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EEN DUITSE VERDEDIGINGSLINIE
BIJ WADDINXVEEN EN BOSKOOP

T. de

Tijdens de Tweede V/ereldoorlog zijn op
vele plaatsen in Nederland in opdracht
van de Duitse bezetters verdedigingswer-
ken aangelegd. De bekendste zrjn de aan

de kust gebouwde betonnen bunkers, die
deel uitmaakten van de Atlantikwall. Met
deze verdedigingslinie hoopten de Duit-
sers een eventuele geallieerde invasie
met succes te kunnen bestrijden.
Minder bekend is dat achter de kust op
enige tientallen kilometers afstand nog
enkele linies werden aangelegd, die deel
uitmaakten van dit verdedigingsstelsel.
Een van deze linies lag in het centrale
deel van Zutd-Holland en legde daarbij
ook beslag op een deel van het grondge-
bied van Waddinxveen.
In het volgen de zal, r& enkele opmerkin-
gen over het ontstaan en de inrichting van
de Duitse verdediging in West-Europa,
het rn Zutd-Holland gelegen deel van de-
ze linie worden beschreven. De nadruk
zal daarbij liggen op de verdedigingswer-
ken in de omgeving van Boskoop en Wad-
dinxveen.

De Duitse verdediging langs de Atlan-
tische kust
De bezettirg van Denemarken en Noor-
wegen in april 1940, een maand later ge-
volgd door de succesvolle aanval op Ne-
derland, België, Luxemburg en Frank-
rijk, had tot resultaat dat vanaf juni 1940
de gehele West-Europese kust van de
Noordkaap tot aan de Frans-Spaanse
grens in Duitse handen was. Omdat
Groot-Brittannië niet bereid was vrede te

sluiten met Nazi-Duitsland troffen de Duit-
sers vervolgens voorbereidingen voor
een invasie in Engeland. De Duitse lucht-
macht bleek echter niet in staat het ver-
eiste luchtoverwicht te bevechten en ook
de Duitse marine kon geen veilige over-
tocht garanderen. De plannen voor de

Kruijf

invasie verdwenen hierdoor geleidelijk
van tafel.
In opdracht van Hitler was de Duitse le-
gerleiding inmiddels begonnen met het
maken van plannen voor een aanval op
de Sovjet-Unie. In december 1940 gaf
Hitler de definitieve aanwij zing,r) waar-
na begonnen werd met de uitvoering van
de noodzakelijke voorbereidingen. Dit
hield onder meer in dat het grootste deel
van de in West-Europa opgestelde Duitse
troepen, die bestemd waren voor de aan-
val op Engeland, nu naar de grens met de
Sovjet-Unie werden verplaatst. Hiertoe
behoorden alle pantserdivisies en gemo-
toriseerde divisies. Het gevolg was dat in
deze contreien geruime tijd nauwelijks ge-
vechtstroepen aanw ezlg waren.
Deze verzwakking van de gevechtskracht
dwong de Duitsers zich in deze streken
in te stellen op het defensief en maatre-
gelen te nemen om eventuele overvallen
en landingen te bestrijden. In het voor-
jaar van l94l werden daartoe de nodige
richtlijnen gegevetr, waarbij de nadruk
werd gelegd op de bescherming van ha-
veninstallaties, belangrijke bedrijven en
verkeersknooppunten.
In december l94I beval Hitler dat langs
de kust een Neue Westwall moest worden
gebouwd.2) Met deze verdedigingslinie
zou zowel het door de Duitsers bezette
deel van West-Europa als Duitsland zelf
worden beschermd. Met de naam sloot
hij aan op de Westwall, die in de jaren
voorafgaande aan de Tweede Wereld-
oorlog langs de westgrens van Duitsland
was aangelegd.3) Bij de opdracht tot de
aanleg van deze nieuwe verdedigingsli-
nie was ook een prioriteitsvolgorde aan-
gegeven. De hoogste prioriteit kreeg de
Noorse kust, gevolgd door de Belgisch-
Franse kust, daarna de kusten van Hol-
land en Jutland en tenslotte de Duitse
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Bocht met het vasteland achter de Wad-
deneilanden.
De aanleg van de betonnen verdedigings-
werken kwam maar langzaam op gang,
omdat de in verschillende havens te bou-
wen bunkercomplexen voor onderzeebo-
ten vooÍïang kregen.
De Britse raid op Saint-Nazaire op 28
maart 1942 en de Canadese aanval op
Dieppe op 19 augustus 1942, die beide
tragisch aflieper, maakten echter wel
duidelijk dat met geallieerde acties en
operaties aan de Atlantische en Noord-
zeekust serieus rekening moest worden
gehouden. Nog geen week na de Canade-
se aanval gaf Hitler het bevel uit tot de
bouw van de Atlantihuall. De hierbij ver-
strekte opdrachten en aanwijzingen waÍen
uitgebreider en concreter dan die bij eer-
dere bevelen waren gegeven.4)
Na de uitgifte van dit bevel werd het tem-
po verhoogd en waren omvangnjke bouw-
activiteiten waar te nemen. Ook in Ne-
derland verrezen duizenden betonnen
bunkers waaÍin kanonnen en mitrailleurs
werden opgesteld, maar die ook waren
bestemd om te dienen als waaÍnemings-
en vuurleidingspost, als onderkomen voor
personeel, als commandopost, genees-
kundige inrichting of als opslagplaats voor
munitie. Daarnaast werden er hindernis-
sen aangelegd in de vorïn van betonnen
muren, drakentandetr, tankgrachten, mij-
nenvelden, prikkeldraadversperringen,
enz.
De A tlantihuall bestond op de duur uit
een serie zelfstandig en in alle richtingen
te verdedigen steunpunten, die elkaar on-
derling met vuur konden steunen. Aan de
Nederlandse kust werden ook grotere
steunpunten gebouwd met elk tientallen
bunkers. Deze waren te vinden bij Bres-
kens, Vlissingetr, Hoek van Holland, Sche-
veningen, IJmuiden en Den Helder. De
steunpunten Hoek van Holland en lJmui-
den werden vanaf 19 januari 1944- aange-
wezen als Festung. Tijdens het begin van
de gevechten om het bezit van de Schel-
demonding in september 1944 kregen zo-
wel V/alcheren als westelijk Zeeuwsch-

Vlaanderen met een deel van de Bel-
gische kust eveneens deze aanduiding.

De verdediging achter de kust
In 1943 besloten de Duitsers uitvoering
te geven aan een al bestaand plan om niet
alleen aan de kust, maar ook meer land-
inwaarts verdedigingslijnen in te richten.
Deze lijnen werden aangeduid als de l.
en 2. Stellung. Op grond van een enige
maanden later genomen besluit deze linies
te versterken met waterhindernissen,
worden ze ook wel aangeduid met res-
pectievelijk Vordere en Hintere Wasser-
stellung.
Het in Zutd-Holland liggende deel van
de l. Stellung sloot in het noorden aan op
de verdedigingswerken rond Amsterdam.
In zuidelijke richting volgde de linie de
bekende vaarweg van Amsterdam naar
Rotterdam, dat wil zeggen: de oostelijke
Ringv aart van de Haarlemmermeer met
de Westeinderplassen, de Braassemer-
meer, de Heimanswetering, de Oude Rijn,
de Gouwe en de Hollandsche lJssel. Ten
zuiden van Rotterdam liep de linie via
Dordrecht richting Steenbergen en Roo-
sendaal.
De 2. Stellung volgde in algemene ztn
het Merwedekanaal van Amsterdam naar
Gorinchem en liep vervolgens via het
Land van Altena richting Breda.
De inundaties, waartoe begin L944 werd
beslotetr, kwamen enkele kilometers ten
westen van de verdedigingslinies te lig-
gen.Vanwege het tekort aan cement (en
dus aan beton) was voor de bouw van ge-
vechtsopstellingen vrijwel alleen grond
en hout beschikbaar. Slechts op enkele
plaatsen is beton toegepast voor de op-
stelling van geschut of als kleine bunker
voor mitrailleur.
Om te voorkomen dat bij geallieerde
luchtlandingen achter de Atlantil*vall de
verdediging aan de kust - het Seefront -
snel zov worden uitgeschakeld, werd
begin 1944 op voorstel van veldmaaÍ-
schalk Rommel besloten enkele kilome-
ters achter de kust nog een linie in te
richten. Dit Landfront was gericht op het
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Overzicht van de Duitse verdedigingsli-
nies in Nederland en aangrenzende

