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YAREN I\AARDE, OYERTOOM (1)
C.

" Schuitje varen, theetje drinken,
varen we naar de Overtoom.
Drinken we zoete-melk met room,
zoete melk met brokken.
Kindje mag niet jokken."

'Varen naar de overtoom'. Generaties ou-
ders zongen het met hun kinderen. Dat
geen kind zich bij het horen van het reis-
doel nog iets kon voorstellen, was hele-
maal niet erg. Het was gewoon een leuk
speelliedje.
Wie zotr later - groter of volwassen ge-
worden - nog wel eens teruggedacht heb-
ben aan dat merkwaardige begrip 'over-
toom'? Toch is er een tijd geweest dat de
kinderen in V/addinxveen de trjd vergaten
wanneer ze vol ontzag stonden te kijken
naar het overhalen van een schip bij de
overtoom. Zoals u zelf wellicht in uw
jeugd geleund stond over het hekwerk bij
het sluisje aan het einde van de Nesse,
waar het water altijd zo geheimzinnig
ruiste tussen de gesloten deuren van het
Huybertsverl aat. En wanneer er dan een
schip kwam om te schutten, welk kind
dacht dan nog aan zijn boodschap bij de
schoenmaker aan de overkant van de
sluis?

Van waterpoort tot overtoom
Holland zonder sluizen kunnen we ons in
dezeregio moeilijk voorstellen. Hoe moest
dat met de scheepvaart wanneer het wa-
terpeil in de rivier hoger was dan in ka-
naal of sloot van het naastgelegen land?
Nog voor men in Holland er mee gecon-
fronteerd werd, had men in Vlaanderen
een oplossing gevonden: de waterpoort.
In de dam tussen twee vaarwateren van
verschillend niveau bouwde men een
poort. Deze werd gesloten door middel
van een valpoort of door schotbalken. Het
water achter de afsluiting werd zo netjes
op peil gehouden. Zulke waterpoorten be-
stonden omstreeks 1050 al op de Leie.

Neven

Kwam er nu een schip voor de poort, dan
werd de valpoort opgehaald en het schip
stortte met de stroom zo'n maximaal an-
derhalve meter naar beneden. Een nogal
ruwe oplossing. Op de terugweg waren de
moeilijkheden uiteraard nog veel groter.
Met behulp van tientallen paarden scheen
het mogelijk om een althans ongeladen
scheepje van laag naar hoog te brengen,
tegen de waterval in.
In 1167 verscheen een nieuw fenomeen in
het Vlaamse land: de overdracht. Ook de
overdracht was een dam die tot doel had
het waterpeil in een kanaal of een rivier
op peil te houden en tegelijkertijd was
ingericht om er schepen over te halen. Op
de rivier de llzer bij Nieuwpoort kwam
een dam met een metselwerk, bestaande
uit twee hellende vlakken. Op het hoogste
punt was een spil opgericht die door wie-
len of tredmolens werd bediend. Hierïnee
werd een kettingtoom op het spil gerold
zodat het schip over de helling werd
gesleept naar de kruin van de dam. Heel
toepasselijk werd de plaats aangeduid als
Nieuwendamme.
Deze nieuwe methode om schepen over te
halen was een enorïne verbetering. Buiten
Vlaanderen werd de overdracht al snel als
overtoom aangeduid. De overtoom: de
plaats waar platboomde schuiten uit het
ene vaarwater omhoog werden getrokken
tegen het hellende vlak en werden neer-
gelaten in het andere vaarwater.

Overtomen in Holland
In de Noordelijke Nederlanden werden
bij of door verschillende steden overto-
men aangelegd. Sorns leeft de herinnering
daaraan nog voort in namen van straten of
bruggen. Overtomen waren vaak een bron
van onenigheid tussen belanghebbenden
als steden, waterschappen en tolgaarders.
Een berucht voorbeeld is de geschiedenis
van de Leidschendam. Maar ook Haarlem
en Amsterdam lagen jarenlang met elkaar
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Kaart uit de achttiende eeuw van een deel van West-Vlaanderen
met vijf overtomen (geplaatst in rechthoeken), waarvan vier in de leperlee.

(Rijlcsarchief Brugge, kaarten nr. 162)
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overhoop. De Amsterdamse overtoom da-
teerde van 1432 en wanneer men daar
trachtte om grotere schepen over te halen,
was Haarlem er als de kippen bU om er
voor te zorgen dat de toegang door paal-
werk vernauwd werd.
Overtomen waren er in maten en soorten.
De eenvoudigste vorïn van zo'n overhaal
bestond uit wat ronde houten palen op een
aarden dam. Met mankracht werd een niet
al te grote schuit van de ene kant van de

dam naar de andere kant gesjord. Op rol-
letjes. Zaandam bezat ongetwijfeld de
grootste overtoom. Hier werden nieuwge-
bouwde zeeschepen van de werf in de
AchteÍzaan naar het open water van de
Voorzaan gesjord. De overtoom was 45
meter breed en de kruin lag circa 2,5
meter boven het binnenwater, de buiten-
kant circa 1,5 meter boven hoog water.
De grootste schepen die hier werden
overgehaald, waren 37 meter lang. Het
was een enorïn spektakel, waar zelfs bui-
tenlanders naar kwamen kijken. Pas in
L7l8 werd deze reusachtige overtoom ver-
vangen door sluizen. Binnenvaartschepen
die wateren bevoeren waarin dammen
lagen, noemde men damlopers of darn-
schuiten. Deze laatstgenoemden waren
kleiner dan de damlopers.
Een overtoom had uitstraling op de om-
geving. Om te beginnen moest er voor het
overhalen van de schepen betaald wor-
den. Ook gebeurde het wel dat de lading
moest worden overgeslagen in vaartuigen
aan de andere zijde van de dam. Hier viel
natuurlrjk eveneens aan te verdieneÍI. En
naast of in de nabijheid van de overtoom
verrees vaak een uitspanning waar de
wachtende reizigers iets konden drinken
of eten. Behalve zoete melk met een bab-
belaar was er meestal ook nog iets ster-
kers verkrijgbaar.

