HET DORP VTADDINXVEEhT

Tijdschrift van het

HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

De uttgoue r)on lit fidtrírryÍt
is mefr rnage[íj Kgrmnokf íóor:

gernotscfiap 't'l/eert
'l/aru'Uíeru group

B'l/

juni 2013

Zle jaargang nummer

BE§..

TU.UR

INHOUDSOPGAVE
Woord Vooraf

Voorzitter: H.J. de Rooij

2

26

Secretariaat: L. Witte, Passage 206
2l4L GR Waddinxveen, tel. 0182-632251
Penningmeester: A.G.M. Weijermars
Noordeinde L44, 2l 42 WH Waddinxveen
E-mail: agmweijermars @planet.nl
Bankrelatie: Rabobank Waddinxveen
nummer 3668.01.155
Website : www.hgwaddinxveen.nl
Ereleden:
J. in 't Hol, J.D. Geel, H. Smid,
C.J.Th. de Jong-Steenland, T.W. Verweij

Over de honderd: Glasbeek
C.J.Th. de Jong-Steenland 27

RET}ACTIE
H.C. Bostelaar-Geluk
M.W. de Jong
T. de Kruijf
C.J. van Veen

E-mail: vanveen0

@

planet.nl

Post uit het verleden

M.W. de Jong 34

Verspreiding'Het dorp Waddinxveen' :
H.C. Bostelaar-Geluk, Souburghlaan 10
tel. 0182-610025

CO.

TOFOII{

'Het dorp Waddinxveen' is een uitgave
van het "Historisch Genootschap V/addinxveer", opgericht 20 aprrl 1993.
ISSN nummer: 0929-305

1

Oplage: 525 stuks

O

Het roemloos einde van het historische
sluisje bij de Nesse C.J. van Veen 37
De burgerlijke

stand

C.

V/ijbrans

42

Overnemen van artikelen of
gedeelte(n) van artikelen mag
alleen met schriftelijke toestemming van de redactie en de auteurs.

Vormgeving, lay-out,

druk en afwerking:
Howa-Print \Maddinxveen
www.howaprint.nl

Van \ilaar die naam..,

A. den Boer 46

w

V VOORD YOORAF

Enkele maanden geleden besteedde de pers
aandacht aan de kolossale fotocollectie van

het Amsterdamse Atelier J. Merkelbach
(19L3-1969). De veertigduizend foto's zijn
nu te zien op de website Redeenportret.nl.
De titel van de website geeft al aan wat er
aan de hand is: veel geportretteerden zljn
onbekend. Het stadsarchief Amsterdam
probeert door de foto's online te zetten
meer informatie te krijgen over de namen
en achtergronden van de geportretteerde
personen.
Velen onder ons zullen het probleem waar-

mee het stadsarchief kampt, herkennen.
Een doosje met oude foto's dat van de
grootouders afkomstig is, bevat portretten
van 'onbekenden'. Menigeen verzucht dan:
hadden ze de namen er maat achterop geschrev en. Zeker de mensen die een familiestamboom samenstellen en deze willen
verluchtigen met portretfoto's. Het laatste
wat men moet doen, is deze foto's weggooien, want vaak geven ze een tijdsbeeld
weer. Zo poseerde men in het begin van
de twintigste eeuw voor de fotograaf tegen
een gearrangeerde achtergrond zoals te
zien is op de illustratie bij het artrkel De
burgerlijke stand. Nina Staal staat met
haar echtgenoot voor een bosachtig landschap. De foto is gemaakt blj BroekhuuzeÍr
te Gouda die zijn atelier op de Kattensingel
had. Daar ztjn veel foto's van Waddinxveners gemaakt, veelal als cafie de visite.

Niet alleen portretfoto's roepen een tijdsbeeld op, maar ook foto's van bedrijven
die al dan niet meer bestaan. Bij het afirkel Rondom de honderd: Glasbeek rs een
foto opgenomen van een vroegere werkplaats van de Machinale Smederij H. Glasbeek. Het gebouw dient als achtergrond
om de werklieden in beeld te bren gen. Zlj
dragen een werkkiel, lopen op klompen
en hebben bijna allen een pet op. Op een
andere foto bij dit artikel zien we hoe
rond 1900 in een winkeletalage de waren
getoond worden: degelijk maar zonder fantasie.

Oude foto's gaafi nog meer tot de verbeelding spreken als we er een verhaal bij
kunnen vertellen. Drie dagen nadat het
Stadsarchief Amsterdam de foto's online
had gezet, kwamen de eerste reacties al
binnen. Niet alleen herkende men een be-

paalde persoon, maar wist ook een deel

van zljn levensgeschiedenis te verhalen.
De geportretteerde ging als het ware leven
en zo werd een foto een tijdsdocument.

Het uitzoeken van de stamboom is een
geliefde bezïgheid. Stamboomon deruoekers vormen nu de hoofdmoot van de be-

zoekers van de archiefinstellingen. Een
opsomming van namen, data van geboorten, huwelijk en overlijden is nog geen familiegeschiedenis. Hiervan kan pas sprake zrjn als deze wordt aangevuld met

Zo'n kartonnen visitekaartje waarop een
foto geplakt stond, werd aan familie en
kennissen gegeven die het in speciale al-

foto's, gegevens uit akten en verhalen uit
de overleverirrg. Dan kunnen we spreken
van 'een ontdekkingsreis langs gezichten.'

bums schoven. Helaas voor ons vergat men
op de achterkant de naam van de persoon
te schrijven, zodat deze veelal in de ano-

De redactie

nimiteit is verdwenen.
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RONDOM DE, HONDERT)
GLASBEEK
C.J.Th. de Jong-Steenland

Regelmatig besteden we

in 'Het Dorp

den gepasseerd zijn, te weten Glasbeek
Finish B.V. en Glasbeek Autoschade B.V,
beide gevestisd op de lr{oordkade iru Wad-

Waddinxveen' aandacht aan bedrijven die
honderd jaar bestaan. Deze keer twee bedrijven die die leeftijd al enige tijd gele-

dinxveen.

