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V VOORD VOORAF

In de jaren zeventig van de vori.-9e eeuw
gaf uitgeverlj Waanders van bijna elke
stad een rijk -ueïllustreerd overzicht in
twaalf afleveringen uit r-an de geschiede-
nis van die stad onder de titel Ach lieve
tijd. Deze titel appelleert aan het gevoel
dat sommi_9en kennen als ze aan het ver-
leden denken als 'die goeie ouwe tljd' die
helaas voorbij is. Maar is dit niet een ver-
tekenin-e van de werkehjkheid waaraan
geschiedschrij vers meewerken? In één
van de boekjes over de geschiedenis van
ons dorp lezen we: "En toch wie de
foto's bekrykt uit vroegere jarcn, zal er-
kennen dat van de schijnbaar ongeorden-
de bebor-rwing een brjzondere bekoring
uitgaat." Waarschijnlijk krrjgen we een
ander beeld van de realiteit als we achter
de voordeuren van de hui zen van die be-
bouwing zouden kunnen kijken. Wat ging
er om in de arme mensen in ons dorp in
de jaren 1845-1846 toen ons land werd
geteisterd door de mislukte aardappel-
oogst wat een piek in het sterftecijfer tot
gevolg had? Of: hoe zeet werd het gezins-
leven in de jaren 1850- 1900 ontwricht
door het overmatig alcoholgebruik? Het
antwoord op deze vragen kan tot gevolg
hebben, dat we het verleden als een tijd
van kommer en kwel gaan zien, wat even
eenzijdig is als het beeld van 'die goeie
ouwe tljd'.

Hoe krijgen we een genuanceerd beeld
van het verleden? Wellicht door een com-
binatie van wat hiervan in woord en beeld
bewaard is gebleven. Zo kunnen we ons
een goede voorstelling vormen van de
manier waarop notabelen omstreeks 1900
leefden, door een bezoek aan Museum
Bisdom van Vliet in Haastrecht te bren-
gen. De laatste afstammeling van een pa-
triciërsgeslacht, Paulina Bisdom van Vliet
(1840-1923), liet in haar testament vast-
leggen dat haar kolossale huis uit 1877 na

haar overlijden een museum moest wor-
den, waar alles zou moeten bhSven zoals
het trjdens haar leven was. Wie nu door
het huis dwaalt, proeft de sfeer van rond
1900 en beseft dat Paulina, als ze zou
teru._ekeren. zo zou kunnen aanschuiven
aan haar bureau waarop haar pen en
papieren liggen. Maar om te weten hoe zij
haar dagen vulde, zrjn we aangewezen op
wat er in geschreven woord is nagelaten.
Als ons dat gelukt, hebben we een goede
voorstelling van het leven van een nota-
bele in een plattelandsgemeente.

In de artikelen van deze aflevering van
ons tijdschrift vindt u die genuanceerde
benadering van de geschiedenis terug.
Het artikel Zuigelingensterfte in Wad-
dinxveen 150 .jaar geleden roept een we-
reld op die wij in ons land achter ons heb-
ben liggen, maar wereldwijd helaas niet.
De afbraak van een deel van de Nesse die
geschetst wordt in De tweede ruetamorfu-
se bij de brug in de twintigste eeuw daar-
entegen staat bij menig oudero nog leven-
dig op het netvlies en roept wellicht nos-
talgische gevoelens op. Daarbij moet men
wel bedenken dat zich onder de afgebro-
ken panden onbewoonbaar verklaarde
woningen en een vervuilende fabriek
bevonden.

Tot slot steken we de hand in eigen boe-
zem. Suggereren we met het woord
'dorp' in de naam van ons tijdschrift ook
niet iets van 'die goeie ouwe tijd'?

De redactie
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DE TWE,EDE ME,TAMORFOSE, BIJ
DE BRUG IN DE TWINTIGSTE EEUW

C.J. van Veen

In de ktop der eeuv'€n ortclergaat elke
srad of dorp veron(lerinqen. Als dit l,angs
de weg der geleitleli.iklrcicl gaat, valt clit
voor de bewoners n{unrelijks op. Anders
is het wCInneer irt korre ti.1d of plotseling
het stacls- of tlorpslteelcl ingrijpend ver'
andert. Dit kan gebertrett cloor oorlogge-
weld zoals in Rotterdorn toen ltet hart van
de stocl cloor' bombanlenrettt v'ercl geïrof-

fen. Maor rigottreu:.e yeron{leringen kurt-
nen ook optreden cloor bew'uste keu:e s

van bestuurders die bijvoorbeeld voort-
vloeien uit econoruische omstandigheclen
of ínfrast ructurele no odzakelij khe den.

In de j aren dertig van de vorige eeuw ver-
anderden zowel in Boskoop als in Wad-
dirrrveen de dorpskernen aan de Gouwe
drastisch door de bouw van de hefbrug-

.-qen u aarbrj talrijke huizen, ook historisch
belan._urr.l ke. onder de slopershamer vielen.
De 'sky-line' \.an de twee dorpen werd
niet langer bepaald door de kerktorens,
maar door de stalen heftorens van de

bruggen. Laten wr3 deze verandering de

eerste metamorfose van Waddinxveen in
de twintigste eeuw noemen. De tweede
vond plaats in de jaren zestig toen een

deel van de bebouwing op de westelijke

+. ,;.: :.::..:IEÉrïfr*,#

',,.... , ,,.;l.íx ,:'','I,,1

IJ

Op deze kadastrale kaart is te z,ien hoe dicht de bebouwing in de kom bij de heJbrug
was voor de aJbraak van een deel van de Nesse. (SAMH inv.m 1112)
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oever van de Gouwe ten noorden van de
hefbru.-u verdween.

'Kernen breken uit hun beslotenheid'
Dit is de kop van een artikel dat op zater-
dag 1 juli 196l in de Goudsche Courant
verscheen, met als verdere aanduiding:
"Grote veranderin-qen Centrum van Wad-
dinxveen en Boskoop' . We kunnen die
veranderin.-een en cle ._gevolgde procedures
in archiefstukken napluizen, maar in dit
artikel zullen \\'e voornamelijk nagaan
hoe de 'pers over die veranderin-Een be-
richtte. We laten dan ook als eerste de

versla._9._gever van de Goudsche Courant
aan het woord. "In Waddinxveen en Bos-
koop onderg aan de dorpskernen bU de

hefbruggen over de Gouwe grote veran-
deringen. In Waddinxveen worden huize{r
afgebroken in verband met verbreding
\ran een stukje van de Gouwe en vernieu-
u,.in-9 \-an de kademuren. Daarmee gaat
een pittoresk smal straatje uit het dorps-
beeid r erdwijnen. De bebouwin._e aan de
kant vAn het water van de Nesse wordt
gesloopt. Ook één van de weini-ee andere
historische ple§es vervalt door de slo-
ping van het ruim 400 jaar oude sluisje blj
het Sint Hubertusverlaat.In Boskoop ver-
andeft de situatie brj de hefbrug sterk door
de in uit'r'oerin._9 zrjnde aanleg van een
tunnel in de provinciale weg onder de
oprit van Rerjerskoop door, een werk, dat
naat verwachting eind volgend jaar ge-

F**r* q

De Goudsche Courant bracht voor haar lez.ers de activiteiten
rond de heJbrug duidelijk in beeld. (Goudsche Courant d.d. 20 september 1963)
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Het sluisje in 1961. Men is al begonnen met de aanleg van de riolering. (futo: Hekker)

reed komt." In grote lijnen geeft de ver-
slaggever aan wat eÍ aan de hand is: een

historisch gedeelte van Waddinxveen gaat
verdwijnen.

