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EEN I\OODZ\EKE,NHUIS
IN WADDINXVE,E,I\

T. de

De voorgeschiedenis
De bescherming van de bevolking tegen
luchtaanvallen - de luchtbescherming ge-
noemd - was een onderwerp dat in Neder-
land tamelijk snel na de Eerste Wereld-
oorlog de aandacht kreeg van de rijksover-
heid. In het begin van 1921 gaf het De-
partement van Oorlog l) een aanwij ztng
uit, waarin was aangegeven welke be-
schermingsm aatregelen door burgerauto-
riteiten zouden moeten worden genomen.
Vier jaren later verscheen met de werkti-
tel Le idraad luchtb e s che rming s dienst een
herziene versie, die blijkens de aanhef
specifiek voor de burgemeesters was be-
stemd.
De inhoud van de beide pamfletten lijken
echter nauwelijks actie op gemeentelijk
niveau tot gevolg gehad te hebben. Ver-
scheidene gemeenten voelden er weinig
voor hiermee te worden belast, omdat ze
van mening waren dat de luchtbescher-
ming een zaak van de rijksoverheid was.
Vermoedelijk hebben ook enkele andere
gevoelens daarbij een rol gespeeld. In de
periode dat de aanwij zingen verschenen,
was er nog geen duidelrjke oorlogsdrei-
ging, terwijl de herkomst (het Departe-
ment van Oorlog) de indruk wekte dat er
ook een militair belang mee was gediend
en daarmee hadden velen in die jaren wei-
nig affectie.
De genoemde twijfel over het niveau
waarop een regeling moest worden ge-
troffen, bracht de regering ertoe in L936
door middel van een wet hierover duide-
lijkheid te verschaffen. Deze wet liet er
geen misverstand over bestaan dat de

Ikuijf

luchtbescherming een burgerlijke en geen
militaire aangelegenheid was. De uitvoe-
ring ervan kwam op het niveau van de
gemeente, waarbij de burgemeester een
centrale rol zou vervullen.
Afhankelijk van de veronderstelde kans
op en aard van de luchtaanvallen werden
de gemeenten in drie klassen verdeeld.
De gemeenten in de categorie eerste en
tweede klasse liepen het grootste risico.
Voor de te nemen maatregelen konden de-
ze gemeenten in aanmerking komen voor
een subsidie. Veruit de meeste gemeenten
behoorden echter tot de derde klasse en
voor hen gold deze regeling niet. Zij zou-
den zelf voor de eventueel gemaakte kos-
ten moeten opdraaien. In de gemeenten
van deze klasse verwachtte men niet meer
dan toevalsbombardementen, die zouden
kunnen ontstaan door een noodlanding,
een vergissing of een luchtgevecht. Tot
deze groep behoorden alle gemeenten in
Midden-Hollffid, waaronder Waddinxveen.
Plaatselijk moest een luchtbeschermings-
dienst in het leven worden geroepen. Daar-
binnen zouden verschillende hulpdien-
sten functioneren, waarvan de bestaande
gemeentelijke diensten, als brandweer, po-
litie, energiebedrijven, reinigingsdiensten
en gemeentewerken, deel zouden uitma-
ken. Voor zoveÍ dit nodig was, konden ook
vrijwilligersorganisaties worden uitgeno-
digd. Dit laatste was vooral het geval bij
de geneeskundige dienst, die in kleinere
plaatsen niet aanwezig was als een ge-
meentelijke organisatie. De medewerking
van vnjwilligers afkomstig van het Groe-
ne Kruis, Wit-Gele Kruis en Oranje-Groe-

l) ln tgZA werd bij de samenvoeging met het Departement van Marine de naam gewijzigd in
Departement van Defensie. In 1941 ontstonden weer afzonderlijke Departementen van
Marine en Oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam departement geleidelijk ver-
vangen door het woord Ministerie. In 1959 werden de ministeries weer samengevoegd en

sinds dat jaar spreekt men weer van een Ministerie van Defensie.
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ne Kruis en het Oranje Kruis (EHBO-ers)
kon daarom niet worden gemist.
Met de steun van deze vrijwilligers zou-
den in de gemeenten, waar geen zieken-
huis aanwezig was, hulpposten kunnen
worden ingericht. V/as er geen arts be-
schikb aar dan sprak men van een Eerste
hulppost, was dit wel het geval dan ge-
bruikte men de aanduiding Geneeskun-
dige hulppost.
Voor een verdere geneeskundige verzol--
ging, waarbij gedacht moest worden aan
chirurgische behandeling of langdurig
verpleging anders dan thuis, waren aan-
vullende regelingen nodig. Een uitvoe-
ring in regionaal verband lag voor de
hand, maar de maatregelen daartoe lieten
enige tijd op zich wachten en werden pas

in het najaar van 1939 getroffen.

Regionale samenwerking
Medio september 1939 ontvingen de bur-
gemeesters van de grotere plaatsen in de
provincie Zuid-Holland een brief van de
Commissaris der Koningin, waarin hij
aangaf dat voor uitgebreidere geneeskun-
dige yerzorging dan de eerste hulp een
samenwerking tussen gemeenten nodig
was. De provincie werd daartoe verdeeld
in een aantal kringen, waarbij de gemeen-
te van de aangeschreven burgemeester als
centrumgemeente zou fungeren. Tot deze
centrumgemeenten behoorden onder meer
Leiden, Alphen aan den Rrjn en Gouda.
De gemeenten die binnen een kring vie-
len, werden in de brief opgesomd. Voor
de kring Gouda waren dit niet minder dan
vierentwintig plaatsen: Ammerstol, Bent-
huizen, Bergambacht, Berkenwoude, Bos-
koop, Gouda, Gouderak, Haastrecht, He-
kendorp, Krimpen ald Lek, Krimpen ald
IJssel, Lange Ruige Weide, Lekkerkerk,
Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk
ald lJssel, Oudewater, Papekop, Reeu-
wljk, Schoonhoven, Stolwljk, Vlist, Wad-
dinxveen en Zevenhuizen.
De burgemeesters van de centrumge-
meenten werd verzocht zo spoedig moge-
lijk de ove.ige tot de kring behorende ge-
meenten uit te nodigen voor een bespre-

king om regelingen te treffen om tot een
intercommunale samenwerking te gera-
ken. De burgemeester van Gouda, K.F.O.
James, liet er geen gras overgroeien en
hield reeds op 2I september een eerste
vergadering met zijn colleg&'s, die enkele
dagen later werd gevolgd door een
bespreking van de medisch deskundigen.
Het resumé van de beide besprekingen
geeft informatie over de verschillende
zaken die aan de orde kwamen en over de
eerste afspraken.
Ten eerste werd duidelijkheid gegeven
over de indeling van de patiënten die men
bij de hulpposten kon verwachten. Op
deze posten zou de zogenoemde eerste
lijns geneeskundig e verzorging plaatsvin-
den, waarbij de arts de binnenkomende
patiënten 'sorteert'. Men sprak van 'soor-
ten' patiënten, die werden onderscheiden
in:

lichtgewonden die na een behandeling
in de geneeskundige hulppost naar huis
zouden worden gezonden;
(zw aar)gewonden die een chirurgische
behandeling nodig hadden;
dodelijk getroffenen; hoewel niet ex-
pliciet venneld, kan hierbij worden ge-
dacht aan personen, die reeds waren
overleden, of naar verwachting spoe-
dig zouden overlijden;
gewonden die geen chirurgische be-
handeling behoefden, maar ook niet
naar huis konden worden gezonden,
omdat zij een langdurige verpleging
nodig hadden; hierbij dacht men aan
shell-shock patiënten, patiënten met
brandwonden en dergelijke.

