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Redactioneel
De vorige editie van ons blad bevatte een interview 
met Jan Willemstein en verscheen pas na het overlijden 
van deze onderwijsman in hart en nieren. Had dat niet 
anders gemoeten, vroegen sommige leden zich af. De 
redactie zou echter niet weten hoe omdat het blad al 
gedrukt was toen de heer Willemstein overleed. Wel kan 
mogelijk als geruststelling dienen dat de heer Willemstein 
‘zijn’ artikel zelf nog heeft kunnen lezen in de vorm zoals 
het in het blad terecht is gekomen.
Verslagen over de Waddinxveense geschiedenis, opgetekend door ooggetuigen komen we niet 
zo vaak tegen. Papiermaker Albert van Os was zo’n ooggetuige. Hij schreef zijn herinneringen 
op over hoe Waddinxveen was veranderd tussen 1865, hij was toen tien jaar, en 1930, het jaar 
dat hij aan zijn project begon. Cees Verlooij zal in enkele bijdragen aandacht besteden aan deze 
herinneringen. In deze editie introduceert hij Albert van Os.
Midlife, jeugdige bewondering, wie zal het zeggen maar liefde voor stoere motoren wordt breed 
gedeeld, ook in Waddinxveen. Dick-Jan Thuis laat ons in zijn bijdrage kennismaken met enkele 
Waddinxveense clubs van motorliefhebbers.
In de reeks over herinneringen van oudere Waddinxveners, is deze keer Tini Asscheman-Möhle 
aan de beurt. Ton Broer en Floor van Tol spraken met deze vitale vrouw van bijna negenentachtig 
jaar.
De laatste bijdrage is van Gerard Breugem. Hij laat ons kennismaken met de herdenkingsmunt 
die in 1984 werd geslagen naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de spoorlijn Gouda-
Alphen aan den Rijn in dat jaar.

De redactie wenst u veel leesplezier
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In het eerder genoemde jaar 1930 belet een 
tijdelijk ongemak Albert van Os  te werken: “…
door ziekte in mijn beene [ben ik] genoodzaak te 
huis op mijn stoel te blijven”. Voor Van Os was 
dat natuurlijk onaangenaam, maar wij mogen er 
dankbaar voor zijn: Albert besluit zijn jeugdherin-
neringen aan Waddinxveen aan het papier toe te 
vertrouwen. Vervolgens vergelijkt hij de situatie in 
zijn jeugd met zijn eigen, toenmalige situatie.
“Dikwijls is bij mij de gedachte opgekomen een 
beschrijving te maken over Waddinxveen vanaf 
1865, toen ik tien jaar was en de verschillende 

Kopie van een schilderij van
de Schoone Haas, toen nog

met molen.
Bron: Familiearchief Van Lange

oorspronkelijk in beheer bij
A. Ripping en inmiddels

overgedragen aan het
Historisch Genootschap

Waddinxveen.

Cees Verlooij

Albert van Os schreef over het
verleden van Waddinxveen
Een introductie

veranderingen, die er nadien nog hebben plaats 
gevonden. Het bleef echter altijd bij plannen, tot in 
het voorjaar van 1930 een voeteuvel mij verhinder-
de mijn werkzaamheden te doen en ik mij dus in de 
gelegenheid zag, mijn plannen te volvoeren.
Ik weet wel, dat verscheidene oudere Waddinxve-
ners zich, hetgeen ik nu ga vertellen, zullen herin-
neren, maar het jongere geslacht zal hierin veel 
vinden, wat tot nog toe onbekend voor hen was en 
ik hoop beiden een poosje aangenaam te kunnen 
bezighouden, want naar mijn mening wil een ieder 
gaarne het verleden van zijn geboorte- en woon-

In 1930 besloot papiermaker Albert van Os, die in Waddinxveen geboren en 
getogen is, herinneringen aan zijn woonplaats op papier te zetten. Zo kon hij 
jongere plaatsgenoten kennis laten nemen van het verleden van hun dorp, zo 
vond hij. In deze bijdrage leren we wie Albert van Os was1.

1 Eerder maakte P. van Balen gebruik van de herinneringen van Albert van Os in zijn boek Uit de geschiedenis 
  van Waddinxveen, uitgegeven door Veldwijk Waddinxveen in 1940.Albert van Os met Gerrigje Vis.



Het dorp Waddinxveen  I  6

plaats weten en, indien hij dit weet, er ook wel eens 
aan herinnerd worden”.
Zijn verslag levert een unieke weergave op van de 
plaatselijke geschiedenis, een weergave die onmo-
gelijk zou zijn op basis van alleen de documenten 
die in archieven te vinden zijn.
In een aantal artikelen volgen we Albert op zijn 
tocht door Waddinxveen als hij zijn dorp beschrijft 
zoals dat er (volgens hem) in 1865 uitzag. Hij 
vergelijkt die situatie dan met die in 1930. Zijn 
waarnemingen worden toegelicht en vergeleken 
met de huidige tijd, gebruik makend van onze 
huidige kennis. Albert verontschuldigt zich voor zijn 
spelfouten: “De foute die ik maak zal uw mij niet 
kwalijk nemen want ik ben uw molenaar.” Uiteraard 
nemen we het hem niet kwalijk. Hij heeft vanaf zijn 
negende ongeveer vijfenzestig jaar hard gewerkt, 
maar een goede schoolopleiding zat er niet in.

Albert van Os
Van Os is geboren op zondag 1 juli 1855 om 
vijf uur in de middag in wat toen nog Noord-
Waddingsveen heette. Zijn vader is de 42-jarige 
papiermaker Aalbert, zijn moeder Trijntje de Gel-
der. Getuigen zijn ‘kleedermaker’ Willem Cats en 
papiermaker Pieter Slinger. Aalbert als ‘hebbende 
de schrijfkunst niet geleerd’ kan geen handtekening 
zetten op de akte, de getuigen kunnen dat wel. Dat 
is uitzonderlijk want een school wordt in die tijd niet 
of nauwelijks bezocht omdat kinderen al op vroege 
leeftijd beginnen met werken.
Van Os groeit op in een Waddinxveen dat geken-
merkt wordt door een kleine elite en een grote 
arbeidersklasse. Die laatste heeft het niet makke-
lijk. Hij schrijft er dit over:

“Nu, U zult wel begrijpen, dat het onder de arbei-
dersbevolking niet zoo rooskleurig gesteld was. Er 
werd gewerkt van ‘s morgens 4 uur tot ‘s avonds 
7, soms 8 uur tegen het karige loon (vaak minder) 
van ƒ 5,- per week. De meeste mannen zagen hun 
kinderen alleen ’s Zondags, daar de kinderen, wan-
neer zij thuiskwamen, reeds sliepen. En om bij te 
verdienen, moest de vrouw ook aan de papiermolen 
gaan werken, of als waschvrouw of landarbeidster 
fungeeren. Bij de laatste beroepen nam zij vaak 
haar kinderen mee, maar het gebeurde al te vaak, 
dat zij deze onverzorgd moest achterlaten. En, 
zooals gezegd, lezen of schrijven konden de mees-
ten niet, dus men had met domme menschen te 
doen. Wanneer de vrouw boodschappen ging doen 
en zij betaalde, wist zij vaak niet eens, wat zij terug 
moest ontvangen. Ook de vrouwen der winkeliers 
konden vaak niet rekenen, maar hadden toch een 
eigen manier om hun vorderingen op te schrijven 
b.v. als volgt XV00C. Het kruisje beteekende 10, V is 
vijf, 0 is 1 cent, C = ½ cent. Een aardige bere-
kening, vindt U niet? Nu moet U niet denken, dat 
alleen de vrouwen het gebrek hadden, om niet te 
kunnen rekenen of schrijven. De mannen brachten 
het er niet beter af.”

