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w
V VOORD YOORAF

Enkele maanden geleden verscheen het
bericht in de krant dat de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag in 2030 alle
Nederlandse boeken, kranten en tijd-
schriften digttaal beschikbaar wil hebben.
Het gaat o.a. om zo'nZ à2,5 miljoen boe-
ken die samen goed zljn voor nA miljoen
pagina's. Als de klus geklaard is, kan elke
onderzoeker ze via internet raadplegen.
Niet alleen de Koninklijke Bibliotheek
digitaliseert haar bestand, ook archiefin-
stellingen ztjn bezrg om hun documenten
via het internet toegankelijk te maken.
De grote betekenis van digitalisering van
bronnen laat zích niet beter illustreren dan
met het artikel Wensveen-Waddinxveen:
dorp met twee namen? datHuug van Dool,
wonend in de Verenigde Staten, voor ons
blad heeft geschreven. Als je de voetno-
ten die alle bij uitzondering zljn opgeno-
men, bekijkt, zieje hoeveel bronnen hlj via
het internet heeft geraadpleegd. Zonder
die mogelijkheid had hij waarschijnlijk
het artikel niet kunnen schrijven.

Hoewel de belangstelling voor geschiede-
nis nog steeds groeiende is, laat dat zich
niet vertalen in een toenemend bezoek aan
archiefinstellingen. Met name de stam-
boomondetzoekers maken steeds meer
gebruik van het internet. Tik de naam
Wensveen in en je krijgt ctÍca honderd-
duizend treffers. Sommigen zien vaak
door de bomen het bos niet meer. Een
probleem is ook dat je de gegevens op
hun betrouwbaarheid moet kunnen con-
troleren. Dit is veelal alleen mogelijk door
de bronnen zelf te raadplegen. Daarom is
het zo belangrijk wat de Koninklijke
Bibliotheek en archiefinstellingen doen:
de volledige tekst van de bron op het in-
ternet plaatsen.
Toch zullen niet alle archieven in de toe-
komst op het internet raadpleegbaar z1jn.
Te denken valt aafi de archieven van

plaatselijke kerkgenootschappen en be-
drijven, ook al zrjn ze soms naar archief-
instellingen overgebracht. Met name on-
derzoekers van de lokale historie zullen
aftrankelijk blijven van niet gedigitali-
seerde bronnen.

Veel gebruikte bronnen zoals de burger-
lijke stand en de notariële akten zfn in de
archiefinstellingen op fiches overge-
bracht, wat veelal te maken heeft met het
voorkomen van slijtage. Andere archiva-
ha zoals oude jaargangen van kranten zrjn
door de verzurtfig van het papier zo broos
geworden dat er over vijftig jaar alleen
maar stof over is, tenzrl ze behandeld
worden wat zeer kostbaar is. Als De
Goudsche Courant nret op fiches overge-
bracht was, zouden we deze in de toe-
komst niet meer kunnen raadplegen. Ook
een aantal stukken uit het archief van on-
ze gemeente is niet meer in te zien. Res-
tauratie hiervan heeft niet de prioriteit,
omdat het stukken betreft die zelden ter
rnzage gevraagd worden, maar voor de
lokale geschiedenis toch zeer interessant
zijn.

Het eerste originele archiefstuk dat ik in
handen kreeg, was in het Rijksarchief in
Den Haag, thans het Nationaal Archief. Ik
was negentien jaar en ik weet nu nog hoe
ik met een gevoel van bewondering naar
het stuk uit de zeventiencle eeuw keek.
Het is te hopen dat ook in toekomst de mo-
gelijkheid blijft bestaan om originele stuk-
ken te bekijken, al was het alleen maaÍ
voor de 'gevoelsmati ge' meerwaarde die
het heeft.

De redactie
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WEI{ S YE,E N - WA D D INX YEEI\ :

DORPMET TWEE NAMENI?
Huug van den Dool

Hoewel de directe geschiedenis van het
dorp Waddinxveen het onderwerp van dit
blad is, kan men soms van een kleine
'excursie' veffassend veel over ons do{p
leren. Een mooi voorbeeld hiervan is het
artikel dat C. Neven in 2005 over een schip
schreef dat 'Waddinxveen' heette en op
voormalig Nederlands-Indië voer. IJ ttzoe-
ken hoe dat schip aan de naam van ons
dorp kwam, is natuurlijk de uitdaging. De
'excursie' in dit verhaal gaat over mensen
die Waddinxveen als achternaam hebben
of menen te hebben.

Familienaam
Er zljn ongeveer tweehonderdvijftig fa-
milies met de achternaam 'Wensveen' en

Het niet geregistreerde wapen van de

familie Wensveen. De gekruiste sleutels
verwijzen naar het gemeentewapen van

Waddinxveen.

nog eens tweehonderdvijftig families met
de naam 'van Wensveen'. l) Een stam-
boom van deze families, in zevefi onaf-
hankelijke takken, is in 2002 gepubli-
ceerd door F.J.M. Wensveen. Het recent
gekozen familiewapen vertoont twee
gekruiste rode sleutels en lijkt met opzet
veel op het wapen van \Maddinxveen. De
auteur van de Wensveen-genealogie gaat
namelijk ervan uit dat Wensveen 'hetzelf-
de' is als'Waddinxveen. En daar zrln goe-
de redenen voor aan te geven. De zeven
takken 'Wensveen komen rond 1600 niet
alleen uit de buurt van Waddinxveen
Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJs-
sel, Stompwljk, Bergschenhoek, Berkel
enz. , maar in enkele takken noemde
men zich enkele generaties lang afwisse-
lend (van) 'Wensveen of (van) Waddinx-
veen. Beide varianten kwamen zelfs in
één gezin voor. Rond 1800 noemde ieder-
een zich (van) Wensveen; eigenaardig
genoeg komt (van) Waddinxveen later als
achternaam in het geheel niet meer voor.

Dat Wensveen hetzelfde is als 
'Waddinx-

veen is niet zo Ínaar de opinie van een
enkeling. Ook het Meerteni Instituut, 2)

dat onder meer naamkunde bedrijft,
meent dat V/addinxveen de 'verklaring'
voor Wensveen is. (Van) Wensveen zou
dan een zogenaamde herkomstnaam zin,
verwij zend naar de plaats van herkomst,
genaamd Wensveen, waarmee overigens
Waddinxveen wordt bedoeld.
Midden in een vijf pagina lange uitleg
over Waddinxveen zegtVan der Aa in zijn
beroemde woordenboek in 1845 het ter-
loops als volgt: "Het dorp Waddinxveen,
meestal bekend onder den naam van

1)

2)

F.J.M. Wensveen, Stamboom van de familie Wensveen. 2002, eigen uitgave, 90 blz.
Voorts voor uitbreidingen zie internetlink http://www.stamboomwensveen.nl
Het Meertens Instituut: http://www.meertens.knaw.nUcms
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Wensveen, figt 4' l=uur N.O. van Rotter-
dam t...]".r) Overigens, als men bij hem
in de alfabetische lijst 'Wensveen' wil
opzoeken, vindt men niets.
Maar wat is 'Wensveen precies? Was
Wensveen een oude naam voor Waddinx-
veen? Een parallelnaam, gebruikt door
een deel van de bevolking van de streek,
wellicht niet eens door de inwoners van

Waddinxveen zelf? Mogelijk de naam
van een kleiner deel van het grondgebied
Waddinxveen? Of was het een verbaste-
ring of een platte uitspraak (slang) van
'V/addinxveen'? Zelf geboren en getogen
in Waddinxveen kan ik me het laatste niet
zo goed voorstellen, maar het is wel de
mening van de auteur van de (van) Wens-
veen-stamboom. Ook Pott is die mening

\
o udg-

tI- *- t

Do,
:3

§Llo*r.rt

ct gtorï

\

iËiid*

ïri
t(

hr;,

Ër'u*,o-
BFi1
,1.tt

ls
íl
j

it'

a lt \rri

3'ridel *r 5t

nidel
5.h

ffi

J

Íl:
n

'f
3

arrir,

rO€ Yt

[oene

t.1'd&1.
lo..rtq

f rso)'

t
,lt

fnrvrtrl r<§ar,.*.,.'I
i,t1ta
it

It,
Jt

[', rg] '-1-_*

?í 
---*

l^lii
a.i
oi
hr-
f4-pl\-Ll

o, l,

*t,
r.9.r

oerneÀ.*'ioof
cooP

[rub)

tu
\
!
tt

ólI
?
,rt
,,

tlc.lvel*

r YrYr\'tÍË r d
['1oo r dd re ch1

od

tk [rrut)
t

De ontginningen
langs de Gouwe
+ 1400.

