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V VOORD VOORAF

Wie de jaarverslagen van het

Streekar-

de oudere gekleed zrjn in 'klassieke'
. Zo'n foto uiteraard gemaakt
door een beroepsfotograaf straalt de

chief Midden-Holland doorleest, bemerkt
dat het overgrote deel van de bezoekers
het archief bezoekt om de stamboom van
de familie uit te zoeken. De meest geraadpleegde bronnen zljn de doop-en trouw-

japons

boeken van voor 181 1 en de registers van
de burgerlijke stand die in 1811 beginnen.

In

Velen proberen zo ver mogelijk terug te
gaan in de tijd, maar het gevaar is dat er
alleen maar reeksen van namen op papier

komen en geen 'mensen'. Niet alleen de
yraag: hoe heette mijn voorvader in de
zeventiende eeuw? moet worden beantwoord, maat ook de vragen: wie was hU
en hoe leefde hij ? Zo kan een stamboom

uitgroeien tot een familiegeschiedenis.
Dat kan op verschillende manieren bereikt worden.
Voor de oudste generaties van de familie
kunnen de oud-notariële en de oud-rechterlijke archieven interessante gegevens
opleveren, hoewel de eerlijkheid gebiedt

te

zeggen dat

dit niet voor elke familie

geldt. Minder draagkrachtigen hebben in
de geschreven bronnen weinig sporen nagelaten. Voor de jongere generaties kunnen we te maken krijgen met de wet op de
privacy, waardoor bepaalde archiefstukken niet mogen worden ingezten.

Een geheel andere ingang is wat de familie zelf bewaard heeft aan bijvoorbeeld
foto's, brieven of verhalen. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat dit soms
'verborgen schatten' ztjn. Deze egodocumenten geven niet alleen een inkij§e in
de familie, maaÍ weerspiegelen vaak ook

een tijdsbeeld. Zo laat bijvoorbeeld een
groepsfoto, gemaakt bij een huwelijk in
de jaren zestrg, zien wie van de familie
getuigen van het huwelijk waren en wat
in die tijd mode was. De jonge vrouwen
dragen deux-pieces en een hoedje, terwijl
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plechtigstatige sfeer uit die bij een huwe-

luk paste.
deze aflevering van ons tijdschrift treft
u twee artikelen aan die geheel of gedeeltelijk berusten op verhalen of herinnerin-

gen van inwoners van onze gemeente.
jaar Van Tilbwrg laat zten hoe
aan de hand van foto's en documenten uit
particulier bezrt een tijdsbeeld wordt
opgeroepen dat sommigen onder u zich
ten dele nog kunnen herinneren. In het

Honderd

artikel De Seinpaal - de naam van woonhuis Noordkade 25I - leest u een verhaal
waarbij de vraag waar of niet waar wordt
gesteld, waardoor het een mix van fictie
en historisch onderzoek is geworden.
De redactie hoopt, dat u na het lezen van
deze artikelen op zoek gaat naar uw 'verborgen schatten' om deze aan onze lezers
te laten zien Foto's, documenten en verhalen kunnen soms een levendiger beeld
van Waddinxveen geven dan archiefstukken dat doen. Aarzel niet om contact op te
nemen met de redactie.

De redactie

HONDERD JAAR SLAGERIJ
YAN TILBT]RG IN WADDII{XVEEI\
C.J.Th. de Jong-Steenland

In de middeleeuwen pachtten slagers bU
de vleeshuizen een bank, een soort kraam

kunnen houden op de kwaliteit ervan. De
organisatie hiervan was in handen van het

waarop de te verkopen vleeswaren werden uitgestald. Het vleeshuis was in die
tijd in de steden de enige plek waar vlees
verkocht mocht worden om zo toezrcht te

plaatste de overheid er banken naast waar
goedkoper vlees verkregen kon worden.
Na een noodslachting, bijvoorbeeld van

slagersgilde. Voor minder-welgestelden

Personeel
en de kinderen van Van
Tilburg voor
de zaak,

hoek Dorp-

straat/Kerk
weg-West in
de jaren

twintig

7l

Deze fotoreportage geeft een beeld van
honderd jaar Slagerij Van Tilburg, Het
begon in de Dorpstraat nr. 49 in Waddinxveen. Op die plek startte Gerrit Korsti aan
van Tilburg (1883 -1911) op 30 april 1905
een slagerij. Op 14 september van dat iaar
trouwde hij met Trijntje de Rooij (1885l9l0). Na ztjnoverlijden in 1917 zette zljn
vrouw het bedrijf voort. Op 8 mei 1940
nam Kors (19L4-1998) de zaak over. HU
trouwde op 13 juni 1940 met Christina
van der Linde (1915-2004). Hun zoon
Gerrit Korstiaan (geboren L941) kwam in
1913 in de zaak, die tot april 2005 heeft

een dier met een gebroken poot, moest
het vlees van het geslachte dier snel verkocht en geconsumeerd worden. Daarom
hoefde er geen 'bank' te worden gepacht
en kon men gebruik maken van een zogenaamde vrijbank. Hierdoor was de prijs
van vrijbankvlees laag.

