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Een verchvaald archiefstuk weer thuis
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Van koeien naelr kool, cokes., olic
gn auto's

rt.,.r..r..rr.,rr,.r,.r. R. Groot
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V VOORD VOORAF

Nr .iaren van verbouwingen is een aantal
nrLrsea irr Anrsl.erdaln waaroncler het RijkstnLtlieLrn), weot'open voor het publiek. Het

lrcel't in de nrcclia niet ontbroken aan de
nodige aandacht hiervoor. Het gevaar bestaat dat andere aspecten van cultuur hierdoor ondergesneeuwd raken zoals de
Week van de geschiedenis die in oktober
plaatsvindt. In die week wordt het mooiste archiefstuk gepresenteerd waarvan nu
de nonrinaties zijn waaraan iedereen kan
deelnernen. In Gouda is onder andere een
midcleleeuws boek dat in die stad gedrukt
is, genomineerd. De pers weiclde er even-

stelling voor de 'grote' geschiedenis, maar
het gevaar bestaat dat men aan de 'kleine
'geschiedenis' voorblj gaat. Het artrkel De
Brttgw,eg letat zien hoe deze belangrijke
verbindingsweg met Reeuwijk ooit een
landweg was die voor de stad Gouda van
betekenis was. Bijna niemand kan zich
voorstellen dat op de Kanaalduk meerdere
molens gestaan hebben die nodig waren
voor de drooglegging van de Zuidplas.
Een foto-impressie bij het artikel Polder-

molens longs de Kanactldijk geeft een
beeld hoe het er eens uitge zten moet hebben.

wel een marginaal berichtje aan.
Je kunt de vraag stellen welke criteria je
moet hanteren bij de beoordeling van een
archiefstuk. Soms ziet het eÍ aan de buitenkant niet uit, maar de inhoud voegt iets
toe aan onze kennis van de geschiedenis,
hoe beperkt soms ook, wat blijkt uit het
artikel Een verdwoald archiefstuk weer
tltuis. Voor sommigen is cle emotionele
binding doorslaggevend zoals bij familiearchieven het geval kan zljn. Regelm atig
lees je advertenties waarin een oproep
wordt gedaan naar een zoek geraakt poëzrealbum van moeder of grootmoeder.
Eén zo'n albumpje draagt weinig bij tot
de beeldvorming van een bepaalde tijdsperiode, rnaar honderd van deze bij elkaar
wel. Versjes die in bijna elk album terugkeren en de plakplaatjes roepen nostalgische beelden op, zeker in een trjd waarin
clit soort albums

ouit'

cle mode zi.in geraakt
arlgemeen

en de 'digitale conlnlunicatic'
gangbaar ts geworclen.

l)e week van de geschiedenis wordt vooraf geg aan door Open Monumentendag in
september. Duizenden mensen bezoeken
de monumenten van ons land, waarvan
sommige alleen op deze dag toegankelijk
zljn. Het ontbreekt dus niet aan belang-
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Geschiedenis is eigenlijk het verhaal van
mensen, maat helaas geven de archieven
hiervan weinig prijs. Van belangrijke personen is nog wat terug te vinden, maar van
de gemiddelde burger weinig. Het is daarom een verheugende ontwikkeling dat
steeds meer mensen op latere leeftijd hun
levensgeschiedenis op papier zetten. Zo

geeft het onlangs in Boskoop gepresenteerde boek Van molenaar tot boomloueker
een inkijkje in de internationale bomenhandel zoals die door de auteur beleefd is.
In het artikel Van koeien naar kool, cokes,
olie en aulo's lezen we hoe ondernemende mensen in de loop der trjd hun bedrijf
aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Uit het Voorwoorcl van het boek Van tnolenaar tot boomkweker citeren we het
volgende: "Zonder'kleine' geschiedenis
bestaat er geen'grote'geschiedenis.
Ingri.ipende historische gebeurtenissen
spreken pas tot de verbeelding als Íeiten
en jaartallen concreet worden gemaakt
met persoonlijke verhalen." Het is een taak
van het Historisch Genootschap om aan
dat laatste invulling te geven.

De redactie

DE, BRT]GWEG
T. de Kruijf
den afgewaterd. Daardoor ontstond in feite

Onlangs ontving de redactie een bijdrage
over de ontwikkelingen rond de Brugweg
in de laatste decennia van de vorige eeuw.
Omdat het hier gaat om één van de oudste wegen van ons dorp heeft de redactie
besloten voorafgaande aan deze bijdrage

de polder Bloemend aal.l) rus het al niet
eerder was gebeurd, werd in ieder geval
toen de noordelijke zijkade van Kort Bloemendaal aangelegd, de Bruijnskade, die
ook wel Potterskade wordt genoemd. Dat
geldt ook voor de achterkade, de huidige
Middelburgse weg. De kade, die later de

de geschiedenis van deze weg tot omstreeks

1970 te beschrijven. Hoewel eertijds de
huidige Middelburgseweg en Zwarteweg
in Waddinxveen anders werden aangeduid,
zijn de huidige namen aangehouden.

Brugweg werd, had toen geen functie
meer in de waterhuishouding van de polder. In die tijd zal de brug bij de huidige
Winterdijk ztjn aangelegd voor de afvoer
van het overtollige water uit Kort Bloe-

Het ontstaan
De Brugweg is aangelegd op een strook
land, dat oorspronkelijk mogelijk een kade
vormde van het omstreeks 1250 in cultuur
gebrachte veengebied, dat bekend staat
als Kort Bloemendaal. Het gebied ten zutden van de huidige Brugweg werd ongeveer vijftig Jaff later ontgonnen. Door de
onregelmatige vorm kan het worden beschouwd als een restontginning en is het
vermoedelijk het laatste deel van de veengebieden ten noorden van Gouda, dat in
cultuur werd gebracht.
Gewoonlijk legde men tussen de in cultuur
gebrachte landerijen en de hoger liggende
en nog niet ontgonnen veengebieden een
kade aan om het afstromen van water tegen te gaan. Aannemende dat dit ook was
gebeurd bij het vanaf de Gouwe ontgonnen gebied van Kort Bloemendaal, is het
tracé van de latere Brugweg dan te beschouwen als een zljkade. Als gevolg van
de inklinking van de bodem was het in het
begin van de veertiende eeuw nodig de

mendaal naar de Hollandse lJssel. Wat er
na het ontstaan van de polder Bloemendaal met de Brugweg als zljkade gebeurde, is niet duidelijk. Mogeluk werd de kade gebruikt als voetpad om de Gouwe ter
hoogte van Waddinxveen te bereiken.

