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In zljn boek Fysica omschrrjft

vereniging met circa 450 leden een mijlpaal genoemd mag worden. Nog verrassender is dat ook voor de kwartaalbladen
in de komende j aargang al een gevarieerd
aanbod aan artikelen klaarligt waardoor

de beroem-

de Griekse filosoof Aristoteles ttjd als een

begeleidingsverschijnsel van verandering.

TUd is een mogelijkheid om grip op de
eeuwig voortgaande verandering te krijgen, zeker als we haar vangen in een 'net'
van jaren, maanden en dagen. Eeuwen-

de continuiteit van ons blad is gewaarborgd.

lang was het evenwel een zoeken naar het

Op Nieuwjaarsdag maken we

moment waarop een nieuw jaar moest
beginnen. Hierop gaf Julius Caesar rn 44
voor Christus een antwoord door de invoering van de juliaanse kalender: het
nieuwe jaar begint op I januarr. En hiermee kwam een vaste scheiding tussen het
oude en het nieuw e jaar.

voornemens en spreken we wensen uit.
Ook de redactie heeft zo haar wensen.
Een van die wensen is dat ook jonge men-

goede

sen bijdragen aan ons tijdschrift gaan
leveren, zodat we van het imago af komen, dat regionale historische tijdschriften iets ztjn voor ouderen met nostalgische gevoelens. Een prachtig voorbeeld
van historisch onderzoek door jongeren
hebben drie leerlingen van het Coornhert
Gymnasium in Gouda dit j aar geleverd.
Voor hun protielwerkstuk hebben zlj een
onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke loop van de Gouwe door de stad
Gouda. Hiermee hebben z|j zelfs de landelijke pers gehaald.

Deze markering wordt in vele landen op
verschillende wij zen gevierd. Vaak wordt
oudejaarsdag gezten als de dag waarop
men terugblikt op het afgelopen jaar. Voor
de redactie van ons verenigingsblad is het
zeker een positieve terugblik. Vier kwartaalbladen met artikelen over de geschiedenis van Waddinxveen zrjn totstandge-

komen, waarbij gewerkt is volgens een
Terug naar Aristoteles . ZLjn opvatting dat

bepaalde formule waarbij de leesbaarheid
van de artikelen centraal heeft gestaan.

tijd een begeleidingsverschijnsel van verandering is, is door latere filosofen bestreden. Laten we ons niet rn deze discus-

Een zeer positieve ontwikkeling is ook
dat dit kalenderj aat een aantal leden van
onze vereniging een bijdrage aan ons tijdschrift heeft geleverd, zodat het niet uitsluitend aftrankelijk is geweest van de
artikelen van de redactieleden. In deze
aflevering zljn dat Van der Linde op weg
naar de honderd en Pieter Arend Troost
burgemeester van Waddinxveen De redactie hoopt van harte dat deze hjn wordt
doorgetrokken. Dan wordt 'Het dorp

sie werpen. Voor ons geldt wat ttjd en verandering betreffen, dat onze historische
vereniging de veranderingen van Waddinxveen in de loop der tijden blijft vastleggen, waarbij jongeren en ouderen worden uitgenodigd hieraan mee te werken.

De redactie bedankt iedereen die in het
afgelopen jaar een bijdrage aan ons trjd-

Waddinxveen' echt een blad van ons alle-

schrift heeft geleverd en wenst alle lezers

maal.

een goed nieuwj aar.

Aan het begin van het nieuw e jaar kijken
we ook vooruit. Ons tijdschrift mag een

De redactie

goud randje krijgen, want we beginnen
aan de twintigste j aargang wat voor een
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YAN DER LIN{DE
OPWE,G I{AAR DE HOI{DERD
C.J.Th. de Jong-Steenland

Regelmatig besteden we aandacht aan
een bedrijf dat al lange tijd in onze woon'
plaats is gevestisd en voor velen een
begrip is. Vaak is het vieren van een jubileum of bijna jubileum de aanleiding om
aan dat bedrijf aandacht te schenken

door middel van een

'.fotoreportage'

,

voorzien van een korte toelichting. Deze
keer gaat het over de bijna honderdjarige
Van der Linde aan de Dorpstraat.

In april 884 begint

landbouwers zoon
1
Pieter van der Linde, nadat hij een kleine

vrouw Christina Pauk een manufacturenzaak in Moerkapelle. In eerste instantie is
de ruimte beperkt tot een zolderkamer,
maar na drieënhalf jaar kan een winkel
worden gehuurd in de Dorpsstraat. In
1892 brandt dit pand af. Al snel wordt een
nieuwe winkel gebouwd. Gestage groei
zorgt ervoor dat in 1904 een groter winkelpand wordt betrokken. Hierna blijft de
zaak groeien, evenals het geztn. Pieter en
Christina krijgen zeven zorren en twee
dochters. Pieter overlijdt in 1916,, zïjn
vrouw Christina anderhalf j aar later.

erfenis heeft gekregen, samen met zljn

De gebroeders Van der Linde. Vlnr: Adriaan, Koos. Jan, Toon, Cees, Dirk en Siem.

Zes van de zeven zonen van Pieter van
der Linde gaan 'in de manufacturen'. Cees
in Waddinxveen (19L4), Jan in Bleiswijk
(1908), Koos in Nieuwerkerk ald IJssel
( 1919), Siem in Berkel en Rodenrijs
(1926) en Adriaan in Hazerswoude
- 75

(1929). Toon zet de zaak in Moerkapelle
voort en vestigt zich rn 1930 in het oude
raadhuis aan de Dorpsstraat. Slechts één
van de zeyen zonen kiest een ander beroep: Dirk wordt architect.

Cees van der Linde begint in l9l4 een
manufacturenzaak in Waddinxveen in de

Dorpstraat. Doordat hij 'de boer opgaat',
verwerft hU een grote klantenkring. Het
bedrijf bevin dt zich nog steeds op dezelfde plek als in 1914, aL is er in de loop der
jaren wel het een en ander veranderd en
uitgebreid. Op I januari 1942 gaat hij met
zljn zoon Henk (1920-2006) een vennootschap aan en krrjgt het bedrijf de naam:

Firma van der Linde en Zn. Er worden
dan manufacturen verkocht zoals kleding,
ondergoed, overalls, stoflassen, garen en
band enz. Op kleine schaal verkoopt de
firma taprjten, linoleum en balatum (zeil).

Cees van der Linde

(

I
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Het winkelgecleelte van het pancl ctan de Dorpstraat.
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Links, niet zrchtbaar op de foto, bevindt
zich het woonhuis. Voor de winkel staat
links Tini van der Linde. Zij trouwt met
slager Kors van Tilburg. Voor haar staat
Nelli van der Linde die met Arie Boonstoppel van het autobedrUf is getrouwd. Naast
beiden staat hun moeder Teuntje v.d. Linde-Romerjn ( 1896- 1984). Op het rechterraam van de winkel staat in witte letters
C. v.d. Linde. Moeder Teunde ruimt één
keer per jaar, begin december, de voorkamer leeg om een etalage te maken met
een wintertafereel met wollen AaBe-dekens, schaapjes en lampjes.

