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OPDAT WIJ OOK HEN NIBT VERGETEN
C.J. van Veen

tigd. In 1921 werd hun dochter Elisabeth
Charlotte geboren.

Over de geschiedenis van de joden gedurende de Tweede Wereldoorlog is veel
geschreven. In de standaardwerken over
dit onderwerp kan men uitvoerig lezen
hoe de bezetter stelselmatig zodanige
maatregelen trof dat de meeste joden in
die periode in de concentratiekampen om
het leven zijn gekomen. Daarentegen is
er weinig bekend van de wijze waarop de
plaatselijke overheid van Waddinxveen
met de maatregelen die door de bezetter
werden uitgevaardigd, is omgegaan. Het
is goed om hieraan aandacht te besteden
nu wij dit jaar gedenken dat wij zestig
jaar geleden onze vrijheid terugkregen,
wat voor de meeste joodse landgenoten
niet was weggelegd.

Maatregelen
Hoewel het dossier niet compleet is, geeft
het wel een beeld van de wijze waarop
burgemeester H.B.N. Mumsen (19411941) de van hogerhand opgelegde maat-

regelen ten uitvoer heeft gebracht. Een
van de maatregelen hield in dat de joden
geen radio-ontvangtoestellen mochten
hebben. Op 14 mei 1941 liet het hoofd
van de plaatselijke politie van Waddinxveen weten dat er in de gemeente geen
joden waren die zo'n toestelbezaten.
Zeer ingrijpend was de verordening van
de Rijkscommissaris van het bezette
gebied die Rauter, Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid, op 31
mei l94l aan de burgemeester toezond.
Het betrof bepalingen met betrekking tot
het optreden van joden in het openb aaÍ.
Het werd de joden verboden publiek te
baden rn zee-, strand- en zwembaden alsmede in overdekte badinrichtingen. Hun
was eveneens niet toegestaan het betreden van publieke plantsoenen en openbare gelegenheden. Ook mochten ze geen
kamers huren in publieke logeergelegenheden zoals hotels, pensions en logementen in zee- en strandplaatsen en
andere dergelijke gelegenheden. Over deze bepaling ontstond een discussie waarin ook de burgemeester van Waddinxveen ztch mengde. Het draaide om het
woord 'Kurort' dat in de oorspronkelijke
Duitse versie stond. Op 8 augustus volgde een schrijven dat verduidelijkte om
welke plaatsen het ging. fn de bijl age
stond onder andere vermeld: Reeuwijk
en wel 'Wassersp ortzentrum Café De
Elfhoeven und Seen'. Wie meende dat
nog meer plaatsen dan die in de bijlage
waren genoemd, in aanmerking moesten
komen, kon een verzoek indienen bij de
Procureur-Generaal bij het gerechtshof te

Eerste schrijven

Op 14 juni l94A verstuurde de Commissaris der Koningin van Zurd-Holland aan
de burgemeesters van zljn provincie een
brief waarin hij meedeelde dat hem een
geval bekend was waarbij een plaatselijke autoriteit van het gemeentebestuur
vorderde dat joodse winkels van kentekens zouden worden voorzien. Na overleg met de regeringscoÍnmissaris voor bestuur en justitie was de Commissaris tot
de conclusie gekomen dat dit niet toegestaan kon worden. Ook aanvragen van
lijsten met de namen van de joodse ingezetenen dienden afgewezen te worden.

Dit is de eerste brief die in een dossier in
het archief van de gemeente Waddinxveen ztt. Het dossier zelf wordt aangeduid met 'Beperkende bepalingen voor
Joden'. Omdat de inhoud van de brief in
feite een mededeling was, was het niet
nodig dat burgemeester P.A. Troost erop
reageerde. Op dat moment was er maar
één joods gezin dat al voor 1940 in ztjn
gemeente woonde en wel in de Oranjelaan. A.L. Lazarus had op 25 februari
1925, komend vanuit Rotterdam, zich
met zrjn vrouw F. Weverling hier geves2
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Fragment van de 'Anordnung' rnet voor de joden beperkende maatregelen, 1941
( SAH M archief Waddinxv e en inv.nr. I 00
)
's-Gravenhage. En dat deed burgemeester Mumsen. Hij berichtte de ProcureurGeneraal dat hij van mening was dat op
de lijst van plaatsen waar voor joden beperkende maatregelen golden, de Bodegraverstraatweg toegevoegd moest worden. Deze weg thans Zoutmansv/eg
met de even nummers 72-l 18, Reeuwijkbrug lag binnen de gemeentegrenzen
van Waddinxveen. Hij motiveerde ztjn
mening als volgt: "Onmiddellijk gren-

daar te vestigen of en pension te gaan."
De weg voÍïnde volgens hem één geheel
met het plassengebied en het leek hem
dan ook gewenst dat op dat deel van de
gemeente Waddinxveen de beperkende
maatregelen betreffende de joden van toepassing werden verklaard. Zoals we verderop zullen zien, hadden juist in dit ge-

deelte van Waddinxveen relatief veel
joodse mensen een onderkomen gezocht.
Uit het schrijven van het Departement
van Binnenlands e Zaken van 2A augustus
blijkt dat op het voorstel van de burgemeester niet is ingegaan.

zende aan en vormende den eenigen ver-

bindingsweg tot dit watersportcentrum
(:Elftroeven met de plassen) ligt rn deze
gemeente (:Reeuwijk) de Bodegraverstraatweg, welke ztch bij uitstek leent
voor watersportliefhebbers om zrch al-

Nieuwe maatregelen
Steeds meer maatregelen werden afge3
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De Procureur-Generaal bij hett Gerechtshof in's-Gravenhage ontving in 1941
een overzicht van de plaatsen wanr een kaart of bord 'Voor joden verboden'
geplaatst moest worden. -- (SAHM archiefWaddinxveen inv.nr 100)

kondigd die de bewegingsvrijheid van de
joden beperkten. Op 15 september 1941
ontvingen de burgemeesters van het Departement van Binnenlandse Zaken de
'Anordnung des Generalkommissaris ftir
das Sicherheitswesen tiber das Auftreten
von Juden in der Öffentlichkeit'. De toegang tot bijna alle openbare gebouwen
en terreinen werd de joden ontzegd wat
in feite een uitbreiding van de maatregelen van T 4 mei tot alle gemeenten in
Nederland inhield. Kort daarop kregen de
burgemeesters te horen dat de joden bij
verhuizing zowel binnen als naar een andere gemeente een vergunning nodig

hadden die afgegeven werd door de Com-

missaris-Generaal voor Veiligheid of
diens gemachtigde. Dit had ernstige gevolgen voor de joden die op kamers of in
pensions aan de Bodegraverstraatweg
hun intrek hadden genomen. Uit de bevolkingsregisters blijkt namelijk dat zij
regelmatig van locatie veranderden.
De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage stuurde op 16 de-

cember naaÍ aanleiding van de 'Anordnung' een brief waarin hij de burgemeesters opdroeg een opgave te doen van alle
gebouwen en terreinen die in de 'Anordnung' waren opgesomd. Voor tWaddinx4

kaart bij boekhandel A. Noteboom aan
de Kerkweg die tevens een uitleenbibliotheek beheerde. Voor zljn zaak gold een
speciale regeling die inhield dat hij de
kaart niet van buiten af zrchtbaar maar in
de winkel moest aanbrengen en wel zo
dat het duidelijk was dat joden geen boeken mochten lenen maar wel iets in de
winkel mochten kopen. Burgemeester
Mumsen vroeg onmiddellijk een nieuwe
kaart aan en bestelde bij die gelegenheid
nog twee kaarten "ter vervanging van
exemplaren die mogelijk in ongereede
mochten raken". Aan ztjn verzoek werd
voldaan met de kritische noot dat hij bij
herhaling maatregelen diende te treffen,
wat hij onmiddellijk aan de eigenaren
van de panden met een kaart doorgaf . Z1j
waren persoonlijk aansprakelijk voor het
in orde houden van de kaarten.
Toen de gerneenteveldwachter op 28
maart 1942 zljn ronde deed om te controleren of de kaarten 'Voor joden verbo-

veen waren dat tien cafés, het R.K. Bonds-

gebouw aan de Burgemeester Trooststraat en drie bibliotheken, waarvan een
tevens een boekhandel was. Voorts kwa-

men in aanmerking de gemeentelijke
bad- en zweminrichting en het voetbalterrein van de vereniging 'Waddinxveen'.
Vanuit Amsterdam ontving het hoofd van
de Waddinxveense politie veertien kartonnen kaarten en - iets later - twee houten borden met het opschrift 'Voor joden
verboden' die v66r 3T januari 1942 "op
gezichtshoogte op een voor het publiek,
van buiten àf , duidelijk ztchtbare plaats
aan de hoofdingangen" geplaatst dienden
te worden. Voorts moest er een intensieve controle op de naleving ervan worden

gehouden. Op 2 februari bevestigde de
burgemeester aan de Procureur-Generaal
dat hij aan de opdracht had voldaan.