De Brugweg in Goudse handen

In

1526 besloot de vroedschap van de stad
Gouda, die zrch vanaf de zestiende eeuw
manifesteerde als gezagsdrager in de polder Bloemendaal, land aan te kopen voor
de aanleg van een weg naar Waddinxveen.
Dit lijkt dus de geboorte van de Brugweg,
die ook wel Waddinxveense Brugweg werd
genoemd of kortweg Rijweg. Het feit dat
Gouda land aankocht om een rijweg aarr
te leggen, zet wel een vraagteken bij de

hiervoor veronderstelde aanwezigheid
van een kade aan de zurdzljde van Kort
Bloemendaal. Hoe dit ook zlj, een rijweg
van Gouda naat Waddinxveen ontstond
pas in de jaren twintig van de zestiende

ontgonnen gebieden te beschermen tegen
het hoge water van de Gouwe. In 133\ bepaalde Jan van Beaumont, die het in Gouda en omgeving voor het zeggen had, dat
om het ontgonnen gebied ten noorden van
Gouda kaden moesten worden aangelegd
en dat op de Hollandse IJssel mocht wor-

l)

eeuw.

De reden voor deze aanleg is niet bekend,
maar uit archiefmatertaal, dat betrekking
heeft op de huidige Bloemendaalseweg
valt af te leiden dat Gouda naast het vervoer te water ook een verbinding over
land wilde om de aanvoer van zuivel en

Doo. het getij op de Hollandse IJssel kon bij eb worden geloosd. Op de Gouwe was dit
door de sluizen toen al niet meer mogelijk.
51
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Ir{oordelijk deel polder Bloemenclaal met Kort Bloemendaal 1647
(kaart Rijnlctnd A-4280)
andere landbouwproducten naar de markt
in de stad zeker te stellen. Opmerkelijk is
wel dat rn deze tijd - de zestiende eeuw aan de kerk te Waddinxveen aan de zuid-

zijde een ztjbeuk werd gebouwd op grond
clie behoorde tot het ambacht Bloemendaal. Blukbaar was de betere verbinding
met Waddinxveen voor althans een deel

van de inwoners van Bloemendaal reden
niet in Gouda maar hier ter kerke te Eaan.Z)
Het onderhoud van de Brugweg was sinds

de aanleg gedurende verscheidene eeuwen een aangelegenheid van cle stad Gou-

da. Hierover is echter weinig

bekend,
slechts een enkel archiefstuk vermeldt het

aanbrengen van klei als vulmateriaal in
L633 en van de verbreding van het deel
Zwarteweg in ll43. Uit een rapportage
uit I 8 15 van de toenmalige president van
het plaatselijke bestuur van Waddinxveen
van de toestand in deze gemeente blijkt
de Brugweg de enige rijweg te zljn, die
het dorp met Gouda verbond. De weg met
een breedte van 16 voet werd goed en zandig genoemd en liep door het veen. Daarnaast was er alleen nog een voetpad, waarmee de rapporteur vermoedelijk het jaagpad bedoelde.
Omdat Waddinxveen geen verantwoorde-

lijkheid droeg voor de Brugweg vermel-

2) De kerk van Bloemendaal was vermoedelijk al in de veertiende eeuw in verval geraakt
en verdwenen.
3) De gemeente Waddinxveen ontstond pas per I juli 1870.
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den de j aaryeïslagen uit de laatste decennia van de negentiende eeuw slechts dat
het onderhoud van deze niet onder het beheer van de gemeente vallende weg 'goed'
of 'naar behoren' was verricht.3) rn nót begin van de twintigste eeuw liet de gemeente Gouda een inspectie uitvoeren. Daarbij

bleek dat de noordelijke bermsloot op
verscheidene plaatsen door de al dan niet
daar wonende eigenaars was gedempt, of
er een dam of brug was gelegd. Daarmee
hadden ze ztch Gouds eigendom toegeei-

gend, want de helft van de sloot was
Gouds eigendom. De gemeente Waddinxveen had dit blijkbaar oogluikend toegestaan, want Gouda vroeg vervolgens aan
de buurgemeente de eigenaren in het
voorkomende geval door te verwij zen
naaÍ de Goudse autoriteiten. Gouda moest
echter constateren dat de situ atre niet meer
kon worden gewlj zrgd. Het Goudse ge-

meentebestuur stelde wel dat de grondei-

genaren, die zich een stuk grond, dat Gouds

eigendom was, hadden toegeëigend, hiervoor alsnog zouden betalen à f 2,50 per
m2. Ook moest en zrj, die een dam of brug
hadden gelegd, jaarlijks een vergoeding betalen van f 1,50. Uit deze gebeurtenis en

houding van de gemeente Gouda kan
worden geconcludeerd dat de noordelijke
bermsloot vanaf de brug over een lengte
van circa 600 meter al in het begin van de
twintigste eeuw werd gedempt.
De Brugweg onder beheer
van Waddinxveen
In het begin van de twintigste eeuw werd
er blijkbaar meer kritisch gekeken naar de
berijdbaarheid van de weg, want in enkele jaarverslagen meldde de gemeente Waddinxveen dat het onderhoud van de Brugweg te wensen overliet. Aan Gouda werd
in 1908 gevraagd hier meer aandacht aan
te besteden, maaf het stadsbestuur bleek

#:.ffi

De Brugweg in de eerste Ja
van de 20sïe ee,uw (catlectiè"

daartoe niet bereid te zljn Er kwam echter wel overleg op gang, waarbij Gouda
aanWaddinxveen aanbood de weg over te
nemen. De gemeente Waddinxveen bleek
daartoe wel bereid, maaÍ stelde omgekeerd voor de Broekweg, ten zuiden van
't Weegje en gelegen in Gouda, maar in
eigendom van Waddinxveen, over te dragen. Gouda was hiertoe wel genegen, maar
constateerde dat de weg niet voldeed aan
de voor dit soort wegen gestelde normen.
In plaats van de vereiste breedte van 3,30
meter was de weg slechts 2,50 meter
breed. Dit betekende dat Waddinxveen
voorafgaande aafi een overdracht de weg
zou moeten verbreden. Het gemeentebe-

stuur vond dit te duur en dus ging de
voorgenomen ruil niet door.
De gemeente Waddinxveen wilde toch de
Brugweg tot de Middelburgse weg
wel overnemen, maar keek op tegen de
kosten voor het onderhoud. De oplossing
werd in l9ll gevonden door niet alleen
de Brugweg over te dragen, maar ook het
aandeel van Gouda in de Waddinxveense

Brug, die deze gemeente jaarlijks een bedrag van gemiàdeld f S-00 opl.uerde.4)

Nadat de beide gemeenteraden hadden
ingestemd, volgde in het voorj aar van

l9ll

de overdracht.

