Foto-/fietsroute 1940-1945 Boskoop

Arie VG

Route Summary
Een fiets-/fotoroute langs gedenkwaardige plekken uit de
oorlogstijd 1940-1945

Route Overview
Category: Road Cycling
Rating: Unrated
Surface: Undefined
Date Published: 29th October 2019
Difficulty: Easy
Length: 15.730 km / 9.83 mi
Last Modified: 5th November 2019

Description

Deze fietsroute zal vanaf 4 april te fietsen zijn in de hele gemeente Alphen aan den Rijn en dit gedeelte in Boskoopin
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het bijzonder. De aangegeven nummering voert u dan langs borden met foto's, met daarop tevens informatie over die
locatie uit 1940-1945.
De fietstocht eindigt - of begint zo u wilt in het Boomkwekerijmuseum aan de Rijerskoop. In de route aangeduid met
een dubbel gebouwtje. Hier vindt u van 2 april 2020 tot en met 2 juni de Tentoonstelling "75jaar Vrijheid". Ook kunt u
hier vijfhonderd jaar Boomkwekerij ervaren waar Boskoop over de hele wereld om bekend is geworden. En de koffie is
klaar!! En de Tentoonstelling "75 jaar Vrijheid" is daarna te zien vanaf juni 2020 tot en met augustus 2020 in de
bibliotheek. Het laatste aangegeven punt uit de route in Boskoop.

Waypoints
Reijerskoop Bulkse brug
(52.07424; 4.67808)

Brand bij Bulk
U ziet de Bulkse brug die toegang geeft tot de Goudse Rijweg. De brug is genoemd naar de boerderij van boer Bulk
die links van de brug stond. Op 14 december 1943, tegen 17:30 uur stichtten verzetsstrijders een flinke brand in e
schuur van boer Bulk. Zij wilden zo politie en brandweer uit het dorp weglokken om het gemeentehuis (22) en het
distributiekantoor (13) te kunnen overvallen.

Reijerskoop 283
(52.07355; 4.67925)
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Gaarkeuken aan het Reijerskoop
In de Hongerwinter was de Boskoopse bevolking voor voedsel voor een groot deel afhankelijk van de zogenaamde
‘centrale keuken’. Deze keuken opereerde vanuit Gouda. Het voedsel werd per boot naar Boskoop vervoerd en
door groenteboer Vermeul naar vier uitdeelposten gebracht. Eén van deze posten was hier gevestigd. In de oorlog
bood dit pand onderdak aan expediteur en fietsenhandelaar J. Scouten Az. Bewoners van Reijerskoop, Goudse
Rijweg en directe omgeving konden hier dagelijks een kleine liter soep halen. Erg voedzaam was het niet: een
Boskoper omschreef het als ‘waterige koolsoep’.
Op de foto worden de gamellen met voedsel aan de Gouwekade op de groetenwagen van de firma Vermeul
geladen voor transport naar de verschillende gaarkeukens. Op de bok P. Vermeul.

Spoelwijksedijk brug boerderij
(52.07284; 4.68647)

Vier oogen zien meer dan twee’
In september 1955 leidden contacten van Maarten Haring (schuilnaam van Vander Horst) met Engeland tot een
serie wapendroppings. Deze droppings vonden in Boskoop plaats in de weilanden van boer Boer, achter de
boerderij waar u nu voor staat. Als Radio Oranje tweemaal de codezin ‘vier oogen zien meer dan twee’ uitzond,
wist het verzet dat er die avond een vliegtuig zou overkomen. Op deze manier zijn er op vier avonden in het najaar
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van 1944 wapens gedropt. De codezin is vereeuwigd in een steen op de schuur, rechts van de boerderij. Op de
foto is een deel van de wapens die in Boskoop zijn gedropt te zien.