Overtocht Moordrechtse Tiendweg
De eerste maal dat wij in onze omgeving
iets horen over een overtooffi, is in L423.
Sinds de aanvang van de ontginning lie-
pen alle sloten uit op de Gouwe. Aan deze
situatie kwam vijftig j aaÍ later een einde

toen er zomerkaden langs de Gouwe wer-
den aangelegd. Daarmee kwam in 1284
een einde aan de rnogelijkheid om vanuit
de poldersloten rechtstreeks de Gouwe op
te varen. Om de afwatering van de sloten
te regelen werd in de jaren 1357-1358 de
Alpher'Weterirg gegraven, evenwijdig aan
de Gouwe. Deze wetering liep van Alphen
aan den Rrjn, langs Boskoop en Waddinx-
veen en mondde uit in de lJssel, waar het
water bij eb kon wegvloeien.
Ter hoogte van het veenstroompje de
Piclede met daarlangs de Slingerkade
kruiste de Alpher Wetering de grens tus-
sen Zuid-Waddinxveen en Moordrecht.
Het laatste gedeelte van de wetering werd

- zonder toestemming - geheel door het
grondgebied van Moordrecht gegraven.
Jan van Blois, die het ambacht Moor-
drecht net in bezit had gekregen, legde
waar de wetering uitmondde in de lJssel
een dam, tot de "goede luden" uit "Alphen,
Haserswoude, Boscoep ende Wensveen"
met een zak geld over de (slot)brug van
zijn kasteel kwamen. Nadat de zaken
voor heer Jan prettig geregeld waren,
werden de afspraken over de wetering in
een oorkonde vastgelegd. "Des ons die
goede luyde voirnoemt alsoe vriendelike
vervolget hebben en dair of alsoe met ons
ghenoeghet" werd "den voirseyden wa-
terganc" door jonkheer Jan toegestaan en
kon de betreffende dam verwijderd wor-
den.
Het is ons nu duidelijk waarom in 1422
het Hoogheemraadschap van Schieland
juist Waddinxveen, Boskoop, Hazers-
woude en Alphen gelastte om de Alpher-
kade onder Moordrecht te herstellen.
"Aengesyen die groote last van den
vreemden water die zij te wynter laetstle-
den gehadt hebben overmits die Alphens-
sche kade nyet hoech genoegh en was",
moesten de vier ambachten zorgen voor
een kade op een basis van acht voet, met
een hoogte van vier voet en die van boven
ook vier voet breed was. Bovendien wer-
den op 18 april 1423 de vier ambachten
gelast om "up Alphenre cade een over-
tocht te maecken". Dit moest gebeuren bij
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Overtoom met windas in een zeventiende eeuws landschop.
Naar een schilderij voorheen toegeschreven aan Rurysdael.

de Moordrechtse Tiendweg. "Van vijff
houten, die tweedeel cants groff sijnde
ten minsten". Hier moesten voortaan "alle
schuyten worden overgetoegen". Het
spreekt vanzelf dat zonder overtoom her-
stel van de kade weinig zin zou hebben,
wanneer zoals kennelrjk voordien ge-
bruikelrjk was iedereen zijn schuitje
zelf over de kade sjorde. Over het hoog-
teverschil in waterpeil aan weerskanten
van de kade verkeren we in het ongewis-
se. Wel wordt door deskundigen aangeno-
men dat inklinkirg van het veen door ont-
watering met zo'n tien centimeter per
eeuw toenam. Er zou scherp worden toe-
gezien dat niemand de bepalingen zou
ontduiken. "Want waer 't saecke dat
yemant met eenige scuyten over dese

voorseyde cade toeghe sonder alleen over
den overtocht voorseyt, die soude verbeu-
ren vier pondt". Onder de toezichthouders
waren "die heemraeden van 'Wensveen",

maar zelfs de schout van Alphen mocht
boetes uitdelen. En natuurlrjk profiteerde
ook de dijkgraaf van "de boete voorseyt".

"Voert waer 't dat yemant brj dage off
nachte heymelick overtoech over dese
voorseyde cade sonder alleen over den
overtocht voorseyt, daer mach se die
dijckgraeff een eedt aff setten tot allen tij-
den als hij 't verneempt".
Uitstel in het maken van de overtoom
werd niet geduld. Het werk moest binnen
veertien dagen na de keurschouw gereed
zijn. Zo niet, dan volgde een boete...

Overtocht omtrent de Dorrekade
Philips van Bourgondië, graaf van Hol-
land, was voor zoyer zijn eigen belangen
dat toelieten, een goed vorst. Vandaar:
Philips de Goede. In 1459 vroeg Dirk van
Hoogstraten - ook Hoogstraat genaamd -
als grootste ingeland van Snijdelwijk aan
de landsheer Philips octrooi voor het
maken van "een windaes en overtogt om
te verschepen of over de goude kade te
trekken". De overtoom zou komen te lig-
gen "in 't Zuydeynde van Waddinxveen
omtrent de Dorre kade". V/ij moeten ons
Dirk niet voorstellen als de grootste
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Een damlope\ een vaartuig dat gemakkelijk bii de overtomen
kon worden overgehaald. Zij voeren van Alkmaar tot Rotterdam.

Naar een ets van Gerrit Groenewegen (1754-1826).
(Uit: Schepenboek - 156 afbeeldingen van oude schepen. Amsterdam, zi. p. 24)

-30-



herenboer van Snijdelwijk, maar veeleer
als een belangrijk Leids poorter met grote
belangen in de turftrandel van V/addinx-
veen. En zodoende met veel land in Snij-
delwijk. Ooit waren de Hoogstraats Hoeks-
gezind en trouwe aanhangers van het
Beierse huis. Maar de tijden van Vrouwe
Jacoba waren voorgoed voorbrj en hij was
niet de enige Leiden aar van afkomst die
zijn inkomsten trok van het Waddinx-
veense platteland. Ook voor Philips wa-
ren de tijden van Jacoba voorbij.
Dirk kreeg van de goede Philips zijn
octrooi voor een overtocht op 22 septem-
ber L459. "Den 8 october 1459 belooft
Dirk van Hoogstraat voor hem en syne
nakomelinge de Buuren (= inwoners) van
Znydelwyk, Groenswaert en Peulye
omme den overtogt en windaes te ma-
ken". En alsof dat al niet genoeg was,
beloofde Dirk ook nog te "onderhouden
op syn eigen kosten ten eewigen dagen en

een man die allen schepen, overhelpen
soude van 's morgens drie uuren tot 's
avonds 10 uureÍI". In die dagen was er
kennehjk nog wel iernand te vinden voor
dit soort arbeidsvoorwaarden.
Afgesproken werd dat Hoogstraat voor
elk uitgaand schip zeven duiten mocht
rekenen. Dat was net iets minder dan een
Bourgondische stuiver, want die werd
gerekend voor acht duiten. Wanneer de
eigenaar van de overtoom echter in gebre-
ke mocht blijven, dan hadden de inwo-
ners een fors sanctiemiddel: per schip zou
Dirk Hoogstraat dan maar liefst vijf
Bourgondische stuivers verbeuren. Lege
uitgaande schepen hoefden niets te beta-
len, evenmin als alle inkomende schepen,
hetzij leeg of geladen. Het ging Dirk dui-
delijk om de uitvarende, geladen turf-
schepen. Bij drukte voor de overtoom
hadden de inwoners bij het oveÍzetten al-
trjd vooffang op vreemde schepen. Ander-