gebieden in de jaren 1943 - 1945
(Kaartschets; §7-. Elgersffia, gebaseerd op
kaartje van L.C. Kaulartz in: C. Klep en

B. Schoenmaker, De bevrijding van
Nederland. Oorlog op de flank, p. 64)

verdedigen van de kust tegen aanvallen
vanuit oostelijke richting. Voor deze li-
nie, die liep van Den Helder naar de west-
ztjde van Rotterdam, maakten de Duit-
sers zoveel mogelijk gebruik van achter
de kuststrook liggende kanalen en andere
vaarten, die een grote hindernis konden
vormen. Onder andere waren dit het
Noord-Hollands Kanaal, het Alkmaarder-
meer, de westelijke Ringv aart van de
Haarlemmermeer, de Vliet en de Schie.

I . Atlontikwoll;2. (Neue) Londfront;
3. Erste of Vordere Wosserstellung;
4. Zweite of Hintere Wosserstellung;
5. Pontherstellung; ó. lJsselstellung;
Z. Assenerstellung; 8. Westwoll;
Bo. verlenging Westwoll;
9. Brobontstellung

Ter versterking van dtt Landfronl werden
in het voorjaar van 1945 tussen Leiden
en Den Haag ook enkele polders onder
water gezet.
Tot vrijwel het einde van de Tweede We-
reldoorlog meenden de Duitsers dat een
landing op de Hollandse kust tot de mo-
gelijkheden behoorde. Hierop gebaseerd
hebben de Duitse troepen tot het einde
toe de hiervoor genoemde linies bezet
gehouden. Zelfs werd in het najaar van

4



1944 en het begin van 1945 nog de
Pantherstellung aangelegd tussen de Rijn
en het IJsselmeer, waarbij gedeeltelijk
het tracé van de Grebbelinie werd gevolgd.
Deze stelling is te beschouwen als een
verlengstuk van de eerder genoemde
Westwall. Samen met een linie langs de
Gelderse IJssel was deze stelling bedoeld
om Duitsland tegen een geallieerde aan-
val via Nederland te kunnen verdedigen.
De Geallieerden hebben het steeds doen
voorkomen dat er ten noorden van Lon-
den een Brits leger met meer dan tien
divisies gereed stond om een invasie uit
te voeren achter de Duitse linies. In de
dagboeken van de Duitse leiding van de
krijgsmacht zrjn met enige regelmaat mel-
dingen hierover binnengekomen.S) De
Britse misleidingsoperatie heeft dus dui-
delijk succes gehad.6)

f)e 1. Stellung in de omgeving van
Waddinxveen
Voor de opstelling van hun wapens kozen
de Duitsers doorgaans de hogere terrein-
delen om goede waÍunemings- en schoots-
velden te hebben op het voor de stelling -
aan de westzijde - liggende terrein. In het
centrale deel van Zurd-Holland kwamen
daarvoor dijken, spoorwegen of verkeers-
wegen in ophoging en opritten van brug-
gen in aanmerking. In het geval inunda-
ties zouden worden gesteld, zouden deze
posities er geen hinder van ondervinden.
De zw are wapens werden meestal gecon-
centreerd op of bij de van west naar oost
lopende v/egen. Hier waren niet alleen
mitrailleurs, maar ook antitankwapens en
soms ook luchtdoelgeschut opgesteld. Als
de afstand tussen deze opstellingen te
groot was, werden ertussen kleinere steun-
punten ingericht, waardoor het gehele
gebied met geweer- en mitrailleurvuur
kon worden afgesloten. Op é,én tot twee
kilometer achter de hoofdverdedigings-
lijn werden meestal ook nog enkele wa-
pens opgesteld. Deze dienden bij een
mogelijke doorbraak de aanvaller op te
vangen en tot staan te brengen. Hiermee
hoopte men dan tijd te winnen om tegen-

maatregelen te kunnen nemen. Nog meer
naar achteren in de diepte stond op
enkele plaatsen artillerie opgesteld. Zo
stond er een batterij ten oosten van
Alphen aan den Rijn aan de Lage Zrjde,
in de driehoek gevormd door de Oude
Rijn, de Kromme Aar en het Aarkanaal.
Ten noorden van Gouda - toen nog op
Waddinxveens grondgebied waren er
artillerieopstellingen aan beide zijden
van de Bloemendaalseweg. Bij de laatste
maakte men gebruik van de erven van
boerderijen. Dit werd gedaan uit oogpunt
van camouflage, maar ook omdat de er-
ven een steviger ondergrond vormden
dan de omliggende weilanden.
Alle gevechtsopstellingen werden omge-
ven met prikkeldraadversperringen en
mogelijk ook met mijnen. Zoals al is
aangegeven, zrjn slechts op enkele plaat-
sen betonnen opstellingen gebouwd.
Meestal bestonden de steunpunten uit
putten voor geweer- en mitrailleurschut-
ters en uit korte loopgraven. Aflrankelijk
van de beschikbaarheid ervan waren de
wanden versterkt met hout. Het prikkel-
draad en hout werden zoveel mogelijk
door middel van vordering in de regio
verkregetr, terwijl voor de camouflage
van de gegraven opstellingen graszoden
moesten worden geleverd.T)
Over de in beton uitgevoerde werken be-
staat geen compleet inzicht. Voor zoveÍ
nu bekend zrjn ten westen van Alphen
a/d Rijn bij de spoorlijn naar Leiden twee
kleine bunkers gebouwd van het zoge-
noemde type Tobroek. In V/addinxveen
zouden aan de oostzrjde van de brug over
de Gouwe in de berm van Rijksweg 12
twee bunkertjes hebben gestaan,s) terwijl
in de oostelijke berm van de Henegou-
werweg bij huisnummer 90 ook een be-
tonnen bunker heeft gestaan.9) Verdere
duidelijke gegevens ontbreken tot dusver.
Wel zrjn op verschillende plaatsen beton-
nen funderingsplaten gemaakt om geschut
te kunnen opstellen. Een dergelijke plaat
lag in een weiland aan de Henegouwer-
weg nr. 102 en op een terrein aan de On-
derweg.l0) Een nog aanwezrge beton-
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Overzíchtskaart van het gebied tussen
Alphen aan den Rijn en Gouda met
daarop aangegeven de Duitse opstellin-
gen op basis van gegevens verzameld
door leden van het Verzet; ín dit geval de

Ordedienst. Het mijnenveld ten noorden
van Boskoop is niet ingetekend. Evenzo
ontbreken de inundaties.
(Collectie N ederlands I nstituut voor
Militaire Historie - MMH -, doos 575,
D 64)