In de twintigste eeuw zijn veel slagerijen
veranderd van een winkel waar je alleen
vlees koopt tot een heuse 'eetwinkel'. Je
kunt er veel meer kopen dan alleen maar
vlees, zoals zelfgemaakte maaltijden,
soepen, salades, belegde broodjes en hap-

jes. Of bijproducten als kruiden en marinades. Nog steeds verandert de slagerij in
Nederland. Zo yerzorgen slagerondernemers steeds vaker complete buffetten of
kun je, als je vlees koopt voor de barbecue, ook een barbecue bij hen huren. De
slagers hebben dus niet alleen verstand
van vlees en vleesw aterr, het zin echte
versspecialisten geworden. De slagerij is
tegenwoordig de winkel waar mensen een
keuze maken voor het avondeten.

bestaan.

In de winkel werd in feite niets verkocht.
Het personeel - later de kinderen - werd
op pad gestuurd om bij de zeer verspreid

wonende klanten bestellingen

op

te

nemen. De dag daarna maakte het personeel alles klaar enbezorgde het de bestel-

ling. De klanten kwamen dus niet in de
winkel, waar dan ook geen gekoelde
toonbank was, maar alleen een marmeren
tafel.

Een reclame-uithangbord uit de jaren dertig

De tekst luidt: 'U koos Waddinxveen als
woonplaats en natuurluk Wed. G.K. van
Tilburg Dorpsstraat 49 als slager'. Op de
schaal ligt een mooie rundertong, een
delicatesse in die tijd.

Het bord is in het bezit van het Historisch
Genootschap Waddinxveen. In de jaren
dertig werden in Waddinxveen nieuwe
huizen gebouwd en dat kon nieuwe klanten opleveren.

l2

V/addinxveen was wel een noodslachtplaats voor dieren met bijvoorbeeld een
gebroken poot, maar geen echt slachthuis.
Na de Tweede Wereldoorlog gingen slagers een keer per week naat de veemarkt,
waar ze een paaf koeien kochten die zt1
op het eigen bedrijf slachtten. Vanaf I96L
gebeurde dat op het slachthuis in Gouda.

Vermoedelijk eind jaren dertig
Verschillende slagers uit Waddinxveen
poseren met hun zojuist gekochte koeien.
V.l.n.r. de slagers Kerver, Kors van Tilburg, Doeleman, Frans Versluis, ?, ? ,,?.
De foto is gemaakt op een weggetje in de
omgeving. De koeien werden lopend naar

huis gebracht en gezamenlijk geslacht. In

Het boekje waarin in de jaren derrig en
veertig de bestellingen van de klanten
werden genoteerd

De bestelling werd in de zaak in orde
gemaakt en door het personeel of de kinderen weggebracht. Het gebeurde wel dat
tussen de middag voor een onsje broodbeleg kilometers gefietst moest worden.
En wel op tijd bezorgen graag! Rookspieren is de aanduiding voor rookvlees.
73

Fietsen met reclameborden
voor kwaliteitsvlees
De foto is genomen op 14 oktober 1936.
Het was heel normaal dat de bestellingen
op deze manier werden weggebracht. Dit
deed men zelfs nog in de jaren vijftig. De

de klanten van vers vlees en vleesw aar
moesten voorzien. De tekst op het linkerbord luidt waarschijnlijk: 'Wij van Tilburg's Slagerij voldoen Waddinxveen met
het beste'. Rechts staat: 'Vlees is kracht,
Van Tilburg's vlees, fijne vleesw aten,

kinderen van Kors kwamen regelmatig te
Iaat op school, omdat ze's morgens eerst

diverse worstsoorten'
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meisjes.

Kors van Tilburg met
koe op het erf eind

jaren veertig

Kors van Tilburg slachtte de koeien in
zljn eigen slagerij en maakte het vlees
daar gereed voor de verkoop. Het vlees
koelde hij met staven ijs die uit de ijsfabriek in Gouda kwamen. Tot 196l werd

er nog geslacht in de slagerij op

de

Dorpstraat. Kors droeg zljn sokken over
ztjn broek, zodat de onderkant van ztjn
broek droog bleef. Zin zoorr Gerrit heeft
dat ook altijd gedaan.