28-



toegedaan. In zqn aardrijkskundig woor-
denboek van l9L3 noemt hij Wensveen
een verbastering van Waddingtu..n.4) De
spelling met de 'g' heb ik hier met opzet
uit Pott overgenomen. De spelling Wad-
dingsveen komt namelijk veel voor. In
geschreven bronnen is er ook nog Wad-
dinksveen, zelfs Waddincxveefl, \Wat-

tingsveen, \Maddingsveen, Waddincxveen
en Waddinksveen. De naam Wensveen,
ook wel geschreven als Waensveen,
'Weensveen, Winsveen of Wenschveen,
lijkt mij van een andere orde dan een

kwestie van spelling of van verschrijving.
Met daarbij de aantekening dat het begrip
en loc atre Waddinxveen zelf door de eeu-
wen heen niet constant zrjn. Het V/ad-
dinxveen, genoemd in het officieuze ge-
boortej aar 1233, betrof alleen het grond-
gebiedje dat ztch uitstrekte in noord-zurd-
richting van de Jan Dorrekenskade tot het
riviertje Piclede, dat ergens tussen de ALz
en 't Weegje lag, en vanaf de Gouwe
1250 meter naat het westen waar de weg
en de bebouwing, genaamd Zutdernde,
kwamen te liggen. Het huidige Waddinx-
veen is veel groter. Het gaat wat ver te
veronderstellen, dat de naam Wensveen
als een schaduw 'identiek'bleef aanV/ad-
dinxveen, ondanks alle uitbreidingen,
verplaatsing van het zwaattepunt en nooit
eindigende herindelingen.

Het is mogelijk dat we de oorsprong van
de naam en plaats Waddinxveen beter
kunnen begrijpen als we ook ''Wensveen'
er in betrekken. Wensveen in geschreven
bronnen, hoewel veel minder frequent ge-

bruikt dan Waddinxveen, is namelijk ook
heel erg oud. De gangbare verklaring voor
het woord Waddinxveen is dat het een
doorwaadbare plaats in het wilde veen
was, dan wel het veen van een zekere
Wadde. Voor een beter begrip van de lig-
ging van diverse lapjes grond waarover
we in het vervolg spreken, raden we de
Iezer aan nog eens de artikelen die in dit
blad hierover verschenen zijn, door te ne-
men.5)

V/ie 'Wensveen' in Google intypt, vindt
ongeveer honderdduizend treffers, terwijl
'Waddinxveen' er twintig keer zoveel
heeft. \Maddinxveen heeft ruim gewonnen,
behalve als familienaam. De Wensveen-
treffers gaan nameluk bijna allemaal over
mensen die (van)'Wensveen heten, terwijl
bU Waddinxveen bijna altijd de plaats
wordt bedoeld. Het aantal treffers voor
Wensveen dat op een plaatsnaam duidt, is
zo klein dat we ze hieronder met een paar
voorbeelden kunnen beschrijven. Het lijkt
erop dat 'Wensveen als naam voor een

dorp of ambacht in oude archieven inder-
daad een enkele keer voorkwam en het
lijkt er heel veel op dat dan V/addinxveen
wordt bedoeld. Niet dat het woord nood-
zakelqkerwijze hetzelfde betekent, maar
wel de plaatsaanduiding.

Wensveen in oude archieven
In vijftiende eeuwse stukken is enkele ma-
len Wensveen, 

'Waensveen 
of V/eensveen

te vinden.6) In het Oud-Archief Rijnland
lezen we over de schouwdag in 1435 het
volgende: "Item so besagen die hiemr mit

s)

3) A. ,u, der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. 14 dln. Gorinchem,
1839-1851. Hiervan dl. 12, p. 41.

4) U. pott, Aardrijkskundig wàordenboek van Nederland. 2e verbeterde, veel vermeerderde
druk. Groningen, 1913, p.471.
T. Glasbeek, 'De Waddinxveense kolonisten'. In: Het dorp Waddinxveen, jrg2,p.56;
A.J. Glasbeek, 'Waddinxveen in de late Middeleeuwen'. In het dorp Waddinxveen , jrg 4,
p. 100; jrg 5, p. 291, jrg 6, p.2; N.D.B. Habermehl, 'De ontginningen van de Gouwestreek
in de Middeleeuwen'. In: Het dorp Waddinxveen, jrg 7, p.88; C.W. Hesselink-Duursma,
'Waddinxveen en omgeving op oude kaaÍen'. In: Het dorp Waddinxveen, jrg 5, p. 17.

Het oud-archief van Rijnland (1253 etc.) is door Prof. William H. TeBrake Maine, USA,
in juni 2006 op internet gezet. Zie: http//wwwj anvanhout.nl.tebrake/oar-frame.htm

6)
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Fragment uit de kaart van Rijnland en Amstelland met globale situering van de
plaatsen. De kaart is in opdracht van Hertog Alva door Christiaan Sgroten in 1573

vervaardigd. Sgroten die niet uit deze omgeving aJkomstig was,
g eb ruikte Waddinxv e e n al s p laat s aanduidin g.

horren dijckgrave die lantsceydinge in
Waensveen anno xxxv des donredages na
visitatio Maria ende vonden an ciese na
gescreven haer brede nade kuer tot haren
gero.gen, t. . .] " .J) Nog een voorbeeld, uit
het jaar 1483: "Item op sinte Jans scouwe
anno lxxxiii so worde consenteert bijden
hogen heemraet van Rijnlant dat onder
die heerlicheit van heer Heynric van
I.{aeldwijck inden ambocht van Waens-
veen mogen malen hair water mit den

Woude die te voeren mit paerden plegen
hair water te malen ende dat sal duyren
tot onse weder seggen."8)
Ook in een transcriptie en herpublicatie
door Marleen van Amstel-Horók in 2005
van "'t Vertooch Nopende het Dijkgraef-
en Heemraetschap van Rijnlart", oor-
spronkelijk van Jan van Hout ( 1595), le-
zen we: "Voir soveel als aen gaet de water-
losinge in der lJssele en heeft 't gemeen-
landt in 't brede vanouts noeyt waterlo-
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singe gehadt, mer - gelijck boven is aen-
geroert - eenige in 't particulier. Als eerst
die van Alphen aen de westsijde met
Haserswoude, Buscoop en Wensveen bij
privilegie, gegeven maendage naer Pal-
men anno 1306. Die van Alphen aen de

oostzijde bij privilegie van date maenda-
echs nae Jaersdach anno 1360. Die van de

zuytsijde van Wourden ende 't Sticht bij
privilegie van date 's vrijdaechs naer
Petri-ad vincula anno 1363." En verder:
'r 't Welck dusverre geseyt sij van de

extra-ordinaris waterlosinge opter lJssele
deur de Gouwe, wijt sijnde: de twee Gou-
sche sluysen t'Alphefl, d'een ..., d'ander
. . .; de brugge tot Boscoop . . .; de brugge
tot Wensveen . .. ende de brugge voir der
Goude... [...]".9)
We weten nu uit primaire bronnen dat
'Wensveen minstens vijftiende eeuws is,
en mogelijk zelfs veertiende eeuws. Wad-
dinxveen komt overigens tn deze bronnen
veel vaker voor, maar Wensveen bestond
ook. De bewerking van de verhandeling
door Jan van Hout in 1595, op ztchzelf al
een bewerking van primaire bronnen die
hem toen bekend waren, is strikt geno-
men niet langer een primaire bron.

Te Nieuwkoop vond in 165 1 een "Buer-
Praetje" plaats over een eeuwf waag-
stuk:-waite doen met boeven.10) Daarin
komt voor: "Maer wat soumen dan doen,
gelijck sy te 'Wensveen met den Donder
dee'n?" In de voetnoten die door de

redactie van de Digitale Bibliotheek rond
2000 in het cttaat geplaatst zljn, wordt

gezegd dat met 'Wbnsveen \Maddinxveen
wordt bedoeld en met 'den Donder' Huij-
bert Joris Donder de schout van Noord-
en Zurd-Waddinxveen die in 1637 huwde
met de Nieuwkoopse Neeltje Gerrits.ll)
Op ztjn trouwdag, 3 augustus, pleegde
Huijbert 'manslag' op Aert Dircxsz Bosch.
Met een boete van 36 pond kwam de
dader er op 2l oktober 1637 genadig van
af, dit tot ongenoegen van de Nieuwko-
pers, die er veertien jaar later ( 165 1) nog
melding van maakten: "zo moet het niet".
Hoe dan ook, zrj hebben het over V/ad-
dinxveen wanneer ze'Wensveen schrijven.