Zuidwijk 58
(52.06632; 4.66854)

Luchtwachtpost Boskoop
Rechts van u ziet u kwekerij Nederhoff. In deze hallen was in 1940 kwekerij Mesman gevestigd. Nederlandse
militairen gebruikten deze locatie om het vliegverkeer boven Boskoop te observeren. Zij gaven informatie over de
formaties overtrekkende Duitse vliegtuigen door aan het hoofdkwartier. Deze inlichtingen werden ook op de radio
uitgezonden. Luchtwachtpost Boskoop meldt … was zo regelmatig op de radio te horen.

Zuidwijk 50
(52.06810; 4.66873)

Bommen op Zuidwijk
Boskoop heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog nauwelijks schade geleden. Eén van de weinige gevallen was
in de zomer van 1941 toen een geallieerde bommenwerper vijf bommen losliet boeven Boskoop. Ze kwamen
terecht in Zuidwijk. De tuin van Hugo T. Hooftman kreeg een voltreffer te verwerken. Er zijn geen slachtoffers
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gevallen. Ook tijdens de wapendroppings kreeg het Zuidwijk te maken met een bomaanval. Het vliegtuig dat de
wapens dropte, liet bij wijze van afleiding een bom in het Zuidwijk vallen.
J.C. Hoogendoorn en zijn zoon staan bij een bomkrater in Zuidwijk.

Algemene begraafplaats, Reijerskoop
(52.07367; 4.66701)

Oorlogsgraven
Drie uit Boskoop afkomstige militairen en burgers die door het geweld tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
omgekomen, zijn op deze begraafplaats begraven. D.J. Jongenburger (graf X19) sneuvelde in de meidagen van
1940. Kors Verweij (graf O30) kwam op 10 mei 1940 om bij de verdediging van oversteekplaatsen over de Maas.
Anthonie van den Arend (graf Q03) overleed in 1942 in Duitsland tijdens zijn gedwongen tewerkstelling.
Leden van de Boskoopse Binnenlandse Strijdkrachten bij hun eerbetoon voor de gevallenen op 5 mei 1945 op de
Algemene Begraafplaats aan de Reijerskoop. De grafsteen is waarschijnlijk die van D.J. Jongenburger.

Rozenlaan 4
(52.07463; 4.66726)
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K.P.-revue in de Rozenburcht
De Rozenburcht is in 1912 door e Rooms-Katholieke parochie St. Joannes de Doper gebouwd als
patronaatsgebouw, bedoeld voor parochiale bijeenkomsten. Al voor de oorlog was het ook in gebruik als
veelzijdige evenementenlocatie voor toneelverenigingen, gymnastiekverenigingen en tentoonstellingen. Bazaars,
filmvoorstellingen, lezingen met lichtbeelden: allerhande vermaak werd de Boskoopse burger geboden. In de
oorlog doende het vooral als onderdak voor Duitse soldaten. Na de oorlog kreeg het gebouw zijn vooroorlogse
functie terug en werden er in het bevrijdingsjaar revues opgevoerd die op kolderieke wijze de belangrijkste
oorlogsgebeurtenissen de revue lieten passeren. De voorstellingen mochten zich in grote belangstelling verheugen
en veel Boskopers werden voor het eerst geconfronteerd met dat wat de illegaliteit in de oorlog in Boskoop
allemaal had ondernomen.

A.P. van Neslaan 28
(52.07540; 4.66421)

A.P. van Nes en de Voedselraad
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Deze straat draagt de naam van Arie-Pieter van Nes (1883-1961), gerespecteerd boomkweker en wethouder van
Boskoop van 1943 tot 1958. Al in 1941 zette de Duitse bezetter de gemeenteraad buitenspel. Het dorp werd in
feite bestuurd door burgmeester Verkerk, gemeentesecretaris Trapman en de wethouders Haring en Van Kleef. De
laatste overleed in 1942 en werd in oktober 1943 opgevolgd door A.P. van Nes. Tegen het einde van de oorlog
dreigden grote voedseltekorten. NSB-burgemeester Bia nam het initiatief tot de instelling van de Voedselraad.
Wethouder A.P. va Nes werd voorzitter. De Voedselraad droeg zorg voor een eerlijke verdeling van het
aangevoerde voedsel. Ook lukte het Van Nes om de leverantie van stroom voor Boskoop te behouden en
voorkwam hij meerdere razzia’s in het dorp.
Een deel van de gemeenteraad van Boskoop, 1958. Zittend v.l.n.r. wethouder J. Taat, wethouder A.P. van Nes,
burgemeester E.P. Verkerk en secretaris W. Trapman.