Papierindustrie
Waddinxveen kende in die tijd een levendige in-
dustrie. Gelegen aan de Gouwe was het een ideale 
plek voor de aanvoer van materialen en de afvoer 
van producten. Het is nu moeilijk voor te stellen 
dat er in Waddinxveen 51 windmolens2 hebben 
gestaan. Zij werden voor van alles en nog wat ge-
bruikt: het malen van graan, grutten, tras (toeslag 
voor mortels), het bemalen van polders, het zagen 
van hout en, niet in de laatste plaats, het fabriceren 
van papier. Na de Zaanstreek en de Veluwe was 
Waddinxveen het derde centrum van de Neder-
landse papierfabricage. Zestien molens hebben er 
tussen 1655 en het einde van de negentiende eeuw 
op de klassieke wijze papier gemaakt2.
Het leven van Van Os en zijn familie is onlosmake-
lijk verbonden met de papiermakerij. Zijn grootva-
der, Willem van Os (1775-1847) wordt in 1813, 
tijdens de Franse overheersing dus, aangeduid als 
papitier. De vader van Van Os, Aalbert geheten 
(1813-1887) is ook papiermaker. Het is dus niet 
vreemd dat  de zoon op jonge leeftijd op een mo-
len gaat werken om later papiermaker te worden.
Van Os schrijft dat hij negen jaar oud was toen 
hij begon op de korenmolen van J. van Erk, beter 
bekend als De Hoop. Hij heeft ook op de molen 
De Nijverheid gewerkt. Die molen werd door de 
Waddinxveners De Slingertjes genoemd en zou de 
laatste Waddinxveense molen zijn. In 1932 werd 

De molensteen afkomstig van de Schoone Haas.

2 http://www.molendatabase.org.
3 Piet Smit, Papierfabricage in Waddinxveen, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 25, editie 1 maart 2017



7  I  Het dorp Waddinxveen

hij afgebroken. Van Os werkte van vier uur in de 
ochtend tot halfacht in de avond, op zaterdag iets 
korter. Hij verdiende met zeker 80 uur per week 
werken 80 cent. Kinderarbeid met een werkdag 
van meer dan vijftien uur was toen nog heel nor-
maal. Kinderen gaan in die tijd wel naar school4. 
Van Os schrijft erover:

“Vroeger, omstreeks 1860, gingen alle kinderen 
van Waddinxveen naar één school, die toen aan 
het ‘Oude Dorp’ stond. Men zag ons dan gekleed 
als oude mannetjes en vrouwtjes op witte klompjes 
naar school gaan. Zoo af en toe kregen wij wel 
eens bezoek op school van den dominé of pastoor 
van der Back, welke laatste een klein, doch zeer 
vriendelijk persoon was”.

Van Os is elf jaar oud als hij enkele weken als 
noodhulp in De Schoone Haas werkt.

“Er was toen een molenaar W. Alphenaar, een 
schepper J. Buurman, Kors Koster een koetser, en 
Jan Vis die elkaar afloste. Aardig was het te zien 
dat deze oude papiermakers van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat met een blauwe slaapmuts op 
stonde papier te make”.

Willem Alphenaar (Noord-Waddinxveen, 18 mei 
1829), Jan Buurman (Zuid-Waddinxveen, 1 januari 
1807), Kors Koster (8 mei 1813) en Jan Vis (Broek, 
15 februari 1821) woonden naast elkaar in een rij 
huisjes aan de Zuidkade met nummer 13 (elk huis-
je had daarnaast een eigen volgletter). Hun baas, 
papierfabrikant Gerardus van Lange, woonde 
Zuidkade 11, de remonstrantse predikant Willem 
Hattinger Raven had als woonadres Zuidkade 14. 

Getrouwd
Op 25 oktober 1876 trouwt de dan 21-jarige 

4 Dit was de school die stond aan de Kerkstraat, de oudste school van Waddinxveen.

De laatste directeur van de 
Schoone Haas Gerardus van 
Lange (geboren 25 januari 1883 
te Waddinxveen en overleden 
14 december 1951 te Voorburg) 
met zijn vrouw Jacoba van Os 
(geboren op 4 april 1896,
overlijdensdatum onbekend). 
Gerardus was de zoon van
A.W. van Lange.
Bron: A. Ripping

In een hamerbak of kapperij werden grondstoffen als zeildoek, touw en visnetten fijn gemalen en ver-
mengd met water in een kuip. Later gebruikte men een rol met beitels, een hollander genoemd, om de 
grondstoffen fijn te malen. Een schepper schepte met een rechthoekige schepvorm voorzien van een gazen 
bodem vervezeld materiaal uit de kuip. De koetser drukte de gevulde vorm af op een op het koetshout 
gereed liggend vilt en gaf de vorm terug aan de schepper. Op het aldus gevormde vel papier legde de 
koetser weer een nieuw vilt. Het proces herhaalde zich totdat een stapel van bepaalde hoogte was bereikt,
een post genoemd. Een post nat papier werd daarna droog geperst. Daarna was de heffer aan de beurt. 
Die haalde de vellen papier tussen de vilten uit en perste ze nog een keer. De hang(st)er hing de vellen 
papier vervolgens te drogen. De reemaker ten slotte droeg zorg voor het inpakken van het papier.



Het dorp Waddinxveen  I  8

papiermaker Albert van Os met de 19-jarige Ger-
rigje Vis in Waddinxveen. Gebrek aan woonruimte 
laat het jonge paar geen andere keuze dan in te 
trekken bij de ouders van Gerrigje. Op 30 oktober 
1876 wordt Van Os bijgeschreven in het bevol-
kingsregister bij papiermaker Jan Vis en zijn vrouw 
Trijntje van Eijk.
Na de geboorte van dochter Trijntje in februari 
1877 wordt het tijd naar een eigen huis om te 
kijken. Na enkele verhuizingen vestigt het jonge 
paar zich in 1878 aan de Zuidkade. Albert woont 
dan tussen de pastorie van remonstrantse kerk 
en de molen De Schoone Haas. De pastorie werd 
later het woonhuis en de winkel van fietsenmaker 
De Bor. Het pand is inmiddels vervangen door 
nieuwbouw.
De broer van Albert, Cornelis Jacobus van Os, was 
ook papiermaker en woonde vlakbij aan de Zuid-
kade. Cornelis werd geboren op 14 februari 1859 
in Noord-Waddinxveen en trouwde met Elizabeth 
Aletta van der Hoeven. 
Het toeval wil dat in hetzelfde jaar dat Albert van 
Os in het huwelijk treedt, zijn latere werkgever ook 
trouwt, en wel op 29 december 1874. Dan trouwt 
papierfabrikant Adrianus Wijnandus van Lange 
in Gouderak met zijn nicht Adriana Cornelia van 
Lange. A.W. van Lange en Van Os zullen samen 
een belangrijke rol spelen in de papierindustrie en 
onlosmakelijk verbonden zijn aan het wel en wee 
van de De Schoone Haas. 