In L944 vindt er een aanpassing van het
pand plaats door bouwbedrijf Reijm: de
winkel wordt vergroot, het woonhuis iets
kleiner gemaakt. Vanaf 1950 worden op gro-

tere schaal tapijten, vloerbedekking, gordijnen en vitrages verkocht. Willen mensen ook meubelen hebben, dan wordt er
een bezoek gebracht aan Meubelfabriek
Van Berkesteijn in Waddinxveen, of meu-

in Kralingseveer.
Voor slaapkamers worden de klanten mee-

belbedrijf Bouwman

genomen naar Woerlee op de Raam in
Gouda of naar Van der Loo op de Dorpstraat in Waddinxveen.

De tent van Fa C. van der Linde &

In 1955 worden voor een paar weken grote tenten neergezet op de plek waar nu de
Vijverlaan is. Daar kunnen winkeliers uit
Waddinxveen hun waren uitstallen en extra reclame maken voor hun zaak. Het geheel wordt 'Gouwestad'genoemd. De tent
waarin Cees van der Linde zrjn waren
uitstalt, wordt geleend van Verffabriek
-11
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Boonstoppel aan de Wilhelminakade. Nor-

maliter werd deze tent gebruikt voor
beurzen. Op het bord staat: 'Onze voltal-

lige collectie vitrage overgordijnen, lopers en taprjtstalen hebben wrj ook hier
aanwezig'.De taprjten, kleden en lopers
waren van Brink en Campman, de eiken
meubelen van Van der Loo.

De foto is genomen achter hun woonhuis
aan de Dorpstraat. Het echtpaar heeft

Henk) en vljf meisjes (Tini, Leni, Jani.
Nelli en Leuni).

zeven kinderen: twee jongens (Piet en

Henk van der Linde (1920-2006) trouwt
in 1946 met Mien van den Heuvel ( I 92320ll). Zlj k ijgen vier kinderen: Cees
(1948-2001), Hugo (1950), Piet (1953) en
Martin (1954-1996). Alle jongens gaan in
de zaak.

op

cle

Henk van der Linde
Jiets in cle Dorpstraat.

18-
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Broer. Door de afbraak van deze huisjes
kan het pand van Van der Linde enorm
worden uitgebreid. De naam wordt veranderd in: Van der Linde Textiel en Woninginrichting.
Waddinxveen groeit hard in die tud en het
bedrijf groeit mee.

1959 vindt de eerste grote verbouwing
plaats en wordt het pand enorm vergroot.

Op de plaats van het gedeelte met het
schuine dak stonden voorheen twee smal-

huisjes. In de ene woonde Alblas,
piano- en orgelverkoop, etr in de andere

le

Metselaar. Rechts daarvan zat bakker

&.
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Interieur van cle vestiging aan het Koningin Wilhelruinaplein.
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Romeijn, Henk v.d. Linde (zoon van Cees
en Teuntje), Mien v.d. Linde-v.d. Heuvel,
Lenie Broer, Adrie Verbree. In het midden
vlnr.: Nel den Boon, bedrijfsleider Dorpstraat en Gerda Hijkoop.
Onderste rij vlnr.: Piet v.d. Linde, Martin

Het pand aan het Koningin Wilhelminaplein wordt geopend in 1965. Hier verkoopt Van der Linde textiel, ondergoed en
babyspullen. In I97 6 wordt deze vestiging
gesloten. Op de zrjkant van het pand zrjn
de letters nog vaag zichtbaaÍ.
Op de foto: bovenste rU staand vlnr.: C.
Dessing, bedrijfsleider, Adriaan Ooms,
Leuni v.d. Linde (uit Hazerswoude), Cees
v.d. Linde (1948-2001), Teuntje v.d. Linde-

v.d. Linde, Agaath v.d. Neut, Greet van Nie-

len, Cees van Tilburg, Annie van Nooyen,
Hugo v.d. Linde.

In Boskoop komt in

middag naar de Passage gebracht. De

1973 een vestiging
van Van der Linde uit Waddinxveen, op
de hoek van de Zrlde en de Burgemeester
Colijnstraat. De eerste vijf jaar is Cees
van der Linde (1948-2001) daar bedrijfsleider, later zrJn broer Piet. In september
2006 wordt de vestiging opgeheven. BU
de opening van de winkel op de Passage
in 197 5 wordt de verkoop van lingerie
daarheen gebracht. De goederen voor dit
filiaal komen aan op de Dorpstraat, worden daar geprij sd en aan het eind van de

;i

kassa van die dag wordt opgehaald en
geteld op 'het dorp' , zoals de winkel in de

Dorpstraat genoemd werd. Een heel
gedoe. In 2000 komt de winkel op de
Passage in handen van Van der Linde uit
BleiswUk; in 20ll is deze vestiging gesloten. Sinds begin november zit er weer
een lingeriewinkel Van der Linde op de
Dorpstraat, tegenover de woninginrichting. Dit is een filiaal van Van der Linde
uit Hazerswoude.

Ï
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Op de trap in het pand aan de Dorpstraat, 1992.

Boven vlnr. Jan Gerts, Arco Zaad, Piet v.d. Linde, Ruud van Schaik, Harry Kentrop,
80

Martin v.d. Linde, Cees v.d. Linde, Hugo v.d. Linde, Henk v.d. Linde sr. De drie dames
zijn: Ans van Dijke, C. Monster en Nienke Zaal. Onder vlnr. Charlotte v.d. Berg, Ennie
Huisman, Cees van Tilburg, Wim Burger, Agaat Verkerk-v.d. Neut en Wim de Lange.

f
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Het huidige pand o(tn de Dorpstraat. (Joto: Corry de Jong)

In

Linde en is het geworden tot wat het nu
is: een modern bedrijf dat bekend staat
om zljn vakmanschap, service, kwaliteit
en de uitgebreide collecties op het gebied
van woninginrichting en slaapkamers.

1992 betrekt Van der Linde Interieuryerzorging BV het huidige pand. Het ontwerp is van Architectenbureau Roggeveen
BV. Tegenwoordig wordt het bedrijf gerund
door de vierde en vijfde generatie Van der

Bronnen:
Met dank aan de heren Piet en Henk
van der Linde, Cees van Tilburg en
Adriaan Ooms. Voorts aan de dames
N. Boonstoppel-van der Linde en Ina
van der Linde-van Nielen.
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DE STRAATNAME,N
VAN WADDINXVEE,N.l
T. de Kruijf

Onder de aanhef 'Van waar clie naam...'
zijn in de vorige aflevering van clit tijdschrift de Kerkweg en de Kerkstraat onder
de loep genomen en is de herkorust van

Het ontstaan van de andere oude(re) namen
is veelal te verklaren uit de ligging, de functie of de aard van de weg. Zo geven de

I'{oord- en Zuidkade hun ligging aan ten
opztchte van de brug over de Gouwe. Het
zuidelijker gelegen deel van de westelijke

beide toegelicht. De redactie heeft het voor-

nemen in volgende afleveringen meer
straten en wegen voor het voetlicht te
brengen. Daarbij zullen vooral die namen
de revue passeren wCIarvan de achtergrond en betekenis niet algerueen bekend
zijn en ook niet in een encyclopedie of in
wikipedia v oo rkomen. Voo rafgaande aan
deze beschrijvingen zal in het onderstaande eerst een overzicht worden gegeven
van de wijze waarop in ons dorp straten
en wegen hun naam kregen en krijgen. De
ontvvikkeling in de besluitvorming in de
loop van de tijd zal daarbij worden gevolgd. Dit zal in twee artikelen worden
behandeld met een scheidirg bij 1950.

