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WADDINXVE,ENSE

OORLOGSSLACHTOFFERS 1940.1945
J.D. Geel

Voor het dorp Waddinxveen was 4 mei
2006 een historische dag. Tudens een
emotionele plechtigheid onthulde burgemeester H.C.J. Roijers in de aula van de
oude gemeentelijke begraafplaats aan de
Kerkweg-West een plaquette, waarop de
namen staan van 34 Waddinxveners die
tussen 1940 en 1945 als gevolg van de
Tweede Wereldoorlog het leven verloren.

baar en waardevol . Laat de namen van
hen die wij vandaag gedenken voor ons
allemaal van grote betekenis zijn. De personen achter deze namen offerden immers in de oorlog hun grootste bezit, hun
eigen leven. De herkregen vrijheid, die
ons dankb aaÍ stemt, is niet vanzelfsprekend; vrijheid vraagt verantwoordelijkheid: 4 en 5 mei zrjn een aansporing voor
ons allemaal om stil te staan bij vrijheid

Namen
Voorafgaand aan de gebeurtenis op het
kerkhof werden nabestaanden en vrien-

en de betekenis ervaÍI."

Gedenkboe§e
Daarop bood de heer Bert van Noort,
voorzitter van de Stichting Nationale Ge-

den van de oorlogsslachtoffers ontvangen

in de raadzaal van het gemeentehuis,

waar de burgemeester hen toesprak met

denkdagen Waddinxveen, alle aanwe zigen
een boekje aan met daarin de namen van

de woorden: "Namen, voor velen loze
woorden, maar voor sommigen zo tast-

de getroffenen. In zrjn toespraak zet hij
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onder meer: "Het doet ons genoegeo, dat
wij u kunnen meedelen, dat wij de oude

begraafplaats aan de Kerkweg-'West in
Waddinxveen, die al een oorlogsmonument is, in ztjn totaliteit hebben weten te
behouden als rnonument voor ons do.p.
De prachtige herdenkingsplaquette en de
daaraan gekoppelde persoons gegevens op
aparte gedenkplaten van alle personen die

Jan Sonneveld. Hun namen kende ik,
maar hun verhalen? Die bleven veelal
verborgen. Niemand vertelde ze. Zeleken
met de slachtoffers begraven. Gravend in

het verleden leerde ik Agatha Holmer
kennen, het meisje dat op de Brugweg
omkwam en gaandeweg ook de geschiedenis van de gesneuvelde Waddinxveense

militairen. Nog weer later kwamen de

tijdens de oorlog '4A-'45 hun leven

verhalen van de omgekomen dwangarbei-

moesten laten, is een waardige aanvulling
op de herdenkingen op deze locatie. Wij

ders aan het licht en van de andere bur-

zrjn er namelijk van overtuigd, dat de
namen van de genoernde personen voor
altijd in onze gedachten moeten blryven.
Bij ons, bij onze kinderen en bij ons nageslacht. Wij hopen en vertrouwen erop, dat
de herdenkingsplaquette alle nabestaan-

Toen

den een warrn gevoel mag geven op deze
ontegenzeglijk kille en verdrietige plek."

Verantwoording

gerslachtoffers.
ik in 2005,

bij de zestigste herdenking na veertig jaar de fakkel overdroeg
aan de leerlingen van het Coenecoop
College - mijn oude school - hebben we
de namen genoemd van de mij toen bekende oorlogsgetroffenen. De indruk die
dat maakte, had tot gevolg dat de wens
werd geuit deze slachtoffers bhjvend aan

de vergetelheid te ontrukken. 'Weer volgde een intensieve zoektocht om de lijst te
vervolmaken. De gemeentegrenzen van

Aangezten ik de namen van de Waddinxveense oorlogsslachtoffers in de loop der
tijd bijeen verzameld heb - vaak werden
ze doorgegeven na mijn jaarlijkse 4 mei-

Waddinxveen lagen ten tijde van de
'Wereldoorlog
Tweede
anders dan ïru. De

het monument aan het

lijk bij 'Waddinxveen en daar verbleven

-, kon ik vervolgens verantwoordirg afleggen van mrjn onderzoek.
Ik heb geschetst hoe de lijst tot stand
gekomen is: "De namen van 34 onschuldige oorlogsslachtoffers staan voortaan
gegrift in het collectieve geheugen van

de opgejaagde Joden, die later in concentratiekampen zijn omgekomen.
En misschien is de lijst nog niet voltooid,

voordracht

bij

Stationsplein

ons dorp: 7 gesneuvelde militairen, 9 om-

gekomen dwangarbeiders, 9 burgerslachtoffers en 9 gedeporteerde en omgebrachte Joden.
Toen ik in L966 voor de eerste keer werd

uitgenodigd een gedicht voor te dragen
tijdens de 4 meiherdenking kende ik vaag
het verhaal van één man: de in het verzet
omgekomen Anthonie Hendrikus - Toon
- Pille.
Toen ik j aar na j aaÍ op 4 mei mocht spreken, groeide langzaam het getal der
namen van omgekomenen, eerst van hen
die rusten in de oorlogsgraven op het oude kerkhof: de in de meidagen gesneuvelde militairen Cornelis Both, Arie Oudijk,
Lubbert Rozeboom en de dwangarbeider

B

odegraafschestraatweg hoorde gedeelte-

want toen ons onderzoek een afronding
behoefde vanwege de vervaardiging van
de plaquette, gaf de Oorlogsgravenstichting ons 19 namen door van in'Waddinxveen geboren oorlogsslachtoffers, van wie
niet bekend is of zrj toen ze stierven, nog
banden hadden met hun geboortedorp.
Ons onderzoek heeft geleid tot een blijvend in metaal geschreven bladzijde uit
de geschiedenis van Waddinxveen. De
doden zrjn bU name genoemd en als het
ware teruggegeven aan u en aan het dorp
van hun herkomst. Daarom is 4 mei 2A06
een historische dag voor ons gehele dorp"
Want: 'Vergeten leidt tot ballingschap,
gedenken tot bevrijding'."

32-

Plaquette
De plaquette, bestaande uit twee koperen
platen waarin de namen uitgesneden zijn,

geplaatst op een messing ondergrond,
bevindt zich in de doorgang van de aula

met een korte levenbeschrijving.

In het vervolg van dit artikel kunt u

de

namen en de gegevens lezen, zoals ze
verïneld staan in de aula, die te bezoeken
is na afspraak met het gemeentehuis (tele-

In de eigenhjke aularuimte staan in lijsten

foon 0182-624624). Aan de publieksbalie
is ook het gratis gedenkboekje te verkrij-

gevat de namen van de omgekomenen

gen.

van de oude gemeentelijke begraafplaats.

In Memoriam
Dit zijn de namen van de
Waddinxveners,
die tussen 1940-1945
als gevolg van de
Tweede Wereldoorlog
het leven verloren

De namen van de gesneuvelde militairen
- Comelis Both, * 24 februai 1905 Waddinxveen, ï 11 mei 1940 Dordrecht (Oude
gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Bedrijfsleider meubelfabriek; wonend
Brugweg; dienstplichtig soldaat 28e Regiment Infanterie, gesneuveld in het gevecht,
aanvankelijk begraven te Dordrecht onder de naam Blok; liet echtgenote en twee
dochters na.
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*

12 mei 1919 Waddinxveen, ï 30-ll-1942 Rangoon/ Birma
(Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta/Indonesië). Meubelmaker; wonend
Wilhelminakade, ongehuwd; sergeant Genie KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger) , tewerkgesteld aan Birmaspoorlijn.
- Jan Molenaar, * 12 apnl 1918 Waddinxveen, ï 28 maart 1942 Hellendoorn.
Koqporaal-marconist Koninklijke Marechaussee Bureau Bijzondere Opdrachten, sabotageagent Englandspiel - schuilnaam 'Martin' -, tijdens spionagevlucht met RAFvliegtuig als parachutist verongelukt, graf onbekend; oorspronkelijk wonend Prins