Waddinxveen stond voor een goed uit-
zicht vanuit de gevechtsopstellingen aan
de oostzijde van de Gouwe juist ten
noorden van Rijksweg 12 een aantal hui-
zen langs de Zurdkade en Wilhelmina-
kade - toen Gouwekade geheten - in de
weg. Op 23 september 1943 gaven de
Duitse autoriteiten aan de burgemeester
de opdracht de percelen Zurdkade 232 tot
met 254 en Gouwekade 1 tot en met 6
voor 4 oktober te ontruimen en voor 20
oktober af te breken. Niet alleen betrof
dit de sloop van enkele bedrijfspander,
maar ook van huizen waarin 1,9 gezinnen
met in totaall4 personen woonden. Voor
hen moest in allerijl vewangend onderdak
worden gevonden. Op 8 december daar-
aanvolgend moesten nog eens acht geztn-
nen hun huis aan de Bodegraafseweg
(toen nog Waddinxveen) en drie gezin-
nen aan de Onderweg hun huis verlaten.
Voor de kerstdagen waren ook deze pan-
den afgebroken.l 1)

plaat met een borstwering van ongeveer
50 cm hoogte aan de zurdzijde van de
Hoogeveenseweg bij de aansluiting van
de Roemer geeft de indruk dat dit voor
de opstelling van een stuk antitankge-
schut is gemaakt.
De hogere ligging van de opstellingen
zorgde meestal ook voor een goed schoots-
veld. Op plaatsen waar dit niet het geval
was, werden obstakels verwijderd. In

*dn

Tekening van de situatie bij de Onderweg met daarop aangegeven de in december 1943
afgebroken huizen (Streekarchief Midden-Holland - SAMH - AC 205, inv.nr. 917)

l
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Luch{oto vanWaddinween in september 1944 met de Dorpstraat, Onderweg, Plasweg
en omgeving met de tankgrachten in de Polder Achterof en de Zuidplaspolder.

Ook zijn enkele Duitse opstellingen bij de Onderweg te herkennen.
(B ibliothe ek Wag ening en U R, B ij zondere C olle ctie s, 22 3, V, 29 )
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Verkloring von de tekens, ciifers en nummers:
ooooo ton kg rocht
rco(x prikkeldroodversperringen
.\r.\r^r^, loopgroof

-) schuttersput

Schets van de Duitse opstellingen bij
Waddinxveen in mei 1944 op basis van
gegevens verzameld door de Ordedienst.
De getekende gegevens stemmen in hoge
mate overeen met díe op de luchtfuto.
(Collectie NIMH, doos 575, A 245-IV)

1en2

3
4

5

6.

opstel Iing pontserofweergeschut (bi 
i

de Onderweg)
wegversperring op de Onderweg en
de Kleikode
versperringsmuur op de Plosweg
betonnen piromides op de kruising
Onderweg/Plosweg
doorgroving Tweede Bloksweg t.b.v.
tonkgrocht
schietsleuven in metselwerk

Voor de lijn van steunpunten werd een
aaneengesloten gordel van hindernissen
aangelegd in de voÍïn van prikkeldraad-
versperringen, tankgrachten of mijnen-
velden.
Voor de tankgrachten maakten de Duit-
sers zo veel mogelijk gebruik van bestaan-
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Schets van de Duitse opstellingen ten noorden en ten westen van Boskoop in septem-
ber 1944 op basis van gegevens verzameld door de Ordedienst. Het verloop van het
mijnenveld is aan de Boskoopse kant aangegeven, fitaar de breedte van het veldwas
blijkbaar niet bekend. Ook hier blijken de gegevens in belangrijke mate overeen te

komenmet die op de luchtfoto. (Collectie NIMH, doos 575, A245-1il)

Luchtfuto van het gebied ten noordwes-
ten van Boskoop in september 1944 in de

omgeving van de Loete en de Roemer.
Ten noorden van de Loeteweg ligt een

mijnenveld dat doorloopt tot aan de
Gouwe. In de Hazerswoudsche
Droogmakerij Polder is een tankgracht
aangelegd. Thans is híer de Algemene
Begraafplaats van Boskoop en het ITC-
terrein. ( B ibliotheek Wag ening en, U R,
Bijzondere Collecties, 223 , IV, 3 3 )

1 . versperringsmuur over de Voorweg
2. versperringsmuur bii driesprong

Voorweg, Loeteweg en Roemer
3. stolen kruisen over de spoorliin
4. houten osperges (schuin stoonde polen)

over de diik
5. versperringsmuur over de Hoogeveense

W.g met oonsluitend een rii houten
osperges die richting Roemer liepen

11
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versperringsmuren over verkeerswegen en spoorboon
gebouw in gebruik ols wochthuis
versperringsmuren
stolen kruisen voor ofsluiting spoorwegvioduct
doorgroving Viifde Tochtweg t.b.v. tonkgrocht
versperringsmuren over verkeerswegen en spoorboon
complex corrosseriefobriek Verheul in gebruik voor de fobricoge von
vliegtuigonderdelen
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Schets van de Duitse opstellingen in september 1944 in de omgeving van de
toenmalige brug in Rijlcsweg 12 (nu Al2) over de Gouwe (nu locatie Coenecoopbrug)

(Collectie NIMH, doos 575, A245-V)
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de watergangen. Aan de westzijde van
Alphen a/d Rijn maakten ze gebruik van
de Zaanse en vervolgens de Alphense
Wetering.
Ook de Eerste tocht in de Polder Achterof
werd voor dit doel gebruikt. Deze tocht
werd daartoe verbreed van drie naar tien
meter, terwijl ook alle overgangen wer-
den afgebroken. Het zelfde gold voor de
bermsloten tussen Waddinxveen en de
Vijfde Tochtweg in de Zutdplaspolder.
'Waar watergangen niet in de gewenste
richting liepen, werd een tankgracht ge-
graven. Aan de zurdzrjde van Waddinx-
veen was dit het geval tussen de Onder-
weg, Plasweg en de kruising van de
Sniepweg met de Tweede Bloksweg. Het
terrein tussen de kruising van de Vijfde
Tochtweg/Provincialeweg en de Holland-
sche IJssel werd blijkb aar zo ontoegan-
kelijk voor tanks geacht, dat daar alleen
een zware prikkeldraadversperring werd
aangelegd.
Ten noorden van Boskoop lag een mij-
nenveld vanaf de Gouwe door de Polder
Nesse en de Riethoornse Polder tot de
Voorweg. Gelet op de aard van het ter-
rein, is het waarschijnlijk dat hier uitslui-
tend antipersoneelsmijnen lagen. Volgens
luchtfoto's had het veld een breedte van
ongeveer 200 meter.
Op de doorgaande wegen van west naar
oost werden versperringen aangelegd in
de vorm van tankmuren, ingegraven sta-
len balken, betonnen en houten palen,
driehoekige betonblokken en dergelijke.
Speciale aandacht kreeg de verdediging
van de bruggen over de Gouwe, die per-
manent werden bewaakt en tevens ter
vernieling waren voorbereid. Vooral de
brug in de Rijksweg LZ (nu Al2) had
door de achterelkaar liggende gevechts-
posities een sterke verdediging, die bo-
vendien nog werd ondersteund door de
hiervoor genoemde artillerieopstelling
langs de Bloemendaalseweg.
Volgens de spionagerapportenl2) waren
niet alleen de steunpunten omgeven door
prikkeldraad, maar was dit versperrings-
materiaal ook op vele andere plaatsen ge-

bruikt. Dit zou er op kunnen wijzen dat
op verscheidene punten ook mijnen wa-
ren gelegd. Deze veronderstelling wordt
ondersteund door de afwijkende kleur
van de begroeiing die op luchtfoto's is
waar te nemen.
Ondanks alle inspanningen bestond de
stelling slechts uit een verzameling naast
elkaar liggende opstellingen, die welis-
waar elkaar onderling met mitrailleur-
vuur konden steunen, maar waarin de
diepte ontbrak. Als de stelling op een
plaats zou zrjn doorbroken, dan kon deze
daarna eenvoudig worden opgerold.
Zwaardere wapens voor het bestrijden
van tanks waren maar beperkt beschik-
baar, terwijl ook de voorziene artillerie-
steun gering was.
Vermoedelijk heeft deze situatie er toe
bijgedragen, dat ook de Duitsers kozen
voor een bekende Nederlandse methode
om een verdedigingslinie te versterken,
namelijk met behulp van inundaties.