De Schoone Haas
Deze molen stond aan de Zuidkade tussen hout-
zaagmolen De Liefde (later de houtzagerij van Al-
blas) en de papiermolen De Nijverheid. Hij begon 
zijn bestaan in 1634 als houtzaagmolen.
In 1781 laat de eigenaar, Jan Soet, de molen 
afbreken. Molenmaker-timmerman Gerrit Lopiker 
krijgt de opdracht een nieuwe molen te bouwen 
voor het in die tijd enorme bedrag van f 24.300, - 

Dat het bouwen dorstig werk was moge blijken uit 
de rekening voor bier en jenever van f 208,70. In 
1783 is de mooie, grote molen maalvaardig. De 
eerste steen werd gelegd door de neefjes van Jan 
Soet, Bernardus Schoon en Jacobus van der Haas, 
beiden vierenhalf jaar oud. Door de samentrekking 
van de twee achternamen ontstaat de naam De 
Schoone Haas. 

Albert van Os schrijft erover: “Dit was voor een 
kenner en ook voor vele molenaars een prachtige 
molen zoo als er in uure ver in ’t rond geen was, 
een achtkant en zeker onder goede molenmakers 
gebouwd, alles was vierkant en glad geschaaft en 
flink hoog opgebouwd. Onder de kop van de as 
een sierlijke baard gebeelthout met vergulde num-
mer 1783. Aan de Oostkant een geschildert bord 
met een Haas en een jager met jachtgeweer, er 
onder het opschrift de Schoone Haas. Onder aan 
de muur een steen waarop stond, de eerste steen 
gelegd 3 sep 1783 door Ber. Schoon en Jacobus 
van der Haas”.

Er is jammer genoeg geen foto bewaard gebleven 
van deze molen. Wel is er een schilderij van de 
Waddinxveense kunstschilder G. Verwaal met daar-
op de molen De Schoone Haas. Het is onbekend of 
dit naar waarheid is geschilderd of ontsproten aan 
zijn fantasie5.

Van Lange
Jacobus van der Haas wordt later eigenaar en 
verkoopt de molen in 1846 voor f 16.000,-, aan 
meester-steenbakker François van Lange die op 
Hitland woont, gemeente Nieuwerkerk. Hij blijft 
daar wonen en laat het papier maken helemaal 
over aan zijn zoon Gerardus van Lange, die wel in 
Waddinxveen gaat wonen. Gerardus komt maar af 
en toe kijken en laat het werk over aan zijn zoon 
Adrianus Wijnandus van Lange. In het jaar dat 

Het schild van de 
Schoone Haas.

5 Er bestaat wel een afbeelding van dit schilderij maar die is te slecht voor publicatie
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Papierfabriek de Schoone Haas 
aan de Zuidkade 18 december 

1925.

deze  trouwt (1876), krijgt hij het hele beheer over 
de molen en de daarbij horende papiermakerij. 
En op 16 april 1880 neemt hij alles van zijn vader 
over voor het bedrag van f 12.000,-. In datzelfde 
jaar treedt Albert van Os in dienst bij A.W. van 
Lange. Zijn vrouw Gerrigje werkt er vele jaren als 
hangster.

Van Os bericht: “Het papiermake werd hoe langer 
hoe minder, zoo dat bij alle de gedachte leefde 
dat ook deze molen de Schoone Haas zal ook wel 
spoedig verdwijne, er waren al 7 papiermolens weg 
door brand, afgebroken en verplaats. Maar neen, 
men ging zoo al voort sukkele. Er waren hier geen 
papiermakers te vinden, en de oude were al ouder, 
van de andere molens waren er verscheidene de 
gemeente uit gegaan. Vele gingen naar een suiker-
fabriek in Rotterdam, zoo bleef men voort gaan tot 
dat de zoon van G. van Lange, Adrianus Wijnan-
dus van Lange een vak koos en dat was en zou 

Bronnen
Het handschrift van Albert van Os was in 1940 nog in handen van Gerard van Lange, de laatste directeur 
van de papierfabriek de Schoone Haas. Dat kunnen we concluderen uit het boek van P. van Balen Uit de 
geschiedenis van Waddinxveen, uitgegeven door Veldwijk Waddinxveen in 1940.Het is onbekend waar het 
nu is.
Het handschrift dat in het SAMH berust, is een afschrift van een gedeelte van het origineel. Het is overge-
schreven door A.R. van de Putte uit Gouda in 1940. Gedeeltes van het handschrift zijn ook te vinden in het 
standaardwerk van H. Voorn, De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, 
Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe in 1973 uitgegeven door Meijer Wormerveer BV. Een an-
dere bron is de familie van Van Os. 

papierfabrikant worden, en pakte de zaak ongeveer 
1873 flink aan, altijd nog op oude voet papier-
makende met de hand. Hij stelde alles in werk om 
met een voltallig personeel te gaan werke, liet zelfs 
papiermakers uit Gelderland komen, maar dat ging 
ook niet. Mijn broer Cornelis Jacobus van Os was 
wel de laatste (hand)papiermaker, die kwam op 
17-jarige leeftijd. In 1876 nam A.W. van Lange de 
zaak over van zijn vader, trouwde ook in 1876 29 
December, en ging in het huis wonen van zijn ou-
ders. De oude Heer liet een lief klein huisje bouwen 
op de Kerkweg en zoo lang hij kon kwam hij 2 keer 
daags naar de fabriek, meest op witte klompe en 
een Gouds pijpje, altijd vriendelijk en als hij vertrok 
en zeide: wees jullie maar voorzichtig, daar ik met 
uw pa (Gerard van Lange, redactie) nog al is ge-
vaarlijke werkjes hadden, want men hadt toen nog 
overal als nu geen gereedschap voor”. <

(Wordt vervolgd)
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Ooit, begin jaren twintig van de vorige eeuw, had 
de familie Roskam aan de Kerkweg het dealers-
schap voor de Amerikaanse Indianmotoren. Toen 
moet de liefde voor motoren van veel jonge Wad-
dinxveners begonnen zijn. Ik stel mij zo voor dat 
veel neuzen tegen de etalage werden gedrukt om 
de prachtige motoren te bezichtigen. Achter de 
winkel bevond zich een grote ruimte waar de smid 
zijn werk deed, maar waar ook een hokje was voor 
de reperaties aan de motoren.
In de jaren vijftig liet de bekende Waddinxveense 
motorrijder Bertus Olie zich uitdagen om met zijn 
motor over de boog van de spoorbrug over de 
A 20 bij Moordrecht te rijden. De stuntman won 
met ware doodsverachting de weddenschap. Voor 
gewone stervelingen moet het denkbeeld ongeveer 
25 meter boven de rails op een boogconstructie 

Liefde voor ronkende motoren is ook aan Waddinxveen niet voorbijgegaan.

Dick-Jan Thuis

Waddinxveense motorliefhebbers

van ca. 70 cm breed te rijden een waar schrikbeeld 
zijn geweest.

Eerste motorclub
Halverwege de jaren zeventig kwamen enkele 
Goudse jongens met een grote liefde voor de 
Harley Davidson  bij elkaar en richtten een heuse 
MC 1% motorclub1 op. Acht tot negen Waddinx-
veners waren lid van deze motorclub die de naam 
Black Harleys kreeg. Met enige regelmaat reden de 
mannen met hun Harley’s door ons dorp. Het zag 
er allemaal gevaarlijk uit voor de Waddinxveense 
burgers, die mannen op hun grote motoren met 
hun spijkerjassen waarop kleurige symbolen waren 
bevestigd.
Bij andere Waddinxveense jongens ging het op 
een gegeven moment ook kriebelen, vaak waren 

Roskam aan de Kerkweg
had het dealersschap voor de Amerikaanse Indianmotoren.

