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GOEDE,RE,N. EN POSTYERVOER
PE,R TREIN

M.W. de Jong

ALPHEN ald RUN-*$OUDA

artikel wil ik nader ing aan op het goede-
renvervoer per trein en in het bijzonder
het postvervoer.

Boskoopse animators
Zoals beschreven in het artikel 'Een eco-
nomische dwaasheid' waren de Bos-
koopse kwekers de grote animators van
de spoorlijn Gouda-Alphen ald Rijn. De
reden was dat zij hun siergewassen niet
meer per schuit naar de spoorweghaven
in Alphen al d Rijn wilden vervoeren,
maar vanuit Boskoop direct per spoor-
verbinding naar bestemmingen in heel

In het kwartaalblad van december 2004
werd in het artikel 'Een economische
dwaasheid' over de totstandkoming van
de omstreden spoorlijn Gouda-Alphen
al d Rijn bericht. Bij het woord trein
denkt iedereen in eerste instantie aan rei-
zigersvervoer en daarna misschien aan
goederenvervoer. \il/einigen zullen aan
postvervoer denken. Toch hebben we
allemaal wel eens een posttrein gezren,
waaÍïnee brieven in postzakken vervoerd
werden. Veel minder bekend is dat in het
verleden brieven los, dus niet in postzak-
kenr per trein vervoerd werden. In dit
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Europa. Als Boskoop in oktober 1934 uit-
eindelijk op het spoorwegnet is aangeslo-
ten, is het crisistijd en hebben de kwe-
kers maar weinig producten te vervoeren.
De grootste bloei voor het plantenver-
voer per spoor vindt pas plaats in de ja-
ren zestig van de twintigste eeuw. Be-
halve planten en bomen, worden vele ton-
nen aardappelen, producten van en voor
de firma Mulder (producent van o.a.
silo's, staal- en cementwagens voor de
hoogovens en ketelwagens voor de olie-
maatschappij BP) en steenkool vervoerd.
Met de komst van het aardgas in 1972
wordt het kolenvervoer beeindigd.

Goederenvervoer van en naar Wad-
dinxveen
In de jaren dertig van de vorige eeuw is
de meubelindustrie het hoofdmiddel van
bestaan in \Maddinxveen. Veel bedrijven
liggen aan de Gouwe en het hout wordt
per schip aangevoerd.
Ook na de opening van de spoorlijn blijft
het water de belangrijkste vervoersweg.

De akkerbouwers ten westen van Waddinx-
veen zorgen voor een vrij constante goe-
derenstroom. Aan- en afvoer van hun
producten, zoals onder andere suiker- en
voederbieten, vinden zowel per schip als
per trein plaats.
Eén van de betere jaren in de begintijd is
1937. Dan wordt via Waddinxveen ruim
3.000 ton vracht vervoerd. Via Boskoop
is dat dan al 9.500 ton. Door de toename
van het goederenvervoer per auto loopt
het vervoer per spoor in de loop der jaren
echter gestaag terug. De sluiting van de
los- en laadplaats op het spoorwegem-
placement op 28 mei 1972 is dan ook
onvermijdelijk. Toch heeft Waddinxveen
langer goederenvervoer per trein gekend
dan Boskoop. De reden is, dat de firma
Houtex, die loodsen op het Waddinx-
veense spoorterrein bezat, nog tot I juni
1984 contractueel via het spoor wagens
met eikenhout uit Polen aanvoerde. Ge-
durende de periode 1972 tot juni 1984
werd door deze firma gemiddeld twee
keer per week vracht per trein vervoerd.
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PostverYoer
Als op 20 september 1839 de eerste
spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem
wordt geopetrd, is er in de concessievoor-
waarden van de Hollandse lJzeren Spoor-
weg-Maatschappij een speciale bepaling
opgenomen. Deze luidt, dat er op aan-
vraag van de postdirecteuren brieven
moeten worden meegenomen als er een
tekort blijkt te zijn aan gewone vervoer-
middelen. In die tijd werden brieven lo-
pend vervoerd per bode, per paard (pos-
tiljon te paard), met de diligence en met
de trekschuit. Toch wordt er de eerste vijf
jaar voor het vervoer van brieven geen
gebruik van de spoorweg gemaakt. Pas in
1844 komt hierin verandering, omdat
diverse expeditiebedrijven met kantoren
op verschillende locaties in de grote ste-
den brieven ter yeÍzending in ontvangst
gaan nemen. Deze brieven worden dan
veelal in koffers in de treinen meegeno-
mgn.

Stempels
Met de postwet van 1850 komt hieraan
een einde, omdat er een regeling wordt
getroffen voor het yeÍzenden van losse
brieven per trein. Onder losse brieven
verstaan we de coÍïespondentie van par-
ticulieren, bedrijvetr, kantoren, ambtelij-
ke en kerkelijke instanties. Afgegeven
aan het station worden ze door de con-
ducteur mee de trein in genomen. In het
postnjtuig,'vervoerbaar postkantoor' ge-
heten, worden ze door de 'conducteur der
brievenmalen' gesorteerd en afgestem-
peld. Aan de hand van deze stempels is
te zien op welk traject de brief verzonden
is, vanuit welke plaats, met welke trein
en op welk tijdstip. Omstreeks 1855 wordt
begonnen met het zogeheten dagteke-
ningstempel, waarin opgenomen zijn de
naam van de spoorwegmaatschappij die
de brief vervoert en tevens dag, maand
en jaar van vervoer. Bijna gelijktijdig
worden ook de haltestempels in gebruik
genomen. Dit stempel veÍïneldt de naam
van het station (plaatsnaam) waar de
brief ter verzending is aangeleverd, zodat

de hoogte van de verzendkosten (brief-
port) precies bepaald kan worden.
In de loop der jaren verandert het uiter-
lijk van de stempels regelmatig. Er ont-
staan traject-stempels, klein- en groot-
rondstempels en blokstempels. Deze laat-
ste worden in 1910 in gebruik genomen
en doen ruim 65 jaar dienst. Wanneer in
1934 de spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn
geopend wordt, zrjn dus de blokstempels
in gebruik. De afstand tussen beide plaat-
sen is echter te kort om in de trein de
losse brieven te kunnen afstempelen. Dus
zrjn er geen blokstempels op dit traject
gebruikt, hoewel er wel losse brieven
zrjn vervoerd. De blokstempels zijn wel
gebruikt op de trajecten Gouda-'s-Gra-
venhage, Gouda-Utrecht, Alphen al d
Rijn-Amsterdam en Alphen al d Rijn-
Uithoorn.
In 197 5 kornt er een eind aan het vervoer
van losse brieven per trein. Als de brie-
ven vervolgens in gesloten postzakken
per trein vervoerd worden, vinden we
daarop dus geen treinstempels meer
terug.