Inundaties
Het gebruik van militaire onderwaterzet-
tingen (inundaties) als hindernis heeft ve-
le eeuwen deel uitgemaakt van de Neder-
landse defensieplannen. De algemene
regel daarbij was dat de hoogte van het
inundatiewater 50 tot 60 cm moest be-
dragen. Door de aanwezigheid van slo-
ten, afrasteringen en andere obstakels
was deze diepte voldoende om doorwa-
den te voorkomen en te ondiep om te kun-
nen varen. De verdedigers konden zich
daardoor concentreren op de nog aanwe-
zige doorgangen in het inundatiegebied,
de zogenoemde accessen.
Ook de Duitsers hebben tijdens de Twee-
de 'Wereldoorlog op ruime schaal van
onderwater zetttngen gebruik gemaakt.
Deze inundaties waren echter niet steeds
bedoeld als een middel om de verdediging
te versterken, maar werden ook gesteld
om zonder enig militair doel landerijen
en gebouwen te vernielen. De onderwa-
terzettirg van de WieringeÍïneer in april
1945 is van dit laatste een triest voor-
beeld.
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In Zurd-Holland en Utrecht waren toch
vooral militaire overwegingen de reden
om tot inundatie over te gaan. Op de
Zeeuwse en Zurd-Hollandse eilanden
werden polders in hun geheel onder wa-
tet gezet en werd zout water ingelaten. In
het centrale deel van Holland en Utrecht
kozen de Duitsers voor de inundatie van
delen van polders, waarbij zoet water
werd gebruikt. Aanvankelijk bestond het
voornemen om ook hier de polders
veelal droogmakerijen - eveneens geheel
onder water te zetten. Daartoe hadden de

Duitsers het simpele plan om met spring-
stof gaten in de dijken te slaan. Een Duit-
se stafofficier, die belast werd met de uit-
werking van dit plan, kwam tot de con-
clusie dat met deze vorm van inundatie
er niet alleen veel springstof nodig was,

maar dat daarna de waterbeweging in het
onder water gezette gebied oncontroleer-
baar zou worden. Bij laag water zou het
water ongehinderd weglopen en bij hoog
water zov er te veel binnenstromen. Deze
stroombewegingen zouden dammen en
dijken - ook de binnendijken - verder aan-
tasten. Tevens zou een groot deel van het
landbouwareaal verloren gaan en veel
mensen zouden moeten worden geëva-
cueerd.
In een stafstudie zette de stafofficier zrjn
bezwaren tegen het oorspronkelijke plan
uiteen. Hij stelde voor slechts delen van
de polders onder water te zetten en daar-
toe in de polders kaden te laten aanleg-
gen. Voor de onderw aterzetting zou zo-
veel mogelijk gebruik moeten worden ge-
maakt van de aanwe ztge sluizen, boe-
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zems en gemalen. De inundatie zou dan
onder controle kunnen worden gehouden,
terwijl ook meer landbouwgebied be-
schikbaaÍ zort blijven. Het voorstel 'ging
de lijn in' en kwam uiteindelijk terecht op
het hoofdkwartier van de Duitse strijd-
kracht en (Ob erkommando der Wehrmncht)
in Oost-Pruisen. De genoemde officier
werd daar begin 1944 zelfs ontboden om
het voorstel - zonodig bij Hitler - toe te
lichten. Hij is afgereisd naar het hoofd-
kwartier, waar hij de Chef des Wehr-
macht sfiihring s s tab e s, gene raal Jodl, wist
te overtuigen van de voordelen van zrjn
plan. De laatste besprak de zaak met Hit-
ler, die er zrjn fiat aan gaf.
De genoemde gang van zaken is voorna-
melijk gebaseerd op een artikel van de
stafofficier, dat hij in 1967 publiceerde.l3)
Hij heeft zich daarbij op zijn herinnerin-
gen moeten baseren, want het rapport is
in of na de oorlog zoekgeraakt of vernie-
tigd. Wel wordt zrjn bezoek bevestigd
door een aantekening in het dagboek van
het hoofdkwartier, maar op de materie
zelf wordt hierin nauwelijks ingegaan.t4)
Op grond van de goedgekeurde voorstel-
len ontstonden aan de westzijde van
zowel de I . als de 2. Stellung aaneenge-
sloten stroken geïnundeerd land met een
breedte van twee tot drie kilometer. Met
deze inundatie van delen van polders ble-
ven dus grote delen van de polders droog,
maar het had wel tot gevolg dat kaden
moesten worden aangelegd. In Zurd-Hol-
land bedroeg de lengte ervan niet minder
dan 220 kilometer. Voor de aanleg ervan
werd meestal de plaatselijke bevolking
gedwongen te spitten, maar soms werd
ook de Nederlandse Arbeidsdienst inge-
zet

De 1. of Vordere Wasserstellung
In Zutd-Holland begon de inundatiestrook
bij Oude Wetering en liep vervolgens in
zuidelijke richting langs Koudekerk aan
den Rijn, Hazerswoude, Moerkapelle en
Zevenhuizen naar de orngeving Oud Ver-
laat, waar de onderw aterzetting aansloot
op die aan de noordzijde van Rotterdam.

De Haarlemmermeer zou voorlopig niet
worden geïnundeerd, omdat de Duitsers
het voor hen belangrijke vliegveld Schip-
hol zolang mogelijk wilden gebruiken.
Om eventuele beschadigingen van de
ringdijk als gevolg van bombardementen
snel te kunnen herstellen, lagen er sche-
pen gereed die beladen waren met zand
en puin.ls) Voor de verdediging van het
vliegveld was aan de westzijde vanaf de
Ringv aart bij Badhoevedorp tot aan de
Ringv aart bij Aalsmeer een tankgracht
gegraven. Mocht de inundatie van de pol-
der toch nodig zrjn dan zov men in de
ringdijk gaten springen, waartoe op vier
plaatsen springladingen in de dijk waren
aangebracht.l6)
Bij de aanleg van de kaden werd door-
gaans rekening gehouden met de aanwe-
zige bebouwing. De kaden kwamen om
boerderijen en huizen te liggen, waardoor
weliswaar het land onder water kwam te
staan en onbruikbaar werd, maar de be-
woners bleef evacuatie bespaard.
Voor de aanleg van de kaden werd ge-
bruik gemaakt van ter plaatse aanwezige
grond. Dit had tot gevolg dat behalve klei
op verscheidene plaatsen ook veengrond
en zandhoudende grond werd gebruikt.
De sterkfe van de uit veen opgebouwde
kaden is zeker bij verzadiging met water
niet groot, terwijl brj zandhoudende grond
het water door de kade kan wegvloeien
en dit bovendien de stabiliteit negatief
beïnvloedt. Ook de haast waarmee de
kaden werden opgeworpen en de gedwon-
gen tewerkstelling van de lokale bevol-
king hebben vermoedelijk niet bijgedra-
gen aan de kwaliteit van deze tijdelijke
waterkeringen.
Wat de feitelijke oorzaken ook waÍen, op
verschillende plaatsen braken de kaden
door, toen de inundatie werd of was ge-
steld. In de Oost- en Westgeerpolder ten
noorden van Hazerswoude-Dorp schoof
op l0 april 1944 de kade over een lengte
van 300 meter weg en verdween in de
erachter liggende sloot. Ook in de Zurd-
plaspolder braken enkele keren de kaden
door.
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Luchtfuto van het inundatieveld ten zuiden van Hazerswoude-dorp bij de
Hoogeveense Weg in september 1944. Duidelijk zijn de kaden te zien