1 De term 1%MC zou als volgt zijn ontstaan: op een evenement in het Amerikaanse Hollister in 1947 braken 
  gevechten uit. Een bestuurder van de American Motorcyclist Association (AMA) zou toen verklaard hebben 
  dat 99% van alle motorrijders fatsoenlijke burgers zijn, oftewel law abiding citizens. Het gedeelte dat zich 
  niet aangesproken voelde, noemde zich vanaf dat moment 1%.



ze niet veel ouder dan achttien jaar. Ze vormden 
een hechte vriendengroep, overwegend afkomstig 
uit de Oranjewijk, en hingen geregeld rond op het 
Koningin Wilhelminaplein waar ze voor nogal wat 
overlast zorgden. Omdat het gemeentebestuur de 
situatie op het Wilhelminaplein niet onder controle 
kreeg, werd het oude gemaal Van der Breggen aan 
de Kanaaldijk ingericht als jongerencentrum. Theo 
Lam was de spreekbuis en trad op als intermediair 
tussen de jongens en het gemeentebestuur.
Al snel werd het jongerencentrum het clubhuis van 
de nieuw opgerichte motorclub Savage Skulls. Ge-
regeld reden de jongens op hun ronkende motoren 

door ons zo rustige dorp. Dat werd een ride out 
genoemd. Menige puber droomde ervan ooit eens 
te mogen meerijden.

Navolgers
Een andere vriendenclub, ontstaan in de jaren 
tachtig, heeft een clubhuis aan de Sint Victorstraat, 
uitkijkend op de Kanaaldijk. Dat clubhuis heet 
De Loods. De leden komen tot op de dag van 
vandaag regelmatig een biertje doen en natuurlijk 
rijden ze nog regelmatig met hun motoren door 
ons land.
In de jaren negentig werd in ons dorp een nieuwe 
motorclub opgericht die Comancheros ging heten. 
Aanvankelijk had die geen eigen clubhuis en zwier-
ven de leden door Waddinxveen. Zij kraakten on-
der meer een oud huisje aan de Wilhelminakade. 
Uiteindelijk kwam er een prachtig clubhuis aan de 
Zuidelijke Dwarsweg/Tweede Bloksweg. Zij orga-
niseerden heuse biker shows op het parkeerterrein 
naast wat toen nog het kantoor van de Rabobank 
was. Dat waren goed georganiseerde shows met 
live dancemuziek en vooral veel prachtige motoren 
(vooral Harley’s). Deze motorclub bestaat inmid-
dels niet meer. 

Vandaag
Er komen vandaag de dag in ‘t Gemaal nog im-
mer leden om een biertje te drinken of om te sleu-
telen aan hun motoren in de eigen werkplaats. Dit 
zijn kinderen en kennissen van de oude generatie 
Savage Skulls. Ook komen er oud-leden van de 
jeugdgroep Hell Dogs. Zij hielden met regelmaat 
shows op hun terein, shows die door belangstellen-
den uit heel Nedeland druk werden bezocht.
Wel neemt het aantal bezoekende leden af en lijkt 
het kaarsje van deze motorclub langzaam uit te 
doven. <

Motorpolo tijdens Koninginnedag (vermoedelijk jaren vijftig) op het land langs het Noordeinde.

Biker show op het parkeerterrein naast wat toen nog het kantoor van de Rabobank was.
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Nadat Anthonie Möhle, de latere opa van Tini, we-
duwnaar was geworden, verhuisde hij met zijn zes 
kinderen van de Haarlemmermeer naar een boer-
derijtje aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen. 
Daar probeerde hij een nieuw leven op te bouwen 
met drie hectare eigen grond en negen hectare die 
hij van de familie Van der Torren pachtte. De derde 
van zijn zes kinderen, Johannes Möhle (1902), 
die jonge Hannes werd genoemd, raakte daar 
vertrouwd met het boerenleven. Op het boerderijtje 
werden gewassen als aardappels, bieten, tarwe en 
spruiten verbouwd
Moeder Maartje van der Knijff (1906) woonde op 
de met riet gedekte boerderij die stond op de dam 
die vroeger de Donderdam heette. Dat is waar nu 
de Onderweg een scherpe bocht naar links maakt 
en waar rechts het Schravenwildertpad begint, het 
fietspad door het Bentwoud in de polder Achterof. 
Tot het midden van de achttiende eeuw werden hier 
schepen over de dam getrokken die vanaf de Rotte 

Tini Asscheman.
Bron: familiearchief. 

A. Broer en F.M. van Tol

Herinneringen van oudere Waddinxveners
Tini Asscheman-Möhle

via Moerkapelle, Waddinxveen en de sluis aan de 
Nesse door de Gouwe verder wilden varen1. De 
boerderij brandde in 1943 tot de grond toe af.

Trouwen
Hoe Hannes en Maartje elkaar leerden kennen, 
weten we niet. Wel is bekend dat zij op 24 juli 
1929 trouwden en bij opa Möhle introkken. Han-
nes was toen al begonnen aan de bouw van een 
eigen huis aan het Noordeinde, nummer 83. Dat 
staat er nog, tegenover de houtzagerij van Huur-
man. In dit huis werd 25 april 1931 hun tweede 
kind, Trijntje (roepnaam Tini), geboren. 
Het nieuwe huis bleek al snel te duur, maar geluk-
kig diende zich een beter betaalbaar onderkomen 
aan. Het was in die tijd gebruikelijk dat landar-
beiders per jaar (van 1 maart tot 28 februari) een 
contract aangingen en dan een kleine woning ter 
beschikking kregen. Hannes had zich verhuurd aan 
A. Schipper, die een akkerbouwbedrijf had aan de 

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw was het voor veel gewone Wad-
dinxveners geen vetpot. Hoe beleefden zij wat er in hun tijd in Waddinxveen 
gebeurde? Ton Broer en Floor van Tol vroegen het aan Tini Asscheman.

1 W. Paul, De Donderdam, Het dorp Waddinxveen, jaargang 22 nummer 1, maart 2004
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Zesde Tochtweg. Zo kon het gezin - Tini was een 
maand oud - verhuizen naar een kleine daggel-
derswoning aan dezelfde weg. Bijkomend voordeel 
was dat Hannes zo gemakkelijk ‘een handje kon 
bijsteken’ op de boerderij van zijn vader.
Opa Möhle overleed in 1945. Hannes erfde de 
boerderij met bijbehorend land en het gezin kon 
de kleine daggelderswoning verruilen voor deze 
boerderij. Zo werd Hannes van daggelder eigen 
baas. De omstandigheden waren overigens ook 
op de boerderij nog vrij primitief. De boerderij 
werd pas na 1945 - als laatste - aangesloten op 
het elektriciteitsnet en het gezin moest tot die tijd 
met lampen op petroleum en methaangas het huis 
verlichten. Dat gas (brongas) kwam uit de bodem 
of sloot en werd opgeslagen in een gashouder.

