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V VOORD VOORAF
Waddinxveen geeft Johan Teters een ver-

Het is een gegeven dat bezoekers van een
museum over het algemeen het minst geinteresseerd ztjn in de afdeling archeologie. Oude bodemvondsten, vaak sterk gehavend, spreken blijkbaar minder tot de

rassend antwoord op deze Yraag.

Een tak van de archeologie is de maritieme archeologie. Op de bodem van de zee
liggen talrijke scheepswrakken waar al dan
niet onderzoek naar is gedaan. Enkele jaren geleden is in ons tijdschrift aandacht
geschonken aan een boek dat ging over
het Voc-schip Waddinxveen dat in 169l
bij de Tafelbaai in Zttd-Afrika is vergaan.

verbeelding dan schilderijen en meubelen.
Een enkele keer kan een spectaculaire bodemvondst de belangstelling van veel mensen trekken zoals de vondst in l9l I bU
Zwammerdam van schepen - platbodems
- uit de Romeinse tijd. Deze vondst was
zo btjzonder dat ook koningin Juli ana een

De voorwerpen die boven water zin gehaald, verrijkten onze kennis over de
Voc-schepen in het algemeen. Wat niet
opgehelderd werd, is waarom dit schip de
naam van ons dorp heeft gekregen. Willen
we meer specifieke kennis over de VOCschepen en hun bemanning verkrijgen,
dan is aanvullend onderzoek in de archieven noodzakelijk. Dan blijkt dat veel Waddinxveners bij de vaart naar Indië betrokken ztjn geweest. In het artikel Waddinxveners bij de Verenigde Oostindische
Compagnie wordt een eerste aanzet gedaan tot on derzoek naar de rol die dorpsgenoten uit het verre verleden hebben gespeeld in de roemruchte geschiedenis van
de Compagnie. Wellicht komen we door
onderzoek ook meer te weten over twee
andere schepen van de VOC die namen
van ons dorp droegen: het schip Groenswaard (I7 I4-I140) en het schip I'{oord
Waddinxv een (I1 1 8- 17 38)

bezoek aan de opgraving heeft gebracht.
Een andere, recente vondst waafaarr de
media veel aandacht hebben besteed, was

die van het skelet van een mesosaurus,
een prehistorisch dier dat voorkwam in de
subtropische zee die in de oertijd het huidige Limburg overspoelde.
Toch levert archeologie een belangrijke
bijdrage aan de geschiedenis. Vraag je aan
een archeoloog wat het belang van bodem-

vondsten is, dan krijg je als antwoord dat
de gevonden voorwerpen geen doel op zich
zljn, maar middel geworden om de levenswij ze van mensen uit het verleden te be-

schrijven en zo uit te vinden hoe de samenleving in de loop der tljd veranderde.
Wat zich in de bodem uit het verleden be-

vindt, kent een wettelijke bescherming.
Zo ztln er allerlei regels waaraan voldaan
moet worden, voordat men een terrein
bouwrijp kan maken. In onze gemeente
zljn talrijke nieuwbouwwijken verrezen,

.

Bij de laatste aflevering van ons kwartaalblad tn 2012 nodigt de redactie u urt zelf
op onderzoek uit te gaan. De geschiedenis
van ons dorp kent nog talrijke terreinen
waarop veel te verkennen valt. Met uw

maar van belangwekkende vondsten is tot

nu toe geen sprake. Amateurarcheologen
van onze vereniging hebben in het verleden het een en ander gevonden en daarvan in ons tijdschrift verslag gedaan. De
vraag rijst dan ook of Waddinxveen in archeologisch opzicht een belangrijke bijdrage aan haar geschiedenis kan toevoegen of dat het bij incidentele vondsten beperkt blijft. In ztjn artikel Archeologie en

bijdragen kunnen we ook in 20L3 een
boeiend blad blijven uitgeven.
De redactie
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ARCHEOLOGIE EN WADDINXVEEN
Johan Teters

Maastricht en Nijmegen. De aandacht
voor de archeologie van Waddinxveen is
jarenlang bijna non-existent geweest, al
zorgde de graafactiviteiten van het Waddinxveense Historisch Genootschap in de
jaren '90 voor een kortstondige opflikke-

Archeologie en Waddinxveen is een
ongemakkelijke combinatie. Bij archeologie denkt men snel aan de legendarische
Bijbelse steden in het Midden-Oosten of,
veel dichterbij, aan de oude Nederlandse
stadskernen zoals die van Amsterdam,
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Waddinxveen rond 1615. Goed te zien is de rechtlijnige nog middeleeuwse
verkaveling van het gebied. Door de intensieve turfwinning resteren thans nog alleen
de dijken en de wegen van dit middeleeuwse landschap (kaart van Balthasar
Floris zoon v an B erckenrode ; archief H oo ghe emraads chap Rij nland)
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ring. Het zal dan ook menigeen verbazen
dat de laatste vijftien jaren op Waddinxveens grondgebied enkele tientallen
archeologische onderzoeken zljn uitgevoerd en de gemeente wel degelijk belangwekkende archeologische waarden
kent. In de bodem zitten de resten van
twee middeleeuwse dorpskernen, een
kasteel, een dorpskerk en een aantal versterkte hoeves en landhurzen. Zelfs de
Romeinen hebben hun sporen nagelaten.
Het Groene Hart: een dynamisch landschap

Het Groene Hart met ztjn weiden, koeien,
sloten, meren en bruggetjes staat bekend

als een typisch Nederlands landschap.
Stil, statisch en rustiek: Oerholland, waaÍ
de tijd heeft stil gestaan. Het Groene Hart

kent echter een hoge ruimtelijke dynamiek. Het landschap is in de laatste achthonderd j aar een aantal malen radicaal

bijna tot onherkenbaarheid getransformeerd. Deze veranderingen deden zich
des te nadrukkelijker voor in de wijde
omgeving van het Waddinxveense.
Durzenden jaren lang was hier sprake van
een veenwildernis, doorsneden door veen-

stroompjes. Vaak wordt dan gedacht aaír
moerassen met allerlei riet en struikgewas. Waarschijnlijk is echter sprake geweest van een variatie van allerlei landschapstypes, waar het bindende element
de grote vochtigheid was. Een streek, die
in het algemeen niet voor landbouw ge-

schikt was, maar op bepaalde plekken
daar wel kansen voor kon bieden. Langs
de Gouwe lag het Waddinxveen, waarschijnluk zoals de naam aanduidt, een
veengebied, dat men alleen kon passeren
met natte voeten ("waden"). Of het veen

bewoond werd,

blijft een open vraag.

