van de Maas den Hollandschen
IJsel opvoeren, Dordrecht, dat het "stapelrecht" had "die ( gedwongen) marct van allen coopwaerlicken ghoede, dat de Marwe
(Maas) of de Lecke neder comt" en "jof opwaerd varen wille", in
het bijzonder wijn, graan, hout en zout, aan te doen. De scheepvaartweg langs Gouda ·en Haarlem werd met kracht door de Grafelijkheid
beschermd, met nog meer kracht door de steden Dordrecht, Gouda
en Haarlem, die zich daarvoor zelfs formeel verbonden hadden. Dit
drietal steden was daardoor steeds in strijd met Delft, Leiden,
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Amsterdam en Rotterdam, die een enkele maal de steden Schoon-hoven, Gorinchem en soms zelfs Zaltbommel aan hun zijde hadden.
Deze steden spanden zich steeds in om andere scheepvaartwegen
vrij te krijgen en wel de Vliet langs Leidschendam, de Rotte, den
Amstel, de Drec:ht, de Vlist, de Wiericke enz. Gouda. Haarlem en
Dordrecht hebebn meermalen in deze vaarten gemaakte sluizen e:µ
overtoomen gewapenderhand laten vernielen. Gouda liet b.v. in
1492 de sluis te Leidschendam en een overtoom bij Woerden en
Dordrecht in 1444 een sluis te Haastrecht, vernielen. Haarlem liet
met gewapende vaartuigen in de "ongekostumeerd:e vaarten" de
wacht houden, en schepen, die daar heimelijk heenvoeren, in beslag
nemen.
Gouda had er 'belang bij, dat de schepen zoo lang mogelijk vóór
en binnen de stad bleven. De scheepvaartweg liep toen uitsluitend
door de Haven en de Binnen-Gouwe. De sluizen aldaar ·werden
zoo lang mogelijk dicht gehouden. Soms werd niet meer dan één
maal per dag geschut. Dan werden wel een aantal schepen tegelijk
doorgelaten. Men gebruikte na 1436 de Binnen-Gouwe tusschen de
Donkere sluis en de Keersluis bij het Amsterdamsche veer als één
groote schutkolk. Met dit oponthoud beoogde Gouda v ele voordeelen. Ten eerste die van het lange •_vachten en ten tweede werden
vele waren, ter bespoediging van het viervoer van de koopmansgoederen door de stad heen, overgescheept. Hieraan werden door
voerlieden belangrijke sommen verdiend. Gunstig daarvoor gelegen,
op de grens van het buiten- en het binnenwater, was Gouda een
overscheepshaven.
In het streven om de schepen zoo lang mogelijk te Gouda te
doen verblijven, vond deze stad een hef tig en tegenstander in zijn
overigens trouwen bondgenoot Haarlem. Deze stad heeft, met steun
van . den Graaf. later met die van de Staten van Holland, en van
vele andere Hollandsche steden, Gouda meermalen gedwongen verbeteringen in den vaarweg aan te brengen. ja zelfs die werken, ook
binnen Gouda, zelf ter hand genomen.
De Turfsingel liep, als nu nog, buiten de Rotterdammer- of Dijclc
Poort, nagenoeg tegen den IJseldijk aan. Hier was een goede
gelegenheid om een schutsluis te bouwen. Dit punt lag echter buiten
de stad, d.w.z. buiten de omwalling. De Magistraat van Gouda
vond deze plaats niet gunstig en verweerde zich tegen den bouw
van een sluis aldaar.
In het jaar 1397 was bij een doorbraak van den IJs~ldijk de
doorvaart door de stad Gouda onmogelijk geworden. Waarschijnlijk
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is de kom van den Turfsingel vlak bij den dijk het \viel van dezen
doorbraak. De peilingen, in de kom in 1883 verricht, bevestigen
dit vermoeden eenigszins.
Van deze gelegenheid wist de stad Haarlem gebruik te maken
om d.d. 9 Januari 1398 van den G raaf van Holland, Hertog
Albrecht van Beijeren, een handvest te verkrijgen, waarbij "van
gratien ende niet van regtswege" werd toegestaan om, met goedvinden van Gouda, een verlaat of sluis te maken, waardoor gedurende 8 dagen de schepen mochten doorgelaten worden "in sulke
maniere dat des niet meer geschien en sa! tenzij bij consent van ons
( den Graaf van Holland) ende onser stede van der Goude voorsz.
soo wanneer dat ter (dat er) open wael aan die IJssel zijn", m.a.w.
als er een doorbraak in den dijk was.
