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Toch nog een beetje school, maar daar valt niet aan te
ontkomen als het over Jan Willemstein gaat. Aleid Abels
vroeg hem het hemd van het lijf over zijn tijd als directeur
van de Christelijke Mavo en van De Wadde. Maar ook
zijn jeugd in Nijmegen en zijn tijd na het bereiken van de pensioengerechtigde komen aan bot.
Bij de totstandkoming van dit artikel mocht de redactie een beroep doen op Jojanneke Weijermars, inderdaad de dochter van onze penningmeester, voor de taalkundige afwerking van deze
bijdrage.
De tweede bijdrage is van Rien van Hoeven. Hij maakt ons deelgenoot van zijn confrontatie met
de armoede van direct na de Tweede Wereldoorlog. Om het verhaal goed te kunnen plaatsen
wordt in de inleiding een korte beschrijving gegeven van de buurt waar het verhaal zich afspeelt,
de nu verdwenen Stroobuurt.
De derde bijdrage is van Teun de Kruijf. Hij vertelt de geschiedenis van de Brugweg. Zijn bijdrage
verscheen eerder in jaargang 21 nr. 3 (september 2013) van dit blad maar het leek de redactie
van belang die geschiedenis nog een keer voor het voetlicht te brengen. Er is immers van alles
aan de hand rondom die oude weg die vroeger een deel was van de enige landverbinding tussen Waddinxveen en Gouda.
Ten slotte herinnert Gerard Breugem ons in zijn artikel aan het bestaan van twee herdenkingsmunten die in 1983 zijn verschenen naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van ons dorp.
De redactie wenst u veel leesplezier
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Dhr. Willemstein speelt op het orgel van de St. Bavo te Haarlem

Jan Willemstein

Maatschappelijk betrokken onderwijsman
Aleid Abels

Jan Willemstein diende 31 jaar het protestants-christelijk voortgezet
onderwijs in Waddinxveen en stond samen met anderen aan de basis van
het Coenecoop College. Ook buiten het onderwijs droeg hij zijn steentje bij
aan de gemeenschap van Waddinxveen.
Willemstein is geboren op 23 maart 1936 als
jongste zoon van protestantse ouders. Zij woonden in Nijmegen en hadden al een zoon en twee
dochters. Vader Willemstein was chemisch analist,
moeder was huisvrouw, zoals gebruikelijk in die tijd.
Net als velen van zijn generatie heeft Willemstein
de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Als
je tijdens het kruisbessenplukken in het open veld
een luchtaanval meemaakt die je net overleeft en
aan het einde van de oorlog nog negen maanden
met vijfhonderd mensen in een bierkelder moet
wonen, blijven deze herinneringen je wel bij. Dat
geldt ook voor de viering van zijn negende verjaardag in inmiddels bevrijd Nijmegen. Zijn verjaardagscadeaus waren een wittebrood, een pakje
boter en de toestemming om net zoveel suiker op
1

Jan Willemstein

zijn brood te doen als hij wilde.
Vader Willemstein moet een belangrijke rol in
het verzet hebben vervuld, maar Jan weet er
weinig van. Het motto was kennelijk: wat geheim
is moet altijd geheim blijven, zelfs voor moeder
Willemstein.

Schooltijd
In het overwegend katholieke Nijmegen was een
protestantse lagere school niet naast de deur. Jan
moest er een halfuur voor lopen. Na de lagere
school volgde hij enkele klassen van het gymnasium, maar hij haalde de eindstreep niet. Wel
voldeed hij aan de vooropleidingseisen voor de
Normaalschool Op den Klokkenberg1. Daar kon
hij in 1952 beginnen.

De ‘Christelijke Normaalschool op de Klokkenberg’, de eerste christelijke kweekschool in Nederland, leidde
onderwijzers op voor het onderwijs van elke godsdienstige kleur. Medeoprichter was J.J.L. van der Brugghen,
van 1 juli 1856 tot 18 maart 1858 minister-president. Hij richtte in 1844 ook de eerste christelijke lagere
school op in ons land: de ‘Bijzondere school der 1e klasse op den Klokkenberg’.
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De Kerkweg met de Kruiskerk en de Christelijke Ulo

Vakanties kwamen pas in beeld toen het gezin
meer financiële armslag kreeg. De jaarlijkse vakantiereis kostte wel een dag en ging in het begin
naar Katwijk en later naar Oostvoorne. De bagage
werd gebracht door Van Gend & Loos.
Het feesten bleef beperkt tot met het gezin uit eten
gaan op de verjaardag van vader Willemstein, iets
wat voor die tijd wel bijzonder was.
Willemstein bezocht zoals gebruikelijk de jeugdvereniging van de kerk en moest elke week naar
catechisatie. Veel vrije tijd was er verder niet. Het
huiswerk voor de kweekschool moest hij op het
internaat maken en hij was pas tegen bedtijd thuis.
Voor het lidmaatschap van een (sport-)vereniging
of bezoek aan vrienden was ook geen ruimte.
Die ruimte maakte Jan wel voor de muziek. Voor
hij de baard in de keel kreeg, zong hij twee keer in
een jongenskoor de Mattheüs-Passion van Johann
Sebastian Bach. Verder kreeg hij in Nijmegen les
op het harmonium, ook wel de psalmpomp of cirkelzaag des geloofs genoemd. Het was niet meer
dan vanzelfsprekend dat hij kinderen ging begeleiden op de zondagsschool en tijdens het kerstfeest.
Later speelde hij ook in de kerk.
Hij sloot de kweekschool in 1957 af met een
hoofdakte en vervulde daarna zijn dienstplicht
bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1959 werd hij
benoemd tot leraar Frans en biologie aan de mulo
te Zwijndrecht.

Gezin
Toen hij begin twintig was, werd Willemstein via

2

de kweekschool attent gemaakt op zomerkampen
voor oorlogsslachtoffertjes (veelal gehandicapte
kinderen), georganiseerd door de stichting ‘Het
Vierde Prinsenkind’2. Daar leerde hij Nel Kaasschieter (1938) uit Gorkum kennen. Zij deed daar
ook vrijwilligerswerk en werd later pianolerares.
De twee trouwden in 1961 en kregen twee zoons:
George, die gerechtsdeurwaarder is geworden, en
Sjaak, die een hoveniersbedrijf in Waddinxveen
heeft. Nel overleed in 1999. Nu heeft Willemstein
een relatie met Gerda Looijen, die lerares was aan
het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs (lhno)
in Waddinxveen (De Rank) en Gouda.
Een oom bracht hem in zijn schooltijd de smaak
van het echte kamperen bij: materiaal van drie
keer niks, lekke tenten zonder grondzeil, koken
op een vuurtje, de pannen schuren. Er mislukte
van alles, maar ze hadden reuze lol met z’n allen.
Willemstein ging dan ook vaak met Nel en de
kinderen kamperen, eerst met de tent, later met
de vouwwagen en ten slotte met de caravan.
Later maakt Willemstein samen met Gerda grote
reizen door Europa. Zo reden ze met een camper
naar Rusland, via Polen en de Baltische staten.
Ook maakten ze diverse treinreizen en brachten
ze enkele keren een bezoek aan Nieuw-Zeeland.