-

Tbunis Daniël Burger,

Hendrikstra at/Piet Heinsff aat; ongehuwd.
- Krijn vant Os, * 23 juni 1913 Waddinxveen,

f 30 augustus 1941 nabij de Noorse kust
(zeemansgraf). Plateelschilder; matroos-vliegtuigmaker/boordschutter Royal Netherlands Naval Air Service, tijdens luchtgevecht neergeschoten met Hudson-bommenwerper 'Moesi'; oorspronkelijk wonend Zuidkade; liet echtgenote na.
- Arie Oudijk, * 23 januari 1920 Waddinxveen, ï 1l mei 1940 Delft (Oude gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Zaadhandelaar; wonend Zuidkade, ongehuwd;
dienstplichtig soldaat 3e Depotbataljon, gesneuveld in het gevecht.
- Lubbert Rozeboom, * 10 oktober 1918 Bedum, ï 1l mei 1940 Waddinxveen (Oude
gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Inwoner van Bedum, ongehuwd; sergeantmarconist Luchtvaartregiment, boven Bloemendaalsche polder met Fokker T-V bommenweq)er registr. nr. 850 neergeschoten, samen met Jacobus Lambertus van den As,
sergeant adspirant-reserveofficier Luchtvaartregiment, t 7 juli 1916 MedanÀ.[ed.Indië,
erekerkhof Grebbeberg, Rhenen).
ï 11 mei 1940 rWaddinxveen (Militair
- Adrianus Johannes van Vuuren, * 29 mei 1915 Waddinxveen, ï 10 mei 1940 ValkenbwgZH (Militair erekerkhof Valkenburg ZH). Landbouwer; wonend Bloemendaalseweg, ongehuwd; dienstplichtig soldaat Regiment Infanterie, gesneuveld in het gevecht.
De namen van de omgekomen dwangarbeiders

- Leendert Heeren, * 17 april lg22Waddinxveen, | 23 apil1945 SpandadDuitsland.
Carrosseriebouwer; wonend Burgemeester Trooststraat, ongehuwd.
- Pieter Honkoop, * 17 juli 1920 Gouderak, ï 12 maart 1945 Swinemiinde/Duitsland.
(Kriegsopferfriedhof Golm, Kamminke). Machinebankwerker meubelfabriek; wonend
Brugweg, ongehuwd; slachtoffer Engels bombardement.
- Boudewijn van lzeuwen, * 23 augustus 1923 Waddinxveen, I 27 december 1944
Fulda/Duitsland (Stàdt. Friedhof). Landbouwer; wonend Noordkade, ongehuwd;
slachtoffer Engels bombardement.
- Comelis Jan Oudijk, * 24 september L924 Waddinxveen, ï 27 decembe,r l9M
Fulda/Duitsland (Stadt. Friedhof). Landbouwer; oorspronkelijk wonend Noordeinde,
later te Boskoop, ongehuwd; slachtoffer Engels bombardement.

- Klaas de Rooy, * 25 oktober

1,924 Waddinxveen, f 19 maart 1945 Darmstadí
(Friedhof
Darmstadt).
Accountant; wonend Prins Hendrikstraat/Piet
Duitsland

Heinstraat, ongehuwd; slachtoffer Engels bombardement.
- Jan Sonneveld, * 3 april 1924 Zngwaart, ï 26 juni 1945 Maastricht (Oude gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Landbouwer; wonend Dorpstraat, ongehuwd;
dwangarbeider te KasseUDuitsland, doodsoorzaak: ziekte.
- IzadkTromp, * 27 september 1910 Fijnaart, t 2 februari 1945 Swinemtinde/Duitsland
(Kriegsopferfriedhof Golm, Kamminke). Carrosseriebouwer; wonend Burgemeester
Trooststraat; doodsoorzaak: ziekte; liet echtgenote en twee dochters na.

Cornelis Nicolaas Versluis, * 6 oktober 1917 \Maddinxveen, ï 30 juli 1943
Kassel/Duitsland (Kriegsgràberstàtte Kassel-Bettenhausen). Tekenaar/politoerder

-

meubelfabriek; wonend Kerkweg, ongehuwd; slachtoffer Engels bombardement.
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-

*

ï

28 december 1924 Goada, 10 september 1944
Sindelfingen/Duitsland (Friedhof Sindelfingen). Elektricien bouwbedrijven; wonend
Prins Hendrikstraat/Piet Heinstraat, ongehuwd; slachtoffer Engels bombardement.
Bastiaan van Vliet,

De namen van de burgerslachtoffers
- Agatha Holmer, * 17 augustus 1929 IVaddinxveen,

t 14 september l944Waddinxveen
(Oude gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Kleuterhelpster; wonend Brugweg,
ongehuwd; slachtoffer Engelse luchtaanval op wapentransport.
- lacob Wïllem van Klaveren, * 25 maart 1900 Hazerswoude, ï 2l mei 1942 concentratiekamp Sachsenhausen, Oranienburg/Duitsland. Boomkweker; wonend Noordeinde; liet echtgenote, vijf zonen en een dochter na.
- Geenruyda van Klaveren-van der Loo, * 2 september 1908 Waddinxveen, 5 april
1942 concentratiekamp Ravensbriick/Duitsland. Huisvrouw; oorspronkelijk wonend
Noordkade, later te Boskoop; gehuwd met Dirk van Klaveren, rijwielhersteller, x19

t

|

26 maart 1943 concentratiekamp Sachsenhausen,
Oranienburg/Duitsland; het echtpaar liet twee dochters en een zoon na.
- Comelis Antonius Koster, * 5 februari 1884 Moordrecht, 5 september 1944
'Waddinxveen.
Seinwachter Nederlandse Spoorwegen; wonend 't Weegje; slachtoffer
Engelse luchtaanval op trein; liet echtgenote, twee dochters en twee zonen na.
- Hendilra Adrtarn van der Kroef-Wittenberg, * 23 oktoberlgll Waddinxveen, 11
mei 1940 Waddinxveen. Huisvrouw; wonend WilhelminakadelZtidkade; slachtoffer
Duitse bom op woonhuis; liet echtgenoot, twee dochters en een zoon na.
- I*endert Mulder, 29 juni 1894 Waddinxveen, 11 mei 1940 Waddinxveen.
Houtbewerker speelgoedfabriek; wonend Wilhelminakade/Zuidkade; slachtoffer Duitse
bom op woonhuis; gehuwd met Cornelia Mulder-Luijt, ï 13 mei 1940; het echtpaar liet
oktober 1906 Hazerswoude,

ï

t

*

t

twee dochters na.

- Comelia Mulder-Luijt, * 22 december 1894 Gouderak, ï 13 mei 1940 Waddinxveen.
Huiswouw; wonend WilhelminakadelZaidkade; slachtoffer Duitse bom op woonhuis;
gehuwd met Leendert Mulder t 11 mei 1940; het echtpaar liet twee dochters na.
- Anthonie Hendrikus Pille, * 18 augustus 1921 Waddinxveen, f 30 september 1944
Gouda (Oude gemeentelijke begraafplaats, Waddinxveen). Zadelmakerlstoffeerder;
wonend Kerkweg, ongehuwd; lid verzet, na SS-verhoor doodgeschoten aan
Parallelweg/Burg. Jamessingel.
- Arie Verlcaik, * 24 maart 1916 Zwammerdam, t 17 september 1944 Gouda.
Melkrijder; wonend Bodegraafschestraatweg, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
op \Vaddinxveens grondgebied lag; slachtoffer Engelse luchtaanval op wapentransport;
liet echtgenote na.
De namen van de gedeporteerde en omgebrachte Joden
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog woonden zij aan de Bodegraafschestraatweg, die
tot 1964 gedeeltelijk op'Waddinxveens grondgebied lag.