Het sluisje
Met zekere weemoed beschrijft de ver-
slaggever de komende sloop van het "in'
tieme sluisje" waarvan hU een bijna ly-
rische beschrijving geeft: "Nu gaat de

sluis verdwijnen, de oude, verweerde deu-
ren en de groen uitgeslagen muren met
het oude hekje rond de sluiskolk zullen

onder de slopershamer vallen. De kolk,
waarin de waterplanten welig tieren, gaat
dicht." De erop volgende zin zou in 2010
geschreven kunnen zljn: "EÍ zljn plannen
om op dit open plekje aan de Gouwe een

aanlegsteiger voor plezierjachten te ma-
ken."
Het sluisje - ofticieel Huybertsverl aat ge-
naamd - kende een rijke historie. In 1555

verleende Karel V aan de vnjheer van
Huybertsgeregt en ambachtsheer van SnU-

delwijk octrooi om een schutsluis te ma-
ken tussen de Gouwe en het binnenwater
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ten westen daarvan. De sluis was niet
alleen lokaal van belang, maar fungeerde
ook in de scheepvaartroute Rotterdam-
Amsterdam. Via deze sluis konden de
binnenvaartschippers Gouda omzeilen
wat hun tolgeld uitspaarde. Eind negentien-
de, begin twinti,*sste eeu\\' u.erd er steeds
minder gebruik _qemaakt \ran de sluis,
hoewel voor de Tu eede Wereldoorlog
volgens ze.-sgen \ an de toenmalige om-
wonenden \.an de sluis het meel voor de
bakkers van het dolp nog per schuit werd
aangevoerd. Ook passeerden van een
bedrr3f w'ekelUks honderd schuiten met
zand en .-erind de sluis. lIaar na de oorlo..9

was het gedaan met de sluis . Ze raakte
geheel in verval. De brief die de Provin-
ciale Waterstaat in oktober 1956 aan de
gemeente stuurde,bezegelde in feite haar
lot: "In verband hiermede (= oeververbe-
tering van de Gouwe) is de vraag geÍezen,
of het niet beter is om deze sluis op te hef-
fen. Het onderhoud is vrij kostbaar en het
gebruik van de sluis is tot een minimum
gedaald." Inderdaad was de sluis voor de

gemeente een kostenpost, want sinds
187 6 waren het beheer en het onderhoud
van de sluis ._{eheel bij haar komen te lig-
gen. In de gemeenteraadsvergadering van
24 oktober 1956 werd haar einde defini-
tief, gevolgd door dempin..e in 1962. Door
niemand betreurd of toch rvel? W. Ver-
boom schreef in 1983: "Zonder eni-e pro-
test verdween met de afbraak weer een
eeuwenoud plekje van Waddinxveen.
Waarom kon dit historisch geheel niet
behouden bluven en opgenomen worden
in de toekomstige nieuwbouw? Het had
een mooi plekje met gerestaureerde, klei-
ne rvoningen en met een klapbrug, zoals
vroeger. kunnen worden. Maar ach, wat
voor nut heeft zo'n oud vergeten sluisje?
Opruimen en maar gauw die "ouwe rom-
mel" vergeten! Zo redeneert een ieder die
geen historisch besef heeft."

De Nesse
We laten de verslaggever van de Goud-
sche Courant van 196l nogmaals aafi het
woord. 'oVan het Sint Hubertusverlaat komt

Èii#,,1""g' **#

*p *.d ,.##Ë.p^" .ooe+4,*.ral'

dÈàíf^të'riilt 
f ; .-d

,..,$iai
::.::i:.lt:

Een van de laatste

foto's van de |r{esse

voor de sloop.
(foto:
Lau van der Lans)
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men via de Nesse aan de voet van de hef-
bru-e. Dat is een wat kronkelig, slechts
enkele meters breed straatje met enkele
huizen tussen de oude bebouwing, waar-
op een jaafial van omstreeks 1600 staat.
Er zrjn een paar winkels en verder staan
er woonhutzen aan het oude straatje,
waaraan de zon een ._elanzende bekoring
geeft. Aan een zrjde r-erdwrjnt de huizen-
rij." Op het moment dat hU dit schreef,
was er al een aantal van de vijftien pan-
den die moesten verdwijnen, afgebroken.
In 1957 had de gemeente drie onbewoon-
bare huisjes aangekocht waarbij vastge-
steld werd dat nieuwe bebouwing ter
plaatse "ongewenst" was. Er was hier-
door een gat gevallen in het lint van hui-
zen die met de achterzrjde aan de Gouwe
grensden, waar men bezig was met de
verbreding en vernieuwing van de kade-
oever. De aankoop van de overige panden
vond in het begin van de jaren zestig plaats,
soms na langdurige onderhandelingen
tussen de eigenaren en de gemeente.
Onder de af te breken huizen bevond zich
een aantal met een rijke geschiedenis.
Bijvoorbeeld het herenhuis van de familie
Muller - eigenares van vele industriemo-
lens - dat door Verboom beschreven wordt
als een groot, statig huis met een hard ste-
nen stoep. De hoge, ruime kamers waren
geheel negentiende eeuws ingericht. Of
het herenhuis, dat tegenover de huidige
zaak van Blitterswijk stond, en waarin
onder andere Gijsbert Spruijt sr., eigenaar
van drie industriele molens, heeft ge-
woond.
Burgemeester en Wethouders haalden
opgelucht adem toen het hun in 196l ge-
lukte om café'Het Centrum' van de fami-
lie Karreman aan te kopen. Nu was - zo
zerden ze in de raadsvergadering de
weg vrlj om tegelijk met de verbetering
van de Gouweoever een insteekhaventje
voor de pleziervaart aan te leggen, dat er
overigens vanwege de hoge kosten nooit
is gekomen. Het pand werd in 1963 ge-
sloopt. Toen moet het met zijn gebarrica-
deerde deuren en ramen er haveloos uit-
gezren hebben. Het gebouw dat eens het

woonhuis van een burgemeester was ge-
weest, vervolgens woonhuis en graanpak-
huis. en daarna een school de bekende
Sluisjesschool waarna koffiehuis, was
veranderd in een speelhol voor de jeugd.
Tegelijk met dit pand werd de -salanterie-
winkel van Van der Wal. Nesse 9, ,_eesloopt.
Niet alle gebouwen en woonhuizen waren
van historische betekenis, inte.-eendeel
zelfs . Zo kocht de gemeente in 196l een
fabriek aan die was ingericht voor ver-
vaardi-ein,_e van galvanische producten.
Een milieuvervuilend bedrijf te midden
van woonhutzen, waarover in de raads-
vergadering evenwel met geen woord
werd gerept. Het was in dat jaar geliqui-
deerd, wat voor Burgemeester en Wet-
houders de onderhandelingen vergemak-
kelijkte.
Zo verdween in het begin van de jaren
zestig de oostzqde van De Nesse waarvan
de bewoners van de hui zen aan de west-
zrjde van de Nesse profiteerden, want zij
kregen door de afbraak van de panden
van hun overburen uitzicht op de Gouwe.
Ii onze tijd zouden wij daaraan toevoegen:
waardevermeerdering van de panden.
En hoe reageerde onze verslaggever van
de Goudsche Courant een jaar later hier-
op? Met gemengde gevoelens? "Alleen
de naam 't Sluisje van een café aan de
Nesse herinnert nog aan die situatie, die
voor kort bestond langs de Gouwe in Wad-
dinxveen. Het is geen dorp van historie,
maar van de toekomst en het enige plekje
historie is aan de toekomst opgeofferd."
En vervolgens merkte hij op dat waar eens
het sluisje was, nu 'oeen stijf parkeer-
pleintje" is verschenen. De Nesse is een
brede straat geworden, "eeÍl soort Gou-
weboulevard".