Reconstructie van een achttiende eeuwse overtoom met windas
(Uit: collectie Overtoom International Nederland bv - Den Dolder)
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zijds verplichtten de inwoners en ingelan-
den zich 'ovoor heure en heure nakomelinge
gehouden te weesen met heure schepen te
komen tot het voorseyde windaes en over-
togt, belovende te betalen als hier vooren".
Zouden ze toch gebruik maken van "eene
anderen windaes of overtogt uytwaerts",
dan zouden ze alle turf die zrj op dat mo-
ment vervoerden, verbeuren.
Het verdient de aandacht dat wij hier
dezelfde drie ambachten zren optreden als

bij de overtocht aan de Moordrechtse
Tiendweg in 1423. Snijdelwijk, Groens-
waard en Peuleijen traden in de middel-
eeuwen vaak gezamenlijk op. Dat had te
maken met het feit dat de ambachtjes zo
klein waren. Ze werden daarom ook wel
de "smael dorpen"of "de smalen dorpen"
genoemd. Dus: onbeduidend, onaanzien-
lijk. Daarom waren ze destijds naast
Alphen, Boskoop en Hazerswoude reeds
samen opgetreden als het vierde ambacht
"'Wensveen". Hun belofte aan Dirk Hoog-
straat hield zodoende tevens in geen ge-
bruik meer te zullen maken van de over-
toom aan de Moordrechtse Tiendweg, al
wordt deze niet expliciet met name ge-
noemd.
Overigens had Dirk een merkwaardige
opvatting van "eewige dagen". Na drie
jaar verkocht hij de overtocht aan de rid-
der Heer Hendrik van Naaldwfik, erf-
maarschalk van Holland en onder andere
ambachtsheer van Groenswaard en Peu-
leijen. Bij die gelegenheid bleek dat de
kerk van Waddinxveen aardig wat inkom-
sten trok uit de overtoom. Elk jaar zes
schilden. Dat zegt ons misschien meer
wanneer we horen dat een schild het oud-
ste in de Nederlanden circulerende goud-
stuk was. Daar moesten de turfschippers
ongetwijfeld heel wat duiten bij de over-
toom voor neertellen om dat bijeen te
brengen.
Met de aankoop van de Waddinxveense
overtocht, die op 3 januari L462 plaats-
vond, kwamen de belangen van twee
Hollandse overtomen in één hand. Reeds
vanouds hadden de heren van Naaldwijk
zeggenschap over de Leidschendam.

Uit de 'Reeckeninge van alle costen'
betreffende de windas uit L528 blijkt dat
de inwoners betrokken bleven bij het wel
en wee van de overtocht. Schout Heijnrick
Claesz. riep de vierenveertig ingelanden
in zijn huis bijeen om de door hem opge-
stelde rekening door te nemen. Uit de ver-
antwoording bleek dat "Aryaen Jacobsz.
cuijper voor twindaes te winden ende te
bewaeren" voor het jaar 1528 dertig Rrjn-
se guldens had ontvangen. Net als Dirk
Hoogstraat hebben we hier met een
Leidse poorter te doen, tegelijk ingeland
van ïVaddinxveen, betrokken bij de turf-
handel en als kuiper mogelijk bij de fabri-
cage van turftonnen.
Inmiddels was de overtoom door verer-
ving gekomen aan het geslacht van Aren-
berg. Voor hen had het onderhoud van de
overtocht kennehjk geen prioriteit.
"Hebbende windaes en overtogt gestaen
tot omtrent den jaere 1543 of 1544 (in 't
jaer 1543 isser nog ontfanck van geweest)
dat den selve gantselyke vergaen en niet
meer bruykbaer zynde".In datzelfde jaar
1544 werd Jan Adriaen Kuyper door Dirk
Coebel (spreek uit: Coobel) van der Loo
benoemd tot baljuw van Huybertsgerecht.
Dirk van der Loo woonde in Den Haag,
was hoogheernraad van Delfland en eige-
naar van een kalkoven onder Leiden. De
hoge heerlijkheid Huybertsgerecht had
hij samen met het "huys metter toren" -
beter bekend als Souburgh geërfd van
zijn nicht. Bewoner werd Adriaen Jacobsz.
Kuyper, in 1549 baljuw van Huyberts-
gerecht. Het idee van een overtoom op
het grondgebied van Souburgh nam hrj
met zich mee.

Het tweede deel met de bronvermeldíng
verschijnt in het nummer van septemben
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EVACUES IN WADDINXVEEN
IN DE ME,IDAGEI\ VAN L94O

ïde

In een eerste reactie op de titel zal de
lezer waarschijnlijk vermoeden, dat het
zal gaan over vluchtelingen die door het
bombardement op Rotterdam en de daar-
na ontstane brand de stad uit zijn gevlucht
en onder andere in Waddinxveen een

onderkomen vonden. Inderdaad zijn er
verscheidene slachtoffers van het bom-
bardement in ons dorp terecht gekomen.
Maar aanvankelijk waren het er slechts
enkelen. Na enige trjd steeg dit aantal,
maar het bleef beperkt tot ongeveer
zeventig personen. Het onderstaande arti-
kel handelt echter over een groep van
meer dan achttienhonderd evacués van
elders die hier enkele dagen te gast
waren.

De voorgeschiedenis
De Duitse inval in België in 1914 bracht
een geweldige stroom vluchtelingen op
gang. Velen van hen - ongeveer een mil-
joen (!) weken uit naar het neutrale
Nederland. De massa mensen die in enke-
le dagen ons land binnenstroomde, ver-
raste de autoriteiten op alle niveaus en
noodzaakte tot het nemen van soms
drastische maatregelen om enige orde in
de chaos te brengen. Na verloop van trjd
keerden de meeste Belgen weer terug,
maar tot het einde van de oorlog in 1918
bleven toch meer dan honderdduizend
van hen in ons land.
Op grond van deze ervaringen kwam de
Nederlandse regering tot de conclusie dat
in het onverhoopte geval van oorlog,
waarin ook ons land zou worden betrok-
ken, alles in het werk moest worden
gesteld om de bevolking in hun woon-
plaatsen te laten blijven. De belangrijkste
overweging daartoe was dat een exodus
als in l9l4 de verplaatsingen en de ope-
raties van de eigen troepen ernstig zouden
hinderen. Ook veronderstelde men dat

Kruijf

met het ter plaatse bhjven de bevolking in
het algemeen het minste ongemak van het
oorlogsgeweld zou hebben.
Hoewel het ter plaatse laten van de bevol-
king als algernene regel werd aanvaard,
realiseerde men zich dat in gebieden waar
volgens de defensieplannen de verdedi-
ging zou worden gevoerd en dus intensie-
ve gevechten zouden kunnen plaatsvin-
den, de bewoners wel groot gevaar zou-
den lopen. Daarom werd besloten voor de
bewoners in deze gebieden een evacuatie-
regeling te maken .Deze regeling zou gel-
den voor hen die in geplande inundatiege-
bieden woonden.