Helemaal uitgesloten is het echter niet.
Vooralsnog begint de officiöle geschiedenis van Waddinxveen in de dertiende
eeuw als een aantaL boerenkolonisten het
veen ontgint voor de akkerbouw (koren).
Zlj en hun nageslacht leggen het fundament van het huidige landschap. De

hoofdwegen Noordeinde, Dorpstraat, Jan

Dorrekenskade en Kerkweg, de meeste
dijken en de nederzetting rond de Dorpstraat - "het oude dorp" dateren alle uit
de Late Middeleeuwen.
In de eeuwen daarna ondergaatWaddinxveen grote ruimtelijke veranderingen. De

korenbouw wordt crÍca 1400 opgegeven
voor veeteelt, terwijl de veeteelt op haar
beurt langzaam verdwijnt voor turfwinning. Het veen in Waddinxveen levert namelijk een zeet goede kwaliteit turf, die
gretig wordt afgenomen door de bloeiende Hollandse steden. Zo populair is deze
brandstof dat uiteindelijk rond L750 meer
dan 907o van het land ten westen van de
'Wat
rest ztjn diepe
Gouwe is afgegraven.
en onafzienbare waterplassen, die economisch van weinig nut zrjn. Met name in
de negentiende eeuw wordt het land weer

ingepolderd. Het huidige landschap dateert grotendeels urt deze periode.
De intensieve en diepe turfwinning heeft
een verwoestende invloed gehad op het
archeologische bodemarchief. Een zeeÍ
groot deel van de aanwezige bodem is letterlijk in rook opgegaan in de stedeldke
haarden en fornuizen van Gouda en andere Hollandse steden. Om een indicatie te
geven hoe grootschalig de winning was:
Waddinxveen lag voor de grote ontginningen in de dertiende eeuw ettelijke meters boven de zeespiegel" Nu ligt de gemeente gemiddeld een meter of vier onder NAP. De bodem is soms meer dan
tien meter gezakt In zeeÍ grote gebieden
ztjn de archeologische waarden dan ook
grotendeels tot geheel verdwenen.
Maar dit is maat de helft van het verhaal.
De middeleeuwse dijken en wegen hebben de turfwinning grotendeels overleefd.

Het "skelet" van de middeleeuwse ontginning bestaat nog. Hier concentreert
zich bovendien al vanaf de middeleeuwen
de bewoning. Het huidige bebouwingspa-

troon van Waddinxveen heeft (dus) middeleeuwse wortels. Om een vertaalslag te
maken naaÍ de huidige archeologische
waarden: een zeeÍ groot deel van \i/addinxveen is archeologisch van zeeÍ beperkt belang, maat daar tussen liggen

-89-

kleinere gebieden die echte schatkamertjes kunnen zrjn.

Dorpstraat

Waardevolle gebieden
Wat zrjn nu de belangrijkste gebieden,
archeologisch gezren, in Waddinxveen?
Deze yraag kan alleen maar met de nodige voorzichtigheid worden beantwoord.
Er zin namelijk weliswaar veel aanwijzingen dat de hieronder genoemde gebieden van een hoge archeologische importantie zrjn, onderuoek is slechts zeef

archeologische belang van deze laatmiddeleeuwse nederzetting blijkt uit meerdere aspecten. Allereerst is onder dit dorp
sprake van een tn deze contreien vrij zeldzaam fysisch-geografisch fenomeen. Onder het dorp, bedolven onder meters klei
en veen, bevindt zrch een zandrge ophoging. Een natuurlijk hoger punt in het

mondj esmaat uitgevoerd.

de boerenkolonisten daarom deze bult als

Als eerste moet 'het oude dorp' langs de
Dorpstraat worden genoemd. Het hoge

landschap. Hoogstwaarschijnlijk namen

De Gouwe rond 1656. Boven de nederzetting rond de Dorpstraat.
In het midden het dorp bij de Waddinxveense brug.
Onderin de kaart, ten oosten van de GoLtwe,
het landhuis met de naam: 'De Groote Hoorn'. (SAMH)
90

de Gouwe. Voor het Noordeinde geldt, dat
iemand met een scherpe blik nog steeds
de boerderijterpen aan weerszijden van
de weg kan zien. Vermoedelijk dateren
deze uit de Late Middeleeuwen. De Bloemendaalseweg is een oud ontginningslint,

uitgangspunt voor hun ontginningen. Bovendien biedt een dergehjke verhoging ook
de nodige kansen voor bewoning ver vóór
de dertiende eeuw.
Voorts is op deze verhoging sprake van
bewoningscontinuïteit van 800 jaar. Tientallen generaties hebben hier hun sporen
nagelaten in een venige grondsoort, die
organisch materiaal zoals leer, botten en
kleding zeer goed bewaart. Bovendien
was dit dorp van 1400 tot 1700 ook nog
van enig belang. Een centrumdorp van re-

dat waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw
dateert: het oudste stuk V/addinxveen.

De oevers van de Gouwe zin een apafie
vermelding waard. Deze hebben al zeeÍ
lange tud bewoning aangetrokken. Op
oude kaarten zljn diverse kleine gehuchten, boerderijen, molens en mogelijk ook
landhurzen zoaLs "de Grote Hoorn" te zien.
Hoogtekaarten doen bovendien het bestaan van diverse omgrachte huizen (ver-

latief grote omvang, waar het kerkelijke,
economische en sociale leven in de streek
ten noorden van Gouda zrch afspeelde.
Het latere economische verval na 1700
heeft deze nederzetting rn zekere zin ge-

sterkte boerderijen, verdedigingswerken?)
verÍnoeden. Het verhaal over de Waddinxveense Gouwe moet nog geschreven worden, maar dat hier in potentie veel archeologische veffassingen aanwezig kunnen

spaard voor grote grondverstorende bouw-

projecten in de negentiende en vroege
twintigste eeuw. Met andere woorden: hier
is sprake van een archeologische monument, dat op zijn minst van regionaal belang is. Een extra vermelding verdient de
omgeving van de begraafplaats aan de
Kerkweg. Hier bevinden zich in de grond
de restanten van de laatmiddeleeuwse
dorpskerk die rond 1840 werd gesloopt.
Brug
Voorts moet de nederzettrng

bij

zljn,lijkt duidelijk.
Als laatste moeten hier de restanten

ge-

noemd worden van een Duitse verdedigingslinie uit de laatste V/ereldoorlog, de
zogenoemde "Vordere Wasserstellung" in
de westelijke polders. Het betreft hier een
waterlinie achter de roemruchte Atlantikwall. Echt oud is deze linie geenszins,

de Wad-

maar de zogenaamde archeologie van de

dinxveense brug genoemd worden. De geschiedenis van deze plek langs de Zutdkade en Noordkade is met de nodige ruad-

Tweede Wereldoorlog ma g zich de laatste

jaren verheugen in een stijgende belangstelling.

selen omgeven. Historische bronnen zyn
schaars, archeologische bronnen ontbreken vooralsnog. Vast staat de aanwezig-

Onderzoeken
Ondanks de hoge archeologische waarden is in bovenstaande gebieden vrijwel
geen onderzoek uitgevoerd. In de archeologische waardekaarten van Rijk en provincie was Waddinxveen namelijk grotendeels weggeschreven als een onbelangrijk
gebied, een niet ter zake doende vlek op

heid van een vijftiende-eeuwse woontohutze Souburgh ten noorden van
de Hefbrug over de Gouwe: een heus,
maar bescheiden kasteel in de polder! Bovendien is de ligging van dit kasteel bij
een al in de zestiende eeuw genoemde brug

ren

over de Gouwe een zeer interessante. Een

een behoorlijk volle kaart.

strategisch belangrijke plek, vlakbij de
grens tussen het Bisdom Utrecht en het
Graafschap Holland.

Toch ztjn in de laatste anderhalve decennia zo'n25 onderzoeken op Waddinxveense bodem uitgevoerd, voornamelijk in de

Zuidplaspolder en de Achterofsche polder.l) Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd:
in deze diepe uitgeturfde polders is toch
nauwelijks een archeologisch bodemar-

Overige gebieden

Van belang zrjn verder het Noordeinde,
de Bloemendaalseweg en de oevers van
9T
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Een aardige vondst uit de Dorpstraat. Steengoed uit de zestiende eeuw
met een zo genaamd boerendansmotief.

min of meer permanente Steentijdbewo-

chief aanwezig? Het ligt echter wat genuanceerder. De diepe afgravingen hebben
zeer oude grondlagen naar de oppervlak-

ning zeer ongunstige situatie.

