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YAREN NAAR DE OVERTOOM (2)
C. Neven

In de vorige aflevering is aandacht

be-

steed aan de overtocht aan de Moordrechtse Tiendweg en aan de overtocht
omtrent de Dorrekade. Maar er zijn nog
andere overtomen in Waddinxveen geweest.

Een overtoom naast het verlaat
Nadat de overtoom bij de Dorrekenskade

onbruikbaar was geworden, heeft men
zich moeten behelpen met op verschillende plaatsen de schuitjes over de Goudkade te brengen. Dit werd toch wel als erg
lastig ervaren. In 1549 vroegen de onderdanen van Dirk Coebel van der Loo, die
destijds vrijheer van Huybertsgerecht was
en daarnaast arnbachtsheer van Snijdelwijk of ze geen sluis mochten maken met
twee deuren. Het veÍzoek werd mede gedaan namens de "Buuren en Land-genoten van Groenswaert en Peulie". Zo konden ze veel gemakkelijker hun goederen
daardoor vervoeren. "Potaerde, bagger
ende cley" om daarmee het uitgestoken
turfland te verbeteren. "Of anders met
bier, brood en andere waeren en nootdruft
daer door te halen". Voor elk geladen turfschuit wilden ze wel hetzelfde bedrag
geven "gelyk sy hier voortyds gewoonelyke waeren te geven toen de windaes in
goede staat was."
Dirk gaf zijn toestemming op I augustus
en op 22 juni 1551 verleende Keizer Karel V het benodigde octrooi voor een sluis
in de Goudkade. De afmetingen zouden
vastgesteld worden door Dijkgraaf en
Hoogheemraden van Rijnland. Natuurlijk
zou Dirk van der Loo er baat brj hebben:
een stuiver voor elk schip, een halve stuiver voor een schouw of een grote marktschuit en een oortje voor elk klein schuitje. Keizer Karel profiteerde ook mee.
Voor hem werd de vierde penning geheven.

Daannee scheen het tijdperk van overtomen ten einde. Zo'n sluis was een grote

verbetering, maar er was ook een nadeel.
Telkens wanneer er geschut werd, kwam

er eigenlijk te veel water de polder binnen. Om dat tegen te gaan vond het hoogheemraadschap van Rijnland het goed om

"neffens het gemeld verlaet te mogen
stellen een kleyn windaes of haspelke,
omme de kleyne schuyties daer mede
over de Goude kade te winden". En zo
kwam er toch weer een overtoom. De
plaats lag niet ver van de oude overtocht:
"omtrent 18 roede van de vervallen windaes en overtogt van Dirk van Hoogstraat"

en ditmaal dus binnen de grenzen van
Hubertsgerecht. Hoe die afstand precies
te rijmen is met het eerdere gegeven dat
de oude overtoom "omtrent de Dorre
kade" lag, is niet erg duidelijk.
Omdat het Huybertsverlaat met de nieuwe overtoom het erf van het Huis Souburgh doorsneed, verwisselde het mét het
huis nogal eens van eigenaar. Zo werd in

1594 Cornelis Cornelisz. Sybrantsz. de
nieuwe bezitter. Hij merkte al gauw dat
men zich aan de onkosten van het schutten of overhalen probeerde te onttrekken.

Rond 1600 klaagde hij dat hij "in syn
gerechtigheid benadeelt wierd, door dien
verscheyden persoonen guns en weder
het verlaet gepasseert zynde, hem vervorderde daer naer op eene ongeorloft plaets
over de goudkade te trekken, en het ver-

laet te laten leggen". Daarom bepaalden
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland op I januari rcAZ "dat niemant sig
soude vervordetr, met schouwen of schuyties uyt St Huberts geregt of Znydelwyk
te trekken over de goudkade op boeten
van f 3 de helft voor den Dykgraaf en

dandere helft ten behoeve van hem die de
bekeuring zal gedaen hebben". Verder
stond in de ordonnantie "dat de schouwen
of schuyties gehouden zullen zyn te passeren door het verlaet of over de kade neffens den haspel". En netjes betalen! Zo
niet, dan mocht Cornelis Cornelisz. met
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Een prentje aan de hand waarvan de beroemde wiskundige Simon Stevin
(1584-1620) de krachten- schetste die zich bij het overhnlen van een schip voordeden.
(Uit: De mens en het water p. 47)
naam Donder, die blijkb aaÍ beter paste bij

zijn familie, heemraden en boden beboeten, aanhouden en arresteren "de schouwen of schuyties van onwilligen of van
die geene die aan voorsz. verlaet of den
haspel schade soude mogen doen tot dat
sylieden de selve schaden sullen hebben

het familiekarakter. De Donders waren
"ongemakkelijk en geen brave jongens",
schrijft dr. J.L. van Eljk in zijn familiekroniek. Bovendien waren het vechtersbazen. In 1613 volgde Joris zijn zwager Jan
HuybeÍtsz. van Eijck op als schout van
Noord-Waddinxveen. Daarmee was hij
Baljuw van Huybertsgerecht en schout
van Snijdelwijk, Peuleijen en Groenswaart.
In 162l werd zin aanstelling vernieuwd
door de ambachtsheer Diderick van Schagen. Van 1621 tot 1623 was hij schout van
Barsingerhorn, in de heerlijkheid van
Schagen. Teruggekeerd in Waddinxveen
werd hij in 1632 nog voor een periode benoemd tot provisioneel schout en baljuw
in zijn geboorteplaats. Joris lag al snel
met iemand overhoop. Tijdens zijn bewind was het "meest althoos thimulte
ende oproer". En ook met de ambachts-

gebeetert".

Maar het bleef tobben. Cornelis Cornelisz.
kon de zaak niet goed onderhouden en na
vele dreigementen liet het Hoogheemraadschap de sluis dempen en de over-

toom

in

1605 afbreken. En toen was

Leiden in last! Hoe moesten "dien van het
noordeynde van waddinxveen" nu voor-

taan de Gouwe bereiken? Schout en
ambachtsbewaarders namen het voortouw. Ze vroegen voor zichzelf en in
naam van ingelanden en inwoners een
nieuw octrooi aan voor een nieuw verlaat
o'en
daer beneffens een haspelgen". Op 16
november werd het octrooi verleend. Dit
was het moment waarop Joris Adriaensz.
Donder op het toneel verscheen.

heer was er

in

1620 onenigheid. Veel ver-

wikkelingen hadden te maken met grenskwesties tussen Noord- en Zuid-Waddinxveen. En wie bekleedde in ZuidWaddinxveen het schoutambt? Niemand
anders dan zijn zwager en voorganger Jan
Huybertsz. van Eijck.