Van de overeenkomst werden vervolgens

door de hypotheekbewaarder te Rotterdam twee bewijsstukken opgesteld. Deze
stuurde ze door aan Gouda, die vervol-

gens een exemplaar aan Waddinxveen
deed toekomen. Wel berichtte Gouda per
brief dat de helft van de kosten verbonden
aan het opmaken en registreren van de
overeenkomst voor rekening van Waddinxveen lo,vam. Omdat eerder al een bedrag
van f 1,50 was overgemaakt, werd de

gemeente Waddinxveen uitgenctdigd aan-

vullend nog

f

1,30 te betalen. Samen met

het Goudse aandeel in deze transactie
waren de kosten f 5,60. Deze correspondentie maakt in ieder geval duidelijk dat
Gouda goed op de centen lette.

Na de overdracht liet Waddinxveen

er

geen gras over groeien. Besloten werd de
Brugweg te verbeteren en een bestraat
paardenpad aan te leggen. In juli stelde de

gemeentearchitect daartoe een begroting
op. Hrj schatte de kosten voor het verbeteren van de weg over een lengte van 1200
meter (stenen, zand, keislag en arbeids-

loon) op bijna f 2500. De laagste in-

schrijvers waren de heren J. Sekeris en P.
Rehorst, die afhankelijk van de te gebruiken steensoort het werk zelfs voor het
lagere bedrag van f 2365,00 meenden te
kunnen doen.
Het onderhoud aan de Brugweg, dat daarna jaarlijks werd uitgevoerd bestond vooral uit het vullen van de ontstane kuilen,
want blijkens enkele bestekken moesten
daartoe soms omvangrijke hoeveelheden
steenslag bij de weg of op de gemeentelijke opslagplaats worden afgeleverd. Zo

was er

in

lgLZ niet minder dan 35

m3

basaltsteenslag nodig. Daarnaast werden
ook contracten gesloten voor het maaien
van het gras.
In november 1936 deelde de burgemeester aan de raad mee dat de gemeente voor
vijf jaar het onderhoud van het weggedeelte tussen de Middelburgseweg en de
Bloemendaalseweg van Gouda had overgenomen. Als vergoeding zou de gemeen-

te jaarlijks f 350 ontvangen.5) gtijtU aar
heeft Gouda dit weggedeelte daarna overgedragen aan Reeuwijk, want de rekeningen van onderhoudskosten voor dit weg-

gedeelte de Zwarteweg werden in
Ét.r tijd naar Reeuwijk gestuurd.6) De

4) De overname van de Brugweg betrof het gedeelte tot de Middelburgseweg. Het onderhoud
van de Zwarteweg, gelegen in de gemeente Reeuwijk, werd pas in 1953 door Waddinxveen
overgenomen.
s) In het artikel is de huidige benaming gehanteerd. Het betreft hier dus de huidige

ZwarÍeweg.

6) SAMH, AC205, inv. nr. 414 (Opgave onderhoudskosten tertiaire wegen 1949-1975).
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Luchtfoto Brugweg uit 1944 (WUR, Speciale Collecties)
Brugweg bleef echter een met steenslag
verharde weg, die pas na de Tweede Wereldoorlog voorzien werd van een asfalt
wegdek en in l95l van nieuwe verlich-

van de Kaart van Rijnland uit 1647: de
Brugweg is vrljwel onbebouwd)
Een kaart van Rijnland uit het midden van
de z,eyentiende eeuw laat dat heel duide-

ting.

luk zien.

Wonen aan de Brugweg

buurt van de Waddinxveense brug. In

Langs de Brugweg kwam aanvankelijk
niet of nauwelijks bewoning. De bevolking kwam te wonen aan de genoemde
ontginningsbases, de Bloemendaalseweg
en langs de Gouwe. (Afbeelding: Deel

1832 stonden daar enkele huizen, maar
verder was de Brugweg onbebouwd. Pas
na 1900 begint de bebouwing langzaam
toe te nemen, maar deze beperkt zich in

Op den duur kwam er wel bewoning in de

de eerste jaren vooral tot de omgeving
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van de brug. Tot 1920 werden ongeveer
dertig woningen gebouwd en in 1940 was
dit aantal gestegen tot bijn a zesttg. Direct

in

na de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks bouwactiviteiten waar te nemen,

In de wegenplannen die vóór de Tweede
Wereldoorlog door Rijkswaterstaat waren
opgesteld, was een autoweg voorzien, die
Amsterdam rechtstreeks met Rotterdam
zou verbinden. Vanaf Rotterdam tot Moordrecht zou de weg grotendeels het tracé
vAn de rijksweg 20 (nu A20) en daarna tot
Bodegraven dat van de rijksweg 12 (nu
Al2) volgen. Vanaf Bodegraven zou de
autoweg als rijksweg 3 richting Amsterdam
gaan. Tijdens de Tweede Werelcloorlog en
de eerste jaren daarna waren de plannen
in de ijskast verdwenen, maar in het midden van de jaren vijftig van de vorige
eeuw weer te voorschijn gehaald en in
studie genomen. In het begin van de jaren
zesttg kwamen de plannen voor rijksweg
3, maar nu in gewij ztgde vorm, concreet
ter tafel. De autoweg zou niet meer samenvallen met rijksweg 12, maar vanaf
de omgevirg Moorclrecht via Waddinxveen naar Amsterdam komen te lopen.
Mede gebaseerd op dit plan ontwikkelde
de provincie Zutd-Holland een streekplan
voor het gebied van Rijn en Gouwe, dat

maar vanaf het midden van de jaren vljftig pakte men de draad weer op, zodat rn

1970 circa tachtig woningen langs de
Brugweg waren te vinden.
Wegenplannen en de Brug\ryeg
Aan het einde vAn de jAren twintig van de
vorige eeuw werd het jaagpad vervangen
door een provinciale verkeersweg, die in
Waddinxveen in 1930 na enige discussie
in de gemeenteraad de naam Henegouwerweg kreeg. Door de toename van het
verkeer op deze weg vormde het kruispunt bij de brug op den duur een knel-

punt, maar er was daat

voorbereiding waren. Wat

dit inhield

zou enige jaren later blijken.