Kaarten weg
De eerste kaart die 'zoek' raakte was de
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De kaart die in 1942 op zestien locaties inWaddinxveen te zienwas.
(SAHM archief Waddinxveen inv.nr 100)
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den' op de verplichte plaatsen aanweztg
waren, constateerde hij dat de kaart bij
het R.K. Bondsgebouw in de Burgemeester Trooststraat verwijderd was. Hij ging
inlichtingen inwinnen bij pastoor Vonk
die het volgende verklaarde: "Zaterdag,
2l Maart 1942, heb ik een schrijven van
den Bisschop van Haarlem ontvangetr,
waarin mij werd opgedragen, bedoeld
bord te doen verwijderen. Daar ik onder
eede verplicht ben de voorschriften van
den Bisschop na te komen, heb ik zulks
gedaan. Mij is bekend, dat de borden
aangebracht in ziekenhuizen en dergelijke inrichtingen, welke uitgaan van de
Roomsch-Katholieke Kerk, ook verwijderd moeten worden." De veldwachter
rapporteerde het gebeuren onmiddellijk
schriftelijk aan de burgemeester die dezelfde dag telefonisch contact met de
Procureur-Gener aal opnam . Deze zel
hem dat voor het eventueel nemen van
maatregelen gewacht moest worden op
een regeling die in de maak was. In april
ontvingen de burgemeesters een schrijven waarin meegedeeld werd dat van
kerkelijke zrjde ernstige bezwaren waren
geopperd tegen het aanbrengen van de
kaarten aan lokalen waar verenigingen
met kerkelijke grondslag samen kwamen
om te vergaderen of om bijeenkomsten te

ratie behoefden op kosten van de joodse
eigenaar 'onverwijld' in goede staat dienden gebracht te worden. In Waddinxveen
werden zes fietsen ingeleverd. Kort daarna deelde de PTT van het district Rotterdam mee dat zrj rn opdracht van de Duitse instantie de telefoonaansluitingen van

joodse ingezetenen moest opzeggen en
verwijderen. Het betrof één aansluiting.
In de antwoordbrief aan de PTT lezen
we: "Mocht U niet alleen de zgn voljoodsche aangeslotenen bedoelen, maar
ook hen, die één of twee voljoodsche
grootouders hebben, of die met dergelijke personen zrjn gehuwd, dan zljn er nog
een paar telefoonabonné's. Mag ik even
Uw bericht vernemen? Ik zal U dan zoo
noodig direct hunne namen en adressen
meldeÍl."
We zrjn september 1942 als er weer een
circulaire verschijnt en wel van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters. De
"joodsche partij in een gemengd huwelijk" kon tussen 15 en 25 september een
verklaring voor de vaststelling van een
gemengd huwelijk afleggen tegenover de
burgemeester. Tot zo'n verklaring werden slechts toegelaten mannen en vrouwen die in het bevolkingsregister met J
aangeduid waren en gehuwd of gehuwd
geweest waren met een niet-joodse persoon. Uit dat huwelijk moesten kinderen
geboren en in leven zijn die niet als jood
golden. Madeleine Mozes en Edgar Meijer
legden voor de Waddinxveense burgemeester deze verklaring af. Ze werden
geregistreerd onder de nummers 18857
en 1 8856.

houden. De kwestie was voorgelegd aan

'Reichszentralstelle ftir jridische Auswanderung' in Amsterdam waar besloten
werd dat aan consistoriekamers en andere vergaderzalen van kerkelijke gemeenten alsmede aan vergaderlokalen van ver-

enigingen met kerkelijke grondslag de
kaart 'Voor joden verboden' niet behoefde aangebracht te worden. De kaart keerde dan ook niet meer bij het Bondsgebouw terug.

De joodse burgers
Begin oktober 1942 kreeg de burgemees-

ter van de hoofdagent van politie van
Gouda de opdracht een 'Staat van joden,

woonachtig in de gemeente V/addinxveen' aan de hand van het bevolkingsregister op te stellen en aan hem te verstrekken. Van deze staat kunnen we afle-

Steeds meer maatregelen
Het aantal maatregelen die de joodse burgers aangingefl, narn sterk toe. Zo moesten ztj rn juni 1942 hun fietsen inleveren.
De gevolmachtigde voor de reorganisatie
van de Nederlandsche Politie schreef aan
de burgemeesters dat de fietsen die repa-

zen wie de joodse burgers waren en waar

in de gemeente ztj woonden. Het is juister te zeggen: gewoond hadden want een
6
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aantal van hen was met uitzondering
van de gemengd gehuwden - reeds voordat de burgemeester de oyeÍztchtsstaat
maakte, gearresteerd en weggevoerd of
spoorloos verdwenen. Met uitzondering
van het gezin Lazarus aan de Oranjelaan
dat een gemengd huwelijk was en reeds

van de ingenomen

fiets, 1942
(SAHM archief
Waddinxveen
inv.nr 100)

joodse mensen uit een gemengd huwelijk
allemaal nog in Waddinxveen woonden.
Van de vijftien anderen waren er zes in
augustus van dat jaar geaïïesteerd, twee
spoorloos verdwenen en twee naar elders

overgebracht. In totaal woonden aan de
Bodegraverstraatweg op 5 oktober 1942
nog tien joodse mensen van wie vijf in

lang in Waddinxveen woonde, hadden
alle andere joden van elders komend na
mei 1 9 40 hun onderkomen aan de

een gemengd huwelijk.

De familie Michaelis
Het is niet van alle Waddinxveense joden

Bodegraverstraatweg gezocht. Daar wisselden zlj nogal eens van pension of kamers, zodat zrj soms een korte tijd in de
gemeente Reeuwijk woonden. Begin 1942
stonden in de gemeente Waddinxveen 22
joodse mensen in het bevolkingsregister
ingeschreven van wie er zeven gemengd
gehuwd waren of uit zo'n huwelijk geboren waren. Uit de overzichtsstaat, opge-

bekend hoe het hun vergaan is. G.A.F.
Maatje heeft in zijn boek 'Opdat wij niet

vergeten'. Reeuwijk in de oorlogsjaren
940- 1945 ook aandacht besteed aan de
joden die in het bevolkingsregister van
Waddinxveen stonden ingeschreven omdat zij rn het grensgebied Reeuwijk-Waddinxveen nogal eens van verblijfplaats
1

maakt op 5 oktober 1942, blijkt dat de
1

sedertdien spoorloos ztjn Aangenomen
wordt, dat deze zich in vrij grooten getale
op het platteland op zullen houden. Uit
den aard der zaak dragen zrj geen jodenster, en zij zullen veelal in het bezrt zrjn
van valsche of vervalschte persoonsbewijzen. Ik moge U veÍzoeken nogmaals
een systematisch onderzoek naar deze
personen te doen instellen [. . .] ".
Op 23 april 1943 werd een verblijfsverbod voor de joden onder andere in de
provincies Zeeland en Zutd-Holland afgekondigd. Dit is een van de laatste stukken in het dossier 'beperkende bepalingen voor joden 1940-1944' in het Waddinxveense gemeentearchief. Hoe onvolledig ook, geven de stukken in het dos-

wisselden.

Van de familie Michaelis woonden drie
generaties tegelijk in V/addinxveen. Na
het bombardement op Rotterdam in 1940
waren ze naar Reeuwijk gekomen vanwaar zij op 17 december naar de Bodegraverstraatweg in Waddinxveen gingen.
Allen waren statenloos. Door verraad
werd Heinz Hermann Michaelis wiens
huis en fabriek bij het Rotterdamse bombardement waren verwoest, in april 1942
op last van de Duitse Sicherheitsp oltzet
door de Reeuwijkse politie weggevoerd.

Zijn vrouw Fanny Mozes en ztjn twaalfjarige zoon Albert werden op 25 augustus gearresteerd. Moeder en zoon werden
via V/esterbork met 608 anderen naar
Auschwrtz gedeporteerd waar zij direct
na aankomst op 31 augustus zijn vergast.
De ouders van Heinz Hermann Jacob
Israel Michaelis en Louise Sara Schmul-,
die op hetzelfde adres als hun zoon
woonder, werden overgebracht naaÍ het
Oudelieden tehuis voor Joden in Gouda,
waar zrjn vader op 4 oktober overleed.
Zljn moeder werd met 61 bewoners van
het tehuis op 9 april 1943 afgevoerd naaÍ
Westerbork en vandaar naar Sobibor
waar ze op 7 mei is overleden.
De enige die de oorlog heeft overleefd,
was Heinz HermaÍln. Na ztjn arrestatie
heeft hij in verschillende concentratiekampen als Auschwrtz, Grosz-Rosen en
Buchenwald gezeten. Na de oorlog keerde hij korte tijd in Reeuwijk terug.

sier een beeld van de geschiedenis van de

joden in een betrekkelijk kleine gemeente. Mogelijkerwijs zijn weinig Waddinxveners in die tijd van de situatie van de
joodse medeburgers op de hoogte geweest
omdat bijna allen tijdelijk aan de Bode-

graverstraatweg gehuisvest waren. Voor
het gevoelen van velen was deze straat
aan de oostelijke rand van de polder
Bloemendaal niet gemeente Waddinxveen, maar gemeente Reeuwijk. Het is
dan ook goed om zoYeel jaren na de
Tweede Wereldoorlog aan deze joodse
medeburgers aandacht te besteden opdat
wij ook hen niet vergeten.