Een volgend onderwerp dat besproken
werd, was het vervoer van de patiënten
van de hulppost naar een ziekenhuis.
Daarbij werden mogelijkheden genoemd
voor het geval er geen auto's beschikbaar
zouden zijn, als gevolg van vordering of
een gebrek aan brandstof. In dat geval
zou men gebruik kunnen maken van bak-
fietsen, platte wagens met paardentractie,
terwijl zelfs het idee werd gelanceerd
gebruik te maken van gekoppelde fietsen.
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Ook werd opgemerkt dat gebruik van
boten te overwegen was, vooral omdat
'watervervoer' het 'minst schokkend' is.
Het was van belang, zo luidde de aanbe-
veling, tijdig voorbereidingen te treffen
om van dergelijk alternatief vervoer ge-
bruik te kunnen maken.

Ook werd afgesproken dat de patiënten
die een chirurgische behandeling nodig
hadden, zouden worden afgevoerd naar
het Van lterson Ziekenhuis in Gouda.
Voor de situatie dat voor chirurgisch be-
handelde patiënten in Gouda, waar drie
ziekenhuizen waren, te weinig zieken-
huisbedden beschikbaar zouden zqn, zort-
den in Haastrecht en Moordrecht zoge'
noemde noodziekenhuizen 1e klas wor-
den ingericht.
Daarnaast was aanvullende verplegings-
capaciteit nodig voor patiënten die welis-
waar geen chirurgische behandeling had-
den onderg aan, maar voor wie een lang-
durige verpleging in een ziekenhuis nodig
werd geacht. Hiervoor zouden noodzie-
kenhuizen 2e klas worden ingericht.
Deze werden gepland in Schoonhoven,
Nieuw-Lekkerland en Boskoop, waar
men aanvankelijk de Tuinbouwschool op
het oog had. Om verschillende redenen
bleek de locatie in Boskoop minder ge-
schikt en viel de keuze op de Sint-Joseph-
school aan de Kanaalweg te Waddinxveen,
die een capaciteit van veertig verple eg-
bedden moest krijgen.
Het verschil tussen 1e en}e klas noodzie-
kenhuizen was gelegen in de benodigde
omvang van het verplegend personeel.
Dit kwam tot uitdrukking in de verpleeg-
kosten. De verpleegprijs per dag werd
voor het noodziekenhuis le klas vastge-
steld op / 2,50 per dag en voor het nood-
ziekenhuis 2eklas op f 2,00.Deze kosten
zouden worden betaald door de gemeen-
ten waaruit de patiënten afkomstig waren.
Ten aanzien van de eerste lijns genees-
kundige yeÍzorging werd geconstateerd,
dat in Vlist, Moerkapelle en Berkenwou-
de geen arts beschikbaar was. Daarom
werd afgesproken dat daar een eerste

hulppost zou worden ingericht, terwijl in
alle andere plaatsen van de kring Gouda,
waar geen (nood)ziekenhuis was voor-
zien, een geneeskundige hulppost zou ko-
men.

Voor de coördinatie van de verschillende
activiteiten werd vervolgens een commis-
sie in het leven geroepen onder voorzit-
terschap van de Goudse burgemeester en

waarin ook de burgemeesters van de
gemeenten waar een noodziekenhuis was
gepland, deel van uitrnaakten.
Deze commissie onderkende al snel dat
ondanks het gebruik van bestaande faci-
liteiten en de tnzet van gemeentelijk per-
soneel en vrijwilligers toch kosten zou-
den worden gemaakt voor eventueel
noodzakelijke vootzieningen en aanschaf-
fingen. Omdat deze 3e klas gemeenten
geen subsidie kregen, moest het geld zelf
worden opgebracht. Besloten werd de uit-
gaven zo beperkt mogelijk te houden,
maar wel de gemeenten van de kring
Gouda te vragen een jaarlijkse bijdrage te
geven van tien cent per inwoner.
Overigens was daarmee de organisatie en
inrichting van de verschillende genees-
kundige installaties, alsook de overeenge-
komen wijze van werken nog niet defini-
tief vastgesteld. Op grond van de Gemeen-
tewet moesten de gemeenteraden dit
bekrachtigen en jaarlijks de begroting
goedkeuren. Een tamelijk complexe aan-
gelegenheid, waardoor de Raad van de
gemeente Waddinxveen in maart 1940
met de overeengekomen gemeenschappe-
lijke regeling instemde, terwijl de Gede-
puteerde Staten van Zutd-Holland pas na
de capitulatie er hun goedkeuring aan
gaven. Overigens heeft dit goedkeu-
ringstraject de uitvoering van de overeen-
komst niet gehinderd, want ruim vóór de
meidagen van 1940 waren de middelen
beschikbaar om het noodhospitaal te
Waddinxveen in te richten.

Het noodziekenhuis te Waddinxveen
De organisatie en inrichting van dit zie-
kenhuis was een verantwoordelijkheid
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De Sint Josephschool na het gereedkomen in 1929. In deze staat is het in
1940 gebruikt als noodziekenhuis. (Foto: Collectie Historisch Genootschap)

van de gemeente V/addinxveen. 'Wel zou-
den de gemeenten Boskoop, Benthuizen
en Moerkapelle, die ook patiënten naar
dit ziekenhuis mochten afvoeren, steun
verlenen bij de inrichting. Voor de verple-
ging zelf zouden vijf verpleegsters af-
komstig van het Sint-Joseph Paviljoen
beschikbaar worden gesteld, maar voor
het uitvoeren van huishoudelijk werk
moest de gemeente Waddinxveen zelf het
personeel aantrekken. Hiervoor meende
men nodig te hebben 14 helpsters, I
kookster, 1 linnenjuffrouw, 8 dienstmeis-
jes en 1 man ('voor het zwaardere werk').
De helpsters zouden het verplegend per-
soneel assisteren. Zij moesten minimaal
een EHBO-opleiding hebben en zouden
aanvullend nog een opleiding ziekenver-
pleging krijgen. De dienstrneisjes waren
besternd voor schoonmaakwe*zaamhe-
den, hulp in de keuken en dergelijke.
Hiervoor meende men leerlingen van de
huishoudschool te kunnen rnzetten. Bltjk-
baar vond men dit een nuttige stage.
In 1938 waren de plaatselijke artsen
E.M.L. Hemminga en P. van der Linde be-
noemd tot gerneente-geneesheer. Beiden

waren samen met P.C. Pols aanwezig ge-
weest bij het overleg van de medisch des-
kundigen, maar uit de gebleken bemoeie-
nis van dokter Hemminga met de inrich-
ting en diens (her)benoeming in 1942 kan
worden afgeleid dat hij vanaf het begin
was belast met de feitelijke leiding van
het noodziekenhuis.

Een overzicht van de benodigde genees-
en verbandmiddelen werd samengesteld
door de geneesheer-directeur van het Van
Iterson Ziekenhuis. Deze middelen wer-
den verstrekt door het ziekenhuis of zou-
den door de plaatselijke apotheek moeten
worden geleverd. Aanvullend stelde dok-
ter Hemminga een lijst op van de overige
goederen die nodig waren voor de verple-
ging. Dit laatste betrof onder meer ledi-
kanten, beddengoed, handdoeken, kle-
ding, meubels, was- en keukengerei.
Het veÍzamelen van deze goederen was
een taak voor het Hoofd Luchtbescher-
ming in Waddinxveen. Omdat geen geld
beschikbaar was om de goederen aan te
kopen, werden de inwoners van ïVaddinx-
veen, Moerkapelle en Boskoop opgeroe-





pen uit hun huisraad goederen ter be-
schikking te stellen. Aan de oproep werd
gehoor gegeven, maar had wel tot gevolg
dat de binnen gebrachte goederen blij-
kens de yerzamellijst een grote variëteit
in soort en aantallen vertoonden. Van het
ene soort (ledikanten) was er te veel en
van het andere (o.a. kleding) te weinig.
Het Hoofd Luchtbescherming vatte de
tekorten echter niet op als een probleeffi,
want velen hadden toegezegd meer goe-
deren te leveren als dit nodig mocht zijn,
Bovendien behoefde nu minder goederen
te worden opgeslagen. Omdat geen mel-
ding wordt gemaakt van een onderbre-
king van het onderwijs op de Sint-Joseph
school kan er van worden uitgegaan, dat
de school pas zon worden ingericht als
noodziekenhuis wanneer de (oorlogs)om-
standigheden dit noodzakelijk maakten.
Tot die tijd was het materiaal opgeslagen.
Vermoedelijk werd voor een klein deel de
school benut, maar voor de meeste goe-
deren zal het magazijn van de gemeente-
bedrijven aan de Henegouwerweg zijn
gebruikt. Hoe de inrichting in de mei-
dagen heeft plaatsgevonden, is niet duide-
lijk, maar in ieder geval was het noodzie-
kenhuis op 11 mei beschikbaar voor de
verpleging van patiënten.

