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Aanziet de wereld op het ijs . . .
Op het baantje krabbelt de mensheid. De gracht is blank 
en glad, merkwaardig glad na al de dooi- en vries-
afwisselingen. Ergens aan het eind staat een scheefge-
zakte paal met een bordje ,,Gevaarlijk IJs.” 
Vlak daarbij staat een agent. Waarschijnlijk heeft ie een 
klap gehad. De paal bedoel ik natuurlijk.

Er zijn kinderen van een jaar of zes, en mannen van over 
de zestig. Er zijn meisjes van acht, van achttien en van 
over de vijftig. Alles schaatst, alles krabbelt, alles zwaait. 
Nergens komt de eigenliefde van een bepaalde mensen-
soort beter en sterker tot uiting dan op het ijs. Er zijn 
er, die rijden met de armen op de borst kruist. Let op 
de zwier! Er zijn er ook, die zwaaien en balanceren met 
hun armen. Let op uw benen! 
Er zijn er . . . . Ja, op het baantje krabbelt de mensheid in 
bonte warreling doorheen.

           En Opa . . .

En Opa bindt de ijzers vast,
Al puffend en al blazend.
Een stijve rug is wel een last,
En ’t riempje maakt je razend.
Maar eindelijk is het vastgesjord,
Met blosjes op de konen,
Zal Opa, die weer jeugdig wordt,
Zijn kunst nog es vertonen . . . .
Hij haakt weer naar zijn oude zwier,
Maar mompelt in zijn eigen:
,,Die krul van voor een jaar of tien
Kan ik toch niet meer krijgen.’
De slag is kort, amechtig lijkt ‘t,
En Opa zucht en fluit es,
Hij voelt, dat – hoe hij ’t ook bekijkt:
De krul er bij hem uit is!
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Duizenden Rotterdammers schaatsten naar Gouda 
om terug te keren met een echte Goudse pijp



Tocht naar Gouda
De prachtige aanhef, waarmede ik de beschrijving van 
een tocht per schaats naar Gouda wilde beginnen, 
ontschoot mij, juist op het ogenblik dat mijn beide benen 
onder mijn lijf weggleden en ik vrij onzacht op het  
glas-harde ijs van de Wetering neersmakte.
Zo blijft er nu niets anders over dan kort en zakelijk 
mede te delen, dat wij Zondagmiddag uitvoering gaven 
aan het plan om eens per schaats naar de Pijpenstad te 
gaan.

Niet zo zeer met het doel ’n werkzaam aandeel te 
hebben in de plotseling oplevende export van sprits en 
stroopwafels, dan wel om voor onze lezers na te gaan in 
hoeverre de baan naar Gouda betrouwbaar en berijd-
baar is.

Het idee mag zeer zeker geslaagd heten, maar minder 
gelukkig misschien was de gedachte van de jongeman, 
die met het maken van dit plezierreisje ,,belast” werd, 
om voor deze tocht als deelgenoot juist zijn langsten 
collega – een Fries – uit te nodigen.

De tocht werd daardoor voor hem een gestage  
inspanning om niet al te ver achter te blijven bij deze 
stoere rijder, die evenals alle Friezen, wel met schaatsen 
aan de voeten geboren zijn. Had ik niet achter hem 
gereden, dan had ik tijdig de verraderlijke schots gezien, 
die mij mijn evenwicht en bovendien de schone aanhef 
van dit verslag deed verliezen.

Niet de enige
Wij zijn niet de enige Rotterdammers geweest, die 
gisteren naar Gouda reden, ettelijke honderden,  
misschien enige duizenden, hebben van het goede ijs en 
het mooie weer geprofiteerd om nog eens dit klassieke 
tochtje te ondernemen.
Klassiek is geenszins overdreven, want ouder dan de 
weg naar Kralingen is de om de zoveel jaar weer nieuwe 
ijsweg naar de stad der veelsoortige bakkerijen.

Korte Kade
Aan het einde van de Kralingsche Plaslaan, bij de  
Korte Kade, hebben wij de schaatsen onder gebonden. 
De eerste slagen waren niet slecht, maar aan ,,gang 
maken” viel voorlopig nog niet te denken. 
Enige wakken maakten voorzichtig rijden noodzakelijk 
en juist toen wij dachten dat het rijden begon stonden 
wij voor de eerste hindernis: een niet-onbewaakten 
overweg, waar een heus niet kwaadaardige, maar toch 
stampvoetende ijsman gereed stond om het eerste 
kopergeld-offer in ontvangst te nemen.

