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V VOORD VOORAF

heeft niet het gevoel dat hij te maken heeft

er al een groot aantal jaren wonen, hebben geschiedenis geschreven. Zo hebben
zich in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw groentekwekers een bestaan

met een dorp . Dit komt waarschijnlijk,
omdat 'dorp'bij menigeen andere, nostalgisch getinte associaties oproept: een kerk
met een plein waaromheen huisjes in wat
oudere stijl staan gegroepeerd, waar men-

Waddinxveen. Van waar kwamen zlj en
wat dreef hen om hier hun bedrijf op te
bouwen? Bedrijven die door de ontwikkeling van de geplande nieuwbouwwijk

De titel van ons tijdschrift roept de nodige vragen op, met name het woord 'dorp'.
Wie anno 20L3 door Waddinxveen rijdt,

sen wonen met een sterke sociale verbondenheid. Aan dit beeld beantwoordt Waddinxveen geenszins. De waag is of het er
ooit aan beantwoord heeft. In 1870 ontstond de gemeente uit samenvoeging van

drie gemeenten:

Noord-Waddinxveen,
Zutd-Waddinxveen en Broek. Met name
de laatste, bestaande uit onder andere de
polder Bloemendaal, ontbeerde de kenmerken van een dorp: geen kerk, geen
school en geen gemeentehuis.
En toch heeft het Historisch Genootschap
gekozen voor 'dorp' in de titel van haar

tijdschrift. Is dat voortgekomen uit een
nostalgisch gevoel dat kenmerkend is
voor veel historische verenigingen? Maar
verlangen naar het verleden van onze gemeente beperkt zich tot een kleine groep
van haar inwoners die zich nog een beeld
kunnen vormen van hoe de gemeente er
in het derde kwart van de vorige eeuw
urtzag. Het is in die periode dat Waddinxveen in veel opzichten ging veranderen.
Door de nieuwbouwwijken wij zigde ztch
de samenstelling van de bevolking. Velen
kwamen van buitenaf voor wie het 'oude'
Waddinxveen weinig of niets zet. Nostalgisch gevoel is hun vreemd.
De redactie waagt zich dan ook af of het
terecht is om alleen artikelen in haar tijd-

schrift op te nemen die bij een beperkte
groep herinneringen oproepen. Ook de velen die ztch vanaf de Tweede Wereldoor-

log in Waddinxveen gevestigd hebben en
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opgebouwd

in het westelijk deel van

Triangel na ruim vijftig jaar weer verdwijnen. Een andere groep die in die jaren in onze gemeente werk vond, waren
buitenlandse werknemers. Ztj werden aanvankeluk gehuisvest in woonoord Anadolu
op het terrein van hun werkgever de Nederlandse Kabelfabriek waar de productie
van kabels plaatsvond in het voormalige
pand van Dobbelmann.
De grootste groep 'nieuwkomers' waren de
mensen die zich vestigden in de nieuwbouwwijken waarvan de laatste resten uit
het verleden door het bouwrijp maken
van de grond weggevaagd werden. Soms
keren oude namen terug in de naamgeving
van de wijk en ztjn straten wat te lezen

valt in het artikel De straatnamen

van
Waddinxveen-2 datde periode na de Tweede V/ereldoorlog omvat. Of er in de nieu-

we wijken ook gebouwen zin Yeffezen
die om hun karakteristieke bouwstijl ooit
een rijksmonument zullen worden, zal de
tijd leren.
Voor een ieder ligt de uitdaging om ook
aandacht te besteden aan de recente geschiedenis van onze gemeente, zodat ve-

len er een stu§e herkenning in vinden.
De redactie

DE STRAATI{AMEN
YAN WADDINXYEEN -2
T. de Kruijf

In

artikel in de vierde aflevering van 2011 is beschreven hoe in Wadeeru eerste

dinxveen tot en met de Tweede Wereldoorlog de straatnaamgeving tot stand huam.
In de bezettingstijd was de nieuwbouw van

slechts

in bijzondere gevallen vanuit

de

gemeenteraad vragen zullen worden ge-

steld

of discussies gevoerd over nieuw

vastgestelde straatnamen.

In Waddinxveen waren vanaf 1950 soms

woningen en van bedrijven helemaal tot

verschillende bouwprojecten gelijktUdig

stilstand gekomen en ook na de Bevrijding waren er de eerste jaren nauwelijks
activiteiten op dit gebied. Wel kregen de
Julianastraat en de Wilhelminakade hun

in uitvoering. Om de samenhang in

naam terug, maar de behoefte aan nieuwe
straatnamen was er voorlopig nog niet.

het

verhaal enigszins te behouden is er voor
gekozen zoveel mogelijk per bouwproject
de straatnaamgeving te beschrijven. Dit
za| rnhouden dat het verhaal niet een geheel chronologisch verloop kent. De eerder geuite veronderstelling dat met twee

De eerste omvangrijke bouwactiviteiten

artikelen zou kunnen worden volstaan,

startten pas omstreeks 1950. In het begin

hjkt niet te worden

van dat jaar telde ons dorp ongeveer 35
wegen, straten en lanen die van een naam
waren vooruíen en waar ruim 8.500 inwoners een woonplaats hadden. In de daarop
volgende zestig jaar verdrievoudigde de
bevolking tot ongeveer 25.000 in 2012.
Het aantal straatnamen echter werd zeven
keer groter en bedroeg in 2012 ongeveer
260. Het overgrote deel ervan is te vinden
in de woonwijken, want slechts een tiental ervan heeft betrekking op namen van
wegen op bedrijventerreinen.
Het vermelden van alle afzonderlijke besluiten die in de afgelopen zestig jaar zijn
genomen en waarbij straatnamen zrjn vastgesteld , zotr leiden tot een tamelijk droge
opsomming en vanwege de omvang er-

van bovendien verscheidene edities van
dit trjdschrift vergen. Het volgende verhaal
zal zich daarom beperken tot die besluiten, waarover in de gemeenteraad het nodige te doen is geweest. Deze bespreking
is in de afgelopen jaren tot vrijwel nul
gereduceerd. Met de invoering van de
duale structuur vanaf 2002, waarbij de
wethouders geen deel meer uitmaken van
de gemeenteraad, is een aantal uitvoerende taken gedelegeerd naar het college van
B &V/. Dit geldt ook voor de straatnaam-

geving. Het

is te verwachten dat nog
-3

bewaarheid. 'Waarschijnlijk za| na dit artikel nog een derde

volgen.

De Bomenwijk
In de Bomenwijk beter bekend als De
Sniep ging aan het einde van de jaren
veertig van de vorige eeuw de eerste om-

vangrijke naoorlogse nieuwbouw van
start. In de vergadering van de gemeenteraad van 2 februari 1948 werd voor het

eerst gesproken over de namen die de
straten tn deze wijk zouden kunnen krijgen. B&V/ maakten duidelijk dat ze er
weinig voor voelden personen te vernoemen. Hun voorkeur ging uit naar 'namen
van vogels, planten of iets dergelijks'.
Aan het eind van die maand kwam het
college met een concreet plan . Ze berichtten, dat 'na ampele overweging' zt1 de
voorkeur gaven aan een bomenwrjk en
daarbij 'de te planten bomen in overeenstemmirg te doen zin met de straatnaam'. De drie straten , waat al werd gebouwd, zouden de namen Esdoornlaan,
Prunusstraat en Meidoornstraat moeten
krugen. Voor de centrale weg in de wijk
had het college de naam Beukenlaan
voorgesteld, maar deskundigen hadden
inmiddels duidelijk gemaakt dat deze bomen daar niet zouden groeien. Als alter-
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Arusichtkuart volt cle leplctun in de .juren vijJïig van tle ttorige eeuw,
clie volgens oonvctnkelijke plannen de naont Beukenlaan zoLt kriigen.

natief kr,vam leplaan Llit de bus. Met deze
namen stemde de voltallige raad in.