Hierin zag Gouda een erkenning van het recht op de doorvaart
door de stad, een recht, waarop deze stad zich later meermalen
heeft beroepen. Haarlem kreeg echter min of meer haar zin. Deze
sluis is hoogstwaarschijnlijk gebouwd op de plaats, waar de tegenwoordige sluis ligt. Het was de eerste sluis aan de Oostzijde van
Gouda, de eerste Mallegatsluis.
Haarlem hield de strijd vol en wist van •Graaf Willem den Zesden
een handvest te verkrijgen, waarin bepaald werd, dat Gouda moest
toestaan, dat op kosten van Haarlem en Rijnland, dat belang bij d e
loozing van den Gouweboezem op den IJssel had, een nieuwe sluis
gemaakt zou worden. Wie zich daar tegen zou verzetten, maakte
zich schuldig aan landverraad. Of deze sluis ooit gebouwd is en
waar ze moest liggen, is niet bekend.
In 1436, op 5 Maart, werd echter overeengekomen, dat op kosten
van Haarlem, Leiden, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Medemblik.
Edam en ook Gouda, door Haarlem een sluis binnen Gouda gebouwd zou worden. Deze sluis is die aan het Amsterdamsche Veer.
Hiermede werd de gelegenheid tot schutten en daarmede de snelheid, waarmede de schepen konden passeeren , aanmerkelijk verbeterd. Het aantal schepen, dat tegelijk passeeren kon, werd grooter.
Voor 1436 konden de schepen alleen bij gelijk water door de Donkere sluis passeeren. Het tegenwoordige schutkolkje van die sluis,
waarmede thans op zich zelf niet geschut -k an worden, heeft een
lengte van 11.--'- m. Vroeger zal dat niet veel langer geweest zijn.
Gouda had weer w eten te bewerken, dat de schepen door de binnensta d, ,.daer die Heer van den lande sijn sloth, zijn tollen en sijn
s luijsen heeft laten maken", moesten blijven varen. De Mallega tsluis, zoo die nog bestond, mocht niet gebruikt worden.
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Aan de vaart door Gouda was nog het bezwaar verbonden, dat
een aantal vaste houten en steenen bruggen gepasseerd moesten
worden. Hooge of hoog beladen schepen en vaartuigen met vaste
mast konden er niet door. Dit bezwaar werd danig ondervonden
tijdens het beleg van de stad Leiden, toen oorlogsschepen van de
l\!Iaas naar de bedreigde stad gezonden moesten worden. Het is
dan ook aan het krachtig aandringen van Prins Willem den Zwijger
te danken, dat er eindelijk een sluis, geschikt voor grootere en hooge
vaartuigen, buiten Gouda, tusschen de Turfsingel en den Hollandschen IJssel gebouwd werd. Dit had plaats in het jaar 1577; het
was de tweede Mallegatsluis. Zij werd geheel op kosten van het
Gemeene Land gebouw!d, ongeveer 50 meter ten W es'ten van de
tegenwoordige Mallegatsluis. Ze mocht alleen dienen voor den
doortocht van oorlogsschepen, en vaartuigen, bestemd voor het vervoer van krijgsbehoeften of daarmede beladen; koopvaarders moesten door de binnenstad.
Later, toen Amsterdam en Rotterdam met eenigen kans op succes
pogingen in het werk stelden om de "ongekonstumeerde vaarten"
voor de scheepvaart opengesteld te krijgen, werd Gouda wat toeschietelijker. Na 1598 liet Gouda toe, dat "buiten om" door de
Mallegatsluis gevaren werd. Echter moesten de schepen eerst 36
uren te Gouda liggen. Dan kon de schipper op het Stadhuis
een consent halen, waarvoor hij "armengeld" moest betalen. Dit
diende ter vergoeding van het mindere voordeel. dat de burgerij
van die schepen genoot. Dit consentrecht is tot 1795 betaald moeten
worden.
Dat Gouda het varen "buiten om" zoo maar niet aan iedereen
toestond, blijkt o.m. uit "Een brief aan het Stadsbestuur, betreffende goederen door Admiraal Piet Hein op den vijand veroverd"
afgedrukt in de t•w eede verzameling bijdragen van den Oudheidkundigen Kring "Die Goude" 1940, waarin, namens niemand minder
dan de W estindische Compagnie, d.d. 21 December 1626 eerbiedig
verzocht wordt het schip "Den Arend", dat beladen met wat nat
geworden goederen naar Amsterdam moest varen, niet op schutten
te laten wachten en het "buitenom door te doen laten".