- Max

Ginsberg,

* 5 juli

t 2l mei 1943 Sobibor/Polen.
Levie, * 19 juni 1888 Jever/Duitsland, ï 2l mei 1943
1878 Neundorf/Duitsland,
ï 2l mei 1943.

Gehuwd met Lene Ginsberg-de Levie

- Lene Ginsberg-de

Sobibor/Polen. Gehuwd met van Max Ginsberg | 2l mei 1943.
- Albert Míchaelis, * 14 maart 1930 Rotterdam, t 31 augustus 1942Auschwitz/Polen.
Zoonvan Fanny Michaelis-Mozes t 31 augustus 1942.
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- Fanny Michaelis-Mozes, * 2 november 1909 Antwerpen/België, t 31 augustus 1942
Auschwitz/Polen. Moeder van Albert Michaelis f 31 augustus 1942; haar echtgenoot
overleefde de Tweede Wereldoorlog.
- Louise Sara Michaelis-Schmul, * 13 december 1872 Bromberg/Polen, t 7 mei 1943
Sobibor/Polen.
- Ema Schmul, * 18 maart 1902 Bromberg/Polen, t 3 september 1942AuschwitzlPolen.
Zaster van Louise Sara Michaelis-Schmul ï 7 mei 1943.

- Aron Speier Holstein,

* 6 september 1901 Keulen/Duitsland, I

27 oktober 1942

t

Westerbork. Gehuwd met Irma Speier Holstein-Simon
13 maafi 1943.
- Irma Speier Holstein-Simon, * 27 juni 1898 Gemiinden/Duitsland, 13
Sobibor/Polen. Gehuwd met Aron Speier Holstein t 27 oktober 1942.

- Alfred Leo

*

I

maxt 1943

t

18 januari 1938 Hillegersberg,
13 maart 1943
Speier Holstein,
Sobibor/Polen. Zoon van Aron Speier Holstein 27 oktober 1942 en Irma Speier
Holstein-Simon ï 13 maart1943.

ï

Supplement

Dit zijn de namen van de in Waddinxveen geboren oorlogsslachtoffers, van wie
vooralsnog niet kon worden vastgesteld of zij ten tijde van de Ttveede Wereldoorlog
nog banden hadden met hun dorp van herkomst:

* l'7 augustus

1910 Waddinxveen, ï 20 oktober 1942
Berlijn/Duitsland. Kantoorbediende.
- Willern van den Berg, * 20 mei 1903 V/addinxveen, ï 18 oktober 1944 op zee tussen
Ambon en SoerabajaA.[ed. Indië (zeemansgraf;. Soldaat KNIL.
- Wilhelmus Bodegraven, * 22 januari 1880 Waddinxveen, ï 23 juni 1944 MeesterComelis/Ned. hdië (Nederlands ereveld Leuwigajah). Gepensioneerd brigadier KNIL.
- Arie den Boer, * 29 april 1887 Waddinxveen, f 12 mei 1944 Siegburg/Duitsland
(Nederlands ereveld Dtisseldorf). Kaashandelaar.
- Robbert Cornelis de Bruijn, * 14 april 1909 Waddinxveen, ï 22 februai 1945
Balingen/Duitsland (Nederlands ereveld Frankfurt am Main). Slijper.
- Gerardus Jacobus la Grand, x 16 januari 1878 V/addinxveen, t 2l juni 1945
AmbarawaA.led. Indië §ederlands ereveld Kalibanteng, Semarang).
- Comelis Grift,* 7 april1893 Waddinxveen, t 4 maart 1942 Radjamandala/Ned. Indië.
Korporaal Infanterie KNIL.
- Jan de Groot, * 5 december 1896 Waddinxveen, t 10 april 1945 BandoengÀrled. Indië
§ederlands ereveld Pandu).
- Maarten van der Ham, * 10 november 1915 Waddinxveen, | ?A jwi 1941 Atlantische
Oceaan aan boord van s.s. Schie (zeemansgraf). Matroos Koopvaardij.
- Pieter Aie Hartog, * 7 mei 1920 Waddinxveen, t 31 maart 1945 Barneveld
(Nederlands ereveld Loenen). Bedrijfsleider; lid verzet.
- Arie Klootwijk, * 14 februari 1909 Waddinxveen, | 2 maart 1945 Groin/Duitsland
(Kath. Friedhof Haldern). Schipper.
- Comelis Johannes Koster, * 8 februari 1885 Waddinxveen, ï 29 februari 1944
BandoengÀ.[ed. Indië. Gepensioneerd sergeant-majoor KNIL.
- Franciscus Adrianus Luiten, * 30 juni 1909 Waddinxveen, ï 7 mei 1945 Jutphaas
(R.K. begraafplaats Nieuwegein). Bakker; lid verzet.
- Jacob Oudshoorn, * 20 juli 1923 Waddinxveen, | 23 maart 1945 Rohrbach/Duitsland
(Nederlands ereveld Frankfurt am Main). Slagersknecht.

- Jan Johannes Barendrecht,
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- Hendrik StoJberg, * 22 oktober 1907 Waddinxveen, t 27 februari 1942 Javazee aan
boord van Hr. Ms. JavaA{ed. Indië (zeemansgraf). Sergeant-machinist Koninklijke
Marine.
- Simon HendrikVerseput, * 30 maart 1912 Waddinxveen, t 1 december l942Timorzee
aan boord van HMS ArmidaleÀ.[ed. Indië (zeemansgraf). Wachtmeester Artillerie.
- Adrtaan Versluis, * 24 apt'.l 1923 Waddinxveen, ï 16 december 1943 BerlijnCharlottenburg/Duitsland (Nederlands ereveld Loenen). Ovenist.
-WillemyanWensveen,* lSjuli 1896Waddinxveen, ï 9 december 1943 Hainan/China
(Sai Wan War Cemetery, Honkong). Korporaal-telegrafist Koninklijke Marine.
- Dirk Johannes Zweerman, * 20 april 1889 Waddinxveen, t 15 december 1944
BandoengA.[ed. Indië (Nederlands ereveld Pandu). Architect bij de Genie.
\

il

Bronnen : Oorlogsgravenstichting
De foto's zijn gemaakt door L. Witte op 4 mei tijdens de onthulling van de plaquette in
de aula van de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkweg-West.
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4 MEI
Laten wij stil zljn voor een korte tijd,
Vol eerbied onze bloemen leggen
En het vandaag de kinderen zeggen:
"De vnjheid is gegroeid uit stnjd".
Gedenkt wie eens gevallen z7jn.
Gedenkt wie eenzaam achterbleven;
Voor wie de meimaand is verweven
Met een herinnering aan pijn.

Bewaàfr, wat ik u bidden mà9,
De lieve vrede dag na dag.
Wilt voor die zaakuw leven geven.
Staat niet alleen

bij vroeger stil;

Werkt voor vandaag, offi vredeswil,
Opdat in ons de doden leverl...
Hans Geel

-38

il\{ HET VOETSPOOR VAN DE,
COMMISSARIS DER KONINGIN
C.J. van Veen

Bij het herschikken van mijn boeken in

een duidelijk beeld hoe burgemeester
C.A. van der Hooft alles regisseerde om
er een groots gebeuren van te maken.

mrjn boekenkast trof ik een katerntje aan
dat de gemeente had laten drukken als
werkprogramma ter gelegenheid van het
bezoek van de Commissaris der Koningin
aan Waddinxveen op 11 november 1968.
Het was gemaakt ten dienste van de leden
van de gemeenteraad, de genodigden en
de pers. Bladerend in het katerntje was
mrjn eerste indruk: saai. Want het bevat
een dorre opsomming van tijden, namen
van personen en 'objecten' die bezocht
werden. Bij nadere bestudering van het
programma werd ik er toch door geboeid,
omdat het een beeld geeft van de ontwikkeling van een landelijk dorp tot een dorp
met stadse allure. Als we de krantenver-

Laten we nogmaals de tocht door het dorp

maken die Commissaris mr. J. Klaasesz

in 1968 heeft

gedaan.