Ceintuurbaan hindernissen
Het aantal brugjes en overstappen weten we niet 
precies, een feit is, dat de toch tot de Ceintuurbaan rijk 
aan hindernissen was. Maar voorbij de Ceintuurbaan ging 
het uitstekend; het ijs, lekker hard en spiegelglad, bleek 
goed geveegd te worden door de mannen van de Zuid-
Hollandschen IJsbond, terwijl een stevige wind er nog 
het zijne toe bijdroeg om de baan schoon te houden.  
Op dit traject leerden ik mijn collega als schaatsenrijder 
kennen: de gelukkige, zijn lange benen veroorloofden 
hem slagen tge maken, die mij herinnerden aan het 
sprookje van den Reus met de Zevenmijls-laarzen en 
eerlijk gezegd, heb ik mij de verderen middag volmaakt 
Klein Duimpje gevoeld.

Fraai gekrulde
Bij de grote ophaalbrug waar mijn vriend al stond te 
wachten, mocht ik even uitblazen, waarna wij broederlijk 
arm in arm over de bemesten Macadamweg  
strompelden, om aan de andere zijde der brug onze 
tocht weer te vervolgen.
De ijsbaan werd steeds mooier, ook breder. Het was er 
gezellig druk en ontelbare Rotterdammers kwamen met 
de wind in de rug, omhangen met pakjes sprits, busjes 
wafelen en fraai gekrulde Gouwenaren (pijpen), ons 
tegemoet gereden.

Hemelsblauw anijsmelk
Bij Nieuwerkerk gaven velen gehoor aan de vriendelijke 
uitnodiging om ,,er is aan te leggen”. Wij smaakten het 
genot van een stroopwafeltje en dronken hemelsblauw 
gekleurde anijsmelk, die 20 cent per kop kostte,  
waarmede we maar willen zeggen, dat wij niet de enigen 
waren, die van het ijs profiteerden.
De baan was goed, Maar was op sommige plaatsen wat 
erg smal tengevolge van het te lang opengehouden 
vaarwater.
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Spoordijk Moordrecht hindernis
Een moeilijk te nemen hindernis bleek de spoordijk bij 
Moordrecht. Hier was niets, maar dan ook niets gedaan 
om het de schaatsenrijders gemakkelijk te maken. Wie 
zijn schaatsen niet naar de maan wilde helpen, deed het 
beste af te binden.
Het traject tot aan de sluis kunnen wij niet anders dan 
slecht noemen; de talrijke schotsen en oneffenheden 
maakten snel opschieten onmogelijk. 

Dit eindje vergaten wij echter spoedig, toen wij ’n 
ogenblik later met de evengedraaiden wind achter ons, 
met een ‘’reuze” gangetje over de gladde ijsvloer  
krasten. De baan besloeg hier de volle breedte van het 
kanaal, zodat de meer geoefende rijders alle gelegenheid 
hadden om hun fraaiste krullen te draaien. Zij lieten 
deze gelegenheid niet ongebruikt voorbijgaan.

De laatste paar honderd meter brachten weer nieuwe 
hindernissen, maar ook aan tippelen over planken met 
zwikkende schaatsen kan men ten slotte wennen.
Eerder nog dan wij konden denken, waren wij in 
Gouda, waar alles wat schaatsen reed bestormd 
werd door venters, die met vriendelijke, doch 
zelden doelmissende drang pijpen, sprits en 
stroopwafels, tegen een zacht prijsje aan de man 
brachten.

Kris, kras
En het gaat er van kris en het gaat er van kras,

En alles schuift voort op het baantje.
’t Is nu, zoals ’t ook veel vroeger al was,
En slemp is er versch aan het kraantje,

De moeder kijkt trotsch naar d’r kindeke klein,
Nou ziet ze ’t hoe spoedig hij groot al zal zijn . . .

De paren, ze schuiven in vreemd bonge rij,
De oude en ook de heel jonge,

De rij schuift in wisselende orde voorbij,
’t Is alles zo vrij, ongedwongen.

En ziet er ook somtijds een scheentje wat blauw,
Op ’t ijs kun je tegen een stomp en een douw . . .