De bespreking van tlit onderwerp kreeg
echter een onverwachts vervolg, toen een
raadslid met het idee kwam de namen van
de straten rn deze wijk clie clichter bij het
station lagen, te vernoemen naar Waddinxveners, die in de Tweede Wereldoorlog of
daarna in Nederlands Oost-Inclie waren
omgekomen . Deze suggestie leek aanvankelijk de steun van verscheidene raadsleden te knjgen. De burgemeester merkte
echter op dat de keu ze \/ an de te vernoemen personen ongetwijf-eld tot wrijvingen
zou leiden. Het raadslid, de heer Pille, be-

vestigde dit en memoreerde, dat bij de
bouw van het oorlogsmonument ook was

clen vermeld. Uiteindehjk was van dat
voornemen aÍgezten en volstaan met de
eenvoudige tekst: 'Voor hen die vielen'.
Na dit betoog was de algemene conclusie
van de raad clat het sympathieke idee niet
moest worclen gehonoreerd.
Het raadslid, dat het voorstel had gedaan,
hoopte wel dat op de een of andere wrjze
de namen van de omgekomenen konden
worden bekend gesteld, waardoor ze rn de
herinnering zouden blijven. Dit laatste is
gebeurd, maar het raadslid dat het voorstel deed, heeft het niet meer meegemaakt.
Pas in 2006 zijn plaquettes met de namen
geplaatst in de aula van de oude begraafplaats aan de Kerkweg-West.

juli

overwogen de namen van de omgekomen

Toen in

inwoners van ons dorp daarop te vermelden. Dat bleek echter al snel tot een heftige discussie te leiden over de vraag wie
wel en wie niet daarop zou mogen wor-

over de naam Acaciastraat, was er een lid
die meende dat het schrijven van die
naam weleens moeihjkheden zou opleveren. De burgemeester maakte duidelijk

1950 de raad moest beslissen

dat de boomsoort zeer geschikt was voor

de naam Middelburgseweg

straatbeplanting en dat hij hoge verwachtingen had van de schrijfvaardigheid van
de bevolking. Het werd dus Acaciastraat.
In september 1953 kwamen B&W met

werd deze door Waddinxveen Zwarteweg

het voorstel de weg in de Sniep rond de
daar aanwezrge plas aante duiden als Vijverlaan. GehJkertijd moest de raad beslissen over de naam van de weg die de verbinding vormde tussen de Jan Dorrekenskade en de meubelfabriek van Kempkes,
en Schielandstraat zou gaan heten. Een

hanteerde,

genoemd. Het vervelende daarbij was, dat
de PTT de Reeuwijkse naam volgde en de

op de Waddinxveense straatn aam

geadresseerde post als onbestelbaar retour-

neerde. Een briefwisseling met Reeuwijk

leidde niet tot resultaat, maar bracht de

raadslid dat het woord kreeg, kon zich

buurgemeente waarschrlnlijk wel op het
idee straatnaamborden te plaatsen. Toen
een raadslid het college in 1951 hierop
attent maakte, volgde nog enige discussie, maar het eindresultaat was dat de raad

wel vinden in de naam Vijverlaan, zodat die

besloot de Reeuwijkse naam over te nemen.

met algemene stemmen werd aanvaard.

hij als alternatief
voor de naam Schielandstraat het plan
deze weg te noemen naaÍ 'de geschiedDaarentegen lanceerde

schrijver Albert van Os'. Een ander raads-

lid, die in ons dorp geboren en getogen
was, merkte op nog nooit van deze man te
hebben gehoord. t ) Een wethouder uitte
bovendien zrjn twijfel om deze man een
geschiedschrijver te noemen. Na een lange discussie bleken de stemmen te staken

en werd het voorstel aangehouden. In de
vergadering van 27 november kwam het
voorstel opnieuw ter tafel en toen werd met
tien tegen drie stemmen de naam Schielandstraat alsnog vastgesteld.

Inmiddels had ook de verbinding tussen
de Kanaalstraat (uit 1933) en het Ns-station in 1950 de originele naam Stationsstraat gekregen, al hadden sommige raads-

leden liever een Stationslaan gezien In
l95l volgden het college en de raad de
volksmond en kwam er ook een Stationsplein.

tGrensweg'

In het midden van de jaren vrlftig bleken
Reeuwijk en Waddinxveen de wegen die
op de grens van beide gemeenten liggen,
verschillend aan te duiden. Waar Reeuwijk

l)

Victorwijk
In de raadsvergadering van 14 september
1954 deed zich een onverkwikkelijk incident voor, waarbij het leek alsof de kerkstrijd van enige eellwen geleden weer

oplaaide. Het college van B&W had
in de nieuwbouwwijk ten zuiden van de R.K. kerk Sint
Victclrstraat te noemen. Enkele orthodoxprotestantse raadsleden maakten hiertegen bezwaar. Hoewel er onderliggend
vermoedelijk andere motieven golden,
voerden zij als formeel bezwaar aan, dat
deze naam de indruk zou wekken dat daar
alleen maar rooms-katholieken zouden
(mogen) wonen. Ook waren zij tegen de
in het voorstel van B&W gememoreerde
betrokkenheid van de R.K. kerk. De burgemeester merkte ter verduidelijking op
dat de kerk grond aan de gemeente had
moeten verkopen om de aanleg van de
weg mogelijk te maken. Eén van de bezwaarden stelde voor de weg Prins Bernhardstraat te noemen. Een rooms-katholiek raadslid memoreerde in een reactie,
voorgesteld de straat

dat een zesde deel van de Waddinxveense
bevolking rooms-katholiek was en de naam

Sint Victor al verscheidene eeuwen in
Waddinxveen voorkwam. Hij hoopte dat

V".*oedetijk geldt dit ook voor verschillende lezers. De heer Van Os had als zeventigjarige in de jaren dertig van de vorige eeuw een wandeling door Waddinxveen gemaakt.
Al rondgaande vermeldde hij de veranderingen die sinds zijnjeugd in het dorp hadden
plaatsgevonden. Het verhaal van de heer Van Os is in transcriptie aanwezig in het
Streekarchief Midden-Holland te Gouda.

Ansichtkaart van de Sint Victorstraat omstreeks I 960.
men na vier eeuwen na de Reformatie wat
meer afstand zou nemen en beschouwde
de gemaakte opmerkingen van deze protestantse raadsleden als 'kinderlijk gedoe'.
Desgevraagd gaf het raadslid aan dat naar
zijnmenin§ Sint Victor een Romein *ur. 2)
Met drie stemmen tegen werd uiteindelijk

beslist: Sint Victorstraat is de naam.
Drie jaar later stelden B&W voor het korte weggedeelte tussen de Sint Victorstraat
en de Ringvaartsingel aan te duiden als
Sint Victorplein. Van de drie leden, die
eerder tegen hadden gestemd, gaven er
twee nu aan dat deze naam een logisch
vervolg was op het eerder genomen besluit.
Een raadslid bleef echter bezwaat maken.
In de discussie werd gesuggereerd dat hrj
'beter maar kon zeggen dat hij een hekel
heeft aan de katholieken'. Met één stem

tegen werd met het voorstel van B&V/
ingestemd.

