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HET ONTSTAAI{
YAN DE VICTORWIJK

T. de

De aanleiding voor het schrijven van dit
artikel zijn twee bijdragen in dit trjd-
schrift in 2005 van de heer C.J. van Veen.
In het ene artikel beschreef hij de ontrui-
ming en afbraak in 1943 van verscheide-
ne huizen en bedrijven aan de Zutdkade
en de Wilhelminakade. In het andere ver-
haalde hij de heftige discussies in de
gemeenteraad in 1954 over de naamge-
ving van de Sint Victorstraat.l) Ogen-
schijnlijk zijn het twee op zichzelf staan-
de artikelen, maar de beschreven gebeur-
tenissen hebben toch wel enig verband
met elkaar. De nieuwbouw in de Victor-
wrjk werd namelijk min of meer de ver-
vanging van de in 1943 afgebroken hui-
zen. Zoals uit het volgende zal blijken
had de aanleg van deze nieuwe wijk wel
enige voeten in de aarde.2)

Vernielde woningen door
oorlogshandelingen
De in L943 af te breken woningen aan de
Zuid- en Wilheminakade zrjn niet de eer-
ste die in de oorlogsjaren aan de Wad-
dinxveense woningvooÍTaad worden ont-
trokken. Op 11 mei 1940 worden bU de

brug over de Gouwe op de autow eg A 12
door een of meer Duitse vliegtuigen bom-
men afgewo{pen, die in plaats van de
brug enkele huizen aan de Wilhelmina-
kade treffen. Hierbij worden drie perso-
nen gedood en raken verscheidene bewo-
ners gewond.3) In totaal zijn negen wo-
ningen vernield, of zodanig beschadigd,
dat ze niet meer kunnen worden be-
woond. Drie van deze huizen zijn reeds
onbewoonbaar verklaard, maar een ervan
is dan nog niet ontruimd.4) In november
L944 raken ook drie woningen op V/ad-
dinxveens grondgebied aan de Zuidelijke
Dwarsweg bij een luchtaanval zodanig
beschadigd dat de eigenaar ze alleen nog
kan gebruiken als varkensstal.s)

Ikuijf

De ontruiming en afbraak van wonin-
gen in 1943
Op 27 september 1943 ontvangt de bur-
gemeester van de Duitse bezetter de
schriftelijke opdracht vóór 4 oktober
negenentwintig woningetr, bedrijfspan-
den en loodsen te ontruimen en deze vóór
20 oktober af te breken. Ruim twee maan-
den later volgt een overeenkomstige
opdracht betreffende de ontruiming en
afbraak van vier woningen aan de On-
derweg en acht aan de Bodegraafsestraat-
weg'6)
De afbraak van de panden langs de Gou-
we en aan de Onderweg is nodig voor het
verkrijgen van schootsveld voor de ge-
vechtsopstellingen van de aan te leggen
verdedigingslinie ten westen van de
Gouwe. De afbraak van de huizen aan de
Bodegraafsestraatweg is om een overeen-
komstige reden nodig, namelijk - zo wordt
aangenomen voor de verdediging van
Gouda aan de noordzijde.T)
De korte termijn waarop de ontruiming
moet plaatsvinden met daarna de sloop
van de panden heeft ongetwijfeld tot een
hogere werkdruk op het gemeentehuis
geleid dan gebruikelijk is. Vooral de ont-
ruiming van de woningen langs de Gou-
we is zeer ingrijpend, omdat daar achttien
gezinnen met meer dan tachtig personen
bij zijn betrokken. De complexiteit van de
onderbrenging elders in de gerneente is in
het boven aangehaalde artikel van de heer
Van Veen al beschreven. De afbraak vindt
vervolgens in opdracht en op kosten van
de gemeente plaats door een Duitsgezinde
aannemer.
Omdat de panden en de bijbehorende
grond worden onteigend moet de waarde
ervan worden vastgesteld. Dit gebeurt
door de gemeentearchitect samen met een
plaatselijke architect. Het taxatierapport
wordt na gereedkomen opgezonden naar
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Luchtfoto van het gebied ten zuiden van de Sint Vctorkerk in 1944.
De witte plekken langs de Gouwe geven de plaats aan van de in 1943 afgebroken

panden (Bibliotheek Wageningen UR, 223, VI 31 )
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het Hoofd van de afdeling Bezetttings-
schade in Den Haag. Aanvullingen bhj-
ken nodig, omdat de in het rapport ver-
melde grootte van de percelen niet klopt
met de gegevens uit het kadaster. Gecor-
rigeerd en wel belanden de papieren uit-
eindelijk weer in Den Haag, maar tot uit-
betaling komt het voorlopig niet. Na de
oorlog (mei 1946) verzoekt het Commis-
sariaat voor de Oorlogsschade van het
ministerie van Financiën het rapport te
herzien, omdat er nieuwe richtlijnen gel-
den. Een van de richtlijnen heeft betrek-
king op de waarde van de grond en de
gebouwen, die gebaseerd dient te zijn op
het pnjspeil 1940.8) In de Tweede Kamer
is er grote-kritiek op deze richthjn, maar
minister Lieftinck is niet te vermurwen en
de richtlijn wordt niet gewijzigd.9) On-
danks de herziene rapportage laat de uit-
kering aan de gedupeerden nog enige
jaren op zich wachten. Ook de gemeente
moet lang wachten op het geld dat zij aan
de aannemer heeft betaald voor de
afbraak. Weliswaar kdgt de gemeente in
1944 een voorschot van Í 50.000 omdat
de bodem van de gemeentekas in zicht is,
maar de laatste uitkeringen en de defini-
tieve afrekening vinden pas in 195 I en
1952 plaats.
In Waddinxveen is na 1945 herbouw no-
dig ter compensatie van de vernielde en
afgebroken huizen, schuren en bedrijfs-
panden. fn totaal betreffen dit:

zeven huizen aan de Wilhelminakade
(nabij het viaduct van de A12 over de
Gouwe), vernield door bominslag in
mei 1940.
drie huizen aan de Zuidelijke Dwars-
weg, vernield door bominslag in 1944.
de op last van de bezetter in oktober
1943 afgebroken panden aan de Zutd-
kade en de Wilhelminakade; in totaal
elf woningen, acht winkelwoningen of
woningen met bedrijfsruimten en schu-
ren, evenals twee grote bedrijven met
loodsen.
vier huizen aan de Onderweg, die om
dezelfde reden in december 1943 zijn
gesloopt.

acht huizen, afgebroken aan de Bode-
graafsestraatweg.

De uitbreidingsplannen yan de gemeente
Waddinxveen in de jaren Yeertig
Op 7 juli 1939 worden de leden van de ge-
meenteraad tijdens een besloten zitttng
door vertegenwoordigers van het Instituut
Stad en Landschap geïnformeerd over het
uitbreidingsplan van de gemeente dat is
ontwikkeld en waarin de bouw van 600
woningen is opgenomen. Enkele maan-
den later - 13 oktober - pnjkt het uitbrei-
dingsplan opnieuw op de agenda van de
raad. Na aanvankelijk in een besloten
deel te hebben gediscussieerd gaat de
raad vervolgens in het openbare deel over
tot goedkeuring van het grootste deel
ervan. IJitgezonderd zrjn de delen die be-
trekking hebben op een geplande weg tus-
sen de Zuidkade en de Kanaaldijk ter
hoogte van de Remonstrantse kerk en een
ontwo{pen woonwrjkje tussen de Zuidkade
en de Kanaaldijk ter hoogte van de R.K.
kerk en de daar aanwezige school. Hier-
voor blijkt de voorgeschreven procedure
niet goed te zijn gevolgd. Nadat deze ele-
menten van het plan opnieuw ter inzage
zijn gelegd en geen bezwaren zijn ont-
vangen, stemt de gemeenteraad op 12
maart L940 ook hiermee in.lo)

Waarschijnlijk met deze grootse plannen
voor ogen stemt de gemeenteraad op 8
augustus 1939 in met het voorstel van
B&W om 59 woningen onbewoonbaar te
verklaren. De termijn van zes maanden,
die geldt voor de ontruiming ervan, ís niet
te realiseren. Hierdoor moet de termijn re-
gelmatig worden verlengd. Bij het begin
van de Tweede Wereldoorlog zijn er nog
39 bewoond. Het is aan te nemen dat de
ontruiming van deze woningen pas (ver)
na het einde van de Tweede Wereldoorlog
heeft plaatsgevonden, nadat voldoende
vervangende nieuwbouw ter beschikking
is gekomen.

In de bezettingsjaren vindt nog regelmatig
overleg plaats over de uitbreidingsplannen.



Omdat de plannen voor huizenbouw in
Waddinxveen min of meer vastliggen,
richt de aandacht in deze jaren zich voor-
al op de industrie.ll) Aanvankelijk is de
gemeente van plan alle industrie te con-
centreren langs de Gouwe aan de noord-
zijde van het dorp. In dat verband zou
tevens een grote los- en laadwal aan dit
water moeten worden aangelegd. De ad-
viseurs van het hiervoor veffnelde instituut
en van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken wijzen er op dat de Gouwe
daar te smal is . Deze zal moeten worden
verbreed of er moet een industriehaven
worden aangelegd. Gezien de kosten ver-
bonden aan dergelrjke oplossingen, advi-
seren zij ook industrieterreinen aan de
zuidkant van het dorp in beschouwing te
nemen, omdat daar de Gouwe wel vol-
doende breedte heeft om een los- en laad-
wal aan te leggen. Als locatie heeft men
het gebied ten noorden en ten zuiden van
de Burgemeester Trooststraat op het oog,
waarbij zelfs wordt gesuggereerd te zijner
tljd de huizen tn deze straat af te breken.
Nadat in 1943 de huizen aan de Zuidkade
en de Wilhelminakade zijn afgebroken,
wordt in 1944 geadviseerd de lintbebou-
wing daar niet meer te herstellen. Uit de
besprekingsverslagen blijkt niet dat van
de zijde van het college van Burgemees-
ter en Wethouders hiertegen bezwaren
worden geuit en mag worden geconclu-
deerd dat het college de ideeën steunt.
Gericht op de toekomstige industriële ac-
tiviteiten stelt het eerdergenoemde insti-
tuut een plan op en biedt dit in juli 1944
aan. Naar de feitelijke inhoud kan men
slechts gissen, want behalve de aanbie-
dingsbrief zijn geen verdere gegevens aan-
getroffen. Aangenornen mag echter wor-
den dat de hiervoor genoemde ideeën in
het plan zijn verwerkt.