De verpleging in het noodziekenhuis
Bij een bombardement van de brug over
de Gouwe in Rijksweg 12 (de voorganger

van de Coenecoperbrug) op 11 mei 1940
werden vier woningen getroffen. Van de
bewoners bleken er twee te zijn omgeko-
men en verscheidene gewond. Vier van
hen werden vervolgens vervoerd naar het
op minder dan vijflronderd meter afstand
gelegen noodziekenhuis. Een van de
zwaargewonden overleed in dit zieken-
huis op 13 mei 1940.
Toen op 12 en 13 mei 1940 meer dan
achttienhonderd personen afkomstig uit
de Betuwe werden geëvacueerd naar V/ad-
dinxveen, kregen vier moeders met hun
baby's en nog acht andere personen
(ouderen?) eveneens yerzorging in het
noodziekenhuis. Ook vond een Waddinx-
vener hier nog enkele dagen verpleging.
Na de capitulatie van de Nederlandse
Weermacht op 15 mei 1940 keerden de
evacués binnen enkele dagen weer terug
naar hun woonplaats en met hen vertrok
ook het grootste deel van de patiënten uit
het noodziekenhuis. Van de enkele Wad-
dinxveners die achterbleven, werd er één
patiënt voor verdere medische behande-
ling overgebracht naar het Van Iterson
Ziekenhuis te Gouda. De drie achterblij-
vende V/addinxveense zieken werden
ontslagen, van wie de laatste op 18 mei
1940.

Het noodziekenhuis tijdens de Duitse
bezetting
Wat er verder met het noodziekenhuis

Plattegrond Sint-Joseph school met de indeling van de ziekenzalen ingeschetst

7-



moest gebeuren is niet duidelijk. In augus-
tus 1940 meende de meer genoemde com-
missie dat de noodziekenhuizen in stand
moesten blijven, maar in december daar-
aanvolgend werd de liquidatie aangekon-
digd. De commissie deed daarbij de sug-
gestie de goederen terug te geven aan de
eigenaars. Dit bleek echter, althans in de
V/addinxveense situatie, een moeilijke
zaak. De goederen waren spontaan gege-
ven - dus niet in bruikleen - en afkomstig
uit verschillende gemeenten. Bovendien
was de herkomst niet geregistreerd. Mo-
gelijk zijn enkele artikelen aan de oor-
spronkelijke eigenaars teruggegeven, maar
de gemeente Waddinxveen bleef in het
bezrt van het overgrote deel van de uit-
rusting van het ziekenhuis, die voors-
hands in de school werd opgeslagen. Na-
dat de schoolleiding had aangegeven dat
de ruimten - het gymnastieklokaal en een
keuken - weer nodig waren, werden alle
goederen opnieuw getransporteerd naaÍ
het eerder genoemde magazrjn aan de
Henegouwerweg. Daar werd een inventa-
risatie gemaakt van de nog aanwezige
goederen, waarvan de waarde werd
geschat op / 1.089,JA.
Blijkbaar meende de gemeente dat in het
voorkomende geval toch weer een nood-
ziekenhuis zou moeten worden ingericht,
want in 1942 wordt dokter Hemminga
nog (her)benoemd tot leider ervan. Gezien
de beschikbare middelen een begrijpe-
lijke beslissing. Omdat de Duitse bezetter
in het najaar van 1943 ook de Sint-Joseph
school enige tijd vorderde voor legering
van troepen, maakte dit voorval echter
duidelijk dat er geen zekerheid bestond
dat de school onder alle omstandigheden
weer als noodziekenhuis zoukunnen wor-
den gebruikt.

De opheffïng
Na de Tweede Wereldoorlog stelde de
boekhouder-kassier van de gemeentebe-
drijven eind juni 1945 voor de opgesla-
gen goederen ter beschikking te stellen
van het Nederlands Volksherstel ten dien-
ste van zwaar getroffenen in de door de

oorlog geteisterde gebieden. In de kant-
hjn van het voorstel is met potlood ver-
meld: Accoord! De waarnemend burge-
meester gaf vervolgens enkele dagen later
de opdracht de goederen ter beschikking
te stellen van het plaatselijke comité.
In december van dat jaar vond tevens de
formele opheffïng plaats van de genees-
kundige luchtbescherming van de Kring
Gouda. De Commissie bleek van de bU-
dragen van de gemeente nog ruim f 4.100
in kas te hebben. Besloten werd deze over
te dragen aan het Van Iterson Ziekenhuis
te Gouda.

De aanloop om te komen tot een interge-
meentelijke samenwerking vergde veel
tijd, maar lijkt toch voor een belangrijk
deel veroorzaakt te zijn door het niet tij-
dig geven van aanwij zingen door de Cen-
trale Overheid. Toen eenmaal de opdracht
tot deze vorÍn van samenwerking was
gegeven, werd op korte termijn de nodige
maatregelen voorbereid en in uitvoering
genomen. De gebeurtenissen in de mei-
dagen van 1940 tonen tevens aan dat met
de nodige improvisatie een functionerend
ziekenverblijf tot stand was gebracht. Een
woord van waardering voor allen die hier-
aan hebben bijgedragen, is - zij het wat
laat - zeker op zijn plaats.

Bronnen:
J.J. Bolhuis, e.a. red., Onderdrukking
en verzet Nederland in oorlogstijd. 4
dln. Arnhem/Amsterdam, 1948-1955,
deel 1.

H. Zeeman en C.'W. de Vries, Onze
landsverdediging. 2e dr. Alphen aan
den Rijn, 1939.
SAMH , àc 205 Secret ariearchief V/ad-
dinxveen 1936-1915, inv.nrs 529 en
530 (Noodziekenhuis I en II), alsmede
de nrs 391 en 572.
Noot: In het artikel 'Overnachten in
V/addinxveen in de hongerwinter' in
het kwartaalblad van december 2007
moet men op p. I01 rechterkolom regel
12 lezen: meer dan 1800 doortrekkers.
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EEN YERVOERSPROBLE,EM
AAN DE, NOORDKADE,

C.J. van Veen

In november 1899 schreef Jan Spruijten-
burg, molen aaÍ van de korenmolen 'De
Bijenkorf' aan de Noordkade, een brief
aan de gemeenteraad. Het was een ver-
zoekschrift, geschreven in een fraai hand-
schrift op met potlood getrokken lijntjes.
Hij had een probleem dat met zijn klandi-
zie te maken had. Hij kreeg steeds meer
klanten die hij tot nu toe met behulp van
een ezel bediende, maar wilde hij hen op
tijd kunnen bedienen, dan moest 'het
middel van vervoer' sneller worden.
Daartoe had hij een hit aangekocht en

daar lag zijn probleem. Hij mocht name-
lrjk niet met een kar bespannen met een
paard over de Noordkade njden. De Noord-
kade was een voetpad en daarvoor gold
wat in artikel 25 van het 'Reglement op
de wegen en voetpaden in de Provincie
Zuid-Holland' was bepaald: "Voetpaden
mogen niet worden bereden met rij-, trek-
of lastdieren. [. . .] ". Spruijtenburg wist
dat Burgemeester en Wethouders onthef-
fing van deze verbodsbepaling konden
verlenen, maar hij was waarschijnlijk niet
op de hoogte van het feit dat er een voor-
waarde aan verbonden was, namelijk dat
hij de instemming van de onderhouds-
plichtigen van de Noordkade moest heb-
ben. Dat waren dat de bezitters van on-
roerend goed, gelegen aan deze kade.