kade langs de Gouwe had echter de naam
Gouwe of Goudkade.Deze naam lijkt men
vooral te hebben gehanteerd in het Lant
van Thuil, dat later een deel van de gemeente Broek was. Het |t{oordeinde, ook

wel

I'{oordeindsche weg genoemd, en
destijds ook het Zuideinde vonden hun
oorsprong in het Do{p. De Bloemendaalse
weg werd al op kaarten uit de zeventiende eeuw aangeduid als Cleywegh. De
Brugweg ts een oude naam, maar werd in
de negentiende eeuw ook wel aangeduid
als Ryweg (naar Gouda).
De bemoeienis van de overheid met de
naamgeving was in de meeste situaties gering en de aanduiding van een weg moet
min of meer spontaan in de volksmond
zljn ontstaan. Een uitzondering hierop
vormde Amsterdam dat in de zeventiende
eeuw van belangrijke nieuwe straten en
wegen de naam vaststelde. De sprekendste voorbeelden hiervan zrjn de Heren-,

Oude namen van wegen
Verscheidene wegen in ons dorp dragen
een naam die al eeuwenoud is. Daarbij is
het veelal onduidelijk wanneer de betreffende namen zljn ontstaan. Hoogstens kan
aan de hand van de ontwikkeling van het
dorp in de loop der geschiedenis, zoals ontginning, vervening en dergelijke, globaal
de periode worden aangegeven . Zo droeg
de huidige Henegouwerweg tot het begin
van de jaren dertig van de vorige eeuw nog
de naam Jaagpad.Deze naam ontstond in
de zeventiende eeuw toen met trekschuiten een passagiersdienst van Gouda naar
Amsterdam en Leiden tot stand kwam.
Daarnaast werd het pad ook gebruikt voor
het jagen van beurtschepen, die goederen

Kerzers- en Prinsengracht.

Uitvloeisel van de Gemeentewet van 1851
De vrijheid van een gemeente ztch al dan
niet met de benaming van straten en wegen te bemoeien wrjzigde met de Gemeen-

tewet van 185 1. Voor een betere registratie van de inwoners stelde de wet vast dat
in een gemeente een wijkindeling nodig
was en dat ook de straatnamen vastgelegd
dienden te worden.
De drie toen bestaande gemeenten, Noord-

vervoerden. Een naam die men voor de
oostelrjke kade langs de Gouwe ook wel
aantreft is Potterskade. Deze bij Gouda
voorkomende naam is vermoedelijk afgeleid van de Potterspoort, waar de Gouwe
de stad verliet.

Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en
Broek, kozen evenals vele andere plaatsen voor een indeling in wijken. Tevens
kwam er per gemeente een legger met
82

De (Goudsche) Rijweg omstreeks 1910, nteer bekend ols cle Brugweg.
(foto SAMH,nr 6251 5 )
beeld kan de Kerkweg worden genoemd,
die in de negentiende eeLrw alleen bU de
Brug en bU het Dorp bebouwing had en
bU andere wijken was ingedeeld. Na de

daarin een beschrijving van de bestaande
wegen. Daarbij werd voor zover aanwezig
ook de naam vermeld. Verder bevatte de
legger onder meer gegevens over de aard
van de weg (voetpad of rijweg), de ligging,
lengte en breedte, de eigenaar en de onderhoudsplichtige.
Behalve de vastlegging van deze gegevens
waren de gemeenten nog niet actief bij de
vaststelling van namen. Deze terughou-

eeuwwisseling veranderde

dit beeld en

werden de open stukken volgebouwd,
waardoor vanaf het Dorp tot de Brug een
doorgaande bebouwing ontstond. Dit maakte het noodzakelijk van de Kerkweg een
afzonderlijke wrjk te maken. De letter D,
die gold voor de Zuidkade en directe
omgeving, werd in het begin van de vorige eeuw de wijkletter voor de Kerkweg.
De Zuidkade en Wilhelminakade vormden vervolgens de wrjk F. Geleidelijk
groeide het aantal tot in 1930 de gemeente vijftien wijken telde (A tlm P). Men
kan zich voorstellen dat met deze wijzigingen het enige trjd duurde voordat ieder-

dendheid bleef toen de drie gemeenten

werden samengevoegd tot de gemeente
Waddinxveen. Wel kwam er in 1870 een
nieuwe wijkindeling tot stand met in totaal zeven wijken, die van een letter werden voorzien (A tlm G). Daarna volgde nog
enkele keren een wij zigtng van de wijkindeling en kwamen er ook nieuwe wijken
bU. Dit hield meestal verband met de tienjarige volkstellingen, die een accurate vastlegging van woningen en andere panden
noodzakelijk maakte. Deze wrj zigrngen
hadden wel tot resultaat dat de wijken niet

een hieraan was gewend.

Bemoeienis bij naamgeving van straten
De eerste bemoeienis van de gemeente
met de naamgeving was er in 1898, toen
in het jaar van de inhuldiging van konin-

alleen andere begrenzingen, maar soms
ook een andere letter kregen. Als voor83

gi, Wilhelmina een aantal bewoners het

breedte, die voor een ieder toegankelijk
moest zrjn. Aan het zurdelijke einde - bU
de Vaart - moest een bord of roosterwerk
worden opgesteld. De gemeente bepaalde
tevens dat de straat zotJ worden opgenomen in de 'Legger voor wegen en voetpaden' en worden geclassificeerd als een

voorstel deed het deel van de Zuidkade
tussen de zogenoemde Nesse en de houtzaagmolen van Van der Torren de naam
Wilhelminakade te geven. De gemeenteraad stemde er mee in, waardoor dit vanaf
eind 1898 de officiële naam werd.
De volgende naam had betrekking op een
straat die uit particulier initiatief was ontstaan. De houder van het koffiehuis aan
de Brug, de heer G.H. Vermeulen, had het
plan enkele huizen te bouwen. Daartoe
verzocht hij in februari l9L1 toestemming
van het gemeentebestuur tussen de panden wljk D 6 en 8 vanaf de Kerkweg een
weg in zuidelijke richting te mogen aanleggen. Deze weg zou lopen tot aan de
toenmalige Vaart. Het yetzoek werd doorverwezen naar de Bouwcommissie om
advies. Dat kwam twee maanden later als
voorstel van B&W in behandeling. Onder
voorwaarden stemde de Raad in met de

Rijweg I ste klasse.

Bij

de behandeling van de wij zrgrng van
juni l9l2 besloot de Raad de
nieuwe straat aan te duiden als de Juliade legger in

nastraat. Het verslag van de raadsvergadering geeft de indruk dat de keuze van
de naam min of meer spontaan tot stand
kwam.
De Julianastraat was toen nog een doodlopende weg met een lengte van amper
100 meter.