Tenslotte: In het boek 'Altijd een teken
van licht' van C. van Veen treffen we een
reproductie van een Latijnse tekst uit
L662 aan, waarin de bekende pastoor
Cornelis de Jager wordt aangeduid als
pastoor in het dórpje WEI'{S-VEEw .12)

Wensveen in secundaire bronnen
De bovenstaande primaire bronnen zíjn
veelal via internet te raadplegen. Ze zin
daar recentelijk geplaatst, soms door
Amerikaanse (!) onderzoekers. Dat geldt
ook voor de boeken van Van der Gouw,
een van de toonaangevende onderzoekers
van de waterstaatkundige geschiedenis in
Nederland. 13) Ook Van dèr Gouw haalt
allerlei bronnen uit de vijftiende eeuw aan
en daarin komt in minderheid van de ge-
vallen Wensveen voor, zoals 'den goede
luyden van Alphen, Haserswoude, van
Wensveen ende Boskoop', 'die heemrae-
den van Wensveen', 'ingelande van

1) OraArchief Riinland (OAR) l1,6lr-c
lJ oan 12, o56v-ï 3 april 1483.
9) M. van Amstel-Honíi<, 't Vertooch Noopende het Dijkgraef- en Heemraetschap van

Rijnlant door Jan van Hout, [riden, 1595. Uitgave 2005. Zre: http:llwww.
Janvanhout.nUamstelhouíamh-frame.htm

10) "Dien langen Duyvel van Nieukoop"; twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van
Sevenhoven. In de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse lettercn. Zie:
http://www.dbnl.org/

l!! ziè, C. Verlooij, 'Bjoedbruiloft'. In: Het dorp Waddinxyeen. jrg 4 (1996),p. 109-113.

::! K.van Veen (red.), Altijd een teken van licht. Alphen aan den Rijn, 2005, p. 19.
tr) J.L. van der Gouw, De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland.

Hilversum, 1987.
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Waensveen' enz., Wensveenre cade, de
Groenewech te 'Wensveen. Maar veel
vaker is het Waddinxveen of spellingvari-
anten daarvan.
De Universiteit van Michigan heeft enke-
le jaarboeken van het Algemeen Rijks-
archief in Den Haag op internet geplaatst.
In het jaarboek van 1901 staat vermeld
dat Waddinxveen in 1899 het navolgende
archiefmateriaal heeft afgestaan: "Van het
gemeentebestuur van \Maddinxveen: VIII.
Rechterlijk archief van Waddinxveen
vroeger genaamd Wensveen (zijnde het
Noord- en Zuideinde) 1. Stukken in ver-
schillende zaken gediend hebbende,
1628, 1663, 1685, L690, 1702, LJ58. 11

stukken. 2,3 Vierschaarboeken, 1595-
L627, 2 deelen. Sedert 1613 alleen van
het Zurdernde van Waddinxveen". 14) In
het jaarboek van L907 staat net zoiets,
maar dan als volgt: "'Waddinxveen alias
Wensveen".l5) 

v

Met enig zoeken vinden we Wensveen in
veel archiefstukken. Abels beschrijft vol-
gens een toelichting van het Groene
Hartarchief "hoe de katholieke pastoor
Cornelis de Jager het beeldje van O.L.V.
van 'Wensveen naar de rooms-katholieke
kerk van Waddinxveen gebracht heeft".
16) geide plaatsnamen in één ztnl

Wensveen in boeken en tijdschriften
over Waddinxveen
Zo zachtjes aan hebben we heel wat lite-
ratuur over Waddinxveen. De fotoboeken
daargelaten hebben we boeken van Van
Balen, Verboom en Neven .r1) Maar in
geen van deze boekjes lezen we iets
gedegens over het hoe en waarom van
Wbnsveen. Slechts een terloopse opmer-
king, bijna per ongeluk en zonder toelich-
ting. In het boe§e van Van Balen lezen
we op bladzijde 4l dat Schout Huybert
Jansz op 23 april 1500 de gemene buren
bijeenriep om te spreken over het onder-
houd van "d'Hooge Brugge gelegen blj
de ïVaensveense kerkwech". Ook Neven
maakt in zijn boekje 'Toen Waddinxveen
nog een dorp was' melding van deze bij-
eenkomst, ztj het met een gecorrigeerde

datum, namelijk 1583. Waensveen wordt
niet verklaard. In zíjn boe§e over de
kerkgeschiedenis lezen we over de predi-
kant Passchier de Fijne die in 1619 psal-
merend over de Gouwe van Gouda in
oruze richting schaatste, yergezeld door
gelovigen die hem tot "onder Wensveen"
volgden. Wederom geen verklaring. Aan-
nemende dat de Waenveense kerkweg
naaÍ Waensveen toeloopt, lijkt het alsof
'Wensveen 'Het Oude Dorp' is.
In 'Het dorp 'Waddinxveen', dit blad dus,
komt Wensveen ook nauwelijks voor. Wel
lezen we in Verlooy's artikel in 1995 over
een brochure uit ongeveer 1900 waarin
een journalist de mening van Van der Aa
herhaalt, dat V/addingsveen (met 'gs"
dus) meestal bekend staat als Wens-
veen.l8) Als er een index op ons blad
bestond, dan zouden we misschien nog
wat meer vinden.

Wensveen op oude kaarten
Ik heb in publicaties gezocht naar Wens-
veen op oude kaarten en maaf zeef weinig
gevonden. Eentie slechts, in Hesselink-
órurrma.19) Ha;r afbeelding 3, een repro-
ductie van een kaart van Johan Liefrinck
uit 1 518,laat zien dat \Maddinxveens pol-
derland door onder andere de Wensveen
'Watering ontwaterd wordt. Op deze kaart
staat ''Wensveen' nota bene vlak naast de
aanduiding Waddinxveen die dicht bij het
zogefiaamde Oude Dorp staat wat het
onwaarschijnlijk maakt dat de ene naam
een verbastering van de andere is. Ge-
noemde watering loopt, althans waar de
naam is neergepend, evenwijdig aan de
Gouwe, vlak naast de Alpherwetering die
uit Alphen komt. Wat verder naar het zui-
den, pas ten zuiden van de Piclede is at,
op andere kaarten, sprake van de Wad-
dinxveense weteriflg, die nu nog bestaat
en die juist ten westen van de Oude Gou-
we door de Korte Akkeren in Gouda loopt.
Straten en wateren worden zelden naar de
plaats zelf genoemd, maar eerder naat
waar ze heen gaan of vandaan komen. De
vraag is: waar lag Wensveen ten tijde van
de naamgeving van de wetering?
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Detail van 'Carte descriptie locael van 't meerdeel van Hollandt [...], door Johan
Liefrinck - een Vlaming - , 1578. De kaart is gemaakt in opdracht van Dordrecht,
Haarlem en Gouda en is gebruikt in een proces tegen Delft en de eigenaars van de
Leidschendam die yerlaten in de dam wilden aanleggen. Op de kaart is evenwijdig

aan de Gouwe de naam Wensveens Watering te herkennen. (SAMH)

Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven uit 1900. dl XXil. 's-Gravenhage, 1901, p.
44. Door Google gedigitaliseerd en op het internet geplaatst voor de Universiteit van
Michigan.
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven uit 1906. dl XXX. 's-Gravenhage. 1907.
Door Google gedigitaliseerd en op het internet geplaatst voor de Universiteit van
Michigan.
P. Abels, 'Goudse duvelstoejager brengt Maria naar Waddinxveen'. In: Tidinge van Die
Goude, 2006, nr.3, p. 98-105.
P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen. Waddinxveen. 1940; Vy'. Verboom,
Waddinxveen 750 jaar. Zaltbommel, 1983; C.Neven, Omme t Woort Gods. Kerkhistorie
van Waddinxveen van 1233-1657. Alphen aan den Rijn, 1978; C. Neven, Toen
Waddinxveen nog een dorp was. Alphen aan den Rijn, 1981.
C. Verlooij, 'Een reisje met de Volharding'. In: Het dorp V/addinxveen, jrg. 3 (1996), p.
129 e.v.
zie voetnoot 5 artikel van C.W. Hesselink-Duursma

r4)

1s)

16)

17)

18)

re)
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Betekenis van Wensveen
Het ziet er naar uit dat Wensveen als naam
even of bijna even oud is als Waddinx-
veen. De namen bestonden zeer lange tijd
naast elkaar. Er zijn minstens drie rede-
nen om aan te nemen dat 'Wensveen als
woord Westveen betekent. De eerste re-
den is het opvallende gegeven dat otrze
plaats - althans van 1233 tot 1870 - ge-
heel ten westen van de Gouwe lag en niet
aan beide zrjden van de rivier, zoals
Boskoop bijvoorbeeld. Het kan zrjn dat
vanuit de iets oudere ontginningen ten
oosten van de Gouwe, die deels noord-
waarts vanuit de IJssel waren begonnen,
20) het formidabele wilde veen ten westen
van de Gouwe, ook wel "woest land" ge-
noemd, nogatr voor de hand liggend als

Westveen kon worden aangeduid d.w.z.
het veen ten westen van de Gouwe. De
bewoners ten oosten van de Gouwe, zelf
immigranten, hadden r,vellicht geen bood-

schap aan of geen kennis van een gebied
dat als 'Waddinxveen bekend stond bij
enkele nobele heren. Een tweede reden is
dat zelfs na de ontginning van het oor-
spronkelijk vrij kleine Waddinxveen in
1233 het gebied ten westen van het
Zurdernde, die in het verlengde van het
lruidige Noordeinde lag, vrij lang 'wild
veen' bleef. Westveen verschoven? Dit in
tegenstelling tot de noordelijke ambach-
ten Groensvoorde, Peulijen en Snijdel-
wijk - later gezamenlijk Noord-Waddinx-
veen vormend die meteen over 2500
meter ten westen van de Gouwe werden
ontgonnen, tot aan de backsloot toe waar
Benthuizen en Moerkapelle beginnen.
Een derde reden is dat, heel opvallend,
een der takken van de familie Wensveen -
de enige die eerst generaties lang te Zurd-
V/addinxveen woonde aanyankelijk
Westveen heette. Zeker geen herkomst-
naam dus, maar in de terminologie van

ll. Giisbert Gerritsz. WESïVEEN (zn. von I), geb. co. I óó0, ondertr.
Woddinxveen I 4-5- I ó95 Neeltie iqns VEDET MR, geb. co.l óó0.
Uir dir huwelilk:
I . Gerrit WESïVEEN, qeb. Woddinxveen 25-8-1 697 , volst lll.
2. Jonniqie WfSfVffN, s"b. en sed.trk)Woddinxveen l9-l-1699.
3. JocoËWESTVEEN, g"Ë. 