De Noordkade
In de kranten lezen we minder over de
renovatie van de Noordkade dan over de
veranderingen in de Nesse. Toch was er
een raakvlak tussen beide projecten. In de
Nesse werd een riolering aangelegd, zo-
dat er een einde zou komen aan de lozing
op de Gouwe. Deze zou aansluiten op de
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aan te le-egen riolerin.-e in de Noordkade.
Aan de hand \ran archiefstukken kunnen
\\ e nasaan hoe dit plan tot stand is geko-
nren. Al in oktober 1948 was in de raads-
r er-.eadering besloten tot verbreding van
de Noordkade en dernping \ an de Alpher-
wetering tot aan het complex van Dob-
belmano, zodat er een riolering aangelegd
kon worden clie zolr u orden aangesloten
op een zuiverinssinstallatie. Alleen de
realiserin.-e hierr an liet op zich wachten
ook al kwani het plan \ oor op het urgen-
tieprogramma \.an de gemeente. De ver-
breding van de \oordkade be_eon noodza-
kelijk te worden toen de Oranjewljk werd
aangelegd met de W'ilienr cle Zu'ijgerlaan
als uitvalsweg. Bovendien dr.r'on._e in 1960
de Provinciale Waterstaat de gemeente tot
de aanleg van de riolering, omdat lozrng
van afvalstoffen op de Gouwe na de oever-
verbetering niet meer mogelijk zou zrjn.
De gemeente had al enkele aankopen ge-
daan, onder andere in l95J van twee krot-
woningen op 'de lange werf '. In totaal
werden acht panden aangekocht en voorts

vele stroo§es grond. De totale kosten
waren begroot op 955.500 gulden.
De Noordkade werd verbreed van vier
naar zeven meter en kreeg trottoirs, wat
de verslaggever van De Goudsche Cou-
rant in 1964 "een ongekende luxe voor de
voet--9an-ger" noemde. Samen met de
oe\.erverbetering die gepaard _eing met
het afsnijden van bochten, was de renova-
tie van de Noordkade voor Waddinxveen
in de jaren zestig van de vorige eeuw een

.-qroot intrastmctureel projekt. Bovendien
was men in die j aren ook bezrg met ver-
beteringen aan de Henegouwerweg , Zurd-
kade en de Wilhelminakade. Waddinx-
veen ging toen met recht 'op de schop'.

Bronnen:
De Goudsche Courant 1960- 196l .

SAMH gemeente Waddinxveen ac 205
inv.nrs. 988, 105 l, I 1 12, 2124, 2127 .

W. Verboom, 750 jaar Waddinxveen
(Zaltbommel, 1983)
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Na de sloop van de oostelijke bebouwing van de Nesse werden er parkeerplaatsen
aangelegd. De nieuwe situatie noemde de Goudsche Courant 'de boulevard', 1967.
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VAN WAAR DIE NAAM OOO

KERKWEG EI{ KERKSTRAAT
C.J. \ an Veen

In de rubriek 'Wttt Ir'(i( ti' tiir nuot?t' wordt
regelmatig cle ttu(utt rtin een ltuis of een
stroctt t,erkluurtl tlit' ïr rrtaken hre.ft mel cle
ge.schieclerti.s t'(tn ll tttltlitL\r,een. Dez,e keer
betrefï ltet tlt' Krr'À rr e g en de Kerkslrctut.

vraa-et men een u illekeurige waddinxvener
naar de oorspron.-q van de naam Kerku eg.
dan is l-ret br3na zeker dat hij zal antr,r'oor-
clen. dat de naam te maken heeft nlet de
Nederlands Hervormde kerk bij de hef-
lrrug. Het zoLt de weg ziyt die van de
Dorpstraat naar d,ez.e kerk leidt. Maar cle
kerk is pas in 1838 gebouwd, rerwijl de
naant 'Kerkwech' al op de kaerrt van flo-
ris Balthasar r-rit l6l0 voorkornt. Benade-
ren we rie naam evenwel geschiedkundig,
dan is de Kerkweg de weg die ._qaat van de
Gouwe richting de Dorpstraat, waar de
kolonisten die in 1233 begonnen met de
ontginning van Waddinxveen, in de direc-
te omgeving van cle plaats waar het Noord-
en het Zuideinde samenkwamen een kerk-
je bouwden. Hier l<erkten ook de bewo-
ners van B loelnenclaal, een oudere ont-
ginning dern Waddinxveen . Zij liepen dan
over de Kerl<weg, die in oude tijden niet
veel meer clan een lerndpad was . Deze kerk
in het 'oucle dorp' werd wegens bouwval-
ligheid in 1838 gesloopt en vervangen
door de kerk bU cle hefbrug.
Van het doorlopende l{oord- en Zuideinde
liep een pad naar de toren van de kerk. Dit
kerkenpad - cle Kerkstraat - moest door de
kerkgemeente onderhouden worden. Van
tud tot tud wercl op het pad 'een schip
Iselcle,j' gegooid. Daar bovenop kwam re-
gelmatig zand en mohn. Toch weten we,
dat de Kerkstraat in 1543 gedeeltelijk be-
straat werd en daarmee waarschijnlijk de
oudst geplaveide straat van ons dorp is.
Het kerkenpad was uitgegroeid tot een
echte straat waar in de achttiende eeLlw
oncler anderen de dominee, de schocll-
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meester en de 'schoutin' van Zuid-Wad-
din\\.een u'oonden. Zeg maar de notabe-
1en \ an het dorp.
Opi allend is dat tijdens de Bataafse Re-
prrbliek de Kerkstraat over.-eir-re l-raar de
bur..gerlijke overheid, zodat a1le irlu onu'r's

van Noord-Waddinxvee n. Zuid-\\-addin\-
veen en Bloemendaal rnee moesten beta-
len aan het onderhoud er\-an.
De Kerkstraat i,' nll een smal straatje in
het Oude Dorp u aar a1 het oude is ver-
dwenen. n'ellicht li,_st toch nog iets van
haar rijke historie in de bodem verscholen.

De Kerkwe,*u is eell\\-enlan.-9 ten westen
van de Gouwe de r.erbindin-9sw'eg oost-
west geweest, waar aan de r-riteinclen tr,vee

woonkernen ontstonden: bU de bru.-g over
de Gouwe en rond de kerk in de nabijheid
van het Noordeinde. Die functie werd
wreed verstoord toen in de jaren vijftig-
zestig van de vorige eeuw het winkelcen-
trum De Passage werd gebor-rwd waar-

door de weg in twee delen is opgedeeld,
wat in de naamgeving tot uitdrukking
komt: Kerkwe-e-Oost en Kerkweg-West.

In bijna alle ons omrin..eende dorpen tref-
fen we de naam Kerkwe.-u of Kerkstraat
Aan. u aarbij de Kerkstraat te vinden is in
de directe omgeving van de locatie waar
de oudste kerk heeft gestaan of haar op-
voigster nll staat, terwijl de naam Kerk-
we-s r eru ij st naar de weg die op afstand
naar die locatie leidt. Het zijn soms straat-
namen met een r erborgen geschiedenis
geworden.

Bronnen:
C. l{even, Toen Waddinxveen nog een

dorp yt)os (Alphen aan den Rijn, 198 I ).
W. Verbooffi, Waddinxveen 750 jaar
(Zaltbommel, 1983).

SIËr.,.,:,.
: : :,:ii:liÀi'

De Kerkweg circcr 1900
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ZIJIGELINGE NS TERFTE IN
WADDINXVEEN 150 JAAR GELEDEN

T. de

De laatste jaren kri.igt tle kinclersterfte re-
latief veel aarrclctclt. Irt vergelijking met
de omringencle lutrtlert li gt deze in ons
land aanziertlijk lrcqer Gemiddeld tien per
duizend ( l1 t kirtcleren overlijden t,lsk
voor, tijclens of in cle eerste zeven clagert

na de geboorte. Samen met Frankrijk en

Letland lteeíÍ ons land in dit opzicht bin-
nen de E,uropese Unie het hoogste sterfte-
cijfen Met gerichte maatregelen hoopt
men overigens dit percentage in de ko-
rnende jaren met cle helft te t,enninderen.