onvoldoende

ruimte voor het verbeteren van de situatie. Door de Provinciale Waterstaat werd
gezocht naar een oplossing, die men aan
het einde van de jaren vijftig meende te
hebben gevonden. In het toen ontwikkelde plan zou de Henegouwerweg ter hoog-

te van de brug ongeveer 200 meter naar
het oosten worden verlegd. Dit zou dus
een kruising met de Brugweg opleveren.
De gemeente Waddinxveen had blijkb aar
geen bezwaren tegen de voorgenomen
omlegging, want om het plan te kunnen
realiseren kwam het College van B&W
met een voorstel het bestemmingsplan
voor het gebied in de omgeving van de
brug aan de oostzijde van de Gouwe te
wij zigen. De gemeenteraad stemde in juli
1960 in met het voorstel en verklaarde
tegelijkertijd de bezwaren die door 35 belanghebbenden waren ingediend, ongegrond. De bezwaarden lieten het er niet
blj zrtten en gingen in beroep blj het College van Gedeputeerde Staten van ZurdHolland. Dit verklaarde de bezwaren in
augustus 196l - een jaar later - weliswaar
ongegrond, maar ze onthielden ook hun
goedkeuring aafi de voorgenomen w4ztging van het bestemmingsplan. Dit laatste
gebeurde omdat er inmiddels wij zigrngen
van de wegenplannen rond Waddinxveen

in 1967 de goedkeuring kreeg van de

Provinciale Staten. In dit streekplan kwamen verscheidene door de provincie aan
te leggen wegen voor, alsook tracéw rjzigingen van bestaande wegen. Zo zou de
secundaire (provinciale) weg 25 (SW 25),
waarmee de Henegouwerweg in de plannen werd aangeduid, vanaf de huidige af-

rit Gouda van de AI2

door de polder
Bloemendaal lopen en daarbij grotendeels het tracé van de Winterdrjk volgen.
Ten noorden van de Brugweg, op de
grens vAn V/addinxveen en Reeuwijk, zou
de weg weer langs de Gouwe lopen. Waar
de weg SW 25 de rijksweg 3 zou kruisen

was een op- en afrit gepland. Ongeveer
een kilometer noordelijker zou de SW 25
de Brugweg kruisen, waardoor een ver-

keersverbinding met Waddinxveen zov
ontsta an.l) Het te verwachten intensievere verkeer op de Brugweg was voor de
gemeente reden een plan te ontwikkelen
57
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Deel provinciole streekplttn Rijn & Gouwe uit 1967 met de gepl(uxde wegen
(SAMH, AC 205, inv. nr 229)

om deze weg hiervoor geschikt te maken. voren bracht, terwijl de toenmalige minisMet deze plannen van het gemeentebe- tervanVerkeerenWaterstaataleindl972
stuur begint het vervolgartikel in het er blijk van had gegeven aan openbaar
decembernummer.
vervoer de voorkeur te geven. Dit laatste
leidde onder andere tot de aanleg van de
Tenslotte moet worden opgemerkt, dat

de

Schiphollijn, die

in

1978 beschikbaar

gemeente Waddinxveen de plannen ter kwam. De voorgenomen aanleg van rijksverbetering van de Brugweg in 1973 naar weg 3 kreeg een duidelijk lage prioriteit,

7)

De overige voor Waddinxveen van belang zijnde wegen blijven hier buiten beschourving.
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maar van afstel was voorlopig nog geen
sprake. Aan het einde van de jaren zeyentig werd duidelijk dat de rijksweg er niet
zou komen, aI verdween de weg pas in
1981 definitief uit de plannett.S) Ónàanks
deze ontwikkelingen ging het College
van B&V/ in het begin van de jaren
zeventtg er blijkbaar vanuit dat de rijksweg ooit een keer zou worden aangelegd.
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Goude, II (Amsterdam. Den Haag,
1817).

Tielhof, Milja van en Petra J.E.M. van
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Veen, C.J. van, 'Van waar die naam ...
Cort Bloemendaal', Het dorp Waddinxveen XIX (2011) 22-24.
Ven, G.P. van de, Leefbaar laagland.
Geschiedenis van de waterbeheersing
en landaanwinning in lr{ederland (3e
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Verbooffi, Vy'., 'Waddinxveen - even terug in de tijd; zeYen eeuwen polder
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Gouwe, 18 december

POLDERMOLENS
AAN DE, KANAALDIJK
M.W. de Jong

gerbeugel ging men over tot het opbaggeren van het veen, het zogenaamde slagturven. Met de baggerbeugel werd het natte
veen van onder de waterspiegel omhoog
gehaald en op een legakker uitgespreid te
drogen gelegd. Als het opgebaggerde veen
voldoende opgedroogd was, werden er
turven van gestoken. Na verdere droging,
die soms maandenlang kon duren, vond
het transport van de turven plaats naat
steden als Rotterdam, Schiedam en Gouda.
Door de steeds toenemende Yfaag naar

Ten westen van de Gouwe was door de
eeuwen heen veenmosveen ontstaan. Dit
veen was door zin geringe verontreiniging uitermate geschikt voor de winning
van hoogwaardige turf, die al in de veertiende eeuw als brandstof gretig aftrek

bij de Goudse handel en industrie,
onder andere bij de bierbrouwerijen. Aanvankelijk werden alleen de bovenste lagen
van het veen gestoken of gedolven, maaÍ
na het bereiken van de grondwaterspiegel
rond 1530 en de uitvinding van de bagvond
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de aanliggende
bebouwing overge'
bleven.

turf ontstonden vooral in de zeventiende

graven hiervan eerst in de zeventiende

eeuw door uitgebreid slagturven uitgestrekte diepe (veen)plassen. De gevolgen van

eeuw begon.