Joris Adriaensz. Donder
Het vervolg van de geschiedenis werd gedomineerd door de timmerman - wij zouden nu zeggen de aannemer Joris
Adriaensz. Donder. Hij was een zoon van
bakker Adriaan Jorisz., een man die in
zijn leven al eens kennis gemaakt had met
de schandpaaL De naam 'Backer' veranderde in het dorp in de opmerkelijke

Nieuwe overtoom naast nieuw Huybertsverlaat
Zochten de heren schout en ambachtsbewaarders een plek voor een verlaat met
51

overtoom? Dat kan dan mooi door mijn
boomgaard, dacht Joris. De heren stemden toe op 23 november 1606 en mel 1607
moest het werk gereed ztjn. Dat vond de
familie Cornelis maar niks. Zii had ook
haar aanhang, klaagde bij Rijnland en
kreeg gelijk. Het feest in de boomgaard
ging niet door. Waar mocht het van het
hoogheemraadschap

wel? Op de

oude

plaats, alles geheel conform het octrooi
van Dirk van der Loo. Joris liet er geen
gras over groeien en kocht op 26 mei de
restanten van het Huis Souburgh, com-

pleet met de grond waar kort daarvoor
sluis en overtoom hadden gelegen. Aan
de Staten van Holland vroeg hij nietigverklaring van het aan schout en ambachtsbewaarders verleende octrooi van 1606

en vroeg consent om de heffingsrechten
op de doorvaart te mogen ontvangen.

Nu sneed het mes voor Joris aan alle kanten. Hij herbouwde Souburgh, bouwde
een houten sluis met overtoom en haspel
en toen de toestemming van de Staten van

Holland voor de heffingsrechten binnenkwam, liet hU die direct op naam zetten
van Joost Huybertsz. van Eijck aan wie
hij de hele handel - huis, verlaat en haspel

- verkocht.

Ook Joost was een zwager

van Joris. "Hebbende het verlaet en
gevolgen van dien van bovengemelde
Donder gekogt, en is behoorlyke overgedragen den 6 April 1609".

Enig profijt van overtoom en verlaat bleef
Joris ook daarna nog wel houden. Als
schout resideerde hij in de nabijgelegen

::jili§ii::.:i]::

De overtoom in de Kostverlorenvaart. Gravure door J. de Wit Jz. naar J. Cats, 1800

(Uit:

150

jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. 's-Gravenhage, 1990, p. 102)
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herberg, waar hU de wachtende varens-

gasten graag welkom heette. In rc24
kreeg hij het met de ambachtsheer aan de
stok, die Joris verbood om althans op
rechtdagen aan ambachtsbewaarders en
schepenen een borreltje te tappen.

De Donderdam
Dat een ondernemend man als Joris na
1610 zou gaan stilzitten, was niet te verwachten. Het idee van een overtoom liet
hem niet los, Wanneer hij nog eens zoiets

zou bouwen, dan wel op een bU uitstek
strategische plek I Zijn gedachten gingen
uit naar de smalle Dorrekenskade die tussen de Zuid- en Noordplas doorliep. Niet

alleen vormde de kade de grens tussen
Zurd- en Noord-Waddinxveen, rnaar bovendien was de Dorrekenskade als landscheiding de grens tussen de Hoogheemraadschappen Schieland en Rijnland. Een
landscheiding mocht nooit doorgraven
worden vanwege het verschillende waterpeil aan weerszijden van de kade. Zo-

Een turfschip.

Met hun bovenlast
vervoerden de
turfschepen hun
lading naar verschillende

Hollandse steden
om daar hun

lading te lossen
op de turfmarkten.
I,,laar een ets van
Gerrít Groenewegen ( 1754I 826)

(Uit: Schepenboek

- 156 afbeeldín-

gen van oude zeilschepen.

Amsterdam, z.j.p.
17)
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doende was het maken van een sluis bU
voorbaat uitgesloten. Maar een overtooffi,
dat moest mogelijk zijn. Natuurlijk kende

Joris de situatie van de binnenvaart in
Holland. De gewone vaarweg liep over de
Hollandse lJssel naar Gouda, waaÍ het
tolhuis stond. Met veel hangen en wurgen
moest men door de nauwe sluis op de
Gouwe zien te komen. Via de Heimanswetering voer men over de meren en de
schippers zagen eerst Haarlem voor ze
langs het tolhuis bij de Spaarndam het IJ
bereikten. Eerst dan doemden de torens
van Amsterdam in de verte op.
Een situatie die vooral voor de stad
Rotterdam een grote ergernis was. Reeds
lang trachtten de Rotterdammers via de
Rotte, over de Hildam bij de Wilde Venen
binnendoor de Oude Rrjn te bereiken.
Maar zoals Joris wist, waren in 1590 de
Gouwenaars op oorlogspad gegaan en
hadden de overtoom op de Hildam kort en
klein geslagen en het proces daarover was
nog altijd gaande. De oplossing om het
Goudse tolhuis te omzeilen was volgens
Joris Donder: vanaf de Rotte over het
Nieuwe Diep rechtsaf bij de de Holvoeterbrug de Moerse vaart in, en over een
nieuw te maken overtoom op de landscheiding annex Dorrekade, door NoordWaddinxveen en tenslotte via het door
hem herbouwde Huybertsverlaat naar de
Gouwe.

Het meest gunstige punt voor een overtoom was in de zuidwesthoek van NoordWaddinxveen, waar het ambacht De
V/ilde Venen begon. Dat ambacht stelde
niets meer voor omdat het bijna geheel
verveend was en voor vijfennegentig procent uit water bestond. Bovendien had
zwager Jan Huybertsz. als schout van
Zuid-Waddinxveen daar niets te vertellen.
BU het Hoogheemraadschap Schieland
werd een vergunning aangevraagd voor
"het leggen van een overtogt op de
Schielandsche Landscheydinge". Op 23
oktober 1627 werd consent verleend en er
stond heel eerlijk in dat het was tot gemak
en ten gerieve van de stad Rotterdam
mitsgaders de bakkers en brouwers "van

-55
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noordeynde van Waddinxveen, Boskoop, Swammerdam en Bodegraven". Nu

kon Joris weer als timmerïnan aan de
slag. Hij werd ook de naamgever van de
dam. "Zynde genaemt den Donderdam
naar zyn eerste besitter Joris Adriaensz.
Donder." Als kosten worden genoemd
tweehonderdenvijftig gulden. Bovendien
hebben burgemeester en regeerders van
Rotterdam Joris op zijn verzoek "toe
gelege de somma 150 voor syn gedaen
onkosten en moeite". De sluiproute over
Waddinxveen was de stad Rotterdam wel
wat waard!
Groeiende invloed stad Rotterdam
De overtoom op de Donderdam floreerde.