Kors van Tilburg had de koe op
Paasveetentoonstelling in
1955 in Rotterdam gekocht. Het
was de eerste keer dat hrj op zo'n
tentoonstelling een beest had gekocht; eÍ zouden nog vele volgen.
De koe woo g 936 pond en kostte
1200 gulden. Voor de koe was
geslacht, was het vlees al ver-

de

kocht. Kors liep namelijk een
paar keer met de koe door het
dorp waarbij het publiek de gelegenheid kreeg alvast een stuk te
bestellen. Op woensdag liep hij
ermee over het Noordeinde, op
donderdag over de Kleikade, de
Onderweg en door de Sniep. Op
vrijdag ging hij naar de Brugweg.

Hij

slachtte de koe zaterdags
voor Pasen en op dtezelfde dag
verkocht hij het vlees.

Kors van Tilburg met zijn moeder Trijntje
van Tilburg-de Rooij op de Brugweg
15 -

Slachtvee voor Pasen voor de winkel aan het Koningin Wilhelminaplein

In

deerd. De foto is

1959 werden aan de oostkant van het
Koningin Wilhelminaplein zeven winkels
gebouwd. Kors van Tilburg opende daar
op 25 november een nieuwe slagerij met
een gekoelde toonbank. De winkel op het
oude dorp werd door zrjn vrouw voortgezet. Pas in de jaren zesttg kwamen er ook
winkels aan de westkant van het Koningin Wilhelminaplein.
Voor de Pasen werd er een stier gekocht,

in

197

5 gemaakt voor de

winkel aan het Koningin Wilhelminaplein. Deze dikbillen waren op de Paasveetentoonstelling in Den Bosch gekocht.

V.l.n.r. Kors van Tilburg, Kors

van

Tilburg jr., de transporteur, M.P. van Tol
(schoonvader van Gerrit), Gerrit van
Tilburg, zljn vrouw Hennie van Tilburgvan To1.

waarmee door het dorp werd gepara-

76

Veranderingen

Gerrit van Tilburg kocht zljn eerste stier
in 1973. Die kostte f 5300. Hij nam op 1
april 1973 de zaak van ztjn vader in huur
over en kocht deze in L979. In 1989 vond
een grote verbouwing plaats waarbij alles
aan de eisen van die tijd werd aangepast.
Op 8 maart werd de zaak feestelijk heropend.

In de jaren zeventtg en tachtig verkocht
Gerrit van Tilburg per week het vlees van
twee tot drie stieren. Een gedeelte van de
worst maakte hij zelf: zult, tongenworst,
pekelvlees, lever en het beroemde rookvlees, waarvoor men van heinde en veïïe
naar zljn zaak kwam. In de jaren tachtig
bouwde hij het zelf maken van worst af.
Begin 2005 werd het winkelgedeelte van
het pand verkocht; in april waren er allerlei aanbiedingen en op 29 april 2005 werd
de zaak, na precies honderd j aaï Slagerij
Van Tilburg, gesloten.

Bronnen:
Fotoarchief familie Van Tilburg
Archief Historisch Genootschap Waddinxveen

Met dank
burg.
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aan

Gerrit en Hennie van Til-
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/x MEMORIAM

C.M. van der Linden

Zaterdag 9 oktober Z01A is in zrjn
woonplaats overleden onze oud-voorzitter C.M. (Kees) van cler Linden.
Kees was van april 1998 tot aprll2007
voorzitter en bleef na zrjn aftreden tot
zin overlijden bestuurslid van het Historisch Genootschap Waddinxveen.
Zijn rnzet voor het verkrijgen van een

eigen tentoonstellingsruimte kende
geen gtenzen. Hij leefde ervoor. Zin
gezondheid stond het niet toe om bU
de ofticiële opening van onze expositieruimte op 8 oktober aanwezrg te
zrjn.
Kees was een flamboyant persoon die
veel respect afdwong bij vriend en vijand, getuige ook de grote belangstelling van zeeÍ veel dorpsgenoten bij de

begrafenis op 14 oktober op de begraafplaats van ztjn geliefde Oudeschoot. Het bestuur is Kees dan ook
zeeÍ veel dank verschuldigd voor zrjn
rnzet, kunde en ijver.

Wij wensen zrjn vrouw Sytske, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.
H.J. de Rooij, Yoorzttter.

Foto: Martin Droog
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METJBELSTAD WADT}TNXVEEhI'
M.\M. de Jong

In de artikelen

'Stichting Meubelstad
Waddinxveen' en'Reclamehandstempel
Waddinxveen Groot-Industrie' wordt verhaald over de reclame-uitingen die tot
doel hadden Waddinxveen als 'Meubel'
stad' aan te prijzen. Het laatstgenoernd
artikel gaat over de reclame-uiting door
middel van een door de PTT gebruikt
stempel voor de ontwaarding (ongeldis
maken) vall postzegels op de post in de
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Ruim vijftig jaar later wordt er opnieuw
reclame gemaakt; dit keer door de gemeente zelf, met behulp van een frankeermachinestempel.

