SCHEEPSWERVE1V EN WIND.llfOLENS .d.dJV
DE IJSSEL TE GOUDA
J. L. VAN EIJK.
Vele Gouwenaars zullen zich nog herinneren dat aan de IJssel
eYen be-westen de Mallegatsluis, de scheepsvverf "Het Kroml1out" van de firma H. van Vlaardingen gevestigd was.
Omstreeks 1916 verkocht de toenmalige eigenaar, de heer J.
Yan Vlaardingen, zijn eigendom aan de N.V. Stearine Kaarsenfabrieken en bracht het scheepsbouwbedrijf over naar de Gouderakse oever der rivier, alwaar de firma nog steeds gevestigd is.
Zeker heeft niemand zich toen gerealiseerd dat door deze
Yerhuizing een tijdvak van meer dan vijf eeuwen scheepsbomv
aan de Goudse IJsseloever voorgoed werd afgesloten.
Hoe oud het scheepsbouwbedrijf daar ter plaatse is geweest,
zal ons wel nooit geopenbaard worden; de oudste vestiging ligt
in het verre verleden bij de komst van de eerste bewoners dezer
streek, die zeker daar op de uiterwaarden hun scheepjes op het
droge brachten en daar het herstehverk deden uitvoeren; van een
,,bedrijf" is geen sprake voor de vijftiende of zestiende eeuw.
Tot de oudste, voor onderzoek in aanmerking komende, bronnen
behoren de transportregisters van onroerende goederen, de zgn.
,,Eygenboucken", die vanaf ao 1452 bev,,aard zijn gebleven.
Het is reeds in dat jaar dat we een aantekening vinden over de
Yerkoop van een perceel grond aan de IJsseldijk aan een scheepmaker.
"Catryn aernt pietsz11 wedue ende Aernt pietszn erffname
hebben vcoft ende overggn Jan pietsz .1ceepmaker ende harman
aelbrechtsz11 n h 5 (een huys) ende erve staende buyten die
dycxpoort buyten dy~x naest Jan Pietsz11 voorsz zuydw(aer)ts
met III engelsche nobln tsjaers die de bechinen (Begijnen)
van de Goude daer op hebben Acte ut sup (XXIIII November 1452). Eygenbouck no. 318 folio XV vso".
Kaarten bestaan er uit die tijd niet meer, wel uit het einde
van de zestiende eem:v. Uit deze blijkt dat er vermoedelijk geen
bedrijf was met scheepshellingen, wel stond daar dan een ,vindmolen _(houtzaagmolen?).
Deze molen was er reeds in 1452: ,,Claes beytgenz11 heeft
Yercoft ende overgegeven Gerryt Hagensz een halve wyndtmolen ende erve staende buten die dycxpoirt buten dycx ...
actum VI dach in Augusf:o A 0 LII (1452)" .
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Een halve eeuw later moeten er twee zijn geweest, want in
1 5o 1 verkocht Arien Meeusz. aan Cornelis Jacobsz. ,,die wintmoele staende buuten dycxpoort buyten dycx naest Willem
Claesz. westwaerts" (31 December 1501) en in 1506 w erd door
Ghrit hey Tayen een "huis, erf, wyntmoele ende orssmoele (ors
= ros, dus paardemolen) soe die nu tertijt staende buyten dycxpoort, daar ghrit nu ter tyt in ende op ·woent, streckende uut
halve ysel toHe cortackeren ·wech toe, naest sinte katrine gasthuys huysinge oestwaerts" verkocht; terwijl uit de tussenliggende
jaren 1501-1506 geen verkoop bekend is. (Eygenboucken nos .
318 folio XIII vso, 320 folio XXX en
LXXVIII).
Omstreeks 1600 wordt de toestand t.a.v. de scheepsmakerij
duidelijker. Vergelijken ,:\,ij deze met de huidige bebom:ving dan
was de situatie als volgt: op de plaats ,vaar nu het dubbele ,,v oonhuis staat van de families van Vlaardingen en Kaastra, dat is
op de plaats waar de rivieroever zuidwaarts ombuigt, stond deeerste molen, daarop volgden twee scheepswerven en verv olgens
een tweede molen. Deze laatste, die gestaan moet h ebben t er
hoogte van het huis van de directeur der Kaarsenfabriek, brandde
t engevolge van blikseminslag in het midden der vorige eeuw af.
Binnensdijks, aan het Buurtje, waren ook scheeps,,v erven langs
de Turfsingelgracht; meer westwaarts op het terrein van de
Kaarsenfabriek moet men de plaats van de St. Olofskapel
zoeken, die omstreeks 1560 afgebroken is, en van nog een derde
molen.