De plannen voor herbourry
De locatiekeuze
Gedateerd 22 februari 1946 ontvangen de
voorïnalige eigenaren van de in 1943 ont-
eigende en afgebroken huizen en andere
panden aan de Zutd- en Wilhelminakade

een gestencilde brief van B&W. Het col-
lege deelt in de brief mee, dat het uit ste-
denbouwkundig oogpunt ongewenst is
langs genoemde kaden een gesloten (lint)-
bebouwing te realiseren. Als plaats voor
herbouw is een gebied in de omgevirg
van de R.K. kerk gevonden. Het college
acht verder overleg gewenst en stelt daar-
toe een met name genoemd persoon voor
die afkomstig is uit de groep van eigena-
ren. Tevens wijzen ze een vertrouwens-
man aan in de persoon van de oud-ge-
meentesecretaris.
De eigenaren verkeren tot dat moment in
de veronderstelling dat zij op de oorspron-
kelijke plaats zullen mogen herbouwen.
Ze zijn furieus en reageren reeds binnen
zes dagen. In hun brief verwij zen ze naaÍ
een bespreking die op 19 augustus 1943
op het gemeentehuis tussen de burgemees-
ter en de eigenaren was gehouden. Daar
was hun verteld, dat ze eigenaren zouden
blijven van de grond en hadden daaruit de
conclusie getrokken daar weer te kunnen
bouwen.l?) Ook het college zelf was in
november 1945 nog van mening dat de
herbouw op de oude locatie zou moeten
plaatsvinden. In een brief aan het Instituut
Stad en Landschap geven zij namelijk
aan: "Niet alleen kunnen de daar gedu-
peerde neeringdoenden naar hun oude be-
drijven en winkels terugkeeren, boven-
dien wordt het thans verbroken geheel in
eere hersteld." De boosheid is dus zeeÍ
begrijpelijk.
De redenen waarom het college tot een
wijziging in zijn standpunt komt, zijn niet
vermeld, maar verondersteld mag wor-
den, dat de terugkeer per 1 januari 1946
van de in juni 1945 uit zijn ambt ontzette
burgemeester hier mee heeft te maken.

Het college van B&W, dat in de tweede
helft van 1945 het dagelijkse bestuur vorïn-
de, was nieuw en verïnoedelijk niet op de
hoogte van de tijdens de Bezetting ont-
wikkelde plannen. Zowel de teruggekeer-
de burgemeester als de vertegenwoordi-
gers van het genoemde instituut hebben
de twee wethouders ongetwijfeld geinfor-
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meerd over de plannen die in de oorlog
waren ontwikkeld. BlijkbaaÍ hebben zij
zich laten overtuigen en kan als standpunt
van B&V/ naar buiten worden gebracht
dat het onwenselijk is op de oude locatie
de woningen te herbouwen.l3)

Het voorstel van de gerneente om bij de
Sint Victorkerk te bouwen gnjpt voor wat
betreft de woningen waarschijnlijk terug
op een deel van het uitbreidingsplan van
de gemeente 'Waddinxveen, dat in maart
1940 de instemming van de gemeente-
raad kreeg.t4; Dit plan dat begin 1946

Schetsplan uit
begin 1946 van
een nieuw te bou-
wen Victorwijk
(bewerkt naar een
tekening uit
Archief parochie
Sint Vctor)

weer boven tafel wordt gehaald, is uit-
sluitend gericht op de bouw van wonin-
gen. Deze nieuwbouw is echter niet
alleen bestemd om vervangende huizen te
bouwen voor de in 1943 afgebroken pan-
den, maar ook om met extra te bouwen
woningen de woningnood in het dorp te
verminderen.
Waarschijnlijk is in het voorj aaÍ van 1946
het idee ontstaan orn de bouwplannen bij
de Sint Victorkerk niet te beperken tot
woningefl, maar er ook een bedrijventer-
rein in op te nemen. Dit terrein wordt ten
zuiden van de te maken woonwijk gepro-
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jecteerd en heeft tot gevolg dat vooral de
infrastructuur er anders utt zal gaan zien.
In plaats van een ontsluiting van de
woonwijk waar betrekkelijk licht verkeer
wordt verwacht, moet nu ook rekening
worden gehouden met veel vrachtverkeer.
Dit vereist niet alleen een herziening van
het stratenplan, riolering enz., maar ook
de bouw van bruggen voot zwaar verkeer.
In de nieuw e opzet zijn er drie betonnen
kokerbruggen over de Alpherweterirg
nodig. Verder voorziet het plan in de
bouw van een ophaalbrug voorzwaar ver-
keer over de Ringv aart in het verlengde
van de Zuidelijke Dwarsweg en een voor
licht verkeer ten zuiden van de R.K.
Basisschool. Met deze laatste brug zal de
woonwijk een directe aansluiting krijgen
op de Kanaaldijk. Een vernieuwde zoge-
noemde Scheveningse brug die de Ka-
naalweg met de Kanaaldijk zou verbin-
den en in het eerdere plan was opgeno-
men, komt dan te vervallen.
Ter hoogte van de afgebroken huizen wil
de gemeente een loswal bouwen, waar-
voor nodig is dat daar de Zuidkade en de
V/ilhelminakade worden verbreed. De
keuze van een industriegebied annex
bedrijventerrein in de omgeving van het
gebied waar in 1943 huizen zijn afgebro-
ken, maakt de verwerving van de hier-
voor benodigde grond eenvoudiger,
omdat met de afbraak ook onteigening
plaats heeft gevonden en de Staat eige-
naar is. Ook is de breedte van de Gouwe
daar voldoende voor de aanleg van een
loswal.
In de gemeenteraadsvergadering van 16
maart worden de verschillende bouwplan-
nen van de gemeente besproken. Desge-
vraagd merkt de burgemeester op dat het
plan Sniepweg welisw aaÍ prioriteit zou
moeten hebben, maar omdat juist voor
herbouw door de overheid bouwmateriaal
ter beschikking wordt gesteld, verwacht
hU dat de nieuwbouw bij de R.K. kerk
snel zal kunnen worden gerealiseerd.
Uiteindelijk is het toch wat anders gegaan
dan toen verwacht, want de nieuwbouw
in de Sniep gaat in 1941 al van start, acht

jaar eerder dan die bij de Sint Victorkerk.
De genoemde veronderstelling van de bur-
gemeester is overigens niet onlogisch,
want de regering had toegezegd vooÍïang
te verlenen aan het herstel van beschadig-
de en de herbouw van vernielde huizen. 15)

Bezwaren
De gemeentelijke plannen ontmoeten niet
alleen tegenstand van voorïnalige eigena-
ren, ook het kerkbestuur van de R.K.
parochie heeft opnieuw grote bedenkin-
gen. Het bestuur is van mening dat de
parochie veel grond wordt ontnomen die
bestemd is voor de bouw van een paro-
chiehuis, een meisjesschool, een klooster
en een bewaarschool. Na overleg vindt in
de zomer van 1946 herziening van het
plan plaats, waarbrj enigszins tegemoet
wordt gekomen aan de bezwaren van het
parochiebestuur. Dit gewijzigde plan krijgt
in juli 1946 na een felle woordenwisse-
ling de goedkeuring van de (tijdelijke) ge-
meenteraad. l6)

In 1946 mengt zich nog een instantie in
de discussie. Voor de wederopbouw werk-
zaamheden is er in 1945 het College van
Algemeene Commissarissen voor den
Wederopbouw in het leven geroepen met
bureaus in elke provincie. Het hoofd van
het Provinciaal Bureau voor den
Wederopbouw Zuid-Holland voert met
enkele medewerkers in mei 1946 eerst
een gesprek met het college van B&V/ en
daarna met de gedupeerden. Vermoede-
hjk is uit de bespreking gebleken dat de
gemeente Waddinxveen niet geheel de
voorgeschreven procedures heeft gevolgd,
want in juli ontvangen B&V/ een brief
waarin de gang van zaken uitgebreid uit de
doeken wordt gedaan. Onder meer wordt
aangeraden de gemeenteopzichter (bedoeld
is gemeentearchitect) op te dragen een
bepaald nummer van het tijdschrift 'Bouw'
grondig te lezen, want daarin is de te vol-
gen procedure tot in detail beschreven,
inbegrepen alle in te dienen tekeningen,
formulieren enz.
Nadat de gemeente het plan in hoofdlij-
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Schets van het (nage-
noeg) definítieve plan
uit 1953 (bewerkt naar
een tekening uit SAMH,
AC 205 inv. nr. 224)

nen heeft ingediend bij het eerder ge-
noemde College van Algemeen Commis-
sarissen, blijkt dit orgaan bezwaar te ma-
ken tegen enkele details. Het plan wordt
weer aangepast en ook toegezonden aaír
het parochiebestuur. Het bestuur reageert
in februari 1947 en maakt weer bezwaren.
Het betreft onder meer het verwijderen
van de historische (thee)koepel aan de
Gouwe en het verdwijnen van het café
met uitspanning, terwijl bij het parochie-
huis geen stalling voor paarden is ge-

pland. Ook bericht het bestuur dat afge-
zren zal worden van de eerder voorgeno-
men bouw van een zestal bejaardenwo-
ningen. Het plan ondergaat weer een wij-
zigrng waarbij rekening wordt gehouden
met de gemaakte opmerkingen. Na de
instemming van de gemeenteraad hier-
mee krijgt een architectenbureau in
V/oerden de opdracht het project bestek-
gereed te maken.

Begin maart 1948 dreigt het herbouwplan
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Het bestuur van de R.K. Woningbouwvereniging Sint Joseph en de architect
P.D. Stuurman (met hoed) op 24 juni 1955 in afwachting van de komst van de

burgemeester voor de eerste steenlegging van de eerste woningen in de Victorwijk.
Eerder had pastoor Van Diik de werkzaamheden al ingezegend.

