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Voor u het nieuwe gratis Gouda Waterstad Magazine met daarin het complete 
programma van Gouda Waterstad in de maand juni. Daarbij interessante 
artikelen over  de rijke historie van Gouda en het Water door de eeuwen heen. 

Gouda Waterstad Sterevenement in het Gouwe Havenkwartier

Alsjeblieft,

#9  

2014

Gouda Waterstad staat voor het waterstelsel 
van de stad met zijn historische tolvaart waar-
door Gouda groeide en bloeide, ook staat het 
voor de organisatie die jaarlijks met een festival 
aandacht vraagt voor het cultureel erfgoed ‘het 
Water van Gouda’.

In 2006 werd Gouda Waterstad opgericht met als 
doel dit cultureel erfgoed levend te houden. Er  
wordt jaarlijks aandacht gevestigd op het ontstaan 
van Gouda aan de monding van de Gouwe en de 
ligging aan de Holland se IJssel. Ook het unieke 
sluizenstelsel, de  bijzondere bouwwerken als Am
sterdams  Verlaat, Visbanken, Donkere Sluis, Ha
vensluis, Tolhuis en  Stolwijkerschutsluis staan dan 
in het  middelpunt van de belangstelling samen 
met de prachtige verzameling oude bedrijfsvaar
tuigen in de Museumhaven en de Mallegatsluis als 
toegang tot de Hollandse IJssel.

Samenwerking
Inmiddels is Gouda Waterstad de paraplu van het 
evenement waaronder diverse echte Goudse orga
nisaties de afgelopen jaren bij zijn  betrokken, zo
als Harmonieorkest De Pionier, de Museum haven, 
Buurtschap Stolwijkersluis, Toneelverenigingen, 
Reederij de IJsel, Kanovereniging De Goudse Ped
del, De Poorters van het Amsterdams Verlaat en 
het Watergilde. Dit jaar is ook de nieuwe onder
nemersvereniging Gouwe  Havenkwartier nauw 
betrokken. Samen willen we Gouda Waterstad tot 
een geweldig succes maken met volop activiteiten 
voor jong en oud!
 
Goed voor Gouda
Het is voor alle partners een eer om Gouda niet 
alleen als Kaasstad, Keramiekstad en Kaarsenstad, 
maar ook als Waterstad op de kaart te zetten. We 
nodigen iedereen van harte uit om te komen ge
nieten van alle feestelijke evenementen in onze 
prachtige historische stad!
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colofon 
Gouda Waterstad Magazine is een uitgave van de 
ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier en 
verschijnt ter gelegenheid van Gouda Waterstad.

Ontwerp, productie en realisatie: 
Peterpaul Kloosterman (2pk.nl)
Karen Boekholt (honingen.com)

Teksten: Sander Enderink, Cilia van Hofwegen,  
Paul Rietjens, Henkjan Sprokholt, Bregje de Wit,  
Margreet Windhorst (redactie)

Foto’s: Willem de Boer, Streekarchief Midden 
Holland Gouda en Museum Gouda

partners van gouda waterstad:
• Stichting Open Monumentendagen, Gouds  
   Watergilde en Stichting Gouda Waterstad 
• Ondernemersvereniging Gouwe Havenkwartier 
• Goudse Gidsen Gilde 
• Merlijntheater en Maskerade
• Shantykoor West Zuidwest
• Museumhaven Gouda
• Sluiswachtersgilde
• Goudse Sint Jan
• Marina Perdijk
• Goudse Peddel
• Harmonieorkest de Pionier
• Timbres Divers

Gouda Waterstad is mogelijk gemaakt door de 
bijdragen en de inzet van onze partners en de 
gewaardeerde financiële bijdrage van:
Donaties: IJsselfrontbedrijven, Middelwatering, , 
Bezemerfonds, Aannemer Th van Dijk, Kraanbedrijf 
Nederhoff, Makelaar Alpha, Bespaarhuis, Makelaar
dij  Dupree, Wijngo, Stubbe Logistiek

Subsidies en Sponsors: Gemeente Gouda,  
SOG, Rabobank Gouwestreek, Feadship Royal 
Dutch Shipyards
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geld als water?
Waterwegen al eeuwenlang levensader van Gouda
door Bregje de Wit 

waar rook is, is water
De Goudse pijp en de Goudse wateren
door Cilia van Hofwegen 

inHoud gratis Gouda WaterStad maGazine oplage: 10.000 ex

agenda juni landelijk monument van de maand 
De landelijke Open Monumentendag heeft het waterstelsel van Gouda 
in juni 2014 uitgeroepen tot landelijk Monument van Maand. 
Waterwandelingen, demonstraties van sluizen en lezingen 

FeStiVaL in Het GouWe HaVenKWartier 
agenda donderdag 19 en vrijdag 20 juni  
Een verrassende start van Gouda Waterstad ~ Festival in Gouwe Havenkwartier  op 
donderdag 19 juni. Vier op vrijdag 20 juni de zomer met een echte lounge!

FeStiVaL in Het GouWe HaVenKWartier 
agenda zaterdag 21 en zondag 22 juni
Ook dit jaar de spannende IJsselregatta, twee podiumvullende orkesten,
varend theater, kinderspelen, table d’hôte en veel meer!

~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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30GoudSe HarinG ontraadSeLd
De (her)ontdekking van lang verborgen Goudse bedrijfstak
door Henkjan Sprokholt 

door de wol geverfd
Wol en water in de Goudse volmolens
door Sander Enderink 

23

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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#9  

2014

De landelijke organisatie van Open  
Monumentendagen heeft het waterstelsel 
van Gouda in juni 2014 uitgeroepen tot  
landelijk Monument van Maand.

Het thema van Open  Monumentendag 2014 is 
‘Op reis’. Dit behelst onder meer aandacht voor 
vervoer en transport via de weg, het spoor of het 
water. 
De waterverbinding van Vlaanderen naar de Noor
delijke Hanzesteden door het centrum van Gouda 
droeg eeuwenlang bij aan de groei en bloei. De 

doorvaart via de IJssel, de Havensluis, de histo
rische Haven, de Donkere Sluis, de Gouwe, het 
Amsterdams Verlaat, het waterweefsel in de bin
nenstad en het waternetwerk rond Gouda in het  
Groene Hart, vormen samen ‘Gouda Waterstad’.

Gedurende deze maand wordt er in dit kader 
veel georganiseerd: waterwandelingen, expo-
sities, demonstraties van sluizen en lezingen. 

Landelijk monument 
van de maand juni 2014

foto: Museum Gouda
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met dank aan PUBLEX

st janskerk

vvv
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gouwe havenkwartier
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bogen

w
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hoge gouwe

lage gouwe

Expositieroute
Water in het Raam

LANDELIJK 
MONUMENT

agenda gouda waterstad juni 2014

Deze expositie brengt de stad van vroeger tot leven in een fotowan
deling langs de bestaande en gedempte grachten van de Gouwe, de 
Raam, de Haven tot aan de Nieuwehaven. De verhalen van vroeger 
zijn prachtig behouden in schilderijen, etsen en oude foto’s. Bezoe
kers zijn van harte uitgenodigd om een (gratis) rondgang te maken 
en te genieten van hoe het verleden en het heden in elkaar over 
loopt. De fotoposters vormen een lint via bovengenoemde straten. 
Bij de expositie verschijnt een speciale folder met een beeldende 
beschrijving. De folder is gratis af te halen bij het VVV en diverse 
ondernemers in het Gouwe Havenkwartier. 

De collectie sluizen van Gouda bestaat uit 14 sluizen 
die in en om de stad zijn gelegen. Samen vormen ze 
een bijzonder ensemble. Het museum bezit de slui
zen niet, maar koestert ze toch als een van de kroonjuwelen van 
‘de natste stad van Nederland’, Gouda. Het museum beheert de 
informatie over deze sluizen in de vorm van een beschrijving van 
een collectie, waarlangs je kunt wandelen of fietsen of gewoon ook 
virtueel via uw webbrowser kunt bekijken. Het is de bedoeling dat 
nabij de sluizen en andere objecten QRcodes zichtbaar worden 
aangebracht. Via een app op de telefoon (scan QR) zijn ter plekke 
de gegevens van deze website te raadplegen. Op dit moment zijn 
de Donkere Sluis, De Havensluis en de Mallegatsluis in het Museum 
opgenomen. Zie www.goudsvirtueelsluizenmuseum.nl

expoSitie ‘Water in Het raam’
Gedurende de HeLe maand juni  zie route op Het Kaartje

Wandel mee met de vertel
ler en reis terug naar de 16e 
eeuw. In die tijd was Gouda 
een belangrijke doorvoer
haven en een welvarende 
stad. We ontmoeten schip
perszoon Wouter Hugesz op 
zoek naar zijn vader en de 

machtige schout Floris van Assendelft. Maar pas op! Visboe
ren en gespierde Zakkendragers schuilen tussen de wande
laars. Gaandeweg komen we een eeuwenoud mysterie op het 
spoor, een lang vergeten misdaad die in Gouda heeft plaats
gevonden. Kunnen we deze zaak alsnog oplossen? Reserveer 
deze Storytrails (storytrail.nl/arrangementen/gouda.html) nu 
met 5 euro korting met de actiecode ‘goudawaterstad’ voor 
€ 12,50 per persoon. U ontvangt een bevestiging per email. 

Op vrijdagavond zal er  een singalong plaatsvinden in het 
Best Western Hotel. Hier gaan koren en groepen spontaan 
hun songs ten gehore brengen. De toegang is gratis. Er wordt 
echter een vrijwillige bijdrage gevraagd voor gemaakte kos
ten.

preVieW GoudS VirtueeL SLuizenmuSeum 

De speciaal voor deze gelegenheid gemaakte film ‘Gouda 
Waterstad, Stad van twee rivieren’ vertelt ieder ½ uur over 
het water als bron van ontwikkeling en welvaart in Gouda. 
De unieke ligging, op de plaats waar IJssel en Gouwe sa
menkomen, heeft ervoor gezorgd dat handelsstromen in de 
middeleeuwen en de eeuwen daarna niet ‘om Gouda heen’ 
konden. 
De lokale economie floreerde in die tijd als nooit tevoren. 
De bierindustrie bediende zelfs België en de Goudse kleipijp 
was jarenlang een begrip in binnen en buitenland. 
De Stichting ‘de Goudse Pijp’ is onlangs opgericht om ervoor 
te zorgen dat de kennis en traditie van het aloude pijpenma
kers ambacht behouden blijven. Het ambacht is inmiddels 
opgenomen op de unesco lijst van immaterieel erfgoed. De 
Stichting heeft een expositie ingericht en een echte pijpen
maker geeft regelmatig een demonstratie.

Gouda: Stad Van KLeipijpen en riVieren
aLLe zaterdaGen 11:00 – 17:00  de moriaan

1

1

StorytraiL Gouda WaterStad

SinG a LonG

aLLe zaterdaGen 13.30 – 15.30

VrijdaG 27 juni 20.00 BeSt WeStern HoteL 2

2

3

4



6 gouda waterstad – festival in het gouwe havenkwartier 2014

�������������

������
������

�������
���

��
���

����
��

��
��
��
���
��

���
���

��
��
���
���
��
��

��
��
��
��
�

�
��
�
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��

��
��
��
��
��
�
�

��
��
��
��
���
��
��
��
��
��
�

��
���

���
��

��
���

��

��
����
����

���
���

���

�����
������

�����

������������

���
����

���������

������
��

�������������

������������

�����������������

����������

�������������
���������� ������������

�
������

����������

����
���������

��������������

Betaald met 
een glimlach 

Blue 
Mon
dayaangeboden door goudabruist.nl
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Het Gouds Sluiswachtersgilde laat dit moment weer tot leven 
komen. Met een stel kruisende deuren in de Donkere Sluis 
werd een golf door de stad gestuurd. De Donkere Sluis werk
te twee eeuwen lang als spuisluis tot de Haven in 1954 werd 
afgedamd. De kruisende deuren zijn op dit moment uniek in 
de wereld en het Gilde demonstreert de werking van deze 
bijzondere sluisdeuren. 