Souburghlaan en directe omgeving
Eind jaren vijftig begon de nieuwbouw in
de Puttepolder, waar als eerste de Oranje-

wijk

ontstond. BU de straatn aamgeving
volgde de raad in het algemeen zonder

-6

veel discussie de voorstellen van het college van B&V/.
Toen dit in 1960 in de raad in behandeling
kwam, stelde het college gelijktrjdig voor
namen vast te stellen voor de wegen in de

wijk die nu het Souburghplantsoen wordt
genoemd. Voor dit gebied bestond toen nog
een ander bebouwingsplan. B&W wensten
aan de daar geplande wegen de namen

van de zuster en broers van Willem van
Oranje te geven.3) Was dit plan gerealiseerd, dan waren er nu in Waddinxveen
een Gravin Marialaan, Graaf Lodewijklaan, Graaf Janlaan, Graaf Hendriklaan en
Graaf Adolfl aan geweest.
Nadat het stratenplan was gewij ztgd,
kwamen hiervoor in 1965 in de plaats de
Souburghlaan, het Diederik van Schagenplantsoen en Sint Huybertsgerecht. Het
was de met de lokale historie goed bekend z4nde heer W. Verboom, die de suggestie had gedaan te kiezen voor lokaal
historische namen. HU had een rijtje mo-

gelijke namen ingediend, waaruit kon
worden gekozen. Tegelijkertijd met de
vaststelling van deze namen werd tevens
besloten de zrjstraat van de Oranj elaan,,
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Tekening uit 1960 vanhet gebied bij de huidige Souburghlaan. Als het stratenplan
met de toen voorgestelde namen van de graven van Nassau was gerealiseerd, zou er
nu ongetwffild sprake Tijn van een Nassauplantsoen. (SAMH, AC 205, inv. nr 2127)

2) De R.K. kerk is genoemd naar Victor van Xanten, die omstreeks het jaar 300 leefde.
Volgens de overlevering was hij een soldaat in het Romeinse leger.
3) Een dochter van Willem van Oranje droeg eveneens de naam Maria; zowel zij als haar
tante waren gravin van Nassau. Het is niet duidelijk wie het college bedoelde.
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omstreeks 1970
van het gebied
aan de westzijde van de brug
met de huidige
straatnamen
rond de Souburghlaan,
maar ook met
de namen

Oranjestraat
(

/d
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de zogenoemde appendix, de naam Oranjestraat te geven. Op dit laatste werd in
197 4 weer teruggekomen.

Oranjewijk
In de voorstellen voor de straatnamen in
de Oranjewrjk zou ook een straat worden

vernoemd naar Graaf Willem Lodewijk
(van Nassau). Het college kwam met een
wij ngrng en stelde voor deze straat de
naam Van Mecklenburg Schwerinlaan te
noemen. Wat de reden ook was, het is een
vreemde zaakdat de naam van een zeer ver-

dienstelijk legeraanvoerder en bestuur-

1) en Schie-

landstraat (2).
(plattegrond
van Waddinxveen, 6e druk)
der (Us Heit) moest wijken voor die van
de landstreek waaruit een onbeduidende
prins-gemaal afkomstig was. Ook de Willemsstraat werd gewij ztgd in Philips Willemstraat. Vermoedelijk kwam in het oorspronkelijke plan te veel de naam 'V/illem' voor, want naast deze twee kwamen
er ook een Willem de Rijkelaan, Willem
de Zwljgerlaan en Koning Willem II
straat.

Uit de voorstellen van het college en de
raadsverslagen blijkt dat de Wilheminasingel aanvankelijk Wilhelminaweg zon
gaan heten. De tussengelegen waterg ang

heeft aan deze naamswtjziging bijgedragen, die bovendien deftiger klinkt.
De namen van straten die herinneren aan
leden van het huis Oranje-Nassau, waren
vanaf L960 geconcentreerd in de Oranjewijk. Om verwarring te voorkomen wilde
het college de straatnamen wij zigen die
elders in ons dorp ook naar leden van dit
geslacht waren vernoemd. Daartoe kwamen B&W in 1962 met het voorstel de
Emmastraat te wij zlgen in Trompstraat en
de Prins Hendrikstraat voor een deel in
Piet Heinstraat en een ander deel in de De
Ruyterstraat. Desgevraagd antwoordde
het college dat het niet de bedoeling was
een zeeheldenwijk te stichten. Dit antwoord
doet vreemd aan, want in 197 8 kreeg de
nieuwe verbindingsweg tussen de Krom-

aangeduid.

Voor de Julianastraat moest nog een naam
worden bedacht, maar dat is tot op heden
niet gelukt. Ook de Wihelminakade is niet

meer in aanmerking gekomen voor een
naamswij zigrng. Mogelijk heeft hier als
emotionele overweging gegolden dat
beide wegen in de oorlog in opdracht van
debezetter tijdelijk een andere naam hadden gekregen.

Na de Oranjewijk volgde de Vondelwijk,
waarvan de straten zonder veel discussie
een naam kregen. De laatste straat die in
deze wijk nog in L973 een naam kreeg,
was de Perkstraat. Het is een straat met
een lengte van amper 30 meter, waarbij
het niet duidelijk is waarom deze verbinding tussen de Starin glaan en de Bilder-

me Esse en de Henegouwerweg de naam

dijklaan afzonderlijk moest worden be-

Van Speijkstraat, terwijl op de huidige

noemd. Voor zover bekend was en is het
een straat zonder huisnummers.

plattegrond van Waddinxveen het gebied
daar wel degelijk als Zeeheldenwijk is

De Perkstraat bij de Bethelkerk genoemd naar Jacques Perk (1859-1881).
De geringe lengte van de straat staat min of meer symbool
voor het korte leven van deze dichter (foto: T. de Kruijf)

Wegen in het landelijk gebied
In 196I was blijkb aar de mogelijkheid
geboden vanuit de gemeente namen in te
dienen voor de nieuw aangelegde zljweg
van de Tweede Bloksweg. Als het onderwe{p aan het einde van dat jaar in de raad
komt, blijken niet minder dan negentien
verschillende namen te zljn voorgesteld,
die varieerden van Tomatenweg tot Nieuwe Landweg. Geen van de ingediende
namen achtte het college geschikt, zodat
zelf een naam moest worden bedacht. Het

werd Tuinbouwweg en dat kreeg de instemming van de raad.
In 1965 kwam er aan de oostkant van de
Plasweg eveneens een ztlweg. De raad
stemde zonder problemen in met het
voorstel deze weg te vernoemen naar de
oud-burgemeester G. van Dort Kroon, die
eerder gemeentesecretaris was geweest en
ook nog functies had vervuld in de Zutdplaspolder, waaronder die van dijkgraaf .
In 1967 werd er weer een weg in het landelijk gebied aangelegd. Het betrof hier

de nieuwe ontsluitingsweg voor de tuinbouw tussen de Zesde Tochtweg en de
Bredeweg. Het college stelde op 6 oktober voor de weg te noemen naar Abraham
Kroes. Hij had daar als landbouwer ge-

woond en had verschillende maatschappelijke functies vervuld, waaronder die
van heemraad en dijkgraaf van de Zutd-

king in met het voorstel. De heer Kroes
overleed zeyen jaar later op 8 juli l9J 4.
Was er wel een lintje verleend dan zou hij
waarschijnlijk snel ztjn vergeten. Met het
vernoemen van een weg naaÍ hem blijft
de naam Abraham Kroes toch langer in de
herinnering.