Begrippen
Ondanks het gebruik van het woord 'kin-
dersterfte' door verschillende media, dient
hier echter gesproken te worden van 'ba-
bysterfte'. Daarnaast bestaat het begrip
'zutgelingensterfte' , waarmee het overlij-
den in het eerste levensj aar wordt aafige-
duid en verder kent men het begrip 'kin-
dersterfte, waarmee in het algemeen het
overlijden in de leeftijd tussen één tot vijf
jaar wordt bedoeld.
Hoe tragisch en verdrietig het verlies van
een baby of een zurgeling nog steeds is
voor de betreffende ouders en naaste fa-
milie, de cijfers r-rit de negentiende eeuw
geven een nog dramatischer beeld weer.
In dit artikel kugt vooral de zuigelingen-
sterfte de aandacht. Na eerst enige sta-
tistische gegevens te hebben vermeld, zal
het verhaal zich vervolgens richten op de
oorzaken en omstandigheden die bijdroe-
gen aan de zeer hoge sterfte in het midden
van de negentiende eeuw in onze regio.

De situatie in Gouda
De directe aanleiding voor het samenstel-
len van dit artikel vormde een rngezonden
stuk in de Goudsche Courant, dat in juli
L862 - het eerste jaar van haar verschijnen

in twee delen werd gepubliceerd. De
schrijver wiens naam niet werd vermeld,

Kruijf

maar volstond met de aanduidin,_u X.X.,
berichtte dat in Gouda de '.-erootste helft'
van de kinderen voor het einde van het
eerste ler-ensj aar overleed. Na deze mede-
delin'e stelde hU maatregelen ter verbete-
ring voor. die in het volgende nog aan de

orde zullen komen. Op het ingezonden
stuk reageerde een lezer, dre zich aanduid-
de als Y. Hoewel deze schrijver enige
twijfel had over de 'grootste helft' sprak
hij niet tegen dat Gouda vermoedelijk het
hoogste percentage kindersterfte in ons
land kende. Ter vergeh3king vermeldde
hU de cijfers van een tiental andere Ne-
derlandse steden. In zrjn overzicht waren
Dordrecht en Rotterdam het hoogst met
een percentage van 35Vo, terwijl voor de
andere steden dit varieerde van lJ ,57o in
Leeuwarden tot 3 3Vo in Middelburg. Om
een beter rnztcht te krrjgen in de kinder-
sterfte over meer jaren deed hij de sug-
gestie niet te volstaan met de vermelding
van de cijfers van een enkel jaar, maar een
reeks van vijf jaar in beschouwing te
nemen. Met enkele nuances sloot hlj zich
vervolgens aan bij de verbeteringen die
de heer X.X. had voorgesteld.

Sterftecijfers in Waddinxveen
Deze toch wel alarmerende gegevens wa-
ren reden ze te vergelijken met de situ atte
in het aan Gouda grenzende Waddinx-
veen. Omdat de gemeente Waddinxveen
pas op 1 juli 1870 tot stand kwam , zrjn
voor 1862 de cijfers van de toen nog af-
zonderlijke gemeenten Noord-Waddinx-
veen, Zurd-Waddinxveen en Broek van
belang.

Wellicht ten overvloede rnoet er wel op
worden gewezen dat de zuigelingensterfte
- in de eerste I2 maanden - zich uitstrekt
over zowel het geboortejaar als het daar-
op volgencle kalenderjaar Omdat hier
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geen inclit'icluele sterfgevallert :ijrt onrler-
:oclrt, tnoot' ttitsluitertcl worch uitge goon
t'on outtullen, geren cle sterftec'ijJ'ers orer
nteer.f ctrett een eyentyic'lttiger beelcl.

Bli_ikl-raar is _qehoor gegeven aan het voor-
.te 1 \ an de hiervoor genoemcie ireer Y,
\\ ent eind 1878 stelde de genreertt.' Wad-
dinrveen een oyerzrcht sanren ntet de cry-

fers van de geborener-l rlr or erledenen in
de drie voorlxalig.'genteenten over de
jaren 1860 tot eil nle t 1 865 met een on-
derscheid r-lrlar \ erschillende leeftijds-
groepen. Het liikt \\aarschijnlijk dat cle

.-qerrreente dit in opdracht van de provincte
uitr,'oerde. want na 1875 kwam er van de
centrale or erheid meer aandacht voor de

-.qezondheidszor._q.
Ter verklaring van de cij fermati-_ee ver-
schillen tussen de drie gemeetrten kan
worden op--qemerkt dat Noord-\\-addinx-
veen in de jaren zestig van de negentien-
de eeLr\\ ongeveer 1500 inwoners, Zuid-
Wadclin\\een bgira 850 en Broek meer
dan 165U inu oners telden.l ) Van belang
ziln echter de percentages die van het
or erzicht kunnen worden afgeleid. Om-
dat in het oyerztcht alleen de levenloos

Ovezicht geborenen en overledenen (aantallen)

Noord-Waddinxveen
jaa r -'+ 1 860 1 861 1 862 1 863 1 864 1 865 totaal

levend geborenen 77 7A 72 B3 66 79 447

levenloos geborenen 6 5 5 6 10 2 34

overledenen tot 1 jaar oud 26 14 33 23 13 34 143

overledenen 1 tot 5 jaar oud B I 16 5 B 14 60

overledenen alle leeftiiden 60 45 63 54 44 63 329

Zuid-Waddinxveen

JAa f -) 1 860 1 861 1 862 1 863 1 864 1,865 totaal

levend geborenen 36 37 36 37 47 40 233

levenloos geborenen 1 1 3 3 3 2 13

overledenen tot 1 jaar oud 14 10 9 B 14 ï1 66

overledenen 1 tot 5 jaar oud 3 4 3 4 2 3 19

overledenen alle leeftiiden 30 26 20 25 29 23 153

Broek
jaar -) 1 860 1 861 1 862 1 863 1 864 1 865 totaal

levend geborenen 64 61 77 79 66 82 429

levenloos geborenen 4 4 4 6 4 2 24

overledenen tot 1 jaar oud 19 17 27 27 13 34 137

overledenen 1 tot 5 jaar oud 5 2 9 B 7 9 40

overledenen alle leeftiiden 37 44 51 49 42 s9 282

l) Sij O" samenvoeging van de drie gemeenten werd een deel van Broek met ruim 300 in-
woners bij Gouda gevoegd. De gemeente Waddinxveen begon op I juli met 3778 inwoners.
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Zuigelingen- èn kindp frltrii ntqqt:(t,öiv- levend geborÈnen)