De Nederlandse defensie- en evacuatie-
plannen
De belangrijkste Nederlandse defensieli-
nies die in de periode tussen de beide
wereldoorlogen werden ontwikkeld, wa-
ren het Oostfront van de Vesting Holland
(ook wel aangeduid als de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie), de Valleistelling (beter
bekend als de Grebbelinie), de Peel-
Raamstelling, de verbindende linies in het
gebied van de grote rivieren tussen de
beide genoemde stellingen, en de Stelling
van Den Helder, waarin tevens de werken
in en bij de Afsluitdijk (Wonsstelling,
Kornw erderzand en Den Oever) waren
begrepen. Bij de meeste stellingen waren
tevens inundaties voorzien.
Uit de genoemde stellingen en linies zou
een groot deel van de bevolking verplaatst
worden naar opvanggebieden, waar zoge-
noemde vluchtoorden werden aangewe-
zen De delen van Nederland die als op-
vanggebieden werden gekozen, lagen
langs de kust van Holland, op de Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden, in Zeeuws-
Vlaanderen, in Friesland en op de Veluwe
(brj Harderwijk). De beide laatste gebie-
den zouden worden gebruikt voor de eva-
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cuatie van de bevolking uit respectievelijk
de Wonsstelling en uit een deel van de
Valleistelling, die daartoe in oostelijke
richting (!) moest worden verplaatst.
De organisatie die de evacuatieplannen
uitwerkte, was een samenwerkingsverband
van de ministeries van Defensie en Bin-
nenlandse Zaken Dit werkverband dien-
de vast te stellen, welke gebieden moes-
ten worden ontruimd, in welke vluchtoor-
den de bewoners moesten worden onder-
gebracht en hoe de verplaatsing kon
plaatsvinden. Voor dit laatste waren voor-
al van invloed de af te leggen afstand, de
beschikbare infrastructuur en de beschik-
bare vervoersmiddelen. Voor verplaatsing
kon worden gekozen uit vervoer per spoor,
per boot, per bus of te voet.
Zo yoorzagen de plannen ondermeer in
een verplaatsing per spoor naaÍ Alkmaar
voor het af te voeren deel van de Amers-
foortse bevolking (20.000 personen).
Vandaar zou verder vervoer naar de op-
vangoorden plaatsvinden. De bevolking
van Bunschoten-Spakenburg zou voor
een deel (5.200 personen) met stoombo-
ten van lJsselmeer-rederijen en vissers-
schepen worden vervoerd naar Enkhuizen.
De bevolking van het zuidelijk deel van
de Valleistelling (V/ageningen, Veenen-
daal, Rhenen en Amerongen; in totaal
30.000 personen) zotr met binnenvaartui-
gen (kempenaars) worden vervoerd naar
de Zuid-Hollandse eilanden. Bijzondere
maatregelen werden genomen voor de
verplaatsing van patiënten uit ziekenhui-
zen en andere inrichtingen. Behalve voor
de evacuatie van mensen, werden er ook
maatregelen voorbereid voor het afvoeren
van het vee (koeien, paarden, varkens en
kippen).
Hoewel ook auto's voor transport zouden
kunnen worden gebruikt, heeft men hier-
van slechts beperkt gebruik gemaakt en

dan vooral voor speciale vervoeren (zie-
ken) en voor verplaatsingen over korte
afstanden. Het lijkt waarschijnlijk dat dit
gebeurde uit oogpunt van controleerbaar-
heid van de verplaatsingen en het tegen-
gaan van een grote wegbezetting, die

colonnes auto's nu eenmaal veroorzaken.
Bovendien was de beschikbaarheid van
voertuigen niet verzekerd, omdat ook de
Nederlandse weerïnacht deze zou kunnen
vorderen.
In de meidagen van 1940 moest dit eva-
cuatieplan tot uitvoering worden gebracht.
In het algemeen slaagden de verplaatsin-
gen richting Noord-Holland zonder al te
grote problemen. Daarentegen maakte de
verovering van de bruggen in en ten zui-
den van Rotterdam door de Duitsers een
evacuatie met schepen naar de Zuid-Hol-
landse eilanden en naar Zeeland onmoge-
l,jk. De per boot af te voeren bevolking
uit het zuidelijk deel van de Valleistelling
en de linies in het rivierengebied ging wel
op reis, maar kwam uiteindelijk terecht in
de Alblasser- Krimpener- en Lopikerwaard.
De Duitse luchtlandingen leverden voor
de uitvoering van de evacuatieplannen
niet voorziene problemen op, maar toch
konden deze met alternatieve vluchtoor-
den uiteindelijk redelijk worden opgelost.

Een extra complicatie leverden echter de
wijzigingen van de verdedigingsplannen,
waartoe de nieuw aangetreden opperbe-
velhebber in febru an/maart 1940 besloot.
Deze hielden in dat de Valleistelling, die
bedoeld was om tijdelijk stand te houden,
samen met de linies in het rivierengebied,
nu de verdedigingslinie werd waar het be-
slissende gevecht zon moeten worden
gevoerd. Het Oostfront van de Vesting
Holland, dat tot dan toe die functie had,
werd daarmee een reservestelling. De Ves-
ting Holland werd daardoor vergroot,
rnaar had wel als consequentie dat aan de
zuidzijde ervan, langs de Waal tussen Go-
rinchem en Ochten een extra flank ont-
stond. Omdat de verdediging van de Peel-
Raamstelling in de nieuwe plannen een
lagere prioriteit kreeg, was het mogelijk
het daar opgestelde IIIe Legerkorps te ver-
plaatsen naar de noordzijde van de Waal
om daar in het gebied tussen de Linge en
de Waal een verdedigingslinie in te rich-
ten. De verdediging van de Peel-Raam-
stelling werd toevertrouwd aan de daar
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reeds aanwezige Peeldivisie, die met een
aantal bataljons infanterie werd versterkt.
Om deze wijzigingen in de operatieplan-
nen zo lang mogelijk geheim te houden
was het plan slechts btj enkelen bekend.
De verplaatsing van het IIIe Legerkorps
uit de Peel-Raamstelling naar de Waal-
Lingestelling zou pas plaatsvinden, nadat
de vijandelijkheden waren uitgebroken.
Zo is het ook gebeurd en begon het IIIe

Legerkorps op 10 mei 1940 's morgens
om negen uur aan de verplaatsing naar de
nieuwe stelling. Bij dagaanbreken op 11

mei was de verplaatsing voltooid en kon
worden begonnen met het inrichten van
de nieuwe stelling.
Op grond van de risico's die de bevolking
in dit deel van de Tielerwaard hierdoor
ging lopen, zotJ ook hier evacuatie moe-
ten plaatsvinden. Daarom werd na de aan-
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Verdedigingsplan Wnkelman vanaf maart 1940

komst van het IIIe Legerkorps zo snel
mogelijk begonnen met de voorbereiding
van de evacuatie. Inmiddels was het aan-
tal beschikbare opvanggebieden en vlucht-
oorden drastisch afgenomen, terwijl ook
niet meer over boten of treinen kon wor-
den beschikt. Na overleg met de militaire
bevelhebbers werd vastgesteld dat voor
de opvang het gebied ten westen van het
Merwedekanaal tussen Oude Rrjn en Hol-

landse IJssel kon worden gebruikt met
Gouda en omgeving als centrum van de
opvang. De benodigde transportmiddelen
zouden door het vluchtoord geleverd moe-
ten worden.