Bron: Voorwaarts 
maandag 11 februari 1929



Winterbeelden



Historie drukkerij 
Koch & Knuttel

1839
G.B. van Goor Huisdrukkerij  
opgericht

1894
Uitgeverij en Drukkerij van Goor 
gescheiden

1894
Drukkerij Koch & Knuttel
(voorheen van Goor)

1839
G.B. van Goor aan de Kleiweg

1911
Naamloze vennootschap
N.V. Drukkerij 
v.h. Koch & Knuttel
Turfmarkt 106 Gouda

Drukkerij Koch & Knuttel
(voorheen van Goor)
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Koch & Knuttel 1961

Handzetter na ruim 500 jaar  
een bijna vergeten ambacht. 
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De opleiding tot Handzetter
 in de jaren ‘60  deel 2

Na ruim vijf eeuwen
Na ruim vijf eeuwen is het beroep handzetter bijna 
verleden tijd. Het zijn nog enkel boekdrukliefhebbers 
(marge drukkers) die zich nog bezighouden met druk-
werk maken op de eeuwen oude ambachtelijke manier.

1961 handzetter worden!
Augustus 1961 op aanraden van buurjongen Henk 
drukker bij Koch & Knuttel aan de Goudse Turfmarkt 
begon mijn grafische loopbaan (48-jaar) als leerling 
handzetter. 
Henk had geïnformeerd bij de leiding of er nog leerlingen 
nodig waren.
De verzuiling leefde nog volop, ik had geluk en kon als 
algemene in dienst komen.
Na een test en medische keuring was het dan zover.

Leerlingstelsel
Ik werd aangenomen als leerling-handzetter (leerling 
stelsel). Een opleiding die 4 jaar duurde. Vier dagen 
werken en een dag naar de Grafische School in  
Rotterdam. Met lijn 16 naar Spangen via de Nieuwe 
Binnenweg en de Heemraadsingel.  
Daar was de Grafische School gevestigd.

Als actief voetballer een geweldige ervaring om de profs 
van Sparta naast het beroemde ,,Sparta Kasteel” bezig te 
zien met hun training. 

Eerste werkdag
Met buurjongen Henk lopend op weg vanuit de Korte 
Akkeren over het Bolwerk naar de toen al gedempte 
Nieuwe Haven.

De handzetter pakt met zijn rechterhand de losse loden lettertjes uit de vakjes van de  
letterkast en plaatst ze in de zethaak die hij in zijn linkerhand vasthoudt.

In de zethaak ordent hij de letters tot regels. De zethaak is van tevoren afgesteld op de  
gewenste kolombreedte.

Voor de witte gedeelten in het zetwerk zoals spaties en interlinies staan hem vlakke staafjes 
of blokjes lood ter beschikking, die geen inkt vangen en dus niet meedrukken.



In de volgende uitgave van 
de Gouwenaar (nr. 3)

De opleiding tot Handzetter in de jaren ‘60 (vervolg)
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Tegenover het hofje van Cinq was de personeelsingang 
van het technisch personeel. Aan de Turfmarkt bevond 
zich de hoofdingang. Ook nu nog is in de hal het loket te 
zien waar men zich moest melden. Vanuit het kantoor 
liep een gang die uitkwam in de zetterij. Voor men in 
deze gang kwam, werd de directie kamer gepasseerd. 
Wacht een pracht van een kamer met de vele  
schitterende schilderijen en imposante meubelstukken. 
In mijn verdere loopbaan nooit meer zo’n indrukwek-
kende werkplek gezien.

Hal kantoor ingang Turfmarkt 
Koch & Knuttel jaren zestig

Nog nooit drukkerij gezien
Geen idee waar ik terecht zou komen. Vanaf de ingang 
op de Nieuwe Haven liep een lange gang langs de 
Binderij. Vervolgens via een kleine binnenplaats (hier 
bevond zich het loodsmelthok) naar de stempelklokken 
voor het technisch personeel.

Stempelklokken
Hier kreeg je een kaart met je naam en moest je  
stempelen. Als je te laat kwam, werd de tijd rood 
gestempeld en kon het geld kosten.
Na de eerste kennismaking met de leermeester,  
vervolgens langs het Bedrijfsbureau en de Drukkerij naar 
de Leerlingen-zetterij.