"Zelfs marktschuyten van Rotterdam op
Amsterdam, Utrecht en Woerden" volgden de nieuwe weg over het water. Joris
zette Jacob Leendertsz. Jonck als pachter
op de Donderdam en uiteraard kwam er
een herberg blj. Het Huybertsverlaat profiteerde mee van al het scheepvaartver-

keer. Behalve turfschepen en kleine
schuitjes kwamen er vendagers die goed
brachten om te verkopen. Verder grote
marktschuiten uit het dorp en markt- of
bierschuiten "komende over den Donderdam". In 1633 ging de stad Rotterdam
doordrongen van het grote belang van de
nieuwe vaarroute - een overeenkomst aan
met Diederick van Schagen als heer van
Huybertsgerecht en Noord-Waddinxveen
waarbij de stad het onderhoud van bruggen en verlaten voor een groot deel voor
haar rekening nam. Natuurlijk voor zoveÍ

zij op de route lagen.
Het jaar 1635 bracht een nieuwe eigenaar
voor de Donderdam. Was schout Joris
ziek of werd h,j oud? Opmerkelijk is dat
hij toen zijn testament maakte en op 24
februari 1635 afstand van de overtoom
deed. "Geeft over aan de Edele Welgeboren Diederik van Schagen den Donderdam en zijn vervolg en geregtigheijd leggende inde landscheydinge van Schieland
in d'Ambagte van de Wildeveenen be-

noorde de dorrekade". Ook werd in datzelfde jaar het houten Huybertsverlaat

we tot diep in \il/addinxveen. Dat kan nergens beter mee geïllustreerd worden dan
met het verhaal over de Poeliërbrug in de
Noordeindse weg. De vervallen brug hinderde de scheepvaart en maakte Noord-

vervangen door een verlaat van witte bent-

heimer steen. Tegelijkertijd werd door
een aantal Hollandse steden bedongen dat

het verlaat nooit zonder hun toestemming
wijder of dieper gemaakt mocht worden.
De eerste augustus 1635 beloofde de Heer
van Schagen dat hij en zijn nakomelingen
"eigenaers van het verlaet, en haspel, efl

Waddinxveen moeilijk bereikbaar. Door
de lange arïnen van Gouda en Haarlem
bleef herstel achterwege. Toen stuurde
Rotterdam zelf twee timmerlieden, maar
die werden door V/addinxveense bestuurders verhinderd om hun werk te doen. In

van den dam of overtogt genaemt den
Donderdam" - mits betalende de heffingsrechten op de doorvaart - nooit de passage zouden beletten van "alle schuyten,
komende of gaande na Rotterdam". Een
jaar later, in 1636, verkocht de Heer van
Noord-Waddinxveen de Donderdam aan
de Burgemeesters en regeerders van Rot-

de vroege morgen van 30

juli

1696 doem-

den ineens twee schuiten op btj de brug,
deels met gewapende mannen. Aan weers-

terdam.

zijden van de brug stelden zich zeven
mannen met scherp geladen musketten en
brandende lonten op. Zolang de herstel-

Bpiloog

hun post. De stad Rotterdam had ingegre-

Voortaan reikte de invloed van Rotterdam
op de vaarweg tussen Donderdam en Gou-

pen

werkzaamheden duurden, bleven

zij

op

!

De tweede helft van de zeventiende eeuw

Op de grens van Boskoop en Reeuwijk, waar de Middelweg in de polder Middelburg
uitkomt op de Middelburgseweg, was in het eerst la,vart van de vorige eeuw nog een
overhaal. Naar een schilderij van M. van Wiingaarden.
( F oto : Hist o rische Vereni gin g B o sko o p )
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wierp "het octroy tot het droogmaken"
zijn schaduw vooruit. De \Milde Veenen
vielen in 1655 droog. Een eenzame pol-

slacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500ca. 1580) te V/addinxveen. Hilversum,
1

Voor de Donderdam nog niet direct een
bedreiging, maar voor alle zekerheid
kocht Rotterdam de drooggemaakte ambachtsheerlijkheid in 1617. Het einde van
de vaaÍïoute door Noord-Waddinxveen
kwam in 1759 toen de Noordplas werd
drooggemaakt en de overtoom op de
Donderdam zijn belangrijke functie verloor.

Is er nog iets van de Donderdam over?
Wie gekomen is aan het einde van de hui-

dige Kleikade ziet in de richting

van

Moerkapelle een schijnb aar zinloze duk

voor zich uitgestrekt. Het is de

oude

Dorrekenskade, scheiding tussen ZuidWaddinxveen en Noord-Waddinxveen en
de aloude landscheiding tussen Schieland
en Rijnland. Aan het einde daarvan lag de

Donderdam.

Het laatste woord is aan prof. dr. J.L. van

der Gouw, de grote kleine man uit
o'De

955.

J.L. van Erjk, Het geslacht van Eijk t
1545 - + 1800. Gouda,1963.
J.L. van EUk, 'Wat er voorviel rond het
Huybertsverlaat te Waddinxveen.' In:
De Schatkamer - Regionaal Historisch
Tijdschrift" Jrg. 3, nr. 1,1989, p.2-72.
J.L. van der Gouw, De landscheidingen
tussen Delfland, Rijnland en Schieland.
Hilversum, 1987.
G. Groenewegen, Verscheide soorten
van Hollandse vaartuigen. Ingeleid
door P. Dekker. Zaltbonnmel, 1967 .
'W. van der Ham, e.a., Hoge dijken,
diepe gronden. Land en water tussen
Rotterdam en Gouda. Utrecht,2004.
Handschrift 1779. In: Nationaal Archief
Den Haag. Cat.nr. 32 J 24.
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Het in de aanhef van dit artikel geciteerde kinderliedje is naar Wieteke van
Dort, Kortjakje is weer beter - 44 bekende kinderliedjes en 32 opzegversjes. Met muzieknotatie. Hoogezand,
1983. In: J. van Vloten, Nederlandsche
baker- en kinderrijmen. Leiden, 1894,
komen enkele variaties op het liedje

der, geheel ingesloten door grote plassen.

de

waterschapsgeschiedenis:
delen van
de oude landscheidingen, die in het landschap nog aanwezig zijn, behoren te worden beschouwd als cultuurïnonumenten
van de eerste orde."

