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V VOORD VOORAF

Voor u ligt een nieuwe aflevering van 'Het
dorp Waddinxveen' met op de omslag de
afbeelding uit de Nederlandsche Stad- en
Dorpbeschrijver van L. van Ollefen en R.
Bakker. De naam van het tijdschrift is zo
vertrouwd, dat niemand zich meer afvraagt
of Waddinxveen anno 2010 nog een do{p
genoemd mag worden. Kees Neven twijfelde hieraan, gelet op de titel van een van
zijn boekjes: Tben Waddinxveen nog een

dorp was.
Het werk van Van Ollefen en Bakker verscheen circa 1800. Voor hen was het onderscheid tussen stad en dorp niet moeihjk, want een plaats die stadsrechten had
was een stad en die ze niet had was een
dorp. De grootte of het aantal inwoners
van de plaats deed er niet toe.
Heel duideh jk zien we het verschil tussen

'stad' en 'dorp' in een in het Latijn geuit 1662: in pago de Wensveen, sito prope civitatem Goudanam.
Vertaald: in het dorp Wensveen, gelegen
dichtbij de stad Gouda. Een intrigerende
vraag is hoe in economisch, sociaal en
cultureel opzicht de verhouding tussen
die twee toen was. Hoewel dit nog niet
onderzocht is, toch een voorbeeld. V/addinxveen had in de zeventiende eeuw een
rederijkerskamer, een toneelgezelschap,
dat deelnam aan landehjke wedstrijden
die ook in Gouda werden georganiseerd.
schreven brief

Soms was het Waddinxveense gezelschap
van de partij. Niet bekend is of ze bij een
door Gouda georganiseerde wedstdd prijzen in de wacht heeft gesleept. Of er sprake is geweest van 'culturele uitwisseling',
is evenmin bekend.

hart, terwijl het nooit een stad is geweest"
Aarlanderveen, geannexeerd door Alphen
aan den Rijn, blijft een dorp evenalsZwarnmerdam. Je krijgt de indruk dat in onze

tijd de aanduiding 'stad' en 'dorp' in

de

volksmond deels op historische gronden
is gebaseerd en deels op gevoel, waarbij
het aantal inwoners een belangrijke rol
speelt. Niemand zal spreken van het dorp
Zoetermeer, tenzij hij met nostalgie aan
vroeger denkt.

is officieel een gemeente
oftewel kleinste eenheid van territorraal
bestuur, zoals een gemeente juridisch omschreven wordt. ln deze aflevering leggen
we de kille, juridische omschrijving naast
ons neer en besteden we aandacht aan
onderwerpen uit de tijd "Tben Waddinxveen nog een dorp was". Dat betekent
niet dat Waddinxveen in vroegere tijden
een onbelangrijk gehucht was. De ongekende bloei van de papierindustrie in de
negentiende en die van de meubelindustrie in de twintigste eeuw hebben onze gemeente in het verleden op de kaart gezet.
Het zou goed zijn als de geschiedenis ervan nauwkeurig werd vastgelegd. Er zijn
nog mensen die 'V/addinxveen meubelstad' goed hebben gekend en veel weten
te verhalen, ook van de nevenbedrijveïl.
Waddinxveen was groter dan we denken,
ook al is het geen stad, en misschien ook
Waddinxveen

geen dorp.

Hoewel thans volgens de wet slechts Amsterdam zich 'stad' mag noemen en de
andere plaatsen gemeenten zijn, blijven
we vrij willekeurig over stad en dorp praten. Alphen aan den Rrjn kent een stads-
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De redactie

HET BEROEP VAN'BEELDHOUWER'
IN WADDINXVEEhI
C.J. van Veen

In

zrjn boek 'Waddinxveen 7 50 jaar'

wers had, waren de meubels minder strak
van vormgeving dan ÍIu.

schrijft V/. Verboom dat tot circa 1930 de
meubelindustrie de toonaangevende be-

drijfstak van Waddinxveen *us.l) Deze

De techniek
Voor het steken van de houten ornamenten moest men over bepaalde vaardigheden beschikken. Met een kartonnen mal
werd het patroon van het te steken ornament overgebracht op het hout waarna de
beeldhouwer met passende beitels de
vorm ging tnzetten, gevolgd door het verdiepen of uitgronden van het ornarnent.
Na deze handeling volgde de uitwerking
van het patroon waardoor het ornament

bedrijfstak nam vanaf haar opkomst aanverwante bedrijven met zich mee, zoals
"houtd Íaatetij en, meubelstoffeerderij en
en een spiegelfabriek". Hij noemt ook
zonder nadere toelichting - het beroep van
beeldhouwer. Oudere, autochtone Waddinxveners weten nog wat dit beroep in
ons dorp inhield, maat anderen zullen in
eerste instantie denken aan kunstenaars
die unieke beeldhouwwerken maakten.
Verboom bedoelde met de beeldhouwers
de meubelbeeldhouwers die veelal in