Leerlingzetterij
Zetterij wat was dat nu eigenlijk. Nog nooit een  
Drukkerij van binnen gezien. Wat een herrie en een 
bijzondere lucht hing hier, alles vreemd.
Op de leerlingen zetterij aangekomen voorgesteld aan 
nog 16 andere leerlingen. Van verschillende leeftijden. 
Sommige waren aan het eind van hun vierjarige  
opleiding. En werden dan bij het behalen van hun  
diploma overgeplaatst naar de echte Grote Zetterij.
Hier stonden de echte vakmensen die al bijna een halve 
eeuw dit boeiende en veelzijdige ambacht beoefenden. 
Deze mensen moeten miljoenen loden letters in hun 
zethaak geplaatst hebben.

Voorgesteld
Nu door het bedrijf en voorgesteld aan alle collega’s. 
Wat een herrie op de Drukkerij en wat een bijzondere 
luchten op de verschillende afdelingen. Drukinkt en 
looddampen om er enkele te noemen.

Speld horen vallen
Bijzondere ervaring echter op de Zetterij. Hier geen 
herrie maar een enorme stilte waar de zeker 20 hand-
zetters achter hun (bok) stonden te werken.
Een speld kon je hier horen vallen. Wat een snelheid van 
zetten hadden deze vakmensen.

Na het aanmeten van een veel te grote grijze 
stofjas kon mijn opleiding tot handzetter  
beginnen.

Vervolg Nieuwsbrief 3
bron: CeVe



,,De Producent’’ 1919
naar de Wachtelstraat
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Het begon voor ,,De Producent’’
in de Keizerstraat

20.000 kg kaas
„DE PRODUCENT” werd opgericht 19 Augustus 1915.
Een geschikt pand in de Keizerstraat te Gouda, in goede 
staat, met bovenwoning en bergingsruimte voor  
20.000 kg kaas, werd gekocht.

Het was een klein pakhuis, maar de gedachte was dat 
het er voorlopig wel mee zou gaan. Wel kreeg de  
voorzitter opdracht eens te informeren naar de prijzen 
van de belendende percelen; in het achterhoofd leefde 
dus wel de indruk van uitbreiding.

Na enkele maanden moest reeds een pakhuisje worden 
bijgehuurd, spoedig door meerdere gevolgd. 

1916
In Februari 1916 werden pogingen gedaan een oud 
pakhuis en terreinen aan de Wachtelstraat aan te kopen, 
welke pogingen slaagden.

Bouwplannen ontstonden en werden aangenomen in een 
vergadering van 29 Februari 1916. Er zat in alles dus wel 
tempo! Er zouden daarna nog vele malen bouwplannen 
op de agenda’s van de vergaderingen voorkomen, aleer 
het gebouwencomplex van heden op de Wachtelstraat 
zou staan. Het wordt eentonig dit telkens te  
vermelden. Slechts op een paar dingen wordt hier de 
aandacht gevestigd.

Er is steeds uiterst solide gebouwd. De architect  
P. D. Stuurman is hiervan een groot voorstander, maar 
unaniem was dit tevens de wens van de vereniging, 
zowel in Bestuur als in Algemene Vergadering. Verder 
werd telkens gebouwd als de behoefte er was, en naar 
de behoefte die er was. Steeds echter werd zo gebouwd 
dat uitbreiding zonder bezwaar mogelijk zou zijn. 
Deze twee uitgangspunten hebben veel voordeel  
gegeven: enkele keren zijn verdiepingen er op geplaatst 
en nieuwe uitbreiding aangebouwd. De soliditeit bij de 
bouw, en het rekening houden met uitbreidingen in de 
toekomst, maakte dat tenslotte een complex ontstond 
’t welk volstrekt niet de indruk maakt uit verschillende 
tijden te stammen.
“De Producent” uit 1919 van de architect  
P.D. Stuurman uit Waddinxveen, op ca. 2 meter 
afstand van elkaar gebouwd, nu te koop!!!  
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De Producent 1940-1945
De afzetgebieden Belgie, Frankrijk, Engeland en de 
overzeese landen waren niet meer te bereiken.  
Duitsland zou bij die afzet een grote rol gaan spelen, 
door ordening van „boven-af”, door weg te halen wat 
voor de oorlogvoering nodig was. In het laatste oorlogs-
jaar in zo hevige mate, dat in grote delen van Nederland, 
en wel voornamelijk in de grote steden, hongersnood 
heerste en mensen van honger gestorven zijn.