(foto: J.C.L. van der Klauw)

De Sint Victorstraat in de iaren zestig
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alsnog te mislukken. Een delegatie van de
gemeente krugt een uitnodiging voor een

bespreking op het ministerie van Binnen-
landse Zaken, waar tevens vertegenwoor-
digers van het ministerie van Financiën,
Rijkswaterstaat en van de provincie Zurd-
Holland aanw ezig zijn Tijdens deze ver-
gadering blijken verscheidene aanwezi-
gen bezwaren te hebben tegen de plannen
van de gemeente. De vergadering, die
aanvankelijk onder leiding staat van een

vertegenwoordiger van het ministerie van
Financiën en die een tegenstander van het
project blijkt te zijn, krijgt een grimmig
verloop. De tegenstanders zijn van me-
ning dat de kosten voor de aan te leggen
wegen en te bouwen bruggen te hoo g zijn
gelet op het betrekkelijk geringe aantal te
herbouwen woningen. De burgemeester
moet in zijn weerwoord alle argumenten
uit de kast halen om te voorkomen dat het
gehele plan in de prullenbak verdwtjnt.
Hij benadrukt dat het plan niet alleen de
herbouw van 22 woningen betreft, maar
ook een uitbreiding van het woningbe-
stand (met vijftig woningen) en de aanleg
van een bedrijventerrein. Dit wettigt naar
zijn mening de aanleg van een zwaÍe brug
en van verbindingswegen. Op een bepaald
moment verschijnt de echte voorzrtter, die
de leiding van de bespreking overneemt.
Hij maakt al snel duidelijk wel met het
plan te kunnen instemmen, mits men tot
een aanvaardbare kostenverdeling komt.
Dit laatste wordt nodig gevonden, omdat
enkele infrastructurele voo rzieningen wei-
nig met de herbouw zelf hebben te ma-
ken. Onder andere betreft dit de brug voor
zwaaÍ verkeer en de aansluitende weg. De
gemeente Waddinxveen moet voor dit
deel zelf een forse financiële bijdrage
leveren, namelijk tweederde van de kos-
ten. De gemeentelijke delegatie stemt hier
noodgedwongen mee in om het hele plan
te redden. Opmerkelijk is wel dat in het
verslag van de bespreking de opponenten
van het plan, die zrch in het begin van de

bespreking roerden, na de komst van de
voorzitter hun argumenten blijkbaar van
minder belang achten, want ze worden

geleidelijk meer coöperatief. De brug over
de ringvaart voor licht verkeer verdwijnt
in 1 948 uit de plannen. De reden is niet te
achterhalen, maar lijkt een financiële te
zijn. Het gevolg is wel dat de eerder ge-
noemde Scheveningse brug nog geruime
tijd dienst blijft doen.
In februari 1949 stelt het College van A1-
gemene Commissarissen voor de Weder-
opbouw eindelijk het plan vast. Daarna
wordt het gedurende twee weken ter rnza-
ge gelegd op de gemeentesecretarie. De
toelichting op het besluit bevat een sa-
menvattend overzicht van de vernielde en
afgebroken huizen en de wijze waarop de
herbouw zou plaatsvinden. Eind april 1949
komt het plan opnieuw in de gemeente-
raad aan de orde. Vanwege ernstig e ziek-
te van de gemeentearchitect kan er geen
inhoudelijke behandeling plaatsvinden.
De vo orzitter grijpt echter de gelegenheid
aan een toelichting te geven over de gang
van zaken tot dan toe. Hij stelt dat direct
na de oorlog te gemakkelijk is aangeno-
men, dat 'Vadertje Staat betaalde', maar
dat is een misvatting gebleken.

De goedkeuring
en de financiële problemen
Als volgende stap in de procedure moet
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten
(GS) van Zuid-Holland worden vetkre-
gen. Op 23 juli 1949 gaat het voorstel met
alle bijlagen naar die instantie, maar daar-
na blijft het geruime trjd stil. Op 7 no-
vember 1949 zenden B&V/ ter herinne-
ring een brief met het verzoek de behan-
deling te bespoedigen. Als een antwoord
uitblijft, doen B&V/ op 22 december op-
nieuw een 'dringend beroep' op GS . Ze
zetten daarbij fors aan en schrijven onder
andere: "De slachtoffers van de Duitse
afbraak zttten sinds 1943 in de ellende".
In het voorjaar van 1950 duikt er plotse-
ling hulp op uit een onverwachte hoek.
B&V/ krijgen bezoek van een hoofdamb-
tenaar van het ministerie van 'Wederop-

bouw en Volkshuisvesting, die zijn verba-
zing er over uitspreekt dat nog niets is
gebeurd. Het college kan slechts antwoor-
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Luchtfoto Victorwijk omstreelcs 1985 met rechts daarvan het bedriivenpark
Coenecoop I in wording (foto: collectie T. de Kruijf)
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De Kanaalweg in maart I99l bij de R.K. basisschool,
die sinds 1998 de naam 'De Kameleon'voert (foto J. Oskam)

den dat al geruime tljd wordt gewacht op
een beslissing van GS. Mede naar aanlei-
ding van dit bezoek wagen B&V/ er op 2I
april 1950 nog maar eens een brief aan.
Eindelijk op 27 juli 1950 komt dan een
antwoord binnen. Gedeputeerde Staten
stemmen in, maar met de beperking dat
een verbrede Gouwekade niet als een aan-
legplaats voor schepen mag worden
gebruikt, ten zij op kosten van de gemeen-
te een solide beschoeiing of kadernuur zal
worden gemaakt. Zolang deze er niet is,
mag er geen zwaaÍ vrachtverkeer op de
Gouwekade worden toegelaten .17)
Als dus eindelijk de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten is ontvangen, blijkt
er een nieuwe kink in de kabel. De oorlog
in Korea ( 1950- 1952) veroorzaakt een
sterke stijging van de grondstoffenpnj-
zen Voor Nederland heeft dit een oplo-
pend tekort op de betalingsbalans tot
gevolg. Een van de maatregelen om deze
ontwikkeling weer in de hand te krijgen is
een vermindering van de investerinsen.l8)

Ook Waddinxveen zal dit merken.
Niet alleen krijgt de gemeente te maken
rnet een hogere begroting, ook geeft de
provincie in mei 195 I de opdracht voor
het bouwproject bij de R.K. kerk de
kostenraming zodanig op te stellen dat
een gefaseerde uitvoering mogelijk
wordt. In het voorstel dat de gemeente
vervolgens indient, is het plan gesplitst in
een aantal deelprojecten. Gedeputeerde
Staten beslissen min of meer conform het
voorstel van de gemeente en verdelen de
kosten verbonden aan de uitvoering van
de infrastructurele voorzieningen over
drie jaren (1952, 1953 en 1954).

De realisatie van de plannen
Aanle g infras truc tuutr
Op grond van deze aanwij zíng wordt het
herbouwplan in een aantal delen opge-
splitst en vindt in de jaren 1952toten met
1955 geleidelijk de realisatie van de infra-
structuur plaats.
Als eerste vindt in 1952 de aanbesteding
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plaats van de ophaalbrug over de ringvaart
en de aansluitende weg naar de Zuidkade,
nu aangeduid als de Kouwe Hoek. In
1953 wordt een deel van de fundering van
de tien jaar eerder afgebroken huizen ver-
wijderd en op die plaats de Zuidkade ver-
breed. Pas in 1954 komt de infrastructuur
voor de toekomstige Sint Victorwrjk in
beeld. Het gebied kan nu bouwrijp wor-
den gemaakt. Het betreft de aanleg van de
aardebaan met rioleriilg, leidingen en de
bestrating van de oostelijke weg, de hui-
dige Sint Victorstraat, met een deel van
het Sint Victorplein. Tenslotte vindt in
1955 de bestrating plaats van de Ring-
vaartsingel en het resterende deel van het
genoemde plein.

Huizenbouw
Na het gereedkomen van de wegen, lei-
dingen en bruggen kan worden begonnen
met de huizenbouw. Dit gebeurt in op-
dracht van de R.K. Woningbouwvereni-
ging Sint Joseph te Gouda. In januari 1955
vindt de aanbesteding plaats voor de bouw

van 31 woningen aan de Sint Victorstraat.
Omdat het ministerie van V/ederopbouw
en Volkshuisvesting aanvankelijk de aan-
neemsom te hoog vindt, kan het werk pas
in april worden gegund. Als de beslissing
tot de gunning van het werk uitblijft, trekt
de laagste inschrijver zijn aanbieding in.
De volgende aannemer op de lijst geeft
echter te kennen het werk te willen uit-
voeren voor hetzelfde lagere bedrag. Een
jaar later besteedt dezelfde vereniging
nog eens 45 woningen aan, die zullen ver-
njzen langs de Ringvaartsingel en het Sint
Victorplein. In deze aanbesteding zijn
tevens een winkel en drie boxen voor
auto's begrepen.

Herbouw
Voor de herbouw van de tijdens de Twee-
de Wereldoorlog verloren gegane huizen
wordt in de plannen lange tijd de oostzij-
de van de Sint Victorstraat gereserveerd.
De grote vertragirg, die de herbouw op-
loopt als gevolg van het uitblijven van
goedkeuring van de plannen, is voor de

': \.:
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De Scheveningse brug. (Foto: Particuliere collectie)
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eigenaren reden om te zien naaÍ andere
mogelijkheden dan het vervullen van de
plicht te bouwen binnen het plan van de
gemeente Waddinxveen. Bovendien wordt
het probleem van de herbouwplicht nog
gecompliceerder als een eigenaar komt te
overlijden en er meerdere erfgenamen zrjn,
die bovendien geen binding met Waddinx-
veen hebben.
In 1950 wordt een verzoek ingediend,
waarin wordt gevraagd de herbouwplicht
in Almelo te mogen uitvoeren en daartoe
de vastgestelde waarde voor grond en op-
stallen uit te keren. Het ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting wijst
dit eerste verzoek nog af , maar ruim een
jaar later blijkt er een kentering te komen
in het standpunt. Ook B&W erkennen de
problemen en steunen doorgaans de ver-
zoeken om elders te mogen bouwen, of in
bijzondere gevallen de toegekende bedra-

gen uit te keren. Uiteindelijk is er slechts
één eigenaar, die in 1953 in de toekomsti-
ge Victorwijk grond koopt en daarna twee
huizen laat bouwen (Sint Victorstraat 10

en l2). De elders in Waddinxveen in het
kader van de herbouwplicht gebouwde
huizen en bedrijfspanden zijn te vinden in
de Burgemeester Trooststraat (nr. 18), Ka-
naalstraat (nrs. 11 , 13 en 15), Zuidkade
(nrs. 45, 46 en 232) en Ieplaan (nr. 4l).
Op de plaats aan de Wilhelminakade,
waar in mei 1940 vier panden werden
vernield, verrijzen drie nieuwe woningen
(nrs. 63, 64 en 65).