De schaarse onderzoeken buiten de polders leverden echter wel de nodige vondsten op. Als eerste moet hier het onder-

te gebracht. Wie nu over de Zutdplas loopt,

begeeft zrch op aardlagen die zo'n 5000

jaar oud ztjn. Op luchtfoto's duidelijk

zoek van het Historisch Genootschap worden genoemd in het gebied Dorpstraatl
Veenkade (1996)3). Inàit, vanwege tijdsgebrek niet al te nauwkeurige onderzoek,
werd een schat aan zestiende en zeyen-

herkenbaar is dat daarbij een oud krekenstelsel tevoorschijn is gekomen. Archeologisch zeeÍ interessant, omdat datering en

geografie de mogelijkheid bieden voor
het voorkomen van Steentijdned erzetttn-

tiende-eeuws matertaal gevonden.

de vermaarde Vlaardingen Cultuur (3500
v.Chr. 2500 v.Chr.). Een cultuur die als
bestaansbron zowel de jacht als landbouw

welstand genoot. Een beeld dat conflicteert
veendolpen voorstellen. Belangrijker nog
was de vondst van een bescheiden hoeveelheid laatmiddeleeuws matertaal (kogelpotten, Jacobakannetjes). Genoeg om
in ieder geval de middeleeuwse oorsprong
van de nederzetting aan de Dorpstraat te

Op Éín uitzondering Distripark-Doelwtjkz) na hebben aI deze onderzoeken
blijkt

toen aan, of liev er gezegd naast de kust te
hebben gelegen: het krekenstelsel lag niet
in een vruchtbare bosrijke omgeving, maar

in een zout waddengebied. Een voor

de

met de bittere armoede die wij ons bij

had.

echter niets opgeleverd. Waddinxveen

Uit

rijkdom van vondsten kon geconcludeerd
worden dat het dorp in die tijd een zekere

gen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan

staven.

Ook zrjn er incidentele onderzoeken ge-

een

92

in de negentiende eeuw aangevoerd werd
om de bodem van de Zutdplas te verstevi-

weest langs de westehjke Gouwe oever,
onder meer op het voormalige Alblasterrein (Zuidkad)0, en op enkele gebiedjes
net ten zuiden van de Hefbrug5). Ook hier
werden de onderuoeken uitgevoerd door

gen.

Overigens is dat ophogen van gronden zenegentiende-eeuws
verschijnsel. Al vanaf de Late Middeleeu-

ker niet alleen een

amateur-archeologen met soms uiterst bescheiden middelen en onder forse tijdsdruk. Het resultaat was voornamelijk zeventiende en achttiende-eeuws materiaal
met een incidentele middeleeuwse vondst.
Hiermee blijft de vroege bewoning aan de
oevers van de Gouwe een mysterie. Er is

wen werden de gronden hier 'obemest"
met stadsafval uit de steden. Dit uit zich
onder andere in het veelvuldig voorkomen
van (Goudse) pijpenkopjes in de bodem.

De meer gelukkigen kunnen nog een
enkele koperen duit vinden. Vindt u derhalve een aantal van deze prjpjes in uw
achtertuin, dan hoeft dit dus niet te betekenen dat de vroegere bewoners kettingrokers waren: eerder is uw tuin ooit opgehoogd met de vuilnisbelt van Amsterdam
of Gouda.
De reeks van onderzoeken overziende,
kan gesproken worden van een toch onbevredigende situatie. Er is voor vele

alle reden te verwachten dat er middeleeuwse bewoning aan de Gouwe is geweest, maar tot dusver ontbreekt sluitend
bewijs. Dit verhaal geldt in extremis voor
de verkeerstechnisch zeer gunstig gelegen nederzetting aan de Waddinxveense
brug, waar vooralsnog geen flintertje
middeleeuws matertaal is gevonden.
Naast onderzoeken zljn er natuurlijk ook
vondsten, die min of meer toevallig ztjn
gedaan (al dan niet met behulp van een
metaaldetector). Het zou te ver gaan om
deze allemaal te bespreken, maar enkele
zeer bijzondere moeten hier toch worden
genoemd. Het gaat hier namelijk om een
tweetal Romeinse vindplaatsen. In 1936
werden langs de Kanaaldijk, ongeveer ter
hoogte van de Burgemeester Trooststraat
de restanten van een kruikamfoor gevonden uit de tweede of derde eeuw na
Chr.6). Precies 50 j aar later kwam er bij
graafw erkzaamheden aan de Zurdelijke
Dwarsweg7) een aanztenlijke hoevéelheid scherven naar boven, waar bij nadere beschouwing elf uit de Romeinse tljd
dateerden. De vondsten roepen de nodige
vragen op. Enerzijds ligt de befaamde
Limes, de grens tussen het Romeinse RUk
en het vrije Germanië, slechts een vljftiental kilometers verderop. De grote hoeveelheid Romeinse vondsten in Alphen,
Bodegraven en 'Woerden maken het eerder logisch dan uitzonderlijk dat ook
Waddinxveen zrjn Romeinse vondsten
kent. Anderzijds lijken de vondsten op
zich te staan: een verband met de vindlocatie ontbreekt vooralsnog. Het zou dus

tiendu rzenden euro' s profes sioneel onderzoek verricht in gebieden, die er niet toe

deden.

In

gebieden waar archeologische

waarden wel overduidelijk aanwezig lijken te zrjn, is vrijwel geen spade in de
grond gezet. Hier zljn belangrijke terreinen zonder onderzoek verloren gegaan.
Bedreigingen

Zoals gezegd bevinden zich de belangrijkste archeologische terreinen op en langs
de oude middeleeuwse dijken en nederuettingen: de van oudsher bewoonde gebieden in Waddinxveen. Met een minimaal
rnztcht in bouwkosten kan men ztchvoorstellen dat juist hier de bebouwingsdruk
het grootst is. De vo orzieningen (scholen,

winkels etc.) zljn dichtbij, bovendien is
de grond hier wat minder papperig. De
stroom van nieuwe bouwprojecten in deze
gebieden leidt tot een voortschrijdende
degradatie van het archeologische bodem-

archief. Dit laatste verschijnsel wordt bovendien versterkt doordat steeds hoger en
zwaatder gebouwd wordt. De oude methode van een paar slieten in de bodem volstaat niet meer, gekozen wordt voor diep
heiwerk en het verbeteren van de toplaag
door het verwijderen van het veen en het

ook kunnen gaan om grond die van elders
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De molenstomp op het Alblasterrein (Zwidkade),
die bij grondwerkzaamheden in 2010 ontdekt werd.

ophogen met zand.
Natuurlijk is dit in vele Nederlandse steden een heel normaal verschijnsel, maar
daar vindt tenminste professioneel archeologisch onderzoek plaats. In Waddinxveen
gebeurt dit echter vooralsnog niet of nauwelijks. De reden hiervoor is dat de genoemde archeologisch belangrijke gebieden geen enkele bescherming genieten.
Wie in de Dorpsffaat ztjn huis wil renoveren, kan ongestraft 800 jaar bodemarchief
weggraven. De laatste twintig jaar zljn zo
diverse bouwprojecten uitgevoerd zonder
dat daarbij archeologisch onderzoek
plaatsvond. Een dramatisch recent voorbeeld is de bouw van de woningen op de
locatie Reehorst (Dorpstraat). Bij de
grondw erkzaamheden kwamen in 2010
toevallig de restanten van een vermoedelijk middeleeuwse boerderij naar boven
inclusief boomstronken en skeletten van
runderen. Ook werd een beerput aangesneden met achttiende-eeuws materi aal.
De locatie werd de volgende dag vergra-

ven, zonder dat daarbij onderzoek plaatsvond. In hetzelfde jaar kwam bij de A1blaslo catte, een voormalig houtbewerkingsbedrijf langs de Zurdkade, bij grondverbeteringswerkzaamheden een zeven-

tiende-eeuws molenfundament

te

voor-

schijn. Op enige afstand lagen enkele
middeleeuwse vloertegels. Een interessante locatie derhalve, die echter maandenlang onaangeroerd bleef, voordat de
fundamenten zonder onderuoek werden
vernietigd.