Vooral in de aanvang werd de aflevering in het binnen-
land ook zwaar gehinderd door gestoorde treinenloop: 
door eigen auto-materiaal konden de afnemers, zowel 
van kaas als van veevoeder, nog vrij behoorlijk worden 
bediend.

Jubileum
Het 25-jarig bestaan van de vereniging, vallende op  
19 Augustus 1940, waarvoor in een voorjaarsvergadering 
reeds een programma was opgemaakt, werd alleen 
herdacht door op die datum een bestuursvergadering te 
beleggen, waarin de voorzitter een overzicht gaf over 
oprichting, werk en groei.

Gebrandschilderd raam
Het personeel wenste van haar belangstelling en waar-
dering te getuigen door een zeer mooi en toepasselijk 
gebrandschilderd raam aan te bieden, geplaatst in de hal 
van het kantoor.

Warme maaltijd 1942
Reeds in 1942 werd begonnen met aan het personeel 
een warme maaltijd te verstrekken,  waartoe met 
moeite een vergunning werd verkregen.
De aanvoer van boerenkaas werd reeds in 1942 belang-
rijk kleiner doordat grenzen waren gesteld waarbinnen 
de boeren nog kaas mochten maken. Hoewel alles in het 
werk is gesteld om dit verbod zo beperkt mogelijk te 
houden, omdat daardoor de boerenkaasproductie wel 
eens een blijvende duw naar beneden kon krijgen,  waar 
wellicht geen herstel meer op zou volgen, werd de 
productie sterk afgeremd.
Wel gelukte het veel gevoel voor de diverse argumenten 
op te wekken,  zodat het steeds mogelijk bleef gedu-
rende een deel van het jaar kaas te maken. Dit beteken-
de dan dat meer melk van verre voor de melkvoorzie-
ning in het Westen moest worden aangevoerd.

Voedsel bemachtigen
Wat zal men nog meer over deze jaren van onderdruk-
king zeggen? Steeds meer liepen de leveringen van melk 
en kaas bij de betrokken afdelingen terug. In hoofdzaak 
door het gebrek aan veevoeder, maar ook door de 
stroom van mensen, die in voortdurend toenemende 
mate, uit de steden het platteland introk om voedsel te 
bemachtigen. Melk en kaas waren zeer gewilde artikelen. 
Al had De Producent een behoorlijke controle of de 
leden, volgens de Statuten, hun producten aan de 
vereniging afleverden, deze controle werd vanzelf buiten 
werking gesteld, tenzij de terughouding der producten 
zuiver en alleen uit grof winstbejag gebeurde.

Vervoer
Auto-registratie, en de daarop volgende auto- 
vordering, hielden danig huis onder het autopark. 
Gebrek aan benzine en de vervanging daarvan door de 
gasgeneratoren waarmede de wagens rijdende gehouden 
werden, hielpen een handje om de rest te verwoesten.
Zelfs de Directeur moest onderweg de kachel opstoken.

Oorlogswinter
Op 10 November 1944 werd door het Bestuur voor het 
laatst in de oorlog vergaderd: tot na de bevrijding was 
dat niet meer mogelijk. De laatste Oorlogswinter wordt 
door dit feit wel speciaal getekend. Alleen enig overleg 
met de voorzitter bleef mogelijk. In deze laatste verga-
dering werd nog juist mededeling gedaan van 4e taak die 
de directeur op verzoek van het Rijksbureau Voedsel-
voorziening op zich had genomen ten bate van de 
burgerbewoners van Gouda en Omstreken   
(waaronder de gemeenten Haastrecht, Vlist,  
Schoonhoven, Berkenwoude,  Bergambacht, Stolwijk, 
Waddinxveen, Boskoop, Reeuwijk, Moordrecht en 
Gouderak).



Centrale keuken
Er zou in Gouda een centrale keuken worden ingericht 
om van daar uit warm eten rond te brengen.  
De Producent werd hierbij in belangrijke mate  
ingeschakeld en bergruimten werden beschikbaar gesteld 
voor de voorraden grondstoffen. Deze maatregelen 
waren een uitvloeisel van de verwachting dat de winter 
1944/1945 een zware noodwinter zou worden.
 