Internationaal shanty festival over het werk en de zware omstan
digheden aan boord van schepen, maar ook de achtergronden van 
de vrouwen die aan wal zijn. Er zullen 7 groepen gaan optreden: Te 
weten Trim Rig and Doxy (UK), Patrick & Miquel (Fr) en uit Nederland 
Onstuimig Schuim, Nelsons’s Blood, De Boekaniers en uiteraard het 
Viswijvenkoor Gouda en Shantykoor West Zuidwest. 

U kunt met Marina Perdijk stevig (circa 4 uur) doorstappen langs vele 
waterwerken van Gouda. Uw kijk op de strijd tegen, maar ook het 
bijzondere gebruik van het water kunt u grondig bijspijkeren. Marina 
is Goudoloog van het eerste uur en heeft zich grondig verdiept in de 
bijzondere waterhuishouding van Gouda. Ontdek kleine polders en 
dijkjes en zie hoe belangrijk de sluizen door de eeuwen heen waren. 
Aanmelden tot uiterlijk woensdag voorafgaand aan de wandeling 
via www.goudawaterstad.nl, bevestiging van de deelname volgt per 
mail.

BurGerS Van Gouda, opGeLet

‘er Wordt GeScHuurd!!’

SonGS aBout FiSH and SHipS 2014 

SLuizen, moLenS en GemaLen
aLLe zaterdaGen 13:00 & 14:30  donKere SLuiS

zaterdaG 28 juni 13.00 – 17.00             GouWe HaVenKWartier 

aLLe zaterdaGen 11:00 (BeHaLVe 21 juni)            StadHuiS

agenda gouda waterstad juni 2014

Onder leiding van het Goudse Gidsen Gilde maakt u een bij
zonder illustratieve wandeling van ca 1,5 uur langs het unieke 
waterstelsel van Gouda Waterstad met de sluizen, bruggen 
en panden. Tijdens de wandeling bent u om 14:30 uur getuige 
van een demonstratie van de Donkere Sluis. Kosten 3,50 pp 
va 12 jr. Aanmelden: www.goudsegidsengilde.nl of VVV.

Al wandelend door de nauwe straatjes in het gebied waar 
Gouda in de 11de eeuw is ontstaan krijgt u een goed beeld 
van de complexiteit van het historische waterstelsel. Hoe
wel sommige waterlopen zijn gedempt is dit waterstelsel en 
de z.g. kerkring mede aan de hand van het straatbeeld goed 
te reconstrueren. Gratis verkrigbaar bij VVV op de Markt

WaterWandeLinGen 
aLLe zaterdaGen 14:00 uur

Het Water in HiStoriScH Gouda 

Gedurende de HeLe maand juni

Open   M
onument van de Maand

wandelrOute 

langs bijzondere 

monumenten 

aan het

juni 2014

waterstelsel GOuda

monumentenstad.nl

Stichting Open Monumentendag Gouda

Postbus 367 – 2800 aj  Gouda

info@monumentenstad.nl

Open Monumentendag Gouda

wordt mede mogelijk gemaakt door: 

• 2pk.nl Peterpaul Kloosterman  

 ontwerp en typografie

• Alpha Makelaardij

• Bouw- en aannemersbedrijf Th.J. van Dijk

• Den Hoed Aannemers

• Dupree Makelaardij o.g.

• Gemeente Gouda

• Houtman Aannemersbedrijf

• Mozaïek Wonen

• Punselie Biscuit House

• Rabobank Gouwestreek

• Woonpartners Midden-Holland

De twaalfhoekige Jeruzalemkapel naast het 

weeshuis is uniek in zijn soort in Nederland. De 

Goudse priester Gijsbert Raet liet de kapel in 

1504 op eigen kosten bouwen uit dankbaarheid 

voor zijn behouden terugkeer van een pelgrim-

stocht naar Palestina. De vorm is afgeleid van de 

Heilig Grafkerk in Jeruzalem.

In het kleine plantsoen even 

verderop staat het Joodse 

Poortje. Tot 1976 was het 

de toegang tot de joodse 

begraafplaats elders in de 

stad. Het is nu een monument ter nagedachtenis 

aan de joodse Gouwenaars die in de Tweede 

Wereldoorlog zijn omgekomen.

U gaat terug naar de Vroesentuin die u helemaal 

uitloopt met de kerk steeds aan uw linkerzijde. 

Achter de kerk staan enkele aardige pandjes. 

Zakkendragers-

huisje 

Enig overgebleven 

muurhuis bij de Sint 

Jan. Gildehuis van de 

zakkendragers uit 

begin 17e eeuw. Loop door tot de Kerksteeg en 

ga naar rechts. U bent weer op het marktplein 

waar deze wandeling begon.

Er is nog veel meer te beleven en te genieten 

in Gouda. U kunt bijvoorbeeld het Ambachten-

kwartier ontdekken. Schuin links tegenover 

de Kerksteeg ligt de winkelstraat De Korte 

 Groenendaal. Loop deze straat in. Rechts ziet u 

een plattegrond van dit kwartier. Ga bij de eerste 

kruising rechtsaf. Dit is de Naaierstraat. Hier 

kunt u de ambachten van Gouda ontdekken. Van 

stroopwafels tot ambachtelijke chocolade, van 

kaas tot keramiek, van kaarsen tot wereldmode. 

We zien u graag terug op 

Open Monumentendag  

zaterdag 13 september 2014

vervOlG wandelrOute

3
4
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Kuiperstraat 22

T  0182-522333 / 06-24624057

www.2pk.nl

2PK ontwerp en typografie
Al 25 jaar creatief communicatie ontwerp

in drukwerk en websites. Met passie voor 

letters en ambachtelijk drukwerk.

Het logo van 
Gouda Waterstad
is ook van de hand 

van 2PK

Hoge Gouwe 127

T  0182-55 13 66 / 06 - 14 48 62 74

www.honingen.com

Galerie Honingen
Galerie Honingen is sinds 1997 gespecialiseerd in 

hedendaags realisme en vertegenwoordigt een  

select aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland

G a l e r i e  -  A r t  G a l l e r y

H o n i n g e n
sinds 1997

Vijverstraat 2

T  06-55 11 36 90

www.pure-music.eu

Pure Music Productions
Music & Event Productions 

Management 

Consultancy

Oosthaven 28
T  06-15 38 60 63
www.dehollandschemaagd.nl

Galerie De Hollandsche Maagd 
Aansprekende kunst van nu in een pand uit 
1500. Exposities met hedendaagse kunstenaars 
en atelier Anita Gaasbeek achter de galerie.



9gouda waterstad – festival in het gouwe havenkwartier 2014

Jacques Ignatius de Roore (1743): het ultieme symbool van 
de positie van Gouda: de Goudse stedemaagd overheerst de 
 riviergod. (Foto Willem den Boer)

Waar zou Gouda zijn zonder water? Ner-
gens! Of in ieder geval niet waar het nu is. 
Niet voor niets beginnen veel geschiede-
nisboeken over Gouda met het ontstaan 
van de stad op de plek waar de Gouwe in de 
Hollandse IJssel uitmondt. Waarschijnlijk 
vonden de eerste ontginning en bewoning 
in de Middeleeuwen plaats rond 1100. De 
nederzetting ontwikkelde zich in wissel-
werking met veranderingen in de natuurlij-
ke omstandigheden en kreeg in 1272 stads-
rechten. De daarbij behorende privileges 
vormden de basis voor verdere groei.

Dwars door de stad liep de vaarroute tussen Vlaan
deren en NoordDuitsland, waarlangs alle scheep
vaarthandel van noord naar zuid en vice versa moest 
gaan, tenzij men over de Noordzee voer. Omdat 
die vaarweg ‘buiten dunen’ toen nog vol gevaren 
was, gaven veel schippers de voorkeur aan de route 
‘binnen dunen’. De route door Gouda was de enige 
toegestane, vanwege de tollen die langs die vaarweg 
betaald moesten worden. 

Langste sluis ter wereld
Alle schepen moesten de Donkere Sluis passeren, 
die de IJssel en de Gouwe van elkaar scheidde. Deze 
Donkere Sluis is de oudste sluis van Gouda. Hoe oud 
hij precies is, is onbekend. Oorspronkelijk was dit 
een keersluis; dat wil zeggen dat schepen de sluis 
alleen konden passeren als het waterpeil aan beide 
kanten van de sluisdeuren gelijk was. Dat leverde 
lange wachttijden op. Dit probleem werd verholpen 
door de aanleg aan het Amsterdams Verlaat van een 
tweede sluis in 1436. Tenslotte kreeg de vaarweg 
door Gouda in 1615 ook nog een sluis aan het einde 
van de Haven. Zo ontstond de langste schutsluis ter 
wereld, van de sluis bij het Amsterdams Verlaat tot 
de Havensluis.

Dure route
In Gouda moesten passerende schepen tol betalen. 
Aan de Havenmond verscheen in de veertiende eeuw 
een tolhuis. Dat is verschillende keren herbouwd 
en uitgebreid en staat er nog steeds. Het varen en 
schutten door Gouda kostte veel tijd. De schippers 
waren daardoor genoodzaakt geld in de stad uit te 
geven voor levensmiddelen, reparaties etc. Zodoen
de bracht de verplichte vaarweg Gouda niet alleen 
tolinkomsten, maar ook andere financiële voorde
len.
In 1577 werd voor grote oorlogsschepen de Malle
gatsluis geopend als verbinding tussen de Turfsingel 
en de IJssel. Zij hoefden daardoor niet langer door 
de binnenstad te manoeuvreren. Vanaf 1598 moch
ten ook grote vrachtschepen de route door de Mal
legatsluis nemen. Zij moesten wel 36 uur in Gouda 

Waterwegen al eeuwenlang levensader van Gouda

geld als water?
Bregje de Wit 

~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€~€
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blijven liggen en armengeld betalen, zodat de stad 
hierdoor geen inkomsten zou missen. 

Bierbrouwerijen
De handelsroute door Gouda zorgde voor aanvoer 
van grondstoffen en afvoer van producten. Daardoor 
bloeide ook de industrie op in de stad. Zo ontwik
kelde zich bijvoorbeeld in de 14e eeuw de Goudse 
bierbrouwerij, op basis van geïmporteerde granen, 
turf uit de omgeving en steenkolen uit het buiten
land. Een groot deel van de productie werd geëx
porteerd, onder andere naar Vlaanderen. De belas
ting op bier vormde een belangrijke inkomstenbron 
voor het stadsbestuur. De bloei van de Goudse 
bierbrouwerij duurde tot de tweede helft van de 16e 
eeuw. 

Lakennijverheid
Van de veertiende tot in de achttiende eeuw werd 
in Gouda ook laken geproduceerd. Laken was een 
wollen stof, waterafstotend, warm en zacht, die 
voornamelijk werd gebruikt voor bovenkleding. Het 
productieproces bestond uit verschillende bewer
kingen, zoals verven, weven, vollen (vervilten), rek
ken, scheren. Oorspronkelijk werd inlandse wol ge
bruikt, maar al gauw ging men over op betere wol uit 
Engeland en Schotland, later ook uit Spanje. Gouds 
laken werd tot ver buiten de stad verhandeld.
Behalve voor de aanvoer van de grondstoffen en de 
afvoer van de eindproducten speelde het Goudse 
water nog op een andere manier een rol in deze nij
verheid. Het zwaarste en smerigste onderdeel van 
het productieproces, het vollen of vervilten, werd 
begin zeventiende eeuw gemechaniseerd met twee 
volmolens, aangedreven door waterkracht. Aan de 
Veerstal werd de Kleine volmolen gebouwd, eni
ge tijd later gevolgd door de Grote volmolen aan 
de oostkant van de Haven. Voordien werd er met 
de hand, of beter gezegd met de voet, gevold. De 
wollen lappen werden in een kuip gelegd, zeep of 
volaarde (een kleisoort) en vocht (urine was ge
bruikelijk) werden toegevoegd,  waarna vollers met 
blote voeten in de kuip op de lappen trappelden en 
stampten, zodat de stof verviltte. Volmolens vervin
gen dit zeer zware werk door het gedurig opnemen 
en laten vallen van grote houten stampers op de 
wollen stof. Mechanisering van het vollen met wa
terkracht was in die tijd een bijzonderheid.