Cultuur
Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld
in het leven van Willemstein. Hij was zestig jaar
met veel plezier organist en begeleidde in Waddinxveen diensten in de Ontmoetingskerk en in de
remonstrantse kerk. Ook mocht hij orgels bespelen
in onder meer Haarlem, Parijs en zelfs in NieuwZeeland. Hij is er nu mee gestopt, maar luistert nog
steeds graag naar orgelmuziek. Hij gaat ook graag
naar concerten.
Daarnaast heeft beeldende kunst zijn belangstelling. Hij bezocht met Nel graag tentoonstellingen,
bijvoorbeeld over moderne kunst. Met Gerda zet hij
de museumbezoeken voort. Het stel heefteen brede
belangstelling. Niet alleen de musea in Amsterdam, zoals het Rijksmuseum en Stedelijk Museum,
maar ook andere Nederlandse musea bezoeken ze
graag. Ze reizen dan met het openbaar vervoer.
Postzegels verzamelen, een hobby waar hij als jongen al mee is begonnen, kun je ook een vorm van
cultuur noemen. Jan probeert series van postzegels
compleet te maken. Via zijn lidmaatschap van een
vereniging op dat gebied komt hij in contact met
verzamelaars over de hele wereld. Het levert geen
geld op, maar wel veel plezier. De jeugd doet er
niet meer aan.

Deze stichting werd in 1947 opgericht. Zij richtte zich in eerste instantie op kinderen van wie de vader in de
oorlog door oorlogshandelingen of -geweld was omgekomen of zodanig gehandicapt was geraakt dat hij
niet als kostwinner voor zijn gezin kon zorgen. Later kwamen daar ook kinderen bij die door de oorlog invalide waren geraakt en kinderen die als gevolg van de Watersnoodramp in 1953 hun ouders hadden verloren.
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Loopbaan
In 1964 verhuisde Willemstein van Zwijndrecht
naar Waddinxveen. Daar werd hij leraar Frans
en biologie aan de christelijke Prinses Wilhelminaschool voor ulo aan de Prinses Beatrixlaan.
Later werd hij adjunct-directeur van die school
en in 1967 directeur. In 1976 werd de mavo,
die vanaf 1970 Koningin Wilhelminaschool voor
mavo heette, uitgebreid met een afdeling voor
lager technisch onderwijs (lto). De aldus gevormde
scholengemeenschap kon vanaf 1978 het eerste
deel van een nieuw schoolgebouw betrekken. Het
duurde nog tot 1980 voor het hele gebouw beschikbaar was. Dit pand werd later onderdeel van
het Coenecoop College en is nu zelfs het enige gebouw van die school. Burgemeester Smallenbroek
verrichtte de opening op 8 februari 1980.
In 1986 werd samen met De Rank (lhno) de Wadde
gevormd en ook daarvan werd Jan directeur. Hij
bleef dat tot de oprichting van het Coenecoop College in 19953.
De schoolleiders van de protestants-christelijke
scholengemeenschap De Wadde, de openbare
Kohnstamm Mavo, de Samenwerkingsschool en de
katholieke Don Bosco Mavo in Boskoop, hadden in
de jaren tachtig al eens aan fuseren gedacht. Het
ministerie van Onderwijs streefde in die tijd namelijk naar de vorming van brede scholengemeenschappen en wilde dat onder meer bereiken door
de opheffingsnormen4 te verhogen. Bovendien
paste de vorming van scholengemeenschappen
van verschillende schooltypen goed in het onderwijsbeleid van die tijd. Daar plaatst Willemstein wel
een kanttekening bij. In een scholengemeenschap
met schooltypen van lbo (later voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) tot vwo ontstaat
een soort afvalsysteem. Leerlingen proberen zo
hoog mogelijk in te stromen en pas als dat niet
lukt, doen ze een stap terug. Zo verwordt het vmbo
in de beeldvorming tot een afvalputje van het onderwijssysteem. En dat terwijl deze leerlingen juist
de basis leggen voor vervolgopleidingen die hen
vormen tot de vakmensen die de maatschappij zo
hard nodig heeft.
De oprichting van het Coenecoop College ging
niet vanzelf. Zo waren De Wadde en de Don Bosco
Mavo bestuurlijk zelfstandig, maar de Professor
Kohnstamm Mavo was een gemeenteschool en
kon dus niet zelfstandig beslissen over een fusie.
Dat gold eigenlijk ook voor de Samenwerkingsschool. Deze had wel een eigen bestuur met een
sterke vertegenwoordiging van de ouders, maar
ook nauwe bestuurlijke banden met de gemeente.
Bovendien probeerde die school een eigen lbo-

afdeling te vormen.
Verder wilden de christelijke scholen dat in het
onderwijs aan de fusieschool hun grondslagen voldoende tot hun recht zouden komen. Daar hadden
de vertegenwoordigers van de Hervormde Schoolvereniging in het bestuur van De Wadde geen hoge
verwachtingen van en ze vertrokken.
Dat de gemeente de hand op de knip hield,
maakte het evenmin gemakkelijk. Toch slaagde
wethouder Karel van Soest erin de fusie tot een
goed einde te brengen. Eerst kwam er een bestuurlijke fusie, daarna boog men zich over zaken als
de gebouwen, de inrichting van het onderwijs, de
leerlingen, de klassengrootte en de rechtspositie
van de docenten.
Na de oprichting van het Coenecoop College heeft
Willemstein nog enkele jaren meegewerkt aan de
verdere invulling van de fusieschool. Hij heeft zich
onder meer beziggehouden met de identiteit, de
statuten en de inrichting van het onderwijs. Daarna
ging hij met vervroegd pensioen.

Maatschappelijk
Willemstein is verankerd in Waddinxveen, niet alleen door zijn onderwijsloopbaan maar ook door
veel andere activiteiten.
Een politieke functie heeft hij nooit geambieerd.
Wel heeft hij veel te maken gehad met politiek
Waddinxveen, natuurlijk als schooldirecteur, maar
ook als voorzitter van de bibliotheek. Hij moest dan
bijvoorbeeld het personeel te vuur en te zwaard
verdedigen. Willemstein vond namelijk dat het personeel voor het werk betaald moest worden, terwijl
de gemeente van mening was dat het wel met vrijwilligers kon. Verder mocht hij voor de gemeente
vanuit zijn ervaring als schoolmeester meedenken
over vraagstukken waarbij lastige onderwerpen
aan de burger moesten worden uitgelegd.
Maar Jan doet en deed meer. Zo was hij bestuursvoorzitter van een inservice-opleiding voor
verpleegkunde en ziekenzorg te Gouda, voorzitter
cliëntenraad van de Vierstroom en voorzitter raad
van toezicht van de Rabobank te Waddinxveen.
Ook in de kerk heeft hij zijn sporen verdiend.
Hij was organist in diverse kerken en voorzitter
van de Stichting Ontmoetingskerk: de stichting
waarin de rooms-katholieke kerk en de gereformeerde kerk samen de Ontmoetingskerk lieten
bouwen en daarna beheerden. Tot voor kort was
hij bovendien voorzitter van Samenspraak, een
overlegorgaan van leden van de Victorparochie,
de remonstrantse kerk, de Immanuëlkerk en de
Ontmoetingskerk. Samenspraak organiseerde verscheidende gemeenschappelijke activiteiten zoals

De geschiedenis van de betrokken Waddinxveense scholen voor voortgezet onderwijs is beschreven in
Het Dorp Waddinxveen, de edities 1 en 2 van 2019.
4
Een aantal leerlingen dat een school ten minste moest hebben om te blijven voortbestaan.
3

De heren Dijkhuizen(li)
en Willemstein
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Dhr. Willemstein ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding
de 4 meiherdenking in de Ontmoetingskerk en de
Adventsvespers, eerst in de Victorkerk en in 2018 in
de remonstrantse kerk.
Voor al zijn verdiensten voor de Waddinxveense
maatschappij is Willemstein in 1995 koninklijk onderscheiden met de versierselen behorende bij het
ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Tot
voor kort was hij nog actief voor de kerk als bezoeker van mensen in ziekenhuis of zorginstelling.