Bronnen:
P. van Balen, Uit de geschiedenis van
Waddinxveen, 1940.
J. van Beylen, Schepen van de Nederlanden. Van de late middeleeuwen tot
het einde van de 17 e eeuw. Amsterdam, 1970.
M. Bos, Het Stichts-Hollands geslacht
Van den Bosch. Voorlopig verslag van
een onderzoek naar persoon en voorge-

voor.
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HET SLOPYAN LUITEI{
C.J. van Veen

Een jaar of tien geleden vertelden enkele
mensen van het werkgroepje 'Geschiedenis van de St. Vctorparochie' me dat ze
vroeger, komend van de Zuidkade, via het

slop van Luiten naar de school aan de
Kanaalweg liepen. Dat was in de periode
vóór de aanleg van de St. Victorstraat in
1957. Aan 'het slop' heb ik toen geen verdere aandacht besteed, in de veronderstel-

ling verkerend dat het een naam was die
slechts in de volksmond gebruikt werd en
niet oud was. Daarin heb ik me evenwel
vergist. Bijna tweehonderd jaar geleden
was de naam al bekend. Toen pastoor F.
Stook op 4 maart 1818 de pastorie aan de
Goudkade, die in zeer bouwvallige staat
verkeerde, had betrokken, tekende hij in
het 'Boek van d'effecten der R.C. Kerk'
onder andere aan wat de inkomsten van
de kerk waren. Daartoe behoorde de op-

brengst van het houtgewas van de akkers
bij de kerk en van het houtgewas dat "aaÍr
de ingang van het kerkepad of zogenaamd

slop aan den Goude" stond.
Pastoor De Jager had in 1662 de pastorie
en de daarachter gelegen kerk ten westen
van de Alpherwetering laten bouwen. De
enige toegang daartoe was vanaf de Goudkade, nu de Zuidkade. Omdat het pad van

de Goudkade via een bruggetje over de
Alpherwetering bij de kerk doodliep, hebben de mensen het waarschrjnlijk 'het
slop' genoemd. Het perceeltje met het pad
dat aan de kerk toebehoorde, was onbebouwd en met bomen en hakhout beplant,
wat van de kadastrale kaart van 1832 valt
af te leiden.

Het doodlopende van het slop hield in
1881 op, toen het katholieke kerkbestuur
over de ringvaart een draaibrug liet maken
en vanaf die brug oostwaarts tot aan de
Alpherwetering op het aan de kerk toebe-

horende stuk land een verhard pad liet
aanleggen. De gemeente nam de aanleg
van een draaibrug over de Alpherwetering en het onderhoud van het pad tot aan
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Het toegangspad met
hek vanaf de Kanaalweg
naar de St. Wctorkerk
(foto: particuliere
collectie)

de vorige eeuw stond vanaf de Gouw ezijde

maker Gerrit Geluk. In hetzelfde pand
woonde groenteboer Piet Wesseling.
Omdat de voordeuren van dit pand uitkwamen op het slop, hadden zij als officieel adres: Kanaalweg I en 3. Links van de
ingang van het slop stond het woonhuis
van Johan Luiten met daarachter zijn stoelenfabriek. Luiten woonde echter officieel aan de Zuidkade, omdat daar de deur
van zijn woonhuis was. Zijn fabriek was
Kanaalweg 2. In de panden van Janmaat
zijn nog vele sporen van de bebouwing
van de jaren dertig terug te vinden.
Het slop werd in de jaren vijftig weer een

gezien rechts het woonhuis van schoen-

echt slop, dat

de Gouwekade - het slop - op zich. De of-

ficiële naam van dit verbindingspad tussen de Kanaaldijk en de Gouwekade werd

Kanaalweg, maar wanneer dat gebeurd is,

is me niet bekend.
Valt er nu nog iets van het slop te zien? Ja
en nee. Met twee oud-bewoners van het
slop ben ik op pad gegaan. Het slop ligt
tussen de winkel en de werkplaats van
klokkenbedrijf Janm aat. Na een meter of
vrjf is nu overdwars een muur zodatje niet
meer vanaf de Zuidkade bij de Alpherwetering kunt komen. In de jaren dertig van
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wil

zeggen doodlopend, toen

de Victorstraat werd aangelegd met een
brede betonnen brug over de Alpherwetering. Het stukje Kanaalweg van de Zuidkade naar de Alpherwetering met zijn
bruggetje verloor daarmee zijn functie,
zodat kort na de aanleg van de nieuwe
brug, het bruggetje over de wetering werd
afgebroken. Het had daar vanaf 1662 als
onderdeel van het kerkenpad gefunctioneerd en vanaf 1881 bovendien dienst gedaan als onderdeel van de verbindingsweg
tussen de Zuidkade en de Kanaaldijk.

Bron:
Archief van de parochie St. Victor te
Waddinxveen

Pier Wesseling (Srb. 1934)
gefotugrafeerd in het slop van Luiten
(foto : particuliere collectíe)

EEN PERSOONLIJKE POSTZE,GEL
M.V/. de Jong

In het vorige kwartaalblad van de vereniging werd in de rubriek 'Verenigingsnieuws' bericht over de uitgifte door Het

genheid van het

postzegels uitsluitend voorbehouden aan
de PTT. De ontwerpen van de uit te geven
postzegels werden ter goedkeuring aan de
Dienst voor Esthetische Vormgeving PTT
voorgelegd. Toen begin 1852 in Nederland de eerste postzegels uitgebracht werden, was hiervoor goedkeuring verleend

Uitgiftebeleid
vroegere jaren, toen TNF Post nog
gewoon PTT heette, was het uitgeven van

door het kabinet. In het 'Staatsblad van
het Koninknjk der Nederlanden' werd het
Koninklijke Besluit tot uitgifte van de
postzegels gepubliceerd. De minister van
Verkeer en Waterstaat was belast met de
uitvoering van dit besluit.
De PTT voerde gedurende vele decennia
een stringent uitgiftebeleid. Hierin kunnen we eigenlijk twee aspecten onderscheiden: het beleid ten aanzien van gewone

Historisch Genootschap van een speciale
postzegel met daarop de afbeelding van
de draaibrug over de Gouwe. Dit ter gele-

feit dat de vereniging
vijftien jaar bestaat. De vereniging heeft
deze postzegel in velletjes van elk tien
postzegels laten drukken in een oplage
van driehonderd stuks. In dit artikel wil ik
enige historische achtergrondinformatie
bij zo'n uitgifte geven.