In 1916 nam

de gemeente de straat over.
Nadat de aannemers De Bas en Rehorst
voor de bouw van huizen aL eerder de
aanleg van het zurdelijke deel vanaf de
Jan Dorrekenskade tot de Botersloot voor

aanleg van de weg. De concessionaris was
onder meer verplicht een met klinkers verharde weg aafl te leggen van zeven meter

hun rekening hadden genomen, stemde de
gemeenteraad pas in mei 1932 detinitief

Kaart van Waddinxveen omstreeks 1880. De Kerkweg is nog vrijwel onbebouwd.
De Vaart en de Botersloot waren twee sloten tussen de Kerkweg en de
Jan Dorrekenskade; hier vermeld als Dorrekade. (deel Bonnekaart nr 461)
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in met het maken van een verbindend

klaarden B&V/ te hebben besloten naam-

weggedeelte. Dit had een lengte van
slechts 40 meter, maar er moesten wel
twee bruggen over de beide genoemde
vaarten worden gemaakt.

borden te zullen plaatsen. Blijkb aar was
dit tot dan toe niet de gewoonte.
Met de Afscheepplaats werd de kade
langs de Gouwe bedoeld tussen de brug
en de toenmalige Nesse, die toentertijd

Legger van \ryegen en voetpaden 1919

als smal steegje op ongeveer honderd meter ten noorden van de brug begon. De locatie van de Afscheepplaats komt min of
meer overeen met de terrassen aan de hui-

Toen in 19L9 de gemeente de 'Legger van
wegen en voetpaden' vaststelde, waren er
in de betreffende legger de volgende

namen vermeld: Dorpsttaat, Kerksttaat,
Kerkweg, Noordeinde, Noordkade, Nesse, Afscheepplaats, Zuidkade, Wilhelminakade, Kanaalweg, Jan Dorrekenskade,
Broekweg, Weegje, Jaagpad, Brugweg,
Winterdijk, Bloemendaalscheweg, Uitweg,
Bodegraverstraatweg, Kleikade, Onder-

dige Nesse. Deze los- en laadwal voor
schepen was in 1859 beschikbaar gekomen voor onder meer het afvoeren van
suikerbieten. Voorzover kon worden nagegaan was de naam niet officieel vastgesteld.

Esse, Julianastraat en Emmastraat. Brj de

De Bodegraverstraatweg lag in het deel
van Broek dat in de jaren zestig van de
vorige eeuw bij Gouda kwam. De Uitweg
vormde een verbinding tussen de Winterdijk en de Bloemendaalseweg. Bij de

behandeling

aanleg van de A 12 rn de jaren dertig van

weg, Noordelijke Dwarsweg, Zevende
Tochtw eg, Zesde Tochtweg, Tweede Bloks-

weg, Sniepweg, Kanaaldijk, Kromme

in de gemeenteraad

ver-

Kaart van een deel van de Polder Bloemendaal met Winterdijk ( I ), de Uitweg (2)
en de Kleiweg (3), nu de Bloemendaalse weg. @eel Bonnekaart nr 461)
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de vorige eeuw is dit pad verdwenen. De
huidige Otweg zou men kunnen beschouwen als het laatste (oostehjke) deel van

straat en Emmadwarsstraat meer passend.

Daarbij stelden ze dat de laatste naam al
min of meer was ingeburgerd. Met negen
stemmen voor kwam het voorstel er door,
maar het was wel duidelijk geworden dat
de raadsleden niet meer klakkeloos de
voorstellen van het college volgden.

dit pad.
De namen van de wegen in de Zuidplaspolder behoorden tot de verantwoordelijkheid van het polderbestuur. De Tweede
Bloksweg droeg aanvankelijk de naam
Noordelijke Dwarsstraat. Deze naam was
vermoedelijk ontstaan, omdat dit pad vanuit Waddinxveen leidde naar de boerderij-

In

1929 moest een naam worden gegeven
aan de nieuwe verbindingsweg tussen de

Zurdkade en de Kanaalduk. Namens zijn
collega wethouder komt wethouder Herfst
dan met het voorstel de nieuwe straat de
naam Burgemeester Trooststraat te geven.

en die lagen aande Noordelijke Dwarssloot.
Op de topografische kaart van l9l3 is de

Het voorstel wordt unaniem

naam vermeld, maar ook nog op kaarten
uit de jaren dertig van de vorige eeuw.
Een naam die wel in officiële stukken werd
genoemcl, maar niet in de legger voor-

kwam, was de Puttedijk, die door

aanvaard,
maar een raadslid kon niet nalaten een op-

merking te maken en verband te leggen
met de slechte toestand van de weg, die
waarschrjnhjk veroorzaakt werd door verzakkingen. HU vond het niet onaardig om
deze weg Burgemeester Trooststraat te
noemen, 'vermits gezien de huidige toestand van den weg, daar naar het oordeel
van spreker wel eenige troost noodig is'.

een

sloot - de Kerkwegvaart - gescheiden was
van de Kerkweg. Op deze dryk veffezen in
de twintigste eeuw verscheidene huizen,
maar de duk was echter geen weg, want

met bruggetjes over de sloot konden de
bewoners gebruikmaken van de Kerkweg.

De jaren dertig

In

1930 was er een nieuwe naam nodig
voor de verbindingsweg tussen de Kanaaldijk en de Kerkweg. Het college van
B&W stelde de naam Kanaalstraat voor.
Een voorstel dat door de Raad 'zonder
discussie of hoofdelijke stemming' werd

Meer bemoeienis van de gemeente
In de jaren twintig van de vorige eeuw
blijkt de gemeenteraad zich nadrukkelijker met de naamgeving te gaan bemoeien.
Toen in het begin van de jaren twintig een
nieuwe weg tussen de Kerkweg en de
Noordkade gereed kwam, stelde het college van ts&V/ voor hieraan de naam
Oranjelaan te verbinden. De eveneens
nieuw aangelegde weg ten zuiden van de
toenmalige Emmastraat in de huidige
Zeeheldenbuurt zou gelijkertijd de naam
Prins Hendrikstraat moeten krijgen. Hoewel de meeste raadsleden met de voorstellen instemden, bleken toch enkele

aangenomen.

De voorgenomen naamswijzigrng van het
Jaagpad in Henegouwerweg had in dat
zelfde jaar wel de nodige voeten in de
aarde. Nadat het pad was verbreed en een

rijweg was geworden, stelden B&W als
nieuwe naam Goudsche Rijweg voor. Dit
voorstel haalde het niet en werd met 7
tegen 6 stemmen verworpen. Andere ter
vergadering bedachte namen, als Oost-

raadsleden bezwaar te maken. Een raadslid meende dat de naam 'laan' helemaal
niet paste, want er stonden maar aan een
kant enkele boompjes. Oranjestraat zou
dan logischer zljn. Een andere spreker
vond dat met een Wilhelminakade, Julianastraat en Emmastraat het college van
B&W 'al wel genoeg van hun Oranjegezrndheid had blijk gegeven'. De vier
opponerende raadsleden vonden School-

einde en Gouweweg, vielen eveneens niet
in de smaak. De burgemeester beeindigde

de levendige gedachtewisseling met
opmerking dat B&W voorstellen 'uit

de
de

boezem van de raad afwachten'. De naam

Jaagpad zou (voorlopig) gehandhaafd
bluven en hij sloot af met de woorden
'Het is nu wel welletjes'. Twee jaar bleef
de zaak rusten, maaÍ toen de meerge86

noemde Legger weer moest worden aangevuld, kwam het onderwerp opnieuw ter
tafel. Twee raadsleden hadden inmiddels
een historische studie gemaakt of laten
maken en kwamen met het voorstel het
verbrede Jaagpad te vernoemen naar de
stichter van de polder Bloemendaal. Dit
was Jan van Henegouwen, heer van Beaumont. De beide heren stelden de naam