die om de huizen en boerderijen zijn gelegd.
(Bibliotheek Wageningen (JR, Bijzondere Collecties, 223 , N, 29)
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Nadat de kaden waren aangelegd, werd
er geleidelijk water gebracht op het te
inunderen land. Medio maart 1944 werd
hiermee begonnen en begin mei waren
alle inundaties gesteld. Voordat het water
in de inundatiegebieden kon worden toe-
gelaten, was het waterpeil in de boezems
(Rotte, Oude Rijn, Gouwe enz.) verhoogd
door het inlaten van water uit onder
andere de Nieuwe Maas, de Hollandsche
IJssel of het Noordzeekanaal. De onder-
wateruetting gebeurde vervolgens via de
aanweztge duikers en sluizen. Waar deze
ontbraken werden buizen door of over de
dijken gelegd en pompen geplaatst.
De gewenste waterdiepte van een inun-
datie was - zoals eerder veÍïneld - 50 tot
60 cm, maaÍ vanwege de geringe sterkte
van enkele kaden was men soms genood-
zaakt het inundatiepeil te verlagen tot 30
à 40 cm. Waar het maaiveld verschillen
in hoogte vertoonde, werd meestal geko-
zen voor de aanleg van een extra kade
dwars door het inundatiegebied, waar-
door twee compartimenten met verschil-
lende inundatiepeilen ontstonden. Bij de
Rijnenburgerpolder te Hazerswoude-Rijr-
dijk moest het peil worden verlaagd, om-
dat de spoorb aan Utrecht-Leiden door-
weekt raakte en dreigde te verzakken. Aan-
vankelijk was het plan oÍn de spoordijk
van de lijn Den Haag-Gouda, die even-
eens dwars op de inundatiestrook lag, te
gebruiken als compartimentskering. De
Directie van de Nederlandse Spoorwegen
vreesde echter voor de stabiliteit van de
spoorbaan en wist te bereiken dat op
enige afstand evenwijdig aan de spoor-
dijk kaden werden aangelegd.

Ontwikkelingen na het einde van de
Tweede Wereldoorlog en de huidige
situatie
Na de Bevrijding werd het water in de
inundatiegebieden zo snel mogelijk weer
afgelaten of uitgemalen. Op het vaste
land van Zutd-Holland waren deze gebie-
den reeds in juli 1945 weer drooggeval-
len.l7) In de Wieringermeer en op V/al-
cheren was dit pas in december van dat

jaar het geval.
Na 5 mei 1945 werden de Duitse troepen,
die in Nederland waren gestationeerd,
voor het grootste deel in een periode van
vier weken naar Duitsland verplaatst. In
Nederland bleef echter een eenheid ach-
ter, de brigade Dràger, met een sterkte
van ongeveer 7.000 man. Deze eenheid
werd belast met het ruimen van mijnen
en het verwijderen van explosieven en
andere munitie.l8)
Met het weer geschikt maken van in be-
slaggenomen landbouwgronden was de
Rijksdienst voor Landbouwherstel belast.
Deze dienst was tamelijk strikt in 'de leer'.
Toen de gemeente Boskoop in 1946 me-
dewerking van deze dienst vroeg voor
het dichten van de tankgracht bij de Roe-
mer - het perceel was eigendom van de
gemeente Boskoop, maar lag in de ge-
meenteHazerswoude - was het antwoord
negatief. Als overweging werd vermeld
dat de gemeente het perceel had aange-
kocht voor de aanleg van een begraafolaats
en landbouwherstel uitsluitend betrekking
had op cultuurgrond. 19)

De tankgrachten die ook een functie had-
den in de waterhuishouding bleven meest-
al gehandhaafd. Dit was onder andere het
geval met de tankgracht - de le Tocht -
in de Polder Achterof. Het veryelende voor
de landbouwers was wel dat ook de twaalf
overgangen over deze waterloop door de
Duitsers waren verwijderd. Na overleg
met de gemeente Waddinxveen werd aan
de Militaire Commissaris te Gouda in juli
1945 toestemming gevraagd de betonnen
en houten palen aan de Kleikade, die daar
waren ingeheid als tankhindernis, te mo-
gen verwijderen om ze te gebruiken voor
het maken van nieuwe bruggen over de
verbrede le Tocht. Hierblj zouden de hou-
ten palen niet alleen worden gebruikt als
bouwhout en brugdek, m aar ook als
brandhout voor de heikar. De commissa-
ris heeft toestemming verleend,2O) maar
of de bouw van de bruggen tot een suc-
cesvol einde is gebracht, is (nog) niet be-
kend.
Over het ruimen van de betonnen werken
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verscheen in juli 1945 een aanwi jzrng.
De minister van Oorlog, J. Meijnen, ver-
bood voorlopig het ruimen, tenzij ze een
verkeersobstakel vormden. Voordat tot
ruiming kon worden besloten, moest het
ministerie weten wat er was en vaststel-
len of deze werken nog militaire waarde
hadden. Anders gezegd, of ze nog van
belang konden zrjn voor de toekomstige
verdediging van Nederland. De gemeen-
ten werd opgedragen een inventarisatie te
maken en deze in te dienen. Na een aan-
maning rapporteerde de gemeente Wad-
dinxveen in oktober van dat jaar. Daarbij
werd wel melding gemaakt van een tank-
gracht ten zuiden van de Sniepweg, maar
niet van nog aanwezige betonwerken. De
verwijdering van de betonnen obstakels

op en bij de verkeerswegen gaven de no-
dige problemen. Zo vond de Commissie
van Beheer van de straatweg Gouda-Bo-
degraven begin 1946 de kosten voor het
slopen van de betonnen muren op deze
weg te hoog en zocht naar andere goed-
kopere oplossingen. De gemeentesecreta-
ris van Waddinxveen wees de commissie
er vervolgens op dat bij inschakeling van
de DUW (Dienst Uitvoering'Werken) de-
ze organisatie het arbeidsloon voor ztjn
rekening nam.
Begin 1946 waren ook de betonmuren op
de Plasweg en de Zurdelijke Dwarsweg
nog aanwe rig, maar de gemeentearchi-
tect tekende aan dat het polderbestuur
van de Zuidplas eerdaags met de sloop
zou laten beginnen.2l) Het is niet duide-