reliëf kreeg, bijvoorbeeld de vorm van
bloemen en bladeren. Tenslotte bracht de
beeldhouwer met een burein of guts ondiepe siersteekjes aan. Van groot belang
was dat hij zowel rechts- als linkshandig
kon steken waarbij hij lette op de draadrichting van het hout. Hij moest zoveel

opdracht van meubelmakers en meubelfa-

brikanten - de ornamenten maakten die de
meubels verfraaiden. In de periode dat
\Maddinxveen talrijke meubelbeeldhou-

mogelijk'voorspaan' steken.
In kleine werkplaatsjes staken de meubelbeeldhouwers de kappen, armleggers en
rugpanelen van stoelen, evenals stoel- en
tafelpoten, fronten van laden en ranken
voor kasten. De meubelfabrikanten leverden de te bewerken delen van de meubels

bij hen af, soms in honderdtal. Het steken
van de 'versieringen' vereiste meer vakmanschap dan creativiteit waarbij het
tempowerken zeer belangrijk was.

Niet voor elk werk werden mallen gemaakt. Bij eenmalige opdrachten tekende
men direct op het hout. Bij gedraaide poten, waar bijvoorbeeld knorrenpoten-verdikkingen - in gestoken moesten worden,
werd een passer gebruikt voor de juiste
maten" Het steken van knorrenpoten was
echt routinewerk.

1) V/. Verboom, Waddinxveen 750 jaar.

De mal en het gestoken ornament
(fotocollectie: G. de Wit)

Zaltbommel,

-
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1

983, p. 72-73.

Vele bedrijfjes
In de eerste helft van de twintigste eeuw

en Van der Berg sr. (Henegouwerweg).

werkten veel meubelbeeldhouwers als
kleine zelfstandige in een schuurtje achter
hun huis. Veel ruimte hadden z4 niet
nodig. Een werkbank en de handgereed-

Exemplarisch
Het verhaal van de bedrijfstak van meubelbeeldhouwers laat zich het duidelijkst
beschrijven door één bedrijf eruit te lichten waarbij de bloeiperiode van het vak
en de verandering daarin zichtbaar worden. We kiezen voor het bedrijf van Jan
Hogenelst dat exemplarisch genoemd
mag worden voor alle beeldhouwersbedrijfjes in Waddinxveen in de jaren 1900-

schappen vormden de benodigde inventa-

ris. Enkelen hadden een grotere werkplaats, omdat zij mensen in dienst hadden.

Zo'n werkplaats waarschijnlijk de enig
overgeblevene staat aan de Zurdkade
waar Dries de Vlieger zijn bedrijf uitoefende. Bij hem werkten onder anderen
Piet Treffers, Koos Ravensberg, Gerard

1950.

Het vak van meubelbeeldhouwer leerde
je bij een baas. Zo ook J.A. (Jan)Fog.nelst. Hij werd geboren in 1898. z) Zijn
ouders woonden in het daggeldershuisje
van veehouder Moons aan de Kromme
Esse. Toen hij op twaalfjarige leeftijd de
school verliet, ging hij werken brj beeld-

Ravensberg, Teun van der Berg, Hans de
Graaf en Karel Versluis. Sommigen van

hen zljn later voor zichzelf begonnen.
Andere bedrijven in die jaren waren onder andere Hogenelst (Kromme Esse),
Van Os (Brugweg), De Man (Noordkade)
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Het steken van een ornament (fotocollectie: G. de Wit)
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Getuigschrift dat
Jan Hogenelst in
1916 kreeg van

E. Roos bij wie hij
het vak leerde.
N

(particuliere collectie )

houwer E. Roos bij wie hij het vak leerde.
In 1916 begon hij voor zichzelf te werken
in een schuurtje naast het daggeldershuisje. Van Moons kocht hij in 1925 een perceeltje grond waarop hU een houten werkplaatsje bouwde met een grondoppervlakte van vijf brj zeven meter dat hij dri e jaar
later uitbreidde met een houtloods. De
meeste opdrachten kreeg hij van V/ad-

Het was allemaal seriewerk waarbij geen

creativiteit van de beeldhouwers gevraagd werd.

Leerschool

Een van de mensen die het vak in de
werkplaats van Hogenelst heeft geleerd,
is Gerard de Wit (* 1931). Op vijftienjarige leeftijd kwam hij bU zijn oom in de
leer. In een kranteninterview in 2008 zegt
hij hierover: "Je moest tret vak in de praktuk leren. Een vaste hand en gced kunnen
tekenen waren wel een vereiste. Door het
vele stukswerk leerde je het vanzelf." 3)
In tegenstelling tot zijn leerrneester heeft

dinxveense meubelfabrikanten, maar hU
werkte ook voor klanten van 'buiten zf' ,
zoals voor Couvé in Amsterdam voor wie
hij kapstokken maakte die met de boot
van Los vervoerd werden. Ander klein
stukgoed waren brood- en kaasplankjes.