Groenswaard

In het algemeen was de gemeenteraad
zeer volgzaam waar het ging om het toekennen van straatnamen in de eerste wij-

ken in de Puttepolder, de Oranjewijk en
de Vondelwijk. Dit veranderde aan het
einde van de jaren zestrg.
In Groenswaard I, gelegen tussen de Kerkweg-West en de Beethovenlaan, gaf de
naamgeving in L965 ook nog weinig problemen. Wel kwam het college van B&W
tijdens de behandeling nog met enkele
wijzigingen. Zo werd de Listhof gewijztgd en met Sweelinckhof werd daarmee
ook een Nederlandse toonkunsten aaÍ
geëerd. Korte tijd later zotr, gelet de aard
van de bebouwing (bungalows), de naam
Wagnerstraat worden gewij zigd in Wagnerlaan. In het gebied tussen de Chopinlaan en de spoorlijn werden in 1961 met
de naamgeving enkele belangrijke personen uit het verzet geëerd. De aanvankelijk
vastgestelde naam 'Frank van Bijnenpad'
stuitte op weerstand bij de weduwe Van
Bijnen. De naam 'Frank' zonder achternaam was zin schuilnaam geweest en
zrjn juiste naam was 'Jan van Bijnen'.
Sinds I9l0 is er daarom een Jan van Bij-

plaspolder. Het voorstel was opmerkelijk,
omdat betrokkene nog leefde en in Waddinxveen tot dan toe slechts één weg naaÍ
een nog levend en niet vorstelijk persoon
was genoemd. De reden hem toch te vernoemen is te vinden in het voorstel van
het college. Een voordracht hem een Koninklijke onderscheiding te verlenen was

Voor Groenswaard II, tussen de Beethovenlaan en de Wadde, was eveneens de

namelijk niet gehonoreerd, waardoor de

naamgeving geen reden daarover

burgemeester op de afscheidsreceptie van
de heer Kroes op 5 oktober met lege handen had gestaan. De lange lijst van maatschappelijke functies die ook in het voorstel was opgenomen, duidt erop dat B&V/
gehoopt hadden hiermee aan de genoemde voordracht voldoende gewicht te geven.
Tijdens de vergadering van 19 oktober

gemeenteraad uitgebreid van gedachten
te wisselen. Wel kwam het college terug

stemde de raad zonder verdere bespre-

nenpad.

in

de

op het aanvankelijke voorstel de aan de
westzijde van de Peuleyen gelegen 'insteekwegen' afzonderlijke namen te geven. De hiervoor bedachte namen Dotterhoeve, Kamillehoeve, Klaverhoeve en
Spireahoeve gingen niet helemaal verloren, want later vinden we ze terug in
10 -

van een nummer te voorzien. Ondanks al
het gepalaver ging de gemeenteraad in het
algemeen toch akkoord met de voorstellen van B&W.
Aanvankelijk was de Weidezoom gekozen als noordelijke rondweg van Groenswaard III. Toen hierop een wij zrgrng
kwam en deze werd afgesloten als doorgaande weg, stemde de raad in 1978 in

Groenswaard III, maar nu met de achtervoegsels 'weide' of 'veld'.
De naamgeving van de straten in het plan
Groenswaard III, het gebied ten noorden
van de Wadde, gaf meer gespreksstof in
de gemeenter aad. Voor een deel werd dit

veroorzaakt door het college van B&W

dat enkele keren terugkwam op eerder
of aanvullingen lanceerde. Uitgebreid delibereerden enkele leden van de gemeenteraad in de jaren 1913 tot 1916 over de al
dan niet botanisch verantwoorde keuze
van de namen Dotterweide, Wikkeveld,
Zwrngveld en Papaverveld. Verder vond
discussie plaats over de namen Zutrngveld en Distelveld, die negatieve associaties zouden oproepen. Bij de bespreking
van de namen van de zljstraten van (toen
nog) de Weidezoom, Kamilleveld, Klaverveld, Papaverveld, Wikkeveld en Zuringveld, merkte de burgemeester op dat het
misschien maar beter was deze straten
genomen besluiten en wij zrgrngen

met het voorstel het oostelijke deel

de

naam Groenezoom te geven.

De onderdoorgang voor personenauto's
onder de spoorweg in het verlengde van
de Staringlaan leverde ook de nodige
gespreksstof op in de raad. Als mogelijke
namen waren beschikbaar Waddetunnel,
Staringtunnel en Noordtunnel. Een raadslid was van mening dat de naam Noordtunnel ongeschikt was. Hij veronderstelde
dat Waddinxveen weleens met een andere
gemeente zou fuseren - in dit geval blijkbaat met Boskoop - en dan zou deze naam

De l{oordtunnel is in 2013 naamloos geworden. (foto: T. de Kruijf)

u

De Sparregaarde in 2013. De achter het naamborcl staancle loofboont onderstreept
dat er geen naaldbomen, geplant door cle zorg van cle gemeente,
in dit wijkie zijn te vinden.(foto: T. cle Krutjf)

niet meer passen. Het werd toch Noordtunnel, want dat zoLt voor de orientatie
van de vreemdeling een duidelUke aafiwrl zing zljn en passen bij het nieuwe station Waddinxveen-Noord.
Bij dit station werden in 1977 huizen gebouwd, waarbrj het woonerf de naam
Sparrengaarde kreeg. Het voorstel van
B&W ontmoette geen weerstand in de
raad, maar voor een lid was de naarn wel
reden het college te vragen bij dit wij§e
ook sparren te planten. De burgemeester
zegde toe dit te bezien Of er ooit sparren
zrjn gekomen is de vraag, want anno 2013
staan er behalve enkele coniferen van de
bewoners geen naaldbomen.
De discussie over de namen voor de nieuwe uitvalswe g naff de A 12 en de parallelweg begon in 1968 en pas anderhalf j aar

later viel

cle keuze op de naam Beijerincklaan en lJsermanweg. Het verhaal daarover kon Ll lezen in een vorige uitgave

van dit bla d.4)

Gebied ten noorden van de
St. Victorkerk
Ten noorden van de Sint Victorkerk waren in 191 I bijna 90 huizen in aanbouw.
Voor de vast te stellen straatnamen wilde
het college aansluiten bij de in 1967 vastgestelde naam Mercuriusweg. Dat hield
in dat gekozen zou worden voor namen
uit de Griekse en Romeinse mythologie.
De oost-west lopende weg tussen de Kanaaldijk en de Zurdkade zou Apollolaan
worden. Voor het westelijk deel van het
bouwplan zou worden volstaan met één
naam, namelijk Minervalaan en voor het

4) Zie C.J. van Veen, 'Van waar die naam. Beijerincklaan...' in Het dorp Waddinxveen

XX

(2012) 50-st.
s) Appels vallen blijkbaar niet ver van de boom, want de kleinzoon met dezelfde voornaam
was in de jaren negentig van de vorige eeuw Bevelhebber der Landstrijdkrachten.
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oostehjke deel met Fortunalaan. Tijdens
de raadsvergadering in mei 197 I deelde
de burgemeester mee dat de PTT met
deze eenvoudige benadering instemde.
Echter niet de raad, want enkele leden
wensten meer namen en stelden onder
andere voor naast een Minervalaan, ook

een Minervapad en/of -plantsoen

te

benoemen. Hetzelfde zou dan ook voor
de Fortunalaan gelden. Tot overeenstem-

ming kwam men niet en B&V/ moesten
hun voorstel terugnemen. Nadat overleg
was gevoerd met de directeur van het
plaatselijke PTT:kantoor bracht het college het onderwerp opnieuw in de raad,
waarbij z1j vasthielden aan het oorspronkelijke voorstel. De ruad accepteerde dit
niet, waarbij onder meer werd opgemerkt,
dat er in de Oudheid genoeg goden waren
om de verschillende wegen en paden van
namen te voorzien. B&W moesten hun
huiswerk overmaken. In de daarop volgende raadsvergadering kwam een derde
voorstel op tafel. Aan de eerder vermelde
namen, Apollolaan, Minervalaan en Fortunalaan, waren nu ook een Herculespad
en Neptunuspad in het voorstel opgenomen. Na de mededeling dat ook de PTT
geen problemen maakte, werden zonder
discussie of hoofdelijke stemming de namen vastgesteld.