Nabeschouwing
Een YÍaag, zo niet de overheersende
yraag, die na lezing van het vorenstaande
naaÍ boven kornt, is: Waarom duurde het
zo lang?
De gemeente Waddinxveen heeft op ver-

De huizen met de nummers
kader van de

I0 en 12 in de Victorstraat
herbouw zijn gerealis eerd.

zijn de enige die daar in het
(foto: A. Bout)
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klaarbare gronden in het voorj aar van
1946 een zo compleet mogelijk plan
opgesteld voor de ontwikkeling van de
Victorwijk. Dit plan bevatte echter niet
alleen een herbouw-, maar ook een uit-
breidingsprogramma. Dit laatste zowel
voor de industrie als voor de bouw van
woningen. In samenhang met de hiervoor
benodigde infrastructuur (wegen, leidin-
gen, bruggen enz.) ontstond een complex
geheel. Hierdoor moesten vele ambtelijke
diensten worden betrokken bij het voor-
bereidingstraject.
De veronderstelling dat de kosten, verbon-
den aan de uitvoering van het plan, geheel
door Den Haag zouden worden betaald,
werd wat al te gemakkelijk door de ge-
meente aangenomen. Pas bij de confron-
tatie in november 1948 werd duidelijk dat
niet alles onder de noemer herbouw was
te vangen.
Voor een kleine gemeente als Waddinx-
veen met weinig expertise op planolo-
gisch en stedenbouwkundig gebied ligt
het voor de hand dat externe deskundigen
worden aangetrokken. In dit geval het
Instituut Stad en Landschap, dat ook reeds
voor L940 de gemeente had geadviseerd.
V/el wekt het bevreemding dat noch deze
deskundigen noch het aangetrokken aÍ-
chitectenbureau, de gemeente hebben
gewezen op de noodzaak het plan te split-
sen in deelprojecten. Tot dit laatste werd
pas overgegaan toen de financiele om-

standigheden dit noodzakelijk maakten.
De bezwaarde eigenaren hebben ztch
blijkb aaÍ snel laten overtuigen dat her-
bouw bij de R.K. kerk een beter alterna-
tief was dan bouwen op de oorspronke-
lijke locatie. Na aanvankelijke bezwaren
is uit hun rijen weinig meer gehoord.
Daarentegen ging het parochiebestuur
vanaf het eerste plan steeds in verweer.l9)
Ook nadat plannen na overleg met het
bestuur waren aangepast. De verschillen-
de wijzigingen vereisten steeds het ma-
ken van een nieuw ontwe{p, gevolgd door
een ter tnzage legging en behandeling in
de gemeenteraad. Niet alleen kostte dit
veel werk, maar ook veel tijd. Een goed,
grondig en eventueel wat langer durend
vooroverleg met de belanghebbenden zou
zeker tijdwinst hebben opgeleverd.
Toen eenmaal de budgetten gefaseerd be-
schikbaaÍ kwamen, is de uitvoering voort-
varend ter hand genomen en waren er nog
n au welij k s vertragin gen . B e grij pe lij kerw rj s

hebben de eigenaren, toen het beleid wij-
zigde, niet langer gewacht op de moge-
lijkheid te bouwen in de Victorwijk, maar
de gelegenheid benut om dit elders te
doen.
De bestuurlijk betrokkenen bij de plannen
en de realisatie konden uiteindelijk toch
nog de vlag uitsteken, maar verïnoedelijk
hebben ze ook tegen elkaar gezegd: Zo
nooit weer.

Noten:
l) Zrede artikelen in Het dorp Waddinxveen, XIII (2005) 64-68 en 69-72.
2) eij a" samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van het Streekarchief Midden-

Holland (SAMH), inv. nrs. 4,224,225,226,227,3O0 en 309. Voorts het Archief van de

gemeente Waddinxveen, inv. nrs. 87 en 301 en het Archief van de R.K. parochie Sint
Victor, doos G.

3) Ziehet artikel van J.D. Geel, 'Waddinxveense oorlogsslachtoffers 1940-1945', Het dorp
Waddinxveen XIV (2006) 30-37.

4) Vernield of beschadigd worden: Wilhelminak ade 62, 63, 64, 65, 65a,65b, 65c, 66 en 67 .

Hiervan zijn de nuflrmers 62,63 en 64 al onbewoonbaar verklaard, maar nummer 64 is
op 10 mei 1940 nog niet ontruimd. Totaal betreft het dus zeven nog bewoonde woningen.
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5) Uet beteft de huisnummers 3,4 en 5.
6) ean de Bodegraafsestraatweg betreft het de huisnummers 7 ttm lO en77 tlm 80; aan de

Onderweg de nummers 4, 6 en 10.

Meer informatie over deze verdedigingslinie in: T. de kujt 'Een Duitse verdedigingsli-
nie bij Waddinxveen en Boskoop', Het dorp Vy'addinxveen,XlY (2AOq2-20.
Betreft het 'Besluit Materiële Oorlogsschade 1945' .

F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees (Amsterdam, 1977)

7)

8)
e)

382-395.
10) Het plan zelf is (nog) niet aangetroffen. De hier vermelde gegevens zijn gebaseerd op de

verslagen van het openbare deel van de gemeenteraadsvergaderingen.
ll) »e gemeente is blijkbaar zo overtuigd van de vastheid van de plannen voor woningbouw

bij de Sint Victorkerk, dat zij de grondeigenaren in het voorjaar van 1943 vraagt de voor
huizenbouw benodigde percelen te verkopen. Wie op het aanbod is ingegaan is onbekend,

in ieder geval niet de R.K. kerk. Als in 1944 het plan. vanwege een kleine wijziging ter
itzage wordt gelegd, maakt het kerkbestuur van deze gelegenheid gebruik om bezwaren
in te dienen.

12) Yetis opmerkelijk dat de eigenaren als datum van het overleg 13 augustus 1943 noemen,

want pas op 23 september 1943 laijgt de burgemeester de opdracht de huizen aan de Zuid-
en V/ilhelminakade te doen ontruimen. De Duitsers zijn echter al in het voorjaar van

1943 begonnen met de aanleg van tankgrachten, prikkeldraadversperringen en andere

verdedigingswerken. Mogelijk is het Duitse plan om de huizen af te breken al eerder -
eventueel als gerucht - bekend geworden.

l3) Hoewel deze interpretatie waarichijnlijk lijkt, blijft de vraag in hoeverre de gemeentear-

chitect en de plaatselijke architect, die regelmatig als adviseur wordt ingeschakeld, bij
een en ander zijn betrokken.

14) Oe afgebroken panden aan de Bodegraafsestraatweg zijn, voor zover is na te gaan daar
ook weer herbouwd. In dit artikel blijven ze verder buiten beschouwing.

15) n.e. Damsté en Ch.A. Cocheret, Herrezen Nederland lg45-1g55 ('s-Gravenhage, 1955)
2l.Dit gedenkboek vermeldt, dat in 1945 behalve bedrijfs- en openbare gebouwen onge-
veer 90.000 huizen waren vernield, 50.000 woningen zwaar en 500.000 woningen licht
beschadigd. Het aantal beschadigde of vernielde woningen in Waddinxveen lag daarmee

onder het landeliike gemiddelde.
l6) gtijtens de ,e.sËgen in het dagblad de Nieuwe Zuid-Holland er LI (1946) van 19 juli en

het Weekblad voor Waddinxveen (?) is er in de gemeenteraad zeer heftig gediscussieerd,

maar in de officiële Notulen is daar nauwelijks iets van terug te vinden.
17) Uit het dossier valt af te leiden, dat de lange duur van de besluitvorming op provinciaal

niveau veroorzaakt is door Provinciale Waterstaat, die slechts een oordeel moest geven

over de plannen voor de bouw van een loswal.
l8) f.f. V/oltjer, Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw

(Amsterdam, 1992) 243 -244.
19) Itet parochiebestuur heeft, beginnende in 1939, tot en met de onteigening in het begin

van dejaren vijftig bezwaren naar voren gebracht. Voor een belangrijk deel sneden de

ingebrachte argumenten hout, wat regelmatig tot aanpassing van de plannen heeft geleid.
Waar het de uit te keren vergoedingen voor onteigening betreft, was het parochiebestuur

- evenals anderen - niet snel tevreden en werd geprobeerd het onderste uit de kan te halen.
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Van Huug van den Dool ontvingen we
vanuit zijn woonplaats Washington een
bijdrage voor ons tijdschrift waarin hij
terugblikt op het gebied rond de St. Victor-
kerk waaÍ hij zo' n vijftig j aar geleden zijn
jeugd doorbracht. Zijn verhaal geeft een

duidelijk beeld van de veranderingen die
de bouw van de nieuwe wljk met zich
meebracht. Onder de kop 'Meer over de
Kanaalweg' schrijft hij ons het volgende:

Het artikel over de Kanaalweg en de
Scheveningse brug van C.J. van Veen in
'Het dorp V/addinxveen' van december
2004 inspireerde me om iets meer over
deze buurt zo' n vijftig j aaÍ geleden te ver-
tellen.
Ik ging met honderden andere schoolkin-
deren zes jaar lang - van april 1954 tot zo-
mer 1960 - naar de St. Jozefschool, gelegen
op nummer 4 aan de Kanaalweg, een
rustiek weggetje. Zevendagen in de week
zelfs, want op zaterdagmiddag kwam de
verkennerij via een zij-ingang bijeen op
de zolder van het schoolgebouw en op
zondag waren we ook vlak in de buurt in
de kerk. De Kanaalweg dus als middel-
punt van onze wereld buitenshuis. Gedu-
rende die periode vonden vele grote ver-
anderingen plaats.
Wonend vooraan in het 'eerste blok' in de
Burgemeester Trooststraat liepen we als
scholier in 1954 zuidwaarts langs de nog
zeer smalle Zuidkade iets voorbij de Vic-
torkerk tot we rechtsaf een steegje indo-
ken, gelegen tussen links het woonhuis
van meubelrnaker Johan Luiten nazaat
van de door Van Veen genoemde veld-
wachter? en rechts de werkplaats van
schoenmaker Johannes Geluk. Als je het
weet, kun je het steegie nog goed zien. Op
die plek kwam de Kanaalweg dus uit op
de Zurdkade, maar ik betwijfel of er toen
een straatnaambordje was. Eerst brachten
we wellicht schoenen ter reparatie bij
Geluk of gaven we een boodschap bij
Luiten af . Vervolgens liepen we na vrjf-

tien meter over de brug van de Alpher-
wetering - vuil borrelend water aan beide
zijden - en daalden lichtjes af naar de vijf-
tig meter verder gelegen school aan de
linkerhand.
De toestand van de Kanaalweg aldaar liet
veel te wensen over. Het was iets van een
breed schelpen- en koolaspad dat bij
slecht weer zacht werd. Ook de speel-
plaats van de school was grotendeels on-
verhard. Mocht er ooit grind gelegen heb-
ben, dan was dat door generaties baldadi-
ge schooljeugd weggegooid, dit tot ver-
driet van omwonenden aan de Zuidkade.
Een ruit is snel gebroken !

Er waren vier schoollokalen; dat wil zeg-
gen nog geen aanbouw richting het kanaal
die in 196I tot stand kwarn. Ook was er
geen kleuterschool, want die was toen
nog boven 'de Bond' in de Burgemeester
Trooststraat. In plaats van een tocht over
de Zutdkade gingen we natuurlijk ook
wel eens bij de Trooststraatbrug 'het' Ka-
naal over, dan linksaf langs het Kanaal tot
aan de Scheveningse brug, die over en zo
naaÍ school. Een wat langer en eenzamer
alternatief.