Waddinxveen

De Wadde, een aquarel
van Wytze Visser

Hoe kijkt Willemstein aan tegen Waddinxveen? Het
Waddinxveense gemeentebestuur krijgt van hem
een compliment. Het verkeer werd veiliger door
fietspaden, er zijn verkeerslichten, diverse wijken
zijn opgeknapt waardoor het er goed uitziet, de
veiligheid is verbeterd en de tevredenheid van de
bevolking is toegenomen.
Maar er gaan ook zaken minder goed, vindt Willemstein. Zo stoort hij zich aan de vertraging van
de bouw van het complex bestemd voor mensen
met een beperking. Dat is voorzien op de plek van
het oude postkantoor. Ook zijn kleindochter moet

daar uiteindelijk een onderkomen vinden.
Willemstein ziet bij de middenstand een toenemende bereidheid tot samenwerking. Zo sta je
tegenwoordig niet zo vaak meer voor een dichte
deur doordat de openingstijden zijn geharmoniseerd, ook al zijn er nog wel winkels die afwijkende
openingstijden hanteren en bijvoorbeeld tussen de
middag dicht zijn. Hij vindt de zondagsopenstelling geen probleem. Mensen moeten zelf kunnen
bepalen of ze op zondag willen winkelen of hun
winkel willen openstellen. Het zou volgens hem
niets te maken moeten hebben met politieke kleur
of kerkelijke achtergrond, maar met de opvatting
of een wekelijkse rustdag noodzakelijk is.
Op cultureel gebied zijn er positieve ontwikkelingen. We groeien naar een steeds leefbaarder en
fatsoenlijker dorp waar het fijn is om te wonen.
De invloed van de kerk neemt af, ook al blijft het
moeilijk over sommige kwesties te praten. Maar de
toon tegenover de kerk of de kerkgangers hoort
niet neerbuigend zijn. Respect moet hier het sleutelwoord zijn.
Willemstein eindigt met een grap. Vroeger had je
een zwarte bakelieten telefoon waarvan de hoorn
bovenaan drie gaatjes en onderaan tien gaatjes
had. Onderin zitten er meer want daarin wordt
gepraat. Dat symboliseert voor hem dat er vaak
meer wordt gepraat dan geluisterd.

Dankbaar
Jan heeft altijd met veel genoegen in Waddinxveen (samen)gewerkt en gewoond: 55 jaar lang.
Hij heeft genoten van de diverse werkzaamheden
in het onderwijs en van de brede samenwerking
met zowel leerlingen, medewerkers, ouders als
bestuurders. Ook genoot hij al die tijd op muzikaal
en sociaal gebied.
“Ik ben iedereen dankbaar die hierin een fantastische rol heeft gespeeld”, aldus Jan Willemstein. <
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Luchtfoto
11 september 1944.
Bron: Wageningen UR Library,
Special Collections.

Stroobuurt
Oranjelaan

Spoorlijn

Kruiskerk

Zwembad in het kanaal

Mijn eerste kennismaking met armoede
De redactie kreeg enige tijd geleden van een oud-Waddinxvener een verhaal
aangeboden waarin hij zijn ervaring schetst met armoede zoals die kort na
de oorlog in Waddinxveen voorkwam1. Het verhaal speelt in het deel van de
Kerkweg dat nu Passage heet. Een deel daarvan werd Stroobuurt genoemd.

Schaarste zal kort na de oorlog in heel Waddinxveen een dominant thema zijn geweest. Maar er
waren plekken in ons dorp waar het al voor de
oorlog behelpen was. Dat gold onder meer voor
het stukje Kerkweg tussen de Kanaalstraat en
de spoorlijn, het stuk dat tegenwoordig Passage
heet. Aan de noordkant waren vanaf het begin
van de twintigste eeuw huisjes gebouwd om in
de woonbehoefte te voorzien van de arbeiders in
de zich uitbreidende meubelindustrie. Die huisjes
lagen achter de Kerkwegsloot en waren bereikbaar

1
2

via enkele bruggetjes. Matthijs Degenhardt en zijn
vrouw Johanna Catharina, onderwerp voor het
verhaal hierna, woonden Kerkweg 1582.
Aan de zuidzijde bevonden zich van oost naar west
de Kruiskerk, de Christelijke Mulo en de spijsfabriek. Een deel van de bebouwing tegenover de
kerk en de mulo werd Stroobuurt genoemd.
Ton Broer woonde in die tijd naast de spijsfabriek
en herinnert zich onder meer het volgende. “Thijs
was een wat in zichzelf gekeerde persoonlijkheid
met een kort lontje, die zich gemakkelijk liet uitda-

De redactie kreeg dit artikel in januari 2017 aangeboden door de auteur.
De informatie over de huisnummers komt van Arie Versluis die in 1921 in de Stroobuurt geboren is. Volgens hem
dankte De Stroobuurt zijn naam aan het feit dat in die tijd veel mensen een wintervoorraad aardappels onder een
stromatras in de bedstede bewaarden. Ook kwam het voor dat men een kuil in de tuin groef om aardappelen in te
storten, dat ook weer met een dikke laag stro werd afgedekt, met daarover een laag grond.
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gen door de jeugd. Twee huizen verder naar het
westen (nr. 154) woonde weduwe Van der Starre
met haar geestelijk beperkte zoon Piet. Zij werd
tante Sjoerdje genoemd en verkocht vanuit haar
winkeltje kruidenierswaren en snoepgoed.
Aan de andere kant woonde de veehandelaar
Gerrit Zwanenburg. Hij verkocht konijnen, geiten
en kippen en hield wat varkens. Zijn zoon werd
Gerrit de Geit genoemd.
Naast Zwanenburg woonde timmerman De Vos
die in het dorp allerlei klussen opknapte. Toen
vader Zwanenburg stopte met zijn timmerwerk,
begonnen zijn zoons in de voormalige werkplaats
een cafetaria. Nog wat verder richting de brug had
Paul Rehorst zijn aannemersbedrijf.” <
Het stukje Kerkweg waar familie Degenhardt woonde. Het huis met het witte puntdak was van Arie de Vos
(164). Links daarvan woonde familie Zwanenburg (160) en daar links naast de familie Degenhardt (158).
Toen deze foto werd gemaakt was de Kerkwegsloot al gedempt.