Omslachtig
Sprutjtenburg vroeg in z4n yerzoekschrift
aan de gemeenteraad vergunning "om de
Noordkade te berijden met een hit, be-
spannen voor een leegen kar". Wat ons in-
trigeert is het woord "leegen", want we
zouden verwachten, dat hI vergunning
voor een beladen wagen zou vragen. Was
hij bU voorbaat ervan overtuigd dat hij
geen ontheffing zou krijgen voor een be-
laden wagen? Nu hij nog geen ontheffing
had, was het vervoer van zrjn producten

zeeÍ omslachtig. Hij laadde de ezelkar.
Vervolgens bond hij de hit achter de kar.
Met twee man ging men zo naar het Sluis-
je, waar de goederen werden over geladen
op de wagen die bespannen werd met de
hit. "Als het dan nog slecht weer is regent
het goed nog nat bij het overladen van de
eene kar op den anderen", veÍzuchtte
Spruijtenburg.
In hun vergadering van 24 november bo-
gen Burgemeester en Wethouders zich
over zijn yeÍzoek en kwamen tot de slot-
som, dat zij geen besluit konden nemen
omdat het bewijs van instemming van de
betrokken onderhoudsplichtigen ontbrak.
Voor Jan Spruijtenburg zat er niets anders
op dan dat hij alle onderhoudsplichtigen
van de Noordkade vanaf zijn molen tot
aan het Sluisje afging om hun handteke-
ning te vragen. Voor zichzelf maakte hij
vooraf een kladje met de namen van de
personen van wie hij een handtekening
nodig had om daarna met een nieuw ge-
schreven verzoekschrift naar hen toe te
gaan om de handtekenirg te vragen. Twin-
tig handtekeningen prijken op zijn ver-
zoekschrift. Op zijn kladbriefje tekende
hij met 'niet' de personen aan die niet te-
kenden: wed. A.G. Mulder, wed. P. Ver-
b*ggen en G. Alblas.
Op 18 december ontving de gemeente-
raad voor de tweede maal een wederom
keurig geschreven veÍzaekschrift van ko-
renmolenaar Spruijtenburg' om "met een
hit, bespannen voor een kar" langs de
Noordkade te mogen rijden. Let wel: het
woord 'leegen' uit zijn eerste verzoek is
weggelaten. Heeft hij dat bewust gedaan?
Het college van B.&'W. was dat woord
niet vergeten, want toen zij het verzoek
van de korenmolenaar in de raadsverga-
dering van 3 januari 1900 inbrachten, zei-
den zij uitdrukkelijk dat het betrekking
had op een "ongeladen hittenkar". Het is
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De smalle Noordkade met - waarschijnlijk - de korenmolen 'De Bijenkorf',
die op 2 maart 1923 aJbrandde.

(Uit: W. Verboom, Waddinxveen in oude ansichten, p. 47)
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maar goed dat Sprurjtenburg zelf niet bij
de vergadering aanwezig was. Dan had
hij gehoord, dat de burgemeester zijn eer-
ste, zo mooi geschreven verzoekschrift
als 'primitief' bestempelde, waarschrjn-
lijk omdat de handtekeningen van de on-
derhoudsplichtigen ontbraken. De raad
hield zijn veÍzoek aan, wat Jan Spruijten-
burg zeer betreurd moet hebben. Had hij
immers niet geschreven "dat, gelijk op het
oogenblik, nu alles dichtgevroren is en hij
niets per schuit kan vervoeren, zijn posi-
tie door inwilliging van het yerzoek aan-
merkelijk zou verbeteren, omreden hU

door het groote tijdverlies slecht kan con-
cureeren [...]? Waarom lag de kwestie zo
moeilijk?

De Noordkade
Laten we eens kijken naar de raadsverga-
dering van 24 juli 1896. Raadslid Jongen-
burger betreurt het, dat B.&W. bij de be-
spreking van het onderhoud van de wegen
en voetpaden geen voorstel betreffende
de Noordkade - een voetpad - heeft gedaan.

De burgemeester antwoordt hem met de
cryptische woorden "dat het aan de Noord-
kade nog niet in het reine is". Laten we
nog wat wachten, zo betoogt hlj. De aan-
wezige gaten zullen intussen zoveel mo-
gelijk gevuld worden. Jongenburger laat
zich niet met een kluitje in het riet sturen:
het vullen van de gaten haalt niets uit.
Raadslid Bremmer geeft ons de oplossing
van de cryptische woorden van de burge-
meester. "Op 't laatst zullen alle bewo-
ners aan de Noordkade vrij zin van 't
onderhoud dier straat, doordat notaris
Molen aaÍ voortaan alleen panden ver-
koopt strekkende tot aan de weg." Met
deze opmerking raakt Bremmer het kern-
probleem: de gemeente is geen eigenaar
van het voetpad. Daarom vraagt de burge-
meester voor een tweede maal de zaak te
laten rusten. Jongenburger is echter vast-
houdend en wil f 1000 voteren voor het
opknappen van de Noordkade, wat -waar-
schijnlijk tegen de zin van de burge-
meester- door de raad wordt gesteund.
In de vergadering van 27 oktober 1899

komt de Noordkade opnieuw aan de orde.
B.&'W. stellen voor een deugdelijk onder-
zoek in te stellen naar de eigendomsrech-
ten en -plichten, voordat de Noordkade
verder in goede staat wordt gebracht. Dat
onderzoek zolr gedaan moeten worden bij
het Hypotheekkantoor. Er ontstaat in de
raadsvergadering een verwarde discussie.
Bremmer zegt, "dat men van niemand iets
gehoord heeft, toen de straat is gelegd van
de sluis tot de Bijenkorf en hij verwacht
daar dan ook verder geen tegenwerking.
Geen eigenaar desgevraagdzal tegen zijn."
Jongenburger kan het niet nalaten om te
zeggen "dat de Noordkade zedert jaren
eene lijdensgeschiedenis heeft gehad
voor de gemeente de straat in onderhoud
nam."
Alles draait om de vraag wie de eigenaar
van de kade is. Sommige eigendommen
strekken tot de Alpherwetering, andere
niet. De laatste jaren ztjn de eigendom-
men verkocht zonder de kade. De bewo-
ners zullen niet moeilijk doen als de ge-
meente de kade opknapt. Mogelijk verzet
is te verwachten bij het kappen van de
bomen. B.&W. doen nogmaals een beroep
op de raadsleden om de zaak juridisch
goed aan te pakken. Hadden ze zich niet
in de vingers gesneden bij de Zuidkade?
Dat moest kost wat kost voorkomen wor-
den. Raadslid V/itteman verwoordt de me-
ning van de meerderheid van de raad door
op te merken, dat men bij het aannemen
van het voorstel van B.&V/. "in een maal-
stroom zal komen en daarin zal blijven
ronddraaien". Uiteindelijk verwe{pt de raad
met zes tegen vrjf stemmen het voorstel
van B.&'W. om een onderzoek in te stel-
len. Er wordt een bedrag van f 300 be-
schikb aaÍ gesteld om de Noordkade ver-
der op te knappen.