Straatnamencommissie
Deze gang van zaken met de naamgeving
bracht in 1973 het college van B&V/ ertoe met instemming van de raad een commissie voor de straatnamen in te stellen.
Deze commissie bestond uit twee raadsleden, twee gemeenteambtenaren en de plaatselijke directeur van de PTT. De hiervoor
beschreven behandeling van de naamgeving van de wegen in Groenswaard geven
echter aan dat ook de voorstellen van de

Maarten Schoutenstraat
In maart L9l4 stelden B&W voor de ontsluitingsweg ten zutden van de Burgemeester Trooststraat de naam Maarten
Schoutenstraat te geven. In hun voorstel
lichtten ze toe dat de heer Schouten van
1933 tot 1958 lid was geweest van de gemeenteraad en onder andere ook zeet
actief in de vakbeweging. Bovendien had
hij in de jaren I94l tot 1960 de ondankbare taak vervuld van voorzitter van de
adviescommissie voor de woonruimtetoewij zing. Vooral in deze laatste functie
verkreeg hij de achting van de gehele gemeente. Voor zljn verdiensten werd hem

in 1960 de eremedaille

verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau toegekend. Hoewel het voorstel de algehele instemming
van de raad verkreeg, was dit bijzondere
gebeuren voor de voorzitter van de fractie
van de Partij van de Arbeid reden toch
enkele opmerkingen te maken. Hij stelde
onder meer dat de heer Schouten als lid
van de SDAP en later van de PvdA altijd
een volkomen aanvaardbare gesprekspartner voor iedereen in de gemeente was
geweest. Hij eindigde met: 'Misschien is
het spreekwoordelijk dat de naar hem te
vernoemen straat een ztjsffaat is van de
Burgemeester Trooststraat. Vele malen
heeft de heer Schouten de degens gekruist
met de toenmalige burgemeester Troost.'
Opvallend is wel dat noch in het voorstel,
noch tijdens de bespreking in de raad
werd gememoreerd dat de heer Schouten
van november L945 tot september 1946
een gewaardeerd wethouder was van de
toen tijdelijke gemeenteraad. Ir{a de gemeenteraadsverkiezing in dat jaar was hij
opnieuw kandidaat voor een wethouders-

commissie niet altijd voetstoots werden

zetel. Ondanks de waardering voor zljn
functioneren gaf de geringe protestantse
meerderheid in de raad (zeven van de dertien zetels) toen echter de voorkeur aan de

voor een uitgebreide bespreking.

eigen kandidaten. Voor Waddinxveen was
het besluit uniek om een straat te vernoemen naat een eminent oud-gemeenteraadslid tevens oud-wethouder.5)
In 197 4 nam de ruad ook een besluit over
de weg in het bungalowwijkje aan de Wil-

aangenomen. Hoewel in deze beginfase
de gemeenteraad soms nog meende het
werk van de commissie te moeten overdoen, blijkt toch dat na verloop van tijd
de voorstellen minder aanleiding waren
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De Burgemeester Trooststraat met links en 'haaks' daarop de Maarten
Schoutenstraat. Het naambord is achter de struik verdwenen. (foto: T. de KruijJ)

helminakade. Het college streefde ernaar
hier terug te grijpen op een historische
naam. De namen van de buurtschappen
Thuyl, 't Weegje, Grote en Kleine Nesse

naam Heuvelhof te geven. Het college nam

dit over en bracht het in november l9l8
in de raad. Een raadslid vroeg zrch af of
hij hier te doen had met veel of met weinig fantasie, omdat toch niet gesproken

en Broekhuizen, die in de negentiende eeuw

geruime tijd deel waren van de gemeente
Broek, passeerden de revue. Gebaseerd op
hetgeen de heer P. van Balen geschreven
had in zrjn boe§e Uit de Geschiedenis
van Waddinxveen (pagina 38 en 39), stelden B&W de naam Broekhuizen voor. Dit
werd door de ruad geaccepteerd. 6)

kon worden van heuvels. Hij gaf de voorkeur aan de naam Formulehof (naar het
type meubels dat destijds werd vervaardigd), Eminenthof, Meubelhof of dergelijke. HU wilde met zrjn opmerkingen tot
uitdrukking brengen dat men brj de keuze
van straatnamen meer moest terugnjpe,
op het verleden van het betreffende ge-

Heuvelhof

bied. Na een paar andere reacties van leden
van de raad werd het toch Heuvelhof.

Het hoogteverschil in het te bebouwen ge-

bied op het terrein van de voormalige
meubelfabriek van Modderkolk &. Dijs,

Oostpolderwijk
In het begin van 197 8 stemde de raad in
met het voorstel de weg tussen de Jan
Dorrekenskade-Oost en de Kanaaldijk
Schielandweg te noemen. Korte tijd ken-

later van Kempkes en daalïa Eminent, aan
de Kerkweg-West was voor de commissie
voor de straatnamen reden B&W voor te
stellen de daar aan te leggen straten de

6) Volg"nr

de kaart van Rijnland van Floris Balthasar van Berckenrode uit 1615 lag
Broekhuizen dichter bij de Hollandse IJssel.

t4

de het dorp dus zowel een Schielandstraat
als een Schielandweg. Aan het einde van
dat jaar werden echter ook de straatnamen

vastgesteld in het bestemmingsplan ZurdI, beter bekend als de Oostpolder-

kade

wijk. Negen straten van Alpherbrink tot
Boezemweg kregen daarbij een naam. De
Schielandstraat verdween, want dit weggedeelte ging toen deel uit maken van de
Alpherwetering. Een jaar later kwamen
daar het Spui en de Heemraadweg nog als

Tot slot
In de periode 1950 tot 1980 kregen ongeveer 130 straten een naam. Niet al deze
straatnamen werden in dit artikel genoemd.
Zoals in de inleiding is aangekondigd,
richt vorenstaande beschrijving zich vooral op de zaken, waarover de raad meende
uitvoerig te moeten spreken alvorens tot
een besluit te komen. Daarnaast zljn ook
enkele opvallende naamgevingen behandeld.

straatnamen bij.

Daarna was het twee jaar stil en werd pas

in

1983 de draad weer opgepakt om de
straatnamen in het plan Zutdplas vast te
stellen. Omdat een deel van de raadsverslagen niet beschikbaar is, kunnen de
jaren na 1980 (nog) niet worden beschre-

ven. Dit blijft vooralsnog rusten tot

behandeling in een derde artikel mogelijk

za| zijn.

Bronnen:
Notulen vergaderingen gemeenteraad
Waddinxveen. Van 1945 tot en met
1975 aanwezig in het SAMH, toegang
205, inv. nrs 2124-2142. Van L97 6 tot
1984, Archief gemeente Waddinxveen.
Agenda's gemeenteraad (met voorstellen College B&W), SAMH toegang
205, inv. nrs. Ill4 tlm LBI7 .

YANWAARDIE NAAM

OOO

C.J. van Veen

In de rubríek 'Van waar die naam' wordt
regelmatig de naam van een huis of een
straat verklaard die te maken heeft met de
geschiedenis van Waddinxveen. Deze keer
betreft het de naam van de boerderij nr
96 of 97 aan de Henegouwerweg.