Trein-poststukken
Met ingang van 1 april 1924 is het moge-
lijk om expressebrieven en -briefkaarten
mee te geven met treinen die geen post-
wagen hebben. Vanaf 15 mei 1927 kan
dat ook met ge\Mone brieven. De brieven
dienen normaal met postzegels gefran-
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keerd te zijn en moeten aan het bagagelo-
ket van het station aangeboden worden.
Daar worden ze voorzien van een spoor-
wegzegel van 10 cent, of twee van 5

cent, zijnde het bedrag dat men verschul-
digd is voor deze extra dienstverlening
van de spoorwegen.
De spoorwe gzegels worden op de achter-
zrjde van de brief geplakt er, evenals de
postzegels aan de voorzijde, afgestem-
peld door de spoorwegen. Na aankomst
van de trein op de plaats van bestemming
worden de brieven overhandigd aan de
PTT, die voor de bestelling zorgdraagt.
Er moet dus zowel voor de PTT als voor
de trein betaald worden. Het zal duidelijk
ztjn dat deze zogeheten treinbrieven een
flinke tijdsbesparing kunnen opleveren.
De gebruikte spoorwegzegels waren in
feite vrachtbrrefzegels, die uitgegeven
werden door de spoorwegen. Ze waren
bestemd voor de kwijting van het porto
voor pakketten, die door de spoorwegen
vervoerd werden. Deze zegels werden
vanaf 1 januari I9l4 tot de spoorwegsta-
king van 1944 gebruikt. Het verzenden
van treinbrieven is wegens de oorlog
echter al in 1943 gestopt.
Op 1 mei 1946 wordt het weer mogelijk
bij het bagageloket brieven voor veÍzen-
ding per trein aan te bieden, aanvankelijk
alleen voor persbrieven en voor in- en

uitvoervergunningen. Pas vanaf 7 april
1951 kunnen ook particulieren van deze
faciliteit gebruik maken. Het tarief wordt
verhoogd naar 15 cent en de vrachtbrief-
zegels worden vervangen door speciale
treinbrrefzegels. In de loop der tijd vin-
den regelmatig tariefverhogingen plaats
en in 1970 bedraagt het tarief 55 cent.

Trein-poststukken op de lijn Gouda-
Alphen a/d Rrjn
De afgebeelde expresbrief is een trein-
brief van de Speelgoederen en Hout-
warenfabrieken G. Okkerse N.V. te Wad-
dinxveerr. Gezien de geadresseerde van
de brief en de haast (omdat hij is aange-
boden aan het bagageloket in Waddinx-
veen en als spoedbestelling door de PTT
in Rotterdam moet worden afgeleverd)
zal het hier zeker om inklaringszaken
gegaan zijn. De brief is gefrankeerd met
vier postzegels met een totale waarde van
100 cent. Het tarief in augustus L966 is
7 5 cent voor het expresserecht en 20 cent
voor het briefport, tezamen 95 cent. Er is
dus 5 cent teveel betaald. Aan het baga-
geloket worden voor het vervoer per
spoor ook twee treinbriefzegels van elk 5
cent en één van 25 cent, tezamen 35 cent,
op de brief geplakt. Met ingang van 1 juli
1966 was het tarief voor deze spoorze-
gels namelijk verhoogd naaÍ 35 cent. Ver-
volgens worden alle zegels op deze brief,
met een totale waarde van 135 cent, afge-
stempeld, ontwaard dus, met het spoor-
stempel V/addinxveen.

TheinpersbrieYen
Deze brieven vorrnen een aparte catego-
rie, omdat ze op het station van aankomst
niet aan de PTT worden overgedragen.
Ze worden namelijk door de krant zelf
afgehaald, zoals te lezen is op de afge-
beelde persbrief. Hoewel de post geen
enkele bemoeienis heeft met de veÍzen-
ding van deze persbrief, moet er toch
vanwege het postmonopolie een postze-
gel op de brief geplakt worden. Naast de
postzegel van 18 cent wordt aan het ba-
gageloket te Boskoop, vanwaar de brief
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verzonden wordt, een treinbriefzegel van Bronnen:
25 cent, zijnde het in 1965 geldende ta- - R.A.J. Hamoen, Goud voor de
rief, opgeplakt en afgestempeld met het Gouwelijn. Alphen a/d Rijn, 1985.
spoorstempel Boskoop. - Spoor en Post in Nederland. Uitgave
ln 1,979 wordt de mogelijkheid tot het Nederlands Spoorwegmuseum.
verzenden van trein-poststukken van paÍ- Unecht, 1979.
ticulieren opgeheven. Persbrieven kun- - Mr. A. van der Flier, Honderdvijftig
nen nog wat langer los met de trein ver- jaar spoorwegen in Nederland (2).
zonden worden. De steeds snellere ont- Philatelie juli/augustus 1989.
wikkeling van nieuwe communicatietech- - Mr. A. van der Flier, Filatelie van A
nieken heeft ook die mogelijkheid over- totZ.De Bilt, 1994.
bodig gemaakt.
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DE NAAMIS SINT VICTORSTRAAT
C.J. van Veen

De raadsvergadering van 23 september

1954 kreeg onverwachts een naar staar-

tje. Als laàtste agendapunt stond op de

agenda het vaststellen van een straat-

,àu*. Burgemeester A. Warnaar stelde

namens hei college van B. en 'W' aan de

Raad voor om de straat in het wederop-

bouwplan ten zuiden van de katholieke

kerk St.Victorstraat te noemen. Hij licht-

te de keuze als volgt toe: "Aangezien de

R.K. Kerk, zowel bij de aanduiding van

het plan als bij de aanleg van de straat

een belangrijke plaats heeft ingenomen

en ook zal blijven innemen, hebben bur-

gemeester en wethouders gemeend de

straat te moeten noemen naar de naam,

waaronder de kerk bekend staat"' Het

college vond het een passendq naam'

Daai dachten sommige leden van de

Raad anders over. Waarom zo'n promi-

nente rol .aan het rooms-katholiek kerk-

bestuur toekennen? Het nieuwbouwplan
was toch geheel van de gemeente uitge-

gaan? Daarenboven deed de keuze van

de straatnaam volgens één van de raads-

leden geen recht aan de samenstelling
van de-ril/addinxveense bevolking die uit

verschillende groepen bestaat. Men zott

gebaat zrjn met een zo neutraal mogelijke

naam. Door de naam St. Victorstraat te

kiezen zou de suggestie gewekt kunnen

worden dat daar alleen katholieken zotr-

den wonen.
Beide raadsleden van de Katholieke Volks

Partij ondersteunden het voorstel van het

Collége van burgemeester en wethou-
ders. Uitdrukkelijk brachten zti naar vo-

ren dat van katholieke zride nimmer een

suggestie was gedaan om tot deze naam

te kbmen. Het voorstel kwam geheel op

conto van het College. Wel zagen zti er

een voÍïn van erkenning in aan een be-

volkingsgroep die eenzesde deel van de

gemeenté uitmaakte. Bovendien kwam
óe naam ruim vierhonderd iaar in \Wad-

dinxveen voor, wat haar 'historisch ka-

Processiestaf ruet het beeldje
van St. Victor (Folc: C- Boomers)

rakter' onderstreepte" Waar maakte men

zrch druk om? I-,andelijk kwam het veel

voor dat men straten namen van kerken

en gebouwen gaf .Dan lezen we in de

notulen van de raadsvergadering een zin
waaruit blijkt dat cle discussie uit de za-
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kelijke sfeer werd getild: "Het spijt ffie,
dat de heren [...] menen, dat Protestanten
tot hun ergernis in deze straat zouden
wonen. Spreker dacht, dat men in 1954
toch hoger zov staan, dan dit kinderlijk
gedoe."
Beide wethouders grepen op dat moment
in. De naam van de straat zegt toch niets
over de levensovertuiging van haar be-
woners. Op de Troelstrakade in Amster-
dam wonen toch niet uitsluitend leden
van de Partij van de Arbeid en aan de