Achtereenvolgens zullen ·we nu de lotgevallen nagaan van d e
eerst genoemde vier buitendijkse percelen, te beginnen met de
meest oostelijke molen, waar nu de eerste huizen aan d e Hoge
Schielandse Zeedijk staan, te noemen perceel A , vervolgende
met de scheepswerven en de tweede molen (percelen B, C en D).
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Op 29 September 1631 (Eigenboek no. 348 folio 137) verkochten Jan Reijniersz., <Jcheepmaker, als man en voogd van Machteltgen.
Jansdr.; Adrijaen Jacobsz., <Jcheepmaker en Arijen Cornelis z. d e n
Reus, voogden van Jan G erritsz. de Bruijn, erfgenamen van Jan
Gerritsz. de Bruijn den Ouden en Emmitgen Jansdr., een helling·
en werkplaal<J, ten oosten begrensd door de IJssel of Nieuwe Sluis
en aan de westzijde Arijen Jacobsz., <Jcbeepmaker. Koper werd
Harper Cornelisz., scheepmaker.
Reeds enige jaren later (27 Augustus 1638; Hypothecatieboek
no. 458 folio 199 vso) verkocht Harper zijn <Jcheep<Jtimmerwerf en_

<1chuur aan Adriaan Mathysz., wiens zoons en erfgenamen,
Mathys Adriaensz. en zijn halfbroeder Cornelis Jansz. van der
J\1.ey, op 21 Juni 1644 besloten hun gemeenschappelijk eigendom
te verdelen; Mathys behield de oostelijke helft, Cornelis de-·w este]ijke en zo ontstonden de percelen A en B.
Mathys verkocht perceel A op 1 Mei 1650 aan ·JanWillemsz.
Coy, vervolgens werd eigenaresse Jannetge Florisdr. Cincq,
weduwe van Cornelis Pietersz. de Lange (7 Mei 1660).
Hoevvel er in 1631 sprake was van een helling en schuur, evenals bij volgende verkopingen van een timmerwerf, toch moet er een
molen bij . geweest zijn, want in 1695 schrijft men, dat Cornelis
Coy een pelmolen verkoopt, eerst geweest zijnde een zaa_qmolen,
met huis en. erf, begrensd ten O os ten door de IJ s se l.
Door vererving kwam perceel A in handen van Hendrina Bosvelt, weduwe van Jannetgen's zoon Florens de Lange, die het
2 3 April 1688 verkocht aan bovengenoemde Cornelis Ariensz. Coy.
De volgende eigenaars waren: Joost Pereboom, 5 April 1695;
Cornelis Jaersvelt, 29 Januari 1707, deze was nog eigenaar in
1734 (blijkens een verpondingsregister); wanneer hij het verkocht
bleek niet, maar in 1758 wordt Leendert Claasz. Donker genoemd, wiens erfgenamen hef overdeden aan Huybert van der
Pols op 22 April 1758. Vervolgens Pieter van Veen, 3o April
1762; Hendrik Smaasen, 4 Februari 1803; Anrta Clasina Snep,
weduwe van Jacob Bleuland, tesamen met Hendrik van Heek,
pelmolenaar, op 8 Maart 1824. Dit gemeenschappelijk bezit (in
de verpondingsregisters nu bekend onder no . 3420) werd bij acte
van scheiding, d.d. 21 Augustus 1824, gesplitst in een oostelijk
deel van de weduwe· Bleuland (Kadaster oud sectie E 528 en
529) te weten een optrek of tuinhuis en erf met nog een vertrek,
mitsgade1·s keuken en schuur ter zijde daar annex, alsmede een
bloem en oofttuin; en een westelijk deel van Van Heek (sectie
E 530).
Anna Bleuland verkocht haar deel in 1833 aa·n Ds. Jan D.
H. Knackwoerst; volgende eigenaars vvaren: Marius A. G.
Porstman; Pieter de-Waal, 19 Maart 1852; Izak Kruijt, 18 Maart
1·859; Stoomsleepdienst-reederij Van der Garden en Compagnie,
13 Januari 1895; Hubertus van Vlaardingen, 27 Maart 1905.
Perceel no. 530 (het ,:vestelijke gedeelte van wat wij oorspronke lijk perceel A noemden) werd door Van Heek v erkocht
aan Klaas Jonkheid Sr., 5 September 1835; diens zoon Klaas Jr.
kocht het van papa op 19 Januari 1872.
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De huizen op de percelen 529-530 werden in 1906 afgebroken
en door van Vlaardingen herbouwd in 1908. In 1942 ,verden ze
,vegens de dijkverhoging opgevijzeld.
Perceel B, in 1644 ontstaan, werd door Cornelis Jansz.
van der Mey, ,1cheepmaker! op 10 Mei 1666 verkocht aan Leendert Fransz. Schoonderwoert, nl. een huis, schuur e n ,1cheep<1limmerwerf, belend door de eigendom van Florens de Lange in
het oosten en van Jan Claa~z. V ":rbesem ten westen.