Rien van Hoeven
Het is kerst 1946. De stank van lompen – wee en zoetig – die als slaapplaats in het koude en bouwvallige huisje aan de Kerkweg dienen, is
anders dan de diepe geur van sparrengroen. Het flakkerende licht van een olielampje boven de eenvoudige, kale tafel, dat aan een roestige
ijzerdraad aan de zoldering hangt, wekt een andere sfeer dan de houten kroonluchter met kapjes en de vlam van kaarsjes, die flakkeren in de
behaaglijke haardwarmte van de knusse huiskamer thuis.
Oneindig triest is de lege blik van hen, die bittere armoede als een nimmer wijkende metgezel door de dagen en de nachten dragen.
Mijn moeder nam mij na het avondeten als zesjarige mee naar oude Thijs en zijn vrouw. Zij had een pakje voor hen klaarliggen van de
Hervormde Vrouwenvereniging, de vereniging met de mooie naam Draagt elkanders lasten ( wijzend op Nieuwe Testament van de Bijbel,
Galaten 6 : 2).
De straatverlichting was sinds de oorlog nog spaarzaam. We gingen al wandelend op pad. Het huisje zag er donker uit. Eerst moesten we het
gladde, krakende en wiebelende bruggetje over de Kerkwegsloot/vaart nemen en dan bij het huisje achterom “vollek” roepen bij de kapotte
deur.
Na enig wachten verscheen de oude Thijs met achter zich het schijnsel van het petroleumlampje uit de woon/slaapruimte. De petroleumgeur
vergezelde hem.
“We komen namens de dames van de kerk iets voor u brengen”, zei mijn moeder heel lief. “Oh”, zei Thijs, “kom dan maar verder…”.
Na een paar stappen ontwaarden we ook de vrouw van Thijs. Zij zat aan de tafel met haar jas aan en een das om. Ze verontschuldigde zich
door te zeggen: “Het is hier koud en tochtig en we hebben geen vloer”. “Ja”, vervolgde Thijs, “die vloer hebben we in de hongerwinter opgestookt.”
Inderdaad, ze woonden op de bobbelige lemen vloer. Alleen onder de tafel lag iets wat op een stuk vloerzeil leek en onder de koude kachel
lagen enkele straatklinkers. Thijs zat op een stoel met kapotte biezen matten zitting en zijn vrouw op een vooroorlogse rotanstoel met armleggers
om ondanks haar spierpijnen te kunnen opstaan.
Mijn moeder legde het kerstcadeau van de kerk op tafel. “Vrouw, pak jij het maar uit”, zei Thijs. Behoedzaam vouwde Thijs’ vrouw het bruine
pakpapier open, na eerst het touwtje losgemaakt te hebben. “Oh, wat een verrassing!” Het bevatte etenswaar, warme onderkleding (o.a. gebreide borstrokken) en ook voor beiden donkergrijze, gebreide wollen sokken.
Toen we enige tijd daar zo aan de tafel stonden, begon ik Thijs te herkennen als de zoetwater-broodvisser van het Kanaal. Ja, vlakbij waar ook
het Waddinxveense-zwembad- met-vissen en de groene flap langs de kanten was!
Jongens riepen dan: “Thijs…een kikker op je dobber…!”. Als Thijs het hoorde, werd hij boos en maakte aanstalten om erop te slaan. Ik heb
daar wel eens bijgestaan en ik verwonderde me er over dat Thijs mij nu niet herkende.
Eigenlijk was ik dubbelblij – de arme mensen kregen een kerstcadeau en Thijs herkende mij niet als een van die belhamels.
De volgende dag echter stond Thijs bij ons thuis aan de voordeurbel. Ik schrok me een hoedje en dacht: zou Thijs mij achteraf misschien herkend
hebben?
Maar, gelukkig, het ging over heel wat anders.
“Ja ziet u”, zei Thijs tegen mijn moeder, “ik heb wel een klein vrouwtje, maar zij heeft grote voeten en deze sokken zijn voor haar te klein.”
“O, geeft u maar hier hoor, de dames van de kerk zullen er wel een stuk aanbreien,” antwoordde mijn moeder.
Nog voor de jaarwisseling 1946/1947 had de vrouw van Thijs haar sokken-op-maat en … zodra ik Thijs weer zag vissen ging ik naar hem toe
om een praatje te maken en van hem te leren hoe je een vis moet vangen.
De jongens lieten het in het vervolg uit hun hoofd om mijn Thijs na te roepen!
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Een blik op de hedendaagse
Brugweg. Bron: Fam. De Gijt.

De Brugweg
Een dodelijk ongeval, bezwaren van bewoners tegen de verkeersoverlast en
plannen van de provincie voor een verlengde oostelijke rondweg om Boskoop, bekend onder de naam W19, zorgen ervoor dat de Brugweg zich in een
warme belangstelling mag verheugen. Dit was voor de redactie reden om
de geschiedenis van deze smalle weg, eerder gepubliceerd in dit blad1 - met
toestemming van de auteur - opnieuw onder de aandacht te brengen.

T. de Kruijf

De Brugweg is aangelegd op een strook land die
mogelijk een kade vormde van het omstreeks
1250 in cultuur gebrachte veengebied Cort Bloemendaal. Het gebied ten zuiden van de huidige
Brugweg werd ongeveer vijftig jaar 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 Goud 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 Cort Bloemendaal,
is het tracé van de latere Brugweg te beschouwen
als een zijkade. Maar als gevolg van de inklinking
van de bodem was het in het begin van de veertiende eeuw ook nodig de ontgonnen gebieden te
1

beschermen tegen het hoge water van de Gouwe.
In 1331 bepaalde Jan van Henegouwen, heer
van Beaumont (1308-1356), 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 worden afgewaterd. Daardoor
ontstond in feite de polder Bloemendaal.
Als het al niet eerder was gebeurd, werd in
ieder geval toen de noordelijke zijkade van Cort
Bloemendaal aangelegd, de Bruijnskade, ook
wel Potterskade genoemd. Dat geldt ook voor
de achterkade, de huidige Middelburgseweg. De
kade, die later de Brugweg werd, had toen geen
functie meer in de waterhuishouding van de polder.
In die tijd zal de brug bij de huidige Winterdijk zijn
aangelegd voor de afvoer van het overtollige water
uit Cort Bloemendaal naar de Hollandse IJssel.
Wat er na het ontstaan van de polder Bloemendaal

T. de Kruijf, De Brugweg, Het dorp Waddinxveen jaargang 21 nr 3 (september 2013)
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De Brugweg aan het begin
van de twintigste eeuw gezien
in oostelijke richting.

met de Brugweg als zijkade gebeurde, is niet duidelijk. Mogelijk werd de kade gebruikt als voetpad
om de Gouwe ter hoogte van Waddinxveen te
bereiken.