Stalinlaan zullen ook anderen dan com-
munisten wonen? Nogmaals werd toege-
licht waarom het College voor deze naam
had gekozen. Het kerkbestuur had zeeÍ
tot zrjn spijt een groot stuk grond afge-
staan om de weg te realiseren. Daardoor
verloren de kerk en de pastorie hun rusti-
ge omgeving.
De tegenstanders waren niet onder de
indruk van hun argumentatie en wensten
een neutrale naam zoals Prins Bernhard-
straat. Nu nam burgemeester Warnaar het
woord. De gemeentearchitect had aange-
drongen op een spoedige naamgeving
omdat dit de aanduiding van de straat in

brieven, verslagen etc. vergemakkelijkte.
'Waarom deze naam? "In het herbouw-
plan vormt de kerk met de school het
middelpunt van de Rooms Katholieke
parochie. Iets anders moet men achter het
voorstel niet zoeken." Diplomatiek merk-
te hij op dat de straat niet vernoemd was

naar de persoon Victor, maaÍ naar de naam
van het kerkgebouw en de parochie.
Voor men tot stemming overging liet een

van de tegenstanders fijntjes weten dat
niemand scheen te weten wie Sint Victor
was. Met drie stemmen tegen werd het
voorstel van B. en W. aangenomen.

St. Victor als patroonheilige
De opmerking in de raadsvergadering dat
eigenlijk niemand wist wie St. Victor
was, was niet geheel ten onrechte. Het
College van burgemeester en wethouders
had ztch achter zrjn voorstel kunnen ver-
schuilen door te zeggen dat het niet ging
om de persoon maar om de naam van het
gebouw en van de parochie. Maar de
beide leden van de Katholieke Volks Par-
tij wisten het blijkb aaÍ ook niet. Op de
vraag: 'Wie was St. Victor?' antwoordde

Titelpagina van het inkom'
sten- en uitgavenboek
1833-1884
(Archief parochie
St. Victor Waddinxv e en)
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een van beide raadsleden dat St. Victor
een Romeins priester was. In de volgen-
de raadsvergadering werd in de notulen
het woord 'priester' doorgestreept, als
niet gezegd zijnde.
St.Victor van Xanten was in de vierde
eeuw onderofficier in het Thebaanse legi-
oen. In362 werd hij op last van de keizer
samen met een aanzienlijke groep ande-

Gebrandschilderd raam in de Victorkerk
met de beeltenis van St. Victor

(Foto: C. Boomers)

ren om zrjn christelijke geloofsovertui-
ging ter dood gebracht en in Xanten
begraven. Dertig jaar na zijn dood bouw-
de men boven zrjn graf een gedachtenis-
kapel. Op de plaats van de kapel werd
tussen 1263 en 1530 de huidige gotische
dom van Xanten gebouwd. Opgravingen
in het koor van de dom in de jaren dertig
van de vorige eeuw legden het skelet van
St. Victor met de restanten van de grafka-
pel uit de vierde eeuw bloot. De over-
blijfselen van St. Victor werden in een
nieuwe crypte neergelegd, op dezelfde
plaats waaÍ hij in 362 werd begraven.
Algemeen neemt men aan dat gelijk
vanaf 1663 toen pastoor Cornelis de Ja-
ger aan de Goudkade op de plaats van de
huidige pastorie (Zuidkade ll5) een kerk-
je liet bouwen, St. Victor de patroonheili-
ge van het kerkje en de katholieke ge-
meenschap van \Maddinxveen is gewor-
den. Oprallend is dat in de nagelaten
geschriften van pastoor De Jager St. Vic-
tor als patroonheilige niet voorkomt. De
oudste optekening hiervan vinden we bij
de Goudse geschiedschrijver en priester
Ignatius Walvis in 1712. Hij schrijft dat
St. Victor de schutsheilige van het dorp
is, maar daarin vergist hij zich. Voor de
Hervorming toen alle bewoners van Wad-
dinxveen katholiek waren, kon men spre-
ken van een schutspatroon van het dorp.
Daarna niet meer. Het is niet duidelijk
waarom St. Victor, etr niet St. Petrus aan
wie de kerk voor de Reformatie was toe-
gewijd, als patroonheilige van het ker§e
is gekozen. Sommige geschiedschrijvers
leggen een verband met het middeleeuw-
se kerkje in Bloemendaal, dat aan St.
Victor toegewijd zou ztjn geweest. Het
ker§e van pastoor De Jager lag op Bloe-
mendaals grondgebied zodat er sprake
kan zrjn van een mogelijk verband.
Hoe noemde pastoor De Jager zelf zrjn
nieuwe ker§e en 'parochie'? In zijn in
het Latijn opgestelde geschrift 'Fundatio
Stationis in Flore-Valle' waarin hij ver-
haalt hoe het ker§e tot stand is gekomen,
zegt hij hierover het volgende: "Niet
alleen is de kerk aan de zahge Maagd
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Gevelsteen, aangebracht in een van de eerste woningen in de Victorstraat.
(Fotocollecte: J. van der Klauw)

Maria, der hemelen Koningin, toegewijd,
maar geheel de statie draagt haar aller-
heiligste naam, zodat zrj genoemd wordt:
Bloemendaal van Maria." Ook al ztjn
opvolgers zullen tot de tweede helft van
de negentiende eeuw de katholieke statie

- de aanduiding die men toenmaals voor
parochie gebruikte - niet veÍïnelden met
de naam St. Victor. Zij spreken altijd van
'de statie aan de Goudkade' of van 'de
kerk aan de Goudkade', ook in hun cor-
respondentie met de kerkelijke of wereld-
lijke overheid. Op enkele stukken die
voor intern gebruik bestemd waren zoals
rekeningboeken e.d. treffen we, in navol-
ging van de stichter van de statie, de
aanduiding 'Het Bloeijende Dal van de

H. Maria' aan.
Pas in de tweede helft van de negentien-
de eeuw wordt 'parochie St. Victor' de
gebruikelijke aanduiding van de katho-
lieke gemeenschap van V/addinxveen,
het eerst in de correspondentie van de
kerkelijke overheid, iets later gevolgd in

de correspondentie van de wereldlijke
overheid. Na meer dan tweehonderd jaar
krijgt de parochie ook een beeltenis van
de patroonheilige in haar kerk in de vorm
van een glas-in-loodraam in het priester-
koor. Dit raam, geschonken in 1880,
beeldt St. Victor uit met de palmtak in
zrjn hand ten teken van zijn martelaar-
schap.