Het transport naar Waddinxveen
Vermoedelijk in de avond van zaterdag 11

mei 1940 ontving de burgemeester een
waarschuwingstelegram waarin hem werd
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opgedragen rekening te houden met het
ophalen van evacués en deze in zijn
gemeente onder te brengen. Snel daarna -
zondasmorgen LZ mei (Pinksteren) - be-
zorgden motorordonnansen van de lucht-
beschermingsdienst aan alle autobezitters
een kennisgeving. Daarin was vermeld
dat zij hun voertuig(en) gereed moesten
maken voor het ophalen van vluchtelin-
gen. In dat geval zou het voertuig worden
gevorderd. Het was aanvankelijk nog niet
bekend waarheen de reis mogelijk zou
gaan, rnaar in de loop van de zondag ont-
stond hierover meer duidelijkheid, toen
de opdracht binnenkwam dat evacués uit
Tiel moesten worden opgehaald. In de vor-
dering die de eigenaars vervolgens kre-
gen uitgereikt, werd hen tevens opgedra-
gen de auto's te voorzien van voldoende
benzine om een afstand van minimaalZA0
km te kunnen afleggen. Verder moest zorg
gedragen worden voor voldoende reser-
vewielen, terwijl tevens werd aanbevolen
'brood en koffie' mee te nemen en reke-
ning te houden met een overnachting in
de auto. De voertuigen werden opgesteld
op de Kanaaldijk, waar de chauffeurs een
routebeschrij vin g kregen.
In totaal waren beschikbaar 1 motor, 56
personenauto's, 36 vrachtauto's en 4 bus-
sen. De colonne vertrok in de vooravond
van ï2 mer. De gereden route is niet be-
kend, Ínaar uit de nog te noemen inciden-
ten kan worden afgeleid dat men van
Waddinxveen naar Gouda is gereden en

vervolgens via Oudewater, Willeskop,
Montfoort en Usselstein naar Vianen. Daar
werd de Lek gepasseerd over de in 1936
geopende brug. Vervolgens werd in zut-
delijke richting gereden over de nieuwe
weg, die toen nog tweebaans was en nu
de A2 is. Dit laatste deel van de heenreis
ging minder snel, want de Waddinxveners
waren niet de enigen die op pad waren om
evacués op te halen. Een kilometers lange
file was het resultaat.
Op deze weg kregen de chauffeurs blijk-
baar nadere aanwij zingen over de plaats(en)
waar mensen moesten worden opgehaald.
Voor de Waddinxveense chauffeurs had

dit tot gevolg dat het merendeel van de
evacués werd opgehaald in Beesd (1581
personen) en daarna vervoerd naar ons
Gouwedorp. Slechts een klein gedeelte
werd in Tiel (93) opgehaald, terwijl ook
mensen zijn meegenomen uit andere plaat-
sen in de Tielerwaard. Daarnaast reisden
55 personen mee naar Waddinxveen die
in het geheel niet uit die streek afkomstig
waren. Het betrof mensen uit ondermeer
Jutfaas, Hoogezand, Beilen, Amsterdam,
Nieuwe Pekela en Emmen. In een toelich-
ting op een opgave over het aantal evacués
kon de burgemeester dit verschijnsel niet
verklaren, Hij veronderstelde dat het logés
waren (Pinksteren).
De heenreis, die grotendeels in de avond-
schemer werd gereden, verliep probleem-
loos, maar op de terugreis daarentegen,
die op 13 mei overdag werd afgelegd, on-
dervond men verscheidene keren stagna-
tie. Vliegtuigen van de Duitse luchtmacht
namen de verplaatsende voertuigen met
evacués op verschillende plaatsen onder
vuur. De meeste aanvallen vonden plaats
in de omgeving van de brug over de Lek
bij Vianen, maar ook elders op de route
werden de voertuigen aangevallen. Bij
Vianen werden twee Waddinxveense voer-
tuigen met passagiers beschoten, maar
gelukkig bleef de schade beperkt tot gaten
in de carrosserie en kapotte ruiten. Bij
Willeskop werd een ander voertuig getrof-
fen en moest één van de passagiers in een
ziekenhuis flMoerden) worden opgenomen.
Van de vier bussen, die naar Tiel waren ge-
dirigeerd, werden er twee bij lJsselstein
beschoten. Hierbij sneuvelden verschei-
dene ruiten en werd ook het plaatwerk
beschadigd. Waarschijnlijk door glas-
scherven geraakt liep een tiental passa-
giers - waaronder moeders met baby's -
(vermoedelijk) lichte verwondingen op.
Na aankomst in V/addinxveen werden ze
opgenomen in het noodziekenhuis aan de
Kanaalweg, maar na enkele dagen moch-
ten ze deze instelling al weer verlaten.
Een voertuig kreeg op de heenreis bU
Vianen zodanige panne dat terugslepen
naar Waddinxveen nodig was. De chauf-
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feur raakte echter bij een Duitse luchtaan-
val door een granaatscherf gewond. Hij
moest na operatie in het Van ltersonzieken-
huis te Gouda daar nog tweeëntwintig da-
gen verblijven.

De opvang in Waddinxveen
Nadat de auto's in de vooravond van 12
mei richting Tiel waren vertrokken, werd
er op het gemeentehuis een bespreking
gehouden, waaraan gemeenteambtenaren
en leden van het Comité voor vrijwillige
burgerdiensten deelnamen. Deze bijeen-
komst was bedoeld om de opvffig, registra-
tie en onderbrenging van de verwachte
evacués te regelen. De uitkomst van het
overleg was, dat niet gekozen werd voor
een centraal meld- en registratiepunt,
maar voor een gespreide opvang in het
dorp. De binnenkomende voertuigen zou-
den worden doorgestuurd naar één van de
vljf posten die verspreid in de gemeente
werden opgesteld. Daar zouden de rnzit-
tenden worden geregistreerd en vervol-
gens met ordonnansen naar het inkwartie-
ringsadres worden begeleid.'Zieken en ge-
brekkigen' moesten vanaf het registratie-
punt naar een geneeskundige hulppost
worden gebracht. Daar zov de noodzake-
lijke geneeskundige hulp worden vastge-
steld met eventueel een doorverwijzing
naar het (nood)ziekenhuis. De in V/addinx-
veen toegepaste methode was kenneltjk
uniek, want deze werd breeduit beschre-
ven in het als bron verïnelde herinnerings-
boek over deze evacuaties.
De 1841 evacués die hier een onderkomen
kregen, konden allen bij particulieren
worden ondergebracht. Hiennee werd het
inwonertal van ruim 8.000 plotseling met
257o vergroot zonder dat dit grote proble-
men gaf. Deze toename lijkt veel, maar
andere plaatsen in de regio kregen met een
aanzienlijk grotere uitbreiding te maken.
Het verblijf in Waddinxveen en ook elders
was van korte duur, want binnen enkele
dagen na de offïciële capitulatie op 15 mei
1940 werden de evacués weer terugge-
bracht naar hun woonsteden. Voor de in
V/addinxveen verblijvenden gebeurde dit

al op 15 en 16 mei. Bij hun terugkeer von-
den de meesten hun huis en inboedel on-
beschadigd en compleet terug. In Tiel ech-
ter bleken vele fietsen te zijn verdwenen.
Deze waren benut door terugtrekkende
Nederlandse militairen. Dit militair ge-
bruik van particuliere rijwielen zou later
in de oorlog nog zeer frequent worden toe-
gepast.