deze vervening ztjn op de Nieuwe Kaart

Droogmaking van de Zuidplas
Nadat vrijwel al het veen uit het gebied
van Schieland als turf opgestookt was, was
er een plassengebied overgebleven, dat
zich uitstrekte van Zoetermeer, Moerkapelle en Waddinxveen in het noorden tot

van Schieland en de Krimperwaard van
onrstreeks 17 50 duidelijk te zren. Het aan
de oostzljde van de Gouwe gevormde bos-

veen was voor de verwerking tot brandturf minder geschikt, zodat men tot het af-

Schematische voorstelling van een vij zelmolen
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kerkselaan werden in 1835 de eerste molens aanbesteed. Om de Zurdplas droog te
knjgen en te houden werd in totaal een dertigtal molens gebouwd. Nog geen veertig

Rotterdam, Moordrecht en Gouda in het
zr-riden. Veelal smalle wegen door het plas-

sengebied verbonden dorpen en steden
met elkaar. Bij storm ontstonden regelmatig dreigende binnenzeeén die het vervoer

jaar later maakten stoommachines

over de weg ontregelden. Ook nam de
vraag en noodzaak naar landbouwgrond

molens overbodig.

toe. Aan het eind van de zeventiende, begin achttiende eeuw ontstonden de eerste
plannen om de Zurdplas droog te maken.
Het duurde echter tot de negentiende eeuw

De Waddinxveense poldermolens

de

Waterstaatsingenieur J.A. Beyerinck. Na
het graven van onder andere een ringvaart
tussen de Dorrekenskade en de Nieuwer-

In Waddinxveen werden er in totaal negen
achtkante vijzelmolens gebouwd. Deze
stonden langs de ringvaart, nu Kanaaldijk
genoemd, ten noorden van de huidige
Coenecoopbrug. Tussen}l maart 1835 en
15 februari 1836 werden er vijf bovenmolens en op 1 september 1837 vier benedenmolens aanbesteed. De benedenmolens maalden het water uit de (polder)plas
in een tussenboezem, van waaruit de
bovenmolens het water naar de rin gvaart
transporteerden. Drie van de vljf bovenmolens werden op 2l maart 1835 aanbesteed. Dat zrjn dó molens L, M en N.l )

Molen ruet letter P herbouwd als
korenmolen in Linde (bij Cuijk)

Molen met letter T herbouwd als
koren- en oliemolen in Deurne/Zeilberg

voordat de Zuidplas drooggemaakt werd,
nadat de rijksoverheid deze taak op zrch
genomen had. Bij Koninklijk Besluit van
22 juni 1825 werd een Commissie van Be-

heer en Toezicht over de Droogmaking
benoemd. De eerste aanbestedingen vonden plaats in 1821 en alle werkzaamheden kwamen onder leiding te staan van de

I

) De molens

werden met letters aangeduid.
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Stoomgemactl 1876, in gebruik genonxen met de naam Van tler Breggen vonaf 1878

Zte de illustraties: 'Situatieschets van de
negen molens na 1839' en de foto-impressie van de molens aan de Kanaaldijk anno
201 3. De aannemers waren Gerrit Zreren
uit Kralingen voor Í 23.600, Kornelis van
der Kurj uit Moordrecht voor f 25.300 en
Pieter Bravenboer uit Hillegersberg voor

f

23.200.

De levertijd van de drie molens bedroeg
ongeveer twaalf maanden. Ze werden opgeleverd en in bedrijf gesteld op 23 april
1836, tegen de uiteindelijke stichtingskosten van respectievelijk f 25.262,70,
f 26.741,J3 en .f 24.627,00. De bovenmolens O en P werden onderhands aanbesteed. Molen O voo r J 23.400 op 2I april

f

24.400 op 15
februari 1836. De aannemers waren respectievelijk Arie Br-rizert en Gerrit van der
Hoonaard, beiden uit Waddinxveen. Deze
molens werden opgeleverd en direct in
1835 en molen P voor

bedrijf genornen in januari 1837.
De vier benedenmolens Q, R, S en T werden aanbesteed op I september l83l en in
oktober 1838 vond de oplevering en ingebruikname plaats. Van de molen T is geen
datum van ingebruikname bekend. De
molens a en R werden door aannemer
Gerrit Zieren uit Kralingen aangenomen
voor f 29.800 per molen. De totale stichtingskosten kwamen respectievelijk op
f 30.710,00 en / 29.973,40. De molens S
en T werden door aannemer Pieter Bravenboer uit Hillegersberg aangenomen
voor f 30.400 elk. De totale stichtingskosten voor deze laatste molens bedroe-

gen respectievelijk f 31.058,30 en

f

30.100, dus geen overschrijding van de
aanneemsom voor de laatste molen.
Het droogmalen van de Zuidplas nam
ruim drie jaar in beslag en in 1839 was
het zover: de Zutdplaspolder was droog !
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Waddinxveense molenbouwers

Bij

iedere aanbestede molen moesten naar

het gebruik van die tijd twee borgen zljn.
Dit om te voorkomen dat bij een faillissement van de aannemer de opdrachtgever
- in dit geval 'de polder' - met een niet
afgebouwde molen zou blijven zitten. Bij
iedere inschrijving moesten er dus per
molen drie aannemers 'tekenen'.
Molen O werd door de Waddinxveense
aannemer Arie Buizert gebouwd; daatvoor stonden J. Korev aat uit Delft en J.

Heesterman uit Delfgauw borg. Molen
met letter P werd door de Waddinxveense
aannemer Gerrit van der Hoonaard gebouwd. Daarvoor stonden Pieter Bravenboer uit Hillegersberg en GerrrtZteten uit

Kralingen borg. Op zrin beurt stond
Gerrit van der Hoonaard borg bij de bouw
van de vier benedenmolens Q, R, S en T.

verkocht en afgebroken. Zo kocht N. Willems uit Middelaar bU Mook al in 1871 de
molen O samen met staart en schoren van
de molen N voor / 1 .000. In 1816 werd
de molen M aan A. Luijendijk verkocht
voor / 800 en de molen N samen met de
staart en schoren van de molen R aan C.J.