Brugweg van Gouda
In 1526 besloot de vroedschap van de stad
Gouda, die zich vanaf de zestiende eeuw in de
polder Bloemendaal als gezagsdrager manifesteerde, land aan te kopen voor de aanleg van een
weg naar Waddinxveen. Dit lijkt dus de geboorte
van de Brugweg, ook wel Waddinxveense Brugweg
of kortweg Rijweg genoemd. Het feit dat Gouda
land aankocht om een rijweg aan te leggen plaatst
wel een vraagteken bij de hiervoor veronderstelde
aanwezigheid van een kade aan de zuidzijde van
Cort Bloemendaal. Hoe dit ook zij, een rijweg van
Gouda naar Waddinxveen ontstond pas in de jaren
twintig van de zestiende eeuw. De reden voor deze
aanleg is onbekend. Wel valt uit archiefmateriaal
dat betrekking heeft op de huidige Bloemendaalseweg af te leiden dat Gouda naast een waterverbinding ook een verbinding over land wilde om de
aanvoer van zuivel en andere landbouwproducten
naar de markt in de stad zeker te stellen.2 Opmerkelijk is dat in deze tijd – de zestiende eeuw – aan

de zuidzijde van de kerk te Waddinxveen een
zijbeuk werd gebouwd op grond die behoorde tot
het ambacht Bloemendaal. Blijkbaar was de betere
verbinding voor althans een deel van de inwoners
van Bloemendaal reden in Waddinxveen ter kerke
te gaan.3
Het onderhoud van de Brugweg was gedurende
verscheidene eeuwen een aangelegenheid van
de stad Gouda. Er is hierover echter weinig terug
te vinden in de archieven. Een enkel archiefstuk vermeldt het aanbrengen in 1633 van klei
als vulmateriaal en een andere bron noemt de
verbreding van het deel Zwarteweg in 17434.
Uit een rapportage uit 1815 van het plaatselijke
bestuur van Waddinxveen over de toestand in deze
gemeente blijkt de Brugweg de enige rijweg te zijn
die het dorp met Gouda verbond. De zestien voet
brede weg werd goed en zandig genoemd en liep
door het veen. Daarnaast was er alleen nog een
voetpad, waarmee de rapporteur vermoedelijk het
jaagpad bedoelde.5
Omdat Waddinxveen niet verantwoordelijk was
voor de Brugweg, vermelden de jaarverslagen
uit de laatste decennia van de negentiende eeuw
alleen dat het onderhoud van deze weg ‘goed’ of
‘naar behoren’ was verricht6.

SAMH, AC 1, inv. nr. 712.
De kerk van Bloemendaal was vermoedelijk al in de veertiende eeuw in verval geraakt en verdwenen.
Bron: Akkerman en Van den Berg, Het geheim van Bloemendaal, 64–65.
4
SAMH, AC 1, inv. nr 712.
5
SAMH AC 645, inv. nr. 17. Het pad langs de Gouwe waar later de Henegouwerweg werd aangelegd
6
SAMH, AC 637, onder andere inv. nrs. 106, 116, 121, 125 en 126. De gemeente Waddinxveen ontstond pas
per 1 juli 1870.
2
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gebeurtenis en de houding van de gemeente Gouda kan worden geconcludeerd dat de noordelijke
bermsloot vanaf de brug over een lengte van circa
zeshonderd meter al in het begin van de twintigste
eeuw werd gedempt.

Brugweg van Waddinxveen

Zwarteweg

Bloemendaalseweg
Brugweg

Noordelijke deel polder
Bloemendaal met Cort
Bloemendaal 1647.
Bron: Kaart Rijnland A-4280.

In het begin van de twintigste eeuw liet de gemeente Gouda een inspectie uitvoeren. Toen bleek dat
de noordelijke bermsloot op verscheidene plaatsen
door betrokken eigenaren was gedempt, of dat zij
een dam of een brug hadden aangelegd. Daarmee
hadden ze zich Gouds eigendom toegeëigend. De
helft van de sloot was immers van Gouda. De gemeente Waddinxveen had dit blijkbaar oogluikend
toegestaan. Gouda vroeg daarna aan het bestuur
van de buurgemeente de eigenaren in het voorkomende geval door te verwijzen naar de Goudse
autoriteiten. Maar de situatie kon eigenlijk niet
meer worden gewijzigd. Daarom stelde het Goudse
gemeentebestuur dat de grondeigenaren die zich
een stuk grond van Gouda hadden toegeëigend
hiervoor alsnog zouden betalen (ƒ2,50/m²). Ook
moesten zij die een dam of brug hadden gelegd,
jaarlijks een vergoeding betalen (ƒ 1,50). Uit deze

Terzelfder tijd meldde de gemeente Waddinxveen
in enkele jaarverslagen dat het onderhoud van
de Brugweg te wensen overliet. Aan Gouda werd
in 1908 gevraagd hier meer aandacht aan te
besteden, maar het stadsbestuur bleek daartoe
niet bereid. Er kwam echter wel overleg op gang.
Gouda stelde daarin aan Waddinxveen voor, de
weg over te nemen. Dat wilde Waddinxveen wel
maar dan moest Gouda de Broekweg overnemen.
Die weg lag in Gouda, ten zuiden van ’t Weegje,
maar was eigendom van Waddinxveen. Gouda
was hiertoe wel genegen onder de voorwaarde dat
de weg op kosten van Waddinxveen verbreed zou
worden van 2,50 meter naar de voorgeschreven
3,30 meter. Waddinxveen vond dit te duur en dus
ging de voorgenomen ruil niet door.
Toch wilde het gemeentebestuur van Waddinxveen
de Brugweg tot de Middelburgse weg wel overnemen, maar het zag op tegen de kosten voor het
onderhoud. De oplossing werd in 1911 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
gemiddeld ƒ 800,- opleverde.7 Nadat de beide
gemeenteraden ermee hadden ingestemd, volgde
in het voorjaar van 1911 de overdracht.
Van de overeenkomst werden door de hypotheekbewaarder te Rotterdam twee bewijsstukken opgesteld. Deze stuurde ze eerst door aan Gouda, die
vervolgens 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 kwam. Omdat eerder al een
bedrag van ƒ1,50 was overgemaakt, werd de gemeente Waddinxveen uitgenodigd aanvullend nog
ƒ 1,30 te betalen. Samen met het Goudse aandeel
in deze transactie waren de kosten ƒ5,60. Deze
correspondentie maakt in ieder geval duidelijk dat
Gouda goed op de centen lette.8
Na de overdracht liet Waddinxveen er geen gras
over groeien. Besloten werd de Brugweg te verbeteren en er een bestraat paardenpad van te maken.
In juli stelde de gemeentearchitect daartoe een
begroting op. Hij schatte de kosten voor het verbeteren van de weg over een lengte van twaalfhonderd meter (stenen, zand, keislag en arbeidsloon)

De overname van de Brugweg betrof het gedeelte tot de Middelburgseweg. Het onderhoud van de Zwarte
weg, gelegen in de gemeente Reeuwijk, werd pas in 1953 door Waddinxveen overgenomen.
(Bron: AC 205, inv. nr. 98).
8
SAMH, AC 637, inv. nr. 930. .
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De Brugweg aan het begin van
de twintigste eeuw gezien in de
richting van de oude brug over
de Gouwe.

op bijna ƒ 2500,-. De laagste inschrijvers waren de
heren J. Sekeris en P. Rehorst, die afhankelijk van
de te gebruiken steensoort het werk zelfs voor het
lagere bedrag van ƒ 2365,- meenden te kunnen
uitvoeren.9
Het jaarlijks onderhoud aan de Brugweg 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 1912 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, de Zwarteweg,
van de Gouda had overgenomen. Als vergoeding
zou de gemeente jaarlijks ƒ 350,- ontvangen.10
Blijkbaar heeft Gouda dit weggedeelte daarna
overgedragen aan Reeuwijk, want de rekeningen
van onderhoudskosten voor dit weggedeelte werden later naar Reeuwijk gestuurd.11
De Brugweg bleef echter een met steenslag verharde weg die pas na de Tweede Wereldoorlog
werd geasfalteerd en in 1951 een nieuwe straatverlichting kreeg.