"n 
g"à.1r1) Woddinru"en 4-l 1-1705,

ondertr./tr. Piinocker-l 0-l 0/3-l I -1737 Moriitie Ariens VAN
BUIJSEN, geb. Piinocker co. 1710.

Gerrit WESTVEEN (zn. von ll), geb. Woddinxveen 25-8-ï 697, tr.
Woddinxveen 29-7-1725 Cotliiino Melchior VEERMANS, geb. co.
I ó98.
uit dir huweliik:

1 . Gerrit WESTVEEN, s"b. en ged.(rk) Woddinxveen 21-7-1726.
2. Andries WfSWffN] geb. eÀ ged.(rk) WoddinxveenT'12-1727,

overl. voor 3-4-1740."
3. Jon WESryEEN, g"b, en ged.(rk) Wcddinxveen 26-12-1733,

overl. voor 1781, óndertr./tr. Rotterdom 1 5- 4 / 29 - 5-17 59
Fiitie VAN HAïTEM, geb. Krimpen o/d Lek co. 1735.

Hertrouwd met Johonnes Bol in I Z8l.
4. Andries Gerrifs WESTVEEN, g"b. Woddinxveen 3-4-1740, volgt lV.

lll.

Fragment van de 'Stamboomfamilie Wensveen uit Westveen', samengesteld door
Fred Wensveen. Na verloop van de tijd is de naam Westveen in deze tak vervangen

door Wensyeen, een transformatie die in lB03 compleet was.
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het Meertens Instituut een 'postadres-
naam'dat op bewoning in (het) Westveen
duidde. Pas in 1803 werd de naam in die
familie blijvend tot Wensveen veranderd.
Westveen komt als achternaam zeer wei-
nig voor, en saillant genoeg, is volgens
het Meertens Instituut Waddinxveen 'de
verklaring' van de achternaam Westveen.
Bij navÍaag bleek dat het Meertens In-
stuut zrjn mening (Westveen=Waddinx-
veen) baseert op een woordenlijst betref-
fende het Krimpenerwaardse dialect in
Janse en Loeve. 2l) Men heeft overigens
op ons aandringen de uitleg Wensveefl=
Waddinxveen verder toegelicht en van
literatuurverwij zingen voorzien wat nu
allemaal op internet te vinden is. {De
weinige overgebleven dragers van de
naam Westveen (een totaal andere fami-
lie) hebben hun oorsprong vermoedeldk
in een buurtschap of polder nabij Wilnis,
niet in Waddinxveen. )
We vermoeden dat de meeste personen
die (van) Wensveen gingen heten uit de
buurt van het Zurdetnde verdreven zin
door de uit de hand gelopen vervening,
waardoor zeer grote delen van Zutd-
Waddinxveen voor eeuwen voor bewo-
ning verloren gingen. Van het 'Westveen

ten westen van het Zutdetnde zljn sommi-
ge stukken vermoedelijk nooit ontgon-
nen, maaf direct verveend en opgegaan in
de Zutdplas.
Westveen heeft eigenlijk alleen met het
oorspronkelijke Waddinxveen, ongeveer
de kern van het latere Zutd(einde van)
Waddinxveen te maken en minder met
Noord-Waddinxveen en zeker niets met
Bloemendaal en Broek e.d. De afwatering
van Westveen moet eind dertiende eeuw
al een probleem geweest zijn. Terwijl de
ontgonnen landenjen tussen de Gouwe en
Zutdernde begonnen in te klinken en al
spoedig niet meer op natuurlijke wij ze op
de Gouwe konden afwateren, bleef het

wilde Westveen hoger liggen en moet een
bron van wateroverlast voor de nieuwe
cultuurlanden ztjn geweest. Vandaar de
Wensveen wateriflg, zo speculeren we
hier, die evenals de Alpherwetering direct
op de lJssel loosde bij laag tij.

Conclusies
Wensveen is niet een oude naarn voor
V/adclinxveen of omgekeerd. Beide namen
bestaan al heel lang naast elkaar, wellicht
vanaf het begin van de dertiende eeuw.
Wensveen, vermoedelijk in de betekenis
van Westveen, werd eeuwenlang naast
Waddinxveen als plaatsaanduiding ge-
bruikt. De woorden ztln niet hetzeLfde, de
plaatsaanduiding, voor zoyer dat te be-
oordelen is, wel. In geschriften komt Wens-
veen wel voor, maat veel minder dan het
blijkbaar officiële V/addinxveen. In de
volksmond deed zich in bepaalde eeuwen
het omgekeerde voor en stond V/addinx-
veen veelal als Wensveen bekend. If,/e

hebben geen aanwij zingen dat Wensveen
en V/addinxveen ooit aparte dorpen of
grondgebieden waren. Erg precteze deti-
nities met betrekking tot de ligging zfn er
niet. Waddinxveen en haar ambachtelijke
delen veranderden steeds van samenstel-
ling. Daarbij komt dat de waterstaatkun-
dige (polder), wettelrjke (ambacht/ge-
meente) en kerkelijke (parochie) aandui-
dingen ook niet helemaal parallel lopen
en allemaal als functie aftrankelijk van de
tijd veranderden. Sommige begrippen
leefden onder de bevolkirrg, andere niet.
Niemand heette'van Zuid-Waddinxveen',
ook al bestond er eeuwenlang een am-
bacht met die naam. Ook de dragers van
de naam Wensveen raakten in de war en
noemden zich in een tak afwisselend (van)
V/addinxveen en (van) Wensveen totdat
men tot het eenvoudiger (en toen populai-
re) Wensveen besloot. Zoals het schip,
genaamd 'Waddinxveen' ten onder ging,

20) Zie: voetnoot 5 artikel van N.D.B. Habermehl.
2I) C.Jaase en P. Loeve, Grepen uit het dorpsgebeuren van Berkenwoude 1930-1980.

Ammerstol, 1980. Zieblz 129-150: Afwijkende, verdwijnende en verdwenen woorden
uit onze moedertaal.
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is ook Waddinxveen als familienaam ver-
leden tijd geworden. Het is opvallend dat
de plaatsnaam Wensveen juist heel popu-
lair was in de tud dat bijna het hele
ambacht in water was veranderd.

Resteren een aantal vragen
Als eerste kan men zich afvragen waarom
mensen die zich met een herkomstnaam
wilden of moesten tooien en blijkbaar
wisten dat ze 'Yan Waddinxveen' kwa-
men, in alle takken uiteindelijk gekozen
hebben voor 'Wensveen en niet voor
Waddinxveen.
Voorts stel ik me de waag waarom de
plaatsaanduiding Wensve,en na 1900 ver-
dwenen is. Ik zelf, geboren en getogen
zrjnde (1941 -1972) te Waddinxveen, heb
de naam Wensveen weinig of nooit ge-
hoord. De volksmond laat zrch namen
meestal niet afpakken. \\re hebben talloze
onofficiöle namen in het dorp, zoals 'het
Oude Dorp', 'de Kouwe Hoek', 'de Kuil'
en 'de Sniep'. Ook die namen zre je wei-
rrig of niet op kaarten, maar ze bestaan
zonder preci eze definitie in de gesproken
taal. Zou Wensveen 'he[ Oude Dorp' zljn?
Het lijkt er soms wel op. Een paar oudere
Waddinxveners vertelden mij desgevraagd
nooit van 'Wensveen gehoord te hebben.
'Waarom is de naam Wensveen zo snel
verclwenen? V/ellicht komt dit door het
onderwijs waarin de officiële en veelal
geschreven naam op den duur de over-
hand kreeg. Mogelijk speelde ook de droog-
legging van de Zuidplas in 1839 een ro1,

omdat hierdoor de herinnering aan zoiets
tastbaars als het Westveen totaal ver-
dween. Zelfs het Zurdetnde verdween.
Het \Mas al grotendeels weggespoeld en