Terug naar de raadsvergadering
Het moge duidelijk zijn dat op de uitleg
die beide raadsleden van de Katholieke
Volks Partij in de raadsvergadering gaven,
het nodige valt af te dingen. De parochie
bestond niet ruim vierhonderd maar krap
driehonderd jaar, en de naam St. Victor
als patroonheilige kwam pas in de twee-
de helft van de negentiende eeuw in ge-
bruik.
De aanleg van de St. Victorstraat vormde
het begin van de realisering van de nieuw-
bouwwijk die weinig later de naam Vic-
torwijk kreeg. Het was de R.K. Woning-
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bouwvereniging "Sint Joseph" te Gouda
die de eerste 3\ woningen aan de St.
Victorstraat liet bouwen. Aannemingsbe-
drijf P. Rehorst uit Waddinxveen nam het
werk voor f 393.780 aan. Op 9 mei 1955
ging de eerste paal de grond in en begin
april 1956 waren de laatste woningen
van de eerste fase gereed. Voor de kleine
woningen betaalden de huurders f 7,20
per week, voor de grotere f 7,70. Met de
bouw van de woningen aan het St.
Victorplein en aan de Ringvaartsingel in
de daarop volgende jaren bereikte de
wijk haar voltooiing. Waarschijnlijk dacht
niemand meer aan die gedenkwaardige
raadsvergadering van 23 september 1954
terug.

Zegening van de bouw
van de eerste huizen in de
Victorwijk door pastoor
Van Dijk.
(Fotocollectie:
J. van der Klauw)

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 205 notulen van de raadsvergade-
ringen inv.nr. 2125; dossiers woning-
bouw St. Victorstraat inv.nrs 300 en
309.
Archief van de parochie St. Victor te
Waddinxveen
Dit is het derde artikel dat geschreven
is in het kader van het 125-jarig be-
staan van de St. Victorkerk.
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OKTOBER 1943
C.J. van Veen

Op 30 september 1943 ligt op het bureau
van burgemeester Mumsen een brief van
de Ràumungskommissar waarvan de in-
houd voor 84 inwoners van Waddinx-
veen verstrekkencle gevolgen zal hebben.
Het betreft de uitvoering van het besluit
van de Reichskommissar fiir die besetz-
ten Gebiete in het kader van de zoge-
naamde kustontruiming wat inhoudt dat
op verscheidene plaatsen in Nederland
huizen, gebouwen en bomen ter verdedi-
ging van het land verwijderd moeten
worden. Ook Waddinxveen hoort hierbij
en wel dat gedeelte dat in het schootsveld
van de rijksweg ligt.
De panden die afgebroken dienen te wor-
den, liggen aan de Zutdkade en aan de
Gouwekade. Wat de Zutdkade betreft,
gaat het om acht woonpanden, twee hout-

loodsen, meerdere schuren, een fabrieks-
pand, twee bakkerijen en een kantoorge-
bouw. Aan de Gouwekade zrjn het vijf
woonhuizen en twee houtloodsen.

Ontruiming en huisvesting
Uit de bewaard gebleven stukken in het
gemeentearchief blijkt niet op welke ma-
nier het bevel tot ontruiming aan de be-
woners en de eigenaren van de panden
bekend is gemaakt. Duidelijk is dat de
ontruiming voor 4 oktober haar beslag
moet hebben. De burgemeester draagt
zorg voor de huisvesting van de bewo-
ners van de te slopen panden. Eind sep-
tember ontvangen verschillende Wad-
dinxveners een schrijven dat zij hun woon-
huis moeten verlaten om plaats te maken
voor een geztn uit de te ontruimen pan-

Alle gebouwen op deze foto voorkomend zijn in 1943 afgebroken,
uitgezonderd de molen die al eerrJer was verdwenen.

(uit: W. Verboom, Waddinxveen in oude ansichten, p. 29)
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den of dat zïj inwoning krijgen. V/ie de

papieren bekijkt, krijgt de indruk dat hij
met een schaakspel te maken heeft. Zo
verhuist een gezrn van acht personen
naar KerkstraatZs, naar een pand dat hun
eigendom is. Het gezin dat dit pand be-
woont, krijgt onderdak bij een weduw-
vrouw aan de Henegouwerweg.
Een ander gezin, bestaande uit zeven per-
sonen, gaat naar het pand Nesse 25 dat
door een weduwvrouw wordt gehuurd.
Ztj moet het pand verlaten en kan intrek-
ken bij een andere weduwvrouw. Ze
deelt de burgemeester mee dat ze elders
onderdak heeft gevonden. Het gevolg is
dat die 'andere weduwvrouw' haar wo-
ning moet verlaten omdat in haar woning
een gezin komt dat zrjn woning heeft
moeten verlaten voor een gezin van acht
personen dat uit een te slopen pand komt.
Zij moet haar intrek nemen bij een we-
duwvrouw van wie de dochter aan de bur-
gemeester schrijft dat haar moeder geen
'vreemde mensen' over de vloer kan heb-
ben. De burgemeester legt dit schrijven
naast zichneer.
Uit de papieren blijkt dat met name de
weduwen inwoning krijgen of dat van
hen het huis wordt gevorderd en zij bij
andere alleenstaande vrouwen worden
ondergebracht. Ook leegstaande panden
worden gevorderd. Zo betrekt bakker S.

Kerver een leegstaande woning inclusief
winkel aan de Nesse. Een andere leeg-
staande woning die betrokken wordt,
staat in de Emmastraat. Als wij de ont-
ruiming van de panden en de huisvesting
van hun bewoners overziefl, kunnen we
geen andere conclusie trekken dan dat de
gehele operatie niet alleen voor de 84 ge-
troffenen ingrijpend is geweest, maar ook
voor vele andere inwoners van Waddinx-
vggn.