Een kleine Duitse
bunker van het type
Tobroek bij de
spoorbaan te Al-
phen aan den Rijn
(Foto: J.A. Vries)
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lijk wie de overige loopgraven, schutters-
putten en dergelijke heeft dichtgegooid
en het versperringsmateriaal - veelal ge-
legen in bermen of op erven - heeft op-
geruimd. Vermoedelijk is dit gebeurd
door de gemeente, de provincie of de
eigenaar van het betreffende terrein.
Voor zoYeÍ nu bekend is herinneren
slechts de genoemde Tobroek in Alphen
aan den Rijn, een betonnen funderings-
plaat bij Boskoop en enkele delen van
tankgrachten nog aan de voormalige
Duitse linie. Mogelijk zijn er hier en daar
ook nog enkele driehoekige betonele-
menten achtergebleven die destijds als
wegversperring dienst hebben gedaan.
Ook is niet bekend of gevolg is gegeven
aan een in 1946 gedane suggestie om in
plaats van slopen de betonwerken onder
de grond weg te werken.Z2)

Naschrift
In het vorenstaande is een globale schets

gegeven van een Duitse verdedigingsli-
nie in de omgeving van Waddinxveen en
Boskoop. De aandachtige lezer zal al
snel hebben ontdekt dat het algemene
beeld mogelijk wel klopt, maar dat er
nog de nodige lacunes zijn als het om de
details gaat Het onderzoek in de ver-
schillende archieven heeft wel veel infor-
matie opgeleverd, maar toch blijken de
daar aanwezrge gegevens niet compleet
te zrjn Weliswaar heeft de combinatie
van gegevens uit de verschillende bron-
nen het inzicht vergroot, maar volledig is
het beeld nog steeds niet. Uiteraard is de
schrijver voornemens zijn onderzoek ver-
der voort te zetten, maar hij doet tevens
een beroep op de lezers en daarbij vooral
op degenen die een en ander zelf mee-
maakten, hun kennis over of ervaringen
uit deze periode bekend te maken. Moge-
lijk kan dit leiden tot een vervolgartikel
met daarin aanvullingen op wat hiervoor
te berde werd gebracht.

Een betonnen piramide, ook wel
versperring. Nog aanwezig op de

tetraëder genoemd, gebruikt als verplaatsbare weg-
hoek van de Eikenlaan en Jan Dorrekenskade-West.
(Foto: C. Neven)
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Behalve de informatie over de genoemde
Duitse linie, ztjn bij het onderzoek nog
verscheidene andere gegevens aangetrof-
fen over maatregelen die door de Duitse
bezetters werden getroffen en van in-

vloed waren op het dagelijks leven van
de bewoners van deze regio. Het plan is
dit in een afzonderlijk artikel te beschrij-
ven.

Noten:
1) Setangrijke opdrachten van Hitler verschenen als zogenoem de Weisungen. In dit geval

betrof het de Weisung 2l voor de operatie Barbarossa, waarmee de voorgenomen aanval
op de Sovjet-Unie werd aangeduid.

2) Percy Schramm, E. red. Kriegstagebuch des Oberkommandos derWehrmacht
(KTBIOI{n (Studienausgabe,8 dln; Miinchen, 1982) IV, 1262-1264.

3) De Westwall was bedoeld om Duitsland te beschermen tegen een eventuele aanval van
Frankrijk. Deze linie liep van de Zwitserse grens tot in de omgeving van Aken. Door de

Geallieerden werd de linie ook wel aangeduid als de Siegfried line.
4) KTB|OKW,III, 128.

5) KTBI O KW, VII, I 17, 280, 387 ; Ibidem, VI[, I I 86.
6) J. S.hult"n, List of bedrog. Strategemen uit de krijgskunde en het zakenleven (Houten,

1992) s2-6s.
7) Onder andere leverde Alphen aan den Rijn in 1944 ongeveer 6.000 meter prikkeldraad en

glad draad en 33.500 m2 graszoden. Bron: Streekarchief Rijnlands Midden (SARM),
Secretarie-archief Alphen aan den Rijn 1938- 19 46, inv . nr. 1 169.

8) Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Doos 575, map D 64,kaart 4.

9) Streekarchief Midden-Holland (SAMH), toegang nr. AC 205 (Secretariearchief Waddinx-
veen), inv. nr.916.

lO) Ibidem.
l1) h beide gevallen diende de ontruiming om betere schootsvelden te krijgen. voor de pan-

den aan de Onderweg was er er een duidelijke relatie met de aanleg van de l. Stellung,
maar voor de panden aan de Bodegraafseweg echter niet.Deze panden moesten veÍïnoe-
delijk worden gesloopt voor opstellingen langs de Breevaart, waarmee een verrassings-
aanval vanuit noordelijke richting naar Gouda moesten worden voorkomen.

t2) Op het gebied van militaire spionage waren vooral de ordedienst en de Groep Albrecht
actief. Beide zonden de verzamelde gegevens na bewerking op microfilm naar de

Geallieerden.
F-K. von Plewe, 'Die Uberflutungen in den Niederlanden im Jahre 1944',
Vierteljahrshefie fiir Zeitgeschichte (1967) 403-411.
KTBIOK-til,VLI,279.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de TweedeWereldoorlog (wetenschappe-

lijke editie, 14 dln.; 's-Gravenhage,1969-1991) VII, 1308-1343.
A. Waalewijn, Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd ('s-Gravenhage, 1990)
144 er 147.
De Jong, Het Koninkrijk,XI[,295.
Chr. Klep en B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland 1944-1945. Oorlog op de

flank (' s-Gravenhage, 1995), 35.
Brief Rijksdienst voor Landbouwherstel nr. 1397 van 17 maart 1946 (Gemeentearchief

13)

t4)
1s)

16)

t7)
18)

1e)

Boskoop, doos 87-09).
20) SAMH, AC zo5, inv. nr. 110.
2l) SAMH, AC zo5,inv. nr. 916
22) Ibidem.
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DE LEZERAANHET WOORT)

Wie de naam Waddinxveen hoort, denkt
in eerste instantie niet aan een agrarische
gemeente. Hoewel de betekenis van de
agrarische sector in de loop der jaren
sterk is ingeboet, is ze toch niet geheel
uit onze gemeente verdwenen. Met name
in de Zurdplas zijn nog enkele grote land-
bouwbedrijven. De 7 4-jarige heer P.H.
Koetsier heeft een aantal herinneringen
opgeschreven die voor een groot deel de
ontwikkelingen in het boerenbedrijf be-
treffen zoals hij die in de loop der jaren
heeft meegemaakt. Ook heeft hij opgete-
kend hoe de omgeving van het 'Oude
Dorp' in ztjnjeugd- en schooljaren eruit
zag.
De lagere school die hij bezocht, stond
tussen de Onderweg en de Kleikade. Aan
de overzrjde van de Kleikade, op het ge-
bied thans Veenk adelPolderkade ge-
naamd, stond de caïïosseriefabriek van
Verheul. In gedachten is de heer Koetsier
door de Dorpstraat van ztjnjeugd gewan-
deld en vervolgens heeft hij alle winkels,
winkeltjes en bedrijfjes die hij zich kon
herinneren, genoteerd. Daarbij heeft hij
ook het aangrenzende gedeelte van de
Kerkweg en Kerkstraat betrokken. Het
resultaat is in het kader weergegeven.