Dit jaar wordt landelijk

aandacht besteed

aan de boerderij als object. Een enigszins

onderbelicht aspect daarbij is de naamgeving, die een rijke variatie kent. De naam
heeft soms te maken met de geschiedenis

delburgseweg Pax tibi. Daarnaast zijn er

ook namen die willekeurig aan een boerderij zljn toegekend. Dit is het geval bij
de boerderij Bouwlust aan de Henegouwerweg. Van Dale omschnjft de naam als lust
tot de landbouw. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed duidt als locatie van

Bouwlust Henegouwerweg 97 aan en
omschrrjft het gebouw uit circa 1890 als
een met riet gedekte boerderij van het
bekende Zurd-Hollandse langhuistype.
Wie gaat kijken op nr. 97 treft slechts een

van het gebied waar de boerderij staat. Een

onbebouwd perceel aan, want de boerde-

voorbeeld daarvan is de boerderij 'Graan
voor visch' aan het Noordeinde, een naam
die verband houdt met de drooglegging
van de Noordplas. Veel voorkomend is de
naamgeving naar een persoon zoals de
Gerardshoeve aan de Bredeweg. Een enkele keer is gekozen voor een Latijnse

rij is gesloopt toen in 2005 aan de eige-

naam. Zo heet een boerderij aan de Mid-

naar een sloopvergunning werd verleend.
Wat rest ztjn twee foto's uit 1999 van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Maar hoort de naam Bouwlust wel bij
deze boerderlj? Want boerderij Bouwlust
staat op perceel nr. 96. Twee boerderijen
met dezelfde naam naast elkaar is uiterst
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Boerderij Bouwlust,
Henegouwerweg 96,
circa 1960

(foto: particuliere
collectie )

Boerderij
Henegouwerweg 97,
1999
(foto : Rijksdienst voor

het Cultureel Erfgoed)

weg werd aangelegd, kwam de boerderij
dicht aan de weg te liggen, afgescheiden
door een hekwerk.
Boerdenj Bouwlust heeft haar oorspronkelijk functie van veeteeltbedrijf verloren

onwaarschijnluk. Bovendien valt op beide foto's van de Rijksdienst geen enkele
naamaanduiding te ontdekken.
Voorshands gaan we ervan uit dat alleen
de boerderij die op nr. 96 staat Bouwlust,
is. De naam is in twee langwerpige, ingemetselde stenen in de voorgevel aangebracht. Ook deze boerderij is van het langhuistype en dateert van circa 1900. Op
een gedetailleerde kadasterkaart uit 1925
is te zien dat eens brede sloten de boerderij omgaven. Een brug verbond het erf met
het smalle jaagpad. Toen de Henegouwer-

en is nu een woonboerdenl die van binnen

nog een aantal authentieke kenmerken
heeft bewaard, zaals de kaaskelder met de

betegelde stenen pekelbakken wat aangeeft dat op de boerderij kaas werd ge-

maakt zoals op veel boerderijen
Bloemendaalse polder.
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BEURTYAART EN BEURTSCHIPPERS
IN WADDINXVEEN
C. Verloolj

In de 'kgenwoordige Staat der Vereenigde
I,{ederlanden, €tr wel in 't bijzonder van
Holland' (Tirion, 1746) lezen we:

naast kunnen er meer goederen meegenomen worden dan per kar en paard. Dit ar-

tikel richt zich in het bijzonder op

'Tusschen de Ambagten van Zuid- en
Noord-Waddinxveen loopt door de groote
Waddinxveensche Plassen een smalle
Weg, ter langte van 636 Roeden van de

de

beurtvaart en de schippers die deze onder-

hielden. In vervolgartikelen zal tngegaan

worden op daarmee samenhangende zaken als de schepen, scheepswerven en de

Kerk af tot aan den Donderdam in Schie-

georganiseerde vervoersdiensten van'De

land. Deeze wordt de Dorrekens- of Dorrekaade geheeten, en dient, om hier de
gemeenschap tusschen Rijnland en Schieland te behouden, die aan deezen kant
anderszins, door de menigvuldige uitgeveende Landen, geheel en al is afgesneeden. Tot bewaaringe deezer Kaade, die
door den Post van Rotterdam, naar Ouds-

Vooruitgang' en 'De Volharding'.
De beurtvaart
Het is een logische ontwikkeling dat er
tussen marktplaatsen steeds vaker heen
en weer gevaren wordt, zeker wanneer
men zo omringd is met water als in Waddinxveen. Schippers zijn vrij om te bepalen wanne er zt1 naar een stad varen. Dit
wordt de 'wilde vaart'genoemd. De schipper vertrekt pas wanneer er voldoende
lading is. De markten in de steden worden

hoorn en terug bereeden wordt, moeten
jaarlijks groote kosten van Paal- en Puinwerk gedaan worden; dewijl de slag van
't Water hier ten wederzqde zin geweld
oeffent, en wel zo sterk, dat er maar weining wind noodig is, om de Voetgangers,
die deezen Weg betreeden, door het overslaan van 't Wate; nat te maaken'.
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Zie hier de problematiek van het verplaatsen van mensen en goederen in de vorige

.r§r-.yr_rëry,fl:trtrm:*
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eeuwen. De wegen zljn onverhard en
moeilijk begaanbaar, zelfs te voet. In de
zomer ztjn ze stoffig, in de herfst en in de
winter modderig en onbeg aanbaar. In de
steden is er nog wel sprake van aangelegde wegen, maaÍ daarbuiten zakken de rijtuigen en karren tot aan de assen in de
modder. Ons land kent echter vele brede
rivieren, vaarten, sloten, tochten en met
name in het westen vele, grote tot zeer
grote veenplassen. Men kan spreken van
een natuurluk aanwezige, natte infrastructuur en deze wordt dan ook ten volle gebruikt. Het is dan ook logisch dat het vervoer van mensen en goederen over water
plaatsvindt. Het is een relatief snelle manier, goedkoper en redelijk veilig. Daar-
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Bepalingen en vrachtlonen voor
beurtschipper Maria van Dijk

I7

Goederenvervler bij de Zuidkode van Waddinxv een
echter steeds meer met een bepaalde regelmaat gehouden, zodat er een grotere
behoefte aan een geregelde afvaart ontstaat. De schippers gaan dan in toenemende mate geregeld varen en ze maken

onderling afspraken wanneer en waar
naartoe gevaren wordt. 'In de beurt varen' noemen de schippers dat. De eerste,
op schrift gestelde beurtvaartdienst met
een vast schem a dateert van 1520. Hierin
wordt de beufivaart tussen Amsterdam en
Haarlem geregeld. De beurtv aart wordt
steeds verder gereguleerd, omdat er vaste
routes door een en dezelfde schipper gevaren worden. Hij moet dan met ztjn boot
op een vastgestelde plek gereed liggen.

Aanstelling
De lokale overheid stelt de marktschippers

aan.

In St. Huijbertsgerecht en Noord-

Waddinxveen gebeurt dat in naam van de

Vrijheer of Vrouwe van deze heerlijkheid
of ambacht. Het doel is om controle te heb-

ben op de kwaliteit van de dienstverlening en de stiptheid van afvaart. Hieronder twee voorbeelden:
'Wij, IJda Catharina van der Meijde (weduwe van Josua van Belle) Vrouwe van
St. Hubertsgeregt, Noord-Waddinxveen en
Sleewrjck hebben opt versoeck van Arij
Jansz. Slinger den selven gecommitteert

ende geauthoriseert omme als marctschipper uijt onse heerlijckheden van St.
Hubertsgeregt ende Noordwaddinxveen
met een marcktschuijt te vare op de steden van Leijden en Gouda en weder terugge met passagiers ende goederen ende
dat op sodanige redelijck loon, ofte salaris,
als naburige schipper daer voor gewoon
sijn te ontfangeo, off soo als wij ordenneeren sullen, waer mede hij hem te weder sal moeten houden, en blijft den voor18 -

noemde schipper verpligt de ingesetenen
en inwoonders van onze heerlijckheden
in alle opregtigheijt ende met beleeftheijt
te dienen...'