In
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frankeerzegels vaak aangeduid als permanente zegels en dat ten aanzien van
gelegenheidszegels.

Bij de perÍnanente

. ..i:l:i:::.:;::i:::t:::

zegels zijn het vooral tariefswijzigingen
die tot uitgifte van nieuw e zegels leiden.

Bij de gelegenheidszegels is er sprake
van enkele vaste 'punten' in het emissieprogramma: elk jaar Europazegels. Kinderzegels en Zomerzegels.
Verder koos de PTT uit de grote stroom
van aanvragen tot het uitgeven van postzegels er een beperkt aantal uit, waarbij
een esthetisch verantwoorde uitgiftepolitiek nagestreefd werd. Zo zijn onder andere in 1928 de Oympradezegels uitgegeven en in I93L de zegels met de afbeelding van de Goudse Glazen.
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wordt de telefonie afgesplitst en ontstaat
PTT Post. PTT Post wordt op I mei 2002
TPG Post. Met name vanwege de internationale ambities was er behoefte aan een
naam waarïnee de organisatie zich op de
buitenlandse markt goed kon positioneren. Echter met ingang van 16 oktober
2006 wordt de naam opnieuw gewijzigd
en luidt dan TNT Post. De achterliggende
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reden hiervan is, dat na de beursgang van

TNT een toenemende concurrentie in
binnen- en buitenland ontstaan is. Er
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wordt daarom gekozen voor één krachtig
ffi
,t
wereldwijd merk.
Door de privatisering verandert ook het 4
uitgiftebeleid. Men wil meer geld verdienen aan de uitgifte van postzegels. Het
aantal uitgiften neemt jaarlijks langzaam
maar gestaag toe. Ook worden er nieuwe
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verzamelobjecten gecreëerd, zoals de

'Blok mooi Nederland'- serie, de
'Prestige Boekjes', de 'Zegels in

Couverts' en de 'Persoonlijke Postzegel'.
Persoonlij ke Post zegel
Op 20 mei 2003 introduceert TPG Post de
Persoonlijke Postzegel . Deze eerste per-

Als afteelding voor de postzegel is een
9j jaar oude ansichtkaart gebruikt met

soonlijke postzegels krijgen de naam
'Feest' mee. Vervolgens verschijnen er

daarop de voorloper van de heftrug,
namelijk e en draaibrug.

onder andere velledes met de afbeelding

-61

aaL,.
."qqqrIt

van voor het 'Oranje elftal' geselecteerde
voetballers. Ook Frans Bauer en Herïnan
van Veen krijgen hun persoonlijke postzegel. De door TPG Post en later door TNT

heeft ze binnen drie werkdagen in huis."

De zelf ontworpen postzegels kan

men

brieven. Geadverteerd wordt met de tekst:
o'IJw
foto of logo als Postzegel? Wie of

digitaal aanleveren en bestellen via internet bij Cendris van TNT Post, of laten
drukken - klaar terwijl u wacht - bij drie
postkantoren: Den Haag, Nijmegen en
Rotterdam. De aldus verkregen persoonlijke postzegels zult u echter niet terugvinden in de NVPH catalogus.
En hoe ztt het anno 2008 met de esthetisch verantwoorde uitgiftepolitiek? Zoals
de heer Bakker, bestuursvoorzitter van
Koninklijke TNT Post, onlangs onomwonden zei: "Het postzegelontwerp interesseert TNT eigenlijk geen moer. AI§ het
maar geld in het laatje brengt."

wat zet u op uw Persoonlijke Postzegels?
Uw kind, uw kat, uzelf , een aankondiging
van een huwelijk of feest? Met uw eigen
postzegel, voorzien van uw logo, kantoorpand of boodschap onderscheidt u
zich par echt. Zo heeft uw zakelijke post
een professionele en unieke uitstraling.
Bestel uw postzegels vóór 12.04 uur en u

Bronnen:
NVPH, Speciale catalogus 2008
Diverse publicaties in het maandblad
'Filatelie'
Diverse publicaties van TNT Post

Post uitgegeven persoonlijke postzegels
worden in de catalogus van de NVPH
(Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren) vermeld.

TNT Post geeft niet alleen zelf persoonlijke postzegels uit, maar stelt iedereen in
de gelegenheid voor zrchzelf of voor zijn
stichting of vereniging een eigen frankeergeldige postzegel te ontwerpen en die

vervolgens te gebruiken op te veÍzenden
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Reproductie van de oude ansichtkaart
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DE WERELDACHTER DE CIJFERS
C.J. van Veen

In de archieven van de drie gemeenten die

in 1870 samen de gemeente Waddinxveen
zijn gaan vorïnen, bevinden zrch dossiers
met 'jaarwerk'. Daarin zitten voor negentig procent papieren met wat wij nu statistische gegevens zouden

noemen.k heb-

ben betrekking op allerlei zaken zoals de

groei of afname van de bevolking, het
aantal armlastigen, de hoeveelheid gewassen die geoogst werden, de samenstelling
van de rundveestapel enz. Kortom , za bevatten een schat aan gegevens die je wel

te delen door het aantal sterfgevallen . Zo
bedroeg in 1837 de betrekkelijke sterfte
48, welk getal verkregen werd door het
inwonertal van 586 te delen door het aantal sterfgevallen van 12. Voor ons wordt
alles veel inzichtelijker als we de getallen
omzetten in een grafiek waarbij we het
aantal sterfgevallen uitdrukken in percentages met betrekking tot het inwonertal.
We knjgen dan voor de jaren 1835-1860
het overzicht dat in de eerste grafiek is
weergegeven

moet willen ontdekken. Laten we zo'n
ontdekkingsreis maken.