De afwikkeling
In Waddinxveen kon na het vertrek van
de evacués de schade aan de voertuigen
en de reparatiekosten worden vastgesteld.
Voor elk van de beschadigde voertuigen
moest door de Chef veldwachter te Wad-
dinxveen een proces-verbaal worden op-
gemaakt. Verder werden de kosten van de
gebruikte benzine en van de verleende
huisvesting en voeding tot op de cent nauw-
keurig berekend. Overigens vond niet
iedereen het nodig de kosten voor de ge-
leverde huisvesting en voeding te decla-
reren. Samen met de kosten van operatie
en verpleging in het Van ltersonziekenhuis
en van verblijf in het noodziekenhuis,
kwam het totaalbedrag op / 1.87J ,36.
De uitbetaling door hogere overheidsinstan-
ties liet echter nog even op zich wachten.
In februari l94I verleende de Commissa-
ris Afvoer burgerbevolking voor de Pro-
vincie Zuid-Holland aan de burgemeester
de toestemming de bedragen aan belang-
hebbenden uit te keren. Dit had overigens
voor een belangrijk deel al plaatsgevon-
den. De commissaris gaf tevens aan dat
de gemeente daarna de uitgekeerde be-
dragen en zelf gemaakte kosten kon de-
clareren, uiteraard onder bijvoeging van
de betalingsbewijzen. Toch was hij er
blijkb aaÍ niet helem aal zeker van dat uit-
betaling zou volgen, want hij verïneldde
in zijn schrijven : "waarna, ik hoop, spoe-
dig terugbetaling aan de gemeentek as zal
volgen". Of uitbetaling uiteindelijk heeft
plaatsgevonden, kon nog niet worden
achterhaald.
Afgezien van de toen nog onbekende af-
wikkeling van de kosten uitte de burge-
meester in de gemeenteraadsvergadering
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van 20 juni 1940 zrjn waardering over de
wijze waarop de Waddinxveense bevol-
king zích had ingezet om de evacués uit
de Tielerwaard en van elders op te vangen
en onderdak te bieden. De ideologische
verschillen, die al snel daarna ook in
Waddinxveen zichtbaaÍ zouden worden,
lijken op deze hulpverleningsactie geen
invloed te hebben gehad. In ieder geval
had Waddinxveen zich hier van een goede
kant laten zten.
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MEER DAN HET BEWAREN WAARD
C.J. van Veen

Op 17 januari 2008 opende prof. mr. Pieter
van Vollenhoven in Utrecht officieel het
jaar van het Religieus Erfgoed. Met dit
jaar willen de organisatoren niet alleen
aandacht vragen voor de duizenden ker-
ken, kloosters, kapellen, synagogen, mos-
keeën en begraafplaatsen in ons land
maar ook voor de daarbij behorende roe-
rende goederen zoals kansels, koorban-
ken, gewaden, orgels, liturgisch vaatwerk
enzovoort. Religieus erfgoed wordt wel
omschreven als 'historische dragers van
onze nationale identiteit'. De laatste de-
cennia wordt dit rijkgeschakeerde erf-
goed ernstig bedreigd door het teruglo-
pende kerkbe zoek. Kerkgemeenschappen
fuseren en overtollige kerkgebouwen
worden gesloopt of herbestemd. Een voor-
beeld van herbestemming in de regio is de
Sacramentskerk in de Korte Akkeren in
Gouda. Dit gebouw is een gezondheids-
centrum geworden, dat op 9 februari door
de minister voor Wonen, Wijken en Integra-
tie, Ellen Vogelaar, officieel is geopend.
Het onttrekken van een gebouw aan zijn
oorspronkelijke bestemming heeft ook ge-
volgen voor de roerende goederen, waar-
van vele een historische dan wel een emo-

tionele waarde hebben. Soms staan ze niet
geregistreerd of is men niet op de hoogte
van de betekenis die ze hebben voor de
cultuurgeschiedenis zodat ze verloren
dreigen te gaan. Daarbij komt dat vanda-
lisme en diefstal een blijvend gevaar voor
de 'kerkschatten' vormen, vooral in ge-
bouwen die onbeheerd staan.
In dit jaar van het Religieus Erfgoed zul-
len we het verhaal vertellen van twee
'voorwerpen' van Waddinxveense kerk-
gemeenschappen waarin veel van het bo-
venstaande verweven zit.

Het avondmaalszilver
In 1670 schonken de Waddinxveense her-
vormde gemeenteleden aan hun kerk in
de Kerkstraat twee zilveren bekers voor
de vierirg van het Heilig Avondmaal .Zij
vervingen de twee tinnen bekers die
dominee Michaël van der Loveren circa
vijftig jaar eerder had gekocht en die door
de kerkmeesters werden betaald. De nieu-
we bekers hadden een inscriptie in het
Latijn, dat vertaald als volgt luidde: Voor
het gebruik van het avondmaal van Jezus
Christus geschonken door de Hervormde
Kerk van Waddinxveen in het jaar 1670.
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Deze twee avondmaalbekers werden in
1825 aangevuld met nog eens twee zilve-
ren bekers, geschonken door Jacob Reep-
maker, ambachtsheer van Noord-Wad-
dinxveen. Hoewel zijn naam in de bekers
staat gegraveerd, wilde hij aan zljn schen-
king geen verdere ruchtbaarheid geven.
De vier bekers vormden, samen met de
drie zilveren broodschalen die de kerken-
raad in 1804 vanuit een fonds had kunnen
aanschaffen, en met de verzilverde schenk-
kan, een fraai geheel.
Wellicht vraagt u zich af of we de kat op
het spek binden door in een algemene pu-
blicatie over het kostbare kerkzilver van
een met naam genoemde kerk te schrij-
ven. Het antwoord moet ontkennend lui-
den, want het zilverwerk is niet meer in
bezit bij de Hervormde gemeente. In de
nacht van 6 op 7 november 1990 sloeg het
noodlot toe. Inbrekers wisten de kluis in
de consistoriekamer van de Brugkerk
open te breken en verdwenen met het
avondmaals- en doopzilver. Kees Neven

beschrijft in zijn boe§e 'Een zwaaÍ ver-
lies' de reactie: "Met grote verslagenheid
vernam onze gemeente dit ontzettende
bericht. Wie zal ook maar kunnen aange-
ven, hoe groot dit verlies is?" Schreven
wij in het inleidend gedeelte van dit arti-
kel niet dat diefstal een voortdurende be-
dreiging voor het religieus erfgoed vormt?