Noord-I#add,inf,ryëËfi
jaar + 1 860 1 861 1862 1 863 1864 1 865 gemiddeld

zu igel ingensterfte
(tot 1 jaar oud) 33olo 20o/o 460/o 2Bo/o 19o/o 43a/o 31o/o

kindersterfte
(1 tot 5 jaar oud) 10o/o 13Yo 22o/o 6Yo 12o/o 18o/o 13o/o

Zuid-Uladdinxuebn
jaar -+ 1 860 1 861 1862 1 863 1864 1 865 gemiddeld

zuigelingensterfte

(tot 1 jaar oud) 39o/o 27o/o 25o/o 22o/o 30o/o 27 o/o 2Bo/o

kindersterfte
(1 tot 5 iaar oud) Bo/a 1 1o/o Bo/o 1 1olo 40/o 7 

o/o
Bo/o

Broek
jaar + 1 860 1 861 1862 1 863 1864 1 865 gemiddeld

zu igelingensterfte

(tot 1 jaar oud) 30o/o 2Bo/o 35o/o 34o/o 20o/o 41olo 32o/o

kindersterfte

(1 tot 5 iaar oud) BYo 3o/o 12o/o 10o/o 1 1o/o 1 1o/o 9o/o

Opmerking: De eruit springende percentages,

sterfte en 1 sa/o of meer voor de kindersterfte

N.B. De zuigelingensterfte is momenteel 4,59

t..w., 3 0.1ro,.. 0 n..... o$.ë,r,.. vb 0.r. d e.,...z u.i $e l. i.n g e n -

zijn in vet aangegëvon,,

aangegeven baby's zrjn opgenomen en
niet de kinderen die binnen zeven dagen
overlijden, kan een vergelijkbaar percen-
tage van babysterfte niet worden gegeven.
Volstaan wordt daarom met de vermel-
ding van de zurgelingensterfte en van de
kinderen tot 5 jaar.
Over de periode van zes jaar variëren de
percentages van de zurgelingensterfte van
19 tot 467o. De drie gemeenten blijken
elkaar niet veel te ontlopen, al ztjn de per-
centages voor Zutd-Waddinxveen wat
minder slecht. Ook benaderen de drie ge-
meenten in enkele jaren het brjzonder ho-
ge sterftepercentage van Gouda. Een plat-
telandsgemeente scoorde dus nauwelijks
beter dan een stad als Gouda.

De oorzaken
Nu deze cijfers bekend zljn, kan worden
stilgestaan bij de omstandigheden die de
schrijver X.X. van het Lngezonden stuk in
de Goudsche Courant van juli 1862 naar
voren bracht en naar zljn mening verbete-
ring behoefden. Daarna zal worden be-
zien of deze omstandigheden mogelijk
ook van toepassing zljn op de drie gemeen-
ten. Bij deze vergelijking is gebruik ge-
maakt van de beschikbare gegevens van
de in 1870 ontstane gemeente Waddinx-
veen.
De heer X.X . gaf een aantal redenen voor
de hoge baby-, zurgelingen- en kinder-
sterfte. Het is niet duidelijk of hij zelf tot
zrjn bevindingen en aanbevelingen is

62-



-eekomen of dat hij ook _eebruik heeft _ge-
ttraakt vetn andere bronnen. In ieder geval
had al eerder de Goudse arts W.F. Blich-
ner (1781-1855) in verscheidene geschrif-
ten ziln zorgen ._seuit over het ongezonde
leetklimaat in Gouda en de daaruit voort-
r loeiende ho.-9e sterfte. Zo constateerde
hij dat de zuigelingensterfte in Gouda het
dubbele was van het Nederlandse gemid-
delde, terwijl de gemiddelde levensduur
van een inwoner van Gouda acht jaar la-

.-qer lag dan die \ran de Nederlander.
Hoewel dus niet bekend is of gegevens
z,ijn gebruikt die waren verzameld door
dokter Btichner. de waarneminsen en
aanbevelingen van de heer X.X. ziln
evenwel zeer beharti.-genswaardi._e. Als
belangrijkste oorzaak van de kindersterf-
te noemcle de heer X.X. de slechte voe-
ding van zowel ouders als van de kinde- -
ren. Dit laatste vond zijn oorzaak in het
lage arbeidsloon,, waardoor onvoldoencle
gezond voedsel kon worden gekocht. De
scholing was onvoldoende en diende te
worden verbeterd, waarbij een vakoplei-
din-g meer aandacht behoefde. De aanwe-
zigheid van voldoende vaklieden in Goucla
zou de stad aantrekkelijker maken voor
hoogwaardiger nijverheid, waardoor de
lonen zouden kunnen stijgen.
Een andere oorzaak was de vrouwenar-
beid in de fabrieken. De gebouwen, waar-
in werd gewerkt, waren slecht geventi-
leerd, terwijl het werk veelal in gebogen
houding moest worden uitgevoerd. De
schrijver verfoeide de noodzaak van vrou-
wenarbeid en gaf als wens aan:
'Moge eenmaal de tud d66r zijn, dat de
vrolrw beantwoorde aan hare roeping en
slechts te zorgen hebbe voor hare hr-ris-

houdin.-9 en de opvoeding harer kinderen.'
De derde oorzaak was de slechte afvoer
van de fecaliën en ander afval die in de
grachten werden gedeponeerd, terwijl daar-
ruit ook het drinkwater werd gehaald. Hij
stelde voor de fecale stoffen te yerzame-

len en te ._gebruiken als mest in de land-
bouw. Ook moesten de grachten beter
worden doorgespoeld.
De slechte woningen waren naar zijn me-

ning ook een belan-{rijke oorzaak voor de
ho_ue sterfte. Als rrlen eens een arbeiders-
buurt bezocht. zoLt men zelf kunnen con-
stateren dat de arbeidende klasse zeer
slecht -eehuisvest was. Hij nocligcle r-rit:
'Treeclt een dier woningen binnerl - eene
u algelilke lucht komt u tegernoet. gij
komt in een armzalig kamertje, dat dik-
wijls dienen moet tot slerapplaats van vLr-

der, moeder. kinderen. zoo jon._eens als
meisjes, tot ker-rken, kortorn tot alles wat
behoefte in eene huishouding is. Bi.j vocl-r-
tig weder staat het buitenwater gelijk rnet
den drempel der woning, veelal treft men
een rookenden schoorsteen aan, de slech-
te bedon en lucht u,ordt niet verwijderd,
de toe..gan.-g tot de versche is te gering.'
Ter verbetering van deze situatie achtte
hU goede bouwverordeningen noclig, die
door de gemeente moesten worden ge-
maakt. Tevens zoLt er een wonin-gbouw-
vereniging moeten komen. die zich moest
toeleg.-qen op het herstel van de slechte
wonin-gen of op de afbraak ervan en cle

bouw vAn nieuwe en betere.

Een vergeli.jkencl oncler:,oek oyer tle sterl'-
te in cle prutv,irtc:ies Frieslcrntl, Zeelurtcl ert
(Jlrec'ltt, clut enkele.jaren geleclen tot
stttncl kv-r,ot't't, bevesïigt het gewic'hï vctn cle

sociule versc'ltillen en cle lee.fontstunclig-
heclen op cle omvong vot"t cle kinclersterÍte.
De kwuliteit vcu"t heï vvuter bleek echter
vott overheersende invloed te z,iitt. Wster
wercl numeliik niet alleen gebruikt om te
clrinken, nrctor ook rtru te wussen, groente
scltoort te muken, eetge rei te reinigen,
voecling ïe bereiclen, enz,. Bi.i her gebruik
van slec'ltt wuter v,erhoctgcle clit cle kctns op
nloag- en clut"tnstoringen, woaroncle r clior-
ree. Gecontbineercl ruel verkeercle voe-
cling kon dit.fhtale gevolgen hehben.