Krap wonen
Het gezin Möhle woonde dus van 1931, Tini’s 
geboortejaar, tot 1945 in een kleine daggelderswo-
ning en telde na verloop van tijd dertien personen: 
zeven dochters en vier zonen, en vader en moeder 
natuurlijk. Het was dus passen en meten. 
Beneden in de woonkamer waren twee bedsteden 
met daartussen de toegang tot een ondiepe kelder 
waar een flink deel van de wintervoorraad werd 
bewaard.
De levensmiddelen kwamen hoofdzakelijk uit 
eigen tuin of stal. In blauwe, Keulse aardewerken 
potten zaten de bonen in het zout, flink veel zout 
om bederf te voorkomen. Deze potten werden 
afgesloten met een houten plankje met daarop een 
grote, zware kei. De inhoud was zo zout, dat die 
meerdere keren gespoeld moest worden voor die 
eetbaar was.

Het zelf gemeste varken werd in november geslacht 
en verdween voor het grootste deel in weckfles-
sen. De uitgebakken vetdelen bewaarde men als 
houdbare kaantjes, het gesmolten vet ging bij de 
weckflessen. De zijden spek werden gerookt en 
in kussenslopen aan de hanenbalken op zolder 
gehangen. Zo kon er geen ongedierte bij komen.
Op die zelfde zolder stonden de bedden. Je moest 
er schuifelend langs om je eigen bed te kunnen 
bereiken. Dat waren een- of tweepersoonsbedden. 
Een gordijn hing tussen het deel waar de jongens 
sliepen en dat gereserveerd voor de meisjes. Zon-
der verwarming, het was in strenge winters op die 
zolder ijs- en ijskoud.
De woonkamer werd verwarmd door een op eier-
kolen gestookt fornuis met een kookplaat. Daarop 
kon water verwarmd worden en koffie gezet. 
Hier schaarde de hele familie zich om de grote 
uitschuiftafel als er gegeten moest worden. Na de 
maaltijd werd de vaat in een grote teil afgewassen.
De achterliggende keuken had eensteensmuren 
zonder enige isolatiewaarde. Hier werd gekookt op 
een fornuis met uitneembare ringen zodat de pan-
nen wat verzonken in het vuur konden hangen. Zo 
werd de warmte sneller overgedragen. 

Reinheid en regelmaat
Om zo’n groot gezin ordentelijk te runnen moest 
er door iedereen worden aangepakt. Zo werden 
de taken in het gezin toegewezen op basis van 
leeftijd en capaciteiten. Te denken valt aan aardap-
pelen schillen (vooral dun en zuinig), schoenen 
poetsen, sokken stoppen, knopen aannaaien, 
strijken, de moestuin of de dieren verzorgen en 
hokken schoonmaken. Tijdens de oorlog verviel 

Het boerderijtje aan de Zesde Tochtweg. Bron: familiearchief.
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het schoenpoetsen omdat toen alle gezinsleden bij 
gebrek aan schoenen op klompen liepen.
Moeder Maartje was een heel propere vrouw. Alles 
moest en zou schoon en vooral netjes en geordend 
zijn. In die kleine behuizing met weinig middelen 
voorhanden, moest de persoonlijke hygiëne streng 
gehandhaafd worden. Dat betekent voor het eten 
altijd handen wassen en op zaterdag allemaal 
de wekelijkse wasbeurt in dezelfde teil, de oudste 
eerst, de jongste als laatste.
Maandag was wasdag. Wassen was handwerk met 
behulp van wasketel, stamper, schuimklopper, was-
bord en borstel. Wringers waren er niet, laat staan 
centrifuges. Als het water daar schoon genoeg 
voor was, kon er worden nagespoeld in de sloot. 
Daarna werd alles aan de lijn gehangen of op de 
bleek (een grasveldje) te drogen gelegd.
Terugkijkend beseft mevrouw Asscheman dat er 
toch heel hard aangepakt moest worden en dat 
haar moeder wel eens tot het gaatje ging. Ze 
vraagt zich af hoe die nog tijd vond om voor al die 
meiden jurkjes te naaien. Een vrouwenhand en een 
paardentand staan nooit stil, is een gevleugelde 
uitdrukking en die gold zeker voor moeder Maartje.

School
De kleuterschool ging aan Tini voorbij. Die was 
toen nog niet verplicht. Ze woonde weliswaar in 
Waddinxveen maar de lagere school bezocht ze in 
Moerkapelle. Dat was dichter in de buurt, de buur-
kinderen gingen ook in Moerkapelle naar school. 
Ze heeft lager onderwijs (klas een tot en met zes) 
en een jaar van het voortgezet lager onderwijs ge-
volgd2. Door de oorlog miste ze het achtste jaar. Ze 
bewaart prettige herinneringen aan haar schooltijd 
en herinnert zich het klassikaal opdreunen van de 
jaartallen bij de geschiedenisles, van de tafels bij 
het rekenen en van plaatsnamen bij de topografie.
’s Maandags moest je het opgedragen psalmversje 
vlot uit het hoofd kunnen opzeggen. En wat te den-
ken van het leren schrijven met de kroontjespen? 
Die pennen waren erg scherp en bleven nogal 
eens haken achter een vezel van het wat ruwe en 
goedkope papier. Inktvlekken waren dan niet te 
vermijden, ook al deed je nog zo je best. Je kreeg 
dan een standje, alsof je er ook maar iets aan kon 
doen!
Er heerste een ijzeren discipline. Zo liep een stren-
ge onderwijzer regelmatig met een liniaal door het 
gangpad, links en rechts flinke tikken uitdelend.
Schoolreisjes waren in die tijd eenvoudig en altijd 
per fiets. Ze gingen naar de speeltuin Plaswijck te 
Hillegersberg of naar museum Bisdom van Vliet te 
Haastrecht. Het hoogtepunt daar was het bezoek 
aan speeltuin De Kleine Betuwe. Daar zeilde je met 

een vliegtuig aan een kabel naar het waterbassin 
aan het einde, in de hoop niet kletsnat te worden. 
“Ik heb”, vertelt  mevrouw Asscheman verder, 
“samen met zus Corrie zo’n schooltrip gemaakt, op 
een tandem. Dat vonden we best griezelig want we 
hadden nog nooit op zo’n fiets gereden.”
De oudere zus Corrie zocht na de schooltijd een 
baan en Tini, eenmaal van school, bleef thuis om 
het gezin gaande te houden. Verder leren was 
eerder uitzondering dan regel.
Eenmaal getrouwd en druk met haar eigen gezin 
en de zaak heeft zij nog overwogen om de moe-
dermavo te volgen maar door alle beslommerin-
gen is het er niet meer van gekomen.

Kerkelijk leven
De familie was lid van de gereformeerde kerk en 
trouw bezoeker van de diensten in de Kruiskerk 
aan de Kerkweg. Dominee J. Snoey was daar in 
die tijd voorganger. ’s Zondags gingen de meeste 
gezinsleden twee keer naar de kerk; de ouders met 
de kleinsten per fiets en de ouderen lopend. Dat 
kostte hun per zondag ruim zes uur. Ach ja, wat 
heet rustdag?
Door de week volgde Tini catechisatie bij de domi-
nee en daarna ging ze naar de meisjesvereniging. 
Dat was in de vroege avond en sloot niet direct 
aan op die catechisatie. Er was echter te weinig tijd 
om tussendoor naar huis te gaan, maar gelukkig 
kon ze dan bij de familie Van Gils, die tegenover 
de kerk woonde, een boterham eten. Bij dominee 
Snoey heeft Tini ook geloofsbelijdenis gedaan.
De betrokkenheid bij de kerkelijke gemeenschap 
nam altijd een belangrijke plaats in bij het gezin. 
Het ontbrak vader Möhle aan tijd om kerkelijke 
functies te vervullen maar hij zong wel in het kerk-
koor Dient den Heer. Ook Tini’s moeder was lange 
tijd te druk met haar gezin maar toen dat minder 
werd, sloot zij zich aan bij de vrouwenvereniging.