Thbel van sterfgevallen
1861 kreeg de gemeente Zuid-Wad-

In

dinxveen van Gedeputeerde Staten opdracht om voor de jaren 1835-1860 een
'tabel van het getal sterfgevallen en van
de betrekkehjke sterfte in de gemeente' te
maken. De betrekkelijke sterfte moest berekend worden door het bevolkingsaantal

Moeraskoortsen
Onder de tabel geeft burgemeester Van
Dort Kroon toelichting op het hoge sterftecijfer in bepaalde jaren. Zo had de
drooglegging van de Zuidplas in 1841 1842 kwalijke invloed op de gezondheid
van de bewoners van Zuid-\fl/addinxveen.

Ze werden getroffen door moeraskoortsen. Verzilt brak water vormt bij uitstek
het broedgebied van de atroparvus-mug,

stedgevallen in de jaren 1835'Í860 in Zuid-ïÀfaddinxveen
weergegeven in percentages
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de drager van malariaparasieten. Malaria
of intermitterende 'tussenpozende
koorts eiste bijna jaarlijks zijn tol, rnaar in
de jaren 184l-1842 nam de ziekte in Waddinxveen epidemische vormen aan waardoor veel mensen stierven. Uit de tabel is
niet af te leiden wie deze koortsen kregen.

de 'vaste' bewoners van de
of waren het de arbeiders die

Waren het
gemeente

bij de droogmakirg in de Zuidplas werkten? Onder de laatst genoemde groep was

een groot verloop. In 1839 bijvoorbeeld
verlieten 60 personen de gemeente en
kwamen er JJ in. Van deze 'tijdelijke' bewoners woonde een groot aantal met hun
geztn in keten onder andere op de dijk.
Hun aantal - inclusief hun gezinnen - bedroeg op l januari 1840 in totaal223 personen, wat neerkomt op circa 367o van
het inwonertal van Zuid-Waddinxveen.
De leefomstandigheden van deze arbeiders rncet erbarmelijk geweest zijn. Hun
loon bedroeg niet meer dan 65 à 70 cent

per dag. Uit verschillende procesverbalen

van de politie blijkt, dat het juist deze
mensen waren die regelmatig betrapt
'Waarwerden op het stelen van turf.
schijnllk door arïnoede gedreven.
Het was niet het enige probleem waarïnee
de gemeente in die jaren geconfronteerd
werd. In 1839 moest ze maatregelen treffen tegen het spelen met dobbelstenen en
andere hazardspellen "om geld, geldsw aaÍden of om niet". Dit spelen gebeurde op
zon-, feest- en andere dagen van de week

en wel op straten, dijken, wegen, paden
en kaden. In de ogen van de bestuurders
leidde dit niet alleen tot aantasting van de
goede zeden, maar ook o'ten verderve van
sommigen huisgezinnen en daar te boven
veelal tot twisten". Het werd dan ook verboden om op wegen enz. te spelen met
dobbelstenen. Ook hazardspellen waren
verboden evenals "het zoogenaamde husselen of werpen met centen". Wie op deze
verboden activiteiten betrapt werd, wacht-

sterfgevallen in de r.k. parochie St. Victor in de jaren 1864-1868

1867

1

868

De linkerkolom geefi het aantal sterfgevallen aan in de leeftijd 0-21 jaar;
de rechterkolom geeft het aantal overledenen aan die ouder zijn.
(Bron: archief St. Vctorparochie)
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te een boete van drie tot twaalf gulden.
Kon de dader dit bedrag niet opbrengeil,
dan werd hij beboet met een gevangenisstraf van een tot drie dagen. Aan de hoogte van de boetes mag men afleiden dat het

om een zeeÍ ernstig probleem ging dat
vooral bij de arbeiders in de Zuidplas
speelde. Immers, zo wordt uitdrukkelijk
verïneld, waren de 'buitengewone geregtsdienaars'die aan deZuidplas in Schieland
waren gestationeerd, gemachtigd om

bekeuringen uit te delen, evenals de
boden en veldwachters van Zuid-Waddinxveen, Noord-Waddinxveen en Broek
c.a. De gemeenteraad ging zelfs zo ver
dat ze aan iedere burger het recht gaf om
overtreders aan te geven. Artikel drie van
de verordening moet in tijden van arïnoede uitnodigend gewerkt hebben: "De boeten worden gestort in de Kas der Gemeente, bltjvende het niettemin aan het plaatselijk Bestuur onverlet, om des noodig
oordeelende daaruit eenigen beloonirg
aan den bekeurder toe te leggen."

Cholera
Een andere piek wat het aantal sterfgevallen betreft , zien we in de jaren 1848- 1849
toen in V/addinxveen en omgeving de cholera heerste. Deze besmettelijke darmziekte, veroorzaakt door een bacterie die

door het water wordt verspreid, heerste
van het laatst van 1848 tot het midden van
1849. Tussen 1l december en 30 december 1848 stierven veertien mensen oftewel 4lVo van het totaal aantal sterfgevallen van dat jaar. Hoewel de doodsoorzaak
niet staat aangegeven, mogen we, gelet op
het jaarverslag van de gemeente, ervan
uitgaan dat velen van hen aan de cholera
bezweken zijn Dokter lzaak Nourrisse
geneesheer in Waddinxveen van L822 tot

1875 trof in overleg met de gemeente
'de noodige maatregelen ter beteugeling
der ziekte' .
Cholera was in die jaren een constante
bedreiging van de volksgezondheid. Het
ene jaar werd de gemeente zwaaÍder door
deze ziekte getroffen dan het andere jaar.
In het jaarverslag van 1854 lezen we dat

de cholera "weder enkele personen ten
grave sleepte", terwijl in 1859 slecht één
persoon eraan overleed ofschoon de ziek-

te in de directe omgeving hevig heerste.
In het laatst genoemde jaar had de gemeente wel de nodige voorzieningen getroffen. Zo was er een speciaal lokaal
ingericht waar de eventuele cholerapatiënten verpleegd konden worden. Deze ruimte hadden de heren Spruijt "bereidvaardig" beschikbaar gesteld. Behalve met de
cholera had men in die jaren ook te
maken met de eerder genoemde intermitterende koortsen.