In de 18e eeuw werd de houding van Gouda's Vroedschap, die
in dit geval overigens "niet 'Verder keek -d an de wa11en harer eng
bemuurde stad", tegenover de doorvaart buitenom, dus door de
(tweede) Mallegatsluis, alweer door de omstandigheden gedwongen, wat milder.
Deze sluis vertoonde omstreeks 1760, dus nadat ze bijna twee-
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honderd jaar bestaan had, ernstige gebreken. Ze moest grondig gerepareerd of geheel vernieuwd worden en daarvoor een tijd lang
gesloten worden. Hierin zag Gouda een groot gevaar. De stremming
van de vaart zou de schipperij, gesteund door de belanghebbende
steden, naar een anderen vaarweg doen uitzien. Daarom drong
Gouda er bij de Staten van Holland op :aan, dat naast de toen bestaande ( tweede) Mallegatsluis een geheel nieuwe sluis gebouwd zou
worden. De stad stond zelfs de •daarvoor benoodigde grond kosteloos
af. Dit streven had goed gevolg. Op de plaats van de eerste w:erd
de derde Mallegatsluis, de tegenwoordige. in 1763- 1764 gebouwd.
Stremming van de scheepvaart was daarmede voorkomen. De
tweede Mallegatsluis werd in 1766 gedeeltelijk afgebroken en verder
gedempt. Gedurende twee jaren waren er dus zelfs twee sluizen.
De derde sluis, die grooter dan de tweede is, heeft langen tijd met
de Donkere sluis nagenoeg alle schepen, die van Zuid na~r Noord
en omgekeerd voeren, moeten verwerken. Eerst na 1795 kregen de
schippers de vrije keus tusschen de vaarwegen over Leidschendam
en over Gouda. Te Gouda mocht men na dat jaar naar verkiezing
door de stad, of "buiten om". varen. Aan de Mallegatsluis moest
het consentrecht " het armengeld",. dat in de jaren 1784-1795
16000 à 17000 gulden opbracht, echter tot in 1836 nog steeds betaald
worden. Dit werd in dat jaar herdoopt in een sluisrecht, hoewel de
stad Gouda niets aan de Mallegatsluis ten koste legde. De onderhouds- en bedieningskasten waren van 1795 tot 1819 voor rekening
van het Rijk, nadien van de Provinci:e Zuid-Holland; sedert 1876
weer van het Rijk en na 1 April 1941 wederom van de Provincie
Zuid-Holland. De Grafelijke tollen werden in 1795 opgeheven.
De sluisgelden mochten na de invoering van de gemeentewet niet
meer g eheven worden, omdat Gouda niets aan de sluis ten koste
legde. Gouda kreeg echter het recht om aan de sluizen gelden te
heffen tot dekking van de kosten van het Jaagpad langs de Gouwe,
het uitdiepen van de Gouwe, het bevaarbaar houden van de Turfsingel, enz. Voor de schipperij kwam dit op hetzelfde neer. Na
1 Januari 1895 werden de z.g. Gouwerechten aanmerkelijk verlaagd
en ten bate van de Provincie Zuid-Holland geheven. H et Rijk, dat
d e Mallegatsluis bediende en onderhield. inde naast de Gouwerechten ( 1½ cent per ton) tot 1 Mei 1900 nog ¼ cent per ton voor
het bedienen daarvan.
In 1920 werden de Gouwerechten door de Provincie verdubbeld
en alzoo gebracht op 3 cent per ton (m 3 ) waterverplaatsing van het
schip.
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De Mallegatsluis en oi11geving in 1585.
(Atlas van Hogenberg).
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Van de eerste Mallegatsluis ( hoe lang ze bestaan heeft weet men
niet) is niet veel bekend.
In de l 5e eeuw werden sluizen nog van hout gemaakt. Daardoor zullen ze niet lang bestaan hebben, hoogstens een vijftig jaar.
Het bouwen van een nieuwe sluis zou weer aanleiding geweest zijn
tot nieuwe verwikkelingen. Hiervan is niets bekend. Men mag aannemen, ,dat de eerste Mallegatsluis niet lang bestaan heeft.
De tweede Mallegatsluis ,......., ,.Die nieuwe Sluijs buijten der
Stede" ,......., is te zien op een kaart van Gouda geteekend in 1585.