Ontspanning
Het was geen speelparadijs, dat grote gezin in dat 
kleine huis. Speelgoed was in die tijd vrij zeldzaam 
en, indien aanwezig, veelal zelf gemaakt. Zo kon je 
punniken met een oud garenklosje met daarin spij-
kertjes en met wat oude wol van een uitgehaalde 
trui. Je punnikte dan met veel geduld en doorzet-
tingsvermogen een lang koord van wol waarmee 
je dan weer iets kon maken. Een springtouw was 
goedkoop en bij uitstek geschikt voor meisjes.
Jongens maakten van een oud fietswiel een hoe-
pel, van een oude kinderwagen een zeepkist of 
van sigarettenpakjes een kaartspel. Ook gingen 
ze knikkeren of deden landjepik. Voor allemaal 
waren spelletjes als boompje wisselen, tikkertje 

2 Het Voortgezet Lager onderwijs (vglo) was bedoeld voor kinderen die niet naar een voortgezette opleiding
  konden maar zo wel tot hun veertiende jaar scholing hadden, wat verplicht was.

Noordeinde 83.
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en wegkruipertje van alle dag. Vader Hannes zat 
regelmatig met zijn zoons te dammen.
Lezen was een geliefd tijdverdrijf. De Negerhut van 
oom Tom, Pietje Bel en Dik Trom werden graag 
gelezen evenals de boeken van bijvoorbeeld W. 
G. van der Hulst. Maar het meest gelezen boek 
was de Bijbel, die elke dag na de maaltijd op tafel 
kwam.
Televisie was er nog niet, telefoon evenmin. Men 
luisterde naar de radio, naar bijvoorbeeld een 
hoorspel. Voor de ouderen was er G.B.J. Hilter-
mann, die wekelijks een toelichting gaf op De 
toestand in de wereld.
Uitgaan was er nagenoeg niet bij en beperkte 
zich tot een logeerpartij bij oma en opa. Mevrouw 
Asscheman herinnert zich nog goed dat er bij de 
buurman een nieuwe schuur werd gebouwd. Op 
een dag vroeg aannemer De Graaf uit Moerkapel-
le alle Möhle kinderen en tantes mee in een grote 
personenauto, voor een uitje. Dat was een onge-
kende en spannende belevenis: met zijn allen in 
die auto met extra zitplaatsen op kistjes. We gingen 
naar Katwijk aan Zee. Maar zwemmen? Mooi niet: 
“We hadden niet eens een zwempak bij ons.”

Feestdagen
Feestdagen werden sober doorgebracht. Sinter-
klaas werd wel gevierd maar zonder Sint en Piet. 
Er stond een grote jute zak op de stoep die wel van 
Sint en Piet zou zijn. Daarin bleek voor iedereen 

een zakje met snoep te zitten met onder meer een 
suikerbeest of een taaitaai- of speculaaspop. “De 
Sint wist kennelijk precies met hoeveel we waren in 
huize Möhle.”
De kerstdagen brachten ze zonder boom met 
kaarsjes door en het feestelijk karakter van de 
maaltijd bleef beperkt tot lekkere stoofpeertjes.
Het bijzondere van oud en nieuw was niet het vuur-
werk of carbidschieten, daaraan werd geen geld 
besteed. Neen, bijzonder was het eten van veel 
oliebollen! Tot zij het huis verliet, heeft Tini jaarlijks 
bergen oliebollen gebakken.
Met Pasen kwamen er eieren op tafel maar buiten 
de gebruikelijke kerkgang waren er geen bijzon-
dere momenten.

Huwelijk
Tini werd net als haar vader lid van het kerkkoor 
Dient den Heer. Zij zong daar de altpartij. Ene Jaap 
Asscheman was ook lid van Dient den Heer. Met 
zijn basstem maakte hij kennelijk indruk op Tini. 
Jaap, die in Boskoop was geboren, kwam uit een 
gezin met tien kinderen.
Vader Asscheman begon als meubelmaker bij de 
Fa. Modderkolk en Dijs. Dit bedrijf stond aan de 
Kerkweg waar nu de Heuvelhof is. Met financiële 
hulp stichtte hij in 1926 een expeditiebedrijf en 
een vaste bodedienst in de omgeving van Wad-
dinxveen. Zoon Jaap haalde zijn rijbewijs en kreeg 
een baan als melkrijder voor de fa. Kool aan de 
Sniepweg. 
Toen er in 1950 een duplexwoning aan de Ieplaan 
beschikbaar kwam, kon er op 19 oktober van dat 
jaar worden getrouwd: Jaap parmantig in een 
gehuurd pak en Tini als 19-jarige bruidje in een 
mooie trouwjapon.
Na de geboorte van het tweede kind verhuisde het 
gezin Asscheman naar de Dorpstraat en daarna 
naar het huis aan de Kerkweg dat De Puist werd 
genoemd.
In 1962 neemt Jaap het expeditiebedrijf van zijn 
vader over.
Het jonge stel krijgt zes kinderen, vier jongens en 
twee meisjes. Daardoor is het huis aan de Kerkweg 
te klein en dus verhuist het gezin naar de Esdoorn-
laan 15, en in 1968 naar de Sweelinckhof.

Familie
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw heerste er 
hier en daar de gedachte dat Nederland wel eens 
vol zou kunnen raken en dat er elders in de wereld 
meer kansen waren. De overheid bevorderde 
emigratie naar landen als Canada, Australië en 
de Verenigde Staten. Uit huize Möhle vertrekken 
broer Anton in 1951 en oudste zus Corrie in 1952 
naar Canada om daar een nieuwe toekomst op te 
bouwen.
In 1987 wil het echtpaar Asscheman de naar 
Canada geëmigreerde zus en broer van Tini be-

De kleine daggelders-
woning aan de Zesde

Tochtweg.
Bron: familiearchief
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zoeken. Die reis gaat echter niet door omdat Jaap 
gaat sukkelen met zijn gezondheid. Maar in 1992 
trekt Tini de stoute schoenen aan en bezoekt alléén 
haar broer en zus in Canada.
Als het huis aan de Sweelinckhof te groot wordt, 
verhuist het echtpaar in 1995 naar de Tollenslaan 
51. Daar overlijdt Jaap in 2001. 

Alleen verder
Mevrouw Asscheman bleef niet bij de pakken 
neerzitten en ging verder met een actief leven. Al 
toen Jaap ziek was, begon ze met aquarelleren. Ze 
haalde haar rijbewijs toen ze veertig was en kruipt 
ook nu nog regelmatig achter het stuur. Maar ze 
heeft inmiddels besloten niet meer per auto de 
snelweg op te gaan.
Haar passie is wandelen. Wandelingen van 12 km 
vond ze maar een peulenschilletje. Met vier zussen 
liep ze onder meer de 16 km lange Bloesemtocht. 
Voor de gezelligheid en veiligheid wandelt ze nog 
steeds in groepsverband.
Fietsen is een ander hobby. Daarbij steekt deze pit-
tige vrouw menigeen de loef af. Zo fietste ze zeven 
jaar achter elkaar de Lauratocht: vier dagen elke 
dag 100 km en dat zonder elektrische onder-
steuning. En op tachtigjarige leeftijd maakte Tini 
met zus Ali de fietstrip Amsterdam -Alkmaar- den 
Helder- Alkmaar en terug naar Amsterdam. De 
langste dagtrip was 105 km. 