Biezen 25a - De Oranje Gids, 1944
(52.07835; 4.66474)

4. Krantenjongens
Midden in de oorlog werd de Boskoopse nieuwsvoorziening – het Boskoopsch Nieuws- en Advertentieblad – door
papierschaarste medio 1943 gestaakt. In de loop van 1944 nam O. bolkenbaas het initiatief tot de uitgave van een
klein illegaal blaadje dat eigen malen onder de titel ‘Voor Vrijheid, Waarheid, recht’ verscheen. Al snel veranderde
de naam in ‘De Oranje Gids’. Vier gestencilde pagina’s hielden de Boskoper op de hoogte van de vorderingen van
de Geallieerden op de verschillende fronten in de wereld. Het krantje werd ergens op de Goudse Rijweg gemaakt
en door een aantal bezorgers in Boskoop rondgebracht. Direct na de oorlog verscheen De Oranje Gids keurig
gedrukt, groeide al snel in omvang en formaat en vormde tot 1946 het enige dagblad dat Boskoop heeft gekend.
Het blad werd gedrukt door drukkerij Taat & Van der Neut die in het pand dat voor u ligt was gevestigd. De
bevrijding bood ook de gelegenheid de bezorgers, die het blad met gevaar voor eigen leven hadden verspreid, in
het zonnetje te zetten. Dat gebeurde onder meer door een groepsfoto voor de drukkerij.
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Nieuwstraat 84 - Razzia, januari 1945
(52.07734; 4.66210)

Razzia in de Nieuwstraat
In dit huis op nummer 84 woonde in de oorlog Arie Verweij met zijn vrouw en drie kinderen. Verweij, ex-militair,
was onder de naam ‘Flip’ actief in het verzet. Ook hij bood, zoals veen in Boskoop, onderdak aan Joden. Dat was
in een huis van deze grootte in de dichtbevolkte straat uiteindelijk een te groot risico. De onderduikers werden
verplaatst. Toch had de bezetter lucht gekregen van Verweij’s activiteiten en laat op een avond in januari 1945
werd er op Nieuwstraat 84 aangebeld. Twee soldaten op de stoep. Mevrouw Verweij schoot haar kleren aan en
haalde haar man over zich in de voor hem gemaakte schuilplaats in de keuken te verstoppen, in plaats van te
vluchten. Ook achter het huis waren soldaten opgedoken. De Duitsers doorzochten het huis maar konden Verweij
niet vinden. Zijn vrouw wist hen uiteindelijk het huis uit te werken en Verweij dook onder op een kwekerij.
Op 19 januari 1945, nog onbewust va het aderende onheil, maakte mevrouw Verweij-Spijker een vrolijke foto van
haar man en haar dochters Nely en Mary met twee buurmeisjes Chrispijn naast hun huis in de Nieuwstraat.

Ridderbuurt 73 - Verdronken Duitser, oktober 1942
(52.08481; 4.66227)

Verdronken Duitser
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Voor het huis van de familie Loef op nummer 73 belandde in oktober 1942 door een nooit opgehelderde oorzaak
een Duitse militair in de Gouwe. Ondanks verwoede Duitse en Nederlandse pogingen lukte het niet de soldaat die
door zijn uniform en bepakking naar de bodem van de Gouwe werd getrokken, levend op het droge te krijgen. De
in allerijl ontboden huisarts Jongeneel kon slechts de dood constateren. De bevelvoerend officier, majoor Peters,
bedankte later in de krant de Boskopers voor hun hulp. De identiteit van e ongelukkige militair is nooit vastgesteld.
Op de foto de Ridderbuurt rond 1920. Het noodlottige incident met de Duitse soldaat vond plaats bij het kruisje