Bronnen:
SAHM archief gemeente Waddinxveen
inv.nr. 100.
G.A.F. Maatje, 'Opdat wij niet vergeten' Reeuwijk in de oorlogsjaren
1940-1945. Reeuwijk, 2004, p. 4l-45.
Uit dit hoofdstuk zrjn een aantal gegevens ontleend die betrekking hebben
op de periode na 5 oktober L942.
J.C.H. Blom e.a., Geschiedenis van de
joden in Nederland. Amsterdam , 1995,
p. 313-341 .
J. Presser, Ondergang. De vervolging
en verdelging van het Nederlandse
jodendom 1940-1945. 2 dln.

Verblijfsverbod
Uit het vorige blijkt hoe moeilijk de situatie voor de joden in 1942 was geworden. Sommigen van hen doken onder zoals Elia Shermok en zrjn vrouw. Op 13
augustus waren ztj spoorloos verdwenen.
De politie stelde een onderzoek in, evenwel zonder result aat. In het Algemeen
Politieblad werd een opsporingsbevel geplaatst.

De Procureur-Generaal schreef in oktober aan de plaatselijke politie: "Het zal lJ
beken d zijn, dat in den laatsten tijd talrijke joden hun woonplaats verlaten en

's-Gravenhage, 1965.
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Z.K.H. PRINS BERNHARD
EREBURGER VAN WADDINXVEEN
J.D. Geel

"Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Wad-

ereburger van Wageningen was, zal niemand bevreemden. Daar immers was hij

dinveen hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van hun ereburger Z.K.H. Prins Bernard der Nederlanden. De gemeenteraad van V/addinx-

aanwe zig bij de ondertekening van de
Duitse capitulatie in Hotel 'De Wereld'
op 5 mei 1945 en daar nam hij jaarlijks
het defilé af van de oud-militairen. Maar

veen heeft hem op 16 maart 196l het
predikaat ereburger 'in goud' toegekend
en dit bij zrjn eerste bezoek aan Waddinxveen op 28 maart 1961 overhandigd.
De Prins ontving dit eerbetoon vanwege
zrjn verdiensten voor het bedrijfsleven in
Nederland en in het bijzonder in Wad-

ereburger van Waddinxveerl. . .
Toch moet de oorsprong van deze verbin-

tenis ook gezocht worden in de Tweede
Wereldoorlog. De heer C.A. van der Hooft,
van 1958 tot 1976 burgemeester van ons

dorp en door zrjn verzetswerk bevriend
geraakt met prins Bernhard, zal ongetwijfeld het initiatief genomen hebben tot de
benoeming. Diverse keren heeft hij in
interviews over zrjn aandeel in de ille galiteit en de daaruit voortvloeiende contacten met de prins verteld.

dinxveen. Prins Bernhard heeft tijdens
zijn leven vele bezoeken gebracht aan de
gemeente Waddinxveen; tijdens één van
deze bezoeken heeft hij het huidige
gemeentehuis geopend."

C.A. van der Hooft
Cornelis Andries van der Hooft wordt
geboren te Amsterdam op 2 december
1910. "Moeder was een Friezin, vader
Zeetrw," vertelt hij in 1968 aan Han de
Gruiter, journalist van de Haagsche Courant. 'oJe weet toch dat ik nog gevaren
heb? Ja, op de grote vaart als koksmaat.

Deze rouwannonce laat het gemeentebestuur van Waddinxveen uitgaan bij gele-

genheid van het overlijden van Z.K.H.
Prins Bernard op 1 december 2004. Menig inwoner van ons dorp zal zich hebben afgevraagd, hoe het toch mogelijk is
geweest, dat prins Bernhard tot ereburger
van Waddinxveen benoemd werd. Dat hij

1944

Z.K.H. Prins Bernhard ten tijde
van de bevrijding van Breda in
gesprek met staflid kapitein
Gerard Rutten
9

Dat was van 1928 tot 1932. Dat komt
mijn vader had een hotel in Oosterbeek
en ik moest koken leren. Maar mijn vrouw
voelde niet voor het hotel. Je hebt dan
namelijk geen gezrnslevelt. Nou, toen
heb ik twee politiediploma's behaald. Mijn
grootvader zat bij de politie. Je moest
tachtig punten minimaal hebben, ik had
er tachtig en een half."
Op l4 juni 1937 treedt Cor van der Hooft
als douanier in dienst bij de Rijksbelastingen. "Zo kwam ik in Chaam terecht,
waar ik ook ben getrouwd met Jannie
Lourens. Dat was op 13 oktober 1938."

Het was een prachtige nacht, de hemel
was bezaatd met sterren. Plotseling werd
de nachtelijke stilte verstoord door het ge-

luid van vliegtuigen. Het lawaai bleef
aanhouden en nam toe. Dit kon, zo begrepen Cor en zrjn collega, geen gewone
oefening zijn . Ze gingen naar huis en zetten de radio aan. Toen hoorden ze het:
het was oorlog. De Duitsers waren ons
land binnengevallen als een dief in de
nacht. f ...] Een dag later hoorde Cor, dat
de Duitsers al op weg waren naar Chaam.
Daar stond Cor dan. Zonder tegenstand
te hebben ondervonden, trokken de Duitsers Chaam binnen. Hij kon er niets tegen doen. Maar zijn vetzet tegen zoveel
gemeenheid en onrecht liet hem geen
rust. Dat mocht niet bestaan, dat moest
worden uitgeroeid. [...] Voor Cor was
het leven helemaal niet ingewikkeld. Je
moest enkel aanpakken en je medemens
in moeilijkheden helpen. Daarom achtte
Cor van der Hooft het zijn plicht te doen

Oorlog
Dan breekt de Tweede V/ereldoorlog uit.
In het boek 'Yerzet in West-Brabant van
de L.O./L.K.P. en Trouw' schrijft dr. J.

Buitkamp in het hoofdstuk 'Een grenscommies': "Op 10 mei Ig4/J- had de commies der Invoerrechten en Ac ctjnzen Cor
van der Hooft uit Chaam nachtdienst.

1944 Cor van der Hoof't (in het midden) zittend tussen geredde militairen;
achter hem de Bredase verzetsgroep
10

Hij krijgt de leiding over het district Breda.
Een tijdlang werkt hij samen met Johannes Post, de bekende verzetsman, wiens
gedrevenheid inspireert. Later zal in de
'Waddinxveense'yeÍzetswijk' een straat
naar Johannes Post genoemd worden. In

wat er gedaan moest worden. De gevaren
nam hij op de koop toe. De uitkomst liet
hij biddend aan God over."
Verzet
"'We vormden een eigen verzetsgroepje,"
vervolgt Van der Hooft het vraaggesprek
met Han de Gruiter. "Ach, daar was geen
kunst aan. Ik woonde in Chaam vlak bij
de bossen, er daar zaten nogal wat on-

augustus 1943 treedt de Bredase verzets-

groep toe tot de L.O.. Vanaf juli 1944 rs
Cor van der Hooft behalve Districtleider

van Breda, ook Provinciaal Leider van

derduikers." In zrjn boek laat dr. Buitkamp Cor van de Hooft aan het woord
over de aanvang van diens verzetswerk:
"Als je wat wilt doen, komt het vanzelf.
In de Prinsebossen bij Chaam zttten in
een grote schuur van het Staatsbosbeheer
een zestal vreemdelingen in sjofele kleding. Al heel snel begrijp ik het. Het zrjn
vluchtelingen voor de vijand! Onze gezamenlijke vijand. Na wat heen en weer
gepraat gaan ze mtj vertrouwen. Het waren Franse krijgsgevangenen. Ze zrjn
gevlucht uit Duitsland. In Goor in Overijssel stapten zij in de trein naar Breda
om te proberen vanuit Breda te voet de
Nederlands-Belgische grens te passeren.
We spraken af dat ik hen os avonds in het
donker zou halen. De Fransen bleven die
nacht bij ons thuis om wat op verhaal te
komen, want ze hadden honger, waren
vuil en doodmoe.
Zo ztjn er meerdere Franse en ook Belgische krijgsgevangenen over de grens gebracht. Voor een grenscommies, die herhaaldelijk gezien was en werd met mensen, vaak smokkelaars, was het niet zo
gevaarlijk om deze mannen over de grens
te brengen. Wat later kwamen er ook
Joden, die weggebracht moesten worden.
Eerst waren het meestal Amsterdamse
Joden, mannen, vrouwen en kinderen, en
later kwamen ook Bredase Joden. We
maakten één afspraak: U moet mij niet
naaÍ mijn naam vragen en ik wil niet
weten hoe u heet."
In 1942 komt Van der Hooft bij de Ambulante Dienst van de Belastingen. Hij
verhuist met zrjn gezin naar Breda. Daar
wordt hij de spil van het verzet onder de
schuilnamen 'Cor Breda' en 'Cor L.O.'.