Het was eerst een landehjke buurt. Eigen-
lijk in alle richtingen. Ten zuiden van de
school gewoon land, waarop tussen de
middag rnet passie gevoetbald werd als de
boel niet blank stond, en tussen de school
en het kanaal moestuinen. Ten noorden
van de Kanaalweg de pastorietuin. In het
Kanaal een woonboot van de familie
Vlieg. En natuurlijk het café van Janmaat.
Dat zal Kanaalweg 6 geweest zijn, zoals
zelfs de bezetter wist (zie blz 4 in het
maartnummer van 2005). Het café was
bijna nooit open, maar ik denk dat het
onderwijzend personeel tijdens de pauze
van mevrouw Janmaat koffie kreeg tegen
een betaling die binnen de katholieke zuil
voordelig werd geregeld.
Na een jaartje, ik denk 1955, begon de
aanleg van de Victorwijk. Dit bracht enor-
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me veranderingen met zrch mee. Opdat
wij niet steeds naar buiten zouden kijken,
werden halfhoge matglasramen in alle
lokalen van de school tngezet. Alleen de

onderwrjzer(es) rnocht naar buiten kijken.
De Victorstraat werd aangelegd waardoor
een hoek van de pastorietuin, het brevier-
terrein voor de heren geestelijken bij uit-
stek, verloren ging. Aan de Zuidkade ver-
dwenen enkele huizen, de theekoepel (bi-
bliotheekje) werd verplaatst en er kwam
in de Victorstraat in aanleg een nieuwe,
veel bredere brug over de Alpherwetering,
juist ten noorden van de Kanaalweg. Het
verbindingssteegje van de Kanaalweg naar
de Zurdkade verloor zijn functie en de
oude brug over de Alpherwetering bij
Luiten verdween korte trjd later. Voortaan
gingen we uit school rechts de Kanaalweg
op, en dan linksaf een klein stukje Vic-
torstraat naar de Zuidkade. Gevoetbald

werd er tussen de middag voortaan op het
spiksplinternieuwe Victorplein. Eigenaar-
dig dat niet alle omwonenden dat waar-
deerden.

Dat er in die trjd veel verkeer over de
Scheveningse brug kwam, valt te betwij-
felen. Niet alleen was het een smal krik-
kemikkig geheel met veel roest, wat je
pas goed bij het schaatsen zag, maar de
modernere bruggen over het Kanaal aan
het eind van de Trooststraat ( 1930) en
nabij de Zuidelijke Dwarsweg (1955?)
maakten de Scheveningse brug in feite
overbodig, behalve voor een paar wande-
laars, fietsers en de schooljeugd. De leve-
rantie van een zwaÍe vracht voor de
school of het café zal tn 1954 en daarvoor
moeilijk geweest zijn Pas na de verbre-
ding van de Zuidkade en de aanleg van de
Victorstraat kon een grote vrachtwagen in

Het bruggetje over de Alpherwetering met op de achtergrond de schuur van Johan
Luiten. Op de brug staan Willy Luiten, Tiny Luiten, Piet Wesseling en ? de Haan.

(Fotocollectie : Wil Ho genelst-Luiten)
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de buurt van de school komen. Denk eens
aan de logistiek van de materialen voor de
bouw van de school in 1928!
Dat de kerk eigenaar van de brug was,
wisten we niet; dat de Kanaalweg ook
kerkenpad heette evenmin en dat de kerk
bij het onderhoud van de Kanaalweg be-
trokken was ook al niet. Wel dat de
Kanaalweg iets officieus had, want veel
Waddinxveners wisten niet eens waar
deze weg lag. Er waren in ieder geval
twee postadressen aan de Kanaalweg,
nummer 4 (school) en 6 (café). Maar wat
zou nummer 2 nou geweest zijn? Een
gebouw voor de stalling? Daarvan herin-
ner ik me niets, al meldt Van Veen in zijn
verhaal dat er tot na de Tweede Wereld-
oorlog door kerkgangers geparkeerd
werd. Post voor de school, Kanaalweg 4,
werd steevast bU ons thuis bezorgd op
Burgemeester Trooststraat 2, de dienst-
woning voor het hoofd van de Jozefschool.
De Kanaalweg werd veel verward met de
Kanaalstraat, zodat de post voor de

school ook wel bij Kanaalstraat 4 terecht
kwam, terwijl post voor Kanaalstraat 4 op
B urgemeester Trooststraat 2 terechtkwam.
Zo leerde je nog eens Waddinxveners
kennen. Het officieuze karakter van de
Kanaalweg blijkt ook uit het feit dat deze
weg niet op de Waddinxveense platte-
grond van 1960 staat, die in het onlangs
verschenen boekje van de heer Geel zit.
Een omissie van de eerste orde!

In het koffiehuis werd ook wel wat pitti-
gers geschonken dan koffie. Na een zeeÍ
late zaterdagavond belandde een beschon-
ken klant wel eens in het kikkerslootje dat
aan de noordkant langs de Kanaalweg lag,
zodat de godvruchtige kerkgangers enke-
le uren later iets concreets hadden om er
schande van te spreken. Dat slootje is
sedert de aanleg van de Victorstraat afge-
sneden van de Alpherwetering en daar-
door een geïsoleerd watertje geworden.
Het was een verzamelplaats van al het
denkbare vuil, inclusief fietswielen, adver-

De St. Jozefschool aan de Kanaalweg vóór de verbouwingen
(Fotocollectie: C.J. van Veen)
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Fragment van de bouwtekening van de onderwijzerswoning

Burgemeester Troostraat 2, 1929 (SAMH)

tentiefolders en onderstellen van kinder-
wagens. Bovendien vaak overwoekerd
door riet en onkruid.
Vissen, wat we overal deden, had in het
kikkerslootje weinig zin Vlak erachter
lag echter een bijzonder mooie kronke-
lende vijver in de pastorietuin. De tegen-
stelling kon niet groter zijn, want menig
kerkganger zette in deze vijver de in de

Gouwe gevangen vis uit. Dit tot ver-
meend genoegen van de pastoor en de

kapelaan. Alleen een brave misdienaar
ik mocht er wel eens vissen, een zak
olienoten, verstrekt door kapelaan Simonis,
bij de hand.

De St. Jozefschool is inmiddels van naam
en kleur veranderd. Met enig gevoel voor
humor heeft men de naam 'Kameleon'
bedacht. Trouwens, waar komt de naam
Scheveningen voor zowel de brug als het
café vandaan? En wat was er ooit op Ka-
naalw egL? Tot slot kan ik nog melden dat
mrjn vader, hoofd van de Jozefschool,
met nauwelijks verholen lach de nieuw
aangelegde weg die Ringvaartsingel zou
gaan heten, had willen vernoemen naar
domin ee Zandt. Als humoristische antido-
te voor de al te katholieke Victorstraat in
een kleurrij k v erzuild V/addinxveen.
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NAME,N OM TE, GEDENKEN -1
J.D. Geel

Dit is het tweede deel van de geschiede-
nis van de Waddinxveense oorlogsslacht-
offers, van wie de namen te lezen zijn op
de herinneringsplaquettes die op 4 mei
2006 zijn onthuld in de aula van de Oude
gemeentelijke begraafplaats aan de Kerk-
weg te V/addinxveen. Het betreft de ver-
halen over de burgerslachtoffers die lange-
re tijd in Waddinxveen woonden en over
wie in dit kwartaalblad nog niet is gepu-
bliceerd als mede over de joodse burgers
die kortere tijd in onze gemeente hebben
gewoond.

Jacob Willem van Klaveren
Jacob Willem van Klaveren werd op 25
maart 1900 te Hazerswoude geboren. In
1929 vestigde hrj zrch als boomkweker
aan het Noordeinde te Waddinxveen. Hij
was getrouwd met Maria Griffioen. Het
echtpaar kreeg zes kinderen: vijf zonen en
een dochter. Jacob van Klaveren kwam
op 2l mei 1942 om in het concentratie-
kamp Sachsenhausen, gemeente Oraniën-
burg in Duitsland.

Zijn oudste zoon Jan, geboren in 1925 en
overleden februari 2001, vertelde: "Mijn
familie is van huis uit Nederlands-Her-
vormd. Mijn vader was jarenlang ouder-
ling en hij vertelde op de zondagsschool.
Aan het eind van de jaren dertig kregen
hij en andere familieleden belangstelling
voor de leer van de Jehova's Getuigen.
Samen zijn ze toen tot dat genootschap
toegetreden. Ook zljn broer Dirk was daar-
bij. Hij was rijwielhandelaar in Boskoop.
Oom Dirk was getrouwd met Geertruyda
van der Loo, tante Truus, die uit ïVaddinx-
veen afkomstig was, geboren aan de
Noordkade, de dochter van bakker Van
der Loo. Na hun huwelijk gin gen zij wo-
nen aan de Zijde, vlakbij Waddinxveen,
waar het toen Puttekade heette, op de
hoek van het Noordeinde. Zij hadden drie
kinderen: twee meisies en een jongen.

Ook ik was overge gaan naar de Jehova's
Getuigen, evenals mijn broer Warnard.
Zoals bekend rekende Hitler de Jehova's
Getuigen tot de staatsgevaarlijke groepen.
Zij erkennen immers geen andere macht
boven zich dan de goddelijke. Geregeld
kwamen wij met de Jehova's uit andere
plaatsen bU elkaar voor bijbelstudie en
om brochures te verspreiden.
Op zondagavond 9 november I94l waren
wij weer bijeen in het huis van oom Dirk
en tante Truus in Boskoop. V/e waren met
wel dertig personen uit Zevenhuizen,
Moerkapelle, Waddinxveen en Boskoop.
Ook mrjn vader was erbrj en mrjn broer
Warnard. Die avond is onze groep over-
vallen. Het huis was omsingeld door
leden van de Sicherheitsdienst en Neder-

Jacob Wíllem van Klaveren
(archíef: fam. van Klaveren)
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landse politieagenten. We konden nergens
heen. We zrjn verraden door infiltranten,
waarschijnlijk vrouwen uit Alphen aan

den Rijn die net deden of ze belangstel-
ling hadden voor wat de Jehova's Getui-
gen leerden. Op vrachtauto's zijn we naar
Scheveningen gebracht. Daar werden we
in het 'Oranje Hotel' gevangen gezet.
Warnard, die pas vijftien was, is na een
paar dagen al vrijgelaten. Ik was zestien.
Na negen weken heb ik getekend dat ik
geen Jehova's Getuige meer wilde zijn.
Toen mocht ik ook gaan. Mijn vader heb
ik tijdens het luchten nog geregeld ge-
zten. Hij wilde niet tekenen. Hij kon het
niet, vanwe ge zijn geloof. Ook oom Dirk
en tante Truus deden dat niet. Ze zijn naar
Amersfoort overgebracht en via Vught
naar verschillende concentratiekampen in
Duitsland gedeporteerd. Dat waren vrese-
lijke transporten. Mrjn vader en oom Dirk
gingen naar Sachsenhausen in Oraniënburg
en tante Truus naar het vrouwenkamp
RavensbrÍick. Ze zrjn alle drie omgeko-
men. Mijn vader is zrek geworden door
het drinken van ongekookt water, waar hij
diarree van kreeg. Op 2l mei L942 is hij
gestorven. Mrjn moeder bleef met ons
achter. Mrjn jongste broertje was dne. Zij
heeft de kwekerij aan het Noordeinde
voortg ezet en later ik. V/ij wonen daar-
door nog altijd in het ouderlijk huis.
Trouwens, de broers van mijn vader, Si-
mon, ïVim en Leendert, ztjn ook vanwege
hun lidmaatschap van de Jehova's Getui-
gen opgepakt. Simon en Leen zijn na de
oorlog teruggekomen. Wim, die in Den
Haag woonde, is in april L945, dus vlak
voor de bevrijding, verïnoord. Hij zat ook
in Sachsenhausen en werd wegens deser-
tie opgehangen. Hij weigerde verdedi-
gingswerken voor de Duitsers aan te leg-
gen . Zijn vrouw, ook een Jehova's Getui-
ge, heeft Auschwitz nret overleefd.
Ook rnijn oom Dirk van Klaveren en zijn
vrouw Truus van der Loo zijn dus omge-
komen. Hun nog jonge kinderen waren
na de razzia op slag hun ouders kwijt. De
oudste dochter was twaalf . Ze heeft alles
van dichtbij meegemaakt en is ook onder-

vraagd. Dat was verschrikkelijk. Toch heeft
ze niets gezegd. Haar zusje en broertje,
die jonger waren, lagen tijdens de overval
al te slapen. Die kinderen hebben een treu-
rige jeugd gehad. Ze konden niet bU el-
kaar blijven. Dan werden ze hier opge-
vangen, dan daar.
Het doet ons en ook de kinderen van oom
Dirk en tante Truus goed, dat de namen
van mijn vader Jacob Willem van Kla-
veren, inwoner van V/addinxveen en van
hun moeder Geertruyda van Klaveren-
van der Loo, geboren V/addinxveense, nu
op het monument geschreven staan."