De sloop
De ontruiming van de te slopen panden is
volgens schema verlopen. Op 11 oktober
bericht burgemeesÍer Mumsen aan de
'Sammelverwaltung ftir Hausgeràte' in
Den Haag dat in de woningen geen huis-

raad is achtergelaten. Vijf dagen eerder
heeft Willem van den Akker, van beroep
sloper en wonende te Jutfaas, een verkla-
ring ondertekend dat hij de sleutels van
de woningen in ontvangst heeft genomen.
Het werk is aangenomen door de firma
Brusse Teeuw te Amsterdam voor een
bedrag van f 48.447,50. De materialen
moeten vakkundig worden uitgebroken,
gesorteerd en daarna op schuiten geladen
en wel "op zoodanige wtjze dat de mate-
rialen overzichtelijk zrjn opgetast en op
een gemakkelijke wrjze kunnen worden
afgevoerd en afgeladen". Het gaat om
timmerhout, leidingen, buizer, kabels,
sanitair, ijzer, staal, glas, etc. Alles dient
te geschieden conform de voorschriften
van de Duitse autoriteiten. Het gebied
wordt afgezet en met ingang van 6 okto-
ber van bewakers voorzien om toezicht te
houden en diefstal te voorkomen. Maar
dit is niet voldoende , zo blijkt uit een
brief van de burgemeester aan de groeps-
commandant der marechaussee van Wad-
dinxveen: "Derhalve zal het noodig zijn,
dat van politiewege controle wordt uitge-
oefend, niet alleen op de bewakers, maar
ook bij de te sloopen objecten. Voorts is
het noodzakelijk, dat de arbeiders, die bij
de slooping zrjn te werk gesteld, van tijd
tot tijd, na de beëindiging van de dage-
lijksche werk zaantheden, worden gefouil-
leerd teneinde te voorkomen, dat nog
bruikbaar materiaal als looden buizen,
electrische leidingen, kranen e.d. worden
meegenomeÍl."
Het werk moet voor 20 oktober geklaard
zijn De taxatie van de gronden en de
panden gebeurt door A.C. Kraneveld en
P.D. Stuurman. Zlj stellen de waarde van
de bebouwing vast op f 133.100 en van
de grond op f 25.564. Het is niet duide-
lijk of de bewoners die geen eigenaren
waren, toen of later een schadeloosstel-
ling hebben ontvangen.

Vemekening
Op 8 november stuurt de gemeente aan
firma Brusse Teeuw een 'staat van veïïe-
kening voor meer en minder werk'. Er
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wordt f 10.550 in mindering gebracht
omdat vier panden niet gesloopt zrjn,,
evenals het transformatorhuisje. Het niet
slopen van deze panden is gebeurd op
bevel van de Ràumungskommissar: "Die
Hàuser [...] sind lediglich zu ràumen und
zn enteignen. Dieselben werden von der
Wehrmacht nr Errichtung militarischer
Anlagen in Anspruch genommen." Korte
tijd later zrjn de panden toch afgebroken.
Er wordt ook geld in mindering gebracht,
omdat de dakpannen niet zljn afgevoerd,
de bomen en struiken niet zrjn verwij-
derd en het brandhout niet spijkervrij is
gemaakt. De totale kosten van de sloop
bedragen f 38.683 ,62 welk bedrag de ge-
meente op 4 december bij het departe-
ment van Financiën declareert.

Lege ruimte
Na de sloop van de panden houdt de be-
bouwing langs de Gouwe plotseling op.

Hoewel er na de oorlog op het braaklig-
gende terrein een aantal bedrijfspanden
ztjn verrezer, is voor degenen die het
weten de wond nog zichtb aaÍ. Voor hen
die de ontruiming en de gevolgen daar-
van hebben meegemaakt, is het ook een
psychische wond die 62 jaar na de oorlog
nog voelbaar is.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 2A5 inv. nrs 912,915 en 918.
Vertaling van het Duitse citaat: De
huizen [...] moeten slechts ontruimd
en onteigend worden. Deze worden
door de \fr/ehrmacht gevorderd voor
het opstellen van militaire werken.

DE LEZERAAI\HET WOORT)

Een aantal maanden geleden bracht ik
een bezoekje aan de Oudheidkamer van
Reeuwijk. Een van de vrijwillige mede-
werksters vroeg mij of ik iets wist te ver-
tellen over het boek 'Een onderduiker in
Napoleons tijd' van K. Jonkheid, waar-
van het verhaal ztch in Waddinxveen
afspeelt. Ik moest haar bekennen dat ik
nog nooit van het boek had gehoord. Bij
hoge uitzondering mocht ik het lenen.
Thuisgekomen ben ik het onmiddellijk
gaan lezen: een sterk gedateerd, in die
tijd wellicht spannend jongensboek.
Centraal in het verhaal staan drie fami-
lies. De notarisfamilie Neuteboom be-
woont het enige huis dat aan de Kerkweg
staat, vlakbij het Nieuwe Dorp, dat zich
uitstrekt langs de kaden van de Gouwe.
"'t Is een vreemd huis, breed en laag, en

alle muren witbepleisterd en langs de
daklijst in stijve drukletters de naam:
Wind en Zon.". De tweede familie
Eedelcoert genaamd woont aan de
Bloemendaalseweg. Het is een welgestel-
de boerenfamilie die evenals de notaris-
familie van protestantse huize is. In schril
contrast met deze twee staat Arie Kuytel,
een kleine boer die samen ztjn dochter
ook in Bloemendaal woont. Maar hij is
geïnfecteerd door de opruiers uit de stad
Gouda, die in de herberg 'De Nieuwe
Baars' bij elkaar komen, omdat 'De oude
Baars' daar schuin tegenover voor hen te
duur en te deftig is. De 'Nieuwe Baars' is
de verzamelplaats van revolutionaire ele-
menten die de leus "Vrijheid, gelijkheid
en broederschap" huldigen. Met deze
drie families hebben we het plot van het
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verhaal te pakken.
Maar wat voor soort boek is het eigen-
lijk? Een streekroman kunnen we het niet
noemen ook al is het verhaal gesitueerd
in het gebied van Noordeinde, Kerkwa5,
Brugweg en Bloemendaalseweg. Het doen
en laten van de personages is te alge-
meen en te weinig specifiek om van een

streekverhaal te kunnen spreken. Is het
misschien een historisch verha al? Het
moet ervoor doorgaan. Het verhaal speelt
zich af in de periode 1195-1815, maar de
schrijver neemt het niet zo nauw met de
landelijke en plaatselijke geschiedenis.
Nauwkeurig er gezegd: hij fantaseert erop
los. Enkele voorbeelden mogen dit ver-

duidelijken. Over de oude kerk aan de
Kerkstraat zegt hij het volgende: "De
grens tussen Waddinxveen en Bloemen-
daal loopt in de lengte te midden door
het kerkgebouw. Links van de ingang zit-
ten de V/addinxveners, rechts de Bloemen-
dalers, beiden op hun grond. Vooral de
Bloemendaalse boeren dulden geen in-
breuk op hun rechteÍr." Maar zaten in de
Napoleontische tijd de Bloemendaalse
boeren wel in deze kerk? Meer dan ne-
gentig procent van hen was katholiek en
kerkten aan de Goudkade of in Gouda!
En wat te denken van de bewoner van
het notarishuis, notaris Neuteboom. In
die tijd was Jan Mauritius van Kempen
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Het notarishuis 'Wind en zon' ; tekening van H. Berserik
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notaris van Noord-Waddinxveen en Adria-
nus Martinus de Lange notaris van Zurd-
Waddinxveen. Geen Neuteboom te be-
kennen!