West-Brabant.
L.P. van der Hooft, de zoon van Cor, weet

uit de periode '44 te melden: "Toen in
december 1944 een aantal ministers als
kwartiermakers naar Brabant vertrokken,
constateerden zrj dat de zaken op orde

waren. Minister-president Gerbrandy
schrijft op 16 december 1944 aan koningin Wilhelmina: "Er heerst orde en rust".
Hiertoe draagt bij dat de mensen in Brabant in overgrote meerderheid gelovig en
goedwillend ztjn en op een verstandige
wrjze worden geleid door de kerk en de
leiders van het Yetzet.

In dezelfde brief maakt Gerbrandy

ge-

wag van een grote bezorgdheid over de
gedragingen van de B.S. (Binnenlandse
Strijdkrachten). Dit is een van de redenen
waarom mijn vader zich daarbij niet aansloot. In Noord-Brabant werd na de bevrijding de illegaliteit vertegenwoordigd
door de provinciale vertrouwensraad met
als voorzitter ir. H.A.J. Voorhoeve en de
leden C.A. van der Hooft, rïlr. dr. C. Prinsen (eerste naoorlogse burgemeester van
Breda), drs. J. Raaymakers en mr. H.B.S.
Holla. Voorhoeve, Holla en Van der Hooft
hebben later een functie bekleed bij het
Bijzonder Gerechtshof in's-Hertogenbosch."

Prins Bernhard
Op 29 oktober 1944 wordt Breda bevrijd.
Z.K.H. Prins Bernhard doet ztjn intocht
in de stad en op 20 november vestigt hij
er zijn hoofdkwartier tot mei '45. Cor
van Groningen verhaalt in de Rijnlandsche Courant, junr 197 I:
"Cor van der Hooft op dat tijdstip pro11
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vinciaal leider in West-Brabant van zowel de landelijke knokploegorganisatie
(L.K.P.) als van de landelijke onderduikerorganisatie (L.O.), beschouwt de komst
van de prins met vreugde. Zou hem graag
ontmoeten, maar redeneert: als de generaal de korporaal nodig heeft, roept hij
hem wel en als de korporaal de generaal
nodig heeft, vraagt hij een audientie aan.
Cor van der Hooft heeft de generaal niet
nodig. Daarom duurt het tot eind januari
1945 voor prins Bernhard de verzetsleider van West-Brabant uitnodigt voor een
gesprek op 31 januari.
C.A. van der Hooft daarover: 'Jannie,
m'n vrouw zegt: joh, Cor, dan is Beatrix
jarig. Dan moet je een cadeautje meenemen. We hebben met verzetsvrienden
wat geld bijeen gebracht en een gouden
armbandje gekocht. Een dunnetje maaÍ,
hoor. Dat geschenkje heb ik tijdens mijn
kennismaking met prins Bernhard aan

hem gegeven.

Toen ik hem feliciteerde met de verjaardag van Beatrix, kreeg ik het gevoel dat
hij er zelf nog niet aan gedacht had. En
de prins is een bewogen mens, plotseling

ik twee tranen in z'n ogen. Toen heeft
de prins m'n hart gestolen. We noemden
elkaar gelijk bij de naam. Nou ja, kijk, ik
zet natuurlijk koninklijke hoogheid, maar
hij zei gewoon Cor."
zag

Burgemeester
Over de periode na de bevrijding vertelt

de zoon van Cor van der Hooft: "In de
eerste maanden van 1945 moet ook op
het stadhuis een ontmoeting van de vertrouwensraad met H.M. Koningin Wilhelmina hebben plaatsgevonden. Mijn vader
heeft dat ooit verteld. Vanaf die periode
speelt het Militatr Gezag beter in op de
ervaring en de capaciteiten van de leiders
van het verzet bij de handhaving van het

1971

Sybilla Krosch bij haar gebeeldhouwde portret van prins Bernhard,
'dat in de familie blffi' .

t3

en met 197 5 van Waddinxveen.

gezagen de wederopbouw.

Zoals bekend heeft mijn vader in de periode na de oorlog gefunctioneerd als officier fiscaal van het Bijzonder Gerechts-

Ereburger
"De vriendschap met prins Bernhard is
dus ontstaan in 1945 en is altijd gebleven
tot aan het overlijden van mijn vader in
1994. Bezoeken of telefoontjes op elkaars verjaardagen tot aan allerlei werk-

hof en bij de opsporing van N.S.B.-ers en
collaborateurs."
In die tijd leert Van der Hooft de politicus prof. Jan de Quay kennen. Deze
raadt hem aan burgemeester te worden:
"Je kan leiding geven en je bent actief."
Van der Hooft tegen Han de Gruiter:
"Maar ja, daar voelde ik niks voor. Ik
dacht: 'Dat is niks voor jou, Cor, dat kan
je nóóit aan. Ik zag toen héél hoog op
tegen dit ambt." IJiteindelijk heeft hij
toch anders beslist. In 1949 werd hij
burgemeester van Willemstad, waar hij
een belangrijke rol gespeeld heeft bij het
lenigen van de nood vero orzaakt door de
watersnoodramp van '53, er van 1958 tot

bezoeken. De prins had zoals bekend een
hekel aan het formele en daarom pasten
de beiden goed bij elkaaÍ," aldus de heer
L.P. van der Hooft.

Op 28 maart 196l brengt de prins een
werkbezoek aan Waddinxveen. Bij die gelegenheid wordt hem, op grond van zljn
verdiensten v oor het Nederl andse
bedrijfsleven in het algemeen en dus ook
voor Waddinxveen, het ereburgerschap
aangeboden. De prins accepteert. Het is
de eerste gemeente waarvan hij ereburger

1983 leden van de stichtingWaddinxveen 750 op het bordes van paleis Soestdijk:
v.l.n.r. W.F. Meijer (Chef Algemene Zaken), F.J. v.d. Steen, C. Visser, J.D. Geel, mw.
CarlaWijbenga-Broug, T.W. Verweij, burgemeester C.M. v.d .Linden, Z.K.H. Prins
Bernhard, drs.W. Broekhuisen, mw. Anneke v.d. Akken H. v. Gelooven, B.J.
Woudenberg, D. Uitbeijerse (oudste raadslid). (Foto: Hoogduyn, Moerkapelle)
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kening: 'De burgemeester graaft, de prins
kijkt. Dat andere doe ik zelf. Heb ik nog
nooit gedaan.' Hij deed het." Het was die
memorabele keer, toen de ruiten van de
nieuwe winkelgalerij 'Passage' in scherven lagen en de krotwoningen aan de
Kerkweg ertegenover waren blijven staan.
Z.K.H. Prins Bernhard heeft Waddinxveen nog drie keer met een bezoek ver-

wordt. Uit het interview van burgemeester Van der Hooft met Cor van Groningen: "Het ereburgerschap een formaliteit? 'Dacht ik ook,' zegt de burgemeester. 'Zaten we een keer met de prins aan
een diner met vrienden even buiten Soestdijk, zeg ik tegen de prins: u weet toch
dat het ereburgerschap betekent dat u elke zes jaar een bezoek aan de gemeente
moet brenger, hè? Zegt hij: waar staat
dat beschreven? Zeg ik: 'Hoogheid, tradities staan niet beschreven'. Hij: 'Maak
maar een programma.' Kijk, zo is ie nou.
Op 12 juni 196l komt de prins weer op
bezoek. Burgemeester Van der Hooft
heeft een programma samengesteld, dat
onder meer voorziet in graafw erkzaamheden en het opbl azen van een aantal
krotten. De prins moet volgens het pro-

eerd.

Op 25 november 191 4 verwijdert hij opnieuw symbolisch de krotten voor de
nieuwe 'Passage'. Op 18 mei 1918, ten
tijde van burgemeester A.G. Smallen-

broek, opent hij het nieuwe gemeentehuis en op 7 mei 1991 wordt hij uitgenodigd in aanwezigheid van burgemeester
C.M. van der Linden de nieuwbouw van
Baas Bedrijven te opellelt.
Enkele malen heeft hij een delegatie uit
Waddinxveen ten palerze ontvangen. Op
28 juni 1983 ter gelegenheid van het
7 S}-jarig bestaan van Waddinxveen, maar

gramma graven, de burgemeester zal zrch
'explosief gedragen'. Prins Bernhard, aan
wie het programma ter goedkeuring wordt

toegestuurd, maakt de volgende kantte-

1983 Z.K.H. Prins Bernhard in gesprek met de schrijver van dit artíkel
(F

oto : H oo gduyÍr, M o erkapelle )
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1991 laatste bez.oek van Z.K.H. Prins Bernhard aanWaddinxveen
t.g.v. de opening van (J.) Baas Bedrijven (Foto: Willy Veenstra, Boskoop)
ook op 28 juni 1971 naar aanleidirrg van
de viering van de zestigste verj aardag
van de prins, toen burgemeester Van der
Hooft hem namens de gemeente een gebeeldhouwde 'kop' aanbood, een goedgelijkend portret van prins Bernhard, vervaardigd door de Haagsche kunstenares
Sybilla Krosch. Bij die gelegenheid

Bronnen:
Het grote gebod, gedenkboek van het
verzet in LO en LKP. Dl 1. Kampen,
195 1.