Terug naar het verzoek
Beide veÍzoekschriften van Jan Sprurjten-
burg worden gedaan als de 'kwestie'
Noordkade in de gemeenteraad aan de
orde is. Je zou, gelet op het verloop van
de vergaderingen, verwachten dat de ko-
renmolenaar toestemming zou krijgen om
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Fragment van de kladversie
van de namen van eigenaren
aan de Noordkade van de
korenmolen tot aan het
Verlaat
(SAMH gem.Waddinxveen
inv.nr 1378)
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met zijn wagen, bespannen met de hit,
over de Noordkade te rijden. Niets is min-
der waar. B.&'W. gingen zeeÍ formeel te
werk. Volgens artikel 25 van het 'Regle-
ment op de wegen en voetpaden' waren
zij degenen die ontheffing konden verle-
nen of weigeren, niet de onderhoudsplich-
tigen van wie wel de instemming nodig
was. Daar "niet alle bekende onderhouds-
plichtigen van de Noordkade hunne in-
stemming rnet de gewenschte dispensatie
hebben betoond", wilden B.&W. geen
ontheffing verlenen. Hoewel het gedeelte
tussen de korenmolen en het Sluisje op
kosten van de gemeente was opgeknapt,
lag volgens de inzichten van B.&'W. het
eigendomsrecht van de kade juridisch
(nog) niet bij de gemeente. De drie perso-
nen die geweigerd hadden hun handteke-

ning te plaatsen, deden de korenmolenaar
de das om. Voor hem zat er voorlopig niets
anders op dan zijn hit achter de kar te blij-
ven vastbinden.

De tijden veranderen
Op 8 oktober 1900 schreef Jan Spruijten-
burg opnieuw een verzoekschrift aan de
gemeenteraad. Hlj ondervond veel nadeel
van het feit dat hij de Noordkade nog niet
mocht berijden met een hit bespannen
voor een kar. Hij werkte op de gevoelens
van de bestuurders van de gemeente: o'En

om nu mede te kunnen concureeren en
zijn brood te verdienen voor zijn huisge-
zin, zou hij er zeer veel voordeel van heb-
ben, indien de 

'WelEd Achtbaren Heeren
Burgemeester en V/ethouders en leden
van den raad hem hierin wilden steunen

Handtekeningen van de
onderhoudsplichtigen
van de Noordkade
vanaf de korenmolen
tot aan het Sluisje,
geplaatst onder het
verzoekschrift van Jan
Spruijtenburg
d.d. I8-12-1899
(SAMH gem.Wad-
dinxveen inv.nr I378)
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door toe te staan, dat hij zrjn hit voor de
kar mag spannen [...]". Hij had intussen
begrepen dat hij niet de handtekeningen
van de bewoners van de Noordkade nodig
had daar de gemeente intussen onderhouds-
plichtige van de kade was geworden.
Vier dagen later nam de raad het verzoek-
schrift in behandeling. En dat deed deze
breedvoerig. De eerste spreker, de heer
Oudijk, had geen enkel bezwaar. Dagelijks
reden wel twee hondenkarren langs de
Noordkade richting Boskoop. Ook Jongen-
burger had er niets op tegen: "Het is toch
hetzelfde of de hit vóór of achter de kar
loopt," merkte hij laconiek op. Het ging
er om welk gewicht er vervoerd werd.
Raadslid Van der Torren meende, dat men
voorzichtig moest ztjn opdat er geen pre-
cedentwerking ervan uitging. Straks ko-
men die van de Zurdkade ook met een
yerzoek. Waarom zullen we het niet gedo-
gen, vroeg Jongenburger zich af. "Er mag
nu niet gereden worden, en het geschiedt
toch. Spreker zou wat door de vingers
willen zien, maar degelijk letten op het
gewicht."
Uiteindelijk greep wethouder Jonkheid
in. Als de gemeenteraad als onderhouds-
plichtige niet zou goedvinden dat er met
rij- en trekdieren op de Noordkade werd
gereden, dan zou dat voor alles en ieder-
een gelden. Werd het echter wel toegestaan,

dan berustte de ontheffing krachtens arti-
kel 25 als nog bij B.&'W., die dan voor-
waarden konden stellen. Uiteindelijk nam
de raad met tien tegen één stern het voor-
stel aan dat de Noordkade met rij- en trek-
dieren bereden mocht worden.

Einde Yan het verhaal
Op 12 oktober ontving Jan Sprurjtenburg
het verlossende antwoord op zijn verzoek-
schrift. Burgemeester en Wethouders ver-
leenden hem ontheffing van het verbod
om de Noordkade met rij- of trekdieren te
berijden. Gelet op bepaling artikel 26 sub
k van de algemene politieverordening
mocht de last niet zwaarder dan 250 kg
zijn, met inbegrip van het voertuig. Daar-
aan zout streng de hand gehouden worden.
Of Jan Sprurjtenburg ztch aan de politie-
verordening gehouden heeft, is zeeÍ de
vraag. Toen hij nog geen vergunning had,
stond de hit ook niet altijd achter de wa-
gen gespannen, zo blijkt uit de stukken
waaruit dit verhaal is samengesteld!

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 35 inv.nrs 1378 en 1379 ingeko-
men stukken; inv.nr 1421 brievenboek;
inv.nr 1279 notulen vergadering
B.&'W.; inv.nrs 1256 en 1257 notulen
gemeenteraad s verg aderin g en .

WIE, BIEDT ER MEER?
M.V/. de Jong

In het verenigingskwartaalblad van de-
cember 2007 schreef ik over een Wad-
dinxveense postzegel van ruim tiendui-
zend euro. Het betrof hier een postzegel
van 5 cent van de uitgifte 189I-1894 met
de afbeelding van prinses Wilhelmina
met hangend haar. Het bijzondere hieraan
was, dat de postzegel afgestempeld was
met het nummerstempel 259. Dit stempel
werd op het Waddinxveense postkantoor

gedurende slechts 14 dagen gebruikt.
Daarom zijn afstempelingen met het
nummer 259 bijzonder schaars. Dat is de
reden waarom bovengenoemde postzegel
op de veiling van de 'Nederlandsche Post-
zegelveiling', gehouden op 2 april verle-
den jaar in Weesp, 10.500 euro (inclusief
commissie 12.700 euro) opbracht. Dit
bedrag was het hoogste dat ooit voor een
nummerstempel betaald werd.
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Opnieurry een veiling
Woensdag 16 januari j.l. werd bij veiling-
huis 'Van Dieten Postzegelveilingen' in
Capelle aan den lJssel een losse postzegel
geveild met de volgende omschrijving:
lSg = Waddinxveen l2r lz cent nr.. 22H
met superbe afstempeling. Slechts in
gebruik van 1 tlm 14 juni 1893. Enig be-
kende afdruk op emissie Koning V/illem
ru 1872. Dit grandi oze exemplaar is het
absolute topstuk van een collectie Neder-
landse puntstempels. Cert.. 'H. van der
Vlist 2W7'. Ex-Coll.. 'h. A.D.R. Verbeek'.
Het nummerstempel .259 is geplaatst op
een postzegel van 12'lz cent, die uitgege-
ven en in gebruik genomen werd met
ingang van I juli 1875. Vanaf die datum
was internationaal bepaald dat een waar-
de van 12^ lz cent gebruikt zou worden
voor het yetzenden van brieven naar het
buitenland. Het gewicht van die brieven
mocht maximaal L5 gram zijn. De organi-
satie die dit regelde was de UPU, de
'Union Postale Universalle', de wereld-
postvereniging. In Nederland kreeg de
zegel van l2'lz cent de beeltenis van
Koning Willem III.

De te verwachten opbrengst van de post-
zegel werd door het veilinghuis op 7.500
euro getaxeerd, maar bracht uiteindelijk
13.500 euro op (inclusief commissie ruim
16.000 euro).