Kindersterfte
Veel verdriet moet er onder de bewoners
van Zuid-Waddinxveen geweest zijn in
1854 en in 1859 toen de sterfte onder de
kinderen exceptioneel hoog was. In 1854
stierven 15 kinderen van ongeveer één
jaar oud wat neerkomt op 44Vo van het
jaarsterftecijfer. Met name de maand september springt eruit. Van de 13 personen
die die maand overleden, waren er 1l
beneden de twintig jaar. Ook 1859 was in
dat opzicht een droevi g jaar. De kindersterfte bedroeg toen 337o. Uit de beschikbare archiefstukken valt voor ons niet op
te maken waaraan de hoge kindersterfte
in Waddinxveen in die jaren te wijten is.
We mogen aannemen dat de situatie in
Waddinxveen niet afweek van de situatie

elders. De sterfte onder zuigelingen en
jonge kinderen bereikte in Holland tussen
1850 en 1880 zijn hoogtepunt. In die trjd
maakte de sterfte van zuigelingen ruim
eenderde uit van alle sterfgevallen op het
platteland, een getal dat overeenstemt met

de cijfers van Zuid-Waddinxveen. Deze
zuigelingensterfte hing nauw samen met
de slechte waterkwaliteit. Het water dat
nodig was voor het schoonmaken van de
spenen en flessen en voor het aanmaken
van de pap kon bacteriën bevatten die een
baby in enkele dagen fataal konden zijn.
Achter deze kille cijfers van de statistieken waarover we nu beschikken, moet
een wereld van huiselijk verdriet schuilgegaan zijn.
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De Goudse stadsdoctor
WF. Biichner

,.

Tenslotte
Tussen de jaren 1835-1860 had Zuid-Wad-

dinxveen regelmatig te maken met ztekten die vele slachtoffers eisten. Het enige

wat de dokter en de gemeente konden
doen was symptoombestrijding en provisorische voorzieningen treffen zonder de
werkelijke veroorzakers van de ziekten

weg te nemen of te kunnen wegnemen.
Zo ontdekte Robert Koch pas in 1883 rCat
de cholera werd veroorzaakt door een
bacterie, die door het water werd meegevoerd. Het water was mede door het ontbreken van riolering zeer ernstig vervuild.
De Goudse stadsdoctor W.F. Btichner
schreef

ve invloed op de volksgezondheid zowel
in lichamelijk als geestelijk opzicht. De
meeste arbeiders die van elders kwamen,

leefden in behoeftige omstandigheden,
waardoor de vatbaarheid voor ziekten

groot was. Samenvattend kunnen we zeggen dat uit de jaarverslagen 1835-1860

blijkt, dat de gezondheidstoestand in

de

gemeente Zuid-V/addinxveen in die jaren

regelmatig "niet bevredigend" was.

in 1842: 'oDe menigte van onrein-

heid en vuilnis, die het stroomende water
medevoert, is zoo verbazend groot, rCat
het water, waar het de stad verlaat en door
de Gouwe wordt afgevoerd, meer naaÍ
een vloeibaren bagger dan naar water gelijkt." De situatie in Waddinxveen zal
weinig anders geweest zijn. Oo,.' de drooglegging van de Zuidplas had een negatie-
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Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
code 35 inv.nrs 847, 848 jaarwerk en
inv.nr 849 jaarverslagen.
Duizend j aar Gouda. Een stadsgeschiedenis. Hilversum, 2002, p. 634-631 .
Geschiedenis van Holland. Dl 3a.
Hilversum, 2003, p. 273-275.

ONDERNEMERS YERENIGING
WADDINXYEEN NEGENTIG JAAR
Voor veel Waddinxveense middenstanders was vrijdag 1 februari 1918 een belangrijke dag. Op die dag namelijk vond

's avonds in het 'stationskoffiehuis' van
A. Kwaak aan de Zuidkade de oprichting
plaats van de 'Vereniging voor de Handeldrijvende en Industrieele Middenstand
te Waddinxveen'. Het initiatief daarvoor
kwam van de plaatselijke kruideniersvereniging die onder leiding van T. Ververs
stond. Het was een zware tijd voor de
middenstanders ondanks het feit dat Nederland tijdens de oorlog die in Europa
woedde, neutraal was gebleven. Levensmiddelen waren in 1916 op de bon gegaan.

In Waddinxveen kwam een 'Levensmiddelen- en Verbruiksartikelenbedrijf' om

,,-,
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de prij zen van de schaarse goederen in de
hand te houden.
De oprichting negentig jaar geleden van
deze vereniging, die door de jaren heen

ook door het leven ging als de 'Midden-

standsvereniging Waddinxveen' en de
'Afdeling Waddinxveen van het Koninkhjk Nederlands Ondernemers Verbond' is
voor de Ondernemers Vereniging V/addinxveen'de aanleiding om op 28 november 2008 een boek te laten verschijnen
met als titel 'Anders nog iets? Winkelen
in Waddinxveen door de jaren heen'. Hierin zal in woord en beeld met historisch
materiaal en anekdotes de boeiende geschiedenis van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen worden geschetst.
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Rijwielhandel' De kampioen' van De Vríes aan de Noordkade
aan het begin van de twintigste eeuw (foto : particuliere collectie)
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De kruidenierszaak van Karel van Ringelenstein in de Burgemeester Trooststraat 31,
de vader van OWV-erelid Gerrit van Ringelenstein. Deze winkel heeft bestaan van
1929 tot in 1953, want toen begon de kruidenierszoon voor zichzelf met een
kruidenierszaak aan de leplaan in de Bomenwijk.
Hij was toen de 26e kruidenier in het 7.000 inwoners tellende Gouwedorp.
Maatschappelij ke betekeni s
De Vereniging behartigde niet alleen de
belangen van haar leden, maar kende ook

een verwevenheid met de plaatselijke
bevolkirg. Ze had een eigen krant, Waddinxveen's Advertentieblad genaamd.
Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog organiseert ze dejaarlijkse intocht
van Sinterklaas. Sinds l93l is er de reis
voor 'ouden van dagen'. Ook de oprichting van de Onderlinge Glasverzekering
'Samenwerking' in l92l was een initiatief van de Vereniging. Deze onderlinge
glasverzekenng werd in 20A5 opgeheven.
Samenwerking
in 1918 de Vereniging werd opgericht, bestond op dat moment reeds de
rooms-katholieke MiddenstandsvereniToen

ging 'De Hanze' . Het was in de periode
dat in Nederland de politieke, maatschappelijke en godsdienstige yetzutling in vol-

le wasdom was. Uit overlevering blijkt
dat beide verenigingen goed met elkaar
hebben weten samen te werken als het ging
om de behartiging van de belangen van de
middenstanders. In de tweede helft van de
jaren zestig van de vorige eeuw was de

verstandhouding tussen beide verenigingen zo goed dat 'De Hanze' opging in de
Ondernemers Vereniging Waddinxveen.