Frans, Cornelis, Marrichje en Magdaleentje Leenderts Schoonderwoert, erfgenamen van Leendert Fransz. en Deliaeritgen
Matheusdr. Kuysel, verkochten hun erfdeel aan Hendrick
Pietersz. Vloeker op 20 Januari 1700. In deze acte is sprake
van een huis, schuur en erf, zijnde drie woningen onder één dak.
In 1721, 3 October, compareerden vervolgens voor Schepenen
van Gouda Bartholomeus van der Molenbrugh, gehuwd met
Neeltje van den Bergh, Gerrit en Pieter van den Bergh, kinderen
en erfgenamen van Grietje de Ridder, in haar leven weduwe van
Jan van den Bergh, enig erfgenaam van Hendrik Vlocker(s) en
verkochten perceel B aan Jan Hoebeek.
De executeurs testamentair van Grietje de Haen, weduwe van
Jan Hoebeek, verkochten op hun beurt perceel B aan Maarten
Koot op 9 Mei 1760.
Merkwaardigerwijze wordt hier weer gesproken over drie
woningen onder één dak, net als bij de verkoop in 1700, terwijl
in 1673 duidelijk vermeld wordt huis, schuur en scheepstimmerwerf, terwijl in 1789 bij de verkoop door Maarten Koot er weer
twee huizen zijn en een ,1cheep,1limmerwerf.
20 Februari 1789 besloot Maarten zijn scheepswerf over te
doen aan zijn zoons Abraham en Aart: een Jcheepdimmerwerf en
twee woningen, helling, ,JleepheLLing, kaapdlanoer, ,1pil en rollen daartoe behorende, uitgezonderd echter de houten loods.
We gaan nu eerst over tot de bespreking van de volgende
percelen.
Per c e e 1 C was omstreeks 1600 eigendom van Jacob Jansz.
en vervolgens van diens zoon Leendert J acobsz.
Op 13 December 1627 compareerden voor Schepenen van
Gouda (Eigenboek no. 347 folio 6i vso) Gerridt Quirynsz. Hola
als curateur over den boedel van Aechgen Gysbertsdr. weduwe
wylen Leendert Jacobsz za: ende heeft overgegeven Arien ende
Job Jacobsz de zwagers van de voornoemde Aechgien Ghys3

berts (mede comparerende) d'helft van een erff off heldinge met
een vervallen schuijr ende t gundt daer op ende inne meerder is
staende . . . leggende buyten dycxpoort buytens dycx belendt
aende oostsyde de weduwe van Jan Gerridtsz ( = Jan Gerritsz.
de Bruijn den Ouden, eigenaar van de percelen AB)ende aende
westsyde Jan Jacobsz. Item noch de helft van vyer dubbele
aertJcbuyten, daer van als mede van de vsz heldinge de kooperJ
de wederhelft toebehoort, etc.
Genoemde Adriaen Jacobsz. en Fijchgen Cornelisdr., weduwe
van Job J acobsz. verkochten hun eigendom aan Jan en Thomas
Leendertsz. Koeblaer, ( 1 2 November 1632 ). Door vererving
werd nu eigenares Annetgen Jansdr. Koeblaer, die huwde met
Jan Claesz. Verbesem, mede scheepmaker. Zij overleed voor
1665, ·want Jan Claesz. hertrouwde 26 April van dat jaar.
De volgende eigenaar , ..,as Joris J ansz. Soeteman, de aan~omst van zijn eigendom was niet te achterhalen. Reeds in 1675
verkocht Joris de :w erf (14 Juni) aan Jan Maertensz. Bockhoven
(er zijn acten v,,àarin gesproken wordt van Jan Hendriksz. Bockhoven, of hiermede dezelfde persoon bedoeld wordt is niet duidelijk). Van de erfgenamen Bockhoven ging de werf over in
handen van Jan Ariensz. van der Haes (24 Juni 1718), vervolgens van Christiaan van den Bergh (15 Februari 1766), en tenslotte, even als perceel, B van Abraham en Aart Koot (24 Mei
1

799).

Het . P e r c e e 1 D is voor de geschiedenis van de scheepswerven niet belangrijk, eigenaars war en o.a. H endrick Harmensz.
Herberts, vervolgens (voor 1612) Jan Jacobsz., die er dan ee n
"<1cbeepJtimmerman<1heldingb" heeft liggen, ten westen begrensd
door de "statsseldingh" (zelling, uite rwaard), dus onbebouwd
terrein. 28 Juni 1641 wordt eigenaar Poulus Bolnes, wiens kleinkinderen en erfgena men de werf verkopen aan Dirk Jansz. van
Middelhoven (13 Mei 1671). Op 13 Mei 1671 nam Dirk er
een hypotheek op, op een "scheeptimmermanshelling met behuysing ende Jaegmolen".