Frankeermachine
Een frankeermachine is een toestel dat
een stempel zet op een te verzenden brief
of poststuk en daarmee aangeeft dat het
porto betaald is, waardoor het plakken van
een postzegel niet meer nodig is. De frankeermachine maakt het voor bedrijven en
instellingen gemakkelrjk om grote hoeveelheden post snel te frankeren voor yeïzending. Een andere mogelijkheid om grote
hoeveelheden post vlug veÍzendklaar te
maken is door middel van 'Port betaald'stempel of opdruk.
Naast het stempel voor de frankering dat
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124, datim 30 12 38

aangeefi het bedrag van de betaalde port, de

plaats van yerzertding, de verzenddatum
en het type frankeermachine, wordt vaak
een rectrameboodschap van het bedrijf of
de (gemeente)instelling afgedrukt. Daardoor wordt de stempelafdruk van de frankeermachine ook interessant voor de filatelisten die thematisch verzamelen. Yerza-

melaars van stempelafdrukken van frankeermachines noemen deze afdrukken
'roodfrankeringer', omdat ze volgens voorschrift rood dienen te ztjn. In Duitsland
echter is de stempelafdruk van de frankeermachine blauw.

Erich Komusin
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog doen
frankeermachines hun intrede. Al vanaf
I9l4 houdt Erich Komusin in Duitsland
zich bezig met de ontwikkeling van deze
machirles. Hij is een hoge ambtenaar
geen ingenieur -- die werkz aatn is op een
commerciële afdeling van het Duitse

'Reichs PTT-Ministerium'. Hij krrjgt de
opdracht om een frankeermachine te construeren. De eerste proefapparaten met
het 'Absender-freistempel' dateren uit de

E

periode 1920-1923. Erich Komusin in
Berlijn is er de uitvinder van. De apparaten worden bij de firma Guhl und Cie. in

jaren dertig van de vorige eeuw.

Hamburg geproduceerd. Er staat slechts
één frankeerwaarde op. Komusin richt in

en Komusina frankeermachine,
zoals in gebruik in lr{ederland begin

-19

L92l zin eigen bedrijf op in Karlsruhe
onder de naam'Komusina-Gesellschaft'.
In de daaropvolgende vier jaar worden er
zo' n vijftienhonderd machines gebouwd.
Ze worden niet alleen in Duitsland

het internationale postverkeer

door bedrijven en (semi)overheidsinstellingen in gebruik genomen. Omdat bij hen
de post meestal in grote hoeveelheden
yerzonden wordt, krijgen zij vaak kortingen op de tarieven. In 1925 verschijnen in
Nederland de eerste frankeermachines
van het type 'Universal Postal Franker' .
Later volgen de 'Francotyp'- en 'PostaIta' frankeerÍnachine, laatstgenoemde vanaf 1950. Tegenwoordig wordt een groot
aantal merken gebruikt, alle na goedkeuring van TNT Post.

en

Saarland, maar ook in Nederland verkocht.
In 193I gaat het bedrijf failliet en worden
het onderhoud en de garantie voor de bestaande machines overgenomen door con-

current 'Francotyp'.

In

1938 wordt in

Frankfurt am Main de firma 'Freistempler
GmbH' opgericht, die vervolgens in 1939
overgaat in de firma 'Postaha'

hebben.

Sindsdien zljn er vele frankeermachines

.

Nederland
Tijdens het Universal Postal [Jnion congres te Madrid in 1920 wordt besloten,
dat het frankeren met een frankeermachine toegestaan is waarbij uitdrukkelijk wordt
bepaald, dat deze afdrukken geldigheid in

Waddinxveen
Ook de gemeente Waddinxveen maakt bij
de verzending van de post gebruik van
een frankeermachine. Als onderdeel van
de reclamecampagne'Meubelstad Wad-

In het Waddinxveense raadhuis overhan-

digt hoofdbode P.T.
Rooks aan de secretaris van de
'Stichting Meubelstad Waddinxveeru',
de heer C.A.P.M.
Loose (tevens chef
van de afdeling
'Algemene Zaken en

Ruimtelijke Ordening' ter secretarie),
de eerste enveloppen
met daarop afgedrukt
het nieuwe frankeerstempel van de gemeente Waddinxveen.
(foto: E. ten Cate)
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Pft 1373, datum 14.

P o stalía

ga at zlj begin juni 1984 over op
een nieuw frankeermachinestempel met
de reclameboodschap'Meubelstad Waddinxveen'. Burgemeester en Wethouders

85.