2) Johannes Antonius Hogenelst geb. 26-ll-1898 te Waddinxveen; overl 27 -7 -1948; begr.
.Waddinxveen

Kerkhof St. Victorparochie te
3) Algemeen Dagblad d.d. 17 -12-2008.
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kkening van de werkplaats van J. Hogenelst aan de Kromme Esse, 1928 (SAHM)
Gerard de Wit wel een theoretische vakopleiding gehad en wel aan de V/addinxveense vaktekenschool die in l9L9 door
pastoor Scheffer in het leven was geroepen. Er was een aparte afdeling voor meubelbeeldhouwen waar onder andere les
werd gegeven in technisch tekenen, ornamenttekenen en figuurtekenen. Tijdens
deze opleiding hielden de leerlingen een
werkboe§e bij waarin zi op de ene blad-

z4de invulden wat ze per dag brj hun
'baas' deden en op de andere bladzijde
een ornament schetsten. In 195 1 rondde
Gerard de V/it de opleiding met een examen af, waar een gestoken werkstuk on-

Veranderingen
In 1948 overleed Jan Hogenelst. Zijn
vrouw H.M. Hogenelst-de Wit 4) zette het
bedrijf voort met drie zonen. Er braken
voor de meubelbeeldhouwers moeilijke
tijden aar]. Men koos meer en meer voor
strakkere meubels zonder ornamenten.
Daarbij kwam dat het ambachtelijke werk
van de beeldhouwers gedeeltelijk werd
vervangen door machinaal werk door gebruik te maken van de bovenfrees. Ook
tegen de import uit de Oostbloklanden
met de veel lagere lonen kon men niet
concurreren. Alle factoren bij elkaar

4)

derdeel van uitmaakte.
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Helena Maria de Wit geb. 16-5-1898;
overl. 12-3-1986; begr. Kerkhof St.
Victorparochie te V/addinxveen.
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Voormalige werk-

plaats van
De Vlieger Zuidkade nr. 126-127
(foto: C. van Veen)

maakten een einde aan een oud beroep.
"Iedereen ging wat anders doen. Ik had
het geluk dat ik bij een meubelmaker kon
gaan werken waar ik nog wat kon steken," aldus De Wit. Ook het bedrijf van
Hogenelst ging een andere koers varen.
Het startte met het maken van nieuwe
meubels naar antiek voorbeeld. Tegenrvoordig kent het bedrijf aan de Kromme
Esse twee specialismen: jachtinterieurbouw en maatprojectwerk. 5)

Van 'wat steken' naar fulltime
Na een korte onderbreking begon Gerard
de Wit in l9l0 volledig als zelfstandig
meubelbeeldhouwer te werken, maar met

geheel andere opdrachten. Het werk
bestond hoofdzakehjk uit het steken van
ornamenten van orgelfronten. Overal ter
wereld vindt men ornamenten van orgelfronten die door De Wit ztjngestoken. Ook
heeft hij bijdragen geleverd aan restauraties van fronten zoals van het orgel van de

St. Laurenskerk te Rotterdam. Wat daar-

bij hetzelfde is gebleven is de grootte en
cle inrichting van de werkplaats: een
schuurtje achter het huis. Het gigantische
orgelfront, bestemd voor de kathedraal
van Chicago, is in het kleine schuurtje gestoken en in delen verscheept om ter
plaatse opgebouwd te worden.
Een andere meubelbeeldhouwer die na de

56-

Jaren zestig zelfstandig is doorge gaan, is
Gerard Ravensberg. Hij heeft onaàr andere beelden en ornamenten gestoken voor

draaiorgels, evenals ornamenten voor

kerkorgels.

Speciale opdrachten
Door de Gouwe worden soms grote zeewaardige jachten versleept naàr Rotterdam, vervaardigd op de sóheepswerf van
Koninkhjke De vries scheepsbouw in
Aalsmeer. Br3 de overdracht ,an zo'nmiljoenen kostend jacht wordt aan de op_
_drachtgever een cadeau overhancligà.
voor dit bedrijf heeft De wit een aantal

malen eet beeld gestoken. zo kreeg in
1986 de Texaanse oliebaron Armoui nij
de tewaterlating van zrjnjacht carciquó
een prachtig aeeld van een armaditto
(gordeldier). Ó)
Een ander voorbeeld van een specifieke
opdracht is het ornament boven de deur
van het voormalige politiebureau aan de
'warmoesstraat
te Amsterdam.T) ongetwijfeld zal een speurtocht door Nedirland meer werk van waddinxveense meu-

belbeeldhouwers opleveren.

Uitgestorven beroep?
Je kunt de vraag stellen

of het beroep van

Het orgel van LoppersuFn,
Groningen

(fotocollectie: G. de Wit)
s) Hogenelst
Jachtinterieurbouw B.v. en: Hogenerst Interieur
B.v., beide gevestigd te
Kromme Esse 4/a te Waddinxveen.
6) Archief
Koninklijke De vries scheepsbouw te Aalsmeer.
Met dank

aan Huib de vries.

7) Warmoesstra
at 23 te Amsterdam.
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De overhandiging van de armadillo door FI.S. de Vries
en C.J. de Vries aan Armour (rechts) (arch. Kon. De Vries Scheepsbouw)

meubelbeeldhouwer is uitgestorven. Wie
op internet zoekt, vindt adressen van res-

komt er ooit een gedocumenteerde studie

taurateurs die het ambacht beheersen.

in al haar facetten waarin de meubelbeeldhouwers niet zullen ontbreken.