Doel van het bezoek
Het werkbezoek van de Commissaris der

Koningin aan Waddinxveen hield verband met de 'bouwdag 1968'. Deze dag
had een tweezrjdig thema meegekregen:
eerbied en dankbaarheid jegens het Oran-

jehuis en het streven naar 'beter wonen'.
Waddinxveen behoorde tot een van de
snelst groeiende gemeenten van ZuidHolland wat uiteraard een aantal problemen met zich meebracht die op de bouwdag aan de orde werden gesteld. Het was

slagen van het bezoek van de Commissa-

ris erbij betrekken, krijgen we bovendien

Boekje, uitgegeven ter gelegenheid van 'bouwdag'1968 (Collectie: J.D. Geel)
39

het vijfde werkbezoek van mr. Klaasesz
aan Waddinxveen, waarover hij zelf het
volgende opmerkte: "Met dit vijfde bezoek
heeft uw burgemeester veel meer gekregen dan waarop hrj recht heeft, want andere gemeenten heb ik de laatste tien jaar
maar een- of tweemaal bezocht. Maar zeg
eens nee tegen een burgemeester die
voortdurend aan de telefoon hangt en
steeds weer iets nieuws meent te hebben
ontdekt. Het merkwaardige is dan, dat het
ook steeds iets belangrijks blijkt te zijn in
deze waarschijnlijk snelst groeiende gemeente van NederlaÍId."

Het begin van de dag
De Commissaris en zijn echtgenote mevrouw L.H.A. Klaasesz-de Bruijne werden
bij de afrit van de rijksweg bij 'Verheul'
door de rijkspolitie opgewacht. De Commissaris werd ambtelrjk yergezeld door
de chef van zijn kabinet mr. H.A.N. Dinger van Kruiningen. De rijkspolitie escorteerde het gezelschap naar het Raadhuis
waar het werkbezoek begon met een buitengewone raadsvergade.ing. Twee raads-

leden voerden het woord waarbij ze de
Commissaris der Koningin met twee brandende kwesties confronteerden. Raadslid
A.H. van Gent sneed de verkeersproblematiek aan. V/addinxveen had zelf al veel
hieraan gedaan zoals de reconstructie van
de Noordkade, de verbreding van de Zuidkade, de rondweg rond de Bomenwijk en

de verbreding van een gedeelte van

de

Dorpstraat. Maar het ontbrak de gemeente aan goede verbindingen met de rijkswegen naar Den Haag en Rotterdam. "EÍl

dat was geen zaak van de

gemeente

alleen". Bovendien mocht de provinciale
overheid de realisering van een tweede
brug, zoals die in het streekplan van 1967
was opgenomen, niet langer uitstellen. De
tweede spreker, het raadslid J. van den
Roovazft, nam het op voor de glastuinbouw die in korte tijd op het grondgebied
van Waddinxveen gerealiseerd was. Van
de circa I 100 hectare die in het streekplan
voorzien was, had de gemeente 610 hectare op haar grondgebied weten 'binnen te
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halen'. De door B. en 'W. geinstalleerde
'Commissie Verwarming Tuinbouwgebied

Waddinxveen' was tot de conclusie gekomen "dat een zo grote concentratie van

glastuinbouwbedrijven ten westen van
Waddinxveen voor de bewoners van deze
plaats niet altijd een onverdeeld genoegen
zou zijn".

Bij westenwind zou namelijk

de rook van de op olie gestookte verwarmingen van de kassen over de woonwijken trekken. De commissie vond de technische oplossing in het stoken op aardgas.

Maar, zo betoogde het raadslid, dit zou
voor de groentetelers kostprijsverhogend
werken. Hij pleitte dan ook voor verlaging van de aardgasprijs voor de tuinders,
wat in 1966 voor de stookolie was gebeurd, waardoor een einde aan de ongunstige concurrentiepositie zou komen.

Bezoeken Yoor de lunchpauze
Voor de aanvang van de raadsvergadering

waren mevrouw Klaasesz en mevrouw
Van der Hooft aan een eigen ochtendprogramma begonnen: een bezoek aan perceel Kerkweg 165 - het oude notarishuis
dat in gebruik zov worden genomen
door de Waddinxveense Muziekschool en
het Welfarewerk van het Nederlandsche
Roode Kruis, gevolgd door een bezoek
aan manege Reigersburgh aan de Plasweg.
De heren gingen na de raadsvergadering
naar het tuinbouwcomplex van D. van der
Erjk aan de Abr. Kroesweg waaÍ de Com-

missaris werd geïnformeerd over de totstandkoming van dit complex dat als eerste in verband met de luchtverontreiniging
geheel met aardgas werd venilannd. Waarschijnlijk zal hier informeel nog wat nagepraat zijn over de problematiek die Van

den Roovaart in de raadsvergadering uitvoerig aan de orde had gesteld.
Van hier vertrok het gezelschap naar het
in aanbouw zijnde zwembad aan de Sniepweg. De Goudsche Courant schrijft hierover: "De grote bassins zijn al in beton gegoten en worden nu betegeld. Voor anderhalf miljoen gulden krijgt Waddinxveen
een schitterend zwembad met zonneweide, diep bassin met 5O-meter baan en

Bezoek aan het tuinbouwbedrijf van D. van der

Eijk (Fotoarchief: fam.

Van der

Eijk)

springtoren, ondiep bassin en kleutervijver

tigheid als volgt: "De schooljeugd was er

en een parkeerterrein voor 300 auto's."

bij. De tot één gevormde voortreffelijk

Het zwembad was een "droom die binnen
enkele jaren dankzij teamspirit, durf en
doorzettingsverïnogen tot werkelijkheid
evolueerde." Burgemeester Van der Hooft
had niets nagelaten om er een 'happening' van te maken. Op het terrein plantte
de schooljeugd een paar honderd bomen,
waarna zij het Waddinxveens volkslied
'Holland' van J.J.C. Mastenbroek zong.
Hun inzet werd met een traktatie beloond.

mu sicerende muziekkorpsen'Voorwaarts'
en 'Concordia' sloegen er de begeleidende roffels en speelden het V/ilhelmus,
nadat de commissaris door een druk op de
knop een immense kraan in beweging had
gebracht, waarmede het omhulsel om het
monument werd verwijderd." Hans Geel
droeg een fragment voor uit het gedicht
'Aan Koningin V/ilhelmina bij haar 50jarig regeringsjubileum' van Henriëtte
Roland Holst. De verslaggever maakte
wel een kritische noot bij het kunstwerk.
HU vond dat de vier hoogoprijzende betonnen kolommen waarbinnen het bronzen borstbeeld stond, wel een gewild monumentale werking hadden, maar aan de
beeltenis afbreuk deden.
Vervolgens begaf de Commissaris in gezelschap van de genodigden zich richting
de Prins Willem-Alexandertunnel om de-

Het middagprogramma
Na de lunchpauze in restaurant 'Royal' thans 'Prins Heerlijk' vond de onthulling van het monument met de beeltenis
van Koningin Wilhelmina plaats op het
naar haar genoemde plein. Het beeld was
vervaardigd door de beeldhouwer P. Killaars uit Maastricht. De verslaggever van
de Goudsche Courant beschrijft de plech-
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Onthulling van het monument aan het Koningin Wílhelminaplein
( Fotocollectie : J.D. Geel/Arafo)
ze offtcieel in gebruik te nemen. Het moet
een ware show geweest ztjn De Commissaris zat in een postkoets met een
'echte' postiljon, voorafgegaan door de
Gouwe Ruiters, en gevolgd door een feest-

treintje met genodigden dat op zijn beurt
weer werd gevolgd door de voor die dag
samengevoegde muziekkorpsen en honderden V/addinxveners. Ter plaatse aange-

komen opende Commissaris Klaasesz de

tunnel, waarvan Prins Bernhard op

12

juni

1967 het startsein voor de bouw had
gegeven. De Commissaris deed de opening door er doorheen te lopen.