Bierens in Bruinisse voor f 1.000. In
1878 werden de molens a en R beide
gekocht door A. Luijendijk voor f 900
per stuk. A. Luijendijk had in 1811 ook al
de drie stenen onderbouwen van de molens met de letters N, O, en P voor een
totaal bedrag van / 300 gekocht.

Veelal werden onderdelen van de verkochte molens gebruikt voor het herstel van al
bestaande molens of voor de bouw van
nieuwe molens op of in een andere plaats.
Zo kunnen we twee van de negen 'Waddinxveense' molens nog steeds bewonderen.

Waar ziin de molens gebleven?
Door de ingebruikname van stoomgemalen vanaf 1870 werden de molens aan de
Kanaaldijk langzamerhand overbodig en
vanaf 1871 werden ze één voor één stilgezet. De laatste molen (met letter T)
werd op 5 februari 1873 buiten dienst

Molen P werd in 187 6 voor f 950 aan J .
van der Steen in Linde (bij Cuijk) verkocht. Daar werd de molen herbouwd tot
korenmolen. Molen T werd in 187 6 voor
f 1.125 aan P.J. Truijen in Deurne verkocht en in Deurn elZerlberg herbouwd
als koren- en oliemolen.

gesteld. De stilgezette molens werden
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Tenslotte

Op de plaats aan het eind van de rij, ter
hoogte van het voormalige gemaal bij het
Tennispark De Gouwe Smash aan de
Kanaaldijk, waar molen T stond, wordt
een stoomgemaal gebouwd dat in 1876 in
gebruik genomen wordt. Het polderbestuur besluit tijdens zrjn vergadering van
21 november 1878 dit gemaal de naam
Van der Breggen toe te kennen. Er was
namelijk besloten de stoomgemalen de
namen te geven van bestuursleden en
oud-bestuursleden van het polderbestuur.

Bronnen:
Veel gegevens, advtezen en de laatste
illustratie (molens aan de Kanaaldijk
anno 20L3) werden verstrekt door de
heer A. Dekker urtZevenhuuzen, waarvoor hartelijk dank.
C.'W. Hesselink-Duursma en R.F. Wybrands, Kadastrale Atlas Zuid-Holland
1832. dl. 9. Waddinxveen (1999).
L. van Houdt, Zuidplas 150 jaar droog
(Rotterdam 1990).
W. Verbooffi, Waddinxveen 750 jaar
(Zaltbommel, 1983).

De laatste illustratie geeft een beeld, hoe
de Kanaaldijk er ook had kunnen uitzien
anno 2013.

EEN VERDWAALD ARCHIEFSTUK
WEER THUIS
C.J. van Veen

Archiefstukken werden in het verleden
nogal eens stiefmoederlijk behandeld.
Met name die van lagere overheden of
van private instellingen. Onzorgvuldige
opberging of het niet zien van de historische waarde ervan leidde ertoe dat er
veel verloren is gegaan. Soms duikt er op
een onverwachte plaats een belangrijk
document op.

Enkele maanden geleden werd ik door
iemand uit Aalsmeer benaderd met de
vraag of ik - beheerder van verschillende
archieven belangstelling had voor een
archiefstuk dat hij op de boekenmarkt in
Amsterdam van een Haarlems antiqu aÍtaat had gekocht. De enige reden dat hU
het aangekocht had, was zrjn gevoel dat
het niet in particulier bezit thuishoorde.
Bij nader tnzten bleek het te gaan om het
oudste begraafregister van de roomskatholieke Statie - parochie - Raamburch.

De Statie Raamburch
Vanaf april L573 was in Holland de pu-

blieke uitoefening van de katholieke
godsdienst door de Staten van Holland en
West-Vriesland verboden, wat inhield dat
in de kerkgebouwen geen katholieke diensten meer werden gehouden. Verschillen-

de Noord-Waddinxveners kerkten in

de

eerste helft van de zeventiende eeuw heimelijk in Raamburch, de oude naam voor
Randenburg. Ze staken met een bootje de

Gouwe over en liepen over het landpad,
dat er nu nog is, naat de 'kerk' aan de
Raamburchseweg. Aanvankelijk een boerderij die later steeds meer het aanzien van
een schuurkerk kreeg. Zlj mochten daar
echter niet hun doden begraven. Die vonden hun laatste rustplaats in de kerk of op
de begraafplaats van de Gereformeerde
kerk aan de Kerkweg.
Het gedogen van de katholieke eredienst
nam in de loop der tijd toe, zodat er in de
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Fragment van het begraafregister
achttiende eeuw geen sprake meer was
van schuilkerken. De Statie Raamburch
kreeg in I77 4 zelfs een echt kerkgebouw,
maaÍ een eigen kerkhof was nog niet toegestaan.

ling van Il98lezen we: "Elke burger heeft
de vrijheid, om God te dienen naar de
overtuiging van zrjn hart...". Toch ging
het verkrijgen van die vrijheid niet zonder

Na bemiddeling
kreeg de Roomskatholieke Statie Raamburch in L82l toestemming om een eigen begraafplaats bij
haar kerk aan te leggen. De pastoor legde
onmiddellijk een begraafregister aan en
het is dit register dat is gaan dwalen.
strubbelingen gepaard.

van koning Willem

Eigen begraafplaats
Een van de uitvloeisels van de Franse Revolutie was de scheiding van kerk en staat.
In Holland gebeurde dat in principe tijdens
de Bataafse Republiek. In de Staatsrege-
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Het kerkje in Randenburg, gebouwd in 1774. De postorie is van 1865.
Beide aijn gesloopt in 1890 en veryangen door de kerk en pastorie o1t Reeuwijk-Dorp.

kerkje kreeg. Opvallend is dat toen het-

Betekenis van het register
Het register bevat behalve de geschiedenis van de totstandkoming van het kerkhof en een reglement van begraven, ook
de namen van degenen die er begraven

zelfde gebeurde als br3 de Statie van Raam-

burch: verschillende katholieken uit de
omgeving, met name uit Gouda, lieten
zich hier begraven. Gouda kreeg namelijk
pas in 1870 een eigen katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg.

zin met verïnelding van de plaats van herkomst. Verschillende katholieken uit Waddinxveen lieten zrch in Raamburch begraven. In de marge lezen we: Goudkade,
B loemendaal, Noord-Waddinxve en, Zurd-

Eindelijk thuis
Het begraafregister is aangekocht en bevindt ztch nu daar waar het thuishoort: in
het archief van de parochie Reeuwijk. De
zwerftocht heeft het archiefstuk geen
goed gedaan. Het ligt volkomen uit de
band en de perkamenten kaft is verdwenen. Gelukkig is de inhoud compleet en
daarmee een belangruk historisch document, ook voor Waddinxveen.