Toch zrjn ze anders dan de Waddinxveense meubelbeeldhouwers

over de meubelindustrie van Waddinxveen

uit de eerste helft

van de twintigste eeuw. Zij hebben nooit
het vak 'routinematig' aangeleerd en van
daaruit gegroeid tot specialisten op het
vakgebied, zoals hierboven aafi de hand
van een voorbeeld is beschreven. V/ellicht

Bronnen:
Met dank aan Gerard de Wit (Waddinxveen) en Huib de Vries (Purmerend).
Algemeen Dagblad d.d. 17-12-2008.
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WADDINXVEEN EN/OF WENSVEEN?
T. de Kruijf

gende drie aspecten aan de orde die zijn
visie enigszins versterken, maar meer nog
afzwakken.

In de vorige aflevering van ons tijdschrift
is een interessant artikel opgenomen van
Huug van den Dool over de geografische
namen V/addinxveen en Wensveen. I )
Daarin vermeldt hij tevens dat Wensveen
ook vertaald zou kunnen worden met
Westveen. Hoewel door vele schrijvers

De familienaam

In 2007
droegen 640 personen de familie.Wensveen,
'Wens-

naam
515 de naam Van
veen en slechts 12 luisterden naar de naam

Wensveen als een verbastering van Wad-

geheel ontbreekt.

tijd is het ook
mogelijk de spreiding van de namen over
Nederland na te gaan.z) Daaruit blijkt de
naam Wensveen voor het overgrote deel
voor te komen in de provincie Zuid-Holland en meer specifiek vooral ten westen
van de Rotte (Rotterdam, 'Westland, Den
Haag en Lansingerland en omliggende
plaatsen). Elders in Nederland komt de
naam nauwelijks voor. De naam Van
Wensveen heeft een grotere spreiding
over Nederland, maat ook nu komt de
naam het meeste voor in Zuid-Holland.
Opmerkelijk is daarbij dat de concentraties te vinden zljn ten oosten van de Gouwe, waarbij vooral Bodegraven en Reeuwljk er uit springen. Om de herkomst van
deze families in deze twee plaatsen te
kunnen achterhalen zal een onderzoek in
het archief nodig zin om vast te stellen,
wanneer deze families daar zijnÍeergestreken en wat hun herkomst is.r) Gelet
op het aantal personen met de naam Van
'Wensveen
in genoemde plaatsen blijft het
echter mogelijk dat zij oorspronkelijk
afkomstig zrjn van de andere kant van de
Gouwe. Dit als vaststaand aannemen is
echter voorlopig nog te speculatief.

Aan het slot van ztjn betoog nodigt Huug
van den Dool delezers uit commentaar en
eventueel aanvullingen te geven. Deze
handschoen oppakkend komen in het vol-

De locatie Yan WensYeen
De schrijver vermoedt in zljn artikel dat
aan de westzijde van het ambacht Zurd-

dinxveen wordt beschouwd, heeft Van
den Dool hierover enige twijfels. Met
verwij zing naar de afgebeelde kaart van
Johan Liefrinck uit 1578, waarop zowel
de namen Waddinxveen als Wensveen
voorkomen, veronderstelt hij dat een bepaald deel van het voormalige ambacht
Zurd-Waddinxveen mogelij k Wensveen of
'Westveen
werd genoemd. Daarbij heeft
hij vooral de niet in cultuur gebrachte
delen van dit ambacht op het oog, die aan
de westzijde van het toenmalige Zurdeinde zouden hebben gelegen. Dit gebied
zou al in de Late Middeleeuwen voor de
turfwinning in gebruik zljn genomen. Van
den Dool vermoedt dat de naam Westveen/'Wensveen is ontstaan vanuit de optiek van de bewoners aan de oostzide van
de Gouwe die in oudere ontginningen zov-

WestveeÍl. Sinds enige

den wonen.

De schrijver staat bij het begin van zijn
artikel ook stil bij de familienamen (Van)
Wensveen. Zrch baserend op de medede-

ling van het Meertens Instituut geeft hij
aan dat deze naam met een zekerc regelmaat voorkoffit, maat dat in tegenstelling

daarmee Waddinxveen als familienaam

\! nu dorp Waddinxveen XYlll (2010) 27-36.
?) ***.*""rtens.knaw.nUnfb,
3) De bevolkingsregisters van de gemeenten Reeuwijk

en Bodegravenzijnaanwezig in het
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. De bevolkingsregisters van Bodegraven zijn in 1870 bij brand grotendeels verloren gegaan.