J. Buitkamp, Verzet tn West-Brabant
van de L.O./L.K.P. en Trouw. Dl l.

Generaal Maczek Museum, 1984.
Ch. Whiting en W. Trees, Van Dolle
Dinsdag tot Bevrijding. Bussum 1977.
Artikelen uit Haagsche Courant
( 1968), Rijnlandsche Courant (191 l)
en Weekblad voor Waddinxveen
( 1e8l )
Met dank aan mevrouw E" Kempkesvan der Hooft en de heer L.P. van der

sprak de burgemeester de volgende wens

uit: "'We, dat is de gemeente Waddinxveen, zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer wij ook in uw testament
genoemd rnogen worden en dat dit geschenk -we hopen over vele jaren- weer
terugkeert in Waddinxveen, waar het dan
een erepla ats zal krijgen in het gemeente-

Hooft

huis, naast het gulden boek waar uw
naam als ereburger in gegraveerd staat."
Waarop de prins antwoordde: "Het beeld

blijft in de familie."
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..f)E BOE,IE,N Z\JN GEBROKEN"
C.J. van Veen

Op 27 april 1945 ontvingen de pastoors
van de parochies van het dekenaat Gouda
een zeeÍ vertrouwelijke brief van pater J.
Pompen van de Franciscanerkerk te
Gouda, waarin hij meedeelde dat hij door
deken J.F.A. Bots tot 'aalmoezenter' van
de 'Bisschoppelijke Hulpactie voor Oorlogsslachtoffers in het Bisdom van Haar-

huisraad zouden bezitten, de bombardementsslachtoffers voor wie hetzelfde kon
gelden, de honderdduizenden onderduikers ook die opnieuw geregistreerd zouden moeten worden, onder andere om
een distributiestamkaart te krijgen. Veel
organisaties, legaal en illegaal, vroegen
ztch af hoe de hulp het beste georganiseerd kon worden als het zoYer was.
In Amsterdam werd vanaf eind september 1944 door een comité waarin de illegaliteit en de 'legaliteit' samenwerkten,
de oprichting van een aparte dienst, Nederlands Volksherstel, voorbereid. Toen
dit Amsterdamse initiatief elders navolging kreeg, besloot men het volgende aan
de regering in Londen te seinen: "V(ertrouwens)m(annen) geven kennis van
vorming organisatie algemene hulpverlening aan door oorlog getroffenen. [...]

lem' in het dekenaat Gouda was benoemd.

Hij verwees daarbij naar commu-

nicand a nr

54 die de bisschop

van Haar-

lem op 20 april had doen verspreiden.
Communicanda waren min of meer vertrouwelijke brieven van het bisdom aan
de geestelijkheid, meestal in gestencilde
vorïn, maar soms ook in doorslagen van
de typemachine. In communicanda nr 54
lezen wij de reden van de oprichting van
de hulpactie: "De oorlogsrampen die ons
Bisdom thans bedreigetr, nemen zulk een
omvang aan, dat de hulpverleening aan
de oorlogsslachtoffers niet aan de hulpvaardigheid van afzonderlijke personen

Samenwerking overheid, kerkelijk en
particulier initiatief en illegale organisaties." Daarmee was de dienst Nederlands
Volksherstel een feit, zrj het illegaal, wat
blijkt uit een later bericht naar Londen:
"In bevrijd gebied ware dit streng vertrouwelijk bekend te maken aan kerkelijke en sociale instellingen, benevens aan
Rode Kruis, teneinde latere inschakeling
voor te bereiden."

kan worden overgelaten." Om de eerste
grote noden, "ontstaan door inundaties,
oorlogsgeweld, verbreking van het gezinslev en enz.", enigszins te kunnen lenigen schreef de bisschop een collecte uit
die op de eerste zondag na de bevrijding
in de parochies gehouden moest worden.

De Bisschoppelijke Hulpactie
Pater Pompen zag de samenwerking met
Nederlands Volksherstel in het bespoedigen, vergemakkelijken en intensiveren
van deze dienst die in elke gemeente opgericht zou worden. De taak van de Bisschoppelijke Hulpactie zag hij zowel in
het materiële als in het geestelijke vlak.
Het laatste omschrijft hij als volgt: "De

Nederlands Volksherstel
De brief van pater Pompen geeft ons
meer informatie over de hulpactie dan de
communicanda van de bisschop. Hij
schrijft dat de Bisschoppelijke Hulpactie
wil samenwerken met de dienst Nederlands Volksherstel, die hij aanduidt met
Nationaal-Volks-Herstel . Deze dienst
was eerder in het leven geroepen dan de
Bisschoppelijke Hulpactie. In de laatste
periode van de oorlog was te vooÍzien
dat grote groepen van de bevolking hulp
nodig zouden hebben: terugkerende gevangenen en gedeporteerden die wellicht
geen behoorlijke kleding en geen stuk

Bisschoppelijk Hulpactie wil helpen in
den geestelijken nood van velen. Hoevele

mannen en jongens hebben hun godsdienstig evenwicht verloren. Hoevele gedupeerden moet een hart onder de riem
gestoken worden om niet tot wanhoop te
17

J.F.A. Bots ( I 889- I952 ), deken te Gouda,
zorgde in de oorlogsjaren voor de verspreiding van de bisschoppelijke communicanda
onder de geestelijkheid van zijn dekenaat.
(F otocollectie: C .J . van Veen)
komen." In elke parochie van het dekenaat moet een comité komen, bestaande
uit enige dames en heren onder leiding
van een der geestelijken. Haar taak is het
inzamelen van meubelen, kleding, voedsel en geld. Bovendien moet zrj zorg dragen voor de teruggekeerden uit Duitsland
en de gevangenen. Belangrijk is ook het

moet begeleiden, gevoegd. De preek is
gemaakt door een confrater van pater
Pompen. Op de eerste zondag na de bevrijding is deze preek in alle parochies
van het dekenaat Gouda voorgelezen, dus

ook in de St. Victorkerk van V/addinxveen. \il/e drukken hem als een typisch
tijdsdocument zowel qua vorm als
inhoud - in zljn geheel af.

onderhouden van contacten met de dienst

Nederlands Volksherstel. Curieus voor
onze tijd is de vermelding dat het eveneens tot de taak van het comité behoort
"het rnzamelen van kerkboeken, tozenkransen, kruisbeelden". Pater Pompen
raadt de pastoors aan ervoor te zorgen
dat de organisatie van het comité rond is
vóór het beëindigen van de oorlog. Hij
sluit de brief af met: "Gods beste Zegen
en Vrede."

Laqueus contritus est et nos liberati sumus.

De boeien zrjn gebroken: wij ztjn vrij.
Psalm 123 vers 7.
Beminde gelovigen,
Met een enkel woord wil ik de kollekte,
die straks gehouden wordt, aanbevelen.

De boeien ztjn gebroken: wij zrjn vrij.
Men kan het zich moeilijk voorstellen:
Nederland bevrijd gebied? Dank aan
God, die ons in zrjn barmhartigheid ge-

De preek

vijf lange, lange jaren beproeving. Waren deze dagen
niet bekort, dan zou er geen mens overgebleven zijn.

Op 1 mei 1945 ontvingen de pastoors

geven heeft het einde van

van het dekenaat Gouda een tweede brief
van pater Pompen. Deze heeft betrekking

op de collecte die op voorschrift van de
bisschop gehouden moest worden zodra
de oorlog was beeindigd. Bij deze brief
is de tekst van de preek die de collecte

De boeien zrjn gebroken: wij zrjn vrij.
Het klinkt als een ontslag uit een ziekenhuis; na lange dagen van pijn en lijden;
18

, zij gingen de kampen in voor ons,
zij werden weggesleept voor ons, zij werden beroofd voor ons. Hun leed is ons
leed, hun nood is onze nood. Er zrjn geen
toevallig gedupeerden, geen toevallig
getroffenen. fn hen zrjn wij allen getroffen, in hen zrjn wij allen gedupeerd.
Daarom moeten wij nu allen de lasten
dragen. Daarom moet er zijn: medelijden
met allen, bereidwilligheid in allen, onbaatzuchtigheid voor allen, samenwerking door allen. Daarop hebben de getroffenen en gedupeerden het recht en
doen ztj een beroep op onze rechtvaardig-

het klinkt als een ontslag uit een gevangenis. Nu krijgen de ziekenhuizen geen
slachtoffers meer, slachtoffers van hongeroedeem, slachtoffers van kou, slachtoffers van ondervoeding, slachtoffers van
beschietingen, slachtoffers van bombardementen, slachtoffers van trekkers. De

ons

koncentratiekampen hebben hun poorten
geopend en zij komen terug de martelaren, de duizenden getekenden, getekend

met wonden en bloed, hun onschuldig
toegebracht. Zij komen terug de legers
van onze jongens en jonge mannen, de
dwangarbeiders, de verbannenen, de
ondergedokenen, de geévacueerder, de

heid en liefde voor onbaatzuchtige hulp.

gevluchten.