Potten- en pijpennijverheid
Twee andere – aan elkaar verwante – Goudse takken 
van nijverheid die hier zonder vervoersmogelijkheid 
niet gebloeid zouden hebben, zijn de pottenbakkerij 
en de pijpmakerij, waarin zeer veel Gouwenaars hun 
brood verdienden. De pottenbakkerij kwam op aan 
het eind van de zestiende eeuw, bloeide in de ze
ventiende, en ging achteruit in de achttiende eeuw. 
Eind negentiende eeuw begon een nieuwe bloeipe
riode. Door steeds over te gaan op nieuwe soorten 
aardewerk heeft die nijverheid het zo lang volgehou
den. De Goudse pijpmakerij ontstond in het begin 
van de zeventiende eeuw en ging na 1750 langzaam 
achteruit.
Beide industrieën gebruikten klei die van elders 
aangevoerd werd, en zetten hun producten tot ver 
buiten Nederland af. Zij werden dus zo dicht moge
lijk bij vaarwegen gevestigd. De pijpmakers lieten 
de rauwe pijpen bakken in de ovens van de potten
bakkerijen. Ook het daarvoor benodigde vervoer 
gebeurde over water.

Blekerij
Een dienstverlenend bedrijf dat sterk van het water 
afhankelijk was, is de blekerij, die in Gouda in de 
negentiende eeuw tot grote bloei kwam. Goudse 
blekerijen stonden zo goed bekend, dat zij klanten 
in een groot deel van Nederland bedienden. Het ver
voer van de was gebeurde over water. Alle blekerijen 
waren te vinden langs de singels om de binnenstad, 
waar  nog volop ruimte was om bleekvelden aan te 
leggen en water het makkelijkst aan te voeren was. 
Op de stadsmaquette in Museum Gouda zijn aan de 
buitenkant van de stadssingels bleekvelden met ha
gelwit wasgoed te zien. 

Drukte bij de Mallegatsluis, jaren dertig van de twintigste eeuw.

Waar zou Gouda zijn zonder het water? Nergens!
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Negentiende eeuw: industrialisatie
In de negentiende eeuw ontstonden in Gouda langs 
de singels nieuwe industrieën, terwijl oude zich daar 
uitbreidden en gemechaniseerd werden. Het best 
bereikbaar voor grote schepen waren de Turfsingel 
en de Vest, en daar kwamen dan ook de meeste 
nieuwe bedrijven. De bekendste is de Goudse stea
rine kaarsenfabriek, in 1853 opgericht aan de Raam, 
toen nog een gracht. In 1858 zocht de fabriek een 
nieuwe vestigingsplaats voor uitbreiding. De direc
tie overwoog aankoop van de loodwitfabriek aan de 
Kattensingel, maar besloot uiteindelijk tot nieuw
bouw aan het Buurtje, bij de Turfsingel en de Malle

gatsluis. Uiteindelijk is het bedrijf, door uitbreidin
gen en fusies, een multinational geworden.  
Andere bedrijven aan de Turfsingel en de Vest waren 
bijvoorbeeld een krijtmalerij, de Goudsche Machina
le Garenspinnerij, de Coöperatieve IJsfabriek Willem 
Barendsz, stoomzeepziederij De Hamer,  de fabriek 
van stoom en andere werktuigen van A. de We
ger, de ijzergieterij van Cosijn, die zich ontwikkelde 
tot fabriek van stoomwerktuigen, de gasfabriek, 
de Coöperatieve graanmalerij van de Boerenbond, 
de Goudsche Melkinrichting en de plateelfabriek 
Zuid-Holland. 

Aan de Kattensingel, Blekerssingel en Fluwelensin
gel lagen al veel blekerijen. In de negentiende eeuw 
werd een aantal daarvan uitgebreid en met stoom
kracht gemechaniseerd. Op de grond die nog vrij 
was of vrij kwam tussen de blekerijen en de woon
huizen werden fabrieken gevestigd. Aan de Katten
singel werden houtzagerijen en houtbewerkende 

Luchtfoto (KLM Aerocarto) uit 1923 van Plateelfabriek 
Zuid-Holland. De kleischuur ligt rechts van het midden  
direct aan de Turfsingel. 

Meer lezen over monumenten in Gouda? 
 » Lees verder in Erfgoud

het magazine van Open Monumentendag Gouda.  
Vanaf eind juli verkrijgbaar bij de Goudse boekwinkels.

www.monumentenstad.nl
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fabrieken gevestigd en 
uitgebreid, een bestaan
de loodwitfabriek (anno 
1786) werd gemechani
seerd, voorts kwamen 
er een machinefabriek, 
ijsfabriek, koordfabriek. 
Waarschijnlijk is er aan de 
Blekerssingel een fabriek 
van ‘minerale wateren 
en gazeusedranken’ ge
weest, maar verder vond 
men daar, naast woonhuizen, alleen blekerijen. 
Ook op de Fluwelensingel lagen veel blekerijen, 
waarvan ‘De Rijzende Zon’ op de hoek van de singel 
met Klein Amerika de grootste werd. Nieuw werden 
opgericht de garenspinnerij Spit en De Vletter, een 
beenolie, houtlijm en gelatinefabriek, een geme
chaniseerde houtdraaierij en een meubelfabriek.
In 1855 kreeg Gouda een spoorverbinding met Rot
terdam en Utrecht, in 1870 ook met Den Haag. Toen 
bleek nog eens duidelijk, hoe belangrijk het water 
voor de stad was. Bedrijven die voor aan en afvoer 
van het water afhankelijk waren, hadden zich altijd 
langs het water gevestigd, en hadden geen behoef
te aan vervoer per trein. Er was bovendien geen 
vaarverbinding tussen het station en de singels. De 
Goudse bedrijven bleven dus voorlopig gebruik ma
ken van de aloude vaarwegen, waar de stoomvaart 
voortdurend uitgebreid werd. Zelfs zware onderde
len van stoommachines en stoomketels werden per 
schip aangevoerd.

Nieuwe vestigingsplaatsen,  
nieuwe vervoersmiddelen
In de twintigste eeuw vond de Goudse industrie 
geen nieuwe ruimte meer langs de singels. Ook het 
gegroeide bewustzijn van de overlast die fabrieken 
veroorzaakten, noodzaakte tot vestiging verder 
weg van de stad. Langs het Jaagpad werd een nieu
we pijpen en aardewerkfabriek gebouwd, aan de 
Goudkade kwam een fabriek van vuurvaste produc
ten, terwijl aan de Nieuwe Gouwe westzijde een 
verfstoffenfabriek gebouwd werd. Deze bedrijven 
vervoerden veel grondstoffen en producten over 
het water. Maar tegelijk kwam het vervoer over de 
weg en per trein op. Als vestigingsfactor won de 

verkeersweg het uiteindelijk  van het water. Grach
ten werden gedempt, beweegbare bruggen werden 
vervangen door vaste, bebouwing en natuur moes
ten plaats maken voor wegen en parkeerplaatsen. 
Na de bouw van de Julianasluizen konden schepen 
de binnenstad op afstand passeren. In 1954 werd 
de Havensluis gesloten. De navelstreng van de stad 
met het water leek voorgoed doorgesneden.
Leek. Aangezien ons hier in Gouda , om met Leo 
Vroman te spreken, de Gouwe door de aderen 
vloeit, moet vroeg of laat de relatie met het water 
hersteld worden. Vanaf midden jaren tachtig van de 
vorige eeuw wordt daarnaar gestreefd. Het com
mercieel gewin speelt daarbij een grote rol. Gouda 
moet ‘vermarkt’ en het water dient als onderschei
dende trekker. Maar ook  het bewustzijn van en 
terugverlangen naar al het moois, dat verdwenen is, 
zijn drijfveren. Er ontstaan werk en actiegroepen, 
plannen en voorstellen, analyses en inspiratieboe
ken. In 1991 kreeg Gouda een prachtig binnenha
venmuseum, waterwegen door de binnenstad wor
den vrijgemaakt, er is een plan om de Havensluis 
weer open te maken, etc. Wij willen ons kostbaar 
watererfgoed koesteren!

Binnenhavenmuseum bij de Mallegatsluis 

De Mallegatsluis in bedrijf
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De Mallegatsluis in bedrijf

Wachtlokaal naast de Mallegatsluis

T  06-52 41 69 20

www.museumhavencafé.nl

Museumhavencafé
Voor lekkere lunch, goede koffie, het betere 

Nederlandse speciaalbier en geweldig uitzicht. 

Ook voor feestjes en partijen.

Tijdens Gouda Waterstad
een mini-festival rondom 

I.P.A. bieren: Het beter 
gehopte schippersbier. 

Korte Raam 2a

T  0182-523849

www.handboekbinderijdewaterjuffer.nl

De Waterjuffer 
Handboekbinderij, kunstboekbinderij en 

boek-restauratieatelier.Werkzaamvoorparti-

culieren,archieven,bibliothekenenmusea.

Tijdens Gouda Waterstad
regelmatig demonstraties 

papierscheppen met 
watermerken

Spieringstraat 107

T  06-81 40 55 08

www.punselie.nl

Punselie Cookie Company B.V.
Deze ambachtelijke Goudse stroopkoekjesfa-

briek produceert volgens traditioneel recept al 

140 jaar het lekkerste stroopkoekje. 

Kom en reserveer tijdens  
Gouda Waterstad een  
rondleiding door de fabriek 
tegen gereduceerd tarief ! 

Hoge Gouwe 45a

T  06-22758394

www.lijstenateliervelsink.nl

Lijstenatelier Velsink 
Voor een smaakvolle en conserverende 

inlijstingvanalleswatvooruvanwaardeis.

Tevensingelijstekunst,antiekencuriosa.

Laat je op zaterdag 21 juni van 12-16 u  
gratis portretteren door een 

 professionele fotograaf. De hele 
maand juni geldt voor alle antieke 

schilderijlijsten en showmodellen een 
(extra) korting van 15%.
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Edwin de Kemp Fotografie 
 
U springt er uit met mijn foto’s! 

Hoge Gouwe 15
T  06 - 51 96 37 22
www.edwindekemp.nl

Oosthaven 6 

T  0182-58 19 58

www.dengouwenaar.nl

Den Gouwen Aar
Gespecialiseerd in bier, zo’n 600 soorten op voorraad. 

Tijdens Gouda Waterstad vertellen we ook wat Gouda met 

bier had. Bier van weleer: uit het archief het recept van 

Gouds Kuytbier gebruikt om bier nieuw leven in te blazen

Oosthaven 12

T  06-27 27 54 13

www.goudastudios.nl

Music Art Centre Gouda Studio’s 
‘Where business meets pleasure’. Een cultureel 

centrum met kantoor- /werkruimte, vergaderruimte 

en activiteiten op het gebied van kunst en muziek.

Lange Tiendeweg 78

T  0182-511574 

www.illusiegouda.nl

Bloemwerk De Illusie 
Voor een fris boeket tot een exclusief bloem-

stuk met pot. Ook corsages, rouwkransen of 

een enkele subtiele bloem in originele vaas. 
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met dank aan PUBLEX
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agenda festival  donderdag 19 + vrijdag 20 juni

Gouda ~sterk~ aan de IJssel organiseert aan het begin van het 
Gouda Waterstad Festival verrassende optredens door Gouwe
naren voor Gouwenaren. Gratis. Houd de media in de gaten 
voor meer informatie. 