59

Waddinxveen toentertrjd aangeduid als
het Zurdeinde van V/addinxveen - enkele
delen niet in cultuur waren gebracht en
daar een begin werd gemaakt met de turfwinning. Inderdaad zijn er tijdens de ontginning van de veengebieden rond Waddinxveen en Boskoop in het begin van de
dertiende eeuw enkele restgebieden overgebleven. Dezelagen b1j de landscheiding,
die meestal de achterzijde van een ontgin-

zullen zljn geweest. Ook de veronderstelling om al degenen aan de westzijde van
de Gouwe als 'westveners' aante merken,
lijkt eveneens niet plausibel. Grote delen
van het gebied ten oosten van de Gouwe
werden ook pas in de dertiende eeuw en
mogelijk zelfi later in cultuur gebracht. 5)
Er zou dan ook sprake moeten zijn van
'oostveners' en daawan is tot dusver niets
gebleken.

ning vormde en de grens uitmaakte met
een ander te ontginnen of reeds ontgonnen gebied. Langs de landscheiding van
Rijnland en Schieland lagen onder meer

De kaart
De veronderstelling dat er een gebied is
'Wensveen
geweest met de naam
baseert

de gebieden Benthorn, Hoogeveen, de wes-

Van den Dool mede op een kaart

telijke delen van Noord-Waddinxveen en
Coenecoop, die alle nog niet waren ontgonnen. Het hier vermelde Coenecoop

van Midden-Holland, die gemaakt werd
door Johan Liefrinck. Op deze kaart komen vlak bij elkaar zowel de naam Waddinxveen als Wensveen voor. Voordat
deze kaart als bron kan worden benut,
dient echter eerst vastgesteld te worden in
hoeverre de kaart een betrouwbaar weergave is van het afgebeelde gebied.

lag overigens op een geheel andere plaats
dan het huidige bedrijvengebied. Het betreffende veengebied moet gezocht worden aan de westzijde van de Plasweg. De
genoemde en andere gebieden werden
niet meer in ontginning genomen, maat al
vanaf de tweede helft van de veertiende
eeuw werd hier turf gestoken. In de zestiende eeuw ging men over op het baggeren van het veen, het zogenoemde slagturven

.4)

Het koppelen van de familienaam (Van)
Wensveen aan personen die uit deze veengebieden afkomstig waren, lijkt echter
niet logisch, omdat slechts weinigen in
deze onherb etgzame streken woonachtig

<-

uit

1578

Johan Liefrinck was een Vlaams kaartsnijder die na I 570 in de Noordelijke Nederlanden terecht was gekomen. Hij is
bekend geworden van twee door hem ver-

vaardigde kaarten. De eerste betreft de
(nieuws)kaart over het ontzet van Leiden
in l5l4 en de tweede is de door Van den
Dool aangehaalde kaart. Bij de vervaardiging van deze kaart heeft Liefrinck zich

niet zozeeÍ gebaseerd op verkenningen in
het terrein, maar meer op al bestaande
kaarten. 6) Weke dat *rier, is niet bekend.

In een eerder in dit tijdschrift verschenen
artikel over oude kaarten waarop Wad-

Uitsnede uit kaart van Liefrinck ( 1578)
met het stroomgebied van de GoLtwe.
l. Uitmonding Gouwe in de Oude Rijn;
2. Rietvelt; 3. Reewijk; 4. Beloes (Bloois).

dinxveen is afgebeeld, geeft de schrijfster
aan dat op de kaart van Liefrinck 'de

4) Milja van Tielhof en Petra J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenlqnd. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht, 2006) 33, 55, 122 en 123.
s) Sophie Visser, Het Reeuwijkse land. De landschapsgeschiedenis van een 'merhaaardig'
gebied (Zutphen, 2007) 40; N.D.B. Habermehl, 'De ontginning van de Gouwestreek in
de Middeleeuwen', Het dorp V/addinxveen VII (1999) 88-100, aldaar 94-96.
6) Mededeling van Liefrinck op de kaart zelf . Zie ook: C. Koeman, Geschiedenis van de
kartografie van Nederland (Alphen aan den Rijn, 1983) 90-92; De kaart van Liefrinck is
aanwezig in het Streekarchief Midden-Holland (SMAH, nr.2223 Cl)
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toenmalige topografie en infrastructuur
correct itjn weergegeven' .7) Waarop de
schrijfster deze verklaring baseert, is niet
duidelijk, want de kaart bevat in ieder
geval tn onze regio toch enkele opvallende onjuistheden. Zo is het gebied ten
oosten en westen van de Gouwe tussen
Gouda en Waddinxveen aangeduid met
de naam 'Beloes'. Dit is een verbastering
van Bloois, waaÍmee ook het gebied ten
zuiden van Gouda is aangeduid. Dit laatste is juist, want tussen deze stad en
Schoonhoven lagen de zogenoemde Blooise landen. Echter ten noorden van Gouda
is dit niet het geval. De aansluiting van de
Gouwe op de Oude Rijn is eveneens niet

coÍïect weergegeven. Reeuwijk is zonder kerk - verschoven naar een locatie ten
zuiden van de huidige Brugweg. Het
Rietveld ligt volgens Liefrinck tussen Hazerswoude en Boskoop.