€;fi.,tíjn-ech, g,s,:ïto:te lVilhelmina de Boer (1855-1 937)

Henk Glasbeek ( 1854- 1945) is een telg
uit een Gouds pijpenmakersgeslacht. Hij
en zin vrouw Wilhelmina de Boer zin
beiden in Gouda geboren. Ze trouwden

winkel

in huishoudelijke

artikelen. In

1902 werd de voorgevel van deze winkel

verbouwd. Later werden ook rijwielen
verkocht. Mevrouw Glasbeek plukte als
bijverdienste veren van eenden en kippen
om matrassen te vullen.
De drie zonen van Henk en Wilhelmina,
Klaas (1886-1948), Hendrik (1888-195 1)
en Pieter (1889-L932) kwamen rond 1905
in het loodgietersbedrijf annex koperslagerij, wat noodzaakte tot uitbreiding van
het bedrijf.

daar op 6 november 1818 en begonnen op

de Zurdkade in Waddinxveen een loodgietersbedrdf annex koperslagerij. Het
gereformeerde echtpaar kreeg zevefi kinderen, drie jongens en vier meisjes. Naarmate er meer kinderen kwamen, die te
eten moesten hebben en later ook werk,
werd het werkterrein van Henk en zin
vrouw steeds breder. Zo begonnen zlj een
27

De winkel in huishoudelijke artikelen van het echtpaar
Henk en Wilhelmina aan de Zuidkade, net voorbij nr. 18. De foto is van circa 1900.
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Uitbreiding
In 1905 werd eÍ aan de Kerkweg-West begonnen met een loodgieterswerkplaats. In
L909 was deze alweer te klein en werd er
een aanvraag ingediend tot de oprichting
van een smederij. Dit jaar 1909 wordt gezien als het echte begin van het bedrijf, dat
bestond uit een smederij annex rijwielhan-

del met een winkel. Er waren ongeveer
twaalf mensen werkzaam, onder wie vader

Henk Glasbeek (koper- en blikslager) en
de drie zonen. Om de verkoop van rijwielen te bevorderen werd er fietsles gegeven
en een rijwielclub opgericht. Er waren zelfs
petjes met de firmanaam beschikbaar, die
gebruikt werden bij de fietstochten die het

bedrijf organiseerde.
Op 10 juni 1918 - vader Henk was toen al
64 jaar - werd bij notaris G. Vos de Vennootschap onder Firma H. Glasbeek &. Zo-

Fragment van de akte van
de oprichting van de
Vennootschap onder Firma

De smederij aan

Kerlau'€g;"1fi{$

g::,t'
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nen opgericht. De firmanten breidden de
werkzaamheden uit en gingen ook taxi rijden met een Hudson en een Spijker. Verder hadden ze een loodgieterij, een smederij en een zinkwerkerij. Voorts maakten ze
machines en handelden ze Ln motoren, rijwielen , tjzetwaten en aanverwante artikelen. Het bedrijf floreerde.

Na tien jaar gingen de broers in L92l zakelijk uit elkaaL Er waren schijnbaar nogal
wat verschillen van mening op dat gebied. Privé gingen ze wel goed met elkaar
om. Klaas ging verder aan de Oranjelaan
met een gaÍage, benzinepomp, rijwielhandel en taxibedrijf. Hendrrk zette de smederij voort, eerst nog aan de Kerkweg,later aan de Oranjelaan - met een winkel in
kachels - en de Noordkade. Pieter ging als
loodgieter terug naar de Zutdkade.
Garage en benzinepomp
Klaas (1886-1948), de oudste zoon van

Hendrik en Wilhelmina, was vernoemd
naat zin grootvader van moederskant

Klaas de Boer, die van beroep timmerman

was. Als beroep van Klaas stond op de
oprichtingsakte van de Vennootschap onder Firma uit l9l8 vermeld: koopman en
loodgieter. Hij trouwde met Johanna Dederika van Dulken (1888-1910) uit Waddinxveen. Zrj kregen één dochter. Toen de
vennootschap in l92l werd opgesplitst,
begon Klaas voor zrchzelf met een garage
en rij wtelzaak, annex taxibedrijf. Al snel

werden er verschillende vergunningen
voor uitbreiding aangevraagd.In 1930 werd

boven de zaak een huis gebouwd (Oranjelaan nr. 34), het voormalige pand van

banketbakkerij De Vlaam. De architect
was P.D. Stuurman. Er kwam een benzinepomp, waarvoor Klaas bij de Bataafsche Import Maatschappij vergunning
vroeg. Ook voor een oliereservoir van
6000 liter. Verder werden er twee garageboxen bijgebouwd. Na het overlijden van
Klaas kocht Arie Boonstoppel sr., telg uit
een geslacht van verffabrikanten, in l95l
de garage met pomp en begon voor zichzelf .

#
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Apparaten en machines
Henk, de tweede zoon van Hendrik en
Wilhelmina, vernoemd naar zrjn grootvader Hendrik van vaderskant, trouwde met
Janna Spruijtenburg (L892-1956). Zrj was
de dochter van een Waddinxveense mole-

naaL Bij de oprichting van de vennootschap in 1918 stond als zijn beroep vermeld: smid. Naast zrjn werk als onderne-

mer was Henk ook machinist op

de

stoomspuit van de brandweer.

Hij zette de smederij annex machinefabriek na opheffing van de vennootschap
voort, eerst nog aan de Kerkweg, later aan
de Oranjelaan 8, met erbij een winkel in
kachels, die door zin vrouw werden verkocht. A1 voor de oorlog kocht hij een
stuk grond aan de Noordkade en zette
daar een houten woning neer. In L946
verhuisde het bedrijf naat de Noordkade.
Henk Glasbeek (1888- 1951)

Een van de producten
die bij Glasbeek Finish
werd vetvaardigd.
31
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Uitnodiging ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het bedrijf

ZIjn zoon Henk (1916-1990) zette het
bedrijf voort onder de naam Glasbeek
Finish. Er werden wasmachines en wasdrogers gemaakt. Verder ook spuitcabines , afzuigapparatuur voor bedrijven,

Noordkade werd geopend. Ook een nieuwe vestiging in Beilen, waarvoor de negeiarige Conny Glasbeek, dochter van
Henk, in 1962 de eerste steen had mogen
leggen. Glasbeek Finish B.V. maakt nu
nog tjzerwerk, moffelovens, spuitcabines
enz. In Beilen worden dompelbaden en

enorme stofzuigers om bussen schoon te
kunner zurgen en een grote diversiteit aan
apparaten voor de industrie. In de jaren
zestig werkten er ongeveer veertig mensen in het bedrijf.