Dat in Waddinxveen zo hchtztnnig met
archeologisch erfgoed wordt omgesprongen, kan niet alleen aan een jarenlang ongeïnteresseerd of niet goed geïnformeerd
gemeentelijk apparaat worden toegeschreven. Eerder is sprake van een onfortuinlijke samenspel van omstandigheden.
De gemeente volgde namelijk getrouw de
regels van Rijk en provincie, die simpelweg de archeologische waarden van Waddinxveen vergeten waren. Dat de gemeente beter had moeten weten is een juist
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maar ook een makkehjk oordeel. Veel
kleinere gemeenten missen nu eenmaal
de kennis en de middelen die nodig zljn
om een goed rentmeester te zrjn voor de
archeologische waarden op hun grondgebied. De huidige archeologische wetgeving legt zwaÍe verplichtingen op aan de
gemeenten zonder daarbij de benodigde
middelen beschikbaar te stellen. Bovendien zet de gemeente Waddinxveen zich
sinds kort wel in voor archeologie. Inmiddels is een gemeentelijke archeologische
waardenkaart ontworpen met bijbehorend

beleid. Waarschijnlijk zullen deze in de
loop van 2012 van kracht worden. Daarbij zullen veel van de al eerder genoemde
gebieden wel de bescherming krijgen die
ze verdienen.

De beste bescherming komt echter niet
van een gemeentelijke instantie, maar van
een (dorps)gemeenschap, die geeft om
haar eigen geschiedenis. fn deze zin valt
het te betreuren dat de archeologische
afdeling van het Historisch Genootschap

niet meer bestaat. Deze is een stille dood
gestorven doordat de huidige archeologische wetgeving de mogelijkheden voor
amateur-archeologen voor zelfstandig

onderzoek sterk beperkt.

Dit

betekent

evenwel niet dat alle mogelijkheden zrjn
afgesneden. Een eigen Waddinxveense
archeologisch afdeling zon bovendien
zeer nuttige ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten voor professionele archeologen. Verwezenkan hier worden naar de amateur-archeologen van
"Golda" in Gouda. Moge dit artikel de
aanleiding ztjn voor een hernieuwde en
actieve betrokkenheid van Waddinxveense amateur-archeologen bij de archeologie van Waddinxveen!
De auteur Johan Teters ( 1970) studeerde
planologie en erfgoedstudies. Hij werkte
een tweetal jaren als ambtenaar bij de gemeente Waddinxveen en was daar onder
andere verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid (monumenten en archeologie).

Noten:
1) Ik verwijs onder andere naar: Borsboom, A.J., 2005: Sponpark Burgemeester Warnaat;

.

2)

^,
r)

..

4)

l)
o)

gemeente Waddinxveen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (RAAP-notitie 1071), Amsterdam.; Kruil S. de,2009: Plangebied
Bentwoud. Gemeentes Rijnwoude en Waddinxveen. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) (RAAP-rapport 1903), Amsterdam.;
Roessingh, W, 2006: Waddinxveen - Coenecoop IIL Een bureauonderzoelc. (ADC Rapport643),Amersfoort.; Waal, M.S. de,2004: PlangebiedWaddinxveenTriangel,
gemeente Waddinmeen; een inventariserend archeologisch onderzoek (RAAP-rapport
l03l), Amsterdam.
Ras, J., 2005a: Waarderend archeologisch onderzoek door middel van grondboingen
project Doelwijk, Distripark; fase 2, Waddinxveen, SOB research, Heinenoord.
Vy'erkgroep Bodemonderzoek, 1997: Meekijken DorpsstraaíVeenkade meer dan de moeite waard, in: Het dorp Waddinxveen,93-96.; Werkgroep Bodemonderzoek, 2001:
Bodemvondsten Dorpsstraat/Veenkade -2, in: Het dorp Waddinxveen.
Grinrv"n, P. van & Ii. ,u, der Kooij, 20lO: Een booànderzoek op het terrein Alblas in
Waddinxveen Zuidknde ó2, AWN afdeling Rijnstreek.
Hitg..r, M., 1994: Sporenonderzoek zuiàkade , in: Het dorp Waddinxveen 2, jurri 1994.
Akkerman, C.J.W., 1989: Bijzondere vondst van Romeins aardewerk bij Waddinxveen,

in: Golda 4.26-32.

7) Akk.r-ur,'C.1.W.,

l99O: Fragmenten van Romeins aardewerk

Informatie-blad Oudheidkundige Werkgroep " Golda", 63-66.
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Waddinxveen,

EEN VO ORUIT ZIF,.NDE BLIK?
T. de Kruijf

Na de Bevrijding werd de in 1941 benoemde burgemeester H.B.N. Mumsen
geschorst, omdat eerst zijn gedrag in de
oorlogsjaren moest worden nagegaan.
Hij werd per I januari 1946 echter weer
in zijn functie hersteld. In de schorsingsperiode werd hij vervangen door A.P.F.A.J.

Albarda, die eerder burgemeester van
Vriezenveen was geweest. Om dezelfde
reden konden de leden van de gemeente-

raad ook niet direct hun zetel in de raad
weer innemen. Via een tamelijk ingewikkelde procedure kwam er tijdelijk een
door de Commissaris van de Koningin
benoemde gemeenteraad, die in september 1946 vervangen werd door een nieuw
gekozen raad.

Het volgende gaat over een deel van de
eerste vergadering van de tijdelijke gemeenteraad, die op 22 november 1945
werd geïnstalleerd en waarvan voor het
eerst een vrouw deel uitmaakte, namelijk
mevrouw F.T. van der Torren-Veendorp.
Nadat de burgemeester Albarda iedereen
had verwelkomd, hield hij vervolgens een
toespraak tot de nieuw e raad. Hij hoopte
op een goede samenwerking en vervolgde
ztjn betoog met een rondblik over de gemeente, waarbij de verschillende onderwerpen aan de orde kwamen, waarmee de
ruad te maken zou kïijgen. Hij ging onder
andere in op de huisvesting, de werkgelegenheid, de zoÍg, de financiön, het onderwijs en de politie. Nadat hij al deze beleidsterreinen, zoals we dat tegenwoordig
noemen, had behandeld, wilde hij ook nog
iets zeggen over de toekomst van ons dorp.
Hij realiseerde ztch dit niet te kunnen,

maar loste het op door te gaan vertellen
hoe naar zrjn mening V/addinxveen er
over vijftig jaar zou (kunnen) uttzien, dus
in L995. Dit in de raadsnotulen opgenomen verhaal is in het volgende woordelijk
weergegeven.