De tweede Julianasluis wordt deze middag officieel in gebruik 
genomen. In samenwerking met de provincie Zuid Holland 
worden de volgende programmaonderdelen georganiseerd:

Het GouweHart Orkest, bestaande uit vergevorderde amateurs 
en professionele musici, speelt dit bekende stuk van G.F. Hän
del, dat op 1771717 voor het eerst werd uitgevoerd met een 
enorme bezetting vanaf boten in de Theems in Londen. Dat de 
muziek na drie eeuwen nog steeds even levend en feestelijk is 
kunt u horen in de Garenspinnerij , waar het GHO het met een 
wat kleinere bezetting ook zal laten sprankelen.  
Naast Watermusic staan op het programma: een compilatie van 
muziek van Ch.W. Glück (17141767) en het eveneens zeer ge
liefde Eine kleine Nachtmusik van W.A. Mozart. Entree: 8 euro 
Zie ook: http://www.facebook.com/gouwehartorkest

VerraSSende Start Van Het FeStiVaL

openinG tWeede juLianaSLuiS

WatermuSic Van HändeL

donderdaG 20:00 – 22:00 uur        drijVend podium

VrijdaG 19 juni

VrijdaG 20:15 uur            cuLtuurHuiS GarenSpinnerij

12:30  uur  VertreK Vanuit StadHuiS   marKt

14:00 uur VertreK drijVende SteiGer ijSSeLKade

Sluizenwandeling met Marina Perdijk vanaf het oude Stadhuis 
langs sluizen en gemalen naar het sluiseiland waar u officieel 
zal worden ontvangen, getuige kunt zijn van de officiële in 
gebruikname rond 13.30 uur en een rondleiding krijgt. Deze 
wandeling is gratis en u dient zich via de website www.gouda
waterstad.nl een te melden.

Feestelijke rondvaart met Jan Salie door de nieuwe sluis. U 
wordt vergezeld door schepen uit de Museumhaven. De kosten 
van deze bijzonder vaart van va 1,5 uur zijn € 10 pp. Ticket bij 
de VVV op de markt
Rondje Juliana. Zie onder zaterdag 21 juni.
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feel the beats
 dance the

rhythm

Where
acoustic

meets
electronic

Get Lounged collective. Ervaar best 
of both worlds met dit muzikanten 

collectief. Dance muziek met 
energieke soulfull live elementen.

W W W . P U R E - M U S I C . E U

muziek & event produkties 

management en consultancy 

producent van o.a. 
getlounged collective en 

checkpoint mary
                 

T +31(0)6 551 13 690
info@purE-music.Eu
www.purE-music.Eu
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agenda festival  vrijdag 20 juni

Vier de zomeravond! 
De vrijdagavond staat in het teken van lounge, eat & dance op het 
water en de kades van de Visbanken, Oost en Westhaven. Het ge
bied is die avond omgetoverd tot een lounge in de open lucht met 
drie muziekpodia. Live muziek van o.a. Getlounged collective en ac
teur, presentator en DJ Winston Post.

De restaurants Brunel, Kamphuisen, Scheeps, Proeven, Buiten Eten 
+ Drinken en Gouda Studio’s serveren een culinair walking dinner 
met zomerspecialiteiten en drankjes. 
Ook is er divers entertainment; op de foto voor een bijzonder 
 ‘Waterstad’ portret door Edwin de Kemp, een speed-styling door 
Cosmo Hairstyling & Beautycenter, laat je vereeuwigen door portret
schilder Suzan Schuttelaar, ga sporten met  Living Well sport en & 
fitness, bezoek meubelopleukerij & workshops door Mixed up & Sas
sebas naaiatelier, of doe mee aan een put wedstrijd georganiseerd 
door Golfbaan IJsselweide.
East & West Harbour Lounge is autovrij, gratis toegankelijk en voor 
iedereen die van het goede leven wil genieten! Wie wil, danst, loungt 
en eet tot zonsondergang op de Goudse grachten en aan het einde 
wacht een schitterende verrassing!

eaSt&WeSt HarBour LounGe
17:00 – 23:30 uur        ooStHaVen – WeStHaVen & ViSBanKen
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Hoge Gouwe 51
T  0182-61 99 21 / 06-42 01 56 56
www.ambachtelijkplateel.nl

Ambachtelijk plateel
Deel kennis, laat het ambacht niet verloren 
gaan! Volg de passie van een plateelschilder in 
sfeervol atelier.

Keizerstraat 4
T  0182-60 48 94
www.gouda-inhetzonnetje.nl

In het Zonnetje 
In het Zonnetje, oudste bar van Gouda,  
het oude omgetoverd in het nu met als  
specialisatie Wijnen, Whiskey’s en Cocktails.

Doelenstraat 32
T  0182-51 40 10
www.123gebak.nl

Banketbakkerij van Dijk & Zn 
Bereklauwen tijdens Gouda Waterstad: 
per stuk € 1,15

Peperstraat 94
T  0182-52 00 22
www.veldehalewijn.nl

Wijnkoperij Van de Velde & Halewijn 
Op twee na oudste ambachtelijk bedrijf in Gouda. 

Onderscheidend door directe inkoop, eigen bottelarij, 

proeverijen en mogelijkheden voor arrangementen.

Peperstraat 94
2801 RG  Gouda

telefoon 0182 - 52 00 22

e-mail info@veldehalewijn.nl

www.veldehalewijn.nl

Speciaalzaak in wijnenSinds 1818

sinds 1818
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De Engelse soldaat William Baernelts be-
zocht in 1616 Gouda, wandelde over de 
Haven en de Gouwe en kreeg een lumineus 
idee. Hij dacht: ‘Dit is de perfecte plek om 
een pijpenmakerij te beginnen. Hier zijn 
waterwegen om grondstoffen aan te leveren 
en ovens om pijpen te bakken. Via hetzelfde 
water kunnen mijn producten naar klanten 
worden vervoerd’. Voeg hierbij het vakman-
schap van de Engelsman en een 17e eeuwse 
succesformule was geboren. 

Feit en fictie
Het bovenstaande verhaal heeft geen waterdichte 
historische onderbouwing en is ontsproten aan de 
fantasie van een enthousiaste stadsgids. Wat wel 
vaststaat, is dat de pijpenmakerij een flinke impuls 
gaf aan de toen kwakkelende economie van de stad. 
Een eeuw later leefde bijna de helft van de Goudse 
bevolking van de kleipijp en was de Goudse pijp een 
begrip in binnen en buitenland. En dat allemaal 
dankzij het water.

Engelse klei
De grondstoffen moesten van verre komen. De 
eerste pijpenmakers waren gewend te werken met 
witbakkende klei, ook wel aarde of pijpaarde ge

noemd. Dit materiaal komt in Nederland niet voor. 
De kleigroeven van het Engelse Cornwall, Devon en 
Wiltshire leverden het witte kaoline, de belangrijkste 
component van porselein. Kaoline geeft de beste 
resultaten bij een temperatuur van 1200° C en con
tinentale klei bij 970° C. De eerste pijpen die Bae
rnelts liet bakken bij pottenbakkers waren bros en 
breekbaar. Dat is ook de reden waarom er nauwe
lijks gave exemplaren uit de begintijd bewaard zijn. 
Rotterdam was de stapelplaats voor veel grondstof
fen. Handelaar was niet altijd een volledige dagtaak. 
Zo importeerde rond 1615 een arts ook pijpaarde uit 
Wiltshire en kolen uit Wales. Vanaf 1627 verleende 
de stad aan Francois Davids acht jaar octrooi tot de 
alleenverkoop van tabakspijpaarde binnen de repu
bliek. Zijn afnemers hadden geen enkele invloed op 
kwaliteit en prijs.

Zoeken naar kwaliteit
Het is logisch dat de pijpenmakers naar alternatie
ven zochten. Ze experimenteerden met zogenaamde 
Keulse aarde die de pottenbakkers ook gebruikten. 
Populair werd een mengsel van Keulse aarde met 
een klein deel Maastrichtse en soms ook Rozendaal
se aarde. De Maastrichtse klei kwam uit de Ardennen 
via Maastricht per schip naar Gouda. Rozendaalse 
klei kwam uit het Belgische Doornik via Rozendaal. 
De kwaliteit van de grondstof bleef een probleem. 
In 1636 werd Jasper Joosten aangesteld als kleimeter 

De Goudse pijp en de Goudse wateren

waar rook is, is water
Cilia van Hofwegen 

Gevelversiering 1736 – hout, inventaris museum 2057
Reliëf afkomstig van het huis van een schipper die aan de Haven, Gouwe of Turfmarkt woonde.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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voor touback ende volaerde. Voor de diensten van de 
keurmeester moest de afnemer betalen. De pijpen
makers weigerden omdat ze in Maastricht en Ro
zendaal ook al meetloon hadden betaald. De Vroed
schap loste het dilemma op met het afgeven van een 
keur waarin rechten en plichten waren vastgelegd. 
Bovendien moest de kleimeter een eed afleggen. 
De schepen werden in volgorde van binnenkomst 
gelost. De meter kon niet even iets regelen met een 
schipper die haast had. De hoeveelheden klei wer
den uitgedrukt in tonnen, de hoeveelheid die past in 
een harington van nauwkeurig omschreven afmetin
gen.

Samen sterk
Een volgende stap was gezamenlijke inkoop. Een co
operatie van vier of vijf handelaren kocht voor eigen 
rekening een partij of zelfs een heel schip met klei 
die werd doorverkocht aan pijpenmakers. Ook bij 
deze leveringen waren er klachten over de kwaliteit. 
Het is duidelijk dat klei vol houtgens niet zo geschikt 
was voor fijne aarden pijpen. Het probleem was dat 
de klei niet altijd rechtstreeks werd aangeleverd. 
Enkele pientere pijpenmakers kwamen op het idee 
gezamenlijk klei in Duitsland te kopen. Ze huurden 
schippers in die volledige scheepsladingen naar 
Gouda brachten. Hiervoor werd een notariële akte 
opgesteld waarin de namen van de afnemers plus de 
gewenste hoeveelheden voor drie jaar werden vast
gelegd. Voor de schippers was dit een veilige bron 
van inkomsten en voor de fabrikanten een gegaran
deerde toelevering van grondstoffen. 

Schade en schande
Dat het niet altijd goed afliep, blijkt uit een aan
tekening van notaris Straff in ’t Veldt. In 1664 leed 
schipper Bartelt Oldenrogge schipbreuk op de Rijn. 
Het ruim van zijn schip was gevuld met de klei voor 
22 pijpenmakers en had een waarde van 1191 gulden. 
Over compensatie van de schade is niets gemeld. 
Wellicht had het Grootschippersgilde hier een taak 
om de gedupeerden te helpen. Schippers die zich 
in Gouda vestigden, moesten minstens drie jaar in 
Gouda wonen, poorter zijn, 150 gulden inschrijfgeld 
betalen en onder Goudse vlag varen. De zes sterren 
van het Goudse stadswapen schitterden dan ook in 
steden als Antwerpen, Dordrecht en Hamburg en in 
het verre Oostzeegebied.

Al snel was de pijpenindustrie in Gouda een niet 
meer weg te denken economische peiler. Sinds 
1660 had Gouda ook een pijpenmakersgilde, dat 
onder andere toezag op prijzen, kwaliteit en lonen. 
De leveranciers van grondstoffen zagen soms ook 
mogelijkheden zelf het eindproduct af te zetten. Ze 
richtten – weer officieel bij de notaris  een ven
nootschap op. Klei werd in Keulen ingekocht, per 
schip vervoerd naar Gouda en in de vorm van kleipij
pen weer geleverd aan een agent in Amsterdam.