Waddinxveen, Broek. Niet alleen uit
Waddinxveen, maar ook uit de wijde omgeving waren er katholieken die in gewijde aarde begraven wilden worden. In dit
opzicht geeft het register een goed beeld
van hoe de oude tradities mondjesmaat
weer terugkwamen.

Aan het begraven van Waddinxveners in
Raamburch kwam een einde toen het kerkje aan de Zuidkade na veel geharrewar
met de plaatselijke overheid en de kerkenraad van de Nederlands Hervormde
Kerk in 1828 een eigen kerkhof bij haar
68

VAN KOE,IEN NAAR KOOL,
COKES, OLIE ENAT]TO'S
Ruud Groot

Omstreeks 1905 vestigde Jacob van Leeuwen ztch op de boerderij Plashoeve aan

Jacob van Leeuwen, Jaap en Piet, aan het
werk en het bedrijf groeide gestaag. Toen

de Plasweg 16 te Waddinxveen. Jacob
kwam uit een groot gezrn uit de Katwijksebuurt in Pijnacker, waar zrjn vader een
boerenbedrijf had. Vader vond dat al zrjn
kinderen eveneens een boerderij moesten

in de jaren dertig de crisistijd aanbrak, begon Van Leeuwen met de teelt van verschillende soorten kool. Met een personenwagen met aanhanger werd de kool door
Piet van Leeuwen naar de groenteveiling
in lItrecht gebracht. "Het was een Buick",
herinnert Wout den Boer ztch nog goecl,
die op tienjarige leeftijcl als pleegzoon in
het gezin van Jaap van Leeuwen was op-

hebben en zo is Jacob aan de Plasweg begonnen met een boerenbedrijf waar tarwe,

aardappelen en haver werden verbouwd.
Maar er was ook melkvee en in de loop
van de tijd werd er ook kaas gemaakt waarvoor een kelder werd aangebouwd om de
kaas in op te bergen. Boven de kelder was
de opkamer. Veel later bleek dat de kelder
met de opkamer scheuren ging vertonen
doordat de kelder iets wegzakte.

Het telen van kool
Op de boerderij gingen later de zonen van

genomen.

Handel in brandstoffen
Vanaf 1930 waren er veel tuinders die van
platglas overgingen op kassen. In deze kassen werden verwarmingsketels geplaatst
om de groenten 's winters sneller te laten
groeien. Deze eerste verwarmingsketels
werden gestookt op cokes, een afvalpro-

De eerste vruchtwagen woarmee cle kool en anclere groenten noar cle veiling in
Utrecht werden gebrctcht. Achter het stuur zit Piet van Leeuwen; bij de motorkap
staot de vader van Piet, Jacob van Leeuyven. Circa 1933. (Joto: particulier bezit)
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duct bij gasproductie. Nu had zowel Waddinxveen als Boskoop in die tijd een eigen
gasfabriek die beide wel van de cokes af

tuinders in Berkel en Rodenrijs, Pijnacker
en Bleiswuk. Ook in het Westland werd

wilclen. De tuinders vroegen aan Jaap en
Piet van Leeuwen of z|j voor de cokes
konden zoÍgen, want zlj hadden vervoerfaciliteiten om de cokes van de gasfabriek
naar de tuinder te transporteren. Zo ontstond in 1932 een welige handel in vaste
brandstoffen. Koos Bitter nog familie
van de Van Leeuwens - was directeur van
de gasfabriek aan de Henegouwerweg en

bioscopen. Wout den Boer weet zrch nog

cokes geleverd voor kantoorpanden en
te herinneren dat er aan het Rode Kruis
Ziekenhuis midden in Den Haag werd
geleverd, waar later met een kipper vijf
ton cokes per week werd gestort. In de
Hobbemastraat was ook een afdeling van
het ziekenhuis, maar daar moest de cokes
met zakken in de kelder worden gesjouwd
en dan leeggestort. De kelder was zo Laag,,
dat de hele vracht cokes dan nog wel naaÍ
boven moest worden geschept tot tegen
het plafond aan toe. Maar tijden veranderen. Er werd ook met coasters cokes aan-

vrijwel
de gehele productie van cokes van de
Waddinxveense gasfabriek op. De zaken
gingen zo goed, dat ook een groot gedeelJaap en Piet van Leeuwen kochten

gevoerd vanuit Denemarken. Die werd in
de Rotterdamse Merwedehaven gelost in
vrachtauto's, waarna de brandstof naar de
afnemers werd vervoerd.

te van de Boskoopse productie werd opge-

kocht. Toch was de cokes die door beide
fabrieken werd geproduceerd, niet genoeg
voor de verkoop door Van Leeuwen. Er
moest naar een andere leverancier worden urtgezien en die vond Jaap van Leeuwen in Rotterdam bij de gasfabriek aan de

Keilhaven. Daar werden dagelijks vele

Veranderende tijden
Na verloop van tijd kwam aan de cokesperiode een einde. De verbruikers scha-

zakken vol geschept met cokes, er vervolgens per vrachtwagen vervoerd naaÍ

kelden over op antracietnootjes 4 en 5.
Deze brandstoffen waren niet zo bewer-

Het lossen van steenkool uit een wagon op het emplacemeltt in Waddinxveen
(foto :

particttlier bezit)
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nieuwbouw Oranjewtjk in Waddinxveen
zoals de Prinses Beatrixlaan en de Prinses
Marijkestraat. In de avoncluren ging Wout
den Boer naar Rotterdam, Den Haag en
Delft om nieuwe klanten te bezoeken, die
een huis in Waddinxveen hadden gekocht
om daar dan weer antraciet aan te kunnen
leveren voor de haarden. Omstreeks 1960
begon het olietijdperk en wel met petroleum voor de kachels in de huiskamers en

kelijk om gestookt te worden voordat de
verwarmingsketels zichzelf bijvulden en
zo hoefde de tuinder niet -zoals bij de op
cokes gestookte ketels- vier keer per nacht