Na de weergave ervan is in een korte na-

beschouwing vermeld hoe in een dag- en
in een weekblad verslag is gedaan van de
vergadering van 22 november 1945 en is
het verhaal van de burgemeester vergeleken met de feitelijke toestand in 1995.
Burgemeester Albarda aan het woord
"Het is duidelijk, dat men over 50 j aar de
Bevrijding, welke wij thans hebben meegemaakt, feestelijk zal gaan herdenken.
In mijn gedachten zal ik u nu een stuk
voorlezen uit de ochtend-editie van 5 Mei
1995 van het Jubileumnummer van het
Waddinxv e en s che Da gblad, v oorheen Veldwijk en Zonen De Redacteur heeft een
artikel gewijd aan de ontwikkeling van
ons do.p in de laatste 50 jaren, het luidt
als volgt:
Het is misschien voor onze Lezers wel
interessant eens na te gaafi hoe het er in

Waddinxveen tijdens de Bevrijdingsfeest
in het jaar 1915 uttzag en hoe ztch een en
ander heeft gewij ztgd.
De eigenhjke Bevrijdingsfeesten werden
eerst gevierd aan het einde der maand
Augustus tegelijk met de viering van den
verj aardagvan Koningin Wilhelmina. Men
hield o.a. een voor die dagen geweldigen

optocht van wel twee kilometer lengte.
De vraag was echter hoe deze stoet door
de smalle wegen en straten te leiden. Geen
enkel plein was aanwezig, de wegen had-

den nog geen onderlinge verbindingen,
zoodat men vaak denzelfden weg heen en
terug moest gaan. Het fabrieksterrein van
Dobbelmann bood gelegenheid om te
keeren. Deze fabriek was toen n.l. al wel
gebouwd maar nog niet in gebruik, in
zooveffe, dat de Canadeezen in de loodsen allerlei veroverde springstoffen hadden opgeslagen. 's Avonds werd er een
vuurwerk afgestoken op een terrein waar
wij thans het Dobbelmann-dorp kennen
met haar vriendelijke- en middenstandswoningen.
Wat is het van het toenmalige Fabrieksbe-
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stuur toch verstandig geweest de huisvesting der arbeiders zelf ter hand te nemen. Toch moet het gezegd worden, dat
het Gemeentebestuur in die jaren van na
den oorlog '40-'45 volop heeft meegewerkt den bouw van het dorp te begunstigen. Maar het particulier initiatief kan de
stichting van zoo'rt riante arbeiderswijk
nu eenmaal beter ter hand nemen dan de
Overheid, dat was toen aI net zo als nu.
Het Gemeentebestuur uit die dagen moet
ook hier vermeld worden. Omdat in de
oorlogsjaren hier en daar de Bevolkingsregisters wat in de war waren geraakt, was
het moeilijk normale verkreztngen te houden. Men vond een tusschenweg in den
z.g. Nood-Gemeenteraad. Opmerkelijk is
daarbij , dat hierin voor het eerst in den
Waddinxveenschen Raad een vrouw zitting had n.l. Mevrouw van der TorrenVeendorp; zLj is dus als het ware de politieke Grootmoeder van de huidige drie
dames, die onze Raad sieren. Maar die
eerste Gemeenteraden direct na den oorlog moeten ook daarom geroemd worden,
omdat zij een open oog hebben gehad
voor de toekomst van hun sterk uitgroei-

ende gemeente. Na heel wat moeilijkheden kwam er in die dagen een Uitbreidingsplan voor de gemeente tot stand waaraan
wij thans te danken hebben, dat verschillende takken van bestaan, welke de gemeente van oudsher heeft gehad, zoo harmonieus zrjn ondergebracht in één ver-

band met de zich snel ontwikkelde en
bijna alles overheersende industrieën. Het
mag toch maar geconstateerd worden, dat
er weinig gemeenten zljn waar voor de
fabrieken zulke gunstige vestigingsvoorwaarden waren als hier en waar de arbeiders zoo tot hun genoegen konden wonen.
gij zult het niet gelooven,
maar daar bij de vele meters breede Koningin Beatrixkade, waar wij nu die mooie
huizen-blokken kennen, was toen nog de
z.g. Zutdkade, een smal dijkje met heele
lage huisjes, waartusschen hier en daar

Maar lezers

fabrieken der meubelindustrie oprezen.
Het is grappig in dit verband te vermelden
dat "Stad en Landschap" het Instituut, dat
met profetische blikken, de uitbreidingsplannen voor de gemeente ontwerpt, in
die dagen daar ter plaatse een weg ontwierp van slechts enkele meters breedte
met bescheiden arbeiderswoningen, ter-

wijl

In

een autoparkeerterrein ontbrak.

1945 lag Waddinxveen nog aan het
spoor, doch dat heeft niet lang meer geduurd, het dure lijntje rendeerde niet; wij
danken daar thans aan den mooien weg
naat Boskoop, die op den spoordijk werd
ontwo{pen. Toch zljn de plaatselijke verbindingen daar zeker niet minder door geworden. fmmers toen af en toe een treinde
naar Gouda, dat altij d té laat kwam voor
aansluiting op de treinen naar Rotterdam,
Den Haag en Utrecht en nu om het kwartier de prachtige autobussen naaÍ Gouda
en Boskoop. Waarbij wij nog het voordeel
hebben, dat Verheul's Carosseriefabrieken,

welke in L945 alhier ook al een groot bedrijf vormden, op dit traject steeds hun
nieuwste bussen plegen te laten loopen om

te zien of zrj ook in de practijk voldoen.
In 1945 werd de Gouwe-overgang gevormd
door een reusachtige hefbrug van 42,5
Meter hoogte. Het gevaarte stond in het

Burgemeester A. P. F.A.J. Albarda
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landschap alsof het een kleerenrek voor
een Goliath was. V/ij kunnen nu met recht

trots ztjn op ofize onopvallende practische electrische schuif-bascule brug.

Waar wij thans "Concordia" kennen met
haar goed ingerichte zaLen,, plaats biedend

voor 1000 personen, was toen slechts een
cafét1e, eigenlijk een oud schoolgebouwtje, waar men bij feestelijke gelegenheden
soms wel 200 menschen inperste. Wie zou
dat alles denken als hij nu 's avonds gezelhg een kopje thee drinkt op het mooie
terrasje van "Concordia" langs de Gouwe.
Nog veel van dien aatd zou er te vermelden zíjn, maar tenslotte is dit alles nog
niet zoo lang geleden, dat niet vele ouderen ztch dit nog wel zullen herinneren.
Toch moet het geconstateerd worden, dat
deze ongekende ontwikkeling onzet gemeente nooit zóó goed zou zljn verloopetr,
indien er na den oorlog '' 40-'45 niet een
reeks Gemeentebesturen en Gemeenteraden waren geweest, die het aangedurfd
hadden, om met groot risico voor hun
populariteit, de gemeentenaren veel nieuws
te geven, wat eerst later door allen dank-

baar zou worden aanv aard.
En hiermede is mijn gewaagde toekomstbeschouwing beëindigd. Vergeef het mij

ik hier of daar ter wille van de
duidelijkheid wat heb overdreven. Heel
sterk geldt het de mensch wikt, God bewanneer

schikt. "