roestvrij stalen machines vervaardigd.
Zoon Hendrik, die Dop werd genoemd
(1946-1986), overleed al op 3S-jarige leeftijd. In 1990 werd zljn zus Conny van der

Breggen-Glasbeek ( 1953) samen met
haar vader directeur. De directie is nu in
andere handen. In 2009 werd het honderdj arlg bestaan van het bedrijf gevierd"

Ter gelegenheid van het 4}-jartg bestaan
van B.V. Apparaten- en Machinefabriek
H. Glasbeek jr. op 7 maafi 1963 was er
groot feest. De nieuwe showroom aan de
32

Autoschadebedrijf
De jongste zoon, Pieter Glasbeek ( 1889L932), zette na de splitsing van de zaak de
winkel en het loodgietersbedrijf voort aan
de Zutdkade 18-19, waar hij o.a. potten
en pannen verkocht. Hij was op 12 augustus 1915 getrouwd met Alida Jacoba le
Clercq uit Sassenheim. Zlj kregen zeyen
kinderen. In 1932 werd een longontsteking hem fataal. Na zrjn overlijden ging
ztjn weduwe verder met de zaak. De zonen moesten al jong bijspringen. In 1945
begon zoon Piet (1920-L994) met een
autobedrijf op de Henegouwerweg, net
achter het huidige Tango benzinestation.
Hij had het vak geleerd in de carrosseriefabriek van ztjn oom Dirk Verheul in Waddinxveen. In het bedrijf van Piet werkte 5
à 6 man personeel. Een felle brand legde
op 30 november 196I het pand in de as.
Burgemeester Van der Hooft stelde het

gebouw

't

Centrum, dat tegenover het

sluisj e aan de Nesse lag en op dat moment

leegstond, ter beschikkitrg, omdat het af-

gebroken zou worden. De plaatwerkerij
vond daar tijdelijk onderdak. Het spuitgedeelte bleef op de Henegouwerweg. Op l
juni 1962 begon men op de l.{oordkade
met nieuwbouw. Hieruit ontstond het nog
steeds bestaande autoschadebedrijf. In

juli

L963 verhuisde de familie ook naar de
Noordkade. Zoon Aat Glasbeek (1948)
kwam in 1965 in het bedrijf. Bij Glasbeek
Autoschade B.V. werken nu zestien mensen.

Bron:
De gegevens zijn verstrekt door de familie Glasbeek, vvaarvoor hartelijk dank.
De foto's zijn oÍko*stig uit het archief van
de familie.
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Het bedrijf Glasbeek Autoschade B.V aan de Noordkade (foto: Corry de Jong)
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POST TJIT HET YERLE,DEN
M.W. de Jong

Op 28 december l82L schrijft schout A.
Houten, namens ztchzelf en de heemraden van de Drooggemaakte polder onder

betalen. Op de achterkant van de dichtgevouwen brief is het stempel W te lezen.
Waarom en door wie werd dit stempel

Noord-Waddinxveen, in de brief aarl
schout en heemraden van Zoeterwoude:
Tbt heden noch geene gelden tot betaling
der aannemers van den weg alhier ontvangen hebbende, zal het ons aangenaam
zijn die per omlopende worden toegezon-

aangebracht?

Wat vooraf ging
Tot het midden van de achttiende eeuw
was de postbe zorgrng een beztgheid die
in handen was van allerlei lieden die hieraan geld wisten te verdienen. Al direct na
het einde van de Tachtigjarige Oorlog in
L648 werden in de Noordelijke Nederlan-

den.

Blijkb aar moest het polderbestuur van
Zoeterwoude mee betalen aan de verrichte wegw erkzaamheden ten behoeve van

den meer en meer afgedankte cavaleristen

de diverse werkzaamheden aan de droog-

tngezet als postiljon. Ztj kenden de weg
en wisten hoe ze met paarden moesten

gelegde polder, maar was het traag van

omgaan. Dus waren zrj uttermate geschikt

De brief van 28
december 1821
34

ambacht tussen Reeuwijk en Waddinx-

voor het brievenvervoer. De Gewestelijke
overheid zag in dat het postvervoer een
lucratieve beztgheid was die heel wat geld
opleverde en richtte met ingang van 1 juli
17 52 de Statenpost op. In het begin was
dit alleen voor Holland en Westfriesland.
Met de Postwet van 1807 van het koninkrijk Holland werden de posterijen onder-

veen - en Waddinxveefi naaÍ Gouda. Er is
zeet weinig bekend hoe de entrepostes in
de praktijk werkten. In 1803 wordt de Wad-

dinxveense entreposte een 'bijkantoor'
van het Alphense postkantoor dat

in ll72

hoofdpostkantoor geworden was.
Aan de zelfstandigheid van het Hollandse
postw ezen kwam met de inlijving van
onze gewesten in 1810 door Napoleon

gebracht blj het departement van Financiën
en de staat kreeg daardoor het alleenrecht
op de postbe zorgtng, wat inhield het verzamelen en vervoer van de brieven in het

een einde. Onze posterijen kwamen onder
de generale directie in Parij s te staan en
werden geheel op Franse leest geschoeid.

koninkrijk.

De regels hiervoor werden vermeld in de
'Instruction Générale sur la service des
Postes aux Lettres'. Zo hadden de Fran-

De post in Waddinxveen
Waddinxveen, gelegen tussen Alphen en
Rotterdam, kreeg in l1l3 een 'entreposte' en een jaar later een brievengaarder.
Met de naam entreposte worden kleinere

sen in eigen land behalve de normale
postkantoren in de steden ook distributiekantoren op het platteland. Dat was de reden waarom ze ook in ons bezette land
distributiekantoren inrichtten. Voor het
Waddinxveense'bijkantoor' betekende
dit dat het per l januari 1811 omgezetwerd

kantoortjes, gelegen tussen twee postkantoren, benoemd. Deze kantoortjes werden

beheerd door (brieven)gaarders, die bevoegd waren om post in ontvangst te nemen voor yeÍzending fiaat een postkantoor gelegen aafi de postroute. Het postkantoor zorgde vervolgens voor de verdere verzending door de brieven mee te geven aan de langskomende postiljons. De
postroute van Alphefi naat Gouda liep via
de Gouwsluis, Boskoop, Middelburg - een

in een distributiekantoor.
De distributiekantoren, beheerd door een
distributeur, waren nog altijd primitief,
hoofdzakehjk belast met de ontvangst en
afgifte van brieven. De distributeur kreeg
als loon een vastgestelde provisie voor
elk aankomend en vertrekkend stuk. Voor
een brief die hij buiten de kom van de
gemeente bestelde, kreeg hij bovendien
een bestelloon, berekend naar de afstand.