Onmisbaar water
Op de Goudse wateren was het een drukte van be
lang. De schippers voeren naar de Turfsingel waar 
ze hun lading losten. De klei werd opgeslagen in 
een luchtige loods om te rotten. De grote brokken 
klei werden daarna in water geweekt. Bij dit zoken 
kwamen plantenresten en andere verontreinigingen 
los. Daarna werd de klei gedroogd, in stukken ge
slagen en opnieuw gezookt. Tenslotte werd de klei 
gemalen in de kleimolen en in de vorm van kleinere 
kleibroden naar de werkplaats van de pijpenmaker 
gebracht. Afhankelijk van de hoeveelheid, bestem
ming en de afstand werd de klei per kar of per boot 
vervoerd. Aan de Turfsingel stonden diverse molens. 
Tot eind 19e eeuw stond tussen de Erasmusstraat en 
Veerstraat bijvoorbeeld een molen die toen gebruikt 
werd voor het malen van tras (tufsteen).

Van klei naar pijp
In de pijpenmakerijen verrichtten mannen, vrou
wen en kinderen de 32 handelingen die nodig zijn 
om van klei een pijp de maken. Pijpenmakers be
schikten niet over ovens om de pijpen te bakken. 
Eenmaal afgewerkt en gepolijst, werden ze in een 
speciale pijpenpot gestapeld en per boot naar een 
pottenbakker gebracht. De ovens lagen wegens 

Potterspoort 1786 – gewassen tekening H. Tavenier GHA inven
taris no 54704 De ovens van pottenbakkers lagen buiten deze 
stadspoort
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brandgevaar vaak buiten de Potterspoort aan de 
Gouwe. Pijpenmakers woonden dicht bij het water, 
in de Peperstraat, Achter de Vischmarkt en aan de 
Gouwe. Na het bakken verhuisden de pijpen weer 
naar de pijpenmakerij waar ze werden gesnold (op
gewreven) en gegomd, zodat de lippen niet aan de 
steel blijven plakken. Tenslotte werden de fijne pij
pen verpakt in manden van 10 gros (tenminste 1440 
stuks) en de gewone pijpen in tonnen van 20 gros. 

Acht uur varen
De Goudse pijpen werden tot 1686 iedere maandag 
verkocht op de markt in Amsterdam en de avond 
ervoor ingeladen bij het Amsterdams Verlaat. Vanaf 
1658 kon de reis naar Amsterdam ook per trek of 
jaagschuit worden gemaakt. De reis duurde acht 
uur en behalve reizigers bestond de lading onder 
andere uit wasgoed en pijpen. Na oprichting van de 
eigen donderdagse pijpenmarkt op aan de Nieuwe
haven, hoefde een groot deel van de Goudse pro
ductie geen lange weg meer af te leggen. 

Vervoer naar het buitenland bleef uiteraard tot ver 
in de 20e eeuw per water gaan. De Goudse pijp was 
overal een begrip. In de jaren 20 van de vorige eeuw 
namen de grote fabrikanten als Goedewaagen en 
Van der Want regelmatig deel aan de toen populaire 
wereldtentoonstellingen. Voor een tentoonstelling 
in Philadelphia betaalde het ministerie van Binnen
landse zaken de dure zeereis en verzekering. Na de 
beurs werden de pijpen geschonken aan het plaat
selijke museum omdat transport terug te duur was. 

De meeste ovens zijn afgekoeld en diverse grachtjes 
en watertjes zijn gedempt. Gelukkig heeft Gouda 
nog veel plekjes die herinneren aan de periodes van 
economische bloei toen het water niet alleen bron 
van leven maar ook bron van inkomsten was.

Cilia van Hofwegen is tolkvertaler en achterkleindochter van 
een van de laatste Goudse pijpenmakers.

Hoge Gouwe 157
T  0182-51 14 42
www.rossetti.nl

Rossetti
Waan je in het verleden en geniet van deze 
sfeervolle winkel vol antiek en brocante.

Westhaven 4
T  0182-51 75 72
www.restaurantscheeps.nl

Restaurant Scheeps
Welkom in Scheeps, ons gezellige sfeerres-
taurant. Culinair trefpunt voor fijnproevers en 
levensgenieters ook tijdens Gouda Waterstad.

Al snel was de pijpenindustrie in Gouda een 
niet meer weg te denken economische peiler.
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Oosthaven 9

T  0182-331 000

www.museumgouda.nl

21 en 22 juni  
Expositie i.s.m.  
Museumhaven

Museum Gouda
Museum Gouda brengt de geschiedenis van de 
stad tot leven met kostbare altaarstukken, stoere 
groepsportretten van schutters, een stadsmaquet-
te en een Schatkamer met duizenden voorwerpen.

Oosthaven 20

T  0182-51 27 31

www.restaurantproeven.nl

Restaurant Proeven B.V.
Proeven van alles wat u maar wilt, om zo  

diverse smaken te kunnen ervaren. Keuze uit  

8 tot 12 luxe gerechtjes, of een proeverij.

Op ons terras tijdens het 
weekend live muziek,  Prosecco,  
verschillende soorten ham en 
huisgemaakte bitterballen. 
Kom het proeven!

Hoge Gouwe 137

T  06-22255101

www.traiteriefanteur.nl

Hoge Gouwe 137 - 2801 LE Gouda - 0182 584040
www.traiteriefanteur.nl - info@traiteriefanteur.nl

Verrassend Eten

 Verrassende catering

 Koken op locatie 

 Culinair theater

 Kinderkookfeestjes

 Gezellige kookworkshops 

 Table d’Hôte

 Proeverijen

Hoge Gouwe 137 - 2801 LE Gouda - 0182 584040
www.traiteriefanteur.nl - info@traiteriefanteur.nl

Verrassend Eten

 Verrassende catering

 Koken op locatie 

 Culinair theater

 Kinderkookfeestjes

 Gezellige kookworkshops 

 Table d’Hôte

 Proeverijen

Tijdens Gouda Waterstad
op zaterdag Table d’Hôte

Traiterie Fanteur 
Verrassende eetmomenten ook tijdens 

Gouda Waterstad aan het Amsterdams Verlaat

Hoge Gouwe 137 - 2801 LE Gouda - 0182 584040
www.traiteriefanteur.nl - info@traiteriefanteur.nl

Verrassend Eten

 Verrassende catering

 Koken op locatie 

 Culinair theater

 Kinderkookfeestjes

 Gezellige kookworkshops 

 Table d’Hôte

 Proeverijen

Hoge Gouwe 115

T  0182-33 82 39 / 06-28 5236 72

www.galeriemontulet.nl

Galerie Montulet
De galerie, gespecialiseerd in zowel realistische 

fijnschilderkunst, sculpturen als sieraden, heeft 

inclusief nieuwbouw ‘Glaspaleis’ ruim 400 m2 aan 

multifunctioneel expositieoppervlak.
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Drakenboot wedstrijden voor 16 bedrijventeams en sportor
ganisaties. Ieder team bestaat uit 8 peddelaars en een trom
melaar. Deze laatste bepaalt het tempo van de peddelaars en 
maakt dus het verschil. Kan het team van De Goudse Sportdui
kers/GZC Donk haar titel van 2013 prolongeren? Op de kade is 
gezellig vertier met optredens van de Vlisterzangers. Er klinkt 
een life verslag over het verloop van de wedstrijden. Ca. 15:00 
uur is de prijsuitreiking.
In aansluiting op de prijsuitreiking van de IJsselregatta staat 
de finish van de JONGeren Roei-estafette gepland.
Een groep van 14 Goudse jongeren heeft een wekelijkse con
ditie en roeitraining ondergaan om uiteindelijk in 2 ploegen 
een roeiestafette van 120 km in één dag af te leggen. Deze 
teamprestatie wordt feestelijk afgesloten door tussen 15:00 en 
15:30 uur te finishen bij de IJsselkade.

de 3e ijSSeLreGatta
11:00 – 15:00 uur          ijSSeLKade

agenda festival  zaterdag 21 juni

In de Museumhaven gaan de ‘Schippers aan de Reis’. De schip
pers tonen hoe het maritieme leven van vroeger eruit zag. 
Daarbij waren bijzondere ambachten, zoals klinken, touwsplit
sen  en zeilmaken, net zo belangrijk als het alledaagse werk: 
hoe zorg je ervoor dat je kleine kinderen tijdens het varen niet 
overboord vallen, en waar hang je de was op? Er worden ver
halen verteld en als bezoeker kunt u meehelpen met zeilhijsen, 
een schip naar een andere plek slepen of een anker uitgooien 
en ophalen. Kinderen kunnen spelen met op afstand bestuur
de motor en zeilscheepjes, of leren roeien en wrikken in een 
schippersvlet.  Er is muziek van onder andere de Vlister Zan
gers en op het terras van het Museumhavencafé ‘t IJsselhuis 
valt op culinair gebied van alles te beleven.
Ook de schippers en kapiteinsvrouwen waren vroeger ‘aan de 
reis’. Zij lieten zich door de mode van andere steden en ver
re oorden inspireren, waarmee zij de traditionele dracht van 
thuis soms aanzienlijk hebben beïnvloed. Samen met Museum 
Gouda wordt onder de titel ‘Kabels en Godsogen’ een expositie 
ingericht van traditionele schipperstruien, en in de Museum
haven krijgt de schipperskleding van weleer extra aandacht. U 
kunt meehelpen om een traditionele schipperstrui te breien, 
die u na de tentoonstelling mee mag nemen. Meer informatie 
hierover www.museumhavengouda.nl 

ScHipperS ‘aan de reiS’
11:00- 17:00 uur               muSeumHaVen

Stap op de bok en vaar van de Historische Haven naar de 
 Museumhaven of omgekeerd. Onderweg hoort u van de stads
gids de ware geschiedenis van de panden, de havens en het va
ren door Gouda. Toneelspelers van het Merlijntheater en Mas
kerade staan klaar om u van af de kades mee te voeren in deze 
historie. Wie meevaart zal behoorlijk op de hoede moeten zijn 
voor kwakzalvers en oplichters. Het schijnt dat er op de aanleg
plaatsen vooral een Duitse ‘dokter’ en een vingervlugge Neder
lander op zoek zijn naar eenvoudige lieden die op zoek zijn naar 
hulp bij diverse kwalen.
Ook komen er vast represailles vanuit Leidschendam, dus wordt 
de Donkere Sluis permanent bewaakt door drie van de slimste en 
dapperste militieleden van Gouda. 
De vaart neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. (Voor)verkoop van de 
kaartjes a € 8 pp Gouda Studio’s (Oosthaven 12) of Museumha
vencafé ’t IJsselhuis. Theatervaarten zijn mogelijk gemaakt door 
het fonds ‘Goed voor Gouda’. 

tHeaterrondVaart 
VertreK 11:00-12:30-14:00-15:30 uur 
SteiGer Bij ooStHaVen 12 en de Kade Van de muSeumHaVen
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Een aantal specialisten uit de straat:

De Nieuwehaven; historie in een modern jasje

De Nieuwehaven vormt al eeuwen de toegangspoort tot het hart van Gouda. De straat 

die toegang geeft tot het oude centrum en het belangrijkste winkelgebied van de stad.

Omstreeks het midden van de 14e eeuw werd een ‘nuwe haven’ aangelegd om ruimte te 

scheppen voor de toen al bloeiende handel. Binnenvaartschepen beladen met vracht konden er 

aanleggen, wachtend op het moment dat ze hun handelswaar konden lossen. De haven werd het 

terrein van toe- en afvoer voor Goudse stadsboerderijen en kloosters.

In 1939-40 werd de gracht in de Nieuwehaven gedempt, omdat goederenvervoer steeds minder over 

water en steeds meer over de weg plaatsvond. Dat veranderde het aanzicht van de straat ingrijpend 

en leverde letterlijk meer ruimte op voor ander gebruik.