Berichtgeving in de pers
In het toen nog nieuwe Weekblad voor
Waddinxveen was in het nummer dat een
dag later verscheen, zonder verder commentaar dezelfde tekst afgedrukt als in de
raadsnotulen is opgenomen. In Groot Gouda, Algemeen dagblad voor Gouda en
omstreken verscheen eerst op maandag26
november een verslag van de raadsverga-

dering. De journalist, die verslag deed
van de vergadering, noemde dit een
'geestige en soms ironische beschouwing',
waarbij 'vooral de plaatselijke bebouwing

het moest ontgelden'. De verslaggever
bleek goed te hebben opgelet, want de burgemeester had in zljn beschouwing over

hij bij zrjn aantreden had
aangetroffen, opgemerkt dat de woningnood slechts voor een klein deel was te
wijten aan de oorlog. De nalatigheid van
de vooroorlogse gemeentebestuurders om
in de goedkope jaren huizen te bouwen
was fiaat ztjn mening echter de hoofdoorzaak.
de toestand, die

Stand Yan zaken in 1995
Het weidse vetgezicht op de toekomst dat
de burgemeester schilderde, blijkt in 1995
toch niet op de door hem geschetste wtjze
te zljn gerealiseerd. Er reed en rijdt nog
steeds een trein, die ondanks de haperingen redelijk voldoet. Er was dus in L995

nog geen nieuwe weg naar Boskoop en
nog steeds is het bij plannen gebleven.
Ook de futuristische brug over de Gouwe
Laat nog op zich wachten en als die er
komt dan zal toch naat op een andere
plaats moeten worden gezocht, want de
hefbrug is ondertussen een rijksmonument
geworden. Toen de burgemeester over
'Concordia' sprak, had hij blijkbaar een
groot dorpshuis voor ogen, dat zou kunnen worden gebruikt voor evenementen
als toneeluitvoeringen, concerten, activiteiten voor de jeugd, vergaderingen en
dergelijke. Het is er nog niet van gekomen, al waren er wel verschillende planneÍr. Zo was er in 196911970 in het Weekblad van Waddinxveen zelfs een schets
opgenomen om aan te geven hoe een
gemeenschapscentrum er uit zou kunnen
zien. Noch de burgemeester noch de overige leden van de raad konden bevroeden
dat de genoemde industriële activiteiten
(vrijwel) geheel uit Waddinxveen zouden
verdwijnen. In L945 was in redelijkheid
ook niet te voorzien dat er zulke grote veranderingen zichin latere decennia zouden
voltrekken, waarbij arbeidsintensieve bedrijven het niet vol konden houden tegen
de concuÍïentie uit andere landen. Andere
deels elkaar beinvloedende factoren waren de kleinschaligheid en gebrek aan innovatie. Daarnaast ging ook door mismanagement wel eens een bedrijf ten onder.

Alleen zeer gespecialiseerde bedrijven
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Het "Centrum" met een capaciteit van maximaal 200 bezoekers, dat volgens burgemeester
Albarda in zijn vergeficht in 1995 vervangen 7ou zijn door een fraai zalencentrum,
genaamd 'Concordia', met 1000 plaatsen en een terras aan de Gouwe.
overleefden het soms. Toch verdween de
werkgelegenheid niet uit het dorp, want

Gemiste kans?
Het is jammer dat het in 1945 door de bur-

met de komst van transport-, distributieen andere dienstenverlenende bedrijven
ontstond een nieuwe werkgelegenheid.
Over de omvang van de bevolking liet de
burgemeester zich minder duidelijk uit.
A1 geeft hij met zljn opmerking over een
'sterk uitgroeiende gemeente' wel aan dat
Waddinxveen groter zou worden dan in
1945. In ieder geval kon hij niet weten dat
Nederland en ook Waddinxveen na de
Tweede Wereldoorlog zo'n sterke bevolkingsgroei kende.
Slechts ten aanzien van één punt sloeg de
burgemeester de spijker op de kop, want
in 1995 zaten er inderdaad drie dames in

gemeester geschetste toekomstbeeld in
vergetelheid is geraakt. Zljn verhaal zou
beter tot ztjn recht" zljn gekomen als al in
1995 met 50 jaar Bevrljding, of bij het vljftigj arrgjubileum van het Weeklad van het
Waddinxveen zou zíjn opgehaald en een
vergelijking gemaakt met de toen actuele
situatie. De lezer heeft de mogelijkheid
dit alsnog te doen, maar dan met die in

de gemeenteraad: Mevr. T.M.B.

2012.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
AC-205, inv. nr. 2L24 (notulen vergaderingen Gemeent eruad 1945-1 950).
SAMH archief gemeente Waddinxveen
AC- 1 184 (Weekblad voor Waddinxveen), inv. nrs. 2 (met 1945-mei 1946)
en 16 (mei-sep 1995).

Gerts,

Mevr. A Vermeij en Mevr. M.C. Wientjesvan der Velden. Overigens telt de raad nu
zes

vrouwelijke leden.
99

WADDINXVENERS BIJ DE VERENIGDE
OOSTINDIS CHE, COMPAGNIE
C.J. van Veen

Veel Waddinxveense schoolkinderen hebben tijdens de geschiedenisles in de vorige eeuw noar de prachtige schoolplaten
'Op de reede van Bantam 1598' en 'Binnenkoruende vloot voor Amsterdam 1665'
van J.H. Isings gekeken, terwijl de onderwijzer met verve vertelde over de Verenigde Oostindische Compagnie. In zijn verhaal kon hij geen enkel verband met Waddinxveen leggerl, omdat de archieven van
de Verenigde Oostindische Compagnie
ltaLtw*€lijks ontsloten waren. It{u dit wel

het geval is, beschikken wij over een schat
aan gegevens die voor de lokale geschie-

denis zeer interessant zijn.

De Verenigde Oostindische Compagnie,
onderverdeeld in zes Kamers, werd na
moerzame onderhandelingen met de Staten Generaal op 20 maart L602 opgericht.
ZLJ l<reeg voor de duur van 2l jaar het monopolie voor de vaart vanuit de Republiek - beoosten Kaap de Goede Hoop en
door Straat Magalhaes. Kooplieden van

Schoolplaat 'Op de reede van Bantam 1598'van Isings
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ren. Bij vertrek ging men een dienstverband aan voor een aantaljaren, drie jaar
voor de zeelieden, vij f jaar voor het overige personeel . Deze termijnen golden uitsluitend voor de diensttijd in Azté, heenen terugreis bleven er buiten.
Het grootste aandeel van de vertrekkers
werd gevormd door zeevaÍenden en soldaten, wat in de Republiek in toenemende
mate beslag legde op de arbeidsmarkt voor
deze beroepscategorieën. Dat leidde ertoe

verschillende Hollandse en Zeeuwse steden investeerden in deze onderneming
een voor die tijd fabelachtig kapitaal van
bijna zesenhalf miljoen gulden, waarvan
de kooplieden van Amsterdam 57 procent
voor hun rekening namen. De Compagnie
groeide uit tot een veelkoppige multinational, de eerste ter wereld met eigen aandelen. Ze was niet alleen koopmafi, maar
ook reder en scheepsbouwer. Ze stichtte
vestigingen, vooral in Afrika en Azlé, waar
een aanzienlijke macht werd opgebouwd
die ondersteund werd met bewapende handelsposten. De Compagnie mocht van de
Staten Generaal oorlog voeren en verdragen met vorsten in Azrë sluiten. Zo werd
ze etgenlijk een handelsonderneming met
de machtsmiddelen van een staat.

dat de Verenigde Oostindische Compagnie
manschappen uit het buitenland ging werven, met name uit de Duitse staten. Gedu-

rende haar bestaan kwam zestig procent
van de soldaten en veertig procent van de
zeevarenden van buiten de Republiek.ZIj
kwamen vaak uit de maatschappeluk lagere klassen.