Groenswaard

Het gezelschap bevond ztch nu in de
woonwijk in aanbouw Groenswaard. Er
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Kranslegging bij
het onthulde monument van Koníngin
Wilhelmina door
burgemeester Van

der Hooft
(Fotocollectie:

J.D. GeeUSjaak
Noteboom)

waren 196 woningen gereed en 231 in
aanbouw. Er volgde een reeks van activiteiten die het thema 'beter leven' moesten illustreren. Veel aandacht werd dan
ook geschonken aan de voorzieningen die
in de nieuwe wijk werden gerealiseerd.
Men bezocht een patio-school aan de
Johannes Postlaan die in opdracht voor de
Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs werd gebouwd ter vervanging
van de zeer oude school aan de Kerkweg.
Er werden heel wat 'bijzondere' palen geslagen. De gemeente-secretaris H. Jenné
sloeg de eerste paal van de bouw van 82
premie-verkoopwoningen aan de Beetho'Wethouder
P. Lips - of was het
venlaan.
het oudste raadslid S. Pille? - mocht de

laatste paal slaan voor de in Groenswaard

in aanbouw

II

genomen 64 galerij-gietbouwflats. Ook wethouder F.M. van Tol
mocht een paal slaan en wel voor een
complex van I28 galerij-gietbouwflats.
Opvallend is dat alle genoemde werken
ontwerpen van Waddinxveense architectenbureaus waren: Ingenieurs- en Architectenbureau Stuurman N.V. en architectenbureau L. Roggeveen.
Men ging ook de kerk in aanbouw - de
Ontmoetingskerk - bezichtigen, waar architect L. Roggeveen aan de hand van een
maquette uitleg gaf. Het bijzondere was
dat deze kerk in samenwerkingsverband
met de rooms-katholieken door de gereformeerden werd gerealiseerd. Een ande-
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Opening van de Prins Willem-Alexandertunnel (Fotocollectie: J.D. Geel)

ter verbetering van de verbinding met de
rijksweg Utrecht-Den Haag. Ook de verbetering van Noordkade lag in het ver-

re activiteit was de onthulling van de per-

spectieftekening van de winkelgalerij
'Groensvoorde' door de Commissaris.
Tussen alle activiteiten door ontvingen de
heer en mevrouw Koelma de sleutel van
de woning Beethovenlaan 18. Als aandenken kregen zij een vlag.

schiet. Over de geprojecteerde ringspoorlijn in het hart van Zuid-Holland liet
de Commissaris zrch niet uit. Aan verlaging van de aardgasprijs voor de tuinders,
waarvoor het raadslid Van den Roovaart
had gepleit, kon hij slechts op indirecte
wrjze iets doen door het met de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Lardinois te bespreken.

Afsluiting van de dag
De afscheidsbijeenkomst werd

in het
raadhuis gehouden. De Commissaris moet
een goed beeld van de snel groeiende

De Goudsche Courant vroeg zich af

gemeente gekregen hebben. Daar had
burgerneester Van der Hooft wel voor gezorgd. De Commissaris van zrjn kant had

de

waardoor Waddinxveen met een niet te
stuiten vaart en met grote durf projecten
aanpakte waaraan een grotere gemeente
nauwelijks durfde te denken. Een retorische vraag, want ze wist zelf het antwoord op deze vraag. Ze citeert uit het

reconstructie van de Tweede Bloksweg

boekje dat burgemeester Van der Hooft

een aantal toezeggingen gedaan die een
bijdrage aan de oplossing van de verkeersproblematiek leverden. Binnen enkele

weken zou begonnen worden met
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(Uit: boekje 'Bouwdog 1968)
ter begeleiding van bouwdag 1968 had
laten uitgegeven: "Wij willen aantonen,
dat met een gezond idealisme en goed
teamwerk dingen mogelijk zijn, die bij
andere wrjze van werken onmogelijk of
zeeÍ moeilijk te bereiken zijn." Dat voor
burgemeester Van der Hooft daarin een
belangrijke rol was weggelegd, zal niemand verbazen. Of zoals de Commissaris
naar aanleiding van zijn vijfde bezoek
opmerkte; "Maar dat bereikt dan ook
alleen een burgemeester die tot vervelens

Bronnen:
V/erkprogramma ten dienste van leden
gemeenteraad, genodigden en pers,
1

968.

Dagblad van Rijn en Gouwe d.d. 12
november 1968.
Goudsche Courant d.d. 12 november
1968.

toe aan de telefoon hangt en allerlei feestelijkheden weet te organiseren waarbij
wij niet mogen ontbrekeÍI."
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SLOOP VAN GRAANMAALDE,RIJ
ODE

HOOP'
L. V/iite

Waar eens van de achtkante papier- en

later korenmolen 'De Hoop' aan

de

Zurdkade de wieken lustig draaiden om
lompen en oud papier tot nieuw papier te
verwerken en later graan tot meel te malen, verrijzen mogelijk binnen niet al te
lange trjd woonhuizen. Wat er nu nog van
de molen rest, is niet meer dan het bouwvallige onderstuk van de romp. Vanaf de
straat is dit gedeelte niet zichtbaar want
het zit als het ware in het gebouw opgesloten.

Papiermolen
Voor het begin van de geschiedenis van
de molen 'De Hoop'- die naam kreeg de
molen overigens pas in de negentiende
eeuw - moeten we teruggaan naa-r 1655.
In een lange volzin maakte Leuff Cornelisz te V/addinxveen duidelijk "hoe dat

hij tot voorstand van sijne huyshoudinge
wel van meyninge soude srjn tot Waddinxveen voornoemt aen de zuyt sijde
aldaer, te laten maecken ende stellen een

nyeuw wintpapiermolentgex, op een
stuck lants ofte erff, toecomende sijne
moeder Annitgen Hendricx, leggende aen
de Dorrekade aldaer". Zijn verzoek werd
gehonoreerd: op 9 oktober 1655 verleende de Rekenkamer der Domeinen hem het

windrecht tegen een jaarlijkse betaling
van drie pond. In zrjn studie 'Papiermolens in Zuid-Holland [...], waaruit we
het voorgaande hebben overgenomen,
noemt H. Voorn zeeÍ gedetailleerd wie
tussen 1655 en 1899 de papiermolen 'De
Hoop' in zrjn of haar bezit heeft gehad.
Wat opvalt, is dat de eigenaar van 'De
Hoop' soms nog meer molens in V/addinxveen in eigendom had. Zo het Leuff

De molen'De Hoop'(rechts) aan de Zuidkade. De andere molen is 'De Nijverheid'
(Uit: P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen.)
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Corneliszoon in 1682 de papiermolen
'Klein Oost-Indië'bouwen en kocht hij in
1684 een molen die later vervangen werd
door de molen 'De Schoone Haas'. Ook
kwam het voor, dat de eigenaar van de
papiermolen geen papiermaker van beroep was. Gijsbert en Arie Hubertus
Sprurjt die in 1845 van hun vader Andreas
'De Hoop' erfden, waren evenals hun
vader landbouwers. Behalve 'De Hoop'
erfden ze van hun vader ook de papiermolens 'De Bijenkorf' en de 'Drie Vinken'.
'De Hoop' was een achtkante molen die
van steen en hout was opgebouwd en met
riet gedekt. Voor zoveÍ we weten is de
molen drie maal door brand getroffen. De
eerste keer was dat op 5 december 1855

toen de bliksem insloeg. De

schade

bedroeg 520 gulden. De molen met zijn
toebehoren had een waarde van 6130 gul-

Hij was verzekerd bij de Algemeene
Brandwaarborg Maatschapprj te Rotterdam.
Het verslag maakt melding van het kordate optreden van de bestrijders van de
den.