Cornelis Koster
Cornelis Antonius Koster werd op 5

februari 1884 te Moordrecht geboren. In
1904 trad hij in dienst van de Nederlandse
Spoorwegen als hulparbeider te Rotterdam.
In L907 werd hij bevorderd tot wegwer-
ker en in 1923 tot ploegbaas te Gouda. In
1925 volgde de benoeming tot seinhuis-
wachter post Moordrecht en in 1942 de

Cornelís Antonius Koster
(archief: Panc Vink)
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benoeming bij bevordering tot le seinhuis-
wachter. Cornelis Antonius Koster was
gehuwd met Pieternella Dries. Het echt-
paaÍ, dat woonde in 't V/eegie, had vier
kinderen: twee dochters en twee zonen.

In Waddinxveen woont de heer Ton Kos-
ter, kleinzoon van Cornelis Koster:
"Eerlijk gezegd weet ik niet zo veel van
mrjn grootvader. M'n vader Hubertus was
de jongste van het gezrn Ik ben na de oor-
log geboren. Natuurlijk werd er thuis wel
eens over mrjn opa gesproken. Het verhaal
van zijn dood is me uiteraard ook verteld.
Mijn grootvader was seinhuiswachter. De
familie woonde in 't V/eegie in één van de
huizen van NS, die daar altijd nog staan.
Zoals je weet, ligt 't Weegie nog net op
Waddinxveens grondgebied. Dat was in
de oorlog ook zo. 't'Weegie was Waddinx-
veen, post Gouda. Toch was het gezin van
mijn grootouders op Moordrecht georiën-
teerd. Daar gingen ze naaÍ de kerk en daar
was opa Koster lid van het R.K. Armbe-
stuur. De post waar hij werkte, de 'Moor-
drecht aansluiting' genaamd, was in de
Tweede Wereldoorlog een strategisch

punt. Vlakbij de groene brug, waar de
snelweg overheen gaat, nu de A20, komen
de spoorlijnen bij elkaar uit Den Haag en
Rotterdam. Ook de lrjn uit Alphen aan
den Rijn. Daar stond het zogenaamde
'Hooge - met twee o's - hok', de seinpost
waar mijn grootvader op zat Vanwege de
open ligging, was het er puur gevaarlijk."
Behalve de spoorlijnen komen nabij 't
Weegje ook twee belangrijke autowegen
samen, eveneens uit Den Haag en Rotter-
dam richting Utrecht. Het gehele gebied
was daardoor doelwit van geallieerde
aanvallen. Over de spoorlijnen werd
materiaal vervoerd voor de Vl's en de
Y}'s, de vliegende bommen, die de Duit-
sers op Engeland afvuurden. Om de aan-
voer te stoppen waren er bijna wekelijks
luchtaanvallen.
5 september 1944, 'Dolle Dinsdag'. De
Nederlandse bevolking verkeerde in grote
opwinding. Men leefde in de veronder-
stelling dat de bevrijding aanstaande was
en dat men zov zrjn verlost van de Duitse
overheersing. Die hoop bleek ijdel te zryn.
Op de spoorlijnen bij Waddinxveen wer-
den geregeld luchtaanvallen uitgevoerd.

'so§trÏ\,$iiÈ[i"t*'-s*"-.

aan Cornelis A. Koste4 in NS-stationshal van
(Foto: J.D. Geel)

G e denkplaat ter nage dachtenis
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Zo bombardeerden spitfires nabij Zeven-
huizen een trein uit Den Haag met als
gevolg 26 doden: 23 Duitsers en 3 Neder-
landers. Ook een Duitse bus moest het
ontgelden, 12 doden: 4 Duitse militairen
en 8 SS-ers.
"Op die dag werd er ter hoogte van 't Weeg-
je ook een personentrein beschoten. Mijn
grootvader, die dienst deed op de sein-
post, heeft toen gewaarschuwd voor het
gevaar en de trein laten stoppen. De rerzi-
gers vluchtten in paniek de trein uit. Opa
heeft hen helpen uitstappen en gekalmeerd
en hen gemaand dekking te zoeken langs
de dijk van de spoorlijn. Bij die actie is hij
zelf geraakt. Hij was op slag dood, getrof-
fen recht in het hart. Hij was zestig jaar
oud en is in Moordrecht begraven.
Dat is eigenlijk alles wat ik ervan weet.
Van de generatie van mijn ouders is er
niemand meer die het vertellen kan. Ik
ben daarom blij, dat Waddinxveen hem
nu eert met het monument op de Oude
begraafplaats. Mrjn grootvader heeft zich
toch moedig gedragen en dat heeft hem
het leven gekost. In de stationshal van
Gouda hangt ook een koperen gedenk-
plaat met zijn naam erop. Dat doet me
best wel wat."

Arie Verkaik
Arie Verkaik werd op 24 maart 1916 ge-
boren teZwammerdam. Zijn vader begon
in februari 1932 aan de Zoutmansweg in
Reeuwijk het melktransportbedrijf A. Ver-
kaik en Zoon, waarin ook Arie, zijn oud-
ste zoon, als melkrijder werkzaam werd.
Arie Verkaik trouwde met Antonia de
Rooij .Zij vestigden zich aan de Bodegraaf-
sestraatweg en werden inwoners van
Waddinxveen, aangezien hun huis stond
op het gedeelte van de weg, dat toenter-
tijd behoorde tot Waddinxveens grondge-
bied, een situatie die veranderde bij de ge-
meentelijke herindeling van l9&. Het echt-
paar Verkaik-de Rooij bleef kinderloos.
In Reeuwijk woont de heer Ad Verkaik,
een jongere broer van Arie. Hij vertelt:
"Mijn vader was veehouder in Vetten-
broek. Hij kwam op het idee om zelf zijn

melk naar de Oude Tol te brengen in
plaats van het te laten ophalen door de
melkfabriek. Daardoor kon hij een hoge-
re prijs voor de rnelk krijgen. Toen ande-
re veehouders besloten hun melk door
mijn vader te laten ophalen, ontstond van
lieverlee het melktransportbedrijf. Eerst
ging het vervoer per schip, later per auto.
De zonen Verkaik werden chauffeurs. 's
Middags stonden de auto's ongebruikt.
Toen besloot mijn vader veevoer en der-
gelijke te gaan brengen naar de boeren in
de omgeving . Zo kwam de fouragehandel
erbij."
Eén van de melkrijders was indertijd de
heer Leo van Leeuwen uit Boskoop: "Ik
woonde nog thuis aan de Middelburg-
seweg. Ook ik haalde melk op in dienst
van Verkaik bij negen veehouders in de
buurt, in Reijerskoop onder andere. Eerst
ging dat met paard en wagen en later per
auto. De bussen met melk moesten naar
de Gouwe, waar de schuit doorheen voer
die van de melkfabriek in Gouda kwam.
Bij de hefbrug en ook bij de Otweg wer-
den de volle bussen geruild voor lege. In
de oorlog, toen er geen benzine meer was,
reden de auto's op gas. Dat maakten we
zelf in generatoren uit kolen. Ik had in de
oorlog een 'Ausweis', een speciale toe-
stemming om de melk op te halen, want
dat werk moest natuurlijk doorgaan".
De heer Ad Verkaik: "We waren thuis met
vrjf broers en één zuster. De oorlog was
ook voor ons gezin een treurige tijd. Op
een bepaald moment was er geen thee
meer te krijgen. In grote cacaobussen had
mijn moeder nog chocoladepoeder. Op
een keer wilde ze chocolademelk maken.
Ze zette de melkkoker op de hoge potka-
chel. Toen de deksel begon te klapperen,
nam mrjn broertje Aart een stoof om in de
melkkoker te kijken. Hij verloor z'n even-
wicht, viel tegen de kachel aan en liep
derde graads verbrandingen op over z'n
rug tot z'n billen toe. HU heeft het niet
overleefd.
Mijn broer Ries zat als dwangarbeider in
Duitsland. Ik zat met mrjn andere broer
Leen ondergedoken. Mijn vader moest
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wel blijven werken met het risico opge-
pakt te worden. De inkomsten waren niet
hoog, want dat melkrijden bracht tenslot-
te niet veel meer op. Na 'Dolle DinsdàE' ,

5 september '44, zijn we zelfs helemaal
gestopt met rijden. Daardoor kwamen we
op een zwarte lijst te staan. De auto's heb-
ben we toen allemaal verstopt.
En dan Arie. Hij stierf op 17 september
1944 aan de verwondingen die hU drie
dagen eerder had opgelopen tijdens het
bombardement op de Brugweg in Wad-
dinxveen. Mijn moeder was ten einde
raad. Nu was ze yoor haar gevoel al haar
zonen kwijt, terwijl er toch nog drie in le-

Arie Verkaik
( archief: fam. Verkaik)

ven waren.
Mevrouw Sjaan van Leeuwen-van Vuu-
ren, echtgenote van Leo van Leeuwen:
"Arie Verkaik heb ik goed gekend. Het
was een leuke, knappe vent. Ik weet nog,
dat hij een week voor zrjn dood aan kwam
lopen bij de familie Vergeer, waar mijn zus
werkte. Hij belde aan en toen mijn zus het
raampje in de deur open deed, stak Arie er
pardoes z'n hoofd doorheen. Hij had een
kop met krullen. Ze schrok geweldig,
maar een lol dat ze hadden. Dat vergeet je
nooit."
De heer Ad Verkaik: "Het gebeurde op 14
september 1944, een donderdagmiddag.