Manschappen
In de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw ztjn grote aantallen personen
in dienst geg aan van de Verenigde Oost-

Waddinxveners

In de periode L633-I794 scheepten crÍca
200 Waddinxveners zich in op een van de
schepen van de VOC en daarmee begon
voor hen een ongewisse toekomst. De helft
van hen zou het vaderland nooit meer te-

indische Compagnie en naar de Oost vertrokken, veelal wel met de bedoeling om
na verloop van tljd naar Europa terug te ke101

Goede Hoop een zeemansgraf vonden.
Het schip bleef bijna drie weken in de
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Kaap liggen om vervolgens de reis voort

te zetten naar Batavia waar het 11 juni
Il44 aankwam. Jan Muskepus overleefde
de overtocht en daarna de vaak barre omstandigheden in de tropen, want we weten
dat hij op 10 januari L746 vanuit Batavia

op het schip Nieuwland vertrok, op weg
naaÍ zin vaderland, naar Waddinxveen,
dat hij evenwel nooit heeft bereikt, want
het schip verging tussen Batavia en de
Kaap.
)."-l r

Een van de vele ongelukkigen was ook
Johannes Ziebroek. Hlj vertrok als 'ziekentrooster' met de Ztlveren Leeuw naar
Batavia, maar zeYen dagen voor aankomst overleed hij op zee. Hij moet nog
jong geweest zrjn, want hij had zin vader
en moeder aangew ezen als begunstigden
bij uitbetaling van een deel van zljn loon.
Als een schip de rede van Batavia was
binnengevaren, werden onmiddellijk de
zieken van boord gehaald om naar het
hospitaal gebracht te worden. Het overkwam onder anderen Jan Blom, Egbert
van der Bijl en Frans Stam. Zi hebben
niets van de Oo st gezien, want ztj overleden binnen enkele weken, waarschijnlijk
aan uitputting of aan de vlektyfus die op
veel schepen heerste. Van hen die wel
'gezond' in Batavia aan land gingen,
stierven velen binnen twee jaar wat veroorzaakt werd door de onhygienische
omstandigheden in de Oost. Bijna een
kwart van de Waddinxveners trof dit lot.
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Tbkening vnn een metroos in het reisjournaal van de 'Gelderland', Ió02

Op reis
Om een beeld te vormen hoe de Waddinxveense jongens en mannen in dienst

rugzien, omdat z4 tijdens de reis of gedurende hun dienstverband ergens in Azre
overleden.Zo ging Jan Muskepus in november L7 43 op de rede van Texel als lichtmatroos aanboord van het schip Woitkensdo{p
van de Kamer van Amsterdam, een groot
schip met een tonnage van 800 ton. Aan
boord waren 136 zeeyaÍenden en 135 soldaten van wie 15 tussen Texel en Kaap de

van de Verenigde Oostindische Comp agnie kwamen, kiezen we de vaart van de
Kiefhoek in Tl 19, een 832 ton metend
schip van de Rotterdamse Kamer van de
VOC dat in 1101 op de eigen scheepswerf
gebouwd was. Zowel de zeemannen als
de soldaten werden voor het overgrote
deel via ronselaars of 'volkshouders' bij
de VOC aangebracht. Na dienstneming
lieten deze ronselaars zich goed voor hun
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Sihe,epskist van; een
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diensten betalen. De verse sol daat of matroos liet op het soldijkantoor van de Kamer een schuldbekentenis meestal ter
waarde van 150 gulden - registreren, waarmee hU de volkshouder betaalde die onder andere voor een scheepskist met inhoud had gezorgd.
Uit Waddinxveen gingen vier mannen met
de Kiefhoek mee: Wouter Winckel, Salomon Schrick, Gerrit Verschrieck en Jan
Jonker. Hun 'beroep' was achtereenvolgens bosschieter, soldaat, matroos, kwartiermeester. Salomon Schrick was voor
hij vertrok naar notaris Cornelis de Bruijn
in Waddinxveen gegaan om een schuld-
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te Rotterdam een schuldbekentenis.
De Kieflroek voer op 15 december Lllg
uit van de rede van Goeree. Aan boord waren 269 man van wie 162 zeevarende en
98 sol daat. Het overgrote deel was afkom-

stig uit Rotterdam. Het Indië-avontuur
was voor Salomon Schrieck van korte
duur. Hij overleed al op 29 maart in Kaap
de Goede Hoop, drie dagen nadat de Kiefhoek daar was aangekomen. Op dit deel
van de zeereis naat de Oost waren al veer-

tien opvarenden gestorven. Salomon's
broer Claes zou niets van zin geleende
geld terugzien, want de Compagnie betaalde pas gage uit als de manschappen in de
Oost waren aangekomen.

bekentenis op te laten stellen. HU had van
zljn broer Claes 148 gulden en 10 stuivers
geleend die hij in 17,5 maand zou terug
betalen door zin gage van negen gulden

De Kiefhoek kwam op 11 juni 1720 in
Batavia aaÍl, na een reis van bijna een half
jaar Het schip keerde niet meer naar de
Verenigde Republiek terug, maar bleef in
de Oost, waar het in 1729 uit de vaart werd

per maand door de Rotterdamse Kamer
aan hem te laten uitbetalen. Waarschijnlijk
had Salomon dat geld nodig om ztjn
scheepskist te bekostigen. Jan Jonker
daarentegen tekende op het Voc-kantoor

genomen.

Gerrit Verschrieck overleefde de ontberingen van de tropen niet: op 9 juni ll2l
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overleed hij 'ergens' in Azlé. Wouter Winckel en Jan Jonker daarentegen wel. Wouter repatrieerde in l12l met het schip Ter

archieven. Een tweetal voorbeelden uit de
akten die opgesteld zljn door de Waddinxveense notaris Cornelis de Bruijn ,Iaat
zren welke tragiek soms achter de oostindiëvaarders schuilg aat.
Wat is er in Krijntje Cornelis Ramp, weduwe van Cornelis Pietersz Booterman, omgegaan toen ze te horen kreeg, dat haar
meerderjarige, ongetrouwde zoon Pieter
op zljn thuisreis uit de Oost op het schip
Elisabeth van de Kamer van Amsterdam
in 11 17 vlak voor zrjn overlijden ztjn testament had gemaakt, waarin hij haar tot
enig erfgenaam benoemde. Haar zooÍr

Horst en Jan in 1124 met de Groenswaart.