Bij V/addinxveen is tussen de 'Alfer wateringe' en de Gouwe nog een vaart getekend, die de naam draagt van 'Wensveens
watering'. Gezien de ligging van de A1pherwetering ten opzichte van de Gouwe
- enkele tientallen meters van elkaar - lijkt
het niet waarschrjnlijk dat daartussen nog
een vaart heeft gelegen. Mogelijk heeft de

kaartmaker vernomen of op een andere
kaart gezien, dat er ten westen van de
Gouwe naast de Alpherwetering nog een
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Detail van kaart van Liefrinck ( l57S) ten zuiden vnn Waddinxveen.
1. Wad-dinsveen; 2. Wensveens Watrirug; 3 Die AlÍr, Watringe.

7)

C.W. Hesselink-Duursma, 'Waddinxveen en omgeving op oude kaarten', Het clorp
Waddinxveen V (1997) 17-28, aldaar 22-23.
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kunde).Zljn zoons, die ook landmeters en
cartografen waren, hebben vermoedelijk
meegewerkt bij de vervaardiging van de
kaarten. Hoewel er enige vraagtekens gezet worden bij de meetkundige zuiverheid, geven de kaarten een uitstekend
overzicht van de vele aardrijkskundige
namen uit die tijd, die inmiddels verloren
zrjn gegaan of in onbruik zíjn geraakt.9)
Gezien de opdracht aan Floris Balthasarsz.
'Wensveen
zon hij ongetwijfeld de naam
hebben vermeld, als hiermee omstreeks
1600 een gebied ten zuiden van V/addinxveen zou zijn aangeduid. Het opnemen van de naam Wensveen bij de aanduiding van de wetering, die bestemd was
voor de afwatering van (Zutd-)Waddinxveen, bevestigt impliciet dat de beide
namen in die tijd uitwisselbaar waren.

afwateringskanaal naat de Hollandse IJssel liep, maar in de juiste ligging heeft hij

ztch blijkbaar vergist. Op de kaart uit
l6Ll van Floris Balthasarsz. van Berckenrode ( 15 62-1616) van Schieland is
ten zuiden van \Maddinxveen onder de
naam'Waddincxveens Waterrjng' inderdaad een vaafi getekend. Deze vaart
kwam ornstreeks 1340 tot stand ten behoeve van de afwatering van het ambacht
van Zuid-V/addinxveen op de Hollandse
IJssel .Dezevaafiligt op enige afstand ten
westen van de Gouwe en vormde in de
zeventiende eeuw de grens tussen de am-

bachten Bloemendaal en het Zurd(einde
van) Waddinxveen. De 'Alfer Waterijng'
is ook ingetekend, maar dichter bij de
Gouwe.Deze wetering was enkele decennia later gegraven en diende eveneens
voor de waterafvoer naar de Hollandse
IJssel, maar nu van Noord-Waddinxveen

Het lijkt aannemelijk te veronderstellen
dat Liefrinck, die onbekend was met zowel het gebied als met de gebruikelijke
aardrijkskundige namen, de namen van
beide vaarten op ztjn kaart heeft ver-

en nog drie andere noordelijker gelegen
ambachten.S) In zuidelijke richtin g gaande kwam de ''Waddincxveen Waterijng'
ter hoogte van de huidige Kouwe Hcek
vlak naast de 'Alfer Watertjng' te liggen,
maar nog wel aan de westzijde ervan.
Ongeveer een kilometer zuidelijker kruisten de beide vaarten elkaar. Dit was destijds bij de 'Rookamer' en dat is nu ongeveer bij de voormalige verffabriek van

wisseld en bovendien de naam Wensveen
heeft overgenomen. HU kon niet vermoeden dat deze in onwetendheid gebruikte
aanduiding enige eeuwen later nog een
aanleiding zou vormen voor een discussie
over een al dan niet bestaande landstreek.
Voorlopig moet toch als conclusie worden
gesteld, dat zolang niet meer gegevens

Boonstoppel. Eerst daar lag de \fr/addincxveen Waterrjng dicht bij de Gouwe. Beide

beschikbaar zin, Waddinxveen en V/ensveen als synoniemen z9n te beschouwen.

vaarten liepen gescheiden naat de Hollandse lJssel.

Floris Balthasarsz. was in Delft oorspron-

kelijk goudsmid, maar hij was

tevens

geadmitteerd landmeter en kaartsnijder.
Zijn kaarten van Delfland, Schieland en
Rijnland worden wel aangeduid als 'een
en al siersmeedwerk', maar daarin is conform de opdrachten steeds wel het accent

gelegd op de toponomie (de plaatsnaam-

8) Ludy Giebels, Waterbeweging rond Gouda van ca.

ll00

tot heden (Leíden, 1988) 16;

Willem van der Ham, red., Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam
en Gouda. Een geschiedenis van Schieland (Utrecht, 2004) 61.
e) Koeman, Geschiedenis van de Kartografie,62-63 en 136-138.
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HET EERSTE JAARVERSLAG
VAI\ DE S CHOOLCOMMISSTH,
C.J. van Veen