Stempel W
Voor de veÍzending van brieven werden
geschreven of gestempelde distributiemerken vaak op de voorkant enlof achterkant van de brief geplaatst. Geschreven
werd bijvoorbeeld wat het te betalen bestelloon was. De stempel gaf de plaats
van verzending aan" De distributeurs van
de distributiekantoren, ook wel postmeesters genoemd, kregen geen stempels

omdat het stempelen op het postkantoor
moest gebeuren. Vaak lieten ze zelf toch
een stempel aanmaken om aafi te kunnen
geven van waar de brief afkomstig was.
Dit in verband met het te betalen bestelloon door de ontvanger van de brief.

Buitenkant van de brief van 28 december 1821 met omgevouwen achterkant
met het W-stempel von Waddinxveen
35

Betaald moest namelijk worden naaÍ afstand. Het op de achterkant van de brief
afgebeelde \ry- stempel werd op het distributiekantoor in Waddinxveen gebruikt
van 1816 tot L842.In de Kadastrale Atlas
Zutd-Holland 1832 Waddinxveen is op
bLadzijde 108 te lezen dat postmeester Jan

van Tol woonachtig was in Noord-Waddinxveen. Of hij de distributeur was van
het Waddinxveense distributiekantoor is

echter niet bekend. Op de afgebeelde
brief is ook nog het stempel LEYDEN te
zien. Het stempel in de kleur rood is op
het postkantoor van Leiden in gebruik
geweest van 1817 tot 1829.
De route die de brief afgelegd heeft, is
naar alle waarschijnlijkheid als volgt: van
Waddinxveen per bodeloop rechtstreeks
via Boskoop naar Alphen. Alphen bezat
een strategisch belangrijke positie voor
het postvervoer. Het lag op de noord-

zuidlijn Amsterdam richting het zuiden en
op de oost-westlijn Utrecht naar Leiden
langs de Oude Rijn. Alphen had in 1810
een paardenpoststation gekregen. Daar van-

daan ging de rit naar het postkantoor in
Leiden. Vanaf 1803 was er een postrit
Alphen-Koudekerk-Leiden. Vervolgens
werd de brief per bodeloop naar Zoeter
woude gebracht.

Bronnen:
Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1811. dl. 1 (Arnhem 2006)
E. A. B. J. ten Brink, Het Nederlandse
Postwezen vroeger en nu. (Amsterdam

t9s6)
E. A. B. J. ten Brink, De geschiedenis
van het postvervoer. (Bussum L969)
Alphapost 60 jaar filatelie in Alphen
aan den

Rijn (2006)

Fragment van de postroutekaart van 1810
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HET ROEMLOOS EINDE VAN HET
HISTORISCHE SLUISJE BIJ DE NESSE
C.J. van Veen

Oudere Waddinxveners denken met nostalgische gevoelens terug aan de periode
dat het sluisje bij de Nesse nog intact was.
Zij herinneren zich hoe over dit sluisje een
bruggetje lag met in de directe nabijheid
oude panden zoals de 'Sluisjesschool' en
het historische, aan weerszijden bebouwde straatje de Nesse. Weinigen van hen
zullen evenwel weet gehad hebben van de
financiële perikelen die het einde van het
sluisje bespoedigden.

in 1935
De gemeenteopzichter P.D. Stuurman
kreeg in 1935 van het college van BurgeDe situatie Yan het sluisje

meester en Wethouders de opdracht een
raming van de kosten te maken die gemoeid zouden ztjn met het onderhoud van

het sluisje bij de Nesse, dat officieel het
verlaat St. Hubertsgerecht heette. Deze Íaming was nodig voor de gemeentelijke begroting van 1936. De gemeente had in
1870 het beheer en onderhoud van de pol-
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vormde voor de
afbraak samen
met het sluisje
een pittoresk

gedeelte van
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der Achterof en de Voorofsche polder
overgenomen. Achteraf bezíen zal ze met
die overname niet blij geweest zljn. Ze
kreeg wel van de ingelanden van beide
polders een bedrag van / 8685,98 gulden,
maar er zat een addertje onder het gras,

namelijk de verplichting "het verlaat St.
Hubertusgerecht uiterlijk in 181 I te vernieuwen of in den meest deugdelijken toestand te bren gerr." Van beide is niets terecht

gekomen, wat blijkt uit de bevindingen
van Stuurman in 1935: "De geheele sluis
toch en de deuren niet in 't minst, zljn
veïïe van in goede sta at."
Voor de allernoodzakelijkste reparaties zou
een bedrag van 1725 gulden nodig zljn,,
maar om de sluis in behoorlijke toestand
te brengen zou er nog eens 4000 gulden
moeten worden uitgetrokken. Weggegooid
geld, volgens Stuurman, hoewel hij het in
ztJn

brief voorzichtiger formuleerde. "Het

lijkt me niet verantwoord veel onkosten te
maken t...]", want schepen met een diepgang van meer dan 62 centimeter konden
vanwege de binnendorpel er niet door, zelfs
niet als ze halfgeladen waren. Bovendien
bedroeg het aantal schuttingen slechts 40
à 50 per maand.Zljn conclusie is bikkel-

hard: "Het zou overweging verdienen, de
geheele sluis op te ruimen of althans dicht
te maken en alleen een riool voor verversching aante brengeÍ)." 1) In rde staart van
zin brief, geeft Stuurman nog een argument om de sluis op te heffen: de toename van het vrachtvervoer per auto zou de

sluis

in de nabije toekomst

overbodig

maken.