Om wat meer over het boek en de schrij-
ver te weten te komen heb ik mrjn licht
opgestoken bij Kees Neven. Hij kende
het boek en had zelfs een lijst met histo-
rische onnauwkeurigheden opgesteld.
Het boek is tussen 1945 en 1948 door uit-
geverij J.N. Voorhoeve in Den Haag uit-
gegeven. De hoofdbron, en vrijwel enige
bron, is het boekje 'Uit de geschiedenis
van Waddinxveen' van P. van Balen dat
in l94A in druk was verschenen. Jonk-
heid heeft met de nodige vrijheid deze
bron gebruikt.
Interessant is wat Kees Neven me vertel-
de over het onthaal van het boek bij de
Nederlandse Hervormde Gemeente in
Waddinxveen. Dominee L. Vroeginde-
weij schreef in 'Hervormd Waddinxveen

Kerkbode van onze Ned. Hervormde
Gemeente' van 18 september 1948 het
volgende: "Onder mijn oogen kwam een
leesboek dat speelt in Waddinxveen. Je
leest er van de Kerkweg en de Rijweg,
van Bloemendaal en de Brug. Toch is de
historische waarheidsgetrouwheid van
den schrijver uiterst gering, want hij
heeft het bestaan om de Herv. Kerk een
plaatsje bij de Brug toe te wijzen, lang
vóór 1837. Dat kan iedere V/addinxvener
hem verbeteren." Daarna gaat dominee
Vroegindeweij over op een theologische
beoordeling. Uit het boek spreekt de door-
werking van de door dr. Abraham Kuy-
per geïntroduceerde leer van de veron-
derstelde wedergeboorte. In de HervoÍïn-
de bibliotheek heeft het boek dan ook
nooit een plaats gehad. De heer C.'W.
Glasbeek herinnerde zich dat het boek
wel in de (gereformeerde) bibliotheek
aanweztg was.

De laatste vraag die ik aan Kees Neven
heb voorgelegd, is of hij iets meer over
de schrijver van het boek kon vertellen.
Lange tijd verkeerde hij in de veronder-
stelling dat de schrijver A. (Adrianus)
Jonkheid was, de bewoner van villa
oSonnevanck' aan de Kerkweg, van wie
Karel het pseudoniem zov z7jn" Bij na-
vraag bij diens enige nog in leven zijnde
neef (oomzegger) L.J. Los bleek dat deze
nooit had gehoord dat zrjn oom schreef.
Hij achtte het zeer onwaarschijnlijk dat
de bewoner van 'Sonnevanck' de schrij-
ver van het boek is geweest. Maar wie
dan wel? De vraag is voorgelegd aan de
heer A.F. Jonkheid in Reeuwijk die veel
van de geschiedenis van de familie Jonk-
heid afweet. Hij meent dat de schrijver
niet van de Waddinxveense-Reeuwijkse
tak Jonkheid is, maar van de tak Stol-
wijk-Berkenwoude. Wel zijn alle Jonk-
heids afkomstig uit Bloemendaal. De
auteur van het boek is in elk geval 'Klaas'.
Omdat in de familiestamboom de naam
Klaas verschillende malen voorkomt, kan
hij niet zeggen welke Klaas de schrijver
van het boek is geweest. Al met al is het
'raadsel' wie de schrijver is nog niet
opgelost.

Ik heb het boek 'Een onderduiker in
Napoleons tijd' met zekere weemoed
naar de Oudheidkamer van Reeuwijk
teruggebracht. Wonderlijk dat een jon-
gensboek uit de jaren veertig van de vori-
ge eeuw bij een lezer in 2005 zoveel vra-
gen kan oproepen.
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HET VERHAAL ACHTERDE FOTO
C.J. van Veen

In de nacht van 3l januari en de vroege
morgen van I februari 1953 bereikte het
water op de Noordzee, de Waddenzee en
de Zeeuwse en Zvrd-Hollandse wateren
een ongekende hoogte. Op tal van plaat-
sen braken de dijken door met als gevolg
dat een groot deel van Zurdwest-Neder-
land overstroomde. BU de ramp verloren
1836 mensen het leven.
Het medeleven met de slachtoffers was
groot wat niet alleen in giften tot uitdruk-
king kwam, maar ook in daadwerkelijke
hulp. Vanuit bijna alle gemeenten gingen
mannen en vrouwen naaÍ het rampgebied
om de slachtoffers te helpen. Ook vanuit
Waddinxveen vertrokken vrijwilligers en
vrijwilligsters naar de getroffen gebie-
den.

Verslag
Van een lezer van ons blad kregen we
een foto waarop vertrekkende vrijwillig-
sters staan afgebeeld voor de deur van
het oude gemeentehuis aan de Zuidkade.
De meesten van hen zullen nu zeventig
jaar of ouder zijn Het is bijna zeker dat
die periode grote indruk op hen heeft ge-
maakt. Nederland werkte hard aan zijn
wederopbouw en juist dan wordt het door
zo'n ornvangrijke ramp getroffen. Bij het
bekijken van de foto vraag je je onwille-
keurig af: hoe hebben deze jonge vrou-
wen het helpen in het rampgebied toen-
dertijd eryaren? Omdat herinneringen van
mensen door de tijd verbleken en de rea-
liteit daardoor enigszins wordt vertekend,
ben ik in het gemeentearchief op zoek ge-
gaan naar documenten waaruit tussen de
regels valt op te maken hoe het werken
in het rampgebied werd beleefd.
Ik vond slechts één uitgetypt verslag en
wel van de ontvangst van achttien jonge-
dames, die na veertien dagen als schoon-
maaksters in Ooltgensplaat op Goeree-
Overflakkee gewerkt te hebben, door
burgemeester A. WarnaaÍ op het gemeen-

tehuis werden ontvangen . Ze hadden daar
onder leiding van mejuffrouw Breedijk
en mejuffrouw Bos in twee ploegen ge-
werkt. Ze waren nu in een zeer uitgelaten
stemming en zongen - aldus het verslag

- een strijdlied wat in de stemmingsvolle
raadzaal bepaald niet de gewoonte was.
"Dit strijdlied was evenwel van zeeÍ on-
schuldige en opgewekte aard. Het klonk
uit een achttiental jongedamesmonden.
Er lagen foto's op de groene tafels. V/ij
hebben onze ogen uitgewreven. 'Waren