Zeldzaamheid
Eind mei 1891 waren de postzegels van
l}t lz cent voor het laatst gedruki en aan
de hulp- en postkantoren verzonden.
Aangezien de 'Koning Willem III'- post-
zegels hun geldigheid behielden . tot 3l
deóember 18Ó9, kón de bewuste l}t lz cent
postzegel in de periode 1 tot en met L4
juni 1893 alsnog gebruikt en afgestem-
peld worden op het V/addinxveense post-
kantoor met nummerstempel 259.
Er zgn twee redenen die de uiteindelijke
verkoopwaarde van dit zegel beinvloed
hebben. Ten eerste het feit, dat er natuur-
hjk beduidend minder post naar het bui-
tenland verzonden is in vergelijking met
het binnenlandse postvervoer.. Het ge-
drukte aantal postzógels van l2r lz cert is
één tiende van het aantal van 5 cent , zijn-
de het tarief voor veÍzending van de brie-
ven in het binnenland.
Ten tweede waren er in 1893 al sinds
bijna anderhalf j aaÍ de nieuwe 'Prinses
Wilhelmina met hangend haar'- postze-
gels in gebruik.
Opnieuw werd een record gebroken.

Bronnen:
NVPH, Speciale catalogus 2008
Veilingcatalogus 608 , 14-16 januari
2008 van 'Van Dieten Postzegelvei-
lingen'.
Handboek Emissie 1872, van de gelijk-
namige stichting, 1999 Zevenhuizen
Z.H.
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.EABRYKEN EN WERKWII{KE,LS'
IN 1819 IN ZTJID.WADDINXYE,EI\

C.J. van Veen

In het archief van de gemeente Zuid-V/ad-
dinxveen bevindt zich een stuk van 3l de-
cember 1819 dat de opgave van 'Fabry-
ken en Werkwinkels' bevat die in dat jaar
in deze gemeente waren. Hoewel dit rap-
port ons een zeer onvolledig tnzicht geeft
in de economische situatie waarin de ge-
meente toen verkeerde - het beperkt ztch
tot de nering van een klein deel van haar
inwoners - is het toch een interessant stuk
omdat het een beeld geeft van de nijver-
heid in Zuid-Waddinxveen in het eerste
kwart van de negentiende eeuw.

Zuid-Waddinxveen
Zuid-Waddinxveen maakte in het begin
van de negentiende eeuw slechts een klein
gedeelte van onze huidige woonplaats uit.
Het bestond toen voor negentig procent
uit water zodat de bewoners en de nering
samen waren gedrongen op de overgeble-
ven tien procent land. Bovendien moest
Zuid-Waddinxveen in de periode 1811-
1825 een groot gedeelte van haar grond-
gebied afstaan aan Bloemendaal. De zui-
delijke grens kwam te liggen op de Zuid-
kade tot vlak bij waar nu houthandel Alblas
is gevestigd. De opgave van 'Fabryken en

Twee korenmolens aan de Zuidkade (vroeger papiermolens).
Links "de Nijverheid", en rechts "de Hoop". De laatstgenoemde brandde af in 1898.
Tijdens de brand liet de molenaar Herfst zijn molen "de Nijverheid" vonken malen,

daar te vrezen was dat deze eveneens in brand zou geraken.
(Uit: W. Verboom, Waddinxveen in oude ansichten, p. 19)
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Werkplaatsen' beperkt zich dan ook tot
een klein gedeelte van \iladdinxveen zo-
als wij dat nu kennen.

De papiermakerijen
De gemeente telde vier papiermakerijen
die windmolens als krachtbron gebruikten.
BI die vier bedrijven werkten 28 knech-
ten en 7 kinderen. Volgens de opgave was
hun loon f 0,65 per dag gedurende het
gehele jaar. Er kon geen verschil in loon
tussen de volwassenen en de kinderen op-
gegeven worden, "doordien er volwasse-
nen onder zijn die niet meer verdienen
dan de kinderen".
De fabrikanten leverden hun papier aan
plaatselijke en binnenlandse kooplieden
die het niet alleen in eigen land, maar ook
naar het buitenland doorverkochten. Het
was de fabrikanten niet bekend naar wel-
ke landen de kooplieden het papier afzet-
ten.
Het ging de papierfabrikanten in econo-
misch opzicht niet geheel voor de wind.

Dat was al langere t|d het geval. De pa-
pierfabrikant Jacobus van der Haas sprak
in 1813 over "de benauwde tijden die
onder de regering van Napoleon kerzer
der franschen, toen Holland brj Franknjk
was ingelijfd, werden beleefd". De pa-
pierfabrikanten deden de schout, die het
rapport samenstelde, een aantal sugges-
ties ter verbetering van hun situatie aan de
hand. Volgens hen moest er een verbod op
de invoer van buitenlands papier komen
en een vrije uitvoer van het door hen ge-
maakte papier. Voorts moest er streng toe-
zicht gehouden worden op het verbod om
oud touw, haringwant, lorren en wol uit te
voeren, grondstoffen "waaraan de wel-
vaart van de fabrieken geheel aflrangt".
Wensen waarvan de realisering dichter bij
huis was, hadden betrekking op de wind-
vang van de molens. De fabrikanten wil-
den de verwijdering van boomgewassen
in de directe nabijheid van hun molens
voor zoveÍ ze de windvang benadeelden.
Het leek hun voorts wenselijk dat er een

Molenbouwers - in Waddinxveen vaak de timmerlieden - aan het werk
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bepaling kwam waarin de omtrek werd
vastgesteld waarbinnen geen nieuwe, voor
de molens hinderlijke aanplant van boom-
gewassen mocht worden gedaan. Deze
wensen waren reeds eerder geuit" In I 816
hadden de papierfabrikanten gepleit voor
"het wegruimen van allen boomgewasch
dat hinderlijk was voor de molens".
Bovendien wilden ze boombeplanting op
het Jaagpad - de huidige Henegouwerweg
- voorkomen.

De veenderij
Niet alleen de papiermakerijen hadden te
maken met een recessie, ook de sectoren
die in hun afzet van de veenderij afhanke-
lijk waren, hadden het moeilijk. Er was in
Zuid-Waddinxveen één bedrijf dat zich
bezighield met de veenderij. Het had zes
knechten of ovrouwlieden' in dienst die zo-
mers f 0,90 per dag verdienden. 's Win-
ters was er voor hen geen werk, Het be-
drijf voelde de opkomst van de productie
van steenkool en pleitte dan ook voor ver-

r .i.::.

l:,\\

De paarden worden beslagen in een travaílle.
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mindering van de impost op turf en een
verhoging van de belasting op steenkool.
De twee schoppenmakerijen die een-
mansbedrijfies waren, voelden de achter-
uitgang in de veendenj eveneens in hun
afzet. Of zoals ze zelf aan de schout zei-
den: "Hoe minder turf er wordt geveend,
hoe minder schoppen benodigd tot bagge-
ring." Ook de zeilmaker klaagde zijnnood,
want door vermindering van de binnen-
Iandse scheepvaart, die ongetwijfeld met
het vervoer van de turf te maken had, nam
zijn omzet af. Kortom, het ging niet goed
in de veenclerij.