Reactie van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester en V/ethouders konden zich
geheel in de conclusie van de gemeenteopzichter vinden. Ze namen contact op
met de Gedeputeerde Staten van ZutdHolland en met het bestuur van de Voorofsche polder. Het polderbestuur stond

niet "zo heel onsympathiek" tegenover de
opheffing van het sluisje, maar wilde toch
eerst een grondig onderzoek flaat de noodzaak van het al dan niet voortbestaan van
de waterverkeersweg, waarbij gedacht werd
aan een enquëte onder de ingelanden en

de bewoners van het Noordeinde en de
Puttekade.

De gemeenteraad aan het woord
Op 25 september 1935 brachten Burgemeester en Wethouders het voorstel van
'eventueele opheffing van de sluis tusschen

de Gouwe en de Alpherwetering' in

de

raadsvergadering. Burgemeester Troost
merkte op dat het voorstel gedaan was in
het algemeen belang. Mocht men, zo vroeg
hf ztch af, tn deze tijd van crisis in het belang van een enkeling zo'n hoog bedrag
uittrekken voor onderhoud van het sluisje
dat geen toekomst had? Inderdaad was
ook \Maddinxveen in die jaren zwaar door
de crisis getroffen. Zo werkte de meubelindustrie op 30 à 35Vo van haar capactteit.
Of er werd twee weken gewerkt en lag de
fabriek daarna een week stil.
Sommige raadsleden deelden de mening
van Burgemeester en Wethouders niet. Bij
de heren Bremmer en Vis speelde eigen
belang een rol van betekenis, wat ze rutterlijk toegaven. Na een verwarde discussie werd besloten dat er een nader onderzoek naar het voortbestaan van de sluis
zort worden gedaan.

tEen ramp Yoor Waddinxveen'
Er gingen verschillende brieven de deur
uit over formele zaken als vergunningeil,
want dat er iets aan het allernoodzakelijk-

ste onderhoud van het sluisje gedaan
kijf. De sluis
liet namelijk water door wat een bedreimoest worden, stond buiten

ging voor het achterland vormde. En dan
lezen we de brief van 7 aprtl L937 aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland, waarin burgemeester Troost meedeelt dat de

1) Met de verversing wordt bedoeld het inlaten van water vanuit de Gouwe in
Achterof en in de Voorofsche polder.
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de polder

opruiming van de sluis onzeker was geworden. Op geiriteerde toon schrijft hij:
"Enkele belanghebbenden hebben een
actte op touw gezet en het doen voorkomen alsof de opruiming van de sluis niet
minder dan een ramp voor onze gemeente zou betekenen."
Wie waren die 'recalcitranten' die op gezegeld papier aan de gemeenteraad het
vefzoek deden de sluis te handhaven omdat zr1 er groot belang bij hadden? Onder
anderen N.V. Houthandel vlh Schwartz en
Yerztjden, de meubelfabrikanten A. v.d.
Loo &.2n., Modderkolk & DUS, D. Bremmer Jzn., de beurtschipper Akerboom, A.
Vis van de scheepwerf en N.V., Carrosseriefabriek Verheul. "Voor aI deze
bedrijven zou het sluiten van de schutsluis een yetzwaring meebrengen van de

Hetverlaat

St. Hubertsgerecht, meer bekend
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onkosten die op het bedrijf drukken, in
sommige gevallen zelfs een geyaar van de
bestaansmogelijkheden opleveren, in ieder
geval voor allen een groot ongerief ver-

oorzaken." En dat allemaal in een tud
waarin de strijd om het bestaan uiterst
scherp moet worden gevoerd. Juist het
voortbestaan van de sluis is in het algemeen belang van Waddinxveen en niet de
sluiting.

Storm in een glas water?
En weer gingen er allerlei brieven over

tafel. De gemeenÍeopzichter

Stuurman

moest rapporteren welke reparuties bij het

openhouden van de sluis absoluut noodzakehjk waren en wat de kosten daarvan
zouden zljn. In het voordeel van de ondertekenaars van de petitie werkte het

als 'het sluisje', circa 1920 (Íoto: SAMU)

standpunt van het Bestuur van Voorofsche polder dat de sluis ten behoeve van

sfeer zeer gespannen. Burgemeester Troost

liet duidelijk blijken dat hij het schrijven
van de fabrikanten en handelaren "geweldig opgeschroefd" vond: harde cijfers toonden aan dat de sluisgelden teruggelopen
waren van 158 gulden in 1929 tot 49 gulden in 1936. De sluis had geen toekomst,

de ingelanden open moest blijven. Ook de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Gouda en omstreken koos niet de ztjde
van Burgemeester en Wethouders, maar
die van de fabrikanten en handelaren.

mede door de opkomst van het vervoer
per auto. De raadsleden reageerden als

Kozen Burgemeester en Wethouders eieren voor hun geld toen ze tten van de zes-

door een adder gebeten en de bekende tegenargumenten waren te horen tot burgemeester Troost zei , "dat hij eerst de raadsleden had laten praten, want voor de vergadering hadden B. en V/. al een voor-

entwintig ondertekenaars uitnodigden
voor een gesprek? Ook onderhandelden
ze met de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Maar de druk was niet van de ketel. Dat gebeurde in de raadsvergadering
van 22 april 1931. Aanvankelijk was de

stel". Kort samengevat kwam het erop
bij de sluis aan de

neer dat er een dam
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Het sluisje circa 1960
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Gouwekant werd gelegd waarna aan de
drooggevallen sluis eventueel de nodigste
reparaties zouden worden vefficht. Voorts
zou bekeken worden of het verantwoord
was nu of later verdere reparaties te doen.
Burgemeester Troost kon niet nalaten alsnog op te merken dat de sluis over tien jaar
toch opgeheven zou worden door het constante dalen van het polderpeil. Had de
ruad een pyÍïusoverwinning behaald?