Men ziet daarop duidelijk, dat de sluis lag op de plaats waar tot
in Augustus j.l. in den dijkmuur langs den IJssel in hardsteen uitgebeiteld stond " Gedempte sluys in 1766'.'· Deze muur wordt thans
onder het dijklichaam bedolven. De steen zal ter plaatse weder
opgesteld worden. Over de sluis lag een dubbele ophaalbrug, waarover de weg naar Rotterdam liep.
Van de wijdte en lengte der schutkolk van deze sluis is alleen
bekend, dat ze grooter waren dan die van de Donkere sluis en
kleiner dan die van de bestaande Mallegatsluis.
Deze sluis had ook een schutpeil "zijnde de onderkant van den
Ring aan <le Oostzijde aan den IJssel".
Op de kaart van 1585 ziet men ook, dat de doorvaartopening van
de Rabatbrug met sluisdeuren gesloten kon worden. Ook daar, waar
tegenwoordig de Jan Kattenbrug ligt, was toen een afsluiting. Van
deze keeringen werd waarschijnlijk gebruik gemaakt bij het ververschen van de stadsgrachten.
De Havensluis, die op de kaart van 1585 nog niet kon voorkomen.
is in 1615 gebouwd om aanslibbing van de Haven tegen te gaan .
Dit is de eenige sluis in Gouda, die de stad op eigen kosten heeft
gebouwd. Om de gemaakte kosten eenigszins te dekken, kreeg
Gouda tot 1 Mei 1681 een deel van de door de Grafelijkheid geheven tolgelden.
De derde Mallegatsluis, die nog bestaat, is gebouwd in 17631764. De bouw werd, krachtens Resolutie der Staten van Holland
van 3 Mei 1763, den 30en Augustus d.a.v. aanbesteed en voor
f 118.000 gegund aan den Aannemer Arie Blanken, met als borgen
Jan Blanken en Gerrit van D am.
De -aanbesteding geschiedde eerst bij inschrijving en dan bij afslag
"voor guldens van 40 groeten en zal de laagste Inschrijver tot een
premie genieten van twee goude Rijders".
Het werk werd uitgevoerd volgens "Bestek en Conditien, waar
"na de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten
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,.van Ho11and en Westvriesland, ingevolge haar Edele Groot Mag.
"Resolutie in dato 3 Meij 1763 in het openbaar in ééne massa zullen
,.aanbesteden den opbouw van een Capitaale Sassluis, met de leve,.rantie van alle de daartoe noodige Materiaalen; welke sluijs ge"plaatst sa! moeten worden te Gouda even buiten de Dijkpoort door
"het Plijn, soo in dier voegen als hierna gespecificeerd en nader
"geëxpliceert sal worden door de Grond en Standteekeningen met
,,de daar toe vereischte Profillen alsmede het graaven der Sluijsput,
"het leggen der Dammen. het droogmaken en drooghouden der selve
,,in maniere als volgt".
De oplevering van het werk moest op 1 November 1764 plaats
hebben.
De sluis heeft een totale lengte van 56.95 m, ,de schutkolkleng't e
bedraagt 46.90 m, de doorvaartw'i jdte 7.85 m,. De slagdrempel ligt
op 3.10 m ,....., N.A.P .. dat is 2.50 m beneden den normalen stand
van het water in de Gouwe. Schepen van 500 ton waterverplaatsing
kunnen geschut worden.
In het jaar 1884 is de sluis grondig gerepareerd en daarvoor
bijna drie maanden, (precies 88¾ etmaal) gesloten geweest. Gedurende dien tijd is de vaart met groote schepen door de sluis te Leidschendam geleid. Gouda heeft zich hiertegen niet verzet. Zulk een
verzet zou ook niet meer gebaat hebben, de tijden waren veranderd.
Sedert 1795 waren de "plaatselijke privilegien op de passage van
personen, schepen en goederen gesteld" vernietigd.
Inmiddels was in 1869 d'e doorvaart door de stad ook aanmerkelijk verbeterd. Gouda heeft toen alle vaste brnggen door beweegbare laten vervangen. De Donkere sluis werd toen ook verbeterd en
verruimd. Gedurende de drie maanden sluiting van de Mallegatsluis
in 1884 passeerden niet minder dan 7950 vaartuigen door de Donkere sluis.