de laatste restjes werden geegaliseerd bij
de drooglegging. Volgens het Meertens
Instituut is de situatie 'Wensveen/IVad-

dinxveen te vergelijken met Woerkom
/Woudrichem en Deutekom/ Doetinchem.
Dan toch wel met dit verschil dat men in
Doetinchem weet heeft van de oude naam

f.[t'N[| '.:[ ,.I , gl.....:llvàfi........., u.:.1. U.oll...,..wA# 
....,....ín

1,9|$il',,. ifi:.......,, d'dinx#ee.ru.,..,,.....,.geh.oren.,.......l$,à

zijn studie' Wis- en:natuurku,n,de à.an

de Rijksuniversiteit lJtrecht, afgerond
met ztjn pr0ffiötie:,.l...Ín.....l.1''9..T .i.l....ll.. .a.S.,,.r.r., 

ij
werkzaam bij het KI.{M,I, in,,De B,ilt,
Vanaf 1983 verrichtte h'ij in.,,,do'Vër:
enigde Staten als rneteorótoo[ftlirnà,

i toloog voornarnelijk wetens0happe-
kj k onderzoek, aafi ,,,cefi twee,!al..'un*'v.err,

siteiten. Sinds1990 is hij verhonden
&&H,,,,,, h o[ 

1 111, 
C li.ma&,',,..Pre.d dti qfi 

............§e,ntei

vlakbrj Sflashington. I.{aast ztjn wërk
is. hrj, zeer, geï{:tesssgerf, in Sï§chiede-
nis ,éin Vr aQtibf in.,..'de As'§ölCi4tion.., oi
the Advancefir,oïlt of Dutch.American
Studies. Hrj bhJft zich sterk verbon-
den',,voglgn:,,m,gt,:ffiddinXVg:e:fi..;r 

""' 
i,

Deutekom. Zelfs de historische vereni-
ging daar heeft zich met de oude naam
getooid. Zorets is bij mrjn weten nooit
voor Waddinxveen overwogen. We heb-
ben straatnamen als Peuleyen, wijken zo-
als Groenswaard en een school met de
naam het Coenecoop College maar waar
is Wensveen?

Wordt vervolgd...
Dit verhaal wordt hopelijk een 'wordt-
vervolgd-verhaal'. Sommige lezers weten
wellicht veel meer en kunnen uiteraard
reageren.22:) onduidelijk is bijvoorbeeld
tot wanneer Wensveen in de volksmond
werd gebruikt of wellicht nog gebruikt
wordt. Ook is niet duidelijk of Wensveen
als verbastering van Waddinxveen zou kun-
nen worden geduid. Een dialecticus kan
dit beter beoordelen. Bovendien kunnen
de verklaring van Westveen-'Wensveen
etc. en het idee van een herkomstnaam,
hoewel redelijk, volmaakt fout ztjn.
Kortom, de kwestie rWaddinxveenl Wens-
veen kent een intrigerend open einde.

Bron:
Met dank aan Fred Wensveen voor de
vele documenten die hij mrj toestuurde.22) B.v naar hmvandendool@hotmail.com
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HET BONDSGEBOT]W
T. de

De huidige Koninkrijkszaal van de
Jehova's Getuigen in de Burgemeester
Trooststraat heeft een aantal decennia
geÍunseerd als het verenigings gebouvv
van de rooms-katholieke parochie. Het
werd in 1929 als het nieuwe 'R.K. Ver-

eenígings gebouw' betrokken, maar cloor-
gaans werd het pand aangeduid als het
'Bondsgebouw'. In een eerder versche-
nen artikel ís al vermeld dat deze aandui-
ding vermoedelijk verband hield met het
gebouw aan de Zuidkade, dat van 1908
tot 1929 dienst had gedaan als vergader-
locatie van vele rooms-katholieke organi-
saties en vóór die rijd eigendom was ge-
weest van de plaatselijke ofdeling van de

Il/ e de rlands e P role s tant enb ond.

Kruijf

In het volgende zal eerst de aandacht wor-
den gericht op het Bondsgebouw aan de
Zuidkade en daarna zal het een en ander
over het gebouw in de Burgemeester Troost-
straat worden verteld. De aandachtige
lezer zal bemerken dat er enige duplicatie
heeft plaatsgevonden met één of tneer
artikelen die eerder in dit tijdschrift zijn
verschenen, maar voor de samenhang
van het hier volgende verhaal is daar
toch voor gekozen.

Het Bondsgebouw aan de Zuidkade
De plaatselijke afdeling van de Nederland-
se Protestantenbond, die aan het einde
van de jaren tachtig van de negentiende
eeuw werd opgericht, had in het begin

Het 'R.K. Vereenigingsgebouw' in de Burgemeester Trooststraat, gezien vanaf
de Zuidkade. De straat was nog, biina onbebouwd. (particuliere fotocollectie)
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problemen met het vinden van een loka-
liteit om bijeenkomsten te houden. Een
verzoek het Remonstrantse kerkgebouw
te mogen gebruiken, werd afgewezen en

ook herbergiers van rooms-katholieke hui-
ze weigerden een zaal te verhuren. Dit
laatste gebeurde vermoedelijk onder druk
van de pastoor, die niets moest hebben
van de opvattingen van de protestantse
vrijzinnigen.
Het was de plaatselijke industrieel L.
Proos Hoogendijk die als lid van de Bond
en vader van de voorzitter na deze erva-
ringen een perceel grond aan de Zurdkade
ter grootte van Il5 m' ter beschikking stel-
de. Hier werd vervolgens een vergaderlo-
kaal gebouwd, dat in maaft 1890 in ge-
bruik kon worden genomerl. De zaal zou
ruimte bieden aafi twee tot driehonderd
personen. Dit was tamelijk ruim bemeten
voor een afdeling die nooit meer dan vijf-
envijftig leden telde, waarvan er minder
dan dertig de bijeenkomsten bijwoonden.
Door de afname van het ledental na 1900
en de daardoor verminderde belangstel-
ling voor de bijeenkomsten kwam het ge-
bouw leeg te staan. Het werd korte tijd
een 'kinderbewaarplaats' en was daarna
in gebruik als werkplaats van een schil-
dersbedrijf. Deze ontwikkeling bracht de
afdeling ertoe het gebouw te verkopen.
Dit gebeurde in 1908. De rooms-katholie-
ke parochie, die behoefte had aan een ver-
enigingsgebouw, had al eerder gepoogd
het gebouw onderhands te kopen, maat
daartoe was de afdeling van de Neder-
landse Protestantenbond niet bereid.
Tijdens een openbare verkopirrg wist de
parochie het pand toch in handen te krij-
gen voor een bedrag van f 1.300. Na de
overdracht werd het gebouw eind 1908 in
gebruik genomen als vergaderlokaliteit.
In de volksmond behield het gebouw de
naam 'Bondsgebouw'.

Voor de parochie was de aankoop een
goede deal, want een aangrenzendperceel
was eveneens haar eigendom. Voor een
eventuele uitbreiding was er dus ruimte.
Deze behoefte diende zich al snel aan.

Vooral toen het plan ontstond een teken-
vakschool op te richten. In 1914 waren er
al ideeën voor een uitbreiding, maar de
Eerste Wereldoorlog lijkt roet in het eten
te hebben gegooid. Pas in l92L werd bij
de gemeente een aanvraag ingediend voor
de bouw van een lokaal achter het be-
staande pand. De toestemming werd bin-
nen vijf dagen (!) verleend en vrijwel di-
rect daarna begon de bouw.

Voor het algemeen toezicht en beheer van
het bondsgebouw was een commissie in
het leven geroepen met de officiële naam
R.K. Patronaatscommissie. De gebruike-
lijke aanduiding was echter 'Gebouwcom-
missie' of 'het Bestuur'. Deze commissie
bestond uit acht personen en had de pas-
toor als voorzitter. Ze kwam voltallig op
onregelmatige tijden bij elkaar en in het
algemeen niet meer dan een of twee keer
per jaar. De lopende zaken werden behan-
deld door het dagelijks bestuur dat be-
stond uit de voorzitter, de secretaris, pen-
ningmeester en één van de overige leden.
Voor het gebouw was een conciërge aan-
gesteld die zrjn richtlijnen kreeg van het
bestuur.

De conciërge van het verenigingsgebouvv
aan de Zuidkade was de heer Th. Zoet-
houtmaar (1881-1947), die bekend stond
onder de naam Dorus. Hij verdiende zijn
inkomen als speelgoedmaker bij de firma
Okkerse en was in de avonduren conciër-
ge. Voor het vervullen van deze functie
kreeg hij geen vergoeding. De geringe
extra verdiensten kwamen uit de verkoop
van koffre en andere dranken, terwijl hij
ook een kleine vergoeding kreeg bij feesten
en partijen, vooral als deze langer duur-
den dan 's avonds tien uun Het gezin
Zoethoutmaar bestond uit vader, moeder
en vijf kinderen, die allen een steentje
moesten bijdragen. Met het gereedkomen
van het gebouw in de Burgemeester Troost-
straat verhuisde het gezin mee en betrok
daar de conciërgewoning.