L98l geen reclame meer gemaakt is met
behulp van een frankeermachinestempel.
Op 11 mei 2009 is de 'Stichting Meubelstad Waddinxveen' opgeheven.

dinxveen'

hebben toegestaan dat gedurende één jaar

alle gemeentelijke post van dit nieuwe
frankeerstempel wordt voorzien, dit om
Waddinxveen als meubelstad te promo-

Bronnen:
Jong-Steenland, C. J. Th. de, 'Stichting
Meubelstad Waddinxveen'. In: Het dorp
Waddinxveen, jrg. L8, 2Al 0, p. 3- 10.
M.W. de Jong, 'Reclamehandstempel
Waddinxveen Groot-Industrie'. In: Het
dorp Waddinxveen, jrg. 18,2010, p. 46-

ten. Uiteindelijk wordt dat echter ruim
tweeënhalf jaar en wel van juni L984 tot
en met december 1986. Gebruik wordt
gemaakt van een 'Postalta' frankeermachine.

48.

In de periode maafi tot en met augustus
l98l wordt er opnieuw reclame voor

Flier, A. van der, Filatelie van A tot Z.
De Bilt, 1994.
Bakhurzen van den Brink, Rein C, Komusina frankeermachines, stempels en
perforaties 1920-1952.
VerschLlur, H. FIzn, Nogmaals 'Komusina' frankeermachine. Alphapost, januan 2006.
Met dank aan de heer Willem Paster-

'Meubelstad Waddinxveen' gemaakt. Nu
echter met een'Francotyp'-frankeerma-

chine. De reden voor deze herhaalde
reclame-uiting is vermoedelijk gelegen in
het feit dat er in die periode extra veel
activiteiten ondernomen worden door de
'Stichting Meubelstad Waddinxveen' . Zo
wordt er in dat jaar namelijk een half miljoen gulden besteed aan promotie. Onderzoek maakt duidelijk, dat er na augustus

kamp, Urk, die de 'Meubelstad Waddinx-

veen' stempelafbeeldingen ter beschikking heeft gesteld.
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DRIE PASTOORS AAN HET WOORD
C.J. van Veen

de rooms-katholieke Statie aan de

In het boeiende artikel van Huug van den
Dool over de naam Waddinxveen-Wensveen worden veel bronnen uit het verleden aangehaald die qua tiid soms ver uit
elkaar liggen. In dit artikel kies ik voor

Gouwe. Hij is geboren in Gouda als zoon
van een magistraat. Na afronding van zlin
priesteropleiding aan de universiteit van

Leuven en zljn priesterwijding keert hij
terug fiaar Gouda waar hij gaat wonen in

een beperkt tijdsbestek om te achterhalen
of Waddinxveen dan wel Wensveen in dat
bestek de gangbare aanduiding van ons

dorp was. De keuze is gevallen op

het grote huis van zljn ouders aan de'Westhaven (nr. 25), de belangrijkste gracht van
Gouda. Enige tijd assisteert hij de jezuie-

de

in

periocle 1660-1715. Daarbii beperk ik me

ten in de Goudse ztelzorg om

tot de bronnen uit de archieven van

rooms-katholieke kerkgemeenschap van
onze regio en wel tot de nagelaten ges chriften v an pastoors.

naar Waddinxveen te vertrekken waar hij
een eigen schuurker§e aan De Goudkade
(Zuidkade) Laat bouwen. Of is hij rraaÍ
Wensveen gegaan, want gepokt en gemazeld in de Goudse regio kent hij als geen

Pastoor Cornelis de Jager
De eerste die aan het woord komt is
pastoor Cornelis de Jager, de stichter van

ander de gebruikelijke naamaanduiding
van zijn nieuwe standplaats. Gelukkig
heeft hij een groot aantal geschriften

de

1662

Portretschilderij van
Cornelis de Jage4 tweede
helft zeventiende eeuw.
( collectie : St. Victorparochie te Waddinxveen)
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als hij V/addinxveen bedoelt, zoals "Int

nagelaten waarvan de oudste uit het stichtingsj aar van het ker§e is. Op ztjn verzoek aan de paters Dominicanen in Ant-

noorteynde van Wensveen" en "Claes Craen

en ztjn vrou wonende tussen Boscoop
ende Wensveensche brugh". Zelfs rn zrjn
testament schrijft hrj "te geven de Ew.
Pastor van Wensveen' die in mijn plaets
comt". Samenvattend kunnen we stellen

werpen om de Broederschap van de Hei-

lige Rozenkrans te mogen oprichten,
knjgt hij toestemming om "in pago de
Wensveen, sito prope civitatem Goudanum" (= in het dorp Wensveen, gelegen

dichtbij de stad Gouda) deze broeder-

dat voor de 'autochtone' Cornelis de Jager
Wensveen de gebruikelijke naam voor

schap in het leven te roepen. Waarschijn-

Waddinxveen is.

lijk hebben de Dominicanen

voor het
Pastoor Cornelis Oosterlaan
In 1680 hebben de leden van de roomskatholieke Statie Raemburch hun priester
Pieter Pelt met hr-rlp van de overheid verjaagd en vervangen door Cornelis Oos-

eerst van het gehucht Wensveen vernomen toen ze de brief van pastoor De Jager

in handen kregen. Bladerend in de andere
geschriften van de pastoor blijkt dat hij
uitsluitend de naam Wensveen gebruikt

:ï:+;ii:,:x*r'Í

,§

f"ffi
t§**c-"-

Fragntent wit het trouwboek van de Statie Raamburch (Randenburg)
(archief porochie De Goede Herder te Reeuwijk)
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terlaan. Dit is gep aard gegaan met kosten
die ze bij de overheid willen verhalen.