Op 14 juli 1859 legden negen notabelen
"in handen van" de burgemeester van
Noord-V/addi nx veen, Zutd-W addinx veen
en Broek de eed af, waarmee ze offrcieel
benoemd waren tot lid van de schoolcommissie. Zo'n commissie was door de wet

op het lager onderwijs van L3 augustus
L851 voor gemeenten verplicht gesteld.
Een van haar taken die in artikel 64
omschreven ztjn, was het opstellen van
een jaarverslag waarin ze haar bevindingen betreffende het onderwijs in deze drie
gemeenten moest neerleggen. In het huishoudelijk reglement stond dat elke maand

twee leden van de commissie de school
moestenbezoeken en dat zehtervan in de
vergadering van de commissie verslag
moesten uitbrengen. Het jaarverslag kun
je dan ook beschouwen als een jaarlijks
terugkerende evaluatie van het onderwijs
in V/addinxveen. Het eerste verslag dat de

commissie uitbracht, is van 10 maart
1860. Het is boeiend om te lezen, omdat
ons voor de eerste maal een volledigere
blik achter de schermen van het onderwijs
gegund wordt dan voor 1860 het geval is.

Het lager onderwijs
Het lager onderwijs aan de kinderen uit
de drie gemeenten werd gegeven in het
schoolgebouw aan de Kerkstraat in ZutdWaddinxveen. Het was de commissie
opgevallen dat gedurende de maanden dat
ze haar werk verrichtte, betrekkelijk weinig kinderen uit de drie gemeenten naar
school gingen en dat het schoolverzuim
onder de wel naar school gaande kinderen
hoog was. Volgens de commissie lag het

gemiddelde niet hoger dan honderd kinderen wat "niet in evenredigheid stond tot
het getal dat uit de drie bevolkte gemeenten verwacht konden wordeÍr". Vanuit een
andere bron beschikken we over nauwkeurigere getallen. In juli 1859 bezochten

133 jongens en 92 meisjes de school. In
januari van dat jaar waren dat achtereenvolgens 1 18 en 57 . Over het schoolverzuim onder de schoolgaande kinderen
hebben we geen exacte gegeveÍls.

De commissie liet het niet bij een constatering van de feiten, maar probeerde een
verklaring te geven waarom betrekkelijk
weinig jongens en meisjes naar school
gingen. Mogelijk had de koortsepidemie
die maanden lang geduurd had een rol
gespeeld. Maar de belangrijkste oorzaak
was de ligging van de school in een 'uithoek' van de drie gemeenten. Veel ingezetenen woonden tot op een ullr afstand
van de school waardoor ze "ook met den
besten wil vooral in den wintertijd niet bij
magte waren hun kinderen het onderwijs
te doen genieten". Daarbij kwam dat de
Kerkweg, waarover het grootste gedeelte

van de kinderen moest lopen om

de

school te bereiken, gedurende een goed
deel van het jaar onbegaanbaar was. De
commissie raadde de gemeentebesturen
aan om een begaanbaar schoolpad op
deze weg aan te leggen. Ook adviseerde
ze om een tweede school in Broek of aan
de Zuidkade op te richten of "althans de
vestiging eener bijzondere school aldaar
mogelijk en gemakkelijk te maken." Zou
dat gebeuren, dan zon, zo was de stellige
mening van de commissie, de belangrijkste oorzaak van het lage schoolbezoek
ztjn weggenomen.

Over het onderwijs dat aan de kinderen
gegeven werd, was de commissie zeer tevreden. Dat was te danken aan de bekwaamheid en kennis van de hoofdonder-

wij zeÍ en de geschiktheid van de hulp-

De hoofdonderw tjzer J.'W.
Regt ontving een jaarsalaris van 1100
onderw rjzer.

gulden waarvan

-6s-

hij zelf de hulponderwij-

De school waar J.W. Regt hoofdonderwijzer was. Deze is in lB73 afgebroken.

zer en een kwekeling moest betalen. Het
is dan ook begrijpelijk dat hij allerlei neventaken vervulde, waarvoor hij toestemming van de Proviciale Staten had. Na 1
januari 1861 kwam de hulponderwijzer
ten laste van de gemeenten. Het ging om
een jaarsalaris van maximaal 400 gulden.
Toch staan er over het onderwijs in het
verslag kritische noten. De commissie
had onder andere gemerkt dat kinderen
van acht à negen jaar door een knaap van
dezelfde leeftijd in het spellen werd
onderwezen. Dit was volgens haar te wijten aan de te krappe personeelsbe zettrng.
De hoofdonderwij zer en hulponderwrj zer
zouden minimaal twee kwekelingen naast

houden.

Tenslotte bracht de commissie een dringend verzoek van de hoofdonderwrjzer
aan de drie gemeentebesturen over: er alles aan te doen dat alle kinderen die naaÍ
school gingen, gevaccineerd zouden zijn.

Over het schoolgeld wordt in het verslag
niet gesproken. Uit de 'Algemene tabel
van de lagere scholen in de gemeente Waddinxveen c.a.' van 1859 blijkt dat voor
een leerling in de laagste klas tien cent, in
de middelste klas 14 cent en in de hoogste klas achttien cent per week betaald
moest worden. In januari van dat jaar betaalden 120 kinderen geen schoolgeld; in

juli

waren dat 69 kinderen.

ztch moeten hebben.