Wonen aan de Brugweg
Langs de Brugweg woonde aanvankelijk bijna
niemand. De bevolking kwam te wonen aan de
Bloemendaalseweg en langs de Gouwe.
Een kaart van Rijnland uit het midden van de zeventiende eeuw laat dat heel duidelijk zien.
Op den duur gingen er ook mensen wonen in
de buurt van de Waddinxveense brug. In 1832
stonden daar enkele huizen maar verder was
de Brugweg onbebouwd.12 Pas na 1900 begint
de bebouwing langzaam toe te nemen, maar ze
beperkte zich in de eerste jaren vooral tot de omgeving van de brug.
Tot 1920 werden ongeveer dertig woningen gebouwd, in 1940 was dit aantal gestegen tot bijna
zestig.
Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er
nauwelijks bouwactiviteiten waar te nemen, maar
vanaf het midden van de jaren vijftig pakte men de
draad weer op, zodat in 1970 circa tachtig woningen langs de Brugweg waren te vinden.13

Wegenplannen
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

Ibidem.
SAMH, AC 205, inv. nr. 2123 (Raadsnotulen 1935-1941), vergadering 12 november 1936. In het artikel is de
huidige benaming gehanteerd. Het betreft hier dus de huidige Zwarteweg.
11
SAMH, AC 205, inv. nr. 414 (Opgave onderhoudskosten tertiaire wegen 1949-1975).
12
Kadastrale atlas Zuid-Holland 1832, deel 9: Waddinxveen, 185, 186 en kaart 14.
13
SAMH, AC 39 (Collectie bouwvergunningen Waddinxveen 1900-1975)
9
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Plan voor het tracé van
Rijksweg 3 (RW 3) en de
Henegouwerweg (SW 25) bij
Waddinxveen uit 1970.
Bron: SAMH, AC 174,
inv. nr. 333.

naam Henegouwerweg kreeg.14 Door de toename
van het verkeer op deze weg vormde het kruispunt
bij de brug op de duur een knelpunt maar er was
onvoldoende ruimte voor het verbeteren van de
situatie. Door 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
hoogte van de brug ongeveer tweehonderd meter
naar het oosten worden verlegd. Dit zou een kruising met de Brugweg opleveren.
De gemeente Waddinxveen had geen bezwaar
tegen de voorgenomen omlegging. Het college
stelde voor het bestemmingsplan voor het gebied
in de omgeving van de brug aan de oostzijde van
de Gouwe te wijzigen om zo omlegging mogelijk
te maken. In juli 1960 stemde de gemeenteraad
in met het voorstel en verklaarde tegelijkertijd de
bezwaren die door 35 belanghebbenden waren
ingediend, ongegrond.
Maar die lieten het er niet bij zitten en gingen in
beroep bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Dezen verklaarden de bezwaren in augustus 1961,
een jaar later, weliswaar ongegrond maar ze
onthielden ook hun goedkeuring aan de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan. Dit laatste
gebeurde omdat er inmiddels wijzigingen van de

wegenplannen rond Waddinxveen in voorbereiding
waren.15 Wat die inhielden zou enige jaren later
blijken.
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 A12) volgen. Vanaf
Bodegraven zou de autoweg als rijksweg 3 richting
Amsterdam gaan.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de eerste jaren
daarna bleven de plannen in de ijskast, maar in
het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw
werden ze weer te voorschijn gehaald en in studie
genomen. Een jaar of tien later kwamen de plannen voor rijksweg 3 in gewijzigde vorm concreet op
tafel. De autoweg zou niet meer samenvallen met
rijksweg 12, maar vanaf de omgeving Moordrecht via Waddinxveen naar Amsterdam komen te
lopen.16
Mede gebaseerd op dit plan ontwikkelde de provincie Zuid-Holland een streekplan voor het gebied
van Rijn en Gouwe dat in 1967 de goedkeuring
kreeg van Provinciale Staten. In dit streekplan kwamen verscheidene door de provincie aan te leggen

De Kruijf, ‘De straatnamen van Waddinxveen - 1’, 86-87.
SAMH, AC 205, inv. nr. 217 (Uitbreidingsplannen oostzijde Gouwe 1959-1975)
16
SAMH, AC 174,(Archief gemeente Moordrecht 1942-1976), inv. nr. 333 (Amsterdam - Nieuwerkerk,
vaststelling tracé RW 3, 1968-1971).
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wegen voor, alsook tracéwijzigingen van bestaande
wegen. Zo zou de secundaire (provinciale) weg 25
(SW 25), waarmee de Henegouwerweg in de plannen werd aangeduid, vanaf de huidige afrit Gouda
van de A12 door de polder Bloemendaal lopen
en daarbij grotendeels het tracé van de Winterdijk
volgen. Ten noorden van de Brugweg, op de grens
van Waddinxveen en Reeuwijk, zou de weg weer
langs de Gouwe lopen. Waar de 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 verkeersverbinding met Waddinxveen moest ontstaan.17

Intensief verkeer?
Het te verwachten intensievere verkeer op de Brugweg was voor de gemeente reden een plan te ontwikkelen deze weg hiervoor geschikt te maken. Die
plannen verschenen in 1973 maar al eind 1972
had de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat zijn voorkeur uitgesproken voor openbaar
vervoer. Dit leidde onder andere tot de aanleg van
de Schiphollijn, die in 1978 beschikbaar kwam.
De voorgenomen aanleg van rijksweg 3 kreeg
duidelijk een lage prioriteit, maar uitstel betekende
toen nog geen afstel. Pas aan het einde van de
jaren zeventig werd duidelijk dat de rijksweg er niet
zou komen, al verdween hij pas in 1981 definitief
uit de plannen.18 <

SAMH, AC 205, inv. nr. 229 (Streekplan Rijn & Gouwe 1966-1972). De overige voor Waddinxveen van
belang zijnde wegen blijven hier buiten beschouwing.
18
Rijn & Gouwe, 18 december 1996.
17

Bronnen en literatuur
Abels, P.H.A.M., e.a. red., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum, 2002).
Akkerman, Chris en Bianca van den Berg, Het geheim van Bloemendaal (Gouda, 1997).
Fockema Andreae, S.J., Hoogheemraadschap van Rijnland; zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd
tot 1857 (heruitgave Alphen aan den Rijn, 1982).
Fockema Andreae, S.J., ‘Een zeshonderdjarige: De polder Bloemendaal bij Gouda’, 4 Oktober 1931,
Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1931.
Giebels, Ludy, Waterbeweging rond Gouda van ca. 1100 tot heden. Geschiedenis van Rijnlands waterstaat
tussen IJssel en Gouwe (Leiden, 1988).
Habermehl, N.D.B., ‘De ontginning van de Gouwestreek in de Middeleeuwen’, Het dorp Waddinxveen,
jaargang 7 nr. 4, december 1999.
Kruijf, T. de, ‘De straatnamen van Waddinxveen (1)’, Het dorp Waddinxveen, jaargang 19 nr.4, december
2011.
Kruijf, T. de, ‘De straatnamen van Waddinxveen (2)’, Het dorp Waddinxveen, jaargang 21 nr 1, maart
2013.
Lange van Wijngaarden, C.J., Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude, II (Amsterdam.Den
Haag, 1817).
Tielhof, Milja van en Petra J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Utrecht, 2006).
Veen, C.J. van, ‘Van waar die naam …Cort Bloemendaal’, Het dorp Waddinxveen jrg 19 maart 2011.
Ven, G.P. van de, Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (3e dr.; Utrecht, 1994).
Verboom, W., ‘Waddinxveen – even terug in de tijd; zeven eeuwen polder Bloemendaal’, Het dorp
Waddinxveen, jaargang 4 nr. 4 december 1996.