De situatie in Waddinxveen
De overeenkomst in de hoogte van sterf-
tecijfers van Gouda en van de drie aan-
grenzende plattelandsgemeenten doet de
vraag njzen of in Waddinxveen en omge-
ving overeenkomstige omstandigheden
golden. Uit de jaarlijkse verslagen van de
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aantal en soort fabriek arbeiders
jonger dan

16 iaar

arbeiders

16 jaar en

ouder

arbeidsters
jonger dan

1 6 jaar

arbeidsters

ouder dan

16 jaar

weekloon

1 baleinfabriek 1 7 fB
1 zeilmakerij 2 f6
t houtzaagmolen 1 7 f7
1 stoomhoutzagerij 2 5 f 4 - 10

1 borstelhoutmakerij 1 6 f8
l tegelfabriek 4 5 f6
B papiermolens 22 45 15 f 6,50

2 blokmakerijen 3 B f6
1 tabakskerverij 1 1 f6
2 wagenmakerijen 1 1 f1-6
2 korenmolens 2 f7
t houtdraaierijen 58 74 f7
1 zakkenplakkerij 30 / 0,60

Essl@ v

gemeente Waddinxveen dus na 1870
blukt niet dat er enig onderzoek werd ge-
daan naar de oorzaken van de hoge kin-
dersterfte. Eveneens zrjn geen mededelin-
gen aangetroffen over de huisvesting van
de inwoners. Ook hier waren de arbeiders
soms krap gehuisvest, maar door de ande-
re bebouwing dan in een stad gebruikelijk
was, mag worden verondersteld dat licht
en verse h-rcht beter toegang hadden tot de
woningen. In de gemeentehjke verslagen
ontbreken cle overzichten van de werkne-
mers in de landboLlw. Hier was van ouds-
her de seizoenarbeid sterk vertegenwoor-
digd. De omvang van de tijdelijke bede-
ling in de winter geefï een indicatie van
de personen die als daggelder hun werk
deden, daarbij moet worden bedacht dat
ook in andere sectoren de seizoensarbeid
normaal was. Als urtzondering bestaat er
wel rnztcht in de omvang van de arbeiders
in de fabrieksnijverheid, waarover perio-
diek werd gerapporteerd"
Uit het oyerzrcht blijkt dat van de ruim
300 personen slechts een beperkt aantal
vrouwen hierin werkzaam waren. In rap-
portages uit latere jaren veranderde dit

aantal niet. De lonen die in deze sector
werden verdiend bedroegen f 6 tot f 8 per
week. Welisw aaÍ was dit amper voldoen-
de om te voorzien in de te betalen huren
en de primaire levensbehoeften, maar men
hoefde niet aan te kloppen bij de diacona-
le instanties of armbesturen. Bovendien
mag worden aangenomen dat in ieder
geval een deel van de arbeidende bevol-
king een eigen tuintje had voor de kweek
van groenten. Het zal geen vetpot zljn
geweest, maar honger hoefde men niet te
lijden.
Incidenteel is ook een overzicht aange-
troffen van de arbeiders in de ambachten.
In l88l blijken naast de meewerkende ba-
zen ongeveer 80 personen hier hun brood
te verdienen. De lonen die verdiend wer-
den in de landbouw en de ambachten zljn
niet vermeld, maat aangenomen mag
worden dat deze op een vergelijkbaar
niveau lagen als voor de werknemers in
de fabrieksnijverheid. Deze yeronderstel-
ling is gebaseerd op de mededeling in de
gemeentelijke j aaryerslagen , dat bij vol-
doende arbeid weinig van de bedeling
gebruikt werd gemaakt.
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De omvAn-g van de bedeling \\'as rvisse-
lend van .-grootte. maar r,r,,eek in het al-.ge-

meen niet af van het landehjk gemiddelde
van l}qc van de bevolkin_g. BU deze groep
\\ Lls de annoede groot en het hjkt waar-
:chiinlijk dat er dus onvoldoende geld
\\ i1\ \ oor het kopen van voeclsel. Onti;"-rt
geen tluidelUke meldingeil o\.er honger
ziin sevonden, heeft men vennoedelrlk de
r oeding kunnen aanvulien met groente
uit eigen tuin.

Terz,ijde ruoet worden opgenterkt dat cle

gemeenten waaruit in 1870 Wadclinxveen
otttstond, overwegencl yvuren geric'lt op
cle lanclbouw. In de.jucrrli.lkse verslctgen
vvordt don ook uitgebreicl rnelclirtg ge-
maakt vcux cle opbrertgst vcut cle gronen
per hectare en van de omvang van cle vee-
stapel, inbegrepen het trtluimvee.
Dit verschil in aanclctcht vergeleken tnet
die over het sociale vvelzijrt vot't tle bur-
gerbet,olking is scltrijnencl. De lortclbouvr
bracht nu eenmaol geld op en ornten kos-
ten gelcl.

Het enige aspect dat in Waddinxveen de
aandacht kreeg, was het drinkwater. De
gemeente was namelijk verplicht hierover
jaarlijks te rapporteren zoals hierbij is

aangegeven.
Uit dit overzichtblijkt dat de gehele bevol-
king, rryk en arm, oppervlaktew ater,, dat

afliornsti-g was uit sloten en vaarten, als
drinkwater -uebruikte. Het water van de
Gouwe werd aan._eeduid als 'vaartwater'
en het overige als 'slootrvater'. Dat laat-
ste werd vooral gebruikt door de bewo-
nel's van het Dorp, het Noordeincle en in
c1e poicie r:.
In latere jaren bleek het slootwater een
slechtere beoordelin.-u te krrjgefl, terwijl
voor het water uit de Gonwe de beoorde-
ling nauweh3ks wr3zigde. Daarbrj werd
echter wel opgemerkt dat het Gouwewater
drinkb aar, maar als gevolg van de toege-
nomen scheepvaart niet meer zo helder en
srnakelijk \\'AS. Helemaal zeker was de

.-gerrleente toch niet. u'Ant na deze opmer-
kin-u werd ven'ol._9d met de ztn: 'Voor de
gezondheid schijnt het niet nadeelig'.
Pogingen op andere wrj ze drrnkwater van
betere kwaliteit ter beschikking te stellen
mislukten. Welwater bleek niet geschikt
en van de maatregel 'versch water' uit de
Hollandsche lJssel per schuit aan te voe-
ren en ter beschikking te stellen in het
Dorp werd door de bevolking nauwehjks
gebruik gemaakt. Vanwege de kosten be-
eindigde de gemeente deze voorziening al
na enkele jaren.
Om toch de kwaliteit van het slootwater
enigszins te verbeteren, dat vooral in de
zomer nodig was, werd na overleg met de
polderbesturen Gouwewater via het ver-
laat (aan de Nesse) ingelaten.

Dri n kuuàterkwa l.i te i t

Betreft beoordeling in 1870, maar enkele jaren later wordt hierover bericht:
'Het drinkwater aan het Dorp is slecht'.

soort: eigenschappen

kleur reuk helderheid smaak

0ompwater
putwater

welwater

vaartwater (uit de Gouwe) helder '.. ' ' qoed qoed qoed

slootwater
(elders in Waddinxveen)

vrij helder bij koud weer: bij koud weer redelijk

goed goed
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De andere onderkende mogelijkheden
van drinkwatervoorziening waren pomp-
vvater en putwatef maar deze werden in
cle getneentelijke rapportages voor Wad-
dinxveen niet van toepassirtg geacht.
Vooral het niet vermelclen van de mogelijk-
heid (regen)put*'uter te gebruiken, doet
vreemd aan. Dit locttste is echter te ver-
klaren door de toen heersende mening dat
in regenw'oter besmette stoffen zich op-
hoopten. Tot vrijwel het einde van de ne-
gentiende eeLtyt' stond het regenwater 'in
slechten reuk'. Men leeJde toentertijd in
de veronderstelling dat de lucht srnetstof-

fen overbracht (zoals nu het zand uit de
Sahara). Bij neerslag zou dit uit de at-
mosfeer in het regenwater terecht komen
en zodoende een haard vCItl besrnetting
kunnerx vormen. Pas in I883 ontdekte men

in Duitsland dat een bacterie de veroor-
zaker was van ziekten als cholercr. Het
waren dus niet de stoffen in de lucht.

In het hiervoor genoemde onderzoekrap-
port werd al geconstateerd dat de arbei-
dende bevolking nalrwelijks openstond
voor advrezen van artsen over de (op)voe-
ding van kinderen en vasthield aan de in-
,*eebakken gewoonten die door .-grootmoe-
ders. rnoeders, buurvrouwen en bakers
waren aan..geraden. Het vasthouden aan
het vuile slootwater als drinkwater en het
niet gebruiken vAn het aangevoerde bete-
re water van elders toont aan, dat ook in
Waddinxveen nieuwi-uheden moeilijk in-
gang vonden. Men zou kunnen aansluiten
bU de opmerking van de heer X.X. dat
beter onderwijs nodig was. In dit geval

H, i.riislilrr,ri:Í;t§q: ïrÈj, 3tr,:r, l.la,ir'Í,s','
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Uit een sloot als hier afgebeeld haalde de bevolking
Ansichtkaart uit begin twintigste eeuw.

het drink-
( collectie

, was- en spoelwater.
SAMH)
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om ook meer kennis te verkrijgen op het

,_qebied van de hygiëne en ..sezondheids-
zorg.