zljn bed uit om kolen te scheppen. Deze
brandstoffen rverden per trein aangevoerd
vanuit de Limburgse mijnen en ook uit
het Duitse Ruhrgebied. De kolenwagons
gingen naar verschillende emplacementen
zoals Waddinxveetr, Bleiswijk, Prjnacker,
Rotterdam-Noord en vele andere stations
in de regio. In de loop van elke ochtend

de levering van huisbrandolie voor cle centrale verwarming.Toen werd de eerste tankwagen aangeschaft. De tuinderijen scha-

deelden de Spoorwegen mee, dat de wagons

waren gearriveerd op de verschillende
stations en dan werden de vrachtwagens
met daar achter de transportbanden naar

kelden over van vaste brandstol'len nAar
de zwaÍe stookolie, die op een tenrpr:ratuur van 60 graden vanuit de Botlurk werd

de stations gedirigeerd door het kantoor
van Van Leeuwen. Als men bij de 20 tot
25 ton grote kolenwagons was aangeko-

vervoerd met tankwagens van z,o'n l1 ton,
inclusief aanhanger. De stookolie werd
bij de tuinders in grote tanks gestort die

men, werd de transportband onder de losdeur neerge zet en de deur met een touw
vastgemaakt zodat" die niet open zou schieten. Dat gebeurde namelijk nog weleens:
dan lagen er 2000 kg nootjes tegelijk op

verwarmd werden om de zware stookolie
er ook weer uit te kunnen krijgen. Om de
stookolie uit de tankwagens te lossen
werd er lucht in de tank gepompt en dan
werd de stookolie eruit geblazen. Aan het
"slaan' van de slang kon men zien of de
tankwagen leeg was. De verwarmde olie

de band die automatisch stopte en dan
was het scheppen geblazen. Was de deur
eenmaal vrij van nootjes, dan gingen twee

moest er binnen een bepaalde tijd uit zljn,

kolensjouwers in de wagon om 20 of 25
ton nootjes uit de wagon op de transport-

want als de olie te koud en dik werd begon te worden, kreeg je die niet meer uit

band te scheppen. Er werd ook gebruik gemaakt van een 'rijdende schep' die onge-

de tankwagen.

veer 20 kg. per keer op de transportband
deponeerde. Met vier vrachtwagens was
de wagon leeg en werd de transportband

Het boerenbedrijÍ'
De 30 hectare grote boerclerij met melkkoeien en landboLlwgewassen werd ook
nog in de jaren zestig gerund door Jaap en
Piet van Leeuwen. Jaap was altijd op de
weg voor de verkoop en Piet was de technische man die het materieel rijdende
hield. In de beginperiode werd gebruikt
gemaakt van paarden voor het ploegen en
om de gewassen van het land te halen. Irr
de loop der jaren kwarnen er tractor"en.
Eenmaal per jaar was het tud om het
koren te dorsen. De firma Cammeraat uit
Moerkapelle kwam dan met zljn clorsmachine en een pakkenpers om dit te doen.
De dorsmachine en de pakkenpers werden aangedreven door een landbouwtrekker: de I cilinder Bulldog. Deze dreef met
een zware riem de dors- en persmachine

aangepikt en meegenomen naar de tuinder.

Daar draaide men de nootjes weer op een
hoop. Jaap van Leeuwen ging elke dinsdag
naar de veiling in Rotterdam-Noord en op
donderdag naar de markt in Delft waar ook
de klanten de tuinders kwamen en dan
werd er contant afgerekencl wat er de afge-

lopen week aan brandstof was geleverd.

Het 'olietijdperk'
Inmiddels werden er op de boerderij Plashoeve ook cokes en andere soorten vaste
brandstoffen opgeslagen. Cokes en vetkolen in de buitenlucht en antraciet in overdekte loodsen om van daaruit te worden
gedistribueerd. Ook naar de toenmalige
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aan De Bulldog werd gestart met het
stuur van de trekker en het gebeurde
meerdere keren dat de riem de verkeerde
kant op liep en de Bulldog haast stil

en ztjn neef Jaap van Leeuwen, de zoon
van Piet, besloten om dealer van Toyota,
M.A.N. en Saviem-trucks te worden. Op
2 november 1912 werd gestart aan de Plasweg. In de eerste twee maanden werden
vrjftig Toyota's verkocht en enkele vrachtwagens. Wout en Jaap hadden geen verstand van de in te ruilen auto's en daarom
kwam een kennis uit Gouda, Martin van
Eik, de auto's taxeren. Het bedrijf groeide
rn23 Jaar tijd van een omzet van vier miljoen gulden en drie man personeel naaÍ
een bedrijf met een omzet van tachtig miljoen en tachtig man personeel.
Inmiddels is Wout den Boer uit het bedrijf
gestapt en vanaf 1995 heeft ztjn zoon Rob
de Toyota-vestiging en ztjn zoon Ewoud
het autoschadeherstelbedrijf voortgezet
op het bedrijvenpark Coenecoop. Het
Truckservicebedrijf M.A.N. en VW bedrUfswagens is verhuisd naar bedrijventerrein Distripark in Doelwijk aan de Bredeweg. Jaap van Leeuwen heeft als opvolger zljn zoon Pieter in het bedrijf genomen die inmiddels eigenaar van het
truckbedrijf is. Hij heeft ook nog een
Truckservicebedrijf in het Westland

moest staan om hem dan weer in de goede

richting te laten draaien. Enkele jaren
later hebben de broers Van Leeuw en zelf
een dors- en persmachine aangeschaft
want dan hoefdenze niet zolang te wachten tot Cammeraat kon komen. Na introductie vzln de combine hebbefi ze de oude
dors en pers maar in de brand gestoken.

Overstap naar de autohandel
In de jaren zestig begon men met de verkoop van benzine. Er kwam een station
aan de Plasweg met pompbedienden. Na
enkele jaren is men overgestapt op het zelf

tanken met een tankpasje. Van Leeuwen
was één van de eersten die daarmee aan
de slag ging.

Maar toen verschenen er donkere wolken
aan de horizon voor Van Leeuwen. Heel
Nederland werd vol gelegd met transportprjpen voor aardgas uit Slochteren. Hiermee kwam het einde in zicht van alle
vaste brandstoffen en olieproducten. De
omzet liep hard terug en Wout den Boer

(Maasland).
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