De bestuursleden Niek Mulder en Koos
Ultee traden tot de Vereniging toe met
medeneming van hun eigen voorzittershamer. In die tijd was accountant H.K.
van der Loo vooÍzutter. Vanaf 1918 kennen we de volgende voorzitters: bakker
C.P. Broer, slager H. den Boon, H.M. de
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Sjaak Noteboom sï, de vader van Sjaak Noteboom jr in het
winkelcentrum "de Passage", had ooit een winkel aan de Zuidkade, in het pand
waarin nu restaurant 'de Gouwe Dis' is gevestigd.

dinxveen talloze kleine winkeltjes die
hun bloeitijd en hun ondergang hebben

Wilde, H.K. van der Lco, G. van Ringelenstein, C. de Bas, J.H.P. Mulder en de
huidige voorzitter H.C.J. de Bas.

gekend.

Wie herinn ert zich nog de felle discussies
in 196l rond de instellirg van de weekmarkt? Ook de koopavond kwam niet

Yeranderingen
Bij een middenstandsvereniging denken
we niet alleen aan de bestuurders van de
vereniging en hun activiteiten, maar ook
aan de winkeliers en hun winkels. In die
negentig j aar hebben grote veranderingen
plaatsgevonden. Velen kennen nog het
warenhuis 'De stadszaak ten Plattelande'

zonder slag of stoot ií Waddinxveen. Met
de groei van de gemeente en de daarbij
behorende planologische opvattingen van
die ttjd ontstonden de zogenaamde winkelstrips als de Dorpstraat, het Brugcentrum, de Sniep, de Oranjegalerij, de Passage, de Luifelbaan, Groensvoorde en Zuidplas. Het grootwinkelbedrijf streek zoals
in andere middelgrote plaatsen in Nederland in Waddinxveen neer. Interessant is
de lange weg van ongeveer een halve

van Frans Knaapen aan de Kerkweg-Oost,
'Verbakel Mode en Textiel' met zijn kof-

fieshop aan de Zuidkade en 'Modehuis
Brouwer' aan de Nesse. Naast deze betrekkelijk grote zaken waren er in Wad69
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De 'Vleeschhouwerij' aan de Zuidkade van slager H. den Boon, die van 1929-1939
de tweede voorzitter was van de 'Vereniging voor de Handeldrijvende en Industrieele
Middenstand te Waddinxveen', zoals de op I februari 19lB opgerichte Ondernemers
Vereniging Waddinxveen toen nog heette.

t0-

eeuw die moest worden afgelegd alvorens
verïnoedelijk in 2012 het nieuwe winkelcentrum in het Burgemeester Warnaar
Sportpark geopend zal kunnen worden.

materiaal i s bijee ngezocht. Bestuursleden
en leden hebben gezocht naar materiaal
dat geschikt is voor deze publicatie. Wat
jammer is, is dat slechts twee notulenboe-

Boek
Het bovenstaande is slechts een greep uit
de onderwerpen die in het boek "Anders
nog iets? Winkelen in Waddinxveen door
de jaren heen" aan de orde komen. Veel

ken van de vereniging bewaard zljn gebleven. Om toch een betrouwbaar, interessant en fraai boek uit te kunnen geven,
moet er veel werk verzet worden. Het boek
zal zeker een aanvulling op de geschiedenis van ons dorp zijn.

Een blik op de kruidenierswínkel van Gerrit van Ringelenstein in de winkelgalerij
'de Sniep' toen hij daarnaar in 1957 van zijn eerste plek aan de leplaan (1953)
was overgestapt.

ARCHIEFSPROKKELINGEN
C.J. van Veen

Wie in de zomermaanden van de ene kant
van de Gouwe naar de andere kant moet,
dient rekening te houden met 'vertraging'. Door de drukte van de vele jachtjes
is de brug vaak ornhoog wat soms tot irritatie bij de weggebruikers leidt. De jachtjes, met name de zeiljachten, liggen op

- 7l

hun beurt uren te wachten voor de spoorbrug bU Gouda omdat deze zeer beperkt

lijkt wel of het verkeer te
water op gespannen voet staat met het
wegverkeer. Hieraan moest ik denken
toen ik in het blad 'Schuttevaer' van 5
februari 1898 de aantekeningen van kapiopeng aat. Het

De 'Vooruitgang' (Uit: W. Verboom, Waddinxveen

750

jaar p. 143)

daar zij bij slechts 10 minuten vertraging
voor de brug hun trein missen, er van de
105 keer dat de brug niet geopend was,
zijn er slechts 13 van minuten oponthoud.
De andere loopen van 15 tot 60 minuten."
Of de spoorwegmaatschappij haar leven
gebeterd heeft, is niet bekend.
Het oponthoud dat de scheepvaart van het

tein Hoogeveen over vertraging van de
stoomboot de 'Vooruitgang' van de Mij.
oskoop-Waddingsveen-Gouda las. Deze
maatschapprj onderhield tussen 1881 en
1934 geregelde diensten tussen Boskoop
en Gouda. De kapitein deed zijn beklag
over het oponthoud dat hij bU de spoorB

brug over de Gouwe bij Gouda had
ondervonden. In de laatste zeven maanden van 1897 had hij daar maar liefst op
105 dagen oponthoud gehad, terwijl hij

verkeer te land ondervond, zal niet de
oorzaak geweest zijn dat de stoombootmaatschappijen in de jaren dertig van de
vorige eeuw de concurrentieslag met de
spoorwegen hebben verloren. Het vervoer
van personen en goederen over het spoor
en de weg was goedkoper, mede door de

toch de dienst had afgestemd op de opga-

ve van de tijden van de brugopeningen
die aan het bestuur van zijn maatschappij
was verstrekt. Bijeengeteld bedroeg het
oponthoud 49 uren en 8 minuten, waarbij
op vier dagen de reis een vertraging had
van 2 uur en 15 minuten en op zes dagen

financiële steun van de overheid. De
schippersvereniging 'De Schuttevaer'
heeft deze ontwikkeling niet kunnen tegenhouden. In oktober 1934 werd de
stoomboot 'Vooruitgang' uit de vaart ge-

van meer dan een uur. De ergernis spreekt

uit het bericht: "[...] Als men nu bedenkt
dat de boot in hoofdzaak passagiers ver-

nomen.

voert die van Gouda per spoor ver'der reizen, dan kan men nagaan wel^ ongerief

Bron:
- Schuttevaer d.d. 5-2-l 898

en nadeel dit oponthoudt veroorzaakt,
12
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