Slotopmerkingen en conclusies
Over de hien,oor vermelde aspecten, die
\.an invloed waren op de kindersterfte. is
voor u'at betreft Waddinxveen slechts
u eini-e informatie aangetroffen. Het hlkt
aannemelijk dat noch de vrou\\'enarbeid,
noch de huisvestin..e van de arbeidende
bevolking van doorsla-.s-qevende invloed
waren op de ho.-ee kindersterfte. De om-
vang van de bedeling lag op het gemid-
,delde landelUke niveau. Door het la-ee

bedrag van ondersteunin g zou dit voor de
bedeelden mogelijk tot ondervoeding
kunnen leiden, maat het wonen op het
platteland bood op voedingsgebied juist
betere mo-ee lij kheden.
De grote boosdoener hjkt toch het drink-
water te zijn geweest. Naast het al nau-
welijks drinkbare Gouwewater moest het
merendeel van de bevolking het doen met
het als slecht gekwalificeerde slootwater.
Helaas hebben de maatregelen die de ge-
meente nam om beter drinkw ater ter be-
schikking te stellen, geen effect gehad,
omdat de bevolking vasthield aan de be-
staande gewoonten. Zonder zich dat be-
wust te zijn, riep de bevolking daarmee
min of meer het ongeluk over zich zelf af .
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- Abels. P.H.A.M., red., Duizend jaar

Gouda. Een stads geschiedenis (Hilver-
sum, 2002).
Damoiseaux, V., H.T. \'an der Molen
en G.J Kok, red., Gezondheidsvoorlich-
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te93)
Demos. XXVI (20 lO) 2 (maart).
Gouclsche CourarÍ I (1862) 24 en 2l
juli, 17 au.-eustus.

- Poppel. Frans van en Kees Mande-
makers. 'Sociaal-economische ver-
schillen in de zuigelingen- en kinder-
sterfte in Nederland, 1812-191.2' , Be-
volking en Ge:in XXXI (2002) 5-40.

- Woud. Auke van der. Koninkrijk vol
sloppen. Achterbuurten en vuil in de
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A R C HIE,F S PRO KKE,LIN GEI{
C.J. van Veen

In het verleden hielden de boei'en br3 al dart

niet gedwon-p,en bc-ëindigin,_u van het be-
dtrjf veela} een opc'nbare r,'erkoping, boel-
huis genaanrtl. Zo' n qedwongen verkoping
vond plaats ais een boer bijvoorbeelcl niet
aan zijn pachtschulden kon voldoen. Tot
vrur,l'i11i._ue verkoping ging hij over als hij
geen opr.olger had of ernigreerde naar Ca-
nada of Austrahë. v,'at vooral na de Tweede
Wereldoorlo.-u gebeurde . ZeIf heb rk deze
boelhurzen no._g gezien, maar ze waten niet
zo spectaculair meer als die in de Lopiker-
en de Krimpenerw aard van voor de oor-
log, prachtig beschreven door Herrnan de

Mern in zljn boek HeÍ \r(ts.\'ettrle truter. Op
een boelhuis werden alleen roerende .-9oe-
deren verkocht. zoals landbouwwerktui-
gen en -..-qereedschappen, huisraad en uiter-
aard vee. Herman de Man beschrijft de
kermisachtige sfeer die op zo'n verkoping
heerste: de 'afslager', vol grappen en grol-

len. de koeksla_ser en de wandelende kas-
telein die ztjn ingenieLrs ingebouwde tap
voortkruide op een hoge kruiwagen.
"Daarmee was 't aardig spr-rl compleet."
lJiteraard ontbrak de notaris met zrjn klerk
niet. want een boelhuis u,as toch een offi-
creel gebellren.
Boelhuizen werden aangekondi,_ud in 1o-

kale clagbladen . Zo tref je in de Goudsche
Couranr en De Rijnbode talrijke adver-
tenties van boelhu rzen aan. ook van die in
Waddinxveen werden -eehouden. Soms
hingen er in de regio aanplakbiljetten met
als kop 'Boelhuis', gedrukt in vette, zwar-
te letters. Men gaf duidehlk n-rchtbaarheid
aan een komend boelhr-ris. Dat was ook in
17 19 al het geval wat blukt uit een affiche
uit dat jaar, waarin Jan Hey urtZuid-Wad-
dinxveen aankondigt dat hij op maandag
28 april 'erflruis' zal houden. In de verkoop
gaan Hollandse melkkoeien, een partij
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Gravure van Jctn Smit over de heersende pestziekte onder het rundvee, 1745
(Atlas van Stolk)
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hooi, landbouwgereedschappen en huis-
raad. Het aftiche laat een glimp zren van
het boerenleven in het midden van de
achttiende eeuw in een Zuid-Hollands
dorp . Zo zlen we op het tekeningetje een
boer en een koopman die met 'handje-
klap' het eens proberen te worden or,er cle

prUS \ an de koe, een manier van onder-
handelen die bij de boeren tot in de nr in-
ti_qste eeuw gebruikelijk is gebleven. Ook
de vermelding dat tu,ee koeien "vaÍl de
besmettelijke Siekte zyn gebeetert" past

,*eeheel in de trjd, want in de periode 1144-
17 65 werd de Republiek zwaar door de
runder- of veepest getroffen. In sommi.-ee

streken in ons land was tachti-e procent
van het vee ermee besmet. waarvan ruim

Aff rhe van het 'erf-huys' van
1749 (SAMH ac 36 inv.nr.

Jan Hey,
38e)

zeventig procent bezweek. Jan Smit
beeldde in 17 45 de verschrikking van de
runderpest uit in een gravure, waaronder
de tekst geplaatst staat: Gods slaande hand
over Nederland door de pest-siekte onder
het rundvee. Het valt niet te achterhalen
of de runderpest de oorzaak is geweest,
dat Jan He)' overging tot openbare verko-
ping van zijn bedrijf.
Op 28 april verscheen de schout met zijn
secretaris op het erf van Jan Hey en na
voorlezing van de condities waaronder de
verkoop zou plaatsvinden, kon het boel-
huis beginnen. Als eerste ging een rood-
bonte koe in bod waarop 86 gulden werd

-ueboden en bU de afslag daarop bleef
'hangen'. De vol..gende was een zwart-

bonte koe met als hoogste opbod van
77 gulden, maar die uiteindelijk bij
afslag 92 gulden opbracht. Het hoog-
ste bod werd uitgebracht op een
blauwbonte koe: I 13 gulden. In totaal
brachten de zes koeien van Jan Hey
553 gulden op, wat neerkomt op een
gemiddelde prijs van ongeveer 92
gulden per koe. Dat was veel geld als
we dat vergelijken met wat de Erven
Willem van der Zon in Warmond in
17 45 gemiddeld voor een melkkoe
betaalden: 39 gulden.
Na de koeien kwam het 'Bouw-ge-
reedschap' in bod. Hieruit kunnen we
opmaken, dat Jan Hey de melk ver-
werkte tot kaas en boter. Onder de
hamer gingen melkemmers, melksta-
ren, melktesten, kaasplanken en -va-
ten, botervloten, een karnst aaÍ en een
wringtobbe. Om een idee van de prij-
zen te geven: een houten kaasvat
bracht tussen de een en twee gulden
op. Op het boelhuis ging ook een

smalle schouw en een aantal mollen-
vallen van de hand. Wie afgekomen
was op het 'Huys qietaat' , kwam
bedrogen uit, want er werden slechts
een kast, een bed, een koperen ketel
en een spiegel in bod gebracht. De
opbrengst van al deze goederen be-
droeg 83 gulden en vier stuivers.
Aan het einde van het erftruis maak-
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ten de schout en zljn secretaris de balans
op. Alles was contant afgerekend, zodat
drezeLfde dag aanJan Hey de opbrengst in
handen kon worden gesteld. Er waren
kosten gemaakt. Zo moesten de schout en
de secretaris betaald u,orden evenals de
publicaties. Het zo-senaamde strijkgeld
aan de bieders moest uitgekeerd worden.
lJiteindehjk ontving Jan Heij 606 gulden.
L9 stuivers en 6 penningen. En zo staat
het genoteerd in het Boelhuisboek van het
amb ac ht Zuid- Waddi nxveen.