Bij het herstellen van de Mallegatsluis in 1884 kwam men tot de
ontdekking, dat ,de schutkolk in 1763 een voet (0.31 4 m) wijder
gemaakt is, dan op de teekeningen en in 'h et bestek was voorgeschreven. Men moet daartoe kort voor den aanvang van den bouw
besloten zijn.
· De leiding van de herstellingswerken berustte bij den Ingenieur
van den Rijkswaterstaat W. H. Hubrecht en den Opzichter van
dien dienst D. L. A. van der Kreke; aannemer was Jan Volker
Fzoon.
De dubbele ophaalbrug werd in 1923 vervangen door een ophaalbrug met één electrisch bewogen klap.
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Bij Koninklijk Besluit van 17 December 1819 ging de sluis met
nog meer andere werken over aan de Provincie Holland. Het Rijk
nam de sluis bij Koninklijk Besluit van 27 Mei 1876 weer terug.
Op 1 April 1941 kwam ze weer in onderhoud en beheer bij de
Provincie Zuid-Holland, die thans de verbouwing. welk werk opgedragen is aan de N.V. tot Aanneming van Werken voorheen H. J.
Nederhorst te Gouda, onderhanden heeft. Dit werk wordt uitgevoerd naar ontwerp en onder leiding van den Ingenieur 1e klasse
van den Provincialen Waterstaat van Zuid-Holland Ir. W. J. de
Koek van Leeuwen en den Technisch Ambtenaar van dien dienst
G. Reus.
Hoewel bijna 180 jaar oud, en op den bekenden slappen Hollandschen bodem gebouwd, vertoont het sluisgebouw weinig gebreken. Men wist in de 18e eeuw wel solide te bouwen.
De in 1764 in de schutkolkmuren vastgemetselde, thans zeer
gehavende. arduinen gedenk- en wapensteenen zullen, zoo mogelijk
gerestaureerd, opnieuw op een veiliger plaats ingemetseld worden.
De gedenksteen vermeldt het leggen van den eersten steen:
Willem Quarles. oud 13 jaar, heeft van deze beroemde
sluis den eersten steen gelegd op 6 Augustus 1764,
onder goedkeuring der aanzienlijke, uitgelezen 15
mannen van Holland en West:-Friesland, tot wier
college gedurende een volledige periode van 3 jaar
toegevoegd was dienst vader, Lodewijk Quarles,
burgemeester der stad Gouda.
De sluis wordt voorzien van een paar nieuwe vloeddeuren ( puntdeuren), die alleen ·bij stormvloed dichtgezet zullen worden. Het
schutten, dat zoowel bij eb als bij vloed mogelijk zal zijn, zal geschieden door middel van twee ijz·eren hefdeuren met electrische
· beweegkracht. De ophaalbrug wordt opgeruimd. Boven over het
buitensluishoofd komt een hoog gelegen breede vaste brug, waarover de weg, loopende van den Rotterdamschen dijk naar den
Goejanverwelledijk, gelegd zal worden.
Het wachten van schepen voor de gesloten sluis en van rij- en
voertuigen enz. voor ·de geopende brug zal niet meer noodig zijn.
Over het bouwen van een vierde Mallegatsluis is ook gedacht.
(j
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Plannen daarvan zijn gemaakt in 1880 door Gouda, toen er sprake
van was, dat er van Rijkswege een nieuwe grootere sluis, waaraan
reeds lang behoefte was, gebouwd zou worden ter hoogte van de
Watertoren aan de Schielands Hoogen Zeedijk. Deze gemeentelijke
plannen vormen een onderdeel van de laatste po·gingen van Gouda
om de scheepvaartweg, zoo niet binnen, dan toch zoo na mogelijk,
langs, de bebouwde kom te laten loopen. Gouda diende bij den
Minister van Waterstaat drie plannen, A, B en C, in.
Bij plan A werd voorgesteld een nieuwe sluis te bouwen op de
plaats van de ( tweede) voormalige Mallegatsluis en de bestaande
te behouden.
Plan B behelsde de afbraak van de bestaande sluis en den bouw
van twee nieuwe sluizen, een groote en een kleine, in den StadsUiterwaard tegenover de Kaarsenfabriek.
Volgens plan C zou de bestaande sluis blijven en een nieuwe
gebouwd worden ter hoogte van den Watertoren. Hier vandaan
zou een kanaal door de Korte Akkeren naar de Rabatbrug gegraven
worden.
Deze plannen werden verworpen als zijnde "onuitvoerbaar of
althans ondoelmatig".