Streekarchief Midden-Holland (SAMH),
AC 1 (Archief Stad Gouda 1311-1815), inv. nr. 712 (Bruggen en wegen in Bloemendaal 1611-1808).
AC 39 (Collectie bouwvergunningen Waddinxveen 1900-1975).
AC 174 (Archief gemeente Moordrecht 1942-1976), inv. nr. 333 (Amsterdam-Nieuwerkerk, vaststelling
tracé RW 3, 1968-1971).
AC 205 (Archief gemeente Waddinxveen 1936-1975), inv. nrs. 217 (Uitbreidingsplannen oostzijde Gouwe
1959-1962); 229 (Streekplan Rijn & Gouwe 1966-1972); 414 (Opgave onderhoudskosten tertiaire wegen
1949-1975); 2123 (Raadsnotulen 1935-1941).
AC 637 (Secretariearchief Waddinxveen 1870-1935), inv. nrs. 98, 106 t/m 137 (jaarverslagen 1870,
1877 t/m 1908); inv. nr. 930 (Aanbrengen van verbeteringen en het maken van een paardenpad in de
Brugweg).

Het dorp Waddinxveen I 18

Eerste herdenkingspenning
wordt geslagen door burgemeester
C.M. van der Linden.

Herdenkingsmunt 750 jaar Waddinxveen
Op 20 april 1983 bestond Waddinxveen 750 jaar. Ter gelegenheid hiervan
zijn o.a. een zilveren en gouden daalder uitgebracht.

Gerard Breugem

Over de precieze datum waarop onze gemeente is
ontstaan, heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan.
Daardoor verrasten publicaties over de leeftijd van
onze gemeente door C. Neven in het Weekblad
voor Waddinxveen1. Vóór 1982 was wel bekend
dat de historie van Waddinxveen ver terug gaat,
maar een onderbouwing van de stichtingsdatum
was tot deze publicaties nog niet gegeven. De
huidige gemeente Waddinxveen is pas in 1870
ontstaan, toen Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.s. werden samengevoegd2.

Waddinxveen begint in 1233
De wethouders in die tijd vonden het niet nodig de
exacte datum van ontstaan te kennen3. Burgemeester C.M. (Kees) van der Linden wilde echter
zekerheid. Daartoe verzocht hij op 9 november
1982 prof. dr. H. van der Linden (geen familie) de
door Neven genoemde stichtingsdatum te verifië-

ren4. Neven verwijst in zijn publicaties onder meer
naar de dissertatie uit 1955 van deze hoogleraar.
Van der Linden had onderzoek verricht naar de
zogenoemde Cope (overeenkomst tussen de graaf
en de lagere leenadel). Graaf Floris IV verleende
in 1233 aan een aantal boeren van wie de namen
– heel bijzonder! – allemaal bekend zijn, het recht
om land te bewerken dat nu tot het huidige Waddinxveen behoort. De betrekkingen tussen graaf
en leenadel waren nauwkeurig vastgelegd, zodat
er volgens Neven gesproken kan worden van een
vestiging van een volwaardige gemeenschap. Al
vrij snel kwam het antwoord van deze hoogleraar5
en zo werd de gemeenteraad op 8 december 1982
geïnformeerd over het feit dat Waddinxveen in
1983 zijn 750ste verjaardag kon vieren6. Om die
viering luister bij te zetten is op 25 januari 1983 de
‘Stichting Waddinxveen 750 Jaar’ opgericht.

Weekblad voor Waddinxveen 6 oktober 1982, 27 oktober 1982 en 10 november 1982.
Weekblad voor Waddinxveen 1 december 1982.
3
Reformatorisch dagblad 14 december 1982.
4
Brief gemeente Waddinxveen met kenmerk 9042 van 9 november 1982.
5
Brief Prof. Dr. H. van der Linden van 24 november 1982
6
Brief aan de gemeenteraad van 8 december 1987
1
2
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Herdenkingsmunt
Het initiatief voor de gelegenheidsmunt kwam van
wijlen de heer T.W. Verweij, die destijds directeur
was van het Waddinxveense Architectenbureau
Stuurman. De munt is uitgegeven door de Stichting
Waddinxveen 750 Jaar. Die kreeg op 19 januari
1983 toestemming van het gemeentebestuur voor
het gebruik van het gemeentewapen op de herdenkingspenning7. B. Renken ontwierp de munt8.
Op 29 maart 1983 is de eerste herdenkingspenning bij ’s Rijks Munt in Utrecht geslagen door
burgemeester Van der Linden, onder toeziend oog
van de bestuursleden van de Stichting Waddinxveen 750 Jaar. Geïnteresseerden konden zich ter
verkrijging van de munt inschrijven bij het architectenbureau en de Coöperatieve Rabobank in
Waddinxveen. Naderhand was de munt te koop
bij de plaatselijke Rabobank9. Er zouden volgens
het bijgeleverde certificaat in totaal 2.000 zilveren
daalders zijn geslagen maar dat zijn er in werkelijkheid maar 1.250 geworden10. De gouden daalders zijn niet in de handel verkrijgbaar geweest.
Volgens de literatuur zijn er zes geslagen11.

Ook een voor Prins Bernhard
Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins
Bernhard, die sinds 28 maart 1961 ereburger van

Waddinxveen was, reisde op 28 juni 1983 een
Waddinxveense afvaardiging naar Paleis Soestdijk.
De aanleiding was het 750-jarig bestaan van
Waddinxveen.
Dat bezoek verliep anders dan verwacht. De
Waddinxveense delegatie stond volgens afspraak
om tien uur ’s ochtends voor de hekken van het
paleis te wachten. Maar de marechaussee dacht
anders over die afspraak. “Elf uur is de
afspraak”, was het vastberaden
antwoord van de paleiswacht. Om de tijd te doden dook het gezelschap
een plaatselijk etablissement in om wat te gaan
drinken. Toen bleek
dat er toch sprake was
van een misverstand,
spoedde het gezelschap
zich weer naar het paleis.
Prins Bernhard kreeg een van
de gouden daalders overhandigd en ook een exemplaar van het
jubileumboek Waddinxveen 750 Jaar, geschreven
door de heer W. (Willem) Verboom. Voor Prinses
Juliana was er een bos bloemen.12 <

Kenmerken uitgegeven munten

Zilveren daalder

Gouden daalder

Diameter

			

37,8 mm			

37,8 mm

Dikte					

2,6 mm			

2,6 mm

Gewicht					

25,0 g			

34,9 g

Materiaal

Zilver (925/1000)		

Goud (585/1000)

ƒ 70,00			

-

			

Nieuwprijs per stuk

		

Beide zijden van de gouden
herdenkingsmunt.