Beaumontweg voor. De burgemeester die
kort tevoren was ingelicht, vond de naam
geen goed idee, want het deel 'mont' van
Beaumont zov men wil men het juist
doen - op zijn Frans moeten 'uitspreken
met een flinken neusklank!' . Blijkb aar
veronderstelde htj dat dit niet zou lukken.
Hij was wel voor de verwij zing naar de
stichter van de polder, maar dan zou
H ene gouwerw e g beter klinken. Bovendien
was het Jan van Henegouwen, die tevens
heer van Beaumont was. Verschillende
raadsleden vonden het een goed idee, voor-

al ook omdat het woord 'Gouwe' er in
voorkwam. Tenslotte ging de Raad una-

niem akkoord met de naam Henegouwerwe8.

In dezelfde vergadering kwam het college
met het voorstel de Noordelijke Dwarsweg in de Zuídplaspolder in het vervolg
aan te duiden als Plaslaan of Plasweg.
Tijdens de discussie bleek dat men de
naam Plasweg al gebruikte, ook in officiële stukken. De meningen bleken verdeeld, maar uiteindelijk haalde de naam
Plasweg het met een krappe meerderheid:
zeYen van de dertien stemmen.

Registratie per straat

In 1930 stemde de Raad in met het voorstel van het college om af te stappen van
de wijkindeling en in het vervolg de huizen en panden per straat te registreren.
Voor zoYer dit nodig was zou worden
overge gaan tot een hernummering. Het
college gaf als reden, dat veel nieuwbouw
had plaatsgevonden en geleid had tot vele
bis-nummers. In verband met de komende volkstelling was het nodig hier orde op

Kaart van een deel van de Zuidplaspolder met de Noordelijke Dwarsweg ( I ),
nu Plasweg, met de Noordelijke Dwarsstraat (2), nu Tweede Bloksweg/Beijerincklaan.
Het getippelde tracé van rijksweg 12, nu Al2, valt vrijwel samen met de Uitweg (j).
(deel Toeristenkaart Gouda en omstreken ca. 1935)
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1908 werd het aantal van 5000 gepasseerd en aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog waren er 770A personen die
ons dorp bevolkten. In zeventig j aar was

zaken te stellen. Aldus werd zonder nader
vragen besloten. Opmerkelijk is dat verschillende raadsleden wel meenden ad-

vies te moeten geven over de wij ze waar-

de bevolking verdubbeld en kan

op de huisnummers zouden kunnen worden aangebracht. Dit varieerde van schilderen op de muur tot het aanbrengen van
geemailleerde bordjes met nummer. IJiteindelijk kreeg het college hiervoor een
blanco krediet.

De oorlogsjaren
In het verdere van de j aren dertig vond
geen nieuwe wegaanleg meer plaats en
was er blijkbaar ook anderszins geen reden
namen te wij zigen. Hetzelfde gold voor
de oorlogsjaren, maar in die tud was het
echter de Duitse bezetter die verandering

ners

in 1960,

maaÍ daarna schiet de groei-

curve omhoog met een verdubbeling in
ruim tien jaar. In de daarop volgende
jaren vindt een afvlakking van de bevolkingsgroei plaats, maar ook in die tud
bleef door de 'woningverdunning' de
woningbehoefte hoog. De omvangrijke
huizenbouw die vanaf de jaren vijftig van
de vorige eeuw plaatsvond, heeft vele
nieuwe straten en wegen opgeleverd met
evenzoveel namen. BU de naamgeving
ervan was het gemeentebestuur meer betrokken dan eerder het geval was. De besluitvorming liep meestal vlot, maar af en
toe gaven de voorstellen de nodige discussie, die er wel eens toe leidden dat een
andere naam moest worden gezocht. In
een volgend artikel zull en deze naoorlogse ontwikkelingen de revLle passeren.

van enkele straatnamen opdroeg. Schich-

tig geworden door de verschillende

men

spreken van een geleidelijke groei. Een
uitbreiding van de bebouwing was weliswaar nodig, maar bleef beperkt. Dit had
tot gevolg dat naast de bouw langs bestaande wegen slechts zes nieuwe wegen
en straten moesten worden aangelegd. Na
de oorlog veranderde dit beeld. De eerste
vijftien jaren kan men nog spreken van
een matige groei met ruim 10.000 inwo-

aan-

hankelijkheidsbetuigingen van het Nederlandse volk aan koningin Wilhelmina en
andere leden van het Koninklijk Huis
moesten hun namen uit het publieke leven
verdwijnen. Begin L942 verscheen er namens de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden een rondschrij-

ven met daarin de mededeling, dat de
namen van levende leden van het Koninklijke Huis niet meer mochten worden
gebruikt voor de benaming van straten,
pleinen, parken, enz. De gemeenten dienden andere namen voor te stellen, die de
goedkeuring behoefden van de Duitse auto-

riteiten. In Waddinxveen moest hierdoor
de naam van de Wilhelminakade en van
de Julianastraat worden gewlj zrgd. In
februari 1942 stelde de burgemeester
voor de Wilhelminakade de (oude) naam
Gouwekade te geven en de naam van de
Julianastraat te wij zigen in Javastraat.
Blijkbaar kreeg dit voorstel goedkeuring,
want de volgende drie jaren was dit de
officiële aanduiding van deze straten.

Bronnen:
SAMH,

tc 205, inv.nr. 962; ac 63J,
9, 10, 12, I I , 14, 98, 127 , 136
en 597; ac l2l1 (NieLrwe Goudsche
inv.nrs .

Courant 1898).
C.W. Hesselink-Duursma en R.F. Wybrands, Kadastrale Atlas van ZurdHolland 1832, deel IX (Alphen aan den

Rijn, 1999).
Overzichtsk aart

Bevolkingsgroei
Nadat de drie gemeenten, Noord-Waddinxveen, Zurd-Waddinxveen en Broek,
in 1870 waren samengevoegd, telde de
nieuwe gemeente ruim 3800 inwoners. In

van Schieland van

P.V/. van Baarsel,l931.

W. Verbooffi, Waddinxveen 150 jaar
(Zaltbommel, 1983).
www. allesoverstraatnamen. nl
www.waddinxveen.nl
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IN NOORD.WADDINXVEEN
C.J. van Veen

Wie het woord 'molenviergang'

te in de ambachten Benthuizen, Benthorn,

hoort,
associeert dat met de molenvier._qang van
Zevenhuizen of die van Aarlanderveen.
Dat op het grondgebied van het ambacht
Noord-Waddinxveen ooit een molenviergang heeft gestaan, zal de meesten onbekend zrjn. Molenviergangen of -driegangen waren vanaf de inpolderin-q van veenplassen rn Zuid-Holland vanaf de zeyentiende eeuw een noodzakelijke constructie voor de beheersing van het waterpeil.