'V/ij

Josua van Belle, Vrijheer van Hutjbertsgeregt, Heer van Noordwaddincxveen,

Sleewrjck etc. verklaren dat

wij tot ordi-

naris marcktschipper van Noordwaddincx-

veen opde stad Amsterdam hebben aen-

gestelt, gelijck wij doen bijdezen, den
persoon van Cornelis Janse Goedhart
omme den inwoonders en andere personen die ztg van hem souden willen bedienen naar behooren ten dienste te staan.
Juterdiceerende voorts wel expresselijck

de opgemelde ingesetenen, op vragt te
mogen varen directelijck of indirectelijck,
mits zig in alles gedragende als een goet

ende eerlijck schipper gehouden is te
doen...'(12-4-1701)
Een dergelijke aanstelling met regels is
geen overbodige luxe, want in 1ll3 wordt
er een schipper op de vingers getikt.
'Adrianus Goethart, marktschipper zig
seer onbehoorlijk heeft gedragen, z1nde

meest alle dagen dronken en buijten staat
om behoorlijk zrjne saken te verrichten en
tot volstrekte ruine van srjn huijs al het

geld dat hij wegens verdiende vragtloonen in handen krijgt aan sterke dranken
en dergehjke consumeert sonder eenigzins sorge te dragen tot de betaling zfner
schulden. Latende dus sijn vrouw en kinderen gebrek lijden'.

De Beurtschippers

De onderstaande lijst met beurtschippers
is zeker niet volledig. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Wat wel opvalt,
zrjn de familiebanden en het overgaan
van het bedrijf van vader op zoon. Zo rs
er een rechte hjn te zuen van Cornelis
Jansz. Goethart, zljn zoon Jan Cornelisz.
en kleinzoon Adrianus. Na de dood van
Adrianus zet zijn weduwe Maria van Drjk
het bedrijf voort. De dochter van Adrianus Goedhart en Maria van Drjk, Maria,
trouwt met Teunis Zwart De familie Zwart,
die afkomstig is van Hillegersberg, zet de
dynastie voort.
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De beurtschippers kre gen
reglementen waaraan ze zich
dienden te houden, 1828.
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Naam markschipper

Van

Periode

Naar

St. Huijbertsgeregt en NW Leiden, Gouda

Arij Jansz. Slinger

17 10

Aart Arijensz. Janmaet

1730

Cornelis Janse Goethart

1701-1730

Noord-Wadd nxveen

Amsterdam

1773-1 801

Noord-Waddinxveen

Amsterdam

Adrianus Goethart/
Maria van Dijk
Pieter Landsbergen

17

44

Schiedam, Rotterdam,
Vlaardingen

Cornelis Jansz. Hooggeboore

1712-17 40

St. Huijbertsgeregt en NW Dordrecht, Schiedam
Rotterdàffi , Vlaard i ngen

Leendert van der Winden

<1780

Schiedam, Rotterdam
Vlaa rd ingen

Arij Swart

1

780-1809

Schiedam, Rotterdam
Vlaa rd ingen

Adrianus Zwart

1

Arij Hardijzer

181 1 -1829

Teunis Zwart

1812-

780-181

1

Waddinxveen en

Schiedam, Rotterdam

Bloemendaa

Vlaa rd ingen

I

0nbekend
Schiedam, Rotterdam
Vlaa rd ingen

Cornelis Zwart

Aris Kraan

Vanaf 1 840-

Schiedam, Rotterdam

>1865

Vlaardingen

1

840

Afvaart en aankomst
De plaats van afvaart wordt ook door

0nbekend

De aankomst in Amsterdam is aan
de

overheid geregeld. De vertrekpunten zrjn
altijd bij de Waddinxveense brug. Aan de
kant van de Zutdkade bU de brug is het
Leidse en Goudse veer en aan de Nessekant het Amsterdamse veer. Albert van Os
sr. schrijft in 1930 over ztjn herinneringen
aan I865 toen hij tien jaar oud was: 'Aan
het einde van de Nesse bevond ztch het
zogenaamde Amsterdamsche Veer van de
heeren Gebr. Zwart Het huis is tegenwoor-

het
toen nog niet gedempte Rokin brj de Duif-

jessteeg. Een verordening

uit l78l

leert

ons de tijden van de schuit naat Rotterdam: 'Den Schipp er zal alle Zondag morgen varen, en daar toe des Saturdags met
deszelvs Schuit tot de lading en berging

der Goederen gereed leggen voor

des-

zelvs huis staande aan de Goudkade onder de Jurisdictie van Bloemendael, except van Kerstmis tot Vrouwendag, als
wanneer om de 14 dagen zal varen.'

dig (1930 red.) eigendom van den heer
Van der Hee. De trekschuit van het Am-

Goederen

sterdamsche Veer voer des Zondags 7 uur

De 'Lijste van de Vragtlonen' geven ons
ook een beeld van de goederen die ver-

namiddags af,, geladen met goederen en
vee, terwijl ook verscheidene passagiers,

voerd werden. Behalve passagiers vervoer-

den de schippers de

waaronder veel veekopers, meereisden.
Zlj waren dan met den ochtend in Amster-

kenmerkende
Waddinxveense producten zoals papier,

dam.'

'
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draatjersgoederen' en diverse houtwaren.

Goederen (in

1801)

Een hooge Wagen met
i

elkaar, maat zrjn toctr onzrfhankelijke
schippers al was het alleen maar, omdat

Vervoersprijs

Wielen Í

0,1 0

de bestemming vanuit Waddinxveen vt:rschillend is. Gerrit van den Akerboom (geboren 185 9) vaart van Waddinxveen nalrr

ngepa kt

Loopwagen
Í 0
Zes Krukwagentjes Í 0,1
Zes Kruiwaqenties f 0,10
Een

0,1

Amsterdam, Zaandam cri Den Haag en
terug. Er wordt ge\'*r"en nle[ pakschuiten
met welluidencle nanlcrr ;rls 'Zwetver',
een sleepscheepje dat in de zilrner wordt
omgebouwd tot ark voor vakantiedoeleinden. Zo vaafi een onderwrjzer met ztjn gezin van Alphen aan den Rrjn naar Katwijk"
getrokken door 'De Worstelaar' . Er zijn
twee schepen rnet de naam 'Worstelaar':
'Worstelaar I' (43 ton) en 'Worstelaar II'
(22 ton). De narnen zijn cntleend aan het

5

Zes Middel

Poppenwagentjes

Twaalf houte

Vier

Kolven

f

AJz

f

0,05

Bagqerschoppen f 0,05

Hobbelpaard
25 stuks beijlsteelen
25 stuks Rieksteelen
25 paar Holle blokken
Een

Í 0,50
/ 0,15
f 0,1 5

í 0,30

De latere beurtschippers
In de twintigste eeuw is de beurtvaart nog
zeer actief en Waddinxveen kent dan ook
vele beurtschippers.

verhaal uit het Oude Testament over Jacobs
worsteling met God. Allebei de schepen
varen naaÍ Amsterdam en terug. Die tocht
duurt zo'fi vierenhalf uur. Een ander schip,
De 'Trio', dat gebouwd is op de scheeps-

werf Vis aan de Noordkade, vaafi van
Van den Akerboom
In 1881 beginnen cle broers Van den Akerboom als beurtschippers. Zij financieren
de onderneming samen en ondersteunen

Waddinxveen naar Delft en Den Haag.
I)e latere eigenaar Willem Los verkoopt
de 'Trio' aan Vermeulen, een kolen- en
brandstoffenhanrJelaar in

B

oskoop.
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Een van de schepen van de firma G. van clen Akerboom in Arusterdam.
Op de kade staan de producten vcrn cle Waddinxveense speelgoedJhbrieken.
Op de schuit: L. Los, J. Gelderblom, J.Schartrt en onbekencl.
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van Leendert Los in 1961 wordt het bedrijf voortgezet door zljn echtgenote, L.