Het verzoek daartoe wordt

Waddinxveen gebruikt, want rn zrjn in het
Latijn gestelde benoemingsbrief staat dat
hij benoemd is in de dorpen Boskoop,
Middelburg, Reeuwijk en de buurtschappen Oud-Reeuwijk en de Tempel, "excepta sola jurisdictione pagi Wensveen".
Wensveen behoort niet tot zin parochie
maaÍ de katholieke bewoners kerken wel
bij hem zoals ze dat brj zin voorgangers
ook hebben gedaan. Hij sluit een overeenkomst met pastoor Adriaan van der
Goes van de 'Statie aan de Goutkaede'
die er op neerkomt dat hij jaarlijks vijfenzeventig gulden aan Van der Goes zal
betalen als genoegdoening voor de derving van de inkomsten uit Nloord-Waddinxveen.
Uit de enkele aantekeningen die pastoor
Oosterlaan heeft nagelaten blijkt, dat hij

ingediend

door Jacob Cornehsz van der Holm die in

"Wentsveen" woont. Dat iemand uit
Waddinxveen dat doet heeft te maken met

het feit dat de katholieken uit Noord'Waddinxveen bediend worden vanuit de
Statie Raemburch. Hieruit groeit een con-

flict dat we verderop

aafi de orde zullen

stellen.

Cornelis Oosterlaan kent, als hij de bediening aanvaardt, de regio niet. Daarvoor is
hij werkzaam geweest in de landparochie
van Goes op Zutd-Beveland. Een van ztjn
eerste activiteiten in de nieuwe standplaats is de registratre van de dopen en
huwelijken, waarbij hU in de marge de
buurtschap noteert waar de ingeschrevenen wonen. Voor Noord-Waddinxveen
noteert hij: Ir{oort Wensveen, It{oort Waddinxveen, lt{:Wensveen, N:Waddinxveen.
'Wensveen
en l.{oort
Soms komen Noort
Waddinxveen op een bladzyde voor.
Het is opvallend dat pastoor Oosterlaan
beide naamaanduidingen voor Noord-

willekeurig Waddinxveen/lVensveen gebruikt, wat waarschijnlijk te maken heeft
met het feit hij niet in onze streek is opgegroeid. Toch mogen we stellen dat in de
naburige dorpen van Waddinxveen de
naam Wensveen de meest gangbare naam-

aanduiding is, die zelfs door de Aarts-

Verklaring van pastoor Reinier Visscher (archief St. Victorparochie te Waddinxveen)
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priester (bisschop) in de benoemingsbrief
van Oosterlaan wordt gebruikt.

Pastoor Reinier Visscher
Na het overlijden van pastoor Oosterlaan
in 1705 laait de discussie over de grenzen
tussen de verschillende staties weer op. In
het archief van de parochie St. Victor is
hiervan een dik dossier bewaard gebleven. In een ervan is een getuigenverklaring opgenomen van pastoor Reinier Visscher. Hij is geboren in Gouderak en na
zijn wijding is hij pastoor van Moordrecht-Gouderak geworden en dit tot" zijn
dood in T1l8 gebleven. Hij heeft in 1680

samen met twee Goudse pastoors bemiddeld in de kwestie van de bediening
van de Noord-Waddinxveense katholieken. Het gaat - zo schrijft hij in zljn verklaring om "eenige huijsen ontrent
Boskoop, horende onder de Wensveense
Statie", waarvan de "huijsgesinnen horende onder WensveeÍr" zich oomoeten
laten bedienen van "haeren wettigen Pastoor van Wensveen als er geen vergoeding
van de kant van de Statie Raemburch
komt.
De verklaring is in een afschrift uit ll30
van F.C. Willebrinck, "pastoor van WensveeÍI", bewaard gebleven. Helaas hebben
we niet meer geschriften van pastoor
Visscher tot onze beschikking, maar we
mogen aannemen dat hij als echte Moordrechtenaar altijd van Wensveen heeft
gesproken.