Graanteelt
Na de lagere school bezocht de heer Koet-
sier nog vier jaar de lagere agrartsche
school. Het eerste jaar vijf dagen in de
week, de overige jaren hoefde hij nog
maar één dag per week naar school.
Omstreeks 1947 ging hij volledig mee-
werken op de boerderij, zodat hij het wel
en wee van het boerenleven in al zrjn
facetten meemaakte. De eerste tientallen
jaren kende het bedrijf in elk geval een
vaste medewerker. Een situatie waaraan
in 1967 een einde kwam.
Op de boerderij - een landbouwbedrijf -
waren doorgaans zo'n zeven werkpaar-
den, circa zes melkkoeien en verder nog
wat jongvee. In 1948 kwam de eerste

tractor op het bedrijf: een Amerikaanse
petroleum gestookte Mina Polis Moline.
Voor het 32 hectare grote bedrijf luidde
deze aanschaf het tijdperk van de mecha-
nisatie in.
Er veranderde meer in deze jaren. De
gerst werd gedorst met een getrokken
combine van het merk CLAAS die eigen-
dom was van de V/addinxvener P. van
Eijk. Het graan werd in zakken opgevan-
gen die daarna op een boerenwagen wer-
den overgeladen. Later kwamen er zelf-
rijdende combines. De eerste exemplaren
waren nog klein met een maaibord van
zo'n drie meter. Het graan werd nog
steeds in zakken opgevangen tot er voor
deze opvang vooÍïaadtanks in de plaats
kwameïI. De inhoud van de voorraad-
tanks werd overgevijzeld in kipwagens
of in vooraf neergezette containers.
Na de oorlog begon ook het tijdperk van
platte wagens met luchtbanden. Er waren
speciale fabrieken die deze banden\rya-
gens maakten, zoals Spijkstaal, Miedema
en Mulder Boskoop. Op de wagens wer-
den boorden gemaakt van 70-80 cm hoog
en zo kon er vier ton los graan vervoerd
worden, iets wat voor deze streek heel
gewoon was. Bij het lossen van het graan
in Moerkapelle reed men met de wagen
aan één kant een verhoging van ctrca 25
cm op, zodat de wagen met de lading
graan schuin kwam te staan. Dan ging de
onderklap open en liep de inhoud van de
wagen leeg in een opvangput. Door mid-
del van vrjzeltechniek werd deze put
door de graanhandelaar later weer leeg
gedraaid in silo's. In deze speciale silo's
werd het graan gedroogd. Ook hier stond
de ontwikkeling niet stil. De hoeveelheid
graan die de kipwagens konden vervoe-
ren, nam steeds verder toe.

Aardappelteelt
Op het bedrijf aan de Onderweg werden
ook aardappelen verbouwd. Aanvankelijk
bewerkte de pootmachine, getrokken door
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één paard, één rij tegelijk. De aardappe-
len werden met de hand in bakjes gelegd.
Al snel volgde een machine die drie rijen
tegelijk kon verwerken, doch de poot-
aardappelen werden nog steeds handma-
tig behandeld. Daarna kwam de automa-
tische verwerking van drie rijen. Vier
rijen tegelijk leggen is nu gebruikelijk.
Zolang er nog met paardentractie werd
gewerkt, werden vooraf de rijen met
schoffel en aanaardmachine bewerkt tot
een rug. Maar toen men overging van
drie naar vier rijen, werden de ruggen
met de tractor gemaakt: drie volle rijen
links en rechts een halve rij. Op dezelfde
wijze werd het rooien van de aardappelen
gemechaniseerd. Aanvankelijk was het
'voorraad rooien' voor één rij. Dit werd
spoedig gevolgd door de komst van bun-
kerrooiers die op hun beurt plaats maak-
ten voor wagenrooiers.

Suikerbieten- er spruitkoolteelt
Ook de suikerbietenteelt is in de afgelopen
zestig jaar sterk gemechaniseerd. De eer-
ste jaren werden de bieten nog met de
hand gerooid. Met speciale bietenspaatjes

1945 (Fotocollectie: J. van der Klauw)

en kapmes. Ook het zaaren was hand-
werk: vijf rijen van veertig centimeter, dus
met een totale breedte van twee meter.
Dan moesten ze nog op maat worden
gehakt en tenslotte moest je ze op je
knieën uitdunnen. Nu wordt er twaalf rij-
en van eJk vijftig centimeter breed ge-
zaatd waarbij gebruik gemaakt wordt van
precisiezaad. Elk zaadje is gehuld in een
pil die om de circa zeventien centimeter
in de grond gaat.
Intussen liet ook bij het rooien de mecha-
nisatie zrch gelden. Van een eenrijige
rooimachine met bunker ging men over
naar een drierijige op zwad (baan die in
een gang werd gerooid). Bij deze manier
van rooien moest je later altijd nog met
een oplader langs. Nu bestrijkt men zes
rijen tegelijk met een vooïïaadbak van 6-
12 ton.
De spruitkool was aanyankelijk ook zo'n
arbeidsintensief product omdat bijna alles
handwerk was. De spruiten werden de
hele winter door met de hand geplukt.
Het werk is nu overgenomen door pluk-
machines.
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Paardensport
De heer Koetsier was niet alleen met het
bedrijf beztg. Hij vertelt hierover: "Tus-
sen mijn werk door deed ik aan paarden-
sport. Omstreeks 1943 ik was toen
twaalf jaar - werd ik lid van de Lande-
lijke Rijvereniging 'De Gouwe Ruiters',
die op I februari 1930 opgericht was. Ik
ben als jongen gestart op een heel oud
Frans boerenpaard. Later had ik een echt
rijpaard. Met de jaren werd het rijden
steeds meer een luxe aangelegenheid.
Zeer veel prijzen werden in de wacht ge-
sleept in de individuele klassen, maar
ook rnet acht- en viertallen rijden met de
vereniging. Rond 1950 kwamen de pony-
clubs in groten getale van de grond. Ook
Waddinxveen kreeg een ponyclub.
Op een bepaald moment had Waddinx-
veense vereniging een afdeling in Moor-
drecht. Later is die afdeling zelfstandig
geworden onder de naam 'Zurdplasrui-

ters'. Helaas is er momenteel zowel van
de rijverenigirg 'De Gouwe Ruiters' als
van de ponyclub niet veel meer over."

Terugblik
Een aantal gewassen komt in onze streek
sporadisch meer voor. De teelt van vlas,
erwten, karwei en blauwmaanzaad is hier
bijna dan wel geheel verdwenen. Ook het
'tijdperk van paard en wagen' is afgeslo-
ten. Het vervoer gebeurt nu met kipwa-
gens met een laadvermogen van zestien
ton of meer. Ter vergelijking: de Oud-
Hollandse wagens hadden een laadver-
mogen van 1200 tot 1500 kilo! De voort-
schrijdende mechanisatie vond haar
weerslag in de personeelsbezetting. In de
jaren veertig werkten in de zomeÍ circa
vier man op de boerderij. Nu wordt het-
zelfde werk door één man gedaan, die
soms nog een halve werkkring erbij heeft.

ffi{*+,;1-If$**ffi*-*i**rl *+-'' . . :,r * ':";",t ", *1-;' irr",.;r;..*',-',',
Ài q4se' $ ::; i*."ïiu{t*.T{§}.;;: *:,:{.*". **-r . ,'-" -rJ.j }i1""+. :,:".*.,""*+f"1"";ï:*"1'il*. À;:l-§§""-:

.;d#3" "t'" .l;j.
: iH rr*L"..*r+.o" .^t : **tsr ,.lX§"*. s " :Ë§ r"-{i"l sSï;l*,il$-;É}l:Ë++f§pq*ffiil911

De landelijke rijvereniging 'De Gouwe Ruiters'
(Uit: H. Glasbeek, Kent u ze nog... de Waddinweners, p.45)

24



GESCHIEDENIS
YANWADDINXVEEN LEEFT

Dat de geschiedenis van Waddinxveen
leeft, blijkt uit de publicaties die het laat-
ste jaar zljn verschenen. Behalve de vele
historische onderwe{pen die in ons tijd-
schrift zrjn aangesneden , zijn er ook een
aantal boeken verschenen die een be-
paald aspect van de Waddinxveense ge-
schiedenis belichten. In 2005 waren dat
er drie. Van de hand van Hans Geel ver-
scheen het boekje 'Verhalen uit 't Regt-
huys', waaraan we in het juninummer
van ons kwart aal aandacht hebben be-
steed. De twee andere gaan elk over een
geheel ander onderwerp uit de geschiede-
nis van onze gemeente.