Ondanks de uitbreiding van L92L bood
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het gebouw toch te weinig ruimte. Het
parochiebestuur kocht daarom in 1928
grond in de nieuwe Burgemeester Troost-
straat om daat een gebouw neer te zetten.
De grootte ervan werd afgestemd op alle
toenmalige behoeften en wensen voor het
houden van vergaderingen, sociale acti-
viteiten en voor de lessen van de teken-
vakschool.

Het pand aan de Zurdkade (nummer 68,
eerder F 73) werd met bijbehorende grond

totaal 600 m' in 1929 verkocht aan
Cornelis Hoogendoorn, directeur van
N.V. Houthandel voorheen J. & G. Alblas.
De bestemming van het gebouw wij zrgde.
Het werd een woonhuis met garuge.
Daartoe moest de voorgevel worden aan-
gepast. Na de Tweede'Wereldoorlog vond
in L946 nog een verbouwing plaats, ínaat
lang bleef het pand niet meer bestaan. Het
werd in L953 gesloopt, nadat eerder een
deel was ingestort. De vrijgekomen grond
maakte daarna deel uit van het complex
van de houthandel.

Het R.K. Verenigingsgebouw in de
Burgemeester Trooststr aat
De bouw van een nieuw verenigingsge-
bouw met conciërgewoning was mogelijk
geworden door het vermogen dat pastoor
Scheffer na zrjn overlijden aan de paro-
chie had nagelaten. Het ontwerp was van
de architect J.P. Dessing uit Gouda. Hoe-
wel boven in de gevel duidelijk de naam
'R.K. Vereenigingsgebouw' was aange-
bracht, bleef de gebruikelijke aanduiding
'het Bondsgebouw' of kortweg 'de
Bond'.
Na het gereedkomen van het gebouw in
1929 maakten veel rooms-katholieke orga-
nisaties gebruik van de beschikbare voor-
zieningen. Op de lijst van gebruikers ko-
men de representanten voor van 'het rijke
Roomse Leven' zoals dit in de periode
tussen de Eerste en de Tweede Wereld-
oorlog zich ook in Waddinxveen mani-
festeerde. Voor de patronaats vakteken-
school waren op de eerste verdieping
twee lokalen beschikbaar. De tekenschool

was vooral van belang voor de jongelui
die werkzaam waren in meubelindustrie
en zich theoretisch verder in het vak wil-
den bekwamen. De school was in l9l9
begonnen in het oude bondsgebouw en
verhuisde in 1929 ook naar de nieuwe
locatie.

Voor bestuurs- en ledenvergaderingen
van de verschillende parochiële vereni-
gingen werden de zalen aanvankelijk
'gratis disponibel' gesteld, maar wel werd
van deze organisaties een steunbijdrage
gevraagd die per organisatie was vastge-
legd en afgestemd op frequentie en duur
van de bijeenkomsten. Voor andere acti-
viteiten, zoals feestelijke bijeenkomsten
van genoemde verenigingen, bruiloften,
familiefeesten, toneeluitvoeringen en bios-
coopvoorstellingen gold een ander en ho-
ger tariel dat werd aangeduid als de 'ge-
wone zaalhuur'. I.{a de Tweede Wereld-
oorlog moesten ook de rooms-katholieke
organisaties die een steunbijdrage gaven,
voor de vaste vergaderingen zaalhuur be-
talen. Het bedrag was echter de helft van
de gewone zaalhuur.
De huurprtjzen waren gebaseerd op het
gebruik van de lokaliteiten tot 's avonds
tien uur. Duurden bijeenkomsten langer
dan moest er extra worden betaald. Bij
feesten en partijen lag de tijdslimiet in
beginsel bij 's nachts één uur met de
mogelijkheid tot een langer verblijf, maar
ook dan tegen een hoger tarief. De kosten
voor de conciërge kwamen daar nog
boven op. Voor het gebruik van (de zalen
in) het gebouw door niet-katholieke vere-
nigingen moest toestemming worden ge-
vraagd aan het bestuur.

Bij omvangrijke festiviteiten was het 'alle
hens aan dek' voor de conciërge en zijn
gezin. Soms moesten nichten bijspringen
als men handen tekort lo,vam. Voor de te
serveren maaltijden werd alles in eigen
huis vervaardigd. Het benodigde servies
en bestek werden echter gehuurd. Om te
voorkomen dat de exploitatiekosten te
hoog opliepen, werd nog al eens beknib-
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Toelichtino
De tobel ïs een uiharerkino von een hondoeschreven liist von zowel de voste ioorliiks te betolen
sleunbedrooen voor het vËse oebruik vorfhet Bondsoebouw. ols von de bedrcioen ànvonoen bii
biizondereliieenkomsten. Deïooqte vqn de steunb"edrooen wos ofhonkeliik ïon de Írduentid
von de biieenkomsten en von de oàbruikte zool. Gelet ooïe correcties en dà oonkondioinoen is

de liist wotrschiinliik eind I 935 oóoesteld. De liist qeeft Ëvens een overzicht von de di""Ëit"ï oon
rooàs-kotholiekà vàrenioinoen in dË ioren voor de"Tweede Wereldoorloq. De R.K. Volksbond wos
de voorlooer von de in"i 975 ooo"rl.hte 1(AB. (Kotholieke ArbeidersbËweoinol en loter 119ó41
NW (Neàerlonds Kotholiek VofuËrbond), nu deel von de FNV. Voor R.K. ïorËLlverenisiÀg zou
oonvonkeliik ook een voste steunbiidrooàworden oevroood. moor loter bliikt voor deË rËreni-
ging het normole torief te gelden. Dooà*. komt Jeze orionisotie niet in dL tobel voor.

Zoqlhuren RK Vereenigingsgebouw vostgesteld voor:

december r 933 1934 r 935 1936 (Opmerkinoen)

St. Jozef-Gezellen
RK Volksbond
Dom-club
R.K. Vrouwenbond
R. K. Begrofen isvereen iging
(Morio-Congregotie) Missie-noqikrons
R.K. Middenstondvereniging'De Honze
R.K. Lond- en Tuinbouwbond
R.K. Operotiefonds
R.K. Stootsportii ofdeling en

Propogondoclub
R. K. Meubelmokersvereenigi ng

R.K.Zieken-fonds
R.K Sportuereeniging (WSE)

RK Centrole
RK Zongkoor
St Nicoloos-comite
Neutrole Ziekenhuis-verpleging
Dubbeltiesfonds
(gosverbrui k: werkelozen )

Spoorbqnk (H.P. Gerts)

50
30
30
15

t5

15

10

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

5
5
3,7 5

grotis

50
30
25
t5
t5
15

I5
10
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

5
5
3,7 5

dec:

3,7 5

25
30
t5
15

15
15

r5
10
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
5

grotis
grotis

30,1 0
20,10
.l5,,l0

r0
15,.l0
25,10
15,.l0
7,50
7,50

12,60

grotis
2,50

grotis

5

7,50
7,50
5

met vqondelkost

met liikkleed

met voqndelkost

met kost

*io^.f7,60
* febr f 5,04
* mrt f 4,30

Feestovonden

excl. voor de ieugdvereenigingen
Bruiloften en iubileo
Feestovond Honze (revue) febr. I 935
Volksbo nd 2e ovond oug
Uituoering Vrouwenbond

10% koortenverkoop
Missienqoikrons 3 qvonden

tentoonstellingen enz.
Revue vqn Jonmoot 30 nov 1935
Troctotie-ovond Revue-o rti sten

Vergodering v.d. KRO

Feestovond Sportclub 22 dec
10% v.d. koortuerkoop

Feestovond Volksbond

Honze 2 revve ovonden irr ionuqri
10% von entree

Joor zoolhuur Domclub I 934 en 1935
Zoolhuur von Centrole 1934 en 1935

I5
3,50

15
4,90

30
7,20

15

à / I0 of 15

Í 25 enz.