-25 -



Mrjn broerArie was op de fiets naar Wad-
dinxveen gereden. Op de terugweg kwam
hij Adriaan de Vos tegen, die met paard en
wagen hout en dakplaten vervoerde voor
de varkensschuur van Arie Verkleij, die
een boerderij had aan de Bloemendaalse-
weg.Adriaan was er knecht. Op de Brug-
weg liet Arie zich meetrekken naast de
wagen en maakte intussen een praatje met
Adriaan die op de bok zat. Plotseling dook
er een Engelse jachtvlieger op, die begon
te schieten. Agatha Holmer, die aan de
Brugweg woonde, was op slag dood. Het
tragische was dat haar vader onze Arie te
hulp schoot, terwijl hrj nog niet wist, wat
er met z'n dochter gebeurd was. Arie was
zwaaÍ gewond. Adriaan was getroffen
door staalsplinters van een granaat. Er
was nog een meisje gewond, Hermientje
Haspels. Arie werd naar 'De V/ijk' ge-
bracht, het Diaconessenziekenhuis in
Gouda. Zijn bovenbeen was verbrij zeld.
Hij verloor ook veel bloed. Ze hebben dat
been afgezet, maar er traden ontstekingen
op. Bloedtransfusies hielpen niet en peni-
cilline was er nog niet. Arie is op 17 sep-
tember overleden. Het verdriet thuis en
brj Arie's vrouw was groot. Adriaan de
Vos hebben we nog vaak gesproken, ook
over Arie. De bewering dat Adriaan oor-
logsmateriaal vervoerde, klopte dus niet.
De dakplaten zullen in de wat nevelige
septernberdag geglommen hebben en arg-
waan hebben gewekt; een onschuldige
gebeurtenis met vreselrjke gevolgen."
Arie Verkaik werd begraven op de alge-
mene begraafplaats bij de Nederlands
Hervormde kerk te Reeuwijk-Dorp.

De joodse burgers
Wie zich wil laten informeren over het lot
van de Nederlandse joden die als gevolg
van het nazi-regime het leven lieten, kan
te rade gaan bU het 'Digitaal Monument
Joodse Gemeenschap in Nederland' , waar
per gemeente de omgekomen joden wor-
den vermeld. Ik heb de website bezocht
om de joodie oorlogsslachtoffers te ach-
terhalen die in Waddinxveen stonden in-
geschreven, al was het voor korte tijd, op-

gejaagd als ze waren.
Deze informatie heb ik vergeleken met de
'Staat van Joden, woonachtig in de ge-
meente Waddinxveefl', die dateert van 5

oktober 1942 en door de burgemeester
alhier is gezonden naar de hoofdagent van
politie te Gou da (zie ook het artikel 'Op-
dat wij ook hen niet vergeten' van C.J. van
Veen in 'Het dorp V/addinxveen', maart
2005) . Deze 'Staat' berust bij het Streek-
archief Midden-Holland te Gouda, waar
ook het hieronder beschreven 'Dossier
Speier Holstein' te vinden is. Vervolgens
verschafte mij het boek van G.A.F.
Maatje, 'Opdat wrj niet vergeten. Reeuwijk
in de oorlogsjaren 1940-1945' (uitgave
gemeente Reeuwijk, 2004, blz. 4l-46) de
nodige gegevens, daar hij behalve de ver-
schillende joodse families die gehuisvest
waren in Reeuwijk/Waddinxveen, ook de
ingewikkelde situatie beschrijft van de
gemeentegrenzen ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Zo blljkt dat een deel van
de Bodegraafsestraatweg tot 1964 op
Waddinxveens grondgebied lag. Daar
woonden ook joodse families. Zij waren
ondergebracht in pensions en wisselden
geregeld van adres.

Tenslotte heeft mevrouw Ingrid Burger-
Laterveer, nu wonend in Waddinxveen,
mij het volgende verteld: "Ons gezin
kwam in juli L940 uit Den Haag-Loosdui-
nen in Reeuwijk wonen, ook aan de Bo-
degraafsestraatweg, die toen Bodegraver
Straatweg heette. Een deel van de huidige
Zoutmansweg was toen Bodegraver
Straatweg en behoorde bij Waddinxveen.
Wij moesten bij de plaatsaanduiding Reeu-
wrjk ook altijd Waddinxveen verïnelden.
Natuurlijk waren we helernaal op Reeu-
wrjk georiënteerd; we woonden er feite-
luk en in de oorlog hoefden we voor bij-
voorbeeld bonkaarten ook niet naar Wad-
dinxveen te gaan. Aan de V/addinxveense
Bodegraver Straatweg stond dus ons huis
en daar was ook een stuk weiland dat we
de 'koeienwei' noemden. Daar speelden
we tussen het Duitse afweergeschut.
V/U woonden Bodegraver Straatweg 20
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en de joodse familie Michaelis woonde
op nurnmer 22. Hun zoon Albert en ik
zaten op dezelfde school, de School met
de Bijbel bij de Reeuwijkse brug. Albert
was drie jaar ouder dan ik. Op een dag
was de familie Michaelis verdwenen. Dat
gebeurde ook met de huishoudster van de
familie Kraan, een groot gezin waarvan de
moeder was overleden. Dat gezin woon-
de ook in het V/addinxveense deel van de
Bodegraver Straatweg. Hoe die huishoud-
ster heette, weet ik niet meer. Ook zij was
joods. Ze was, denk ik, bij Kraan onder-
gedoken. De vader heeft er nog voor in
het concentratiekamp Vught gezeten. Als
kind besef je niet wat er allemaal gebeurt,
toch staan die verdwijningen in mijn
geheugen gegrift".
'Joods Monument' rneldt dat de huis-
houdster Margarete Dieckhoff heette, ge-
boren in Nieheim/Duitsland op 24 mei
1905 . Zij had een naaiatelier en maakte
kleding voor gegoede dames. In 1939 is
ze naar Nederland gevlucht, waar ze in
Gouda als hulp in de huishouding ging
werken. Hoewel ze naar Zwitserland had
kunnen vluchten, is ze ondergedoken bij
het gezin Kraan onder de naam Maria
Landsheer. Op 12 juli 1943 is ze op haar
onderduikadres Bodegraver Straatweg
3I, V/addinxveen, gearresteerd en via
Westerbork in Auschwitz (Polen) terecht-
gekomen, waar ze op 3 september 1943 is
omgekomen. Ze was inwoner van Gouda.

De familie Ginsberg
Aan de Bodegraver Straatweg 109 (vol-
gens de 'Staat van Joden', nr 115 volgens
'Joods monument') woonden Max Gins-
berg en zijn echtgenote Lene Ginsberg-de
Levie. Beiden waren stateloos. Zij werden
op 2 augustus 1942 door de Duitse politie
en enkele agenten uit Den Haag gearres-
teerd en naar Westerbork gedeporteerd.

Max Ginsberg werd geboren op 5 juli
1878 te Neundorf in Duitsland. Hij is
omgekomen op 21 rnei 1943 te Sobibor in
Polen.
- Lene Ginsberg-de Levie werd geboren
op 19 juni 1888 te Jever in Duitsland.Zij

is omgekomen op 2l mei 1943 te Sobibor
in Polen.

De familie Michaelis
Aan de Bodegraver Straatweg 22 woon-
den Heinz Hermann Michaelis, zijn echt-
genote Fanny Michaelis-Mozes en hun
zoon Albert Michaelis. Op dit adres woon-
den ook de ouders van Heinz Hermann
Michaelis Jacob Israël Michaelis en
Louise Sara Michaelis-Schmul en de
zuster van Louise Sara Michaelis Schmul
Erna Schmul. Allen waren stateloos.

Louise Sara Michaelis-Schmul werd
geboren op 13 december 1872 te Brom-
berg in Polen. Zij was getrouwd met
Jacob Israël Michaelis met wie zij kort
voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog naar Rotterdam verhuisde. Tijdens
het bombardement van Rotterdam op 14
mei 1940 werd hun woning verwoest. In
oktober 194A yergezelde zij haar echtge-
noot naar Reeuwijk, Nieuwdorperweg I
en in 1941 naar de Bodegraver Straatweg
22 te Waddinxveen. Samen werden zij in
L942 opgenomen in het 'Oude lieden
tehuis voor Joden' (zo genoemd in de
'Staat van Joden') aan de Oosthaven te
Gouda. Louise Sara Michaelis-Schmul
werd op 9 april 1943 met 6l bewoners
van het Centraal tehuis voor Israëlieten
gedeporteerd naar Westerbork en vandaar
naar Sobibor in Polen, waar zij op 7 mei
L943 is omgekomen.

Jacob Israël Michaelis werd geboren
op 23 maart 1866 te V/ertheim in Duits-
land. Hij had in Berlijr/Schöneberg een
goed lopende kleermakerszaak. Later
dreef hU een winkel in levensmiddelen.
Na de Kristallnacht 9 op 10 november
1938 - verhuisden Jacob Michaelis en zijn
echtgenote Louise Sara Michaelis Schmul
voor korte trjd naar hun zoon Heinz in
Rotterdam. Toen de situatie in Duitsland
voor joden gevaarlijker werd, vestigden
zij zich in de Maasstad, waar hun huis tij-
dens het bombardement van 14 mei 1940
werd verwoest. In oktober 1940 gingen
zij wonen in Reeuwijk en in I94l in
Waddinnxveen. In 1942 werden zij opge-
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nomen in het Centraal tehuis voor Israëlie-
ten te Gouda. Daar is Jacob Israël Michaelis
op 4 oktober 1942 overleden. Uit de be-
graafboeken van de joodse begraafplaats
te Gouda is bekend dat hij ald aaÍ is begra-
ven.
r Erna Schmul werd geboren op 18

maart 1902 te Bromberg in Polen en was
dienstbode van beroep. Zij woonde bij
haar zuster en zwager Michaelis-Schmul
en yergezelde hen in oktober L940 naar
Reeuwijk, Nieuwdorperweg 1, en in 194ï
naar de Bodegraver Straatweg 22 in
Waddinxveen. Zij werd op 25 augustus
1942 op last van de Duitse Sicherheits-
dienst door de politie van Reeuwijk naar
Westerbork gedeporteerd en vandaar op
28 augustus 1942 naar Auschwitz in
Polen, waar zij op 3 september 1942 is
orngekomen.
- Fanny Michaelis-Mozes werd geboren
op 2 november 1909 te Antwerpen in Bel-
gië. Zij had een zoon Albert en trouwde
op 23 mei 1934 te Rotterdam met Heinz
Hermann Michaelis, die Albert als zoon

erkende. In oktober 1940 verhuisde zij
met haar man en zoon naar Reeuwijk,
Nieuwdorperweg 1, en in L94I naar de
Bodegraver Straatw eg 22 te Waddinxveen.
Zij werd op 25 augustus 1942 op last van
de Duitse Sicherheitsdienst door de poli-
tie van Reeuwijk naar Westerbork gede-
porteerd en vandaar met 608 anderen op
28 augustus 1942 naar Auschwitz in
Polen, waar zij op 3l augustus 1942 is
omgekomen.
- Heinz Hermann Michaelis, zoon van
Jacob Israël Michaelis en Louise Sara Mi-
chaelis-Schmul, werd geboren op 28 mei
1908 te Bromberg in Polen. Hij was in
1933 naar Rotterdam gekomen, waar hij
aan de Binnenrotte I 12 een dassenfabriek
begon. Op 23 mei 1934 trouwde hrj met
Fanny Mozes. Haar zoon Albert, geboren
op 14 maart 1930, werd door hem erkend
en droeg voortaan de achternaam Michae-
lis. Tijdens het bombardement van Rot-
terdam op 14 mei 1940 werden huis en
bedrijf verwoest. In oktober 1940 vertrok
hij rnet zijn geztn naar Reeuwijk en in