Zoals de Fietsjongensrace in juli 1952. Over een parcours van 650 meter streden zestien slagers-, 

bakkers- en kruideniersjongens met hun bakfietsen op de Nieuwehaven om de eer. Tienmaal de 

Nieuwenhaven rond, in de stromende regen, maar aangemoedigd door enkele honderden Gouwenaars. 

Koos van Vliet werd uiteindelijk de snelste in 12 minuten en 50 seconden. En behaalde naast de eer ook 

de hoofdprijs van maar liefst twintig gulden!

De gedempte Nieuwehaven kende helaas ook een periode dat de straat meer leek op een 

parkeerplaats dan een historische straat in een binnenstad. In de jaren 70 stond er eén rij auto’s langs 

de stoep aan beide zijden, en een dubbele rij in het midden. Geen aantrekkelijk uiterlijk voor dit stukje historie.

Gelukkig hebben een herinrichting, gerealiseerd in 1996, en de verbouwing van de oude brandweerkazerne 

tot woon/winkellocatie, het beeld van de straat aanmerkelijk verbeterd. De ontsluiting van het 

centrumgebied over de weg werd makkelijker en de straat ontwikkelde zich tot een aantrekkelijke 

looproute richting 'de stad' en als winkelstraat. Inmiddels biedt de Nieuwehaven diverse 

speciaalzaken van hoge kwaliteit. 

Bij de voorbereiding van de bouw van een nieuw wooncomplex, hotel en moderne parkeergarage aan het 

Bolwerk, werden enkele jaren geleden interessante archeologische vondsten gedaan. Het Gouda van de 

middeleeuwen kende elf kloosters. Van één daarvan, het klooster van St. Marie, konden de funderingen en 

daarmee de hele plattegrond op het bouwterrein worden blootgelegd.

Ook de plek van de oude brandweerkazerne (waarvan een eerdere versie in 1929 eindigde als 

‘ijspaleis’ na – hoe ironisch - een brand in een winterse vriesnacht) kent een kloosterverleden. Hier stond 

het Clarissenconvent, gebouwd rond 1470, dat later een heel ander doel diende; als stadstimmerwerf.

De Gouwenaars zijn trots op de historische Nieuwehaven en omgeving. Dat blijkt wel uit het 

buurtinitiatief om het deel van het vernieuwde Bolwerk dat niet direct bebouwd kan worden, te 

voorzien van een ‘pauzelandschap’. Waarmee bezoekers van het centrum van Gouda worden verwelkomd met 

een parkachtige stadstuin en een eigentijds en eigenwijs kunstwerk.

Vandaag de dag staat de Nieuwehaven dus wederom in het teken van ‘handel en nijverheid’; een 

terugkeer naar de oorspronkelijke functie. Een mooie aanleiding om tijdens de Havendagen 2014 op de 

historische grond van de Nieuwehaven eens kennis te maken met het Gouda van nu!

Luc van den Abeelen

Agenda “Nuwe Haven”Juni:Expositie van Toen21 Juni:Fiets-Kinder-Race (13-16u)Verrassings Muziek

24 gouda waterstad – festival in het gouwe havenkwartier 2014
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agenda festival  zaterdag 21 juni

De panden aan de Oost en Westhaven van Gouda hebben alle
maal hun eigen verhaal. De eigenaren vertellen graag over hun 
pand. Soms is het een interessant verhaal soms een anekdote. 
Wie zal het zeggen? Met de gratis passepartout ‘Havenverha
len’ kunt u samen met een deskundige begeleider de verhalen 
horen en ca. een uur lang uw ogen de kost geven. De bewo
ner zal u de geschiedenis van het pand vertellen. Om aan te 
sluiten dient u zich zonder kosten te melden bij de galerie De 
Hollandse Maagd aan de Oosthaven 28. Per aanmelding kunt u 
voor € 2 de brochure Havenverhalen over overige panden aan 
de Haven kopen. 

De tweede Julianasluis is net geopend. Speciaal voor Reederij 
de IJsel en Gouda Waterstad is de nieuwe sluis gereserveerd 
voor rondvaarten. U kunt deze nieuwe sluis als eerste bewon
deren. U vaart in anderhalf uur een rondje via de Cock van 
Leeuwensluis en de Mallegatsluis. Kosten € 10 pp, kinderen tot 
12 jaar half geld. Reserveren bij de VVV. 

VerHaLen acHter de Voordeur 

rondje juLiana 

13:00-17:00 uur     de HoLLandSe maaGd (ooStHaVen 28)

14:00 en 16:00 uur            drijVende SteiGer ijSSeLKade

BurGerS Van Gouda, opGeLet: 

Er wordt geschuurd!

zie proGramma monument Van de maand:

Haal je kapiteinsdiploma tijdens de Waterspelen. De water
scoutinggroepen Cornelis de Houtman en Kastanujo verzorgen 
diverse spellen waar het water een grote rol speelt. Kinderen 
vanaf 7 jaar met zeebenen, moed en doorzettingsvermogen kun
nen hier hun kapiteinsdiploma halen. Ook voor de kleinsten zul
len er spellen zijn. 
Er is een gezellig terras voor matroosjes, piraten en hun ou
ders. Hier geniet je van de lekkerste scheepshappen en dranken 
van Traiterie  Fanteur!  Je kan zelf een ‘kookhandje’ meehelpen! 
Hier geniet je van de lekkerste scheepshappen en dranken!

Als van ouds is de stichting Veenvaren aanwezig met boeren 
schouwen.  Gouda en de Krimpenerwaard zijn onlosmakelijk ver
bonden. Deze schouwen willen dat benadrukken. Niet alleen zul
len ze aanwezig zijn maar u kunt gratis meevaren met een rondje 
door de Goudse grachten. 

WaterSpeLen Voor KidS

mee op de Boeren ScHouW

12:00 – 17:00 uur           amSterdamS VerLaat

12:00 – 17:00 uur           amSterdamS VerLaat

De getijdenrivier De Hollandsche IJssel beweegt op en neer op de 
standen van de maan. De tonen van de getijden zoals die vroe
ger in kloosters en kerken werden gezongen of gebeden, gaan 
ook op en neer volgens een klassiek (o.a. gregoriaans) patroon. 
De tijdstippen waarop ze worden gezongen zijn bepaald door de 
stand van de zon. Acht keer per dag. Het oorspronkelijke ka
tholieke gebruik zal in complete vorm mogelijk in 2015 worden 
uitgevoerd in de SintJan. Ter voorbereiding daarop kunt u een 
gedeeltelijke uitvoering meemaken tijdens een concert door het 
Goudse kamerkoor Cantare. 
Tijdens uw verblijf in de kerk kunt u het water in de Goudse Gla
zen van de Sint Janskerk bewonderen.

Water in de GLazen
16:00 uur                Sint janSKerK

Naar de Fietsjongensrace uit juli 1952. Over een parcours van 
650 meter streden destijds zestien slagers, bakkers en krui
deniersjongens met hun bakfietsen op de Nieuwehaven om de 
eer. Koos van Vliet werd uiteindelijk de snelste in 12 minuten 
en 50 seconden. Tijdens Gouda Waterstad krijgt u de kans deze 
tijd te overtreffen!

FietS-Kinder-race  
13:00 – 16:00 uur           nieuWeHaVen
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Hoge Gouwe 201
T  0182-86 00 86 
www.bestwesterngouda.nl

BEST WESTERN PLUS City hotel Gouda
De ideale uitvalsbasis voor uw bezoek aan 
Gouda Waterstad. Profiteer van onze actie:  € 79,-. 
Check onze site www.bestwesterngouda.nl

Lange Tiendeweg 33
T  0182-51 83 20 
www.blokzijlkleding.nl

Blokzijl Kleding
Al ruim 35 jaar maatgevend in maatwerk. Jasjes, 

Broeken, Kostuums, Shirts en Schoenen alles naar 

uw maten en wensen gemaakt. Tevens ruim 35 jaar 

de echte Paul & Shark dealer in de wijde omgeving.

Hoge Gouwe 19
T  0182-51 41 63
www.kamphuisen.com

Kamphuisen Eet & Drinklokaal
 
* Terras aan het water  
* Proef de ontspannen sfeer

Westhaven 73-74
T  0182-33 10 80
www.jpgadvocaten.nl

JPG Advocaten 
Gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Ambtena-
renrecht, Familierecht en Scheidingsbemidde-
ling, Mediation, Ondernemingsrecht, Incasso-
recht, Letselschaderecht.
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agenda festival  zaterdag 21 juni

Stap in een stabiele Canadese kano en peddel onder bege
leiding van Kanovereniging de Goudse Peddel onder huizen, 
bruggen en winkels door. Beleef de intieme grachten en ro
mantische parkjes. Deelname gratis. 

Vanaf het grote drijvende podium in de historische Haven 
speelt het voltallige orkest van de Pionier swingende stukken. 
Gouda’s Harmonie De Pionier in voltallige bezetting. De Pionier 
verzorgt al vele decennia lang concerten op hoog niveau. En nu 
al vele jaren als partner van Gouda Waterstad. Van klassiek tot 
Pop, musical tot filmmuziek enz. April jl. was Linda Wagema
kers nog de solist. Haar vooraf gingen o.a. Lee Towers. Tony 
Neefs, Sieb van der Ploeg.
Dit jaar zijn de solisten Hanno van der Loo met zijn prachti
ge Sinatra vertolkingen en de rising star Arien Mol. Arien voelt 
zich thuis met een stevig Rocknummer maar ook met een ge
dragen ballade. Het orkest staat onder leiding van Dick Ver
hoef. Bijwonen vanaf het grote terras van Proeven en Buiten is 
gratis. Na afloop kunt u op het terras nog lang naswingen. Het 
optreden van de Pionier op het buitenpodium is mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank Gouwestreek.

intieme GracHten Van Gouda

GrootS optreden Van 
orKeSt de pionier

midzomer GracHtenFeeSt
zie VoLGende paGina » 

13:00-17:00 uur           SteiGer ooStHaVen 12

15:00-17:00 uur                        drijVend podium

Het Opleidingsorkest, kortweg OLO, van Gouda’s Harmonie De 
Pionier bestaat uit 35 leden. Deze muzikanten maken al wat lan
ger muziek en worden beschouwd als de kweekvijver voor de Pi
onier. Het OLO staat onder leiding van Xandra Zijlstra.
Het repertoire dat zij spelen is van pop tot jazz, van licht naar 
klassiek, zij zijn van alle markten thuis. Optredens verzorgen zij 
op jeugdfestivals, op speciale gelegenheden. Onlangs werd nog 
een mooie eervolle prijs binnengehaald op het ‘Sastival’ voor 
jeugdorkesten.

Aan de langste tafel van Gouda ontvangt Traiterie Fanteur voor 
de elfde keer vele gasten voor een heerlijk diner. (reserveren 
0182 584040 of www.traiteriefanteur.nl ) 

podium Voor de jeuGd Van de pionier

taBLe d’Hôte

13:30-14:30 uur            drijVend podium 

19.00 uur   amSterdamS VerLaat
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Westhaven 73

T  06-54747209

www.pharosfin.nl

Pharosfin BV 
Begeleiding bij en implementatie van de 

 financiële administratie en ERP-software 

door middel van training en detachering.

Hoge Gouwe 23
T  0182-51 89 79 / 06-53 51 25 85
www.restaurantbrunel.nl

Brunel 
Ontspannen en betaalbaar dineren in sfeervol 
restaurant of op ons prachtige terras op de 
Visbanken

Ronsseweg 551
T  0182-55 58 88
www.notarisgouda.nl

Notariskantoor De Waard & Wagener
Notariskantoor voor familierecht, onroerend goed, 

stichtingen en verenigingen, bedrijfsoverdrachten, 

vennootschappen en ondernemingsrecht

•

ronsseweg 551  
2803 zk gouda 

tel.: (0182) 555 888 
fax: (0182) 555 877

e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

•

Molenwerf 22
T  0182-58 33 00 / 06-53 93 96 99
www.blomatelier.nl

Blomatelier 
Inspirerend bruidswerk en afscheidsbloemwerk  
events, duurzame objecten, uitdagende work-
shops bloemcreaties ook per post in NL.