De reparaties aan de sluis
Op 21 mei vond de openbare aanbesteding
van het maken van een dam in de Gouwe

voor de sluis plaats. Het werk werd gegund aan de Goudse aannemer W. Bakker
voor een bedrag van 598 gulden. Een
koopje moeten Burgemeester en V/ethouders gedacht hebben. En dat was het ook,
ware het niet dat de aannemer cp de dag

dat hij bericht van de gunning kreeg, tot
de ontdekking kwam dat hij - of zljn compagnon - zich duizend gulden vergist had.
Er volgde een aantal onderhandelingen
die tot resultaat hadden dat het werk voor
1270 gulden werd gegund. De dam werd
gelegd en de sluis kwam droog te liggen
zodat de raadsleden de gelegenheid hadden "om te oordeelen over hetgeen nu zal
behooren te geschieden". Burgemeester en
Wethouders kwamen de raad tegemoet met
het voorstel de sluis open te houden en in
te stemmen met een krediet van cffca2500
gulden. Ze deden dat niet van harte want
"naat sprekers (= burgemeester Troost)
meening zal de sluis - evenals de kermis
'zijn eigen dood sterft' - mettertijd vanzelf overbodig blijken ." Et werd nog wat
gesteggeld over de diepgang van de sluis,

maar die werd niet veranderd. Met een
stem tegen werd besloten tot herstel van
de sluis. P. Rehorst voerde de werkzaamheden uit voor een bedrag van 2150 gulden.
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Defïnitief einde van het sluisje
In de raadsvergadering van 24 oktober 1956

kwam een schrijven aan de orde waarin
Burgemeester en'Wethouders voorstelden
de sluis op te heffen. De Provinciale Waterstaat was bezíg met de westelijke Gouweoever en zou binnen niet al te lange tijd
beginnen met het gedeelte ten noorden

van de hefbrug. Het onderhoud van de
sluis was kostbaar en het gebruik ervan
minimaal. Zonder discussie en hoofdelijke stemming nam de raad het voorstel
tot opheffing aafi. Hiermee was het lot van
het sluisje bezegeld. Het bleef nog een
aantaljaren intact, maar in 1960 werd besloten de boven- en benedendeuren vast te
nagelen om onnodig risico te vermijden.
De Goudsche Courant schreef in L96I op
bijna poëtische wtjze: "Nu gaat de sluis

verdwijnen, de oude, verweerde deuren
en de groen uitgeslagen muren met het
oude he§e rond de sluiskolk zullen onder
de slopershamer vallen. De kolk, waarin
de waterplanten welig tieren, gaat dicht."
De slopershamer kwam inderdaad en wel
in 1962 toen het gehele Nessegebied op
de schop ging.

Bronnen:
- SAMH ac 205 inv.nrs 452, 453

DE, BURGE,RLIJKE, STAND
Coretta Wijbrans

Veel mensen zijn get'nteresseercl in de
geschiedenis van hun familie en doen

daar onclerzoek naar Talrijke bronnen

staan tot hun beschikking die een beginnend onderzoeker soms niet kent. En zeer
belcrngrijke bron is de Burgerlijke Stand.

In

1811 werd in Nederland de Burgerlijke

gerlijke Stand, van belang . Deze werd op
1 januari 1811 ingevoerd in Noord-Brabant, Zeeland, de Bommelerwaard, het land
van Maas en Waal en de stad Nijmegen en
op 1 maart 181 1 in de rest van ons land.

De verschillende registers
In elke gemeente werden vier verschillen-

Stand ingevoerd. Van elke geboorte, huwelijk en overlijden moest vanaf dat moment aangifte worden gedaan bij een spe-

de registers aangelegd: het geboorteregis-

ciaal benoemd ambtenaat van de Burgerlijke Stand. De Burgerlijke Stand is niet,
zoals vaak wordt beweerd, een uitvinding
van ketzer Napoleon, maar heeft wel ztjn

register van huwelijksaangiften en -afkondigingen. Dit laatste register vaak
het ondertrollwregister genoemd werd
in 1935 afgeschaft. De huwelijksafkondiging aan de pui van het gemeentehuis
bleef nog tot en met 1981 bestaan.
Uit veiligheidsoverwegingen werden de
geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters in tweevoud opgemaakt, zodat er altijd nog een exemplaar beschikbaar was,
mocht een register door brand, overstroming of iets dergelijks verloren geraakt
zljn. Naast de Burgerlijke Stand werd halverwege de negentiende eeuw het Bevol-

intrede gedaan onder invloed van de
In 1810 ging het koninkrijk
Holland op in het Franse rijk en als gevolg daarvan werden de Franse wetten
voor ons land van toepassing. Met name
de 'Code Civif is, als basis voor de BurFranse ketzer.

H CÏYÏL

ter, het register van huwelijken en echtscheidingen, het overlijdensregister en het

kingsregister ingevoerd, dat

in

L994 werd

vervangen door de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
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De Cocle Civil is de basis voor de

Burgerliike Stand.

Belang Yan de registratie
Tot ver in de negentiende eeuw werd de
identiteit vastgesteld aan de hand van een
signalement. Met de komst van de fotografre kwamen er ook pasfoto's. Letterlijk foto's ten behoeve van een paspoort.
Niet alleen paspoorten, ook rijbewrjzen
en bijvoorbeeld wapenvergunningen werden van foto's voorzien. Berucht werd in
de bezettingsjaren 1940-1945 het persoonsbewij

s.

De Burgerlijke Stand en vooral het latere
Bevolkingsregister boden uitstekende
mogelijkheden om alle jongens van 18
jaar oud te registreren en vervolgens op te
roepen voor de inschrijving voor de militaire dienstplicht. Na de inschrijving volg-
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een aantekening welke documenten er
nodig ztjn als de ouders van het bruidspaar niet aanwezig zljn om hun toestemming te kunnen geven. Teunis en Harmijntje krijgen samen vier kinderen. Teunis overlijdt in 1842, Harmijntje 22 jaar

de de loting, keuring, oproeping, allemaal

voorzten van de nodige papieren. In veel
families zijn nog wel militaire paspoorten
en zakboe§es bewaard gebleven. Veel
minder zal dat gelden voor de lootjes, die
de lotelingen trokken.

later

in L864.