Gedenkboek met de namen van de famílíe Michaelis,
Holocaustmonument 'Yad Vashem' te Jeruzalem (Foto: A.J. Burger)
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l94I naar Waddinxveen. Als gevolg van
veffaad is hij door de Duitse Sicherheits-
dienst opgepakt en naar Duitsland gede-
porteerd, waar hij gevangen zat rn de con-
centratiekampen Ausch wttz, Grozs-Rosen
en Buchenwald. Hij heeft de oorlog over-
leefd en woonde in 1945 weer korte tud
in Reeuwijk. Hij hervatte te Rotterdam de
dassenfabriek en trouwde opnieuw.
- Albert Michaelis werd geboren op 14

maart 1930 te Rotterdam. Hij was de zoon
van Fanny Mozes, die op 23 mei 1934
trouwde met Heinz Hermann- Michaelis.
Nadat Heinz Michaels Albert als zoon
had erkend, heette hij Albert Michaelis. In
oktober 1940 verhuisde hij met zijn fami-
lie naar Reeuwijk, Nieuwdorperweg 1, en
in 1941 naar de Bodegraver Straatweg22
te Waddinxveen. Hij werd op 25 augustus
1942 op last van de Duitse Sicherheits-
dienst door de politie van Reeuwijk naar
Westerbork gedeporteerd en vandaar op
28 augustus L942 naar Auschwitz in Po-
len, waar hij op 3l augustus 1942 direct
na aankomst is omgekomen.

Albert Michaelis
(archief: G.A.F. Maatj e)

De familie Speier Holstein
Aan de Bodegraver Straatweg lI7 woon-
den Aron Speier Holstein, zijn echtgenote
Irrna Speier Holstein-Simon en hun zoon
Alfred Leo Speier Holstein. Allen waren
stateloos.
- Aron Speier Holstein werd geboren op
6 september 1901 te Keulen in Duitsland.
Enkele jaren voor het uitbreken van de
Tweede V/ereldoorlog vestigde hrj zich
met zijn echtgenote Irma Speier Holstein-
Simon te Rotterdam, waar in 1938 hun
zoon Alfred Leo werd geboren. Het gezin
woonde aan de Goudsche Singel 216.
Aron Speier Holstein dreef aan de Lange
Pannekoekstraat 30 een winkel in dro-
gisterijartikelen, parfumerieën en genees-
krachtige kruiden. Ook trok hI als han-
delsrerziger het land door.
Het bombardement van Rotterdam op 14
mei I94A heeft hem diep getroffen. Niet
alleen werden zijn huis en winkel ver-
woest, zelf werd hij in het gebouw 'De
Doelen', waar hij op last van het Depar-
tement van Defensie was ingesloten, door
vallend puin ernstig gewond. H,j liep een
zwaÍe hersenschudding op en was aan de
linkerzrjde van zrjn hoofd zodanig ge-
kwetst dat hij sindsdien doof was aan zijn
linkeroor en met het linkeroog moeilijk
kon zien Toch hervatte hij in 1941, na
een geschiktheidverklaring door de Rot-
terdamse GGD, zijn werkzaamheden als
drogist in een noodwinkel aan de Goud-
sche Singel Gl7. Reizen kon hij niet
meer, zodat hrj van de gemeente Rotter-
dam als invalide slachtoffer van oorlogs-
geweld een uitkering van f 13,50 per
week ontving. Zijn vrouw en zoon ver-
bleven inmiddels in Gouda, waar zij
woonden aan de Lange Tiendeweg 6.
Later vertrokken zij naar de Bodegraver
Straatweg lll in de gemeente V/addinx-
veen. In het dossier staat bij de naam Irma
Speier Holstein-Simon met potlood
geschreven 'die Jood is'.
Aron Speier Holstein besloot zich bij hen
te voegen; op 10 juni 1942 is hU naar
Waddinxveen afgeschreven. Met het oog
hierop verzocht de gemeente Rotterdam
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in een door de Directeur Gemeentelijke
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon
ondertekend schrijven d.d. 9 juni 1942
aan de gemeente Waddinxveen in het ver-
volg de invaliditeitsuitkering van Speier
Holstein uit te keren. De burgemeester van
Waddinxveen vraagt dan in een brief van
30 juli 1942 aan de Secretaris-Generaal
van het Departement van Sociale Z*en
of hij 'dit geval' kan overnemen; betrok-
kene bleek zonder verhuisvergunning van
de Commissaris-Generaal voor Openbare
Veiligheid naar Waddinxveen te zijn ver-
trokken. De Sicherheitsdienst is ook van
een en ander op de hoogte gesteld. Nog
voor zijn verhuizing echter werd Aron
Speier Holstein opgenomen in het Van
Itterson Ziekenhuis te Gouda. Op een
schriftblad richtte hij daarvandaan een
met potlood geschreven verzoek aan de

burgemeester van Waddinxveen om zijn
uitkering. Een tweede schrijven van de
burgemeester aan het Departement van
Social e Zaken d.d. 14 augustus 1942 werd
op 20 augustus door de Waarnemend
Secretaris-Generaal beantwoord met het
bericht dat gelet de medegedeelde feiten
bezwaarlijk tot overneming van de uitke-
ring kon worden overge gaan Op 22
augustus deelde de burgemeester van
Waddinxveen aan de Directeur Gemeen-
telijke Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon te Rotterdam mee dat hij de
uitkering van 'het geval Speier Holstein'
niet zal overnemen. Ook Aron Speier
Holstein werd op de hoogte gesteld van
deze beslissing.
De 'Staat van Joden, woonachtig in de
gemeente V/addinxveen' van 5 oktober
L942, die door de \il/addinxveense burge-
meester naar de pro-Duitse hoofdagent
van politie te Gouda werd gezonden, had
tot gevolg, dat het gezin Speier Holstein
spoedig daarna werd opgepakt en wegge-
voerd naar Westerbork. Aron Speier
Holstein is daar op 27 oktober L942 om-
gekomen.
De website'Joodsmonument' bericht: Uit
de begraafboeken van de joodse begraaf-
plaats te Assen is bekend dat Aron

Holstein aldaar is begraven.

- Irma Speier Holstein-Simon werd ge-
boren op 2l juni 1898 te Gemiinden in
Duitsland. Met haar echtgenoot Aron
Speier Holstein vestig de zij zrch voor de
oorlog al in Rotterdàffi, Goudsche Singel
2L6. Zij verhuisde met haar zoon Alfred
Leo naar de Lange Tiendeweg 6 te Gou-
da. Vanaf 25 augustus 1941 woonden moe-
der en zoon aan de Bodegraver Straat-
weg lll te Waddinxveen, waarvandaan
zij naar V/esterbork werden gedeporteerd.
Irma Speier Holstein-Simon is op L3

maart 1943 te Sobibor in Polen omgeko-
men.

- Alfred Leo Speier Holstein werd gebo-
ren op 18 januari 1938 te Hillegersberg.
Hij woonde met zijn ouders Aron Speier
Holstein en Irma Speier Holstein-Simon
aan de Goudsche Singel 2\6 te Rotter-
dam. Met zijn moeder verhuisde hij eerst
naar de Lange Tiendeweg 6 te Gouda en
op 25 augustus l94I naar de Bodegraver
Straatweg lll te Waddinveen, waarvan-
daan hij is gedeporteerd naar Westerbork.
Alfred Leo Speier Holstein is op 13 maart
1943 te Sobibor in Polen omgekomen.

Noot:
Over de volgende burgerslachtoffers heb
ik eerder gepubliceerd:

Agatha Holmer. In: Hans Geel, 'Niet
ongemerkt voorbij' .'Waddinxveen, uit-
gave fa. Burger, 1995-1996, p. 49; kwar-
taalblad 'Het dorp Waddinxveen', jrg.8
(2000) , nÍ.2 en jrg.9 QA01), nr. 1.

Hendrika Adriana van der Kroef-Wit-
tenberg. In: kwartaalblad [...] jrg.6
(1998) , nÍ. 2.
Leendert Mulder en zrjn echtgenote
Cornelia Mulder-Luijt. In: kwartaal-
blad [...] jrg. 6 (1998), nr.2.
Anthonie Hendrikus Pille. In: Hans
Geel, 'Niet ongemerkt voorbij'. Wad-
dinxveen, uitgave fa. Burger, 1995-
1996, p.26-28; kwartaalblad [. ..] jrg.3
(1995), nÍ.2.
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VERENIGINGSNIEUWS

'Yrienden van het Historisch Genoot-
schap Waddinxveen'
Binnen het bestuur van het Historisch
Genootschap is het idee ontstaan om con-
tacten te zoeken met personen die de ver-
eniging een warïn hart toedragen. Plaats-
vervangend voorzitter Jochem de Rooij
heeft hieraan na afloop van de onlangs
gehouden leztng in het Anne Frankcen-
trum enige aandacht aan besteed. Met
name eigenaren van bedrijven worden
door enkele bestuursleden bezocht met
het yerzoek toe te treden tot de 'Vrienden
van het Historisch Genootschap Wad-
dinxveen' tegen een jaarlijkse donatie van
€ 100,-. Dit idee is in goede aarde geval-
len. Inmiddels hebben meer dan twintig
personen positief gereageerd. Onze dank
daarvoor is groot. Zelfs zo groot dat het
bestuur besloten heeft hun namen telkens
in het kwartaalblad te vermelden.

Algemene ledenvergadering
De eerstvolgende Algemene Ledenverga-
dering vindt plaats op woensdag 25 april
2007 om 20.00 uur in het Anne Frank-
centrum. De jaarstukken treft u als bijlage
in dit kwartaalblad aan. Het financiële
overzicht ontvangt u bij binnenkomst van
de zaal. Na afloop van de vergadering
wordt, als het allemaal lukt, een oude film
over Waddinxveen vertoond.
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Huisvesting
Het wil nog steeds niet vlotten met de
perïnanente huisvesting van de vereni-
ging. De beoogde panden zijn nog wel
beschikbaat maar de bouwkundige staat
ervan is door de jaren zo achteruitgegaan
dat renovatie meer zal gaan kosten dan
destijds begroot is waardoor het betrek-
ken ervan een onverantwoorde beslissing
zou zijn Er zijn nog wel gesprekken
gaande met het college van B&V/ over
alternatieven , maaÍ deze nemen ook weer
trjd in beslag. Overigens zoekt het bestuur
ook naar alternatieve huisvestingsmoge-
lijkheden en staat het open voor sug-
gesties van de leden.
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