I N T E R N A T I O N A L  F L O R A L  D E S I G N
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agenda festival  zaterdag 21 & zondag 22 juni

Bij het vertrek van de gastschepen uit de Museumhaven wor
den de festiviteiten daar afgesloten met de ‘Schependans’, 
een magisch tableau vivant van varend erfgoed, dat in slow 
motion door de haven manoeuvreert.
Vanzelfsprekend kan dat vergezeld worden met een hapje en 
een drankje bij het Museumhavencafé. Didier Spoorlijn plaat
jes voor een gezellige afsluiting.

Op het grote Podium in de historische Haven van Gouda zet 
het groot film en musicalorkest ‘Timbres Divers’ uit Dordrecht 
een spetterende show neer. Timbres Divers is een uniek orkest 
met een geluid dat vergelijkbaar is met het bekende Metropool 
Orkest. Het accent ligt op film en musicalmuziek, maar ook 
andere ‘timbres’ als pop, jazz, bigband en klassiek maken deel 
uit van de muziekmix van dit veelzijdige orkest. Dit concert is 
mogelijk gemaakt door Feadship. Meegenieten is gratis. 

ScHependanS

Gouda WaterStad matinee
timBreS diVerS

zondaG 12:00-13:00 uur             muSeumHaVen

zondaG 14:00-16:00 uur            podium HaVen

Brunel, Kamphuisen eet & drinklokaal, Scheeps, Gouda Stu
dio’s music art centre, Proeven en Buiten eten+drinken vormen 
met elkaar een lint van gezellige terrassen en podia 
(aan de Vischbanken, op de St Jansbrug en een drijvend podi
um in de Oosthaven) langs de voor deze gelegenheid autovrije 
Goudse grachtengordel. Ga op stap met de walking dinnercard 
om culinair te genieten bij de genoemde restaurants, kom bor
relen op de terrassen en geniet van spetterende jazzy optre
dens!  

midzomer GracHtenFeeSt
17:00-23:00 uur    ooStHaVen - St janSBruG  & ViSBanKen 
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Bijschrift??

Bijschrift??
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Een mooie bijkomstigheid van de bouw van 
de maquette ‘Gouda 1562’ in 2012 is dat een 
aantal zaken met betrekking tot de ontwik-
keling van de stad duidelijker is geworden. 
Een van de frappantste voorbeelden daar-
van is de zogenaamde Buizenkolk aan het 
Veerstal, een tot nog toe volstrekt onbe-
kend onderdeel van de stadsaanleg.

In 1991 werd de Dijkspoort of Rotterdamse Poort 
opgegraven door Golda in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek. Bij het vooronderzoek werd al het beschikbare 
kaartmateriaal bestudeerd, waaronder de kaart van 
Jacob van Deventer uit circa 1562, waar de stads
maquette in museum Gouda op is gebaseerd. 

Blauw veegje
Op die kaart viel een blauw ‘veegje’ op, ten zuiden 
van de Dijkspoort, op het Veerstal. Was Van Deven
ter uitgeschoten met de blauwe verf of werd hier 
bewust iets aangeduid? Als we iets beter kijken, 
lijkt het erop dat er een rechthoekige structuur is 
getekend en dat hij die blauw heeft willen kleuren. 
Zekerheid daaromtrent kreeg ik niet bij gebrek aan 
aanvullende gegevens. Bovendien vond ik op de 
twee zogenaamde netkaarten die in de Biblioteca 
Nacional te Madrid bewaard worden helemaal niets 
van de blauwe structuur terug. Dus toch een vergis
sing?

Vermoeden van een sluis
Er zijn echter meer aanwijzingen dat de Dijkspoort 
aan de veldzijde eens in het water stond en dat Van 
Deventer dus een soort uitmonding op de IJssel 
laat zien. Zo staat op een aantal afbeeldingen van 
de Dijkspoort een valbrug voor de poort getekend. 
Dat is hoe dan ook een aanwijzing dat het water van 
de Turfsingel ooit verder doorliep. Eigenlijk is dat 
ook niet meer dan logisch: tot het midden van de 
zestiende eeuw waterde het achterland van Gouda 
zonder tussenkomst van poldermolens af op de IJs

sel door eenvoudigweg de sluizen bij laagwater open 
te zetten. Een uitwateringssluis aan het eind van de 
Turfsingel ligt dan voor de hand, vergelijkbaar met 
de Hanepraaisluis aan het eind van de Fluwelensin
gel. Dan zou de uit 1580 daterende Mallegatsluis dus 
een voorganger hebben gehad.

Historische speurtocht
Soms komt de oplossing voor dit soort vraagstuk
ken uit één document dat duidelijkheid verschaft, 
maar vaker is het zo dat een veelheid van kleine 
aanwijzingen langzaam maar zeker de nevel doet 
optrekken. Zo ook hier. In de loop der jaren kwam ik 
telkens weer aanwijzingen tegen voor het feit dat er 
op het Veerstal meer aan de hand was. Er is bijvoor
beeld vaak sprake van ‘twee gaten’, die bewaakt 
moeten worden. Een ervan blijkt de haveningang te 
zijn. Was die andere dan de zijl van de Peperstraat? 
Of ging het om een andere opening? Ook weten we 
dat de oostelijke helft van het Veerstal doorgaans 
werd aangeduid als het Hoofd en al vroeg bestraat 
was. Hier werd dag in dag uit geladen en gelost. 
Maar vooral bij bestudering van de westelijke helft, 
het deel tussen de Veerstalpoort en de Dijkspoort, 
worden zaken vermeld die in eerste instantie las
tig te duiden zijn, zoals een ‘spoyen’, een ‘colck’ 
en ‘buyssen’. Hier was ook de veerstalstoep, een 
soort steiger waar tot 1926 het voetveer naar de 
Gouderaksedijk afmeerde.

Buizen en een sluysken
Maar er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat op dit 
deel van het Veerstal echt iets bijzonders aan de 
hand was. In 1413 vinden we de vermelding van ‘een 
verlaat en eene kolk te maken’. In 1478 blijkt er een 
ophaalbrug op het Veerstal te zijn en ook in 1479 
wordt ‘de valbrugge op t Veerstal staende te water’ 
genoemd. Al even raadselachtig zijn twee posten uit 
de stadsrekeningen van 1505. In dat jaar wordt ene 
Marcelis Willemszoon naar Haastrecht gezonden om 
te laten omroepen of er iemand was, die ‘den bot 
dragen’ wilde, waar ‘die buysen’ zouden liggen. De 
uitdrukking ‘den bot dragen’ blijft onduidelijk, maar 

De (her)ontdekking van langverborgen Goudse bedrijfstak

GoudSe HarinG ontraadSeLd
Henkjan Sprokholt 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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bij de ‘buizen’ gaat het om haringbuizen, een in die 
tijd veel gebruikt boottype voor de haringvangst. 
In datzelfde jaar wordt een ‘huysken’ genoemd, 
waar de buizen liggen, maar vrijwel zeker wordt 
een ‘sluysken’ bedoeld. Er wordt namelijk ook een 
‘spoyen’, een spuisluis, vermeld die gemaakt moet 
worden en er wordt gewerkt aan de kade van de 
kolk. 

De laatste puzzelstukjes
Vanaf 1506 geven de bronnen eindelijk duidelijk
heid. Dan worden er meer dan tien schuiten klei 
gebaggerd uit ‘het gat waar de buizen liggen’. Nu 
weten we ook zeker dat het ‘gat’ op een tweede 
haveningang sloeg en niet op de zijl van de Peper
straat. In 1507 wordt er nog steeds volop gewerkt 
aan het sluisje bij de ‘buijssen’: er wordt veel hout 
verwerkt voor beschoeiingen, de grond wordt opge
hoogd en er wordt gemetseld.
Toch wil je als onderzoeker en ontwerper van een 
maquette graag meer zekerheid dan dit. Een teke
ning bij voorkeur, of een document. Die zekerheid 
kwam van de kant van archeoloog Marcel van Dasse
laar, die toevallig een kaart vond in het archief van 
het Hoogheemraadschap van Schieland. Die kaart, 
die hij vóór 1545 dateert, laat onmiskenbaar de 
Buizenkolk zien. De informatie van deze kaart, ge
combineerd met de veel betrouwbaarder opgemeten 
kaart van Jacob van Deventer, leidde tot de recon
structie zoals die op de maquette te zien is. 

Goudse haring
Dat Gouda een haringvlootje heeft gehad, is hiermee 
wel duidelijk. Nadere naspeuring bevestigt dat. De 
haringvaart in Holland was na 1400 sterk opgekomen 
en begon die van de Vlaamse steden te beconcur
reren. Vrijwel elke stad die de zee kon bereiken, 
telde wel een aantal haringbuizen. Dat geldt ook 
voor Gouda, al duurt het even voordat we iets van 
hen horen. Het eerste wat we van ze vernemen, is 
dat hun schepen in 1480 in beslag genomen worden. 
Waarom wordt zo snel niet duidelijk, maar een zwa
re delegatie gaat naar Den Haag om te bemiddelen. 
In 1484 worden negen lege ‘buizen’ gebruikt voor 
werkzaamheden aan het Hoofd. ‘Leeg’ betekent hier 
‘werkloos’ of ‘ongebruikt’. Was dat omdat ze nog 
steeds niet uit mochten varen en dus voor andere 

zaken gebruikt werden? Ook in 1491 en 1492 gaan 
de burgemeesters van de stad naar Den Haag, nu 
om afspraken te maken over de haringvangst. Dat er 
vanaf 1493 in Gouda haringaccijns wordt geheven, 
zal daar wel verband mee houden. 
Toen helemaal aan het eind van de bouw van de 
maquette de straten en waterwegen gestoffeerd 
moesten worden met mensen, rijtuigen en schepen, 
bleken er in de Buizenkolk zonder proppen negen 
buizen te passen. Of Gouda toen nog zo’n grote 
vloot had, weten we niet zeker, want het verval was 
toen vrijwel zeker al begonnen.

IJdele schepen
In 1821 verzucht de Goudse regentenzoon Huijbert 
Griffioen van Waarder, te midden van vele andere 
verzuchtingen, dat Gouda vóór de verlanding van 
de IJssel een aanzienlijk aandeel in de haringvangst 
had. Of die constatering juist is, heb ik niet onder
zocht, maar zeker is dat we al in de zeventiende 
eeuw weinig meer van de Goudse haringvissers ho
ren. Rond 1575 is hun kolk gedempt voor de aanleg 
van een enorm bastion dat de Mallegatsluis moest 
verdedigen tegen de Spanjaarden. Dat de laatsten 
de IJssel blokkeerden, zal de haringvangst ook geen 
goed gedaan hebben. Het laatste dat ik kon vinden 
met betrekking tot een Goudse haringvisser was 
dat scheepmaker Adriaen Jansz in 1624 een ‘ijdel 
haringschip’ van 8 last ruilt tegen een eveneens 
‘ijdel  haringschip’ van 12 last van schipper Daniel 
Harmans. Beide schepen zijn niet meer in gebruik 
en Adriaen is voornemens van het grote schip een 
‘sleet’ te maken, een sloopschip waarvan hij de 
nog bruikbare stukken hout afhaalt. Het is welhaast 
symbolisch voor het roemloze einde van de Goudse 
haringvaart.

Detail van de kaart van Van Deventer. Ten zuiden van de 
Dijkspoort is op het Veerstal de Buizenkolk te zien.
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T  06-15 07 20 27 
info@pharosius.nl
www.pharosius.nl

Pharosius 
Adviseurs in het analyseren van wet- en  
regelgeving en het automatiseren van regels

Dubbele Buurt 10a
T  0182-51 66 68
www.vannienkesieraden.nl

vanNienke Sieraden
Galerie met eigen collecties en sieraden van 
diverse andere Nederlandse edelsmeden. In 
het open atelier vervaardig en ontwerp ik zelf.