f25
f 1s

Í 1,50

Í ts

I

verschoven noqr
I moqrt 193ó

Í ls
f10

Í
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beld op het salaris. De conciërge moest

zelf zorgen voor schoonmaakmiddelen.
Het stoken van de kachel tijdens schoon-
maakwerkzaamheden was niet toege-
staAn, terwijl het gebruik van warm water
voor het schoonmaken eveneens uit den
boze was. Door het bestuut; waarvan de
pastoor voorzitter was, werd nauwlettend
toegezien dat de conciërge en zijn gezin
zich aan de regels hielden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwa-
men op den duur de gebruikelijke actt-
viteiten grotendeels stil te liggen. Dit werd
veroor zaakt door verschillende maatrege-
len van de Duitse bezette\ zoals de op-
heffing van politieke partijen, de gelijk-
schakeling of het verbod van identiteits-
gebonden organisaties, het instellen van
een avondklok, tijdelijke vordering van
het gebouw en het gebrek aan brandstof.
In deze tijd kwam het bondsgebouw en-
kele keren in het nieuws. Nadat in sep-
tember L94l aanJoden de toegang verbo-
den werd tot parken, restaurants, theaters,
sportgebouwen, zwembaden, bibliothe-
ken en dergelijke, waren er in Waddinx-
veen zestien lokaliteiten en gebieden,
waarop dit verbod van toepassing was.
Daartoe behoorde ook het Bondsgebouw.
Op deze plaatsen werd door de zorg van
de burgerlijke gemeente een bord aange-
bracht met de tekst 'Verboden voor Joden'.
Bij controle in maart 1942 bleek dat het
bord van het Bondsgebouw was verwij-
derd. De diender die het proces-verbaal
opmaakte vermeldde daarin dat de pas-
toor desgevraagd hem had meegedeeld,
dat de bisschop verboden had het bord op
te hangen. De 'ijverige' burgemeester
Mumsen meldde dit nog dezelfde dag
telefonisch aan de betreffende procureur-
generaal. Hij kreeg als antwoord dat een
regeling zou volgen. Toen deze echter eni-
ge weken op zich liet wachten, besteedde
hU er zelfs een brief aan. Eind april 1942
kwam een regeling die inhield, "Dat aan
consistoriekamers en andere vergaderlo-
kalen van kerkehjke gemeenten, alsmede
aan vergaderlokalen van verenigingen met

kerkelijke grondslag, de kaart 'Verboden
voor Joden' niet meer behoeft te zijn aan-
gebracht". De principiële opsteliing van
het episcopaat had dus succes gehad.
Een volgend incident vond plaats eind
L942. Het parochiebestuur kreeg een boete
vanwege te hoog gasverbruik in het Bonds-
gebouw in de maanden maart en april.
Ingrijpend was de vordering van het ge-
bouw door de Duitsers van 1 september
1942 tot 1 mei L943. Voor de burgerlijke
gemeente was dit reden de kosten van de
verlofsvergunning (/ 16,66) over deze pe-
riode terug te betalen. Gedurende deze
maanden werden de lessen van de teken-
vakschool gegeven in de Sint Joseph-
school, flu de Kameleon geheten.
Toen de burgemeester - nu Stakenborg -
begin L945 vroeg het Bondsgebouw ter
beschikking te stellen voor de overnach-
ting van doortrekkende voedselzoekers,
antwoordde het R.K. Kerkbestuur wel-
willend, mits huur van f 41,50 per maand
zou worden betaald. De burgemeester sput-
terde nog wat tegen, maar na een gesprek
met de secretaris van het Kerkbestuur, L.
Verbakel, bleek de gemeente de gevruag-
de huur toch te zullen betalen en eventue-
le beschadigingen te vergoeden.

Na de oorlog hoopte men op de terugkeer
van de oude tijden, maar dat bleek niet
helemaal het geval te zin. In 1947 werd
de tekenschool overgedragen aan de plaat-
selijke Vereniging van Christelijk Natio-
naal Onderwijs. De vrijgekomen ruimte
op de eerste verdieping werd in gebruik
genomen door de kleuterschool. In 1959
verleende de gemeente toestemming ach-
ter deze lokalen - dus boven het toneelpo-
dium - een houten speellokaal te maken.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw
kwam weliswaar de Victorwijk tot stand,
maar omvangrijkere nieuwbouw werd
tegelijkertijd gerealiseerd in de Sniep. De
volgende uitbreidingen van Waddinxveen
vonden vrijwel uitsluitend in het gebied
ten noorden van de Kerkweg plaats. Met
deze verlegging van het zwaartepunt in de
bewoning van het dorp nam de behoefte
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aan parochiale activiteiten in het noorde-
lijk deel van het dorp toe. Een tijdelijke
kerk - de Petruskapel - veffees in de Oran-
jewijk en er werden plannen gemaakt
voor een definitief kerkgebouw. De acti-
viteiten in het bondsgebouw namen hier-
door af en deze ontwikkeling werd nog
versterkt door de ontzuiling. De belang-
stelling voor verschillende verenigingen
nam zo sterk af dat ze wetden opgeheven.
Dit betrof o.a. de Propagandaclub, de kies-
vereniging, en het Patronaat.

In het midden van de jaren zestig werd
het duidelijk dat een kostendekkende ex-
ploitatie van het bondsgebouw niet meer
mogelijk was. Tot verkoop werd besloten,
waarbij men hoopte met de daardoor ver-
kregen gelden de nieuwbouw van een

kerk in Noord-V/addinxveen voor een

deel te kunnen financieren. Als compen-
satie voor het verlies van de capaciteit
van het bondsgebouw zouden dan in de
nieuwe kerk extra vergaderzalen worden
gepland.

De (burgerlijke) gemeente Waddinxveen,
vernemend dat het bondsgebouw zou wor-
den afgestoten, kwam aanvankelijk met
een plan het gebouw te gebruiken als jeugd-
honk. Door de parochie werd dit idee po-
sitief ontvangen, maar al snel bleek de ge-
meente terug te komen op dit voornemen.
De toenmalige Koninkrijkszaal van de
Jehova's Getuigen aan de Kerkweg moest
ter verbetering van de verkeerssituatie bij
de Chopinlaan worden afgebroken. Het
bondsgebouw bleek een bruikb aat alter-
natief voor het houden van bijeenkom-
sten. Een rechtstreekse verkoop van het
pand aan de Jehova's Getuigen lag voor
de hand. Voor het parochiebestuur was dit
geen belemmering, maar vermoedelijk
stuitte dit op een hoger niveau in de rooms-
katholieke hiërarchie wel op bezwaren.
Door de gemeente werd vervolgens een
oplossing bedacht die voor beide partijen
aanvaardbaar was. Nadat de gemeente-
ruad eind 1968 hiermee had ingestemd,
kocht de gemeente zowel het toenmalige
pand van de Jehova's Getuigen (Kerkweg
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Het 'R.K. Vereenigingsgebouw' in de Burgemeester Trooststraat
met voor de ingang conciërge Th. Zoethoutmaar (particuliere fotocollectie)
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66), als het bondsgebouw in de Burge-
meester Trooststraat. Het laatste pand werd
vervolgens doorverkocht aan de Jehova's
Getuigen. Zo werden tot ieders tevreden-
heid de transacties uitgevoerd. De paro-
chie kreeg met de verkoop een bedrag van

f 100.000 in handen, dat kon worden
bestemd voor de nieuwe kerk de Ont-
moetingskerk -, die enige jaren later in sa-
menwerking met de Gereformeerde Kerk
te Waddinxveen tot stand kwam.
De parochie had bij de gemeente nog wel
bedongen dat medewerking zou worden
verleend voor de bouw van een nieuwe
kleuterschool. Deze kwam tot stand in de
Victorwljk.

De conciërge, die blijkbaar vanuit het
bondsgebouw frites en andere snacks was
gaan verkopen, zou van de gemeente me-
dewerking kÍUgen bij het vinden van een
nieuwe verkooplocatie in Waddinxveen-
Noord.
De Jehova's Getuigen kregen de beschik-
king over een solide gebouw, dat nog
steeds aanweztg is in de Burgemeester
Trooststraat (nummer 4). Aan de voorge-
vel is slechts een kleine wij ztgung aange-
bracht: de naam 'R.K. Vereenigingsge-
bouw' is afgedekt met een witte lijst.
Oudere parochianen zullen vermoeclelijk
met een zekere weemoed terugdenken
aan de goede en gezellige tijden die zlj
hadden in de Burgemeester Trooststraat.
Het verdwijnen van naam 'R.K. Vereeni-
gingsgebouw' van de gevel zal minder
pijn hebben gedaan, want in het spraak-
gebruik was het steeds 'Het Bondsge-
bouw'gebleven.

Ben laatste transactie
In het begin van 1968 waren de parochie
en de gemeente Waddinxveen ook bij een
andere transactie betrokken. De Zutdkade
was in het verleden eigendom van de
eigenaren van de aanliggende woningen.
Dit eigendom liep soms door tot in het
midden van de Gouwe. In de loop van de
jaren had de burgerlijke gemeente bij re-
constructie van de kade deze vrijwel ge-

heel rn bezit gekregen. In 1968 waren er
ten noorden van de Burgemeester Troost-
straat nog twee stukken die in particuliere
handen waren. Dat betrof een deel van de
Zurdkade bij de voormalige locatie van
houthandel Alblas. Het grootste stuk was
eigendom van de houthandel, maar een
klein gedeelte behoorde tot de parochie
St. Victor. Gelet op de locatie was dit
waarschijnlijk het deel van de Zuidkade,
waaraan het in L929 verkochte oude
Bondsgebouw was gelegen. 'Waarom des-
tijds dit stukje niet gelijk is verkocht, is
niet duidelijk. Mogelijk was men verge-
ten het kadastrale nummer in de akte van
overdracht op te nemen. De gemeente
moest dus met de parochie tot overeen-
stemming komen en dat lukte. Voor het
symbolische bedrag van één gulden ging
het stuk ter grootte van 56 m'over naar de
gemeente V/addinxveen. Zo verdween de
laatste herinnering aan het eerste Bonds-
gebouw.