T\vee beelden
Toen in 1929 de St. Jozefschool aan de
Kanaalweg werd opgeleverd, stonden in
twee nissen aan de noordgevel de beelden
van Maria en Jozef . Architect Stuurman
wist op het moment dat hij de tekeningen
van het gebouw maakte, dat het kerkbe-
stuur - in die tljd tevens het schoolbestuur

de beelden al had aangekocht, wat blijkt
uit de bouwtekening waarop de nissen
waaÍ de beelden moesten komen, zijn
ingetekend. Beide beelden hebben tot
197 6 in deze nissen gestaan. Als in dat
jaar het gebouw wordt vergroot met de
aanbouw voor de kleuterschool 'Klein

Het gestolen avondmaalszilver (foto: J. Oskam)
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Duimpje', begint het verhaal van de
scheiding en de zwerttocht van de beel-
den. Voor het Mariabeeld was geen plaats
meer in de nis, omdat deze gedeeltelijk
achter de aanbouw verdween. Het beeld
heeft een tijdlang op diverse plaatsen in
de school gestaan, maar op geen enkele
plek tot ieders tevredenheid. Op een
bepaald moment vroeg pastoor Olsthoorn
of de parochie het beeld mocht hebben
om het een plaats te geven in de
Ontmoetingskerk waarop positief gerea-
geerd werd. Het Mariabeeld werd
schoongemaakt en stond vervolgens tij-
dens de viering van de katholieke ere-
diensten in deze kerk op het liturgisch
centrum. Zo werden na circa vijftig j aaÍ
samen zin, de beelden gescheiden, want
het Jozefbeeld bleef in zijn nis staan tot
zijn positie daar niet meer veilig was.
Door de 'opgeschoten jeugd' werd het
beeld steeds vaker het mikpunt bij het voet-
ballen, zodat het in de strijd dreigde te
sneuvelen. Het team van de basisschool

van de 'Kameleon' de naam van de
school sinds I augustus 1998 - besloot na
njp beraad het beeld over te dragen aan
de parochie St. Victor, waar het op 6 maart
1999 een plaats bij de pastorie kreeg.
Dat het om twee bijzondere, fraai gesti-
leerde beelden ging was een ieder duide-
lijk, maar tot 2A05 wist niemand wie de
beelden had gemaakt. In het voorjaar van
dat jaar bracht de kunsthistoricus en beel-
dend kunstenaar J. Versteegh een bezoek-
je aan de Victorkerk. Hij herkende on-
middellijk het Jozefbeeld als een schep-
ping van de kunstenaar Steph Uiterwaal
(1889-1960). Hem was bekend dat deze
kunstenaar in 1929 twee beelden aan een
opdrachtgever in Waddinxveen had gele-
verd, rnaar hij wist tot dan toe niet wie die
opdrachtgever was.
Op I januari van dit j aar beëindigde de
katholieke geloofsgemeenschap haar dien-
sten in de Ontmoetingskerk. Het Maria-
beeld keerde terug naar de Victorkerk zo-
dat beide beelden weer 'herenigd' zijn.
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Het zijn beelden die tot het religieus erf-
goed van de parochie St. Victor behoren
waar men zuinig op moet zíjn.

Betekenis Yan het jaar
Uit deze twee Waddinxveense voorbeel-
den blijkt hoe kwetsb aaÍ het religieus erf-
goed is. Het is dan ook goed om een jaar
lang extra aandacht eraan te besteden. De
organisatoren van het jaar van het Reli-
gieus Erfgoed willen de maatschappelijke
betrokkenheid vergroten om dit erfgoed
in stand te houden. Om hiervoor een draag-
vlak te creëren zouden de gebouwen zo-
veel mogelijk opengesteld moeten zijn,
maar dat is bijna niet mogelijk omdat de
kans op diefstal en vandalisme daardoor
ontoel aatbaar vergroot wordt. De organi-
satoren willen deze problematiek in kaart
brengen en hopen aan het einde van het
jaar aan de Minister voorstellen te kunnen
doen die een raamwerk bieden voor een
meer gestructureerd behoud van het reli-
gieus erfgoed.
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Het St. Jozefteeld (Foto: W.J. Mol)
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ARCHIEFSPROKKELINGEN
C.J. van Veen

Bladerend in de ingekomen stukken van
1827 van de gemeente Noord-Waddinx-
veen tref ik een brief aan waarvan de
inhoud me doet denken aan de discussie
die in onze tljd gevoerd wordt over de
vierentwintiguurseconomie waarbij de
zondagsrust in het geding is. De brief is
geschreven door Pieter Blok die een pa-
piermolen in Noord-Waddinxveen heeft.
Om ztjn bedrijf zo Íenderend mogelijk te
maken wil hij de molen ook op zon- en
feestdagen laten draaien maar dat laten 's
lands wetten niet toe, tenzrj hij ontheffing
van de lokale overheid krijgt. Of zoals hij
zelf dat in zijn yerzoekschrift van 12 mei
aan burgemeester Van Oosten zo fraai
formuleert: de wetten laten hem "niet vnj
om van die winden, die onzen goeden
God en Heer, ongevraagd of ongebeden
op Zon en feestdagen zoo mildelijk doed
wajen, dankbaar te nutten te maken." Hij
vraagt de burgemeester om hem toestern-
ming te verlenen om ook van de winden
die op zon- en feestdagen waaien, gebruik
te mogen maken niet alleen in het belang
van hemzelf en zijn arbeiders maar ook
"ter bevordering van de industrieën en 's
rijks belangen".
Burgemeester Van Oosten hoeft niet lang
na te denken. Twee dagen na het indienen
van het yerzoekschrift heeft Pieter Blok
het antwoord: geen toestemming. De wet
van I 81 5, zo laat de burgemeester weten,
zegtdat op zon- en christelijke feestdagen
geen beroepsbezigheden mogen verricht
worden die de godsdienst zouden kunnen
storen en dat er op die dagen ook geen
openbare arbeid mag plaats hebben, behal-
ve als de noodzakelijkheid daarvan aan-
getoond wordt. En die noodzakelijkheid
ziet de burgemeester in dit geval niet.
Maar Pieter Blok wel en hij laat het er dan
ook niet bij zitten Hij wendt zich in een
veÍzoekschrift tot de Koning. Het is naar
inhoud een bijzonder yeÍzoekschrift, om-
dat het bol staat van verwij zingen naar

God die genoemd wordt "de Opperheer
van het Heelal", "de Heere des Sabbaths"
of "de Heer des Natuurs". Zakelijk gezien
is Pieter Blok's argumentatie flinterdun.
Hij verwijst naar de molenaars aan de
Zaankant en in Amsterdam die hun mo-
lens wel op zon- en feestdagen laten
draaien. Varen ook Majesteits schepen
niet uit naar de Oost als de wind gunstig
is? Zon en licht zijn toctr "res nullius" die
je niet in de hand hebt? Met geen woord
wordt gerept over de noodzakelijkheid
om op zon- en feestdagen de papiermolen
in bedrijf te hebben en dat is juist het cru-
ciale punt waarom de burgemeester geen
vergunning heeft willen afgeven. Pieter
Blok "smeekt" de Koning hem de ver-
gunning te geven voor "eene Papierfa-
briek dat is voor dien tak van Nijverheid
die eene der voornaamste gronden van
Hollands alouden roem opleveÍt".