dit inderd aad wel dezelfde dames? Deze
meisjes, de bloem van V/addinxveen, in
haar fleurige toiletjes en die stoere werk-
sters in blauwe overall, blauwe hoofd-
doekjes en armbanden? Inderd aad, het
waren dezelfden. En ze hebben prachtig,
maar zwaaÍ werk verzet." Ze hadden na-
melijk in veertien dagen tijd 66 wonin-
gen schoongemaakt, waaronder een win-
kel, een smederij, een café en nog enkele
grote lokalen.
Uiteraard werd op de bijeenkomst ver-
schillende toesprake.n gehouden waarin
de tijdssfeer valt te proeven. Burgemees-
ter Warn aaÍ zer onder andere dat als het
gemeentebestuur het juiste uur van aan-
komst van de ploegen had gewetetr, er
zeker muziek zou ztjn geweest. "Gij hebt
de bevolking van het rampgebied, die al
zoveel narigheid heeft meegemaakt, ook
weer licht geschonken. Na het harde en
zwaÍe werk, mag nu zeker wel het koffie-
praatje zijn."
Uit het verslag blijkt dat mevrouw F.T.
van der Torren het uitvoerigst aan het
woord is geweest. Ztj voerde namens het
bestuur van de Federatie voor Vrouwe-
lijke Hulpverlening het woord. "Ook zlj
sprak woorden van hulde en waardering.
Zljhad met eigen ogen aanschouwd welk
werk er verricht werd en onder welke
omstandigheden. Het mooie van dit werk
is, dat naast de verlichting van de slacht-
offers, dit ook een onderlinge band tus-
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sen deze meisjes had gelegd. Er is veel
gepresteerd. [. ..] Zrj had de bevolking in
Ooltgensplaat gesproken . Deze waren
onuitsprekelijk dankb aaÍ voor het ver-
richte werk. Een en ander had grote in-
druk gemaakt. Het speet haar, dat zij niet
langer konden blijven. Er moest ook
weer gerust wordeÍI."

'Sfeer'
Het slot van het verslag bevat de woor-
den die 'mejuffrouw' Breedijk, een van
de twee teamleidsters, als laatste spreek-
ster sprak. "Zij vertelde een en ander van
het werk, van de inspanning, van de
moeilijkheden, van de ellende, maar ook
van de ontspannitrB, de goede teamgeest.
Dit werd gedemonstreerd door enkele
gedichten, terwijl Mej. Van Os op zeer
'kinderlijke' wijze Naar de Speeltuin ten
gehore bracht. Dit deed ons even ver-
plaatsen in de sfeer waarin deze teams
het werk verrictrt hebben"" Na het offi-

ciële gedeelte bleef "het vrolijk snappen-
de gezelschap" nog geruime tijd gezellig
bijeen.
De manier waarop de teams in Ooltgens-
plaat hebben gewerkt en in Waddinxveen
hun thuiskomst vierden, is kenmerkend
voor de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Het is de periode van een sterke samen-
horigheid die schril afsteekt tegen de ge-
ïndividualiseerde samenleving van onze
tijd. In dit opzicht mogen we blij zijn dat
het verslag van zo'n'gewone' avond be-
waard is gebleven.

De foto
De vraag is of op de foto de schoonmaak-
ploeg van Ooltgensplaat staat afgebeeld.
De foto van de groep vrijwilligsters voor
de ingang van het oude gemeentehuis is
eerder - in een ander formaat - afgebeeld
in het boekje Historisch Waddinxveen
herleeft. De samenstellers van het foto-
boekje zeggen in hun onderschrift dat het

Wssr in, het rampgebied zijn deze vrijwilligsters gaan helpen?
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gaat om een groep schoonmaaksters die
waren gaan helpen in Stad aan 't Haring-
vliet. Deze plaats was na de ramp door
de gemeente Waddinxveen geadopteerd.
In het gemeentearchief zrjn hiervan ver-
schillende stukken met financiële gege-
vens bewaard gebleven. Cor van der
Hooft was destijds niet de burgemeester
van die gemeente, maar van Willemstad.
Onder onze lezers moeten er mensen zijn
die zich op de foto herkennen en dus uit-
sluitsel kunnen geven of het de schoon-
maakploeg van Stad aan 't Haringvliet is
dan wel de ploeg van Ooltgensplaat. Is

het laatste het geval dan hebben we met
het verslag in het gemeentearchief ook
het verhaal achter de foto te pakken.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 205 inv.nr 551 .

C. Verlooij en J. Versluis, Historisch
\Maddinxveen herleeft. Noord en, 2002,
p. 70.
Met dank aan de heer en mevrouw
Hoogendoorn voor de foto.

Mijn artikel 'Areheologisch onderzoek in
Triangel' in het nummer van maart 2004
sloot ik af met de toezeggtng dat u op de
hoogte zou worden gehouden van het
onderzoek dat het archeologisch advies-
bureau RAAP in opdracht van de ge-
meente Waddinxveen in de geplande
woonwijk Triangel zou uitvoeren. Het
onderzoek moest worden uitgevoerd om-
dat realisatie van de nieuwbouw zou
kunnen leiden tot aantasting of vernieti-
ging van archeologische resten die moge-
lijk in de bodem aanwezig zouden kun-
nen zijn. Het onderzoek heeft in de maan-
den april en augustus 2004 plaatsgevon-
den en het verslag hiervan is in novem-
ber aan de gemeente aangeboden. Wie
ztch niet door het taalgebruik dat met
vele vaktermen doorspekt is, laat weer-
houden om het rapport te lezen, krijgt
een duidelijk beeld hoe zo'n archeolo-
gisch onderzoek in elkaar steekt.

Doel Yan het onderzoek
Het doel van het onderzoek was in de
eerste plaats het opsporen van mogelijk
aanwe zige archeologische resten efl, als

ZOEKTOCHT I\AAR HET VERLEDEN
YAI{ TRIANGEL

L. Witte

dat mogelijk was, het aangeven van de
gaaflreid, aard, datering, omvang en diep-
teligging ervan. Voorts richtte het onder-
zoek ztch op de vraag of er langs de
stroomgordel die zich in de ondergrond
van het gebied bevindt, oeverwallen lig-
gen waarop bewoning mogelijk is ge-
weest. Deze stroomgordel staat bekend
als de Zurderplas stroomgordel.

Archeologische Yer\ryachting
De verwachting dat men archeologische
vondsten zou aantreffen, was bij aanvang
van het onderzoek niet hoog. Volgens de
Archeologische Monumentenkaart Zurd-
Holland van 1994 maakt het gebied geen
deel uit van een stads of dorpskern waar
men wel vondsten mag verwachten. Net
buiten het plangebied Triangel ten oosten
van de spoorbaan Waddinxveen-Gouda is
één archeologische vondst bekend. Het
betreft een fragment van een gladwandi-
ge kruikamfoor uit de Romeinse tijd.
Hoe deze scherf daar terecht is gekomen,
weet men niet want over de bewoning
van het gebied Triangel in de prehistorie,
de Romeinse tijd en de vroege middel-
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eeuwen zrjn er duidelijke aanwijzingen
dat het veen werd bewooild, maar door
vervening en erosie zijn de sporen uitge-
wist. Al met al waÍen de verwachtingen
niet hooggespannen. Interessant bleef
alleen de vraag of er nog archeologische
vondsten te verwachten waren langs de

vooÍïnalige Zurdeindsche weg die in het
verlengde van het Noordeinde lag.