Het verhaal bij de namen
In de administratie van de Verenigde Oostindische Compa.-enie lezen we de zake-

lijke gegevens van de mannen die bij haar
in dienst traden zoals hun namen,, de uitbetaalde ._sa..qes en het al dan niet hebben
van een schuldbrief. Om meer van hen te
weten te komen moeten we andere bronnen aanboren, bijvoorbeeld de notariële
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Verzoek tot uitbetaling van de gage en de overhandiging van de scheepskist

van de overleden Pieter Cornelisz (SAMH)
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was in l7l4 naar de Oost vertrokken onder de naam Pieter Cornelisz., dus zonder

Veel vragen

Dit artikel bevat een eerste verkenning

Schellenberg voor de Kamer van Rotterdam
naar Indië vertrokken. Daar is hij gaan
varen op de sloep De Vlieger waarmee hij

van de geschiedenis van Waddinxveners
bij de Verenigde Oostindische Compagnie.
Veel vragen moeten nog beantwoord worden. Waarom monsterden de mannen zich
aan voor een reis naaÍ de Oost, terwijl ze
ongetwijfeld op de hoogte waren van de
risico's? Werden ze gedreven door affnoede? Opvallend in dit opzicht is dat negentig procent van hen een schuldbrief tekende. Voor extra verdiensten hoefden ze niet
naar Indië te gaan, want de lonen die de
Bewindhebbers van de Compagnie uitbetaalden, waren lager dan de lonen in het
vaderland. Konden ze hier geen werk vinden, met name in de wintermaanden? Voor
wie deden ze het? Van enkelen weten we
het, omdat ze een maandbrief hebben getekend, waarin de begunstigden worden
genoemd. Zo konden de drie kinderen
van Abraham van Noppe van wie de moeder gestorven was, jaarlíjks drie maanden
loon van hun vader ophalen op het kantoor van de Kamer van Rotterdam.

in 17 L2 weer teruggekeerd is in Batavia.
In dat jaar is hij met een padtjal naar

Bovenstaande vragen kunnen we met veel
andere aanvullen. Het beantwoorden er-

Padangh gegaan waar hij, na examen gedaan te hebben, in Ll 13 is opgeklommen
tot stuurman. En dan zljn de ouders het
spoor van hun zoon Isaak bijster. Om er

van zal veel onderzoek vergen, waarvan
we op voorhand kunnen zeggen dat het
resultaat uitermate boeien d zal zrjn.

achternaam. Nu moet zrjbewrjzen dat Pieter haar zoon is. Daartoe getuigen schout
en schepenen van Waddinxveen, zodat ze
de scheepskist met goederen en de gage

die haar zoorr nog tegoed heeft, kan opha-

len bij de Bewindhebbers van de Kamer
van Amsterdam. Maar Krijntje is oud - in
de akte staat: 'hoge ouderdom' - en daar
om geeft ze aan haar dochter Catharina
Booterman, die in Delft woont, volmacht
om dit in haar plaats te doen.
Niet minder tragisch is het verhaal van
Claas Radder en ztjn vrouw Pieternella uit
Zurd-Waddinxveen. Zíj verkeren in grote
onzekerheid over het lot van hun zoon
Isaak. Ze hebben geruchten vernomen dat
hd overleden zou zin, maar zlj hebben dat

niet bevestigd gezien Wel weten zlj vrij
nauwkeurig welke rerzen hij heeft gemaakt. In maart 17 l0 is hij met het schip

toch achter te komen hoe het hun zoon
daarna is vergaan, geven zij op 4 december ll L9 aan Barendt Andrtesz, wonende
te Rotterdam op de Schielandsedijk, die
weer naar de Oost uitvaart op het schip
Groenswaart, volmacht om in Batavia of
op andere kusten en plaatsen na te gaan of
Isaak is overleden. Zo ja, dan mag hij bij
de heren van de Oostindische Compagnie
in hun naam het tegoed aan gage ophalen.
In het soldijboek van de Compagnie lezen
we dat Isaak al op 1 december 1714 tn Azlë
is overleden.
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VAN WAAR DIE NAAM.OO
C.J. van Veen

In de rubriek 'Van waar die naam' wordt
regelmatig de naam van een huis of een

later aangelegde Burgemeester Trooststraat
lag. Hierop stond in de negentiende eeuw
een asschuur. De haardas was handels-

straat verklaard die te maken heeft met de

waar: uit de as werd loog gehaald dat
diende als grondstof voor de zeepfabricage. De bestuurders van de ambachten
Waddinxveen en Bloemendaal verhuurden of verkochten in het openb aar de

geschiedenis van Waddinxveen. Deze
keer betreft het de naam van woonhuis nr.
90d aan de Zuidkade.

Aan de Zutdkade staat een woonhuis, gebouwd eind jaren dertig van de vorige
eeuw, dat een naam heeft die men in Waddinxveen niet zou verwachten: Op de hei.

haardas aan 'ophaalders'. De opbrengst be-

steedden ze aan de noden van de armen.
Er waren drie ophaalders met een eigen
regio, te weten het Dorp, de Noordt Goud-

Heidevelden doen eerder denken aan zandgronden dan aan een moerassig veenge-

bied. Toch hebben de bewoners van het
huis gekozen voor een historische naam.
De eerste keer dat ik de naam 'De hei' in
archiefstukken ben tegengekomen, was in
een proces-verbaal uit het midden van de
negentiende eeuw. Een aantal jongelui
maakte diep in de nacht op de Zuidkade

kabaal, waarvoor ze werden geverbaliseerd. Dat gebeurde, zo valt in het procesverbaal te lezen, tussen de brug en de hei.
De hei was een stuk onbebouwd land aan
de Ztidkade dat iets ten noorden van de

kade en de Zurd Goudkade, waarvan de
laatste de meeste as opbracht. De ophaalder van de Zurdkade voer met een praam
langs de huizen om de as te yerzamelen,
waarna hij de opbrengst stortte op een
hoop in de buitenlucht. Tot 1785 was deze
ashoop omgeven door een "heininge, gestelt tot het bijeenhouden der assche". De
as in de openlucht verloor evenwel door
regen en wind veel van zljn kwantiteit en
kwalitett, zodat de schouten van Waddinxveen en Bloemendaal besloten een asschuur te laten bouwen. Van tijd tot tud

l'{aambord op het woonhuis Zuidkade 90d
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werd de as afgevoerd met Goudse kleischepen naar kopers in Gouda, Schiedam
en Brussel. Toen de zeepfabrikanten geen
behoefte meer aan deze grondstof hadden, verkochten de ophaalders de as als
meststof. In 1848 werd de asschuur vernieuwd. In Lgll verplaatste de gemeente
de asschuur naat elders in de gemeente.
De pas opgerichte Woningbouwvereniging
Waddinxveen kocht de grond om een jaar
later tien woningen daarop te realiseren,
die in twee lagen waren gestapeld. Deze
verkeerden in L982 in zo'n slechte staat
dat men tot de sloop ervan is overgegaan,
waarna de huizen Zurdkade 83 tlm 90 zrjn
gebouwd.
Toch is hiermee het verhaal niet af. Albert
van Os heeft als zeventigjarige in de jaren
dertig van de vorige eeuw een wandeling
door Waddinxveen gemaakt en de veranderingen die sinds zinjeugd hadden plaatsgevonden, vastgelegd. Hij spreekt van de

'Kleine Hei' en de 'Groote Hei'. Op de
Kleine hei stond de asschuur. De Grote
hei lag iets zuidelijker, daar waar nu
woonhurzen 90d tot en met g staan. Opgemerkt moet worden dat hij de enige is,
die aan'de hei' twee locaties toekent.
De naam 'Op de hei' Laat zich uit deze
geschiedenis niet verklareÍI. Wellicht moeten we eerder denken aan een naam die in
de volksmond werd gebruikt en waarvan
we de oorsprong niet meer kunnen achterhalen. Zoblljft de naamgeving 'Op de hei'
voor ons in duisternis gehuld.
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