Speelgoed uit de polder
Sommigen onder ons hebben in 2003 de

tentoonstelling 'Speelgoed uit de polder'
in het Westfries Museum in Hoorn be-
zocht. Ter gelegenheid van deze tentoon-
stelling verscheen een mooie brochure
met dezelfde naam . Deze brochure is
door Lourens Bas, Karin Wester en Ar-
thur Verdoorn bewerkt en uitgegeven in
boekvorm. Het is een schitterend full-
color gebonden boek in een houtkleurige
cassette geworden, uitgegeven door Scrip-
tum Art Books. Het is verschenen in een
Nederlands- en Engelstalige editie. De
uitgave voegt weinig nieuwe onderzoeks-
resultaten aan de brochure van 2003 toe,
maar bevat wel van elk stuk speelgoed
dat aan een Waddinxveense speelgoedfa-
brikant wordt toegeschreven, een afbeel-
ding in de catalogusafdeling. Opvallend

Blankhouten pakhuis met tuintje en toebehoren
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is dat - zij het in een apart hoofdstuk in
de catalogus - ook speelgoed is opgeno-
men dat de samenstellers op grond van
stijlkenmerken aan Waddinxveense speel-
goedmakers toeschrijven. Bij de bespre-
king van de brochure in het september-
nummer 2003 van ons kwartaalblad kunt
u lezen dat dat niet de sterkste kant van
hun onderzoek is. Het boek zal zeker men-
sen uitnodigen om verder onderzoek te
doen naar de speelgoedindustrie in 'Wad-

dinxveen. De uitgave 'Speelgoed uit de
polder. 200 jaar speelgoed uit Waddinx-
veen' biedt hiervoor een uitstekende lei-
draad die bovendien een lust voor het
oog is.

Altijd een teken van licht
Ter gelegenheid van het 125-jarig be-
staan van de St. Victorkerk aan de Zurd-
kade heeft een werkgroep het boekje 'Al-
tijd een teken van licht' uitgegeven. Het
draagt als ondertitel: De kerklocaties van
de katholieken in Waddinxveen door de
eeuwen heen, wat de beperking van het
onderwerp aangeeft. Het boekje vertelt
op twee manieren het verhaal. De 'basis-
tekst' laat in hoofdlijnen de geschiedenis
van de verschillende locaties zien waar
de katholieken van Waddinxveen vanaf
de dertiende eeuw tot nu zrjn samengeko-
men of komen. Meer gedetailleerd wordt
hierop ingegaan in de zeeÍ uitgebreide

De kerk-
schuur aan
de Zuidkade
in 1663 .
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teksten bij de vele, meestal niet eerder
gepubliceerde foto's en illustraties. Deze
kunnen los van de basistekst gelezen wor-
den, omdat ze als het ware een eigen ver-
haal vertellen waarbij de lezer een duide-
lijk beeld krijgt van het exterieur en het
interieur van de gebouwen en van de
kunstvoorwerpen die in de loop der eeu-
wen in het interieur een plaats hebben
gevonden. Drukkerij Vis Offset uit Al-
phen aan den Rijn heeft voor een fraaie
vormgeving gezorgd waarbij de meer
dan zeventig illustraties duidelijk tot hun

recht komen. Voor een ieder die geïnte-
resseerd is in de geschiedenis en de cul-
tuur van \Maddinxveen is het een aantrek-
kelijke uitgave.

Lourens Bas, e.a., Speelgoed uit de pol-
der [. . .] ISBN 90 559 4 428 9 prijs: € 65

Altijd een teken van licht. Te koop bij
Burger boek en kantoor b.v. en bij paro-
chiesecret anaat Zutdkade 17 6 (0 1 82-
612452) prljs: € 12,50

YERE,NIGINGSNIEUWS

S treekarchie f Midden-Holland
Het Streekarchief Midden-Holland te Gou-
da heeft onlangs zrjn krantencollectie
substantieel kunnen uitbreiden. Voor de
geschiedschrijving van Waddinxveen is
de verwerving van 'Het weekblad voor
Waddinxveen' vanaf 1946 een belangrij-
ke aanwinst. De ingebonden exemplaren
zrjn afkomstig van het dagblad Rijn en
Gouwe dat voor de fusie met het AD zijn
kantoor in Alphen aan den Rijn had. Nu
ze tn het Streekarchief zljn ondergebracht,
ztjn ze voor de toekomst veilig gesteld.
Een woord van dank aan de redactie van
Rijn en Gouwe is vanuit onze vereniging
dan ook op zijn plaats.

Lezing
Op 24 januari hield dr. C.L. Verkerk in
het Anne Frank Centrum een lezing. De
vele belangstellenden kregen een duide-
lijk beeld hoe het systeem van tolgaarden
in de middeleeuwen werkte. Het was een
koninklrjk recht dat in de Franse tijd werd
afgeschaft. De tollen die sommigen van
ons nog herinneren zoals die aan de Bo-
degraafse straatweg , zljn veelal in de ne-
gentiende eeuw door de gemeenten in het
leven geroepen. In onze omgeving be-
staat alleen nog de tol over de Oude Rijn

bij Nieuwerbrug.
De volgende bijeenkomst van onze ver-
eniging is op 26 april als de algemene le-
denvergadering in het Anne Frank Cen-
trum wordt gehouden. Na de vergadering
is er een boeiende lezing met prachtige
diabeelden over de vervening en turfwin-
ning in onze omgeving. De uitnodiging
hiervoor treft aan u in het blad.

Schenkingen
Het Historisch Genootschap ontving uit
handen van oud-technisch hoofdambte-
naaÍ van de dienst Bouw- en Woning-
toezicht van Waddinxveen, de heer L.D.
Labohm, drie boekjes. Ze zijn uitgegeven
ter gelegenheid van het bezoek van Ko-
ningin Juliana aan Waddinxveen op 25
mei 1965 en van het bezoek van Prins
Bernhard op de Bouwdag van 1 juni 1967.

Het derde boekje bevat een tekening die
gemaakt is naar aanleiding van het op-
blazen van twaalf krotjes aan de Kerkweg
door Prins Bernhard om plaats te maken
voor de bouw van de Passage. Dit gebeur-
de eveneens op de Bouwdag van 1967.
Te zljner tijd zullen we in het kwartaal-
blad op deze boekjes terugkomen.
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Van de heer en mevrouw Van der Veen-
Roggeveen van het Jan van Bijnenpad
kreeg de vereniging een fraaie glazen
asbak. Op de bodem is een kleurenprint

aangebracht van een bomenrijke Dorp-
straat uit het begin van de vorige eeuw.
Onze hartelijke dank voor deze aanwin-
sten.

De geschonken asbak (Foto: L. Witte)
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