brand: "Daar de brand omstreeks des
nachts ten elf ure uitbrak, waren vele ingezetenen nog bij de hand, zoodat de
brandspuit kort na het uitbreken op de
plaats des onheils aanw eztg en in werking
gebragt was. Men heeft de hulp van

brandspuiten uit naburige gemeenten
gelukkig kunnen missen. De geaffecteerden (= aan gewezenen) aan de brandspuiten en inzonderheid de veldwachter hebben zich uitstekend van hun pligt gekweten." De toenmalige eigenaren Gijsbert en
Arie Hubertus Spruijt lieten de papiermolen herstellen.
Korenmolen

Vijf

jaar na de brand verkochten

de

gebroeders Spruijt de molen voor 5500

gulden aan Jacob van Erk die er een
korenmolen van maakte. Op 12 december
1898 's avonds orntrent half zeyen werd
de molen opnieuw door brand getroffen.
De brand begon in de paardenstal, vermoedelijk veroorzaakt door een lamp.
"Aangewakkerd door den wind en gevoed
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door de vele brandb aÍe stoffen liet het
vuur zich dadelijk kolossaal aanzien en
tastte ook den molen, het woonhuis en
een pand, bewoond door 4 gezinnen, van
W. de Bas aan" , zo lezen we in het proces-verbaal dat door de brandmeesters en
'kommandeurs' van de vier afdelingen
van de brandweer in hun vergadering van
15 december werd opgemaakt. Onmiddellijk nadat de brand was uitgebroken,
liet de opperbrandmeester de torenklok
luiden, waarna de afdelingen van de
brandweer zrch naar de plaats van de
brand haastten. Door hun kordate optreden konden het huis van wijnhandelaar

Laurusse en dat van Glasbeek, evenals de
timmerïnanswinkel van De Bas gered
worden. Waar zij niet in slaagden, lezen
we in de Goudsche Courant: "De molen,
machinegebouw met stallen, het huis van
den eigenaar, alsmede nog drie huizen
onder een lijst zijn een prooi der vlammen
geworden." Ook kwamen er drie paarden
in de vlammen om. De krant weet boven-

dien te melden dat de eigenaar van de
molen, Leendert van Erk, welisw aaÍ verzekerd was, maar veel te laag.

De brandweerlieden waren tot circa half
vier in de ochtend in touw. Toen vertrok
de laatste van de vier afdelinger, uitgezonderd tien mannen die tot 's middags
twaalf uur op de plaats van de afgebrande
percelen bleveÍr. De brandweerlieden zijn
niet van de honger en de dorst (!) omgekomen, want in het proces-verbaal lezen
we, dat H.D. van de Weerdt, A.Yerzijden,
H. van der Loo, A. van Eeuwen,'Wed. van
Holst, T. Ververs, G. Kwaak, D. Mulder
en P. van Erk voor "brood, kaas, jenever
enz." zoÍgden. Ook hadden ze niet zonder
beloning gewerkt. Als vergoeding ontvingen ze tezamen f 2l5,7Jrlz.
Leendert van Erk vroeg twee maanden na
'Wethoude brand aan Burgemeester en
ders vergunning om de kap van zrjn
molen te dekken met maasriet. De achtkantvelden wilde hij met gegalvaniseerd
plaatij zer afdekken. B.&'W. verleenden
hem die vergunning, Maar Van Erk kon
nog geen graan malen, omdat de wieken
-
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Plattegrond van korenntolen 'De Hoop' lB99
met daarop ingetekend de petroleuntmotor (SAMH inv.nr 1379)
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die het mechanisme voor de molenstenen
in werking moesten stellen, ontbraken.
Als het aan hem lag zouden die er ook
niet komen. Hij wilde in zrjn molen een
petroleummotor plaatsen, die zov dienen
om een of twee paar molenstenen aan te

drijven. Slechts bij het starten van de

machine was een petroleumgaslamp nodig.Aan alles was gedacht. Het apparaat
stond in een afgescheiden ruimte en de
uitlaatgassen werden afgevoerd naar de
'knalketel' in de naastgelegen wagenschuur. Er was volgens hem absoluut
geen enkel brandgevaar. Zijn buren dachten daar anders over. Nadat Van Erk in
verband met de hinderwet blj de gemeente vergunning voor zijn apparaat had aangevraagd, kwamen de bezwaren. Pieter
Herfst van de nabrjgelegen korenmolen
'De Nijverheid' tekende bezw aaÍ aan. Hij
wees op het grote brandgevaar, de verschrikkelijke lucht en de verhogirg van
de assurantiepremie voor zijn molen als
er in de nabijheid zo'n apparaat kwam.
Het zal niemand verbazen, dat Laurusse

en De Bas de bezwaren die Pieter Herfst
had aangevoerd, deelden. De brand van
de molen in december lag hun nog vers in
het geheugen. Op 24 juli kreeg Leendert
van Erk van B.&\M. te horen dat hem geen

vergunning voor de plaatsing van de
petroleummotor werd verleend. Van Erk
liet het er niet brj zitten en tekende hoger
beroep aan bij Hare Majesteit de Koningin. Op 16 februari 1900 kwam het verlossende woord: de gemeente moest aan
Leendert van Erk de gevraagde vergunning verlenen.Zo kon in'De Hoop'weer
graan gemalen worden zonder de hulp
van wieken.
In 1911 volgde de verdere aftakeling van
de molen: de bovenbouw vanaf de omloop werd verkocht. Slechts het onderste
gedeelte van de romp bleef staan.
Nieuwe bestemming
Molens die afgebroken werden, vonden
vaak elders een herbestemming. Dat gebeurde onder andere met een aantal
molens die de Zuidplas hadden droogge-

In het interieur van de vroegere veevoederfabrtek van J. Hoogendoom & Zn.
is het achtkante onderstuk van de molen te zien (Foto: J. Osknm)
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E.'W. den Herder, de molen. Er werd een
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Zaklabel van de
veevoederfabriek' De Hoop'

legd. Deze werden

in

187

6 verkocht,

omdat ze voor de bemaling van de drooggelegde polder niet voldeden en vervangen waren door stoomschepradgemalen.
De korenmolen van de Zuidkade werd in
1911 aan de Strandboulevard in Harder-

wijk weer opgebouwd. Hij behield zijn
naam 'De Hoop', omdat de in 1909 afgebrande Harderwijkse molen ook zo heette. In 1953 kocht de eigenaar van het
ernaast gelegen Hotel lJsselmeer, de heer

café-restaurant in gevestigd. Op 28 maart

1969 brak 's avonds omstreeks half elf
door onbekende oorzaak brand in de
molen uit. Het verslag in 'Schilder's
Nieuwsblad' een regionaal huis-aanhuisblad van Harderwijk en omgeving vertoont overeenkomstige trekken met de
verslagen van de branden van 1855 en
1898. Op het tijdstip van de brand lagen
de bewoners nog niet in bed en zagen hoe
de brandende wieken gingen draaien. Van
kilometers ver kwamen mensen naar de
molen, niet om te helpen de brand te blussen zoals vroeger bij brand het geval was,
maaÍ om te kijken. "Een molenbrand is
wel iets aangrijpends," zo schrijft de verslaggever van 'Schilder's Nieuwsblad'

aan het einde van het bericht.