Hazerswoude, Hoogeveen, Noord-Waddinxveen en Zoeterwoude. De Staten van

Holland en West-Friesland zagen het
gevaar van het oprukkende water dat bij
"tempeest (= storm) ende onweder" onbeheersb aat werd. Zij verleenden dan ook
op 30 juli 1700 aan de ambachtsheerlijkheden octrooi tot het droogmaken van de
plas, maar de eerste vijftig jaar gebeurde
er niets.

Door de vervening van het land ten behoeve van de turfwinning ontstonden in
onze regio enorme waterplassen die een
toenemende bedreiging voor de aangrenzende dorpen en steden gingen vormen.
Men wist maar al te goed wat het Haarlemmermeer als een verslindende waterwolf aanrichtte en besefte dat dit ook hun

Een nieuw octrooi
Met het octrooi van 12 mei 1159 kon de
drooglegging van de Noordplas daadwerkelijk beginnen. Allereerst werd om de

plas een dijk gelegd, de 'Omringdljk',
waarover een apart bestuur werd aangesteld. Vervolgens bor-rwde men molens
om het binnenwater op het buitenwater af
te voeren, zodat de plas droo g zou komen
te liggen. In ll65 was het werk klaar, maar
de hoogteverschillen waren zodantg dat

te wachten stond. De dreiging voor NoordWaddinxveen en Zutd-Waddinxveen ging
uit van de Zuidplas en de Noordplas.
We focussen ons in dit artikel op de Noordplas, een aaneengesloten plassengebied
dat zrch in de zeventiende eeuw uitstrek-

de droogmakenj uiteenviel in vier polders
die elk een eigen bestuur kregen. I )

,

Achterufsche

polder
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Molenviergang Achterofsche polder (zie

cffirs) (uit: kaart 5, Kraijenhffi
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1823)

De Achterofsche of Drooggemaakte

Maar volgens het eerder genoemde octrooi van 17 53 rustte op het bestuur van
Noord-Waddinxveen de verplichting om
de veenplas de Putte die in de Voorofsche
polder aan de oostzijde van de Noord-

polder
We zoomen in verband met het beoogde
verhaal over de molenviergang in op een
van de vier polders: de Achterofsche of
Drooggemaakte polder. Na drooglegging
bedroeg het zomerpeil van de polder
-5,55 m. AP wat problemen met zich meebracht bij de afwatering. Er moest een
hoogteverschil worden overbrugd naaÍ
het boezemwater van de Gouwe die bo-

eindse weg lag, op kosten van de ingelanden droog te maken. Het kwam er niet van,
zodat toen in 1869 de ambachten ZurdWaddinxveen en Broek c.a.werden opgeheven, het ambacht Noord-Waddinxveen
niet kon worden ontbonden. Ir{u werd de
zaak evenwel voortvarend aangepakt. Er
werd een ringdijk om de Putte gelegd en
in 1873 was de droo-emaking voltooid,
waarna het ambacht Noord-Waddinxveen
kon worden opgeheven. Het beheer en het
onderhoud van de waterschapswerken
kwam in handen van de ingelanden van
de Voorofsche polder.

vendien op grote afstand lag. Een gedeelte van de polder - 155 ha - waterde af op
de Hazerswoudsche Droogmakerij, maar
het water van de overige 34l,J8ha moest
men kwijt op de Gouwe. Daartoe werden

vier molens gebouwd, een

zogenaamde

viergang. Drie achtkante schepradmolens
kwamen op korte afstand van elkaar te
staan in de noord-westhoek van de polder,
vlakbij de Noordeindseweg. De molen
die als eerste het water omhoog werkte,
had een bijzondere constructie. Ze bezat
een klein en een groot scheprad met een
verschil van tasting van 31 cm. Tasting is
de diepte van een schoep in het polderwa-

In

waterstaatkundig opzicht bracht de
droogmaking van de Putte grote veranderingen met zich mee. Tot 1872 werd het
water van de Voorofsche polder inclusief
dat van de Putte afgevoerd door de 'groote noordentse mole' die een eind zuidelijker van de vierde molen van de Achterofsche polder aan de Gouwe stond. In dat
jaar werd de taak van beide molens over-

ter. De grote, die onaflrankelijk van de
kleine kon draaien, gebruikte men bij laag

genomen door het stoomgemaal dat
dienst had gedaan bU de drooglegging
van de Putte. De watermolens hadden
geen functie meer en werden gesloopt,
waarmee een einde kwam aarr de molen-

water. Door een binnenboezem die ingesloten door kaden door het nog niet verveende gedeelte van de Voorofsche polder liep, kwam het water via een duiker
onder de Alpherwetering door bij de vierde molen, de 'cleene noortentse molen'.
Deze bovenmolen stond aan de Gouwe,
schuin tegenover de aan de oostzijde van
de Gouwe gelegen molen van de polder
Zurdwijk. Zo werd het water na een lange
en omslachtige weg via de Gouwe afgevoerd fiaar de Hollandse lJssel.

viergang van de Achterofsche polder.

Bronnen:

Artikelen van W.A. Korpershoek in
Weekblad voor Waddinxveen maart
t967 .
J.G. Wesdorp, 'De drooggelegde Noord-

De afbraak van de molens
Met de droogmaking van de Noordplas
was slechts een deel van Noord-Waddinxveen ingepolderd, namelijk dat deel dat
ten westen van de Noordeindse weg lag.
I

)

plas', Polytechnisch tijdschrift B jrg.
r

e ( te64).

Hoogheemraadschap van Rijnland, Inventaris van de Voorofsche polder.

De Hazerwoudsche Droogmakerij, de Achterofsche of Drooggemaakte polder, de
Benthutzer en Benthorner Noord- en Zutdpolder en de Drooggemaakte Gelderwoudsche
polder. Akte van separatie 1766.
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PIETERAREND TROOST
BURGEMEESTER VAN WADDINXVEEN
C. Verloorj

lijst van Waddinxveense
burgemeesters. Het is opmerkelijk te noe-

Pieter Arend Troost
Wie is die burgemeester van Waddinxveen
wiens naam aan de nieuwe straat wordt
gegeven? Pieter Arend Troost wordt op
13 september 1871 in Spijkenisse geboren als zoon van graanhandelaar Daniël
Troost en diens vrouw Elisabeth Biesheuvel. Het echtpaar Troost krijgt drie kinderen. De in 187 6 geboren dochter Maria
overlijdt aI één maand na haar geboorte.
In 1879 wordt weer een dochter geboren,
die ook Maria wordt genoemd. Zij zal rn
1904 met Cornelis Marinus van Wrjng aar-

E,r is een lange

tnen, dat uitermate weinigen von hen het
tot een straatnaom hebben weten te bren-

gen. Ir/og uitzonderlijker is het als er tiidens hun ambtsperiode een straat naar
hen vernoemd wordt.

In

1928 neemt de gemeenteraad het besluit om de Zurdkade door middel van een
dwarsweg te verbinden met de Kanaal-

d,jk. Deze verbindingsweg krljgt de naam
van de dan in functie zljnde burgemeester: Burgemeester Trooststraat. Al snel
daarna wordt begonnen met het bouwen
van huizen langs deze weg. Deze zljn
voornamelijk bedoeld als huisvesting van
arbeiders van Boonstoppel en Alblas. De
aannemers proberen met de bouw geld te
verdienen en nemen het niet zo nauw met

den trouwen.