De familienaam

In

dezelfde periode waarin de Burgerlijke
Stand werd ingevoerd, werden de Neder-

Vanwege de Franse overheersing worden
in de jaren 181 2 en 1813 de akten vaak in
het Frans opgemaakt. Sommige gemeenten maken zowel een Nederlandse versie
als een Franse. Als je bedenkt dat de ambtenaren van de Burgerlijke Stand alle geboorte- huwelijks- en overlijdensakten ook
nog in tweevoud opmaakten, betekent dat
er veel geschreven moest worden. Vanaf
eind november 1813, als Napoleon verslagen is en de aanstaande koning Willem I

landers ook verplicht een familienaam
aan te nemen. Dit was met name van belang voor enkele gebieden in het noorden
en het oosten van het land. In het westen
had inmiddels bijna iedereen een familienaam, met uitzondering van de Joodse bevolkingsgroep. Tot 1811 werd door deze
groepen volstaan met het gebruik van een
'patroniem', zoals bijvoorbeeld Janszoon
of Jansen. Het kon dus niet meer voorkomen, dat naam van een bepaald persoon
de ene keer als Jansen werd geschreven
en de andere keer als Janssen, zoals vóór
1811 nogal eens gebeurde. Toch werden
in de eerste decennia van de Burgerlijke
Stand ook nog wel eens fouten gemaakt.

terug is in Nederland, worden de akten
weer in het Nederlands opgemaakt.
Op 24 januari \812 wordt er een dergelijke Franse akte opgemaakt. De 'sagefemme' - vroedvrouw - Adriana Schouten
doet aangifte van de geboorte van een
mannelijk kind, genaamd Reinier Kroes.
Ztjn moeder heet Grietje van der Veer.
Misschien verwij zen de namen van het
kind naar de natuurlijke vader. In ieder

Deze fouten konden alleen door een rechtblj Koninklijk Besluit hersteld
worden.

bank of

geval worden de namen later doorgestreept

Burgerlijke Stand in Waddinxveen
In 1811 bestaat Waddinxveen uit twee ambachten, Noord- en Zrnd-Waddinxveen.
Elk ambacht heeft zijn eigen Burgerlijke
Stand tot het jaar 1870 (met een onderbreking van 1812-1817). In 1870 wordt

en vervangen door Gerrit van der Veer.
Volgens de akte wordt het kind aan de
ambtenaaÍ vertoond (qu' elle presente' ).
Dit gebruik wordt vaker in de oude geboorteakten vermeld, maar verdwijnt kort
daarna. Toch kon tot 1995 de ambtenaar
dit van de aangever eisen. In de praktijk
werden alleen de baby's uit de Koninklijke familie nog wel vertoond.

de gemeente Waddinxveen gevormd, met
toevoeging van de kleine gemeente Broek.
De oudste akte ut deze drie gemeenten is
opgemaakt in Noord-Waddinxveen op 28
juli 1811, als Teunis Zwart en Harmeintje
Westerheiden trouwen. De ambterraar
heeft een mooi regelm atrg handschrift,
maar weet nog nret zo goed ruad met de
nieuwe aktes. Hij begint met de getuigen
en pas daarna wordt het bruidspaar genoemd. Teunis Zwart is een schipper op
Amsterdam en trouwt als g-jarige we-

duwnaar met

de

Opmerkelijke zaken in de akten
De gemeente Broek is een kleine gemeente die bestaat uit een aantal buurtschappen
als Bloemendaal, Thuijl en 't Weegje. Toch

heeft het een zelfstandige Burgerlijke
Stand tot 1870. In 1869 verschijnt op 3
februari voor de ambteflaat van de Burgerlijke Stand Gerrit van Ardenne,3J jaar
oud en kastelein van beroep. Gerrit geeft
de geboorte aan van een zoonJacobus. Of

19-j artge Harmeintje

Westerheiden. Achter de akte volgt nog
43
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De in het Frans opgestelde geboorteakte van Reinier Kroes/Gerrit van der Veer
De vroedvrouw Adriana Schouten doet op 24 januari 1812 de aangifte
en toont het kind aan de ambtenaar van de Burgerlijk Stand.
het nu aan het beroep van de vader of aan
een niet oplettende ambtenaat ligt is niet
bekend, maar in hetzelfde register komt
nog een keer een akte voor met betrek-

king tot dit kind. Het blijkt dat niet

een

jongen , maaÍ een meisje is geboren ! Door
middel van een vonnis van de arrondisse-

mentsrechtbank van Rotterdam wordt de
fout rechtg ezet en gaat het kind voortaan
als Anna door het leven. ZIj trouwt in 1869
in Gouda met Christiaan Peter Roovers.

In 1873 lijkt

het wel of de ambtenaar een

fout maakt in het register van geboorteakten. Onder nummer L67 en 168 wordt op
3 november tweemaal een kind Jan Klaaren aangegeven, dat geboren is op 1 november. Als de ouders worden beide keren
Johannes Klaaren en Margje Zwanenburg

genoemd en ook de getuigen zrjn dezelfden. Er is een klein verschil. De 'eerste'

Jan wordt geboren om half negen 'des

namiddags' en Jan nummer 2 om negen
uur. Het blijkt dus om een tweeling te
gaafi! Hadden de ouders niet zoveel fantasie of is er iets anders aan de hand? Als
we de huwelijksakte van Johannes en
Margje bekijken, blijkt wel dat beide yaders Jan heten. De grootouders krijgen
dus allebei een kleizoon naar zich vernoemd. Veel tijd om de kinderen uit elkaar te houden is er helaas niet. Op 5
november overlijdt de ene Jan en op 7 november de andere. En dit waren niet de
enige jonggestorven kinderen van Johannes en Margje. Nog vljf kinderen uit het
gezin overlijden voor hun eerste verj aardag en twee komen dood ter wereld. Voor
de negentiende eeuw was dit niet ongewoon. Tot ruim 257o van de pasgeboren
kinderen in Zurd-Holland rond 1860 stierf
in hun eerste levensj aaL Dit verklaart dan

ook de lage gemiddelde leeftijd uit die
tijd van 37 jaar.
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Overlijdensakte van een onbekende man die in de Gouwe verdronken is.
Genealogisch onderzoek
De akten van de Burgerlijke Stand en de
gegevens van het Bevolkingsregister vormen nu een onmisbare bron voor het doen
van genealogie of stamboomonderzoek.
Voor gegevens uit de Burgerlijke Stand
gelden wel bepaalde beperkingen aan de
openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen. In de
Groene Hart Archieven of andere archiefdiensten kunt u in de studie zaal of via
internet alle openb aïe akten vinden.
Coretta Wijbrans werkt

bij het

ffi#tr
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Streekar-

chief Midden Holland te Gouda.