De molen was kort daarvoor bij Monumentenzorg ingeschreven en grondig

gerestaureerd. De gemeenteraad van
Harderwijk besloot geen gelden uit te

Korenmolen 'De Hoop' in Harderwijk vóór de brand van 1969
(

F oto collectie

Harderwijk)
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: g emeentearchief

de naam 'De Hoop' herinneringen aan de
V/addinxveense voorgeschiedenis oproept

trekken om de molen opnieuw op te bouwen wat leidde tot felle reacties van de
bewoners van de gemeente. Zo kwam
molen 'De Hoop' door de derde brand definitief aan zijn einde.
Harderwijk kreeg in 1999 evenwel een
'nieuwe' korenmolen 'De Hoop'. De Har-

"

Bronnen:
SAMH archief gemeente V/addinxveen
code 35 inv.nrs 847 jaarwerk; 1378 en
1379 ingekomen stukken"
Goudsche Courant d.d. l4-I2-1898.
H" Voorn, De papiermolens in de provincie Zurd-Holland [ " . . ]
'Wormerveer,
1973, p. 78-82.

derwijkse Molen Stichting slaagde erin
gelden bijeen te brengen om de restanten
van een korenmolen uit Oldenzaal aan te
kopen om zo met aanvulling van negentig
procent nieuw materiaal een korenmolen
te bouwen. In overleg met de gemeente
kwam deze molen op een andere plaats in
de stad te staan. Aan de Havenstraat staat
nu een fiere korenmolen waarvan alleen

"

W" Verboom, V/addinxveen 750 jaar.
Zaltbommel, 1983, p. 91.
Met dank aan het gemeentearchief van
Harderwijk voor de krantenartikelen
en de foto's.

Korenmolen
'De Hoop'vlak na
de brand van 1969
(Uit: Kroniek van

Harderwijk 19391981,

p.

103)

5l

DE, LE, ZERAAI\ HET WOORT)
Het artikel van Jan de Bas over Sinterklaas in Waddinxveen in het decembernummer van ons kwartaalblad heeft bij
velen aangename herinneringen aan een
vervlogen tljd opgeroepen. Zo ontvingen
we van mevrouw C. Doedens-Hogenelst
uit Lobith een brief met haar herinneringen aan het Sinterklaasfeest in Waddinxveen. Ze schrijft:

mende schooletui en het grote suikerbeest, dat we van zwartepiet kregen.

op het toneel, omringd door

Daarna was er een verlotirg, waarbij
ieder kind een prijs had. Dit dankzij de
katholieke speelgoedfabrikanten die
waarschijnlijk de kneusjes daarvoor
opspaarden, waarvan we overigens nooit
iets gemerkt hebben. Het speelgoed
bestond uit schoolborden met ezel, houten winkeltjes, vrachtwagens, rieten poppenwagentjes enzovoort. Burgemeester
Troost bracht voor de verloting een shawl
mee die door zijn vrouw zelf gebreid was.
Bezakt en bepakt gingen we naar huis. Er
is een jaar geweest, dat uit ons gezin vijf
kinderen op school zaten Met het meegebrachte speelgoed waren we de eerste
dagen zoet. Van thuis kregen we knjtjes
voor het bord en bruine bonen voor het
winkeltje.

Pieten, het St. Nicolaas-comité, de burgemeester en de pastoor. We werden getrak-

In de etalages zag je toen ook al wiebe-

teerd op chocolademelk en speculaas.
Klas voor klas gingen we het toneel op
om de Sint te begroeten. We kregen een
cadeautje. Ik herinner me nog het glim-

lende, draaiende zwarÍepieten. Je kon ook
raden hoeveel witte bonen er zaten in de
glazen pot die in de etalage stond. In de
winkel van Verbakel zetelde de Sint. Bij

"Hoe het feest voor 1940 bij de katholieke zuil werd gevierd, wil ik u gÍaag vertellen. De viering van het Sint Nicolaasfeest van onze school - de St. Jozefschool
aan de Kanaalweg vond op zaterdagmiddag plaats in het verenigingsgebouw
'De Bond' in de Burgemeester Trooststraat. Het aantal leerlingen op het feest
schommelde rond de 125. Sint had plaats-

genomen

fu.-fu
qIm;-*,*
tJitnodiging aan pastoor H.J. Vonk, 1934 - (Archíef St. Victorparochie)
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besteding van een bepaald bedrag mocht

je iets aardigs uitkiezen. De heren kregen
een sigaar. Ik ging een keer met mrjn
broertje Piet naar de winkel. Door mun
vader ingefluisterd vroeg ik of ik een sigaar voor hem mee mocht nemen. De Sint
keek me aan en zet: "dondersteen", wat ik
niet bij de waardigheid van Sinterklaas

vond passen. Ik had het toch al moeilijk
met 'mun geloof', want de Sint had dezelfde soort ogen als mijn moeder. Hij
was namelijk een broer van mijn moeder,
wat ik wel wist, maar toch... Toen we
later met sigaar! - buiten liepen, zer
mrjn broertje: "Ik weet niet of je het zag,
maar de Sint had een baard van watten."
Hoe de viering van Sinterklaas na 1950 is
geweest, weet ik niet. Ik ben namelijk in

dat jaar uit V/addinxveen vertrokken. Ik
vond het heel leuk de lijst van de deelne-

YE, RE,

mende winkeliers, afgedrukt bij het artikel van Jan de Bas, te bekijken. Op een
paar na wist ik ze nog allemaal te plaatsen. Ik geniet van het tijdschrift en kijk al
weer uit naar de volgende editie. "

Tot zoyet mevrouw Doedens-Hogenelst.
Voor de viering van het Sinterklaasfeest
met de schoolkinderen huurde het St. Nicolaas-comité de biljartzaal, de toneelzaal
en het toneelpodium van het Verenigingsgebouw thans Koninkrijkszaal van de

jehovagetuigen in de

Burgemeester

Trooststraat, waarvoor het comité v6ór
1940 een bedrag van f 2,5A aan huur betaalde. Na de oorlog moest voor de zalerr
f 5,00 betaald worden. Bij zo'n kinderfeest dat nostalgische gevoelens oproept,
past de uitdrukking: V/at zrjn de tijden
veranderd!

I\I GIN G S I§IE U lV S

Wandelingen door het oude dorp
Medio mei liepen ruim 300 leerlingen van
groep 8 van de basisscholen 's ochtends

door de Kerkstraat, Dorpstraat, Jan
Dorrekenskade-'West en de KerkwegWest" Tijdens deze wandeling werd door

bestuurslid Bert V/itte van het Historisch

Genootschap uitgelegd hoe men hier
vroeger woonde en werkte. Tijdens deze
bijzondere geschiedenisles maakten de
kinderen foto's van 'het oude dorp' . Deze
zijn tijdens de braderie van de Dorpstraat
tentoongesteld bU Kreater en later nog
eens in de Openbare Bibliotheek.

Alle wandelingen begonnen en eindigden

bij Kreater in de Kerkstraat. Op de hoek
hoorden ze dat vroeger hier familie Van
Mourik een winkel en woning had. Bij rle
winkels van Burger en Van Drjk lagen in
de etalages foto's van de Dorpstraat rond

1900. Bij Dorpstraat 29 werd uitgelegd
hoe klein rond 1845 huizen waren. Ver-
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derop werd verteld over de grote elektrische meubelfabriek van Van der Loo &
Zonen.
Op de Jan Dorrekenskade zagen de leer-

lingen vier oude huisjes, de vroegere
Huishoudschool en ook nog het hoogteverschil tussen de kade en de polder" Ook
de kerk, de pastorie, het huis van tandarts
Tijsterman, de. voorïnalige ambtswoning
van burgemeester Cor van der Hooft en
de plek van de christelijke school aan de
Onderweg en de geschiedenis over de
herberg van Jan Zwanenburg werden niet
overgeslagen.
Fietsenmaker V/ieland had in zijn winkel
oude lantaarns en fïetsbelastingplaatjes
uitgestald. Halverv/ege de wandeling aten

de kinderen bij bakker Broer een mini
broodje uit de oude bakkerskar. Bij dokter
Voskamp mochten ze in de wachtkamer
oude foto's van de Dorpstraat bekijken. In

het huis van de familie Zil werden de
leerlingen gastvrij onthaald voor een be-

weld om het leven kwamen.
Aan het einde van de wandeling kregen
de leerlingen een boekje mee, met daarin
de geschiedenis van dit oude stukje Waddinxveen en een aantal foto's uit vervlogen tijden. Ook werden ze uitgenodigd bij
Kreater een 'rap' te maken over 'het oude
do.p' .Deze rap hebben zelaten horen tijdens de braderie in de Dorpstraat op 10
juni.
Doel van het geheel was de scholieren te
interesseren in de historie van hun woonplaats en voor de activiteiten van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
(van wie het initiatief uitging), Kreater en
de Openbare Bibliotheek van Waddinxveen die het project mede organiseerden.
Het project werd vrijwel geheel gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland
(Cultuurcontact). Ook verschillende bed.ijven en middenstanders van Waddinxveen droegen een steentje btj om het project te doen sla-een.

zrchtrging van het huis. Daar werd verteld
over burgemeester Tuymelaar. Verras send
waren de bedstee in de oude bakkerij van
Los en de mooie woonkamer. Daarna werd
bI fotograaf MegaColor een groepsfoto

gemaakt. Leerlingen van de Koningin
Beatrixschool boften. Tijdens hun wandeling liep burgemeester Roijers mee en
ging ook op de klassenfoto's van groep 8a
en 8b. Gekeerd werd bij de vroegere winkel van kaashandelaar Vermeulen aan de
Dorpstraat.