Laqueus contritus est: de boeien zrjn
gebroken: wij ztjn vrij. Beminde gelovigeil, V/ij zijn verlost. Wij kunnen weer
vrij ademhalen. V/ij voelen ons opgelucht. V/ij zrjn bevrijd van de zw aÍe druk
die de vijand ons opgelegd had en die
nog verzwaard werd door verraders uit
eigen kring. V/ij ztjn vrij. Het juk is van

Laqueus contritus est. De boeien zrjn
gebroken: wij zrjn vrij. Beminde gelovigetr, Daar is niemand meer, geen bezetter

en geen vijand, die ons tegenhoudt, die
steeds meer mannen en materiaal van ons
wegneemt, die steeds klaar staat met zijn
bevel en verbod om ons leven uit elk aar
te slaan, lam te leggen. Laat ons opstaan
en herbouwen. Laten wij werken; nu
werken wij voor Nederland, niet meer
voor de vijand.
Laqueus contritus est. De boeien zijn gebroken: wij ztjn vrij. Laten nu dan ook
gebroken zljn de boeien van zelfzucht en
berekening. Wij zrjn nu vrij om de nieuwe maatschappij op te bouweÍr. Dit is
een enige kans voor ons om op betere
grondslagen de maatschappij op te bouwen dan waarop zij gefundeerd was. Wij
gaan de pijlers leggen waarop het nieuwe
gebouw van onze samenleving kan rusten. En die pijlers zijn geen andere dan
rechtvaardigheid en liefde. Laat ons opstaan en herbouwen. De toekomst zal
ztjn, wat wij er nu van maken. Vergeet
niet, beminde gelovigen, de strijd was
gericht tegen het hele Nederlandsche
volk. Het ging erom het hele Nederlandsche volk te vernietigen, te beroven, te

ons afgenomen.

Maar vergeet niet, beminde gelovigen,
hoe vele Nederlanders met verbijstering
staan voor hun toekom st Zrj staan letter-

lijk op straat. Anderhalf millioen Nederlanders hebben alles verloren. Van iedere

vijftien mensen zrjn er twee alles kwijt.
Het huis is weg waar Nederlanders hun
jong huwelijksgeluk begonnen, waar hun
kinderen geboren werden en de ouders
dagen beleefden van diep en stil geluk.
Zelfs de plek kan niet meer gewezen worden waar eens hun huis stond. Geen huisvesting waar de familieband aangehaald
en bevestigd kan worden, die door schennershand uit elkaar gescheurd werd.
Geen vaste plek waar de bevrijde leden
van het gezin zich weer kunnen sterken
aan elkaars liefde. Geen brood op hun
land waar zrj dit voorj aaÍ nog zaaiden.
Het land ligt onder de waterspiegel . Zij
kunnen niet zoÍgen voor kleeren, dat het
gezin weer trots kan zrjn op zrjn hoofd
dat terugkeerde. Geen meubelstuk dat zrj
het hunne kunnen noemen. Geen uitkomst op een minder zorgelijke toekomst.

knechten.

Wij bleven gelukkig

gespaard, maar helaas velen werden getroffen. De getroffe-

nen hebben de slagen opgevangen voor

t9

De boeien zijn gebroken: wij zrjn vrij. Er
is niemand meer die ons tegenhoudt. V/ij
kunnen weer werken aan Nederlands toekomst. Samen kunnen wij opbouwen.

rechtvaardigheid en liefde voor huis en

meubilair, voor brood en huisvesting,
voor hun toekomst. In dankbaarheid aan
God die ons spaarde, willen wij dat beroep met grote edelmoedigheid beant-

Letterlijk willen wij schouder aan schouder de stenen aandragen voor hen in wie
wij allen getroffen zijn. Wij willen geven
met grote edelmoedigheid. Het mag, het
moét ook ons een offer kosten, voor hen
die zo'n zwaÍe offers gedragen hebben,
alleen omdat zij Nederlanders waren. Wij
ztjn vrij. Daarom Nederland helpt Nederland. Dit is de kans die ons gegeven
wordt van de eerste kristentijden, waarvan geschreven staat; "Zij bezaten alles
in gemeenschap". Het is de tijd, dat wij,
die nog één kleed hebben, het even als
Sint Martinus moeten delen met hen die
totaal niets hebben. Met het volste recht
doen de getroffenen een beroep op onze

woorden.
Voor God en Vaderland.
N ederland zal herrij zen.

Bronnen:
Archief van de parochie St. Victor te
Waddinxveen.
Archief van de parochie H.H. Petrus
en Paulus te Reeuwijk inv.nr 3.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede'Wereldoorlog. Dl
l0b. 's-Gravenhage, 1982,p. 1056I

058.

Bestuursmededelingen
'Historische avond'
De Sint Victorkerk aan de Zutdkade
bestaat dit jaar 125 jaar wat met verschillende activiteiten gevierd wordt.
Een van die activiteiten is een 'historische avond'. Op 14 april wordt in samenwerking met ons Historisch Genootschap een avond georganiseerd

Reactie op personeel gasfabriek
In ons blad van september 2004 plaatsten we op bladzijde 80 een foto van het
personeel van de gasfabriek van wie
we de namen niet kenden.

waarop onder andere aandacht besteed
zal worden aan de geschiedenis en het

de heer J. Bitter; Bram van Es; ?; Jo
van Es; ?; ?; de heer v.d. Laak; Daan
van Reeuwijk; de heer Lammertse; ?;

Mevrouw A. Kooyman-Loef herkende
een aantal van hen. Van links naaÍ rechts
staan de volgende personen op de foto:

functioneren van het kerkgebouw in
Waddinxveen. Het verhaal wordt ver-

?; de heer Schutte; ?; de heer Sikkema.

We hopen dat de reactie van mevrouw
Kooyman anderen aanspoort om de
ontbrekende namen aan te vullen.

teld aan de hand van dia's waarvan een

groot aantal niet eerder is getoond. De
avond wordt gehouden in de St. Victorkerk wat voor u tevens een mooie
gelegenheid is om het interieur van deze negentiende eeuwse kerk te bewonderen. Over de aanvangstijd e.d. volgt
nadere berichtgeving, onder andere in

Schenkingen
De collectie van het Historisch Genoot-

schap werd verrijkt met een tweetal
schenkingen. Van de Rabobank Waddinxveen ontvingen wij foto's en dia's.
De heer Den Oudsten schonk het boekje 'Indië, het lijkt zolang geleden'. Het

de kranten.

bestuur bedankt de schenkers hiervan.
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DE LEZERAANHET WOORT)
gegaan naar de organisator of organisatie
die de kinderuitzending heeft verzorgd.
Aanvankelijk dachten we dat dit gedaan
was vanuit de Nederlands Hervormde
kerk omdat driekwart van de bevolking
van 's-Heer Abtskerke hervormd was en
Jan tot dit kerkgenootschap behoorde.
Onderzoek in de archieven van de kerk
door C. Neven heeft niets opgeleverd.
Vervolgens zrjn we nagegaan of we iets
konden terugvinden in de archieven van
de gemeente Waddinxveen, maar de
enkele stukken die we daar aantroffen

Vlak na de bevrijding werden er allerlei
voorwerpen gemaakt met voorstellingen
die herinnerden aan de moeilijke jaren
van de oorlog en uitdrukking gaven aan
de wilskracht waarmee de Nederlanders
de barre tijden hadden getrotseerd. Zo
kunnen velen van ons het dienblaadje
voor de geest halen waarop een gebogen
vlaggenstok met de driekleur stond afgebeeld met de begeleidende tekst: 'Wel
gebogen maar niet gebroken'. De meeste
voorwerpen uit die eerste jaren na de

oorlog zrjn niet 'specifiek' voor

een

hebben betrekking op algemene subsidiëring uit andere jaren zodat de vraag onbeantwoord blijft.
V/ellicht zrjn er onder onze lezers mensen die ztch iets kunnen herinneren over

plaats, ook al staat er de naam Waddinxveen op. In het gehele land werden namelijk deze voorwerpen gemaakt, verkocht of uitgereikt.
Dat is niet het geval met het wandbordje
van hout dat de heer Jan Lam in ztjn
bezrt heeft. Hij vertelde me dat hij na de
bevrijding een aantal maanden bij het
geztn Braam in 's-Heer Abtskerke was
ondergebracht om aan te sterken. Het

de kinderuitzending in het bevrijdingsjaar zodat we over meer informatie beschikken over een periode die op sommige bewoners van onze gemeente in hun
kinderjaren diepe indruk heeft gemaakt.
We zien uw reactie met spanning tege-

plaatsje op Zutd-Beveland in Zeeland
was toen nog een zelfstandige gemeente
met circa 350 inwoners. In de kleine kern
van het dorp stond de Nederlands Hervormde kerk uit de vijftiende eeuw met
daaromheen uitgestrekte weilanden en
landbouwgronden. Toen Jan voldoende was aangesterkt, keerde hij naar

moet.

huis terug. 'Uit dankbaarheid'
heeft hij aan de gastouders het
hierbij afgebeelde bordje gegeven.