Walestraat 8
T  0182-52 94 19
www.kwartskristal.nl

Het Kwartskristal
Mineralen, fossielen, carvings en sieraden 
Tijdens Gouda Waterstad helpen we u graag met 
het bepalen van de namen van uw mineralen.

Hoge Gouwe 99
T  06-42 74 76 06
www.mij-advies.nl

M’ij Organisatieadvies
M’ij Organisatieadvies biedt vakkundige en verfris-

sende verbeteringen voor organisaties in de publieke 

sector, door onderzoek, advies, projectleiding en 

professionalisering van medewerkers.



34 gouda waterstad – festival in het gouwe havenkwartier 2014

Toonaangevend in hedendaags realisme

W W W . H O N I N G E N . C O M

2 0 0  m 2 

e x p o s i t i e

c o m p l e t e  k u n s t c o l l e c t i e  e n  a c t u e l e  e x p o s i t i e p r o g r a m m a  o p : 

Sinds 1997

G a l e r i e  -  A r t  G a l l e r y

HONINGEN

Hoge Gouwe 127 | Gouda | 0182 - 55 13 66 | 06 - 24 63 81 00 | honingen@honingen.com

Foto: Michael Parkes, “Night� ight”, bronssculptuur
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Oosthaven 23 a 
T  0182-52 48 84
www.buitenetenendrinken.nl

Buiten eten+drinken
Beleef Buiten eten+drinken! 
Liefde voor eten en mensen
Met aandacht voor herkomst van producten

Lage Gouwe 24
T  06-14 97 96 47
www.hansdenhollander.com

Hans den Hollander Prints
Moderne en hedendaagse grafiek 
Tijdens Gouda Waterstad: Maritieme kunst

Ineke van Buuren
Spieringstraat 12
T  0182-52 31 84

Schoonheidssalon Ineke van Buuren
 
Voor een vertrouwde, verzorgende,  
ontspannende en/of cosmetische behandeling

Hoge Gouwe 93b
T  06-50286161
www.coolhr.nl

Cool HR support 
Anita Koelman is freelance professional op 
gebied van Human Resource Management. 
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De nog altijd herkenbare contouren van de 
stadsmaquette ‘Gouda 1562’ in Museum 
Gouda vormen dagelijks aanleiding voor 
levendige gesprekken over de geschiedenis 
van de stad. De prominente aanwezigheid 
van het kasteel, de kloosters en de bonte 
verzameling van boten in en om Gouda be-
nadrukken dat er in 450 jaar tijd eveneens 
veel is veranderd. 

De veranderingen in de stad weerspiegelen de ver
anderingen in het leven en werken van de Gouwe
naars. Dat was in de 16e eeuw nauw verbonden met 
en sterk afhankelijk van het omliggende water.
Volgens de geschiedschrijver en gewezen patriot 
Cornelis de Lange vormden de stad en haar ongeveer 
9.000 inwoners een ‘brouwers republijk, bestaande 
ook uit kooplieden en lakenfabrikeurs’. Drie zaken 
waarbij het alom aanwezige water een cruciale rol 
speelde.

Verdwenen textielstad
Van de rijke geschiedenis van ruim vier eeuwen la
kennijverheid is in de stad van nu nog maar weinig 
zichtbaar: slechts de Grote Volmolen uit 1631 op 
het terrein van het oude kasteel bestaat nog. Haar 
tien jaar jaar oudere voorganger, de Kleine Volmo
len aan de Veerstal, is in 1941 gesloopt om plaats te 
maken voor de vaste brug over de Mallegatsluis. De 
gebouwen die dienst deden als keurhallen, en ook 
de voormalige kloosters die in de vroege 17e eeuw 
door Vlaamse immigranten als werkruimten werden 
gebruikt, tonen nog slechts tijdens archeologische 
opgravingen sporen van de Goudse lakennijverheid.

Vollen en vilten
In de twee genoemde Goudse volmolens werden 
wollen stoffen gereinigd en vervilt. Voor duurde
re stoffen als lakens was het vollen een belangrijk 
onderdeel van het productieproces. Het kneden 

van het weefsel maakte de stof dikker en dichter 
waardoor een egale oppervlakte ontstond. Vollen 
was weliswaar van groot belang, maar het was ook 
langdurig, smerig en eentonig werk. Mechanisatie in 
de volmolens kon daarom rekenen op veel steun van 
binnen en buiten de industrie. 
Zowel de Kleine als de Grote Volmolen maakte ge
bruik van een waterrad om houten stampers aan te 
drijven; het op blote voeten stampen van de stoffen 
behoorde daarmee tot de verleden tijd. Om de ge
tijdenmolens te voorzien van voldoende wateraan
voer werden zij gebouwd boven zogeheten duikers, 
kunstmatige verbindingen tussen wateren. De Kleine 
Volmolen was gebouwd boven de destijds groot
ste duiker van de stad – ongeveer 60 centimeter 
hoog en 160 centimeter breed  maar voor de Grote 
Volmolen moest tussen de overblijfselen van het 
kasteel een nieuwe duiker worden gegraven. Deze 
watergang was slechts 73 centimeter breed maar 
verzekerde de Grote Volmolen dankzij een hoogte 
van ongeveer 170 centimeter van voldoende water 
om haar volkomen in bedrijf te houden. 

Wol en water in de Goudse volmolens

door de wol geverfd
Sander Enderink 

Voormalige volmolen aan De Punt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Rijksmonument "De Hollandsche Maagd" is ruim
520 jaar oud en is vanaf 1700 bekend onder de
naam “De Hollandsche Maagd”. Sinds 2008 is
Galerie de Hollandsche Maagd gevestigd in dit 
pand aan “de Haven”, een van de oudste grachten
in het historische centrum van Gouda. Vlak bij de
markt, de Sint Janskerk en Museum Gouda.

In de galerie richt ik elke 6 weken een nieuwe expositie in
met werk van hedendaagse kunstenaars. Behalve schilderijen,
beelden en glaskunst heb ik ook sieraden in mijn verkoop-
collectie. In april 2014 hebben wij na de eerste succesvolle 
6 jaren de inrichting van de galerie grondig aan gepakt en
aangepast om de kunst nog mooier te presenteren. De steeds
wisselende collectie grote en kleine kunstwerken die wij
altijd in huis hebben, komt nu prachtig tot zijn recht.

ZOMERKUNST 2014
Na de bijzonder geslaagde Lustrum-expositie
van vorig jaar presenteer ik dit jaar vanaf 18
juni t/m eind augustus 2014 “ Zomerkunst”,
een expositie met een aansprekende

Zomerkunst-collectie, kleine schilderijen, etsen,
tekeningen, glaskunst, sieraden, kleine bronzen en

porselein van verschillende kunste-
naars voor aantrekkelijke prijzen van e 25,-
tot e 500,-. Net zoals vorig jaar kunt u de
werken uit de Zomerkunst-collectie direct
kopen en meenemen. Tijdens Gouda
Waterstad, met op 20 en 21 juni music &
food voor de deur van de galerie, is de
galerie open van 11-22 uur en ontvangt u
bij een aankoop een leuke verrassing.

ATELIER DE HOLLANDSCHE MAAGD
De schilderijen en schetsen die ik in mijn atelier 
en in dansstudio’s maak zijn regelmatig in de
galerie te zien. In mijn mijn atelier achter de 
galerie kunt u zien waar ik op dit moment mee 
bezig ben. In het atelier geef ik ook schilderworkshops. 
Op de website vindt u bij workshops meer informatie.

BEELDEN IN DE STADSTUIN
U bent ook van harte welkom op de binnenplaats 
achter de galerie met een collectie bronzen 
beelden die prachtig in een (stads)tuin passen.

Graag tot ziens bij Galerie 
De Hollandsche Maagd!

DE HOLLANDSCHE MAAGD PRESENTEERT: ZOMERKUNST

w w w . d e h o l l a n d s c h e m a a g d . n l

Oosthaven 28
G O U D A
do, vr 13 - 17u
za     11 - 17u 
ook open als de
vlag uit hangt
en op afspraak
tel.0615386063
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Geeske Harting

Koos ten Kate

Gerart Kamphuis

Anita Gaasbeek
Louis la Rooy

Petrus Griepink

Karel Gomes

advHollandscheMaagd-WATERSTAD A4_Opmaak 1  02-05-14  17:20  Pagina 1
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Bron van conflicten
Het vele water dat bij het gebruik van de volmolens 
de stad in stroomde werd geloosd op de Gouwe. 
Boeren en andere omwonenden ondervonden veel 
last van deze verrichtingen. Het hoogheemraad
schap van Rijnland en Gouda kruisten daarom regel
matig de spreekwoordelijke degens over het gebruik 
van de volmolens. Het plan van Gouda om de Grote 
Volmolen te laten bouwen had de situatie in 1630 op 
scherp gezet. Een compromis dat werd bereikt had 
tot gevolg dat de duikers – en dus de molens – in 
het voorjaar drie maanden gesloten moesten blijven. 
Pas in 1869 gaf Gouda zich gewonnen: de waterra
deren werden een jaar later uit de molens verwijderd 
in ruil voor een financiële compensatie van 25.000 
gulden. De twisten benadrukken dat het vele water 
rondom Gouda niet slechts positieve kanten had, en 
dat het gedurende de eeuwen een dagelijkse zorg is 
geweest van lokale en regionale bestuursorganen.

Stagnatie lakennijverheid
Aan het vollen in de molens kwam relatief snel een 
einde. Al kort na de bouw van de volmolens was er 
sprake van stagnatie in de Goudse lakennijverheid. 
Zelfs grootmachten als Leiden en Haarlem hadden in 
de tweede helft van de 17e eeuw te kampen met de 
effecten van veranderingen in de internationale tex

tielhandel. Pogingen van het Goudse stadsbestuur 
om de lakennijverheid nieuw leven in te blazen had
den niet het gewenste resultaat. De volmolen aan 
de Veerstal werd in 1663 een houtzagerij, de Grote 
Volmolen in 1679 een wol en papiermolen. Andere 
industrieën zoals de garenspinnerij, touwslagerij 
en de nieuwe pijpenmakerij namen het economisch 
voortouw over. 

Belang van het water
Er bleven echter op kleine schaal Gouwenaars be
trokken bij de fabricage van geweven stoffen, zoals 
het goedkopere saai en boezel. Vanwege de slui
ting van de volmolens brachten zij hun stoffen naar 
nabijgelegen steden. In Leiden constateerden toe
zichthouders in 1716 dat ‘veel malen alhier werden 
gebragt van de stad Gouda veele vette regenkleetsay-
en om alhier in de stadsvolderije te werden gevolt’. Er 
werd besloten dat de Gouwenaars de keurhal moes
ten bezoeken, waar ze voor vier stuivers per stuk 
saai het recht konden kopen de stoffen te laten vol
len. Zo bleef het water rond de stad van belang voor 
de langzaam wegkwijnende Goudse textielnijverheid 
– al was het voornamelijk vanwege de verbinding die 
het bood met de industrieën en markten van andere 
steden.
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Hoge Gouwe 127

T  0182-55 13 66 / 06 - 14 48 62 74

www.honingen.com

Galerie Honingen
Galerie Honingen is sinds 1997 gespecialiseerd in 

hedendaags realisme en vertegenwoordigt een  

select aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland

G a l e r i e  -  A r t  G a l l e r y

H o n i n g e n
sinds 1997

Vijverstraat 2

T  06-55 11 36 90

www.pure-music.eu

Pure Music Productions
Music & Event Productions 

Management 

Consultancy

GezeLLiGHeid * tHeater * ScHepen  * muzieK

GoudaWaterStad.nL
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ijsselregatta 2014

kinderspelen film
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