Waddinxveen
Hoe kijkt Mevrouw Asscheman vandaag tegen de 
Waddinxveense samenleving aan? Dat door de 
uitbreiding van Waddinxveen de dorpse samen-
hang behoorlijk is afgenomen ervaart ze als een 
verarming. Mensen groeten elkaar bijna niet meer, 

ook al wonen ze soms op de zelfde galerij. Het is 
stuitend hoe ouderen en hulpbehoevenden soms 
worden bejegend. Het respect voor ouderdom is te 
veel verdampt.
Binnen verenigingen en kerken is er gelukkig wel 
een zeker wij-gevoel. Daar binnen kun je dingen 
nog met elkaar delen. Dat is zeker waardevol. Ook 
waardevol is dat er in het sociale domein best veel 
wordt georganiseerd.
Alles overziende vindt Mevrouw Asscheman dat ze 
een rijk en mooi leven heeft mogen leiden met veel 
positieve elementen die haar tevreden en tot grote 
dankbaarheid stemmen. <

Mevrouw Asscheman (links voor) aan de wandel. Bron: familiearchief

Lijndienst en expeditie
J. Asscheman.
Bron: familiearchief
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Al aan het einde van de negentiende eeuw waren 
er al plannen voor de aanleg van een spoorlijn 
tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Deze lijn 
werd van belang geacht voor de ontsluiting van de 
kwekerijen in de omgeving van Boskoop, de verste-
viging van de economische positie van deze plaats 
en de ontlasting van het wegennetwerk rondom het 
dorp.
Een Spoorwegcommissie, in 1896 in Boskoop 
opgericht, moest die plannen verder uitwerken. In 
1908 hadden de Staatsspoorwegen hun berekenin-
gen van de kosten voor de aanleg van de spoorlijn 
klaar: ƒ1.782.000. De vier betrokken gemeen-
tes (Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen 
aan den Rijn) moesten samen ƒ300.000 op tafel 
leggen. Uiteindelijk zou Waddinxveen ƒ30.000 
betalen. 
In 1916 werd het definitieve tracé bekend en had 
de Tweede Kamer het wetsontwerp tot bevordering 
van den aanleg van rijkswege van een spoorweg 
van Gouda over Waddinxveen en Boskoop naar 
Alphen aangenomen. De regio diende ƒ1.000.000 

Feestelijke opening spoorweg op 
6 oktober 1934, met tweede van 

links burgemeester Troost.

G.T. Breugem

Waddinxveen op de penning
Vijftig jaar sporen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn

bij te dragen aan de realisatie. De betrokken 
gemeenten en andere belanghebbende partijen 
hadden eind 1916 het budget rond zodat in 1922 
kon worden begonnen met het verwerven van 
de noodzakelijke gronden. Daarna werd gestart 
met de aanleg van de onderbouw, de bruggen en 
viaducten.

Vertraging
De uitvoering van een en ander was aanleiding 
tot Waddinxveense protesten, uitmondend in een 
felle antispoorwegcampagne. Vooral de boeren in 
het dorp waren het niet eens met de onteigening 
van hun grond en lieten van zich horen. Daarnaast 
veroorzaakte de drassige bodem vertraging en 
bovendien bleken de kosten de pan uit te rijzen.
Deze tegenslagen deden de steun van de ge-
meenteraad van Waddinxveen voor de bouw van 
de spoorlijn verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
De raad was van mening dat door de opmars 
van autobussen en vrachtauto’s de getallen voor 
personen- en vrachtvervoer lager zouden zijn dan 

Op 6 oktober 1934 werd de spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan den Rijn 
feestelijk geopend. Vijftig jaar later was dat reden voor een feestje en het 
slaan van een jubileumpenning.



Kenmerken uitgegeven munten  Zilveren munt  Tombak munt

Diameter     37,9 mm   37,9 mm

Dikte     2,4 mm   2,4 mm

Gewicht     24,88   21,22

Materiaal     Zilver (925/1000)  Tombak

Nieuwprijs per stuk    ƒ 70,00   -

Oplage (aantal stuks)   2.000   100

aanvankelijk geschat. Daarom nam hij op 25 juni 
1923 een motie aan waarin de opvatting werd 
verwoord dat bij ongewijzigde omstandigheden de 
aanleg van de spoorlijn niet moest doorgaan.
Het gemeentebestuur van Waddinxveen stond met 
deze opvatting alleen, want ook de inwoners, land-
bouwers en industriëlen van Waddinxveen deelden 
de mening van hun gemeentebestuur niet. Nog in 
1927 stelt het Waddinxveense college dat, gelet op 
de totale ommekeer in het personen- en goederen-
vervoer, een lokaal spoorlijntje geheel uit de tijd is 
en doet het voorstel een autoweg aan te leggen. 
Maar pas nadat een rijkscommissie heeft aange-
toond dat het plan voor een autoweg niet haalbaar 
is, gaat de Waddinxveense gemeenteraad op 28 
juli 1927 schoorvoetend akkoord met de voltooiing 
van de spoorlijn.
Deze komt in 1934 gereed en heeft dan uiteindelijk 
ruim ƒ6.400.000 gekost1.

Opening
Op 6 oktober 1934 is de feestelijke opening. In 
Gouda stapt het gezelschap van genodigden in de 
vier fraaie tweedeklasrijtuigen met middengang en 
maakt het de eerste rit over de nieuwe spoorlijn. 
De locomotief is rijkelijk versierd met guirlandes en 
bloemen.
Op het station Waddinxveen verwelkomt het 

plaatselijke muziekkorps de gasten met vrolijke 
muziek. Burgemeester P.A. Troost is in zijn speech 
kort van stof. Hij meent te mogen stellen dat niet 
alle Waddinxveners tegen de spoorlijn waren, maar 
dat nu iedereen er blij mee is en het beste ervan 
wil maken2. Na het bezoek aan het met bloemen 
versierde stationsgebouw vertrekt het gezelschap, 
toegejuicht door talrijke Waddinxveense ingezete-
nen, naar de volgende stop in Boskoop. 
Hoewel het voortbestaan van de spoorweg meer 
dan eens in gevaar is geweest, heeft de lijn  uitein-
delijk toch een vaste plaats verworven in de Wad-
dinxveense samenleving. 