Wensveen de gebruikelijke naam
V/e kunnen ervan uitgaan dat de pastoors
geen andere naamaanduiding voor Waddinxveen gebruiken dan hun gelovigeÍr,
zeker niet de twee pastoors die in de regio
zljn geboren en er hebben gewerkt. De
derde, pastoor Oosterlaan, wisselt V/addinxveen en Wensveen met elkaar af, wat
te maken heeft met zijn niet regionale
afkomst. De conclusie is gerechtvaardigd,
dat tussen 1660 en 17L5'Wensveen'in de

dagelijkse omgang van de mensen de
gebruikelijke aanduiding voor Waddinxveen is geweest. Hiermee wordt een van
de conclusies in het artikel van Huug van
den Dool bevestigd: "In de volksmond
deed zrch in bepaalde eeuwen het omgekeerde voor en stond V/addinxveen veelal
als Wensveen bekend."

Bronnen:
Het archief van de parochie De Goede
Herder te Reeuwijk en het archief van
de parochie St. Victor te Waddinxveen.
350 jaar parochie St. Johannes' Onthoofding Moordrecht-Gouderak, 2009 .
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VAI{ WAAR DIE NAAM
DE SEINPAAL

O'O

C.J. van Veen

In de rubriek

'Van waar die naam...'

een tegenligger. De seinpaal bestond uit

wordt regelmatig de naanx van een huis of
een straat verklaard die te maken heeft
met de geschiedenis van Waddinxveen.
Deze keer betreft het een woonhuis aan

een mast waaraan een zwaft-wit geblokte

de Noordkade.

Op het huis Noordkade nr. 251 staat de
naam 'De Seinpa&I', een naam die men
eerder in de omgeving van een spoorlijn

bij een rivier zou verwachten. Toch is
hrj in der tljd door de bewoners aande Gouwe met 'gevoel voor geschiedenis' gekozen. Mevrouw Van Beest-Dekker vertelt
hierover: "Toen mijn man het huis in 1984
dan

had gekocht, was hij op zoek naar een
naam. Een inwoner van Waddinxveen en
woonachtig aan de Noordkade, de heer
Karremans, heeft hem toen aangeraden de
naam 'De Seinpaal' te kiezen. Volgens
zrjn verhaal had op enige afstand zuidelijker van het huis destijds een seinpaal gestaan die diende om een schipper die ter
hoogte van het huis een bocht in de Gouwe moest passeren, te waarschuwen voor

vlag was bevestigd die op verschillende
hoogten werd gehesen die elk een betekenis had over de aard van het tegemoet komende schip. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de bezetter het gebruik van de
seinen verboden omdat deze meende dat
met de vlag geheime berichten werden gegeven." Mevrouw Van Beest voegde hieraan toe: "Na de Tweede Wereldoorlog zou

de seinpaal weer in gebruik zijn genomen. Mij is niet bekend wanneer hij buiten gebruik is gesteld. Door de komst van
de marifoon en radar verviel de behoefte
aan een seinpaal."

Mag dit verhaal 'met gevoel voor geschiedenis' zoals eerder opgemerkt is de
ronde doen, de vraag is of het in overeen-

stemming is met de feitelijke geschiedenis. Voor het antwoord hierop gaan we
naar de geschiedkundige bronnen.
De Gouwe fungeert niet alleen als vaarweg,
maar ook als boezem van het Hoogheem-

Iliaambord van woonhuis I,{oordkade nr. 251 (foto: T. de Kruiif)
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raadschap van Rijnland. De aanliggende
polders lozen hun overtollige water hierop om uiteindelijk via andere boezemwa-

\

teren naaÍ zee afgevoerd te worden. A1 in
1639 had het Hoogheemraadschap een
keur uitgevaardigd waarblj de waterstand
werd gereguleerd. Bereikte het water van
de Gouwe een bepaalde hoogte dan werden de sluizenin de Hoge Rijndijk bij Alphen - de Gouwesluis - gesloten en mochten de poldermolens geen water meer uit-
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1780 vond een "Renovatie en amplicatie van de keure, in dato 2 February L639,
wegens het Maalen op de Gouwe" plaats.
Er werd bepaald dat de drie molens waar
het maalpeil was aangebracht het sein om
te stoppen met malen aan de andere molens moesten doorgeven. Van noord naat

zutd waren dat de Zaanse molen in de
polder Kerk en Zanen, de Noordeyndse
molen in Noord-Waddinxveen en de
Zutd-Waddinxveense molen. Het seinen
gebeurde door de wieken zo te stellen dat
er één loodrecht omhoog stond. De verticale molenwiek mocht geen zeul voeren
en één horizontale wel. 's Nachts moest in
de verticale wiek een lantaarn gehangen
worden. Zo moest voorkomen worden dat
"het Water zoo by dage als by nagte onder
diverse voorwendselen tot eene onbehoorlyke Hoogte, en over V/egen en Kaden" werd gemalen waardoor de kaden
aan weerszijden van de Gouwe in groot
gevaar werden gebracht en de aangrenzende polders onder water werden gezet.
Molenaars die zichniet aande regels hielden, werden zwaar beboet en bij herhaDe drie seinmolens aan de westelijke
kade van de Gouwe in 1780 (fragment
van een tekening uit: Waterbeweging
rond Gouda)
l. de Zaanse molen in de polder Kerk en
Zanen; 2. de Noordeyndse molen in
Noord-Waddinxveen;
3. de Zuid-Waddinxveense molen