Eerste fase veldonderzoek
Het Adviesbureau heeft ztch beperkt tot
het doen van een verkennend booronder-
zoek. Dat heeft het Bureau in twee fasen
gedaan. Het doel van de eerste fase was
het gedetailleerd in kaart brengen van de
ligging van de Zurderplas stroomgordel.
Daartoe zijn 101 boringen gedaan langs
de grenzen van Triangel die gevormd
worden door de Beijerincklaan, de spoor-
lijn \Maddinxveen-Gouda en de Zurdelijke
Rondweg. De afstand tussen de boringen
bedroeg vijftig meter. Er is maximaal zes

meter diep geboord. Tijdens de eerste fa-
se van het veldonderzoek zrjn geen aan-
wijzingen gevonden voor de aanwe zig-
heid van archeologische vindplaatsen. In
46 boringen werden puinspikkels aange-
troffen. Op een geploegde akker in de na-
bijheid van de boringen troffen de onder-
zoekers puin, aardewerk- en pijpfragmen-
ten uit de Nieuwe tijd (vanaf 1500 na
Chr.) aan. Waarschijnlijk maken de puin-
spikkels en de oppervlaktevondsten deel
uit van opgebracht stadsvuil.

Tkeede fase veldonderzoek
Tijdens de tweede fase van het booron-
derzoek is de stroomgordel nauwkeuriger
onderzocht. Men wilde te weten komen
of de natte en onbewoonbare omstandig-
heden die men in de eerste fase van het
onderzoek aan de randen van het gebied
Triangel had aangetroffen, ook in de rest
van de stroomgordel aanwezrg waren.
Daartoe werden zo verspreid mogelijk
over het stroomgebied ll2 boringen ge-
daan. Deze boringen bevestigden het
beeld dat de onderzoekers in de eerste
fase van het booronderzoek hadden ver-

kregen. Er werden oeverafzetttngen en
beddin gzand aangetroffen die behoorden
bij de Zuiderplas stroomgordel . Deze re-
sultaten van de boringen bevestigden de
ligging van de stroomgordel zoals die
reeds bij de eerste boringen was vastge-
steld. Aanwijzingen voor de aanwe zrg-
heid van archeologische vindplaatsen
ztjn niet gevonden.

Conclusie
Het resultaat van het archeologisch onder-
zoek is dat er in het plangebied Triangel
geen aanwijzingen zrjn gevonden voor de
aanwezigheid van goed ontwikkelde en
betrekkelijk droge oeverwallen die ge-
schikt zrjn geweest voor bewoning. De
goede conservering van plantenresten
vooral riet, maar ook hout die in de
dunne oevera fzetttngen zijn aan getroffen,
wijzen op relatief natte en voor bewo-
ning ongeschikte omstandigheden. De
onderzoekers concluderen dan ook dat
het weinig zin heeft om nog verder on-
derzoek naar archeologische vindpl aat-
sen in het gebied te doen.

Werkgroep bodemonderzoek
Op pagina 13 van het rapport besteden de
onderzoekers aandacht aan de opgravin-
gen die de ''Werkgroep Bodemonder-
zoek' van ons Historisch Genootschap in
de jaren 2000, 2001 en 2002 hebben uit-
gevoerd bij het terrein van het voorïnali-
ge Asielzoekers Centrum aan de Zutde-
lijke Rondweg. Hierbij is een grote hoe-
veelheid laat-middeleeuws materiaal ver-
zameld dat in de werkruimte van ons Ge-
nootschap ligt opgeslagen. Het door RAAP
uitgevoerde archeologisch onderzoek liet
niet toe om dit materiaal te onderzoeken
omdat er geen documentatie hiervan be-
schikbaar was. Mogelijk behoort dit ma-
teriaal bij de bewoning aan de voormali-
ge Zuideindsche V/eg die de achterkade
van een cope-ontginnirg vormde. Vol-
gens R.S. Kok is de loop van deze weg
nog zichtb aar als een spoor van puin.
Behalve bouwmateriaal zijn ook andere
vondsten gedaan, zoals een benen mes-
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B odemv o nds t uit Waddinxv e en

heft, een tinnen lepel, kleipijpen, glas en
stukken natuursteen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat
archeologisch bodemonderzoek belang-
rijk is, ook al zrjn de resultaten voor his-
torisch geïnteresseerden soms teleurstel-
lend zoals in het plangebied Triangel.

Bodemvondsten zijn vaak zeer gehavend.

Bronnen:
RAAP-rapport 103 1 Plangebied Wad-
dinxveen Triangel. Gemeente Wad-
dinxveen. Een inventariserend archeo-
logisch ondeÍzoek. Opgesteld door
RAAP Archeologisch Adviesbureau.
2004.
R.S. Kok, 'Herwaardering van de
droogmakerij; sporen van laatmiddel-
eeuwse wegen in de Zutdplaspolder
ten westen van Gouda. In: Historisch
geografisch Tijdschrrft 21 (2003) afl.
1 , p. 26-35.
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HISTORISCH GENOOTSCHAP
OP DE BRADERIE

L.

Daar waar ruim een eeuw lang, namelijk
van 17 67 tot circa 1870, op de eerste
woensdag van augustus de paardenmarkt
werd gehouden en van lll 4 tot 1899 op
de eerste zondag van juli de kermis,
vindt sinds 1980 traditioneel op de eerste
zaterdag van juni de braderie van de
Dorpstraat plaats. Dit jaar voor de vijfen-
twintigste keer, een jubileumjaaÍ dus.
Over het aantal bezoekers valt zelden te
klagen, al is dat uiteraard afhankelijk van
de weersomstandigheden. De braderie
kent in de loop der jaren heel hete dagen,
maar ook dagen die gepaard gaan met
veel regen. Dit jaar was het laatste het
geval.
Op uitnodiging van de Raad van Kunst &
Cultuur 'bemenst' ons Historisch Ge-
nootschap deze dag een marktkraam op
het plein in de Kerkstraat. De bestuursle-
den Gonnie Borstelaar-Geluk, Jet Brinks-
Offers en Bert Witte hebben als buren
onder andere de Jeugdadviesraad, de
muziekvereniging Concordia, de Stich-

Witte

ting Gered Gereedschap en Vrouwen van
Nu.
Oude gebruiksvoorwerpen, foto's uit ver-
vlogen jaren, folders, inschrijfformulie-
ren en uiteraard het vlaggenschip van de
vereniging - de kwartaalbladen 'Het dorp
Waddinxveen' - nemen in de kraam van
het Genootschap een prominente plaats
in. Vereweg de meeste bezoekers van de
kraam weten van het bestaan van het Ge-
nootschap of kennen één of meer be-
stuursleden die aanwe ztg zrjn Met be-
langstelling kijken ze naaÍ de foto die de
bestrating van de Kerkweg laat zten. Ook
de foto van het NS-station van circa 1935
trekt de aandacht. Veel belangstelling is
er voor de kwartaalbladen.
Het Genootschap heeft op deze braderie-
dag vijf nieuwe leden kunnen inschrij-
ven. En daar was het tenslotte allemaal
om te doen. Het bestuur bedankt alle be-
langstellenden voor hun bezoek en wenst
de nieuwe leden van harte welkom in de
vereniging.
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