Bronnen:
N{et dank aafi de heer Peter van Tol te
Hoevelaken die een kopie van het affi-
che toestuurde.
SAMH gemeente Waddinxveen ac 36
inv.nrs. 43 en 389.

Dit jaar wordt herdacht dat tweehonderd
jaar geleden in ons land de Burgerlijke
Stand werd ingevoerd wat aan niemand
onopgemerkt voorbijging Zo moesten de
geboorten en overlijdens bij de gemeente
worden aangegeven. Huwelijken waren pas
rechtsgeldig als zij voor de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand waren gesloten.
De kerken merkten nog op een andere
manier de invoering van de Burgerlijke
Stand.

Een bewaard briefje
Een briefie uit 1812, niet groter dan een
half A-4tje. Als je het ziet, yraag je j e af
waarom de pastoors van de rooms-katho-
lieke parochie aan de Goudkade - Zutd-
kade - het bijna tweehonderd jaar hebben
bewaard, terwijl nagenoeg alle correspon-
dentie uit die periode verloren is geg aan.
Laten we eerst eens naaÍ de inhoud ervan
kijken. De burgemeester van Gouda ver-

)etoil ron het ffiche met hanclelende
boer en koopman

Thimo de NUs en Eelco Beukers, Ge-
schiedenis van Hollcmd. (Hilversum,
2002) dt. 2, 100- r01.

klaart dat hU uit handen van de pastoor
van de Goudkade de "Doop- en Trouw-
registers" van diens kerk heeft ontvangen.
Dat de toenmalige pastoor Everard ze heeft
afgegeven aan de burgemeester van Gouda
en niet aan die van Waddinxveen laat ztch
verklaren uit het feit dat de gemeente Bloe-
mendaal waar zqn ker§e stond, in dat JaaÍ
samengevoegd was met Gouda. Met het
vorderen van de doop- en trouwboeken van
de kerken handelde de burgemeester ge-
heel volgens de wet. Nadat Holland in
1810 bij Frankrijk was ingelijfd, werden
de toen geldende Franse wetten voor ons
grondgebied en zqn tngezetenen van kracht.
Op 1 maart 1811 was de Code Napoléon
voor ons gehele land ingevoerd en daar-
mee onder andere de nauwkeurige regi-
stratie van alle inwoners in de zogenaam-
de Burgerlijke Stand. De gangb are opvat-
ting dat de Burgerlijke Stand werd inge-
voerd om voor Napoleon de controle bU

TWE,E,HONDERD JAAR
BT]RGERLIJKE, STAF{I)

C.J. van Veen

Detoil
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Bevestigirtg clctï cle boeken ingeleverd zi,jn
( o rcltief St. Vic'ro rpo roc'lti e Woclcl inxt,een )

het oproepen van soldaten - de conscrip-
tie - te vergemakkelijken is historisch niet
juist. Reeds br3 Wet van 20 september ll92
was in Frankruk de Burgerlijke Stand in-
gevoerd, wat te maken had met de schei-
ding tussen kerk en staat. Pas een jaar la-
ter dook Napoleon 'vooïzichtig' in de we-
reldgeschiedenis op. Om zrcht te hebben
op de geboorten en huwelijken van vóór
I 81 I eiste de overheid de doop-, trouw-
en begraafboeken van de kerken op, ook
al was de registratie daarin soms gebrek-
kig. Niet alle boeken zrjn ingeleverd. Zo
hield de katholieke parochie van Reeu-
wuk onder andere haar oudste trouwboek,
dat in 1680 begint, offi onbekende rede-
nen in haar bezit. Ook pastoor Everard
leverde niet alle boeken in. Eind 1809 had
hU een nieuw doopboek en een nieuw
trouwboek gekocht die hij in 18 10 in ge-
bruik had genomen. Deze dure, bijna on-
gebruikte boeken hield hU achter. Wel
heeft iemand niet pastoor Everard de

ontbrekende jaren 1810, l8l I en de eerste
maanden van 1 8 I 2 rn de ingeleverde boe-
ken toegevoegd.

Registratie van dopen en huwelijken
Het registreren van de dopen en de huwe-
lijken door de katholieke kerk dateert van
1563, toen op het Concilie van Trente
(1545- l5 63) besloten werd, dat iedere pa-
rochie een boek moest hebben waarin de
namen van de gehuwden en hun getuigen
met de dag en de plaats van de huweluks-
voltrekking werden opgetekend. Ook de
dopen moesten voortaan geregistreerd
worden, met vermelding van de namen van
de peter en meter. De gereformeerden gin-
gen spoedig daarna eveneens tot registra-
tie over. Op het Convent van Wezel in
november 1568 werden hierover bepalin-
gen vastgelegd, waarna de Provinciale
Synode te Dordrecht in l5l 4 nadere
regels opstelde.
De doop- en trouwboeken van de Waddinx-
veense kerken beginnen als rn zoveel an-
dere plaatsen pas in de zeventiende eeuw.
De oudste inschrijving is die van de doop
van Govert Goverts die op 3 september
1662 plaatsvond in de protestantse kerk
aafi de Kerkstraat.
Terug naar de vraag die we aan het begin
stelden: hoe kan het dat het ontvangstbe-
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wijsje bewaard is -eebleven? Het ant-
woord op deze vÍaag vinden we in Re._eis-

trurn memoriale, het boek waarin de be-
langrijkste feiten van de parochie zljn op-
getekend. Daarin lezen we dat pastoor
Everard het ontvangstbewij s brl de eerste
bladzrjde van het door hem in 1 8 10 aan-
geschafte doopboek heeft gelegd, opdat
ztjn opvolgers "een goede indicatie" zou-
den hebben waar zlj de boeken zouden
kunnen raadplegen. En daar is het brSna

twee eeuwen blij\/en li,_ugen.

Zwerftocht
Die 'rLlst' is de in.-ueleverde boeken niet
gegund 

'eeweest. 
Toen in 1816 Bloemen-

claal tot de nieuwe gemeente Broek c.a.

ging behoren, verhuisden de boeken van
Gor-rda naar Broek. Krachtens de archief-
wet van l9l8 werdenze overgebracht naar
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag
om tenslotte in 1989 naar onze regio terug
te keren in het Streekarchief Midden-Hol-
land in Gouda waar ze voor een ieder te
raadplegen zrjn.

Bronnen:
- Archief van de parochie St. Victor te

Waddinxveen.
R.F. Vulsma, Burgerlijke stctnd en be-
volkingsre gister ('s-Gravenhage, I 988).
Archief van de parochie H.H. Petrus en
Paulus te Reeuwrjk, inv.nr.24.
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Het niet ingeleverde trouwboek uit I680, gevat in een perkamenten band,
van de kathctlieke parochie te Reeuwijk

(archieJ'parochie Petrus en Paulus te Reeuwi.jk inv.nr 24)
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