Op de hoek van de Dorpstraat

en

Kerkweg-\West werd gekeken naar de
vroegere smederij en het oude raadhuis
(Regthuys) uit 1632. De route voerde verder via stoffeerder Cees van der Bas,
langs de Heuvelhof, waar ooit meubelfabriek Modderkolk & Drjs stond met
daar tegenover hun showroom nu stomerij Van Mullem en knipperij Sissers.
Grote indruk maakte het bezoek aan de
aula van de Algemene Begraafplaats.
Hier zagen de kinderen voor het eerst de
twee plaquettes met daarop de namen van
de inwoners van Waddinxveen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog door oorlogsge54

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
vond plaats op woensdag 26 april in het
Anne Frank centrum. In 2005 is afgesproken dat na de ledenvergade.irg in 'Het
dorp Waddinxveen' een kort verslag
wordt geplaatst, zodat ook de afwezige
leden kennis kunnen nemen van het reilen
en zetlen van de vereniging.

gewaardeerd staatsman. Samen met Maurits van Oranje was hij de machtigste man
van de Republiek. In 1619 werd Johan
van Oldenbarneveldt op het Binnenhof

Geschenk
Nadat voorzitter Van der Linden de vergadering heeft geopetrd, geeft hij het
woord aan burgemeester Roijers. Deze
dankt de voorzitter voor de gelegenheid
om hem, namens het gemeentebestuur
van Waddinxveen, een acte te laten overhandigen aan de vereniging. De akte is
een octrooi van de Staten van Hollandt en
West Vrieslandt waarbij aan Joost Huijbertsz van Eijck in 1609 het recht gegeven wordt om tol te heffen. De tol geldt
voor schepen die varen over het kanaal
onder het Noorteijnde van Waddinxveen.
Johan van Oldenbarneveldt werd op 14
september 1547 geboren in Amersfoort.
Tijdens de 80-jarige oorlog was hij een

Verslag ledenvergadering en jaarv€rslag secretariaat 2005
Geen der aanweztgen heeft op- of aanmerking over de tekst of naar aanleiding
van het verslag van de ledenvergadering
2005. Voorzttter stelt vervolgens het verslag vast en bedankt de opsteller. De
leden hebben geen op- of aanrnerkingen
op het j aarverslag secret artaat 2005 ,
waarna ook dit verslag wordt vastgesteld"
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onthoofd.

Na de overhandiging bedankt de voorzit-

ter de burgemeester voor het cadeau en
wijst nog eens op het ontbreken van goede huisvesting voor de vereniging.

Financieel verslag 2005
Er zijn vragen over het bedrag voor huisvesting en naar de oorzaak van het krimpende ledental. Penningmeester Van Ringelenstein geeft aan dat in 2005 besloten
is diverse rekeningen samen te voegen

om zodoende bankkosten te

besparen.

heden over de afgelopen twee jaar. Voor

Gevraagd naar de hoogte van de renteinkomsten deelt de penningmeester mee
dat dit een bedrag is van € 820,93.
Het dalende ledental heeft te maken met
de vergrij zing van het ledenbestand, het
verhuizen naaÍ buiten de gemeente en het
tering naar de nering zetten in huishoudelijke budgetten. Om nieuwe leden voor de
vereniging te winnen is, in samenwerking
met Kreater, de Openb are Bibliotheek en
het bestuur van de vereniging door bestuurslid Witte een wandelroute uitgezet
voor leerlingen van de hoogste groepen
van het basisonderwijs. Deze leerlingen
wandelen onder zijn leiding tussen 9 en
L9 mei door de Kerkstraat, Dorpstraat,
Jan Dorrekenskade en de Kerkweg waarbij ze uitleg krijgen over de historie van
dit deel van V/addinxveen. De leerlingen
ontvangen na afloop van de wandeling
een geschiedenisboe§e met foto's. Op
deze wijze tracht het bestuur nieuwe impulsen te geven aan het ledenbestand. De
kosten voor dit project worden vrijwel geheel betaald door de Provincie Zuid-Hol-

herbenoeming komt mw. Van Went in

land.

Jan Dorrekenskade.

Voorzitter uit waardering voor dit initiatief en maakt vervolgens een compliment
aan het adres van de penningmeester voor
de gevoerde administratie en het opstellen van de verslaglegging hiervan.
Kascontrolecommissie 2005
Voorafgaand aan de vergadering hebben
mevrouw Van Went-Rietveld en de heer
De Kruif de kasstukken van 2005 onderzocht. Beiden kwamen tot de conclusie

dat de jaarrekening een getrouw beeld
biedt van grootte en samenstelling van het
vernogen op 3I december 2005 en het
resultaat over 2005. Mede namens mw.
Van V/ent stelt de heer De

Kruif de verga-

dering voor de penningmeester te dechargeren voor ztJn verantwoordelijkheden
over deze periode. De vergadering stemt
hier, onder applaus voor de penningmeester, mee in.
De heer De Kruif wordt door de voorzttter bedankt voor zijn controlewerkzaam-

aanmerking. Voorzrtter vraagt wie de
opengevallen plaats wil innemen. Spontaan meldt ztchhiervoor de heer Both. Hij
wordt bij acclamatie door de vergadering
benoemd.

Begroting 2006 en contributie 2007
De vergadering gaat akkoord met de Begrotin g 2006.
Het bestuur stelt voor om vooralsnog de
huidige contributie (€ 15,- per persoon
per jaar) voor het jaar 2001 niet te verhogen, omdat daartoe geen enkele aanleiding bestaat. De vergadering gaat met dit
voorstel akkoord.
Huisvesting Historisch Genootschap
Voorzitter wijst op de discussie aan het
begin van de vergadering. Het blijft moeizaam deze kwestie tot een goed einde te
brengen. Eerder uit de vergadering naar
voren gebrachte percelen bleken niet
haalbaar. Het wachten is op de projectontwikkelaar van het perceel ZurdkadeRondvraag
Erelid Geel vraagt of niet weer een tentoonstelling kan worden gehouden. Voorzitter merkt op dat dit bU het 12,5 jaar
bestaan van de vereniging is gedaan en dit
norÍnaliter pas op zijn vroegst weer plaats
vindt bij het 15 jarig bestaan in 2008. V/el
is besloten een vitrinekast aan te schaffen
waarin voorwerpen geëxposeerd kunnen
worden in bijvoorbeeld de hal van het gemeentehuis en de Openb aÍe Bibliotheek.
Na de rondvraag sluit de voorzitter de
vergadering met dank voor ieders aanwezigherd, inbreng en positief meedenken.
Hij kondigt een pauze aan waarin de
leden het boek "Speelgoed uit de polder"
van Laurens Bas, Karin Wester en Arthur
Verdoorn kunnen tnzien en kopen, waarna een diavoorstelling volgt over het ontstaan van veenplassen, gehouden door C.
Perdijk uit Reeuwijk.
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