Burgemeester Van Oosten krijgt van de
Gouverneur van Zuid-Holland het ver-
zoek om het verzoekschrift van Pieter
Blok van toelichting te voorzien voordat
het naar de Koning gaat. Het antwoord
van de burgemeester werpt niet alleen een
ander licht op de zaak maar ook op de per-
soon van Pieter Blok. Hij is minder gods-
vruchtig dan je wellicht na lezing van het
rekwest aan de Koning zotJ denken. De
burgemeester schrijft dat de godsdiensti-
ge principes van Pieter Blok in het dorp
niet voor zeer gunstig gehouden worden
en dat zijn verzoek meer te maken heeft
met opzettelijke ontheiliging van de zon-
en feestdagen en met het zich boven de
wet en het bestuur stellen dan met de
noodzakelijkheid voor het renderen van
zin fabriek. Was Pieter Blok een aanhan-
ger van de redelijke godsdienst die zo
kenmerkend is voor de periode van de
Verlichting? De omschrijvingen van God
in zijn verzoekschrift gaan die kant uit.
Voorts zegt de burgemeester dat hij vol-

45



gens de wet geen doorlopende concessie zocht het besluit van de Koning aan de
om te malen kan verlenen, wel elke keer papierfabrikant over te brengen wat hij -
als er een verzoek ingediend wordt waar- mogelijk met tegenzin - op 7 januari 1828
bij aangetoond wordt dat het voor die ene doet in een schrijven dat uit slechts één
keer noodzakelijk is. Overigens heeft de enkele zin bestaat.
molenaar al verschillende keren op zon-
dagen gemalen waarvoor hij bekeurd is.
Op 31 december laat de Gouverneur we-
ten dat de Koning beslist heeft dat Pieter
Blok op zon- en feestdagen mag malen.
Zijn beroep is aftrankelijk van de wissel- Bronnen:
valligheden van de winden en het malen - SAMH archief gemeenteWaddinxveen
is geenszins storend voor de uitoefening ac 35 inv.nr. 572 ingekomen stukken;
van de godsdienstoefeningen zodat zijn inv.nr. 622uitgegane stukken.
verzoek niet in strijd is met de bedoeling - SAMH Staatsblad nr. 15 maart 1815;
van de wet. De burgemeester wordt ver- sign. 392P10040.
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YERE,NIGINGSNIEUWS
Verslag van de Algemene ledenvergadering 2008

De vereniging viert dit jaar haar derde
lustrum en heeft de vergadering daarom
van een gepast feestelijk tintje voorzien.
Vanwege de hogere huurkosten in het
Anne Frankcentrum is de vereniging voor
al haar vergaderingen weer teruggekeerd
op 'het oude honk', De Unie aan de Kerk-
weg.

Jaarverslag en financieel verslag 2047
De leden maken een compliment over de
transparantie van het jaarverslag, waarna
het wordt vastgesteld. Naar aanleiding
van het verslag volgt de vraag of de boek-
jes, geschreven voor rondleidingen rond
het oude dorp en de hefbrug, beschikbaar
zijn voor leden. Het bestuur zal een prijs
opvragen bij de drukker en deze publice-
ren in het kwartaalblad waarna men op de
boekjes kan intekenen. In het verlengde
van deze vraag wordt gevraagd naar de
mogelijkheid om de kwartaalbladen te
binden in een opbergband. Ook deze mo-
gelijkheid wordt door het bestuur onder-
zocht en bekendgemaakt via het kwar-
taalblad.
Vervolgens deelt de voorzitter mee dat
kunstenaar Theo den Boon tekeningen
beschikbaar stelt aan onze vereniging.
Verder deelt de voorzitter mee dat in de
hal van het gemeentehuis een vitrine van
de vereniging staat. Tenslotte brengt de
voorzitter de uitgifte onder de aandacht
van een speciale postzegel met de afbeel-
ding van de draaibrug over de Gouwe. Dit
ter gelegenheid van het feit dat de vereni-
ging vijftien jaar bestaat. Het Historisch
Genootschap heeft deze postzegels in vel-
ledes van tien stuks laten drukken en deze
zijn voor tien euro te koop. Men krijgt
daarbij tevens de herdruk van de afge-
beelde ansichtkaart. De velledes zijn via
het secretariaat te bestellen.

De vergadering vindt dat de financiële
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verslaglegging wel zeer uitgebreid is
weergegeven. Penningmeester Van Rin-
gelenstein geeft aan dat dit voortkomt uit
een eerdere opmerkirg dat de verslagleg-
ging in voorgaande jaren te summier zou
zijn. De vergadering stelt voor in het ver-
volg de verkorte versie te hanteren"
De kascommissie heeft de boeken onder-
zocht en is tot de conclusie gekomen dat
de jaarrekening een getrouw beeld geeft
van de grootte en samenstelling van het
verïnogen op 3l december 2007 en van
het resultaat over 2007. De heer Both
leest de verklaring voor. Aan het bestuur
wordt door de vergadering decharge ver-
leend.

Huisvesting
Voorzitter geeft aan dat de huisvesting in
een impasse is geraakt. In het voorïnalige
postkantoor aan de Kerkweg-Oost is
thans Fortis gehuisvest voor promotione-
le activiteiten. Met hen is overleg gaande
om daar voor onze vereniging een semi-
pennanente vergader- en tentoonstellings-
ruimte te creëren.

Bestuur
Strikt juridisch gezten is het huidige be-
stuur demissionair. Oproepen voor kandi-
daten bleven tot nog toe onbeantwoord.
De huidige bestuursleden hebben aange-
geven, als de vergadering daarmee in-
stemt, opnieuw benoembaar te zijn. Oud-
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voorzitter en bestuurslid Van der Linden
is hiervoor een warÍn pleitbezorger. De
onderlinge taakverdeling, behalve die van
voorzitter, zou later - in onderling overleg
- kunnen plaatsvinden. Dit voorstel valt in
goede aarde, waarïnee het is aangeno-
men.

Rondvraag
Voorzitter wijst op de jubileumtentoon-
stelling van de V/addinxveense kunstkring
op Koninginnedag in het Anne Frankcen-
trum. Voor de vereniging is een markt-
kraam beschikbaar gesteld voor leden-
werving en verkoop van jubileumpostze-
gels.
Erelid J.D. Geel vraagt naar een website,
medewerking aan open monumentendag
bij kerken en geeft aan dat hij nog steeds
voor de vereniging een radiocolumn voor
de RT'W verzorgt.
Een website ontwikkelen en 'in de lucht
houden' is niet alleen een kostbaar proces
maar vraagt accuratesse orn de site actu-
eel te houden. Er zijn talloze voorbeelden
van bedrijven, instellingen en verenigin-
gen waarvan de actualiteit teruggaat tot
twee jaar of langer. Medewerking aan

Monumentendag heeft in het verleden
geen leden opgeleverd en lijkt daarom
weinig zinvol.
De heer M.W. de Jong vraagt of er excur-
sies met een historisch aspect kunnen
worden georganiseerd, bijvoorbeeld naar
de verschillende oudheidkamers in de
omgeving. Tevens stelt hij zich beschik-
baar als er een commissie gevorïnd wordt
voor de inrichting van de expositieruimte
in het voorïnalige postkantoor. Ingeval
Fortis onderdak biedt, zal in het kwartaal-
blad hierover worden bericht en een op-
roep voor medewerking worden ge-
plaatst.
Erelid mevrouw C.J.Th. de Jong vraagt
naar de stand van het huidige ledental. De
penningmeester geeft aan dat dit vnjwel
stabiel is.

Sluiting
Voorzitter De Rooij sluit de vergadering
met dank voor ieders aanwezigheid,
inbreng en positief meedenken. Hij kon-
digt een paltze aan waarna de aanwezigen
een DvD-presentatie over V/addinxveen
in vroegere jaren kunnen bekijken.
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