Andere bedrijven
In Zuid-V[addinxveen waren vier klompen-
makerrjen, alle eenmansbedrijven. Ook
zij hadden redenen tot klagen. Of die ver-
band hielden met de vermindering van de
turfproductie is niet duideluk. Om hun
inkomen te verbeteren wilden zlj dat er
belasting geheven werd op de uitvoer van
wilgenhout naaÍ het buitenland. Veel wil-
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genhout werd namelijk door Engeland
opgekocht.
V/ie ook klaagde, was de hoefsmid. Hij
had vier knechten in dienst die gedurende
het gehele jaar / 0,80 per dag verdienden.
Hij vond dat er iets aan de 'rechten' op
het ijzer gedaan moest worden, wat zijn
inkomen ten goede zout komen. Opvallend
is dat de wagenmaker die samen werkte
met een kind dat f 0,35 per dag kreeg,
niet klaagde. Volgens de opgave werkte
ook hij met ijzer.
Geen reden tot klagen - althans tegenover
de schout hadden de broodbakker, de
grutter, de twee kleermakers, de twee met-
selbazen, de rietdekker, de twee timmer-
bazen en de eigenaren van de twee zaag-
molens. Bij een van de twee timmerwin-
kels werkten acht knechten en drie kinde-
ren. Van alle in het rapport genoemde
'fabryken en werkwinkels' hadden zij het
hoogste loon. De volwassenen verdien-
den f 1,00, de kinderen f 0,45 per dag,
het gehele jaar door.
De toevoeging 'het gehele jaar door' btj
de opgave van het loon is belangrijk,

omdat sommige bedrijven seizoengebon-
den waren. We zagen dat al bij de mensen
die in de veendenj werkten. Maar ook de
twee mannen die bU de twee metselbe-
drijfjes werkten, kregen maar een half
jaar loon. Gedurencie dat halve jaar ver-
dienden ze / 0,90 per dag. Voor de winter-
maanden moesten ze ander werk zoeken
en als ze daarin niet slaagden, konden zi
een beroep op de arïnenzorg doen.

Werkgelegenheid
Bij de Zuid-Waddinxveense 'fabryken en
werkwinkels'werkten in 1819 in totaalSZ
mensen van wie 7A volwassenen en Lz
kinderen. Onder de volwassenen tellen
we 19 'bazen'en 51 'knechts'. Opvallend
is dat alleen bij de vier papiermolens en
de twee zaagmolens geen bazen vermeld
worden. Meestal werkten de eigenaren van
deze molens niet in het bedrijf.
Relatief de grootste werkgever was één
van de twee timmerwinkels waar behalve
de baas nog elf anderen werkten. Van-
waar die grote werkgelegenheid? Er wa-
ren in Waddinxveen uitzonderlijk kundi-

Zuid-Waddinxveen kende in lB19 één wagenmaker.
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ge timmerlieden die soms ook molenma-
kers waren. Hun vakbekwaamheid zal de
werkgelegenheid bevorderd hebben en de
hoogte van hun lonen bepaald hebben. De
timmerbazen behoorden tot de hoogste
maatschappelijke klasse, te vergelijken
met die van de papierfabrikanten.
De broodbakkerij, de twee kleermakerij-
en, de vier klompenmakerijen, de rietdek-
kerij, de twee schoppenmakerijen en de
zeilmakerij boden geen werkgelegenheid
aan anderen. Het waren eenmansbedrijf-
jes die we in tegenstelling tot de papier-
makerrjen en de houtzagerijen niet pre-
industrieel kunnen noemen.

Compleet plaatje
Naar de economische situatie van de nij-
verheid in Waddinxveen in de negentien-
de eeuw is nog maar weinig onderzoek
gedaan. Alleen de geschiedenis van de
papierindustrie is door H. Voorn in zijn
boek 'De papierrnolens in de provincie
Zuid-Holland [...]' uitputtend en grondig
beschreven. Toch zou een diepgaand on-
derzoek naar andere takken van nijverheid
in de negentiende eeuw uiterst interessant
zijn, omdat het de eeuw van de industrië-
le revolutie is die ook aan V/addinxveen
niet is voorbijgegaan wat tussen de regels
door uit het rapport van 1819 valt af te
lezen zoals de vraag naar grondstoffen
vanuit het buitenland met name vanuit
Engeland en de vervanging van turf door

steenkool. Zo'n onderzoek kan ook meer
licht werpen op de opkomst van bepaalde
industrieën in Waddinxveen zoals de
hout- en meubelindustrie. Als we de belas-
tingkohieren bij het onderzoek betrekken,
krijgen we wellicht een duidelijk beeld
van de economische en financiële toe-
stand in Waddinxveen in de beginperiode
van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 35 inv.nr 789 ingekomen stukken;
kopie van het rapport code 35 inv.nr
871.
De illustraties komen uit: 'Picturesque
views of rural occupations in early
nineteenth-century England' van Wil-
liam Henry Pyne (1769-1843).Hij
maakte de tekeningen tussen 1802 en
1807. Het boek verscheen in 1808. Re-
print in 1977 van Dover Publications,
fnc. - New York.
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EEN DECLARATIE VAN EEN GULDEN
EN YIJFEI\ ZEVENTIG CEI\T

T. de

In augustus 1945 verschijnt er een algeme-
ne aanwij zing van het Centraal Bureau
Verzorging Oorlogsslachtoffers (CBVO)
van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken over het declareren van kosten ge-
maakt door gemeenten en andere instan-
ties ten behoeve van geëvacueerden en
oorlogsslachtoffers. De aanvraag tot ver-
goeding van de kosten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog en in de maanden
na de Bevrijding (tot 1 oktober) zijn ge-
maakt, rnoet vóór 1 november bij het
bureau worden ingediend.
De gemeente Waddinxveen benut deze
mogelijkheid om voor enkele nog niet
gedeclareerde kosten alsnog een vergoe-
ding te krijgen. Een ervan betreft een
bedrag van f L,Js. Volgens de gespecifi-
ceerde bijlage zijn twee aanschaffingen
gedaan, één ter waarde van f 0,60 voor
aanvullingen op algemene voorschriften
en één van f 1,15 voor twee opbergban-
den voor evacuatievoorschriften.
De declaraties worden ingediend - in drie-
voud - bij het Districtsbure au Yerzorging
Oorlogsslachtoffers (DBVO) in Leiden.
Dit bureau stuurt twee exemplaren door
met eventuele opmerkingen en met een
advies via het Provinciaal Bureau Verzor-
ging Oorlogsslachtoffers (PVBO) naar
het CBVO, beide gevestigd in Den Haag.
Het laatste bureau beslist uiteindelijk
over de uitbetaling van de ingediende
declaratie.
In rnei 1946 - zes maanden later - komt de
declaratie terug van het CBVO en krijgt
de gemeente het yerzoek de ontbrekende
betalingsbewijzen blj te voegen. Na een
maand gaat de declaratie opnieuw 'de lrjn
in' met de betalingsbewijzen Echter het
CBVO is hiermee niet tevreden en stuurt
alles weer terug. Het bureau verzoekt
"deugdelijke betalingsbew ijzen te willen
bijvoegen". Met dit laatste wordt bedoeld,

Kruijf

dat de originele betalingsoverzichten van
de postgiro moeten worden ingediend.
Verbaasd en waarschijnlijk geërgerd over
de onkunde bij het CBVO reageert de bur-
gemeester. Hij zendt de declaratie op-
nieuw naar het CBVO en verwijst in een
begeleidende brief naar de geldende comp-
tabiliteitsvoorschriften, die verbieden dat
de originele girobiljetten/afrekeningen
worden brjgevoegd. Hij merkt in dat ver-
band dan ook op: "U zult derhalve genoe-
gen moeten nemen met de betalingsstuk-
ken (afschriften dus) zoals deze bij deze
declaratie zijn gevoegd."

Zeer waarschijnlijk heeft de betaling uit-
eindelijk plaats gevonden. Welisw aar is
het bedrag niet afzonderlijk vermeld in de
Jaarrekening van de gemeente Waddinx-
veen over het dienstj aar 1947 , maar een
opgenomen verzamelbedrag met betalin-
gen van het CBVO doet verïnoeden dat
hierin ook het bedrag van f \,75 is inbe-
grepen.