{,'

r"rit woont aan de Noordkade 21 en de
ligplaarsen van de schepen zrjn aan de linkerkant van het Sluisje. Na zin overlijden
in 1920 neemt zrjn schoonzoon, Willem

Los-van der Linde, en door zijn zoon W.P.

Los.

van den Akerboom en zij krijgen zeven
kinderen: vijf jongens en twee meisjes.
De twee oudste zonen Leendert en Gerrit, worden omstreeks 1939 medetirmanten. Het bedriif blijft Fa. G. van den Akerboom heten. Een andere zoorr, Leo, werkt
als jongen als dekknecht op de boten van
het familiebedrijf. Willem Los is op dat
moment de grootsi"' beurtv aardet en
daardoor bepaalt hij de prij zen voor het
vervoer in Waddinxveen. Hij werkt erg
hard en is dagen achtereen niet thuis. Halverwege een vaartocht stapt hij soms over
op een andere schuit.
Het vervoer over water wordt op den duur
verdrongen door het vervoer over land. In
1933 worden er ook vrachtauto's tngezet
voor bodediensten. In 1957 vaart voor de
laatste maatr een beurtschipper van de Fa.
G " vnn den Akerboom van Waddinxveen

wagens

in

1985 . Zoon

Wim zethet bedrijf

Henclrik U. van den Akerboom (geboren
1861) vaart van Waddinxveen naar Leiden vv. Hij woont in de Nesse en heeft op
die plaats meerpalen in de Gouwe. Later
komt zoon Gerrit C. van den Akerboom
in het bedrijf en samen varen ze met het
schip 'Nescio' dat in 1925 voor 6550 gulden door Vis is gebouwd. De betekenis
van de naam is 'ik weet het niet'. Een bekende anekdote is dat als men hem vraagt
wat Nescio eigenlijk betekent, hij droogjes naar waarheid antwoordt: 'ik weet het

niet'.
Bastiaan van den Akerboom (geboren

187

4)

vaafi van Gouda ruaat Haarlem en terug.
Hij verhuist naar Hilversum in verband
met gezondheidsklachten van zyn vrouw.

t;rl vrachtauto's, voornamelijk voor

het
íJrvoeren van meubels. Na het overlijden

ffi

1983 verhuist het bedrijf naar

voort in Coenecoop.

rïaar i\rnsterdam en de Zaanstreek. Het bedriiÍ wordt voortgezet met een groot aan,.

In

Lelystad en is tot 2003 succesvol gebleven. In 2003 is Akerboom BV overgenomen door Holwerda Logistics in Almere.
Leo Los heeft in Waddinxveen een meubeltransportbedrijf met ongeveer twintig

Los, de zaakover. Hij is getrouwd met Lena
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Het beurtvaartschip 'Worstelaar'van de firma G. v.d. Akerboom laadt papier bij
papierfabriek 'De Schoone Haas'. De vracht is bestemd voor Amsterdam
en de Zaanstreek. Op de schuit staan onder anderenW. Los en J. Schaart.
Op de Zuidkade staan: J. Minee, onbekend, Fr Rincheval en Chr De Hoog.

Van Rhijn
De beurtvaafi op Rotterdam vanaf Boskoop via Waddinxveen is in handen van
de Fa. Van Rhijn. Bernard J. van Rhijn en
P. van Rhijn ztjn de eigenaren. De schepen
liggen afgemeerd bij de Nesse. Er wordt

Van den Akerboom en laat de boten bouwen die zwager Gerrit dan van hem huurt.
In 195 1 koopt Willem Los van de firma
G. van den Akerboom Van Rhijn op met
inbegrip van alle panden en schepen.
Izakvan Rhijn en Hermanus Hoogendoorn

met zeven schepen gevaren: 'Eben Haezer
en III', 'Jans', 'Ideaal', 'Jacoba Johanna' en 'Corneha'. C. de Vlieg is een
zeer bekende schipper in dienst van Van

hebben kleine boten voor de vaart op
Gouda. Izak met de 'Eben Haézer' , Hermanus met de 'Niets zonder Gods zegen' .
Zlj hebben ook nog een handel in brand-

Rhijn en heeft de firma dertig jaar gediend. Het schip 'Ideaaf is in de Tweede
Wereldoorlog gevorderd door de Duitse
bezetter. Het is niet meer teruggekeerd. In
L953 stopt het bedrijf en de familie is naar
Canada geëmigreerd. Bernard van Rijn is

stoffen.

I, II

een zwager van Gerrit van den Akerboom.
Bernard heeft het financieel wat beter dan

Wijnbeek
J. Wijnbeek is beurtschipper op Utrecht
met het motorschip 'Geertruida'. Hij onderhoudt twee diensten: heen over de lJssel
en terug over de Rijn en de tweede rdienst
heen over de Rijn en terug over de lJssel.
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Tot slot

Goederen
Annel

De beurtschippers vervoerden veel goederen naar Waddinxveen. Voor alle bakkers
brachten z4 meel uit Westzaan mee. Andere goederen uit de Zaanstreek waren
die van Verkade en Albert Hein. Voor Van
der Heijden bezorgden zrj drogisterij arttkelen zoals Haarlemmerolie en zogenaamde 'schelpjeszalf'. Het is zomaat een aantal voorbeelden. In het naaststaande overzrcht valt af te Lezen welke producten
voornamehjk uit Waddinxveen werden
vervoerd.
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kleinmeubelen
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stoffeerderii

Van de Ber

molenbouw

Boonstopnel & Co

verf en lak

Wed, Both

kantoormeubelen

Bremmer

houtdraaiwerk

C.P. Broer

De Bruin

kleinmeubelen

De Gouwe

salontafels

en

hardt

stoffeerderii

Den Hart

bureaus

Den Ouden

stoffeerderii

Hooenelst

luxe meubelen

Kemnkes
KiBoFa

Ze zrjn er niet meer., de beurtvaart en de
beurtschippers. Toch is het vervoer over
water weer groeiende, omdat sommige
bedrijven het transport over water herontdekt hebben. Dagelijks varen nLr door de

Formule) meubelen

Gouwe containerschepen. De 'nieuwe

kinderstoelen, boxen

beurtschippers'
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meubelen

?

Luiten
Matse

meubelen
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Mulleman

meubelen
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Riedeman

& Klaarenbeek
S

liedrecht

kantoormeubelen

meubelen

Troost

kantoormeubelen

Van Berkesteiin
Van der Loo

, Dltzend jaar Gouda: een

dingen tussen Delfland, Rijnland en
Schieland. (Hilversum, L981)
Los , L. (2007 12009). (J.D. Geel, interviewer)
Niestadt, K. (sd). http :l lhome.kpn .nll

soeelooed

Stolker

P.

stadsgeschiedenis. (Hilversum, 2002).
Bakker, T. (sd). Opgehaald van Theo
B akker's Domein: www.theobakker.net
Gouw van der, J. ( I 987). De landschei-

slaaokamers

kees . niestadt/sporen/spoor_0 8 htm.
.

Van Diiken

las/snieoels

Van Elswiik

bureaus

Van Schaik & Berqhuis

betimmerinoen

Opgeroepen op 2013
Sepp, J. Nieuwe geographische reiseen zak-atlas. (Amsterdam, ll73).
Tirion, I., Tegenwoordige Staat der Ver-

Van Stiin
Verwaal

houtwaren

Versluis

klein meubelen

Vink

meubelen

Verrneii

r0mpen

Slingerla nd

hoosschoppen

eenigde Nederlanden. (Amsterdam,

fl

46)

Verbooffi, W., Waddinxveen 750 jaar.
(Zaltbommel, 1983)
SAMH, Gouda, Oud Archief Waddinxveen
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