Enkele jaren geleden is Jan
Lam naar 's-Heer Abtskerke
teruggegaan om de familie op
te zoeken. Hij heeft hun gevraagd of zrj wisten wie de organisator van de kinderuitzending was geweest, maar zrj konden zich dat niet herinneren. Als
aandenken aan ztjn verblijf bij hen
,,

in 1945, gaven

ze hem het bordje mee
had geschonken.
hun
destijds
dat hij

Voor de heer Jan Lam zrjn wij op zoek
21

OEEN BE,DROE,FD EN
BE C LAAGLIJC

K OI{GEVAL)

C. Neven

In

2A04 verscheen bij de uitgeverij Walburg Pers te Zutphen van de hand van
Bruno E.J.S Werz het boek 'Een bedroefd en beclaaglijck ongeval'. De
wrakken van de Voc-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai. De titel gaf voldoende aanleiding

bouwd door de kamer Rotterdam van de
VOC in 169l , op de scheepswerf die gelegen was aan de Oostzeedijk in de buurt
van het Buizen gat. Een schip van de 2e
klasse, met afmetingen van 145 bij 37
voet. Dit betekende een lengte van ongeveer 4l meter, zonder boegspriet, en een

om het boek ter hand te nemen en er een
bespreking aan te wijden.

breedte van 10,47 meter. De holte, de
ruimte tussen kiel en onderzijde van het
overloopdek, was 14 voet, ofwel 3,96
meter. We komen dan op een schip van
circa 7 51 ton. Ook voor de huidige begrippen was het een reus onder de schepen. De grote mast van de 'Waddinveen'
was 49,67 meter hoog, waarvan 43,1 I
meter boven het dek uitstak. De schrijver
vergelijkt de hoogte met een flatgebouw
van vijftien verdiepingen. Wanneer we een
plaatselijke vergelijking maken, houdt dit
in dat de 'Waddinxveen' niet met staande
masten onder de hefbrug door zou kunnen varen, omdat deze'slechts' 42 meter

!borgeschiedenis
In februari 1986 ontdekte een aantal
sportduikers in de Tafelbaai bij Kaap de
Goede Hoop de resten van een scheepswrak . Zij telden minstens vijf rjzeren
kanonnen, een bronzen kanon, twee kleinere bronzen draaibassen, een anker en
zagen verder scherven porselein, enkele
blokken tin en een groot aantal kleine
koperbaren op de zeebodem liggen. Twee
jaar later ontdekten ze 7 50 meter verder
naar het zuiden een tweede wrak, eveneens kennelijk van een Voc-schip. Nu
waren op dat moment reeds wereldwijd
zo' n vijfentwintig VoC-wrakken bekend, waarvan een deel werd leeggeplunderd en anderzijds een aantal wrakken
om geldelijk gewin werd leeggehaald.
Gelukkig gebeurde dat hier niet. De ontdekkers zochten begin 1989 contact met
de Nederlandse maritieme archeoloog
Bruno Werz, werkz aam in Zutd-Afrika.
Uit deze unieke samenwerking ontstond
dit boek, dat uitvoerig verslag doet van
de wetenschappelijke opgraving van een
tweetal Voc-schepen die in 1697 gelijktijdig waÍen vergaan.

hoog is !

De 'Waddinxveen' vertrok voor de eerste
uitgaande reis onder bevel van Elbert
Fransz van de rede van Goeree op 28 juli
1692, met een bezetting van 169 zeeyarenden, 122 militairen en 5 passagiers.
Een reis vol gevaren. Op het traject van
de Republiek tot de Kaap stierven 16
zeeheden. De tweede etappe, van de Kaap

tot Indië, kostte aan 47 mensen het leven.

Uiteindelijk bereikte de'Waddinxveen'
op l4 februari 1693 Batavia. Daarna
bleef het schip bijna twee jaar in de oost.
Op 2 december 1694 vertok het voor de
terugreis. Onder de 21 passagiers \À/as
een beroemd man: Francois Valentijn.
Sinds 1684 was hij in dienst van de
Compagnie en werkte lange tijd als predikant op Ambon. Hij maakte studie van
de lokale taal, natuurlijke historie, geografie en etnografie. Zrjn levenswerk
'Oud en Nieuw Oost Indiën' - vijf folio-

De'Waddinxveen'
Het eerst ontdekte wrak bleek van het
Voc-schip 'Waddinxveen' te ztjn, één
van de bijna vijftienhonderd schepen die
de VOC in de loop van enkele eeuwen in
ons land liet bouwen. Een vaartuig, ge22

banden met

in totaal ruim vijfduizend
bladzijden en dui zend afbeeldingen
verscheen tussen 1124-1726. Het werk is

gen. Batavia werd bereikt op 29 oktober
1696. Reeds op 15 januari 1697 werd de
rede van Batavia verlaten voor de retour-

nog onlangs herdrukt. De rede van Goe-

reis. Er werd in vlootverband gevaren.
Aan boord bestond de lading uit ztjde,
kruidnagelen, peper, salpeter en Japans
koper. Deze laatste lading zotr bij de
identificatie van het wrak nog een belangrijke rol gaan spelen. Onder de acht
passagiers was opnieuw een predikant:
Willem Hendrik Gordon, sinds 1691 in
dienst van de Compagnie in Oost-Indië.

ree werd op 23 augustus 1695 bereikt.

De afvaart voor de tweede reis van de
'Waddinxveen' begon op 20 december
1695 vanaf Goeree. Aan boord een lading van spijkers, 'vierkant' tjzer, Friese
boter, snaphanen (geweren), wit Rotterdams bier, hjnzaad en zeildoek. Bevelvoerend officier was Thomas van V/illi-
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Een VOC-retourschip op de
rede van Batavia. Detail van
een zeventiende- eeuwse gra-

vure.

(Afteelding uit het besproken
boek)
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Portret van Francois Valentijn op 38-jarige leeftijd. Deze afteelding werd rond
1704 gemaakt, ongeveer zeven jaar nadat hij aan boord van de 'Waddinxveen' in
de Republiekwas teruggekeerd. (Illustratie uit het besproken boek)
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Ook zrjn geztn reisde mee. Zondag 19
mei 1697 werd Kaap de Goede Hoop be-

getekend dat

hij in Oost-Indië was ge-

weest.

reikt.
Vondsten
Bij het onderwaterveldwerk werden nauwelijks enige wrakstukken gevonden. De
omstandigheden op de vindplaats van de
'Waddinxveen' waren aanzienlijk ongunstiger dan die op de plaats van de 'Oosterland'. De laag sediment die het wrak
bedekt, is erg dik, op sommige plaatsen
zelfs viereneenhalve meter. Bovendien
bevindt de brandingszon e zich direct boven het wrak. Het wrak zelf is meer gefragmenteerd dan de 'Oosterland' en materi aal is verspreid over een grote afstand. Zeer bijzonder was de vondst van
koperbaartjes uit Japan. Dit koper werd
gebruikt voor de Chinese muntproductie.