Ook belemmerde het "buitengewoon

groot geraas in het locaal" vruchtb aat
onderwijs. Dit geraas werd veroorzaakt
doordat alle leerlingen rn één ruimte zoÍtder afscheidingen zaten, zodat de hoofd-

onderwrlzeq de hulponderwij zef en de
kwekeling tegelijk werden verstaan. Het
voorstel van de commissie was halverwege de ruimte een houten schot te plaatsen.
In het schot moest een glazen deur aangebracht worden opdat de hoofdonderwrjzer
voldoende toezicht op het geheel kon

Het herhaling- en aYondonderwijs
In de school aan de Kerkstraat was ook de

'Herhaling- en avondschool' ondergebracht. Het onderwijs werd veruorgd door
J.'W'. Regt en zfn'hulpen' in de maanden
november tot april. Uit de statistische ge-

gevens die voorhanden

zin, blijkt dat

deze school in januari 1859 door 49
'mannen' en 12 'vrouwen' werd bezocht,
van wie respectievelijk 10 en 2 ook het
dagonderwijs volgden. Aan het einde van
het seizoen was het aantal leerlingen ge-
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daald tot 11 mannen en 2 vrouwen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de commissie schrijft dat deze vorm van onderwrjs "niet die belangstelling ondervindt
waarin zLJ bij de oprigting mogt verheugen." Bovendien was het aantal leerlingen
ten opzichte van het jaar ervoor dalende.
Het schoolgeld was 15 cent per week,
maar dit was niet kostendekkend zodat
vrijwillige bijdragen noodzakelijk waren.
Voor iedere twee gulden vijftig die een ingezetene van de drie gemeenten gaf , kon
iemand gratis het onderwijs volgen.

De bewaarschool
Behalve deze twee 'openbare scholen'
waren er in de drie gemeenten nog twee

'bijzondere scholen'. Dat waren de bewaarschool en de zondagschool. De
bewaarschool, opgericht in 1853, werd
gefinancierd uit particuliere bijdragen . Ze
stond open voor alle kinderen, zondet
onderscheid van godsdienstige gezindte.
De school werd geleid door mevrouw C.
Trouw, de echtgenote van C. Hardrjzer.
Het deed de schoolcommissie leed te constateren dat de bewaarschool een kwrjnend bestaan leidde. V/ederom zag zij als
belangrijkste ooruaak de ligging van de

gegeven in de vakkenlezen, schrijven en
rekenen. Een gedeelte van de schooltijd
werd vervolgens besteed aan het lezen en
verklaren van de bijbel. Ongeveer dertig
personen maakten van deze vorm van
onderwijs gebruik, waarvan de resultaten
volgens de schoolcommissie zeer positief
waren.

Een momentopname
Het eerste jaarverslag van de schoolcommissie geeft een momentopname van het
onderwijs in Noord-Waddinxveen, ZurdWaddinxveen en Broek. Dat er veel meer
van bekend is, blijkt onder andere uit verhaal van de oud-hulponderwU zeÍ P.'W.
van Milaan en de daarbij aansluitende
aantekeningen van J. Radstaat in dit tijdschrift. Ook 'W'. Verboom geeft in nJn
boek 'Waddinxveen 7 50 jaar' de nodige
informatie. Toch bevatten de archieven
van de drie gemeenten nog een overvloed
aan gegevens die gebruikt kunnen wor-

den om het onderwijs

in ons dorp in

de

negentiende eeuw in beeld te brengen. Uit
het bovenstaande is gebleken dat de j aa:verslagen met de erbij behorende stukken
ons veel weten te vertellen.

school in het 'oude' dorp. Daarbij kwam
dat de kinderen in een ondoelmatig lokaal
zaten en geen ruime en luchtige speelplaats hadden wat voor zo'n school toch
een vereiste was. De commissie had zrch

meermalen op de ongunstige situatie
in haar verslag geeft ze

beraden maar

geen oplossing.

De zondagschool
Interessant is wat

er over de

zondag-

Bronnen:

SAHM archief gemeente Zuid-Waddinxveen inv.nr 848
P.W. van Milaan, 'Vrjftig en meer jaren

school gezegd wordt. Deze werd geheel
door particulieren in stand gehouden. Ze
stond onder toezicht van een commissie
waarvan de leden door de begunstigers

geleden'. In: Het dorp Waddinxveen,
1994, p. ll-20.
J. Radstaat, 'Aantekeningen bij de herinneringen van P.W. van Milaan'. In:
Het dorp Waddinxveen, 1994, p.37-44.
V/. Verbooffi, Waddinxveen 150 jaar.
Zaltbommel, 1983.

werden gekozen. Iedereen, ongeacht leef-

tijd of godsdienstige gezrndte, kon op de
zandagschool terecht. Na afloop van
beide zondagse godsdienstoefeningen
werd er door de hoofdonderwrjzer, geassisteerd door de hulponderwij zer, les
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