Eigenlijk lijkt Pieter Arend voor de handel bestemd te zljn,, maar hij kiest voor
iets heel anders. Op 1 september 1899 aanvaardt hij de benoeming tot gemeenteambtenaar op de secretarie van zljn ge-

boorte- en woonplaats, waar hU zes jaar
zal bluven werken. Daarna is hij enige
jaren op een advocatenkantoor in Rotter-

de bouwvoorschriften. Het gevolg is clat de

huizen steeds kleiner en smaller worden.
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dam werkzaam. Op 1 maart 1909 wordt
ambtenaar van de secretarie van de

woensdag voor de ing ezetenen te spreken

zal ztjn. Dit wordt verkeerd begrepen.
Men veronderstelt, dat de nieuwe burgemeester alle dagen, behalve woensdag, in
Boskoop verblijft. In een volgende brief
wordt het misverstand weggenomen: burgemeester Troost bezoekt vrljwel iedere
dag de gemeente Waddinxveen en is dan
gewoonlijk aanwezlg van 9 of 10 uur 's
ochtends tot 5 of 6 uur 's middags. De
woensdag is bedoeld als 'spreekdug' om
de Waddinxveense bevolking zoveel
mogelijk te laten wennen aan de nieuwe

hij

gemeente Haarlemmermeer en brengt het

tot hoofdcommies.

Huwelijk
Pieter Arend krijgt

- terwijl hU woont en
werkt in de gemeente Haarlemmermeer kennis aan Trijntje Biesheuvel, dochter
van landbouwer Arie Biesheuvel en van
Maartje Doekes .ZIj woont in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op
de negentiende mei 1909 trouwen zij in
de laatstgenoemde gemeente. Getuigen bij

burgemeester. Een soort inloopspreekuur.

het huwelijk zrJn Adriaan Slob, burgemeester van Heemstede, Cornelis Marinus

Een nieuwe woning

van \Mijngaarden, zwager van de bruidegoffi, Barend Biesheuvel, broer van de
bruid en als laatste de zesenzeventiglarige
Barend Biesheuvel, landbouwer te Haarlemmerliede. Deze Barend Biesheuvel is
de grootvader van de bruid en de huwelijksakte vermeldt dat hij tevens oom van
de bruidegom is.

De situatie is niet ideaal. Er moet

een

nieuwe ambtswoning komen. De weduwe
Van Dort Kroon is bereid een strook
grond naast het Postkantoor te schenken
en hierop laat de gemeente in l92l een
woning bouwen met als adres Kerkweg
155. Dit pand, op veel ansichtkaarten als

'burgemeesterswoning' betiteld, zou na
Troost onderdak bieden aan burgemeester

Burgemeester Troost
In 1920 wordt aan Gerret van Dort Kroon
ontslag verleend als burgemeester van

Warnaar. Na de beëindiging van diens
ambtsperiode, zaL opvolger Van der Hooft

hij van l9l0 tot 1920
het ambt heeft uitgeoefend. Zrjn vader,

De voormalige burgemeesterswoning aan
de Kerkweg 155 staat er nog steeds. In
1926 koopt de gemeente het perceel weiland achter de woning op voor L9l4 gulden, omdat een niet nader genoemde par-

villa Plasrode aan de Sniepweg betrekken.

'Waddinxveen waar

Gerret Willem Christiaan van Dort Kroon,
was ook al burgemeester van Waddinxveen en wel van 1870 tot 1887. Gerret van
Dort Kroon overlijdt op 25 maart 1920 op

ticulier belangstelling voor dit perceel
had getoond en er wilde bouwen. De ge-

63 jarige leeftijd.
Op 9 januari L9Z0 wordt Pieter Arend be-

meente onderbouwt de koop als volgt:
'wanneer deze grond in handen van der-

noemd tot burgemeester van Waddinxveen en op 9 juli van dat jaar wordt dit bij
Koninklijk Besluit bevestigd. Volgens de
gemeentewet moet de burgemeester in de
gemeente wonen, maar er is geen ambtswoning beschikbaar. ZIjn voorganger Van
Dort Kroon woonde in 'De Beukenhof'
aan de Kerkweg. Na zijn overlijden blijft
zijn weduwe hier wonen, dus deze optie
is van de baan. Voorlopig gaat de nieuwe
burgemeester in Boskoop wonen. Gemeentesecretaris Kreupeling meldt dit per
brief aan Gedeputeerde Staten met de
mededeling, dat de burgemeester elke

den overgaat, bestaat et zeer veel kans dat

elk uitzicht in zuidelijke richting wordt
benomen en daardoor de waarde der
ambtswoning wordt verminderd. De
hoofden der Openbare Scholen wonen in
veel ruimere woningen met zeer mooie
tuinen, terwijl de huur voor deze woningen belangrijk minder bedraagt dan de
vastgestelde vergoeding die de burgemeester moet betalen' De huur van de
ambtswoning wordt betaald middels een
aftrek van de jaarwedde. Kortom, men is
bang voor waardevermindering en dat de
92

waarmee de wethouders Bremmer en
Herfst de nieuwe burgemeester uit Boskoop opgehaald hebben. Daarachter drie
auto's met vrienden en kennissen. Bij het
gemeentehuis aan de Zuidkade aangekomen wordt Troost fiaar de burgemeesters-

burgemeester dan zal proberen een verlaging van de aftrek te bedingen.

Intocht en installatie
Aanvankelijk is men van plan niets of
weinig te doen aan de installatie van de

kamer gebracht. De vele belangstellenden
worden dan in de Raadskamer toegelaten.
Om half vier opent locoburgemeester

nieuwe burgemeester. De Goudsche Cou-

rant van 29 juli 1920 stelt evenwel vast
dat men van gedachten is veranderd.
'Naar wij vernemenzal toch de installatie
van den Burgemeester een feestelijk karakter dragen. Gisterenavond is onder leiding van den heer J. Rupke een vergadering gehouden, welke ten doel heeft gehad een commissie te vormen, welke den
Burgemeester bU ztjn intrede in onze
gemeente zal begroeten.'
Pieter Arend Troost valt een heuse intocht
ten deel. Feestehjk is het allemaal niet.
Een druilerige regen zorgt voor een sombere sfeer. Hier en daar is de vlag uitgestoken om nog wat kleur aan deze bijzondere dag voor Waddinxveen te geven. De
aanblik van de druipende driekleur maakt
het allemaal nog mistroostiger. Zo rond
kwart over drie komt de landauer tn zrcht
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Bremmer de openb are vergadering en
vraagt de heren Visser en Akerboom de
burgemeester binnen te geleiden. De beide

eden worden afgelegd en het proces-verbaal wordt voorgelezen, waarna de ambtsketen en voorzittershamer worden overhandigd. Na de toespraak van de nieuwe
burgemeester wordt de vergadering gesloten en is cle installatie voltooid.