Munten
Bijna vijftig jaar na de feestelijke opening neemt 
T.W. (Teus) Verweij het initiatief tot de uitgifte van 
een zilveren jubileumpenning. Hij wist met veel 
moeite met de vier burgemeesters van de betrok-
ken gemeenten een afspraak te maken om met 
enig vertoon op 27 september 1984 de eerste 
exemplaren te slaan. De Rijksmunt had toen echter 
geen tijd. 
Die tijd was er wel op 2 oktober 1984. Vooraf 
ontstond enige verwarring over de vraag wie de 
‘eer van de eerste’ moest krijgen. Burgemeester 
C.M. (Kees) van der Linden noemde de penning 
een Waddinxveens initiatief en vond daarom dat de 
keuze op hem moest vallen. En zo geschiedde. 
Op de voorzijde van deze penning staat een af-
beelding van de locomotief waarmee de spoor-
lijn op 6 oktober 1934 werd geopend. Op de 
achterzijde staan de vier wapens en namen van de 
gemeenten die stations aan de spoorlijn hebben. Er 
zijn tweeduizend zilveren penningen geslagen3 die 
verkocht werden bij de filialen van de Coöperatieve 
Rabobank in Gouda, Waddinxveen, Boskoop en 
Alphen aan den Rijn. Daarnaast zijn er honderd 
penningen van koper (vermoedelijk tombak, een 
goedkope koperlegering, red.) geslagen. Deze pen-
ningen waren bestemd voor privéverzamelingen 
van Verweij en van de betrokken burgemeesters en 
zijn niet in de handel verkrijgbaar geweest. <

1 Het Dorp Waddinxveen, een uitgave van het Historisch genootschap Waddinxveen, jaargang 12 (2004), 
  nummer 4
2 Paktijd, uitgave van de Historische Vereniging Boskoop, deel 16 (maart 2004)
3 Certificaat van de zilveren jubileumpenning

Bronnen
De beperkt beschikbare 

ruimte bracht de redactie 
ertoe het uitgebreide noten-

apparaat terug te brengen tot 
de vermelding dat naast de in 

de noten vermelde bronnen 
gebruik is gemaakt van arti-

kelen uit de Rijn en Gouwe, de 
Gouwe Koerier, de Goudsche 

Courant, het Alphens Dagblad 
en de Rijnlandse Courant.

De Tombakmunt.
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75 jaar bevrijding
Dit jaar is het vijfenzeventig jaar geleden dat Nederland en dus ook Waddinxveen werd bevrijd. Het HGW besteedt daar in drie tentoon-
stellingen aandacht aan.

Verhalen uit de oorlog en daarna, Waddinxveen 1940-1946
Waar: Promenade 79-81
Wanneer: 18 april - 25 juni 2020
Open: op donderdag, vrijdag, zaterdag 14.00-16.00 uur

Voorwerpen van de bevrijding
Waar: Bibliotheek de Groene Venen in Cultuurhuys de Kroon in de vitrine tegenover de balie van de bibliotheek..
Wanneer: 4 april - 4 juli 2020
Open: tijdens de openingstijden bibliotheek.

Nederlandse verhalen in de trapvitrines
Waar: Foto’s in de vitrines langs de grote trap in Cultuurhuys de Kroon en in de etalages aan de buitenkant
Wanneer: 24 april - 12 mei 2020
Open: tijdens de openingstijden van Cultuurhuys de Kroon.

We laten Waddinxveense voorwerpen, archiefstukken en foto’s zien uit onze eigen collectie. We zijn nog op zoek naar echte Waddinx-
veense voorwerpen met een verhaal, maar ook naar bevrijdingsverhalen en voorwerpen van buiten Waddinxveen. Heeft u nog iets liggen 
en mogen we dat lenen voor een van de tentoonstellingen? Neem dan zeker contact op met Bart Wiekart, tel 0182-610 007 of email
a.a.wiekart@hgwaddinxveen.nl

Het bestuur zoekt nieuwe interviewers 
Het HGW vindt het belangrijk de verhalen vast te leggen van dorpsgenoten, die al lang in Waddinxveen wonen en er vaak ook hun
jeugd hebben doorgebracht. We gaan hen interviewen over het dorp van hun jonge jaren, hun werkzame leven, personen en gebrui-
ken uit hun tijd. Deze verhalen worden op de website van het HGW gezet. Ook wordt in elke editie van ons kwartaalblad een interview 
opgenomen. Er is een lange lijst van te interviewen personen. We zijn daarom op zoek naar meer interviewers. Vindt u het leuk om met 
mensen te communiceren en hun verhalen schriftelijk vast te leggen, meld u zich dan bij het secretariaat: secretaris@hgwaddinxveen.nl. 

Informatie van de penningmeester
• De Algemene Ledenvergadering van 16 april jl. heeft het voorstel van het bestuur overgenomen de contributiebedragen,
   die sinds 2014 niet verhoogd zijn, voor 2020 als volgt vast te stellen: 
• Voor leden woonachtig in Waddinxveen: e 20,00 per jaar. (Was e 17,50.)
• Voor leden woonachtig buiten Waddinxveen e 32,50 per jaar. Dit i.v.m. de portokosten, die    overigens hoger zijn dan
   e 12,50 per jaar. (Was e 30,00.)
• Als u een incassomachtiging heeft afgegeven, wordt eind maart het lidmaatschapsgeld van uw rekening afgeschreven.

Nieuwe leden
M. Berghoef

Aanwinsten
B. Wiekart Speelgoedgids 1961, parkeergarage Sliedrecht, 3 draagspeldjes St.-Victorkerk. 
J. Brinks 17 foto’s.
Van der Lee Plaatje rijwielbelasting 1938-1939.
Erven Willeke van Vliet Poëziealbum en schoolrapport 1960-1966 Ned. Hervormde School.
G. Bogaards (Hazerswoude) Geboorteaangifte Lena A. Hofman (1932), doopbewijs Jacobus W. Bogaards (1927), belijdenis Nic. 
Hofman (1928).
J. M.F. van Stijn Schilderij Boerderij in ‘t Weegje door H.J. Sikkema (1950), Archiefmeubel Matse (1948), 5 kasten Bruwa (1980).
Stichting Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle Poster met Waddinxveense (winkel-)bedrijven (1986), 3 luchtfoto’s Hefbrug en omgeving.
C. Verlooij 150 foto’s met bijschriften, ontwerptekening (1940) Dobbelmann, 2 foto’s meetkamer Ned. Kabel Fabriek, ontwerptekening 
(1927) Zwembad Kanaaldijk, 4 folders Mulder Transportmiddelen, 46 foto’s Opening bouwcentrum (1967).
A.T.M. Koster 3 Dvd’s.
J. van Tol Brief (1916) van Papierfabriek De Schoone Haas, voorheen A.W. van Lange. 

Verenigingsnieuws





Glasbeek Finish b.v.

JABEWA Engineering

P.G. Boere

B. Beuker

Bureau voor Bouwkosten

J.I.M. van Vliet

B.F. Boonstoppel

F. Versluis

A.J. van der Breggen

A. Vis bv

Marius G.A. Verboom

Dungaree Planontwikkeling

Top-Consultants West B.V.

Van Berkesteijn Holding BV

Meubelstoffeerderij C. van der Bas

B. Snijders

Gouwe Meubel

M.C. Broer

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

Koeltechniek Laan

Houtex

Van Stijn Beheer BV

H.C.J. de Bas

J. Bremmer

R.J. den Boer

J.C. van der Maas 

W.J. Hoobroeckx

Autobedrijven Boonstoppel

G.J. van der Loo

Van Leeuwen Beheer

F.M. van Tol

J. van Tol

A. Broer

Dierenartspraktijk Baas

J. de Rooij

D.C. van Doorn

A. de Waardt

Vis Waddinxveen b.v.



Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het 

resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233. 

Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ver-

sterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo 

bij aan het woongenot.

Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u 

op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn 

omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.

nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 20,00 lid van 

het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