Bronnen:
Archief Parochie Sint Victor te V/ad-
dinxveen, Registri Memoralis, alsmede
dozen F en G.
SAMH ac 39 (bouwvergunningen),
inv.nrs. 100, 253 en 500; ac 100, inv.nr.
1093; ac 205, iÍrv.nr. 1062.
Utrechts Archief, toegang 264, (Ar-
chief Nederlandse Protestantenbond
1870- 1925), inv.nr. 30.
Interview met mevr. L. Zoethoutmaar
(tgg7).
Groeneweg, K.'W.F. en Y.J. van der
Honing, 'De Gereformeerde kerk te
Waddinxveen', Het dorp Waddinx-
veen, jrg. L7 (2009), p. 3-22.
kurjf, T. de, 'Overnachten in V/ad-
dinxveeo', Het dorp Waddinxveen, jrg.
15 (2007), p. I02-I07 .

Veen, Kees van, red., Altijd een teken
van licht. De kerklocaties van de ka-
tholieken in Waddinxveen door de eeu-
wen heen (Waddinxveen, 2005).
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RECLAME,HANDSTEMPEL
. WADDINXVEEN GROOT.INDUSTRIE'

M.V/. de Jong

De afstempeling van postzegels dient een

tweeledig doel, namelijk enerzljds om de
postzegel te ontwaarden zodat hergebruik
onmogelijk wordt, anderzijds om aan te
geven op welk tijdstip een poststuk door
de post in behandeling is genomen. Al
voor de invoering van de postzegel mid-
den negentiende eeuw, werden er stem-
pels gebruikt. Zo werd in 1 661 in Amster-
dam een aantal zogeheten 'drie-stuivers-
stempels' in gebruik genomen, waarbij de
letters H en R aangaven dat de brieven
vanuit Den Haag, respectievelijk Rotter-
dam Yerzonden waren.
Lange tijd werd de post met de hand afge-
stempeld. De steeds toenemende hoeveel-
heid post maakte het echter noodzakelijk,
dat er stempelmachines ontwikkeld wer-
den. In de loop van de vorige eeuw ont-
stonden steeds modernere stempelmachi-
nes. Tegenwoordig wordt het allergroot-
ste deel van de post machinaal gestem-
peld. Alleen bij aangetekende brieven en
grote stukkerr zoals pakketten, wordt nog
met de hand afgestempeld.

Reclamehandstempel met volgnummer 3,

gebruikt uitsluitend in 1928

,fi.,$,.1 ,ffi ,ffi; ffi:ffi-

l:l ,:ffiffi

Malaise
Het maken van reclame door de Posterij-
en speelt niet alleen in onze tijd een be-
langrijke rol in de verzelfstandigde TNT,
ook in de jaren twintig van de vorige eeuw
was dat bij het Staatsbedrijf van de Poste-
rijen en Telegrafie (P. en T.) al het geval.
Reden waren de grote verliezen die toen
werden geleden ten gevolge van de te late
reactie op de enorïne inflatie die was opge-
treden ten gevolge van de Eerste Wereld-
oorlog. In april 1925 werd de Minister
van Waterstaat dan ook de yraag gesteld
of er tegen het maken van reclame in hand-
stempels, uitsluitend ten behoeve van ge-
meentelijke belangen, be zw aaÍ bestond.
De Minister van Waterstaat, waaronder de
P. en T. ressorteerde, berichtte op 4 juni
1925 aan de Directeur-Generaal van de P.

en T. , dathrj zrch met een ingediend voor-
stel daartoe kon verenigen, "met dien ver-
stande, dat in de stempels ook geen recla-
me voor gemeentelijke instellingen - van
min of meer commercieelen aard zaL

worden gemaakt, doch deze beperkt blijft

ryll,lli:jii:lii:il.ili.iiiii:ili
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Reclamehandstempel met volgnummer 1,

gebruikt tussen 1928 en maart 1935
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tot algemeene gemeentelijke belangen".
Daardoor kon worden overge gaan tot de
verkoop en invoering van de 'reclame-
handstempels'.

Intussen was de reclameagent A.W. Goos-
sens, die door de P. en T. aangesteld was
als 'commissionair' ,, aL druk in de weer
om in een aantal plaatsen, gewapend met
een eigen ontwerp als voorstel, het ge-
meentebestuur warm te maken voor het
voeren van reclame in de poststempels.
Hij kreeg voor zljn werk als vergoeding
een provisie van tussen de I0 en 25 pro-
cent van het bedrag dat de reclame ople-
verde.
De kosten voor aanmaak en gebruik kwa-
men voor rekening van de betreffende ge-
meente, die zrchzelf dan ook in het stem-
pel aanprees vanwege een of meer aan-
trekkelijke aspecten. Het bedrag dat be-
taald moest worden, was geen standaard-
bedrag. Voor Alkmaar was het voor twee
stempels vastgesteld op f 450,- per jaar
Voor kleinere plaatsen was dat bedrag la-
ger en voor grotere plaatsen mogelijk ho-
ger.

De overeenkomst met de gemeente werd
meestal aangeg aaír voor de duur van één
jaar en ze kon telkens met een jaar ver-
lengd worden. Ook was het mogelijk de
tekst van het stempel te wij zigen maat
dan was men vijfentwintig procent van de
jaarvergoeding extra verschuldigd.
De heer Goossens ging zeer voortvarend
te werk, wat blijkt utt zrjn rapport van L6
juni 1925 aan het Hoofdbestuur van de P.

en T. Daarin vermeldt hij dat hij al ge-
sproken had met de (loco-)burgemeesters
van 2l gemeenten waaronder Boskoop.
Aan deze laatste heeft hrj uiteindelijk
geen stempels kunnen 'slijten'.

Waddinxveen
Goossens slaagt er begin 1928 in de ge-
meente Waddinxveen 'warm' te krijgen
en in de P. en T. Dienstorder No. 148 van
29 februari 1928: 'Reclame in poststern-
pels', wordt het volgende meegedeeld: " 1.

Aan het gemeentebestuur van V/addinx-
veen is vergunning verleend tot plaatsing
van een reclame-aankondiging in de post-
stempels, in gebruik voor het afstempelen
van de correspondentie op het bijkantoor

ffim§ H$r.KS.Jh,ffiË
-ry;*;ryi"t._-,*;*;.i;*,;;;1i*;.È:

Brieftaart van meubelfubriek Stolker verzonden op 2lmei 1933,
afgestempeld met reclamehandstempel met volgnummer I
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V/addinxveen. 2. De tekst van het bedoel-
de reclame-inschrift luidt:'Groot-Industrie,
Papier, meubelen, speelgoed"'.
Er wordt een tweetal stempels, met de
volgnummers 1 en 3, door 'De Munt' in
Utrecht op 2l februari L928 opgeleverd.
Met ingang van 1 maafi worden ze in ge-
bruik genomen. Het stempel met volg-
nummer 3 wordt uitsluitend gedurende
1928 gebruikt. Beide stempels worden op
2 maart 1935 door 'De Munt' terugont-
vangen.

Evaluatie
Het gebruik van reclamehandstempels werd

wellicht dankzlj een wervende acquisi-
tie van de heer Goossens in de tweede
helft van de jaren twintig van de vorige
eeuw een redelijk succes. In 1925 werd
het reclamehandstempel vanaf augustus
in 15 plaatsen ingevoerd, met in totaal 2A
stempels. In 1926 volgden nog eens 3I
stempels in 23 verschillende plaatsen. Lis-
se en Waalwijk kregen als laatste hun stem-
pel. Uiteindelijk werden er tn 5l plaatsen

in totaal 89 stempels in gebruik genomen.
In de directe omgeving van Waddinxveen
werden er op het postkantoor van Gouda
acht reclamehandstempels gebruikt en op
het kantoor van Bodegraven drie. V/ad-
dinxveen zelf had er twee. Sommige
reclamehandstempels zijn nog tot in 1970
in gebruik gebleven. De PTT maakte er in
dat jaar een einde aan.

Bronnen:
A. van der Flier, Filatelie van A tot Z.
De Bilt, 1994.
Artikelen van Jos M.A.G. Stroom in:
oDe Postzak'. nrs. L92 (augustus 2001),
205 (november 2008) en 206 fiuni
204». 'De Postzak' is een uitgave van
de Nederlandse Vereniging van Post-
stukken- en Poststempel y erzamelaars.
Cees Janssen, Handboek Nederlandse
Poststempels. Dl. 2. René Hillesum
Filatelie - Roosendaal.
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