De v olgende eigenaar was wel Job Gerritsz. Kaen, want
deze v erkocht een zaagmolen met huis en erf, in het oosten begrensd door de eigendom van Jan Bockhoven (perceel C) en t en
westen de stadszelling, aan Cornelis Ariensz. Koij (1687). Van
zaagmolen werd het pelmolen, eigenaar Joost P ereboom, vervolgens diens weduwe, Lijsbeth Cats, die de pelmolen in 1r23
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verkocht aan Teunis Romeyn, tenvijl zij zelf in het oostelijk
deel van dit pand bleef wonen, zodat ook perceel D tenslotte
gesplitst werd.
We zien dus de scheepswerven samengroeien tot één geheel,
en wel de percelen B en C, met als eigenaars de gebroeders
Abraham en Aart Koot.
Aart Koot (overleden te Gouda op 28 Mei 1820) had een half
jaar tevoren zijn aandeel in de werf verkocht aan Dirk Borkus
(acte gepasseerd voor notaris D. Kleij te Capelle aan de IJssel,
d.d. 15 November 1819), dcbeeplimmerman te Capelle en wel: de
helft in twee woonhuizen onder een dak, nog een huis, een <1cbeepdlimmerLoorh, een pikhuid, drie Jcheepdheliingen, en erve.
Tegelijk ging Borkus met de erfgenamen van wijlen Abraham
Koot een compagnieschap aan, onder de naam Firma Dirk Borkud en Compagnie.
Uit het contract blijkt duidelijk hoe klein dit bedrijfje toch
eigenlijk was: de contractanten zouden een gelijk aandeel dragen
en genieten, in winst als verlies; Borkus werd directeur en kreeg
uit de kas der firma daarvoor/ 1 o pe r week; b e ide partijen zouden f 150 storten om daaruit de maandelijkse uitgaven te bekostigen, elke maand zou het verlies of de winst , v orden gedeeld.
Enige jaren later, 5 April 1823 werd de firma opgeheven,
Borkus kocht het andere deel van de erfgenamen Koot en was
nu alleen eigenaar v an het gehele complex.
Op 17 October 1854 ov erleed Dirk Borkus' echtgenote en
bij de daarop volgende boedelscheiding van 18 October 1856 werd
besloten dat Dirk de scheepwerf in zijn geheel zou behouden.
Na het overlijden van Dirk, 12 October 1867, n a m zijn zoon
Jacob de zaken over. Hoewel zijn bedrijf een ruim bestaan opleverde, vvaren familieomstandigheden de oorzaak dat bij zijn
dood (16 December 1887) de scheepswerf zwaar belast bleek.
Na rijp familieberaad werd beslote n dat de schoonzoon Willem
Bokhoven het bedrijf met de schulden zou overnemen.
Bokhoven, zelf aannemer zijnde, belastte zijn zwager Hubertus
van Vlaardingen, gehuwd met Dirkje Maria Borkus, met de
leiding van het bedrijf. Het was ook op diens aanraden dat van
Vlaardingen in ijzer ging bouwen, waarv oor door Burgemeester
en Wethouders van Gouda op 27 Augustus 1889 vergunnmg
v erleend werd voor d e bouw van een dmederij.
Op 1 M e i 1893 verkocht Bokhoven de werf aan van Vlaardingen.

Nu brak een voorspoedige tijd aan; 1 Februari 1905 besloot
van Vlaardingen zijn zoon Jacob mede in de zaak op te nemen
en ontstond de Firma H. van Vlaardin_9en.
Het grootste schip op deze werf gebouwd was het zeeschip
Aawang, groot 720 ton, in 1920 van stapel gelopen.
1-Ioe oud de naam van de scheepsvverf "Het Kromhout" is,
bleek uit de genoemde bescheiden niet. Eerst in de acte van scheiding d.d. 25 April 1888 komt deze naam voor.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het scheepvaartverke.er door de Mallegatsluis zodanig, dat ijverig gezocht
·w erd naar een verbetering van de verbinding IJssel- Gouwe.
Van 1880 dateren de Goudse plannen A en B, volgens het
eerste zou er een nieuwe sluis komen in het Buurtje, het B-plan
behelsde een sluis in de richting van de dijk, ,vaarbij de scheepswerf gèheel verdwenen zou zijn.
Op de grote kaart, een rivierkaart van omstreeks 1900, is de
ligging van de besproken percelen duidelijk te zien.
Omstreeks de twintiger jaren volgt dan de verplaatsing van
het bedrijf naar de Gouderakse oever der rivier.
Hiermede eindigde de geschiedenis van vijf eeuwe n scheepsbouw aan de Goudse IJsseloever.
Gouda, Juni 1949.