87-

Voormalige seinpaal
van het Hoogheemraadschop van Rijn-

land in de Duivenvoordse Veenzijde-

polder
(uit: L. Giebels, Hollands wate4 p. I l3 )
ling werden hun ook nog de zeilen van de
molen afgenomen
De'l{oordeynclse' seinwatermolen maakte deel uit van een groep van vier molens

een zo geheten viergang die de in
1165 drooggelegde Achterofsche polder
bemaalden.

Hij stond

aan de Gouwe, noor-

delijker van het woonhuis 'De Seinpaàl' ,
en was door een binnenboezem door de
Voorofsche polder met de andere drie ver-

bonden. De molens werden in 1882 gesloopt, omdat ze niet meer nodig waren.
De Achterofsche polder werd toen na veel
bestuurlijk touwtrekken samen met de in
I87 2 drooggevallen Puttepolder bemalen.
is na afbraak van de molen

'Waarschijnlijk

langs de Gouwe de seinpaal geplaatst. In

1928 stonden meerdere seinpalen langs
de Gouwe o.a. in de polder Kerk en Zanen en De Nesse in Alphen aan den Rijn.
Die van Kerk enZanen fungeerde daar als
'hoofdseinstation'. Wanneer de seinpaal
in Waddinxveen is vervallen, is niet be-

kend.

Hij leeft nu slechts voort in

de

naam van woonhuis Noordkade 251.

Bronnen:
Met dank aan mevrouw A. van BeestDekker voor de verstrekte informatie
aan T. de Kruijf.
L. Giebels (red.), Waterbeweging rond
Gouda van ca. 1100 tot heden. Leiden,
1988, p. 9-23.
Hoogheemraadschap van Rijnland,
keur van Rijnland d.d. 1 mei 1780.
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ARC HIEF S PRO KKE,LIN GEN
C.J. van Veen

Bij het inventariseren van het kerkelijk
kunstb ezit van de parochie St. Victor kreeg

ik

een monstrans in handen die vervaardigd is in 187 4 door het atelier van F.H.
Hellner te Kempen am Rhein. Dit atelier
vervaardigde liturgische voorwerpen naar
Middeleeuwse modellen en wel in zo'n
grote hoeveelheid dat de artistieke waarde er onder ging lijden. Ofschoon in het
archief van de parochie geen enkele aanwij zrng te vinden is hoe deze monstrans
in haar bezit is gekomen, weten we er
toch veel over te vertellen. En wel dankzrj de inscriptie die op de voet van het
voorwerp is aangebracht. Antonius Petrus
Hendriks die priester-deken in Leeuwarden was, heeft de monstrans aan zrjn
broer Josephus Wilhelmus geschonken
toen deze in 1816 zljn ztlveren pastoraatsfeest in Waddinxveen vierde. Een
kostbaar geschenk dat na zin overlijden
twee jaar later in de parochie is achtergebleven.'
Het verhaal zou ten einde zrjn als niet een
onderzoeker naaf de geschiedenis van de
Martinuskerk in Leeuwarden mij onlangs
mailde dat de 'Waddinxveense' pastoor
Hendriks eerder aan zLJn broer in Leeuwarden ter gelegenheid van diens zrlveren priesterfeest in 1868 een prachtig
cadeau had gegeven, namelijk een kelk
naar Middeleeuwse model, wat bhjkt uit
de inscriptie die op de onderzijde van de
voet van de kelk is aangebracht. Onbekend is welk atelier deze kelk heeft vervaardigd. Na de dood bleef de kelk van de
priester-deken evenwel niet achter in
Leeuwarden maat kwam via pater via
pater L.G.J. Honhon o.s.c., een neef van
genoemde deken A.P. Hendriks, aan het
klooster St. Agath a te Cuijk .
Het verhaal is hiermee rond dank zlj de
inscripties op de voorwerpen die mij als
het ware uitgenodigd hebben om op

Het geschenk van pastoor J.W. Hendriks
aan zijn broer te Leeuwarden
speurtocht in de archieven te gaarl. Geholpen door een andere speurder geeft het
resultaat van de sprokkelingen een meerwaarde aan de beide voorwe{pen.

Bronnen:
Informatre van H.S.B. Hoekstra en M.
van Zanten waarvoor mijn dank.
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