De munt wordt aangeboden
aan Prins Bernhard
(links: T.W. Verweij).

Bronnen
Brief gemeente Waddinxveen met kenmerk 452 van 19 januari 1983 waarin toestemming wordt verleend
voor het gebruik van het gemeentewapen.
8
Goudsche Courant zaterdag 2 april 1983.
9
Goudsche Courant woensdag 30 maart 1983.
10
Mevius / Kreuk (1990); Catalogus van de Nederlandse herdenkings- en gelegenheidspenningen van steden
1935-1989; 3e geheel herziene en uitgebreide druk, Mevius Numisbooks, Vriezenveen; pagina 96.
11
Goudsche Courant zaterdag 2 april 1983.
12
Goudsche Courant zaterdag 2 juli 1983.
7

Naast de bronnen vermeld in
de noten is ruimschoots gebruik
gemaakt van het archief van de
heer B.J. Woudenberg, destijds
initiatiefnemer en secretaris van
de Stichting Waddinxveen 750
Jaar.

21 I Het dorp Waddinxveen

Verenigingsnieuws
Vertelbankenfietstocht 11 oktober 20191
Op vrijdag 11 oktober begeleidden bestuursleden van ons genootschap wethouder H. ten Zijthoff en een
grote groep raadsleden fietsend langs zeven vertelbanken in de kern van Waddinxveen. De groep luisterde
geboeid naar Kees Verlooij, een kenner van de historie van Waddinxveen.
Aan de hand van de foto’s op de borden, zijn verhalen en grappige anekdotes bracht hij het Waddinxveen
van toen weer enigszins tot leven.
Aan de Nesse verhaalde Verlooij over de berechtingen die daar hebben plaatsgevonden, over het voormalige landgoed Souburgh, over de molen die daar aan de Gouwe stond en over het horecapand dat
vroeger de directeurswoning was van de familie Kempkes (van de meubelfabriek).
Bij de Passage mocht de mislukte poging van prins Bernhard niet onvermeld blijven om de krotjes van de
Stroobuurt op te blazen. Dat was nodig om ruimte te maken voor de toenmalige centrumplannen van het
gemeentebestuur.
Verder richting het dorp vertelde Verlooij over de turfwinning midden in het dorp die resulteerde in de
Petteplas en over de rij huizen langs de Petteplas waarvan de toiletten hun ‘producten’ direct op die plas
afvoerden.
Bij de oude begraafplaats wees onze voorzitter Leen de Jong op de verkeerde plek van de vertelbank die
een plekje had moeten krijgen op de hoek van de Dorpstraat en de Kerkweg, het oudste deel van Waddinxveen. Die vertelbank stond nu op de parkeerplaats aan de Polderkade en iedereen vond dat die een
betere plaatst verdiende.
De tocht werd afgesloten Café Sport. Leen de Jong bedankte iedereen en maakte van de gelegenheid
gebruik zijn toehoorders te wijzen op de rol die het Historisch Genootschap kan vervullen bij het levend
houden van de plaatselijke historie, onmisbaar voor de eigen identiteit van ons dorp. Die rol kan het
genootschap alleen goed vervullen als het beschikt over een passend onderkomen voor een geschikt depot
en ruimte voor tentoonstellingen, vergaderingen, lezingen en lessen aan kinderen. Hij riep het gemeentebestuur ook op niet nog meer zichtbare tekenen van het verleden te offeren aan de vooruitgang.

Wethouder en raadsleden bij
de vertelbank aan de Polderkade. Bron: Aleid Abels

Agenda
Op dinsdag 11 februari 2020,aanvang 20.00 uur, houdt het HGW samen met Palet Welzijn en onder
leiding van Johan Knoester in de grote zaal van het Anne Frank aan het Jan van Bijnenpad in Waddinxveen een lezing over oude schoolplaten. De toegang is gratis. Voor de koffie of thee wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.

Bericht van de penningmeester
De Algemene Ledenvergadering van 16 april jl. heeft het voorstel van het bestuur overgenomen om de
contributiebedragen, die sinds 2014 niet meer verhoogd zijn, voor 2020 als volgt vast te stellen:
• Woonachtig in Waddinxveen: e 20,- per jaar. *
• Woonachtig buiten Waddinxveen e 32,50 per jaar. Dit i.v.m. de portokosten, die overigens 		
hoger zijn dan e 12,50 per jaar. *
* Deze bedragen gelden, als u vóór 1 januari van het nieuwe jaar betaalt, of als u een incassomachtiging
heeft afgegeven. In andere gevallen wordt de contributie met e 2,50 verhoogd en zijn de bedragen dus
resp. e 22,50 en e 35,-.

Nieuwe leden
A. Vleij-Nieuwenhuis
G. van Beek
A. Leeflang
A.J. Wittenberg
J.P. van de Velden

Aanwinsten
Fam. V.d. Eijk: Foto uit 1980 waarop het schaatsen is te zien op de beijzelde Busken Huetlaan.
John Versluis: Aluminium drukplaat firma Veldwijk.
Co Gerts: Luchtfoto Noordkade-Oranjewijk.
G. de Wit: Meubelbeeldhouwwerk voorstellende een eikenhouten rozet.
M.G. Vermeulen: Bronzen medaille spoorwegstaking 1944 en houten speld Holland Vrij 5 mei 1945.

1. Het verslag is van Aleid Abels
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KENNIS, ERVARING, GROTE
VOORRAAD EN EEN BREED
ASSORTIMENT!
• EIKEN
• BEUKEN
• KERSEN
• NOTEN
• TEAK
• BANGKIRAI
• AZOBE
• BILINGA
• MAHONIE
• MERANTI
• IROKO

• WESTERN RED CEDAR
• OREGON PINE
• VUREN
• GRENEN
• LARIKS
• EN NOG VELE ANDERE
HOUTSOORTEN
• PLAATMATERIAAL
• MASSIEF HOUTEN
PANELEN

Houtex heeft de mogelijkheid te
schaven tot 300 x 450 mm!
WADDINXVEEN
T 0182 – 615933
F 0182 – 610105
E INFO@HOUTEX.NL

SCHAVERIJ | DROGERIJ | TRANSPORT

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

B.V. Machine- en Apparatenfabriek

Koeltechniek Laan

Glasbeek Finish b.v.

Houtex

JABEWA Engineering

Van Stijn Beheer BV

P.G. Boere

H.C.J. de Bas

B. Beuker

J. Bremmer

Bureau voor Bouwkosten

R.J. den Boer

J.I.M. van Vliet

J.C. van der Maas

B.F. Boonstoppel

W.J. Hoobroeckx

F. Versluis

Autobedrijven Boonstoppel

A.J. van der Breggen

G.J. van der Loo

A. Vis bv

Van Leeuwen Beheer

Marius G.A. Verboom

F.M. van Tol

Dungaree Planontwikkeling

J. van Tol

Top-Consultants West B.V.

A. Broer

Van Berkesteijn Holding BV

Dierenartspraktijk Baas

Meubelstoffeerderij C. van der Bas

J. de Rooij

B. Snijders

D.C. van Doorn

Gouwe Meubel

A. de Waardt

M.C. Broer

Vis Waddinxveen b.v.

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het
resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233.
Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, versterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo
bij aan het woongenot.
Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u
op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn
omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.
nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 17,50 lid van
het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

