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De bloei van Gouda in de late middeleeuwen is 
grotendeels ontstaan door de scheepvaart, door 
de bijzondere positie van de stad met het 
tolhuis aan de zuidelijke ingang van de 
Doorvaart door Holland. De passage door de 
stad en de vaart tussen Gouda en de 
Spaarndammersluis aan het IJ en de Zuiderzee 
kon vaak lang duren. Gouda werd maar al te 
vaak gezien als een lastpost, die moedwillig de 
doorvaart vertraagde ten eigen bate en die 
voortdurend de waterhuishouding van Rijnland 
verstoorde. Amsterdam, Delft, Leiden en 
Rotterdam ambieerden eeuwenlang andere 
parallelle doorvaartroutes, die pas in de 
zeventiende eeuw tot stand kwamen, en dan 
nog in beperkte mate. Gouda heeft echter evenveel eeuwen met steun van Dordrecht en Haarlem 
consequent en soms met geweld de unieke positie in de doorvaart verdedigd.  

De lezing op 7 juni toonde diverse factoren die de vaart door Holland in de late middeleeuwen 
beïnvloeden. Er werd een genuanceerd beeld te geven van de Goudse houding. Daarbij werd een 
“out of the box” blik op de route geworpen vanuit de schepen zelf: de vroege Rijnvaart, nieuwe 
vroegmiddeleeuwse handelsroutes, de handelsschepen en hun schippers en eigenaars, navigatie op 
zee en de zeileigenschappen van de schepen, middeleeuwse sluizenbouw, het karakter van de aan- 
en afvoerende waterwegen, de relatie met overige scheepvaart in de regio, de trek- en beurtvaart, 
het waterschap van Gouda, de waterregeling van het stedelijke vaarwegennet, de invloed van het 
weer op korte en lange termijn, milieueffecten van de scheepvaart, en de belangen van de 
overheid, de staat.  

Dolph Blussé heeft in zijn Rotterdamse jeugd de scheepvaart met de paplepel ingegoten gekregen. 
Zeilend op de Nieuwe Maas, de Zeeuwse en de Friese wateren zag hij de naoorlogse 
binnenvaartvloot slinken en de laatste zeilende vrachtschepen van het water verdwijnen. Hij was 
rond 1970 betrokken bij de oprichting van het Openlucht Binnenvaart Museum te Rotterdam en rond 
de eeuwwisseling zat hij in de schouwcommissie van de stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel te 
Gouda. Sinds de beëindiging van zijn medische loopbaan heeft hij meer tijd voor de 
cultuurhistorische kant van Gouda en bestudeert hij de geschiedenis van de Goudse scheepvaart.  
Hij is als voorzitter van het Historisch Platform Gouda betrokken bij de cursus Goudologie en bij de 
opzet van het programma Goudzoekers voor schooljeugd en maakt deel uit van het redactieteam 
van de Goudse Canon. In 2006 was hij samen met Jan Hensema gastconservator in museumgoudA 
voor de tentoonstelling “Doorvaart door Gouda”.  

 