De gemeente
Wat treft de nieuwe burgemeester rn zljn
nieuwe standplaats aan? Waddinxveen is
een dorp waar buitengewoon veel houtindustrie is. De kans op staking en onrust
hangt daardoor altijd in de lucht. Daarnaast
is er een dievenbende actief en is er spra-
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mijn hart (ik heb een bloeddruk boven de
200!) kan laten afkeuren.'
In mei L940 breekt de oorlog uit en Troost
schrijft: 'In verband met de ernstige tijdsomstandigheden waarin wij leven, acht ik
het ten enenmale onverantwoordelijk om
een half jaar ziekteverlof te vragen. Excellentie, kunt U goedvinden dat ik nog een

ke van geweldpleging en stroperij. Er zljn
te weinig veldwachters om de problemen
op te lossen. I )
Tijdens het bestuur van burgemeester
Troost worden in het dorp veel belangrij-

ke vernieuwingen en

verbeteringen tot

stand gebracht. Er komen meer veldwach-

ters. De elektriciteitsvoorziening komt tot
stand, wat belangrljk is voor de uitbreicling
en opleving van de industrie. De capaci-

paar weken thuis blijf en dan over twee of
drie weken met mrjn vrouw (die ook al
zeer ernstig hartpatiënt is) wat ga uitrusten op hoop van herstel bU een van mijn

teit van de gasfabriek wordt uitgebreid
met de komst van een tweede gashouder.
De houten draaibrug over de Gouwe wordt
vervangen door een tjzeren klapbrug die

zwagers die op een groot buiten woont te
ennebroek (Holl ands -Zweedse zaadmaat-

B

schappij) te midden van de bossen waar
het heel rustig is. Mocht ik dan na één of
twee maanden rust geen voldoende herstel
vinden, dan zou ik mij half-zomer maar
door de Pensioenraad geneeskundig willen doen onderzoeken en later afkeuren,
hoezeer het mij smart dat ik mrjn werk op
deze wrjze uit handen zal moeten geven.
Ik moet mij dan maar troosten met de gedachte en de wetenschap: Ik heb gedaan

later plaats zal maken voor de huidige hef-

brug. De gezondheidszorg heeft de volle
aandacht van de burgemeester. Goed georganiseerde wijkverpleging en consulta-

tiebureaus worden gerealiseerd. Het onderwijs knjgt betere huisvesting in nieuwe gebouwen. De brandweer wordt gereorganiseerd en is daardoor doelm attger.
De financiële situatie van de gemeente is
aanhet eind van zljn ambtstermijn gezond.

wat ik kon!'
De periode rust brengt helaas niet de gewenste gezondheid terug. De langdurige
ernstige ziekte van zijn echtgenote (zij is
al meer dan een jaar bedlegerig) sloopt
Troost nog meer. HU laat zich keuren en

Einde van de ambtsperiode
Overeenkomstig de wet die voorschrijft
dat de ambtsperiode van een burgemeester op vijfenzestigjarige leeftijd beeindigt,
zal die van burgemeester Troost in ieder
geval op I oktober 1942 moeten eindigen.
In 1940 tobt de dan 64-jartge burgemeester met zljn gezondheid. HU krtjgt in maart
van dat jaar 's nachts een ernstige hartaanval , gepaard gaande met een hevige
astma-aanval. De huisarts geeft hem een
injectie waardoor hij in staat is om twee
uur later weer normaal te ademen. HU
schrijft hem naast medicatie absolute
bedrust voor. Troost schrijft aan de Commissaris van de Koningin: 'Ik ben totaal
overwerkt; de laatste vier jaren ztjn ook
zoo moeilijk en slopend voor mijn gestel
geweest! Ik ben nu zover dat ik tweemaal
een uur per dag mijn bed mag verlaten en
opzrtten. De dokter beweert dat ik mij
iedere dag, al was het maar ter zake van
I

de uitslag is dat hij voor het uitoefenen
van zijn functie ongeschikt wordt verklaard. Hij geeft zelf toe dat hij ztch veel
eerder had moeten laten onderzoeken,
maar hij kon zijn werk niet loslaten.
Op 15 juli 1941 wordt hem eervol ontslag
verleend. Hij schrijft een brief aan de gemeenteraad waaruit blijkt dat dit afscheid
hem zwaar valt: 'Mijne Heeren, U weet
onder welke huiselijke omstandigheden ik
afscheid moet nemen als Burgemeesten
Mijn goede vrouw is nu al ongeveer anderhalf jaar ernstig krank en daarvan
veertien maanden onafgebroken aan haar
ziekbed gebonden en vele maanden in een
ziekenhuis verplee gd. Vandaag ( de laatste
dog van mijn ambtsperiode) zal zij een

) Zi" uoo, uitvoerige

informatie hierover: C. Verlooij, 'De opkomst en ondergang van een
veldwachter'.In: Het dorp Waddinxveen, l9e jrg. (2011), nr.2,p.35-43.
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ernslige operatie moeten ondergaon in
'E,uclokia' in Rotterdam, waarheen ik ruij
begeeJ voor een paar dagen. Ik leeJ' in
groote sponning en houd mij van (Jw ntecleleven overtuisd. Het valt mij te moeiliik
onder deze omstandigheden thons van U
allen en van hen, met wie ik zoovele jaren
prettig heb samengewerkt, persoonlijk
aJscheid te nenxen. Gocl zegene (J en cle
(Jwen alsmede onze mooie gemeente
Waddinxveen met haar nijvere bevolking.'

ari 1943 te Bennebroek; zljn vrouw in
Haarlem op 2 februari 1941. Beiden liggen
begraven op begraafplaats 'De Iepenhof'

in Hoofddorp.
Bronnen:

SAMH archief Waddinxveen: Bevolkingsregister gezinskaarten I9l0- I 939;
Burgerlijke Stand; secretariearchief; ac
205 inv.nr 1847 dossier P.A. Troost.
Goudsche Courant L920.
Het Vaderland d.d. l5-l -1941 .

Er is nog wel een probleem met de ambts-

www.genlias.nl

woning. Zodra een burgemeester zijn
ambt neerlegt, dient hU de dienstwoning
te verlaten. De gezondheidstoestand van

H. Glasbeek, Kent u z,e nog...de Wadclinxvene rs (Zaltbommel, 197 3).
C. Neven,, Dat dorp van toen, het is
voorbij (Alphen aan den Rrjn, 1990).
W.J. Verboom. Waddinxveen 7 50 jaar

mevrouw Troost laat een verhuizing voor-

alsnog niet toe. De aftrek van de ambtswedde voor de huur van de woning is

voor l94l bepaald op 450 gulden. Troost
zal drt bedrag als huur betalen tot hij daadwerkeluk vertrekt. Een nieuwe burgemeester is er nog niet, zodat de woning
niet direct nodig is. September 1941 vertrekt Troost uit Waddinxveen.
Pieter Arend Troost overlijdt op 22 febru-

(Zaltbommel, 1985).
C. Verlooij, 'Stakingen en sociale onrust in de jaren twintig'. In: Het dorp
Waddinxveen, 1993.
C.Verloorj en J. Verslurs Historisch Waddinxveen in beeld (Noorden, 2008).

C. Verlooij en J. Versluis Historisch
Waddinxv

e

en

he rle

eft (Noorden, 2002).

Burgemeester P.A. Troost en

zijn echtgenote.
(foto : particuliere collectie)
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