Later, in 1914, is w ederom aan een tweetal plannen voor het
bouwen van een (vierde) nieuwe Mallegatsluis gewerkt. Volgens
die beide plannen zou de bestaande sluis behouden blijven, doch,
hetzij ten Westen van deze, op de plaats van de (derde) oude,
hetzij ten Oosten van deze, dwars door den V eerstal, een nieuwe
groote sluis gebouwd worden. Deze sluizen zouden 80 à 90 m
lang worden en een doorvaartwijdte van 10 m verkrijgen.
Een vierde Mallegatsluis is er niet mogen komen. D e derde zal
blijven bestaan ten gerieve van Gouda en de doorvaart met kleine
schepen. De groote schepen, tot 2000 ton waterverplaatsing, kunnen
door de Julianasluis, die een schutlengte van 110 m en een doorvaartwijdte v an 12 m heeft, geschut worden.
Hoe belangrijk de Mallegatsluis voor de scheepvaart is geweest,
blijkt uit onderstaand staatje ( in ronde cijfers).
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Gepasseerde schepen:
Mallegatsluis
Jaar

Aantal

Schepen
1890
1900
1910
1920
1930
1939
( ter vergelijking)
1939

Inhoud in

m3

(tonnen)

28000
2.280.000
in 1892 werd het Merwedekanaal geopend
28200
1.900.000
38500
3.000.000
35000
2.000.000
55000
5.900.000
in 1936 werd de J ulianasluis geopend
13000
870.000
J ulianasluis
42000
4.650.000

Bovendien passeerden nog een groot aantal houtvlotten. Soms
voeren in één maand 5500 schepen door de Mallegatsluis. De Turf~
singel lag soms zoo vol wachtende sen.epen, dat de Rabatbrug voor
uitvarende schepen gesloten moest blijven om opstopping te voor~
komen, zoodat de invarende schepen konden passeeren.
Ook in de afwatering van den -boezem. van Rijnland heeft deze
sluis een belangrijke rol gespeeld. Doordat de sluis bij ebbe in den
IJs~l niet gesloten kon worden, vloeide daar echter in den zomer
meermalen veel meer water naar buiten dan gewenscht werd.
Ook vormt de Westzijde van deze sluis sedert 1857 een deel van
de grensscheiding van de Hoogheemraadschappen van Schieland
en Rijnland. Voor 1857 lag Gouda buiten Rijnland.
De naam Mallegatsluis is een echt Hollandsche naam. Men vindt
te Katwijk aan Zee een doodloopend kanaal, dat met den Ouden
Rijn in verbinding staat en aan welks Westelijk eind van 1572
tot 1573 een uitwaterüi;gssluis van Rijnland gelegen heeft. Dit kanaal
heet Mallegat. Een rivierarm van dien naam vindt men ten Westen
van Dordrecht, het is de Oostelijke toeg,a ng tot de Dortsche Kil.
Verder heeten de Havenkom bij de Rotterdammerpoort te Delft
en ook een, nu gedempt, sterk stroomend water, te Rotterdam
(Feijenoord) zoo.
Het zijn alle wateren, waar men wel in, doch niet door kan varen,
omdat eenig voorschrift zulks belette of een afdamming, vernauwing
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of sterke stroom, dat onmogelijk maakte. Voer men zoo'n water
in, dan verspilde men tijd; het Middel-Nederlandsche woord
,.mallen" beteekent: tijd verbeuzelen.
Het vraagstuk of het Goudsche Mallegat buiten of binnen de
sluis lag, is niet uitgemaakt.
Veel van bovenstaande is ontleend aan:
a. ,.Mijne herinneringen aan Gouda" -door H. Griffioen van
Waarder, 1821.
b. ,.Verslag van het onderzoek naar den feitelijken- en regtstoestand der vaarten" aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland dd. 12 October 1881 (het z.g. blauwe boekje) door
F. Taavenraat, Griffier der Staten.
c. ..Herstelling van de Mallegatsluis te Gouda" door W. H.
Hubrecht c.i., Ingenieur van den Rijkswaterstaat in het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1886.1887.
d. ..Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van ZuidHolland" door Jhr. L. F. Teixeira de Mattos c.i. Deel 1 1906.
e. ,.Rapport inzake een nieuwe IJsselsluis bij Gouda" door den
Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van ZuidHolland J. M. W. van Elzelingen c.i. 1914.
D. L. DE JONG
September 1941.