Stranding
In de daarop volgende dagen verzamelden negentien schepen van de retourvloot
zich op de rede. Bovendien lagen er nog
vier schepen gereed voor Batavia. De
gezagvoerders van de 'Oosterland' en de
'Waddinxveen' begaven zrch aan wal.
Woensdag 22 mei begonnen de weersomstandigheden te verslechteren. Gedurende de middag van de 23e mei nam
de wind sterk toe en werd vergezeld van
zwaÍe regen. Golven werden opgezweept
tot machtige watermuren, die zelfs de
onderste ra's van de 'Waddinxveen' overspoeldeÍr. Een schip uit de vloot raakte
op drift, anderen kapten uit angst voor
een aanvaring de ankerkabels. Door een
aanvaring kreeg de 'Oosterland' een gapend gat in de spiegel. 's Nachts liepen in
totaal 26 kleinere vaartuigen op de kust.
Rond negen uur in de morgen brak de
kabel van het boeganker van de 'Waddinxveen'. Om één uur 's middags raakte
de 'Waddinxveen' aan de grond in de
brandingszone. De grote mast brak af en
kort daarna werd het schip door de woedende golven grondig vernield.
In het hoofdstuk 'Samenvatting en conclusies' geeft de auteur op overtuigende
wtjze een reconstructie weer van de aangrijpende gebeurtenissen aan boord tijdens de ramp, die aan 140 mensen het
leven kostte. Grote drama's worden ons
duidelijk in kleine details: de vrouw van
de predikant Gordon verdronk. H aaÍ
lichaam spoelde aan met een klein kind
in de armen. Ze werden beiden op het
strand begraven. Tw aalf of vijftien opvarenden van de 'ïVaddinxveen' overleefden de stranding. Bovendien acht de
schrijver het mogelijk dat de predikant
Gordon veilig de wal bereikte. Deze suggestie is juist. Hendrik ïVillem Gordon de voornamen zrjn om onbekende redenen verwisseld overleed in \7 16 als
predikant te Vianen. Van hem werd aan-

Door de opgraving van de 'Waddinxveen' kon zodoende meer kennis worden
verworven betreffende de Chinese eco-

nomie eD, meer specifiek, het geld dat
gedurende het einde van de zeventiende
eeuw en het begin van de achttiende
eeuw in omloop was.
Bijzonder was ook de vondst van een
vuurpot van aardewerk met inhoud. Een
voorwerp dat onderdeel uitmaakte van de
bewapening van een Voc-schip. De inhoud, een mengsel van petroleum en
ongebluste kalk, kon spontaan ontbranden wanneer het met zuurstof in aanraking kwam. Zodoende fungeerde de pot
als brandbom die naar een vijandelijk
schip gegooid kon worden. Ook een
staafkogel werd teruggevonden. Bij een
dergelijke kogel zrjn de twee helften van
het projectiel met elkaar verbonden door
een tjzeren staaf. In zeilen en tuigage
veroorzaakten ze grote ravage bij de tegenstander.

Een schip als de 'Waddinxveen' had in
totaal zo'n 34kanonnen aan boord, waarvan een aantal werd geborgen. Soms op
heel spectaculaire wtjze, zoals een groot
bronzen kanon dat door een helikopter
werd opgehesen en vervoerd.
Tijdens de opgraving waren er helaas
ook kapers op de kust. Door vreemde
25
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Over de herkomst van de naam van het
tweede schip, de 'Waddinxveen', horen
we helaas niets. Zelfs niet dat dit een Hollands dorpje is, niet al te ver bij Rotterdam vandaan waar het gelijknamige
schip was gebouwd door de kamer Rotterdam. Naar analogie van de gang van
zaken bij de 'Oosterland' had de auteur
kunnen nagaan, wie destijds de ambachtsheer van Waddinxveen was. Dat
brengt ons bij Josua van Belle. Vervolgens had hij kunnen bezien welke banden er eventueel bestonden tussen deze
ambachtsheer en de VOC. Dan was ook
ztjn aandacht getrokken door de naam
van de onderstuurman Jacob Jacobsz op
de monsterrol van de 'Waddinxveen' uit
1696, afgedrukt in Appendix 4. Als
plaats van herkomst staat hier: Belle (?).
Met een vraagteken dus. Belle lag in de
Zurdelijke Nederlanden, tussen Ieper en
Duinkerken. De monsterrollen roepen
nog enkele vragen op. Op de 'Oosterland' waren meerdere opvarende afkomstig uit het dorp Oosterland en de nabijgelegen stad Ziertkzee. Op de 'Waddinxveen' voeren Goudse busschieters,
maar ogenschijnlijk niemand uit het dorp
Waddinxveen. Sommige opvarenden
komen op de rol voor zonder plaats van
herkom st. Zo bijvoorbeeld de busschieter
Maarten Stevensz. Jonkheijt en de schipper Thomas van Willigen. Namen die in
Waddinxveen in elk geval niet onbekend
zijn. Bruno Werz heeft met zijn prachtige
boek ook voor ons nog een onderzoeks-

duikers werden tenminste twee bronzen
draaibassen, baren tin en een groot aantal
koperen baartjes ontvreemd.

Interdisciplinaire studie
Het boek maakt duidelijk dat er sinds
1992, toen het toonaangevende 'Hollandia Compendium' van Gawronski e.a.
verscheen, door Werz en ztjn medewerkers veel baanbrekend werk is verricht.
Voorwerpen werden in hun context bestudeerd. Academici van verschillende
disciplines onderzochten metalen, peperkorrels, barnsteen, hout, leer, textiel etc.
Al deze voÍïnen van onderzoek leverden
een schat aan gegevens op. Hiervan wordt
gedetailleerd verslag gedaan. Op dit punt
aangekomen krijgt de lezer soms het
gevoel een wetenschappelijk rapport te
lezen. Dit laatste doet echter niets af aan
mijn grote waardering voor dit in meerdere opzichten schitterende boek. \il/ie
niet alles wil lezen, vindt hier genoeg om
te kijken!
Naamgeving
Ons intrigeert natuurlijk de vÍaag, waar-

om dit schip de naam 'Waddinxveen'
droeg. Namen van Voc-schepen moch-

ten niet door de Kamers, maar slechts
door het hoogste college, de machtige
Heren XVII worden vastgesteld. Over de
totstandkoming van de naam 'Oosterland' laat de auteur ons niet in het ongewisse. Cornelis de Jonge, bewindhebber,
burgemeester van Middelburg, was Heer
van het Zeeuwse Oosterland. Daar stond
ook ztjn landhuis: Heerenhof. 'Werz acht
het waarschijnlijk, dat het schip naar dit
landhuis was vernoemd. Kennelijk is hij
op dit idee gekomen omdat David de Huybert een Voc-schip van hetzelfde charter
en type naar zijn huis liet vernoemen:
Huys te Crayesteijn. Mij lijkt meer aannemelijk dat De Jonge het schip niet naar
zrjn huis liet noemen, maar gewoon naar
zijn gehele ambachtsheerlijkheid. De
naam is immers gewoon 'Oosterland',
zonder toevoeging van huis of hof.

gebied open gelaten.

Noot:
De volledige titel van het boek luidt:
Bruno E.J.S. Werz, 'Een bedroefd en
beclaaglijck ongev al' . De wrakken
van de VoC-schepen Oosterland en
Waddinxveen (1697) in de Tafelb aa:.
Zutphen; Walburg Pers, 2004, 224 p.
ill., ISBN 90.5730.295.3 € 29,50
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NIEUWS VAN HET STREEKARCHIEF
Allerlei uit Waddinxveen

Tentoonstelling
Dit jaar wordt herdacht dat ons land zestig jaar geleden werd bevrijd. Overal in
het land wordt daaraan aandacht besteed,
onder andere door speciale tentoonstellingen. Ook in onze regio worden exposities over de Tweede Wereldoorlog gehouden zoals in het Streekarchief in Gouda.
Hoewel veel aandacht aan Gouda in oorlogstijd wordt besteed, is het ook voor
niet-Gouwenaars zeer de moeite waard
om de tentoonstelling te bezoeken. De

Van de gemeente V/addinxveen heeft het
Streekarchief een aantal opmerkelijke zaken gekregen die lagen te verstoffen op
de secretarie. Het aardigst om te noemen

is een band met exemplaren van het
Nieuws- en Advertentieblad voor Wad-

dinxveen Moercapelle Reeuwijk
Zevenhuizen ( I juli 1916 tlm 28 oktober
I9I

6); De Waddinxveensche Courant

voor ïVaddinxveen

- Moercapelle - Reeu-

wijk -Zevenhuizen ( 4 november 1916
tlm 3l december ï917) en alle exemplaren van De Crisiscourant, in 191 8 uitge-

tentoonstelling is opgezet in samenwerking met het Yerzetsmuseum Zuid-Holland en wordt ondersteund door BAM
Cultuurplein Midden-Holland. Op de tentoonstelling zijn onder andere bijzondere
oorlogsaffiches te zien die uit de collectie
van het Streekarchief komen. Voor leerlingen van groep 8 van de basisschool is
aan de tentoonstelling het educatieve
project 'Harde noten kraken ... voor belangrijke zaken' verbonden. U kunt de
bijzondere tentoonstelling bekijken tot
20 mei op dinsdag tot en met vrijdag op
de gebruikelijke openingstijden van het

geven door de afdeling Waddinxveen van
de Vrij zrnntg Democratische Bond. Als u

in het beztt bent van exemplaren van
V/addinxveense kranten uit de periode
van voor de Tweede Wereldoorlog en u
wilt daaraan een goede bestemming geven, dan zou het Streekarchief die graag
in zrjn collectie opnemen zodat ze door
iedereen geraadpleegd kunnen worden.

Streekarchief.

Twee

ffiches uit

de collectie van het Streekarchief te Gouda
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