De gegevens uit de Burgerlijke Stand
kunnen verlevendisd worden met onder
andere foto's. Op de foto staat links I'.iina
Staal, dochter van de hoofdonderwijzer
van de toenmalige katholieke lagere
school aan de Zuidkade.
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VAN WAAR DIE NAAM.OO
A. den Boer

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

verklaard die te maken hrrft met de
geschiedenis van Waddinxveen. Deze
keer betreft het de naanx van de boerderij

nr l4 aart de Bredeweg.
Bij Koninklijk Besluit van 2L september
L843 werd het eerste polderbestuur van
de Zuidplaspolder benoemd en de Commissie van beheer en toezicht over de
droogmaking van de Zutdplas opgeheven.
Het bestuur trad op 1 januari L844 officieel in functie. Tussen juni L841 en 1843
waren de gronden evenwel al verkocht.
Op de basislijn van de verkaveling - de ver-

bindingslijn tussen de kerktorens van
Moerkapelle en Moordrecht kwam de
belangrijkste weg, de Middelweg. De oudste boerderij uit de verkavelingstijd die er
nog is, de Willems Hoeve, staat aan deze
weg, aan het gedeelte dat nu Bredeweg
heet, pal tegenover Intratutn Zevenhuizen.

Het betreft nr. 1 4, nog net op het grondgebied van Waddinveen.
' Drielingboerderij en'
De Willems Hoeve is oorspronkelijk een
van een 'drieling'. De andere twee waren
de Gerards Hoeve en de Anna's Hoeve.
De Willems Hoeve heeft nog een gave
voorgevel die naaÍ de classicistische tijdgeest schijnvoegen in het pleisterwerk
kreeg die natuurstenen blokken sugge-

reerden. Rechtsonder is een gedenksteen
met de tekst: De eerste steen gelegd den
29st April 1842 door Willem Theodoor
Vrolik oud 3 jaren. Voor de geschiedenis
van deze boerderijen kunnen we terecht

in Het Nationaal Archief in Den

Haag.

Daar bevindt zrch een fors archief van de
deftige lutherse familie Vrolik waaronder

zeyen inventarisnummers met'stukken
betreffende het landgoed Zutdplaspolder'. De opdrachtgever voor de bouw van
de drie boerderijen was Gerard Vrolik die
hoogleraat te Amsterdam was. Aan hem
dankt het AMC in Amsterdam het
museum Vrolik met een collectie anatomische prep araten Hij belegde vanaf het
begin van de Zurdplaspolder in meer dan
240 hectare land.

Gerard Vrolik ( I 775 - I 859)

In het archief van de familie Vrolik dateert uit 1842 een 'concept van een inscriptie, te graveren op een troffel, gebruikt
door Willem Theodore Vrolik, Gerardus
Anne van Doorn en Anne Gerardine Vrolik bij de eerste steenlegging van een drietal woningen' . Zo is het ook helder hoe de
drie boerderijen aan hun namen kwamen:
die van de kleinkinderen van Gerard
Vrolik. Dat verklaart ook de achternaam
Van Doorn. Dochter Judith was getrouwd
met jhr. E.C.U. van Doorn die rond 1842
'slechts' Agent der Domeinen in Utrecht
was, maar het later zou brengen tot
Kamerlid , minister en Commissaris des
Konings van Utrecht. De vraag is of de
46-

troffel met inscriptie nog ergens is. Twee
broers van Judith waren Willem (Theodoor) en Agnites. Met name de laatste
was door erfenis grootgrondbeztttu in de
Zutdplaspolder. Dr. Agnites Vrolik was
van I874-1858 minister van Financiën en
later president-directeur van de Staatsspoorwegen. Hij overleed in 1894 rn zrjn
woonplaàts te Arnhem. 1) Tot de pachters
van de Willems Hoeve met toen T2hecta-

zat tn de Zutdplas, al waren er voor hen in
de akkerbouw ook rampjaren.

Verkoop
Na de dood van Agnites Vrolik in 1894
werden door de nazaten de Willems Hoeve
en de Anna's Hoeve in Gouda geveild.
Dat gebeurde in het café Het Schaakbord
aan de Kleiweg. Beide boerderijen heetten
in het veilingboekje 'Kapitale Bouwmanswoningen'. Arij de Vrij was met f L6.100
de hoogste bieder, maar de verkoop ging
toch niet door. In l9ll vond opnieuw een

re bouwland behoorde van

1879-1894
superboer Philip van der Breggen, zoon
van de dijkgraaf. De 'bouwboerenadel'
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In het Spoorwegmuseum te Utrecht bevindt ztch een terracotta buste van Agnites Vrolik.
Op internet vindt men de inventaris van het archief van de familie Vrolijk evenals verschillende portretten van familieleden.

4l

De gevelsteen

veiling plaats en verscheen er een fraat
veilingboe§e met een mooie kaafi van
alles. De Willems Hoeve heette weer een
'Kapitale bouwmanswoning' en de Anna's
Hoeve 'de nog nieuwe Kapitale bouwmanswoning'. De laatste werd verworven
door de familie Kroes, maat was dus aI

niet meer de oorspronkelijke boerderij.
Deze moet zíjn verbrand, net als de eerste
Gerards Hoeve, die vanaf L879 al van de
Van der Torrens was en in I9l0 uitbrand-

de. Bij de twee in LglI geveilde hoeves
behoorden 165 hectaren grond tussen de

Bredeweg en deZesde Tocht. Pieter Oudtjk,
afkomstig van Zegwaard en sinds 1893

pachter van de boerderij Moscoviën in
Moerkapelle, kocht een deel van de gronden én de Willems Hoeve met woonhuis,
koeienstal, twee dorsvloeren, drie paar.
denstallingen, vier hooi- of korenbergen,
karnmolen en schuren. In 1936 kwam de

hoeve in handen van zoo{r Johannes
Oudijk en nu woont diens kleinzoon Hans

Schipper erop. Een fraat schilderij van de
Willems Hoeve werd ooit gemaakt door
Siem Dekker, zwager van Johannes Oudijk.

Concept van de inscriptie,
te graveren ín de troffel die
gebruikt is bij de eerste steenleggingen van de drie boerderijen
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