Men kan zich afvragen of een dergelijke
uitgebreide briefwisseling, inbegrepen het
ambtelijke voorbereidende werk, voor een
dergelijk luttel bedrag niet wat overdre-
ven was. Uitgaande van het gemiddelde
uurloon van een geschoolde werknemer
van ongev eer f 1,00 in 1945, kwam het
gedeclareerde bedrag overeen met minder
dan twee uren werk. (uitgaande van een
gemiddeld uurloon in }Ci0^l, zou het bedrag
van f 1,75 nu overeenkomen met onge-
veer € 16,50). Het lijkt aannemelijk dat
het ambtelijke schrijfwerk een veelvoud
aan tijd heeft gekost van de genoemde
twee uren.
Ook is het vreemd dat de bevoegdheid te
beslissen over declaraties van geringe be-
dragen op het niveau van het CBVO lag.
Het is niet bekend of een delegatie van
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bevoegdheden naar PBVO of DBVO toen-
tertijd (1945/1946) al tot de mogelijkhe-
den behoorde, maar het was zeker wense-
lijk.
In ieder geval illustreert dit voorval dat
ambtenaren elkaar behoorlijk aan het
werk konden houden over een zaak die
weinig voorstelde. Gelukkig had de ge-
middelde burger daar nauwelijks weet
van of hoogstens een verÍnoeden.
Het hiervoor verhaalde maakt wel ver-
klaarb aar, dat Van Dale Groot woorden-
boek der Nederlandse taal aan het woord
ambtenarrj een minachtende klank toe-
kent.

Bronnen:
SAMH gemeente V/addinxveen ac 205
inv.nr 594 declaratie administratiekos-
ten 1944-1945
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ARCHIEFSPROKKELINGEN
C.J. van Veen

Toen Prins Willem Frederik de latere
koning Willem I - op 30 november 1813
in Scheveningen voet aan wal zette, na-
men de oranjegezinden allerlei initiatie-
ven om hem te steunen. Zo ook Van Tets
van Goudriaan, die Commissaris-Gene-
raal van de Monden van de Maas was. Op
6 december schreef hij een brief aan de
gemeenten waaruit het enthousiasme van
de oranjegezinden overduidelijk blijkt:
"Van alle zijden geworden mij aanzaeken
der Ingezetenen, offi, in navolging van
anderen Zijne Koninklijke Hoogheid den
Heere Prince van Oranje, ten dienste van
't Vaderland geëquipeerde Cavalleristen
aan te bieden." Hij nam de taak op zich
om als tussenpersoon op te treden en zo
de aanbiedingen te reguleren. Hij verzocht
dan ook de bestuurders van de gemeenten
om aan hem te kennen te geven wat zij
meenden namens de gemeente aan de
Vorst te moeten aanbieden.
De gemeente Waddinxveen heeft positief
op dit schrijven gereageerd wat blijkt uit
de twee bedankbrieven die ik in de inge-
komen stukken van l8l 4 aantrof. Het ge-
schenk aan de Souvereine Vorst bestond
uit een "geëquipeerde RuiteÍ". Het paard
was een zwarte merrie van vrjf jaar oud
met een witte col, de ruiter een jonge man.
De Commissaris-Generaal sprak in zijn
bedankbrief de hoop uit dat het "edelmoe-
dig voorbeeld" bij velen navolging mocht
vinden. Paard en ruiter werden niet in
nature door de gemeentebestuurders gele-
verd maar zij overhandigden een bedrag
van negenenzestig gulden waarnee de
aanschaf van een paard met ruiter voor
het corps dragonders bekostigd kon wor-
den.
De dragonders behoorden tot de bereden
infanterie met een slag mindere paarden
dan de huzaren. Zij verplaatsten ztch te
paard en vochten te voet. Ze beschikten
over een sabel met een ijzeren gevest en
een pistool. V/aarschijnhjk is het geschon-

ken paard met ruiter ingedeeld bij het re-
giment dragonders dat Johannes Galenus
Sytzama op veÍzoek van Koning Willem I
begin 181 4 had opgericht. Zeker is dat de
'geëquipeerde ruiter' samen met negen-
envijftig anderen deel uitmaakte van "den
veldtrein van onzen Staat" en dat "tot ver-
zekering eener Nationale onafhankelijk-
heid, welke voor ieder waar Hollander op
de hoogste prijs staat". Eïl daartoe had de
gemeente Waddinxveen met haar schen-
king een bijdrage geleverd.

,.:.:',:..|.j'!

':'lilii

Dragonder 1814
( Collectie Le g ermus eum Delft )

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
ac 35 inv.nrs 439,44A,450.
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YERE,I\{IGINGS}WE,UWS

Activiteiten
Niet altijd is er vanuit de vereniging
nieuws te melden. Tijdens het voor- en
naseizoen staan de activiteiten niet in de

hoogste versnelling. Maar om een beeld
te geven met welke activiteiten onze ver-
eniging zich bezighoudt, geven we hier
een summiere opsomming van de acti-
viteiten van de afgelopen periode.
In september vond de aftrap plaats van
het HOP-project. HOP staat voor His-
torisch OntmoetingsPunt. Het plan wordt
verder uitgewerkt en de realisatie ervan
krijgt naar alle waarschijnlijkheid een
plek in de bibliotheek De Groene Veenen.
De groep 'senior Lions' kreeg, samen met
hun echtgenoten, een rondleiding door
Gouda en'Waddinxveen. Een maand later
werd een begin gemaakt met de voor-
jaarswandelingen met scholieren van
groep 8 van het basisonderwijs. Voorts
informeerden we de colleges van B&V/
van Gouda en Waddinxveen, saÍnen met
de raadsleden, tijdens een vaartocht van
Gouda naaÍ Waddinxveen over debeziens-
waardigheden langs de Gouwekaden. Een
aantal nieuwe medewerkers van de ge-
meente werd rondgeleid door het dotp.
In december vond de eindejaarsbijeen-
komst voor onze vrfiwilligers plaats. In
dezelfde maan d zijn de directie en mede-
werkers van de Stichting Landschapsbe-
heer (vestigirg Waddinxveen) rondgeleid
tijdens een wandeling van de Bomenwijk
naar de hefbrug. Een aanwinst voor de
vereniging is de vitrinekast die in de hal
van het gemeentehuis is geplaatst.
Het nieuwe jaar begon voor de leden van
'Vrouwen van nu' in Kreater met een
filmpje uit 1923. Later keek burgemeester
Roijers naar hetzelfde filmpje en werd hij
daarna yergezeld bij een bezoek aan loca-
tie Van Uden (voormalige NKF-locatie) en

het Regthuys aan de Dorpstraat. Ook werd
diezelfde maand in het gemeentehuis de

commissie Naamgeving geïnstalleerd.
Onze vereniging maakt daar deel van uit.

In februan yerzorgden we een lezing tij-
dens de vrijwilligersavond in het Anne
Frank Centrum. Aan medewerkers van
twee bureaus die het plan gaan maken
'Van brug tot dorp', hebben we een rond-
leiding gegeven over de Kerkweg, de
Dorpstraat en de Jan Dorrekenskade.
Voor de komende periode liggen in elk
geval weer aanvragen voor rondleidingen
op de plank van de Stichting Landschaps-
beheer en de basisscholen.

Schenkingen
De vereniging is blij veffast met een aan-
tal schenkingen. Deze zrjn afkomstig van
mevrouw Troost en de heren Oskam, Van
der Klauw, Van Pruissen en Van 't Slot.
Hartelijk dank hiervoor. Zonder andere
schenkers tekort te willen doen, melden
we dat brj de schenkingen zich een exem-
plaar bevindt van de le jaargang, nummer
1, april 1942 van het vlugschrift 'De
'Wervelwind'. Dit boekje is door vliegtui-
gen van de RAF uitgeworpen. Wellicht
wordt hieraan later in dit blad verder aan-
dacht geschonken"

I

i
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