Die verwachting klopte. Men kan de initiatiefnemers 
dankbaar zijn voor hun maatregelen: er is veel leed en 
honger enigszins verzacht en afgeremd. Geheel afdoende 
kon het door de omstandigheden natuurlijk niet zijn.
Een voordeel kwam er direct uit voort: speciaal voor 
het personeel, dat voor de omvangrijke werkzaamheden 
werd ingeschakeld - vrij gekomen doordat het normale 
bedrijf vrijwel stilgelegd was - en daardoor behoed werd 
voor tewerkstelling in Duitsland. 
Het geheel heeft een zeer gunstig verloop gehad; door 
koopmanschap wist men op allerlei manieren de  
voorraden nog wat op peil te houden en de af te leveren 
producten enigszins redelijk te maken. In de vorm van 
quark- en papleveringen, gebruikmakend van ruiltrans- 
acties, enz., enz., wist men er altijd nog wat van te 
maken. 

Zuurkool
In het gebouw van De Producent is zelfs nog zuurkool 
gemaakt!
De burgerij heeft, hoewel zeker niet altijd volledig  
tevreden, duidelijk doen blijken dat het werk werd 
gewaardeerd: de centrale keuken in Gouda werd als 
voorbeeld gesteld.

Stroom viel weg
Toen op het hoogtepunt van de nood in Gouda de 
electrische stroom wegviel,  heeft De Producent in haar 
bedrijf apparaten opgesteld om stroom op te wekken,  
in de eerste plaats om het eigen bedrijf nog zo’n beetje 
gangbaar te houden, maar via het net van de Gemeente 
werd ook stroom geleverd aan de centrale keuken en 
tevens - maar dit ging clandestien - aan ziekenhuizen 
voor de operatiekamers.

Steunen met geld en goederen
Vele mensen, en groepen van mensen, heeft  
De Producent met goederen, en ook wel met geld, 
gesteund.

De Gemeenteraad van Gouda heeft van haar waardering 
doen blijken door aan de directeur, de heer  
W. van Wijnen, de Erepenning in goud van de Gemeente 
Gouda aan te bieden.

Levensmiddelen ,,gedropt”
Tenslotte nog het laatste bedrijf van het oorlogs- en 
bezettingsdrama. Enige dagen voor, en enkele dagen na 
de bevrijding, hebben Amerikaanse en Engelse  
vliegtuigen levensmiddelen „gedropt”

De Producent werd aangewezen om de goederen te 
ontvangen, te sorteren en op te slaan. Verschillende 
afdelingen werden daarvoor ontruimd, waarin de 
goederen werden gesorteerd en beveiligd opgeslagen,  
ter beschikking van het Distributiekantoor. 
Het eigen personeel werd hierbij volledig ingeschakeld, 
terwijl de schooljeugd van de middelbare scholen als 
hulp werd gemobiliseerd.

Hoe blij was de bevolking met 
deze goederen! 
Wat was de bevolking der grote steden tot dicht bij de 
hongerdood genaderd. Van de zwaksten en diegenen die 
thuis bleven, er niet op uit konden trekken, zijn velen stil 
de dood ingegaan, niet opgewassen tegen de gevolgen 
van ondervoeding. Gouda was in dit opzicht er lang niet 
het slechtst aan toe, mede door het omgevende 
platteland.

Ook daarna is het pakhuis nog gebruikt voor opslag van 
goederen, bestemd voor Gouda en Omstreken.
De oorlog in Europa was ten einde. Overwonnenen en 
overwinnaars kwamen er beide uitgeput, verarmd en 
gehavend uit te voorschijn. Oorlogen zijn verliesposten 
voor beide partijen; zij lossen feitelijk niets op. 
Geweld en overmacht kunnen tijdelijk winnen, maar met 
„recht” heeft dit niets te maken. Haat en verbittering 
bereiden het terrein voor de volgende oorlog voor. Zo 
is het steeds, na elke oorlog gegaan, en zo zou het thans 
in een versneld tempo - na 1945 - gaan. 

Bron: De Producent 40 jaar
1915-1955 A. van Wijnen
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Guiyang 
Guiyang heeft een bevolking van 3,31 miljoen, waaronder de Han nationaliteit 

neemt 86 procent. Er zijn 37 nationale minderheden in Guiyang en de bulks zijn 
de Miao en Buyi mensen die 77 procent van het totaal te nemen.

Verschillende minderheden hebben verschillende eigenschappen en gewoonten.  
Daarom Guiyang vormt een karakteristieke omgeving met verschillende 

cultuurkenmerk.
  Omwille van deze reden, veel binnenlandse toeristen en westerns kiezen om 

Guiyang als hun ideale recreatie plaats. 
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