(52.07654; 4.66090)

Hefbrug - aflossing van de wacht
(52.07425; 4.66072)
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Aflossing van de wacht
Op 5 mei 1945 betrok de tweede sectie van de BS onder commandant van Jan Uittenbogaard de wacht op de
hefbrug. Uittenbogaard kocht, net als veel andere Boskopers, afdrukken van de reportage die de Boskoopse
fotograaf Herman Kerkhoven van de gebeurtenissen in de eerste dagen van de bevrijding maakte. Hij plakte ze in
een fotoalbum en voorzag de foto’s van bijschriften. De hefbrug was door de Duitsers ondermijnd. Een van de
eerste dingen die de BS deed, was deze ladingen neutraliseren en de brug bewaken.
Op de foto is Sectie II van de Boskoopse Binnenlandse Strijdkrachten te zien op de hefbrug op 5 mei 1945.

Kerkstraat 10 - Overval op het distributiekantoor,
(52.07481; 4.65946)
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Overval op het distributiekantoor
Schuin tegenover de Wereldwinkel bevindt zich nu een kledingwinkel. In de oorlog stond op die plek de
Nutsbewaarschool. Hier was het distributiekantoor gevestigd. Op dezelfde dag dat de brand aan de Goudse
Rijweg werd gesticht (zie nummer 1), werd er bij dit kantoor aangebeld. De bewakers dachten dat veldwachter
Veld, wiens komst telefonisch was aangekondigd, voor de deur stond. Het bleken echter gewapende BS’ers op
zoek naar bonkaarten. De overvallers bedreigden de portier die daar niet van onder de indruk was, Zijn collega
sloeg alarm, de overvallers losten enkele schoten en verdwenen zonder buit. De bewakers werden vanwege dit
optreden door e Duitsers in het zonnetje gezet. Enige weken later vond opnieuw een overval plaats, die wel
succesvol was. Het kantoor kreeg hierna een voordeur met een raampje erin zodat men voortaan kon zien wie er
voor de deur stond.
Op de foto is de Kerkstraat te zien in 1980. Het distributiekantoor was gevestigd in het laatste gebouw aan de
linkerkant van de straat.

Burgemeester Colijnstraat 18a - Wilhelminaschool, huisvesting voor de Duitse
militairen
(52.07501; 4.65906)
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Wilhelminaschool
Waar nu het winkelplein is, stond vanaf 1900 het gebouw van de openbare lagere school, bekend onder de naam
‘Koningin Wilhelminaschool’. In de oorlog is de school door e bezetters gebruikt voor huisvesting. Na de bevrijding
vertrok van deze plaats een kolonne krijgsgevangen Duitse soldaten. Met de vrachtwagen op de foto werd
gedurende de Hongerwinter in opdracht van de Voedselraad in het noorden van Nederland leeftocht voor de
Boskopers opgehaald. De school is n 980 afgebroken.
Op de foto is te zien hoe Duitse soldaten worden afgemarcheerd voor de school.

Badhuisweg 1 - Bevrijding van Boskoper en een bij hem ondergedoken Joodse
vrouw, augustus 1943
(52.08169; 4.66100)

V an Greiner naar Wiersma
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In augustus 1943 bevrijdde politieagent Haitze Wiersma een opgepakte Boskoper en de Joodse vrouw die bij hem
zat ondergedoken, uit de Boskoopse politiecel. Wiersma moest onderduiken en vond een schuilplaats in het huis
van de Zwitserse echtgenoot van een Boskoopse kwekersdochter, Ernst Otto Greiner. Greiner woonde in het huis
Schoonoord dat op de plaats stond van de vier huizen ten noorden van het grasveldje. Wiersma, die aan de
overkant van de Gouwe aan de Ridderbuurt woonde, kon vanuit zijn schuiladres de Duitse soldaat zien die zijn
huis in de gaten hield.
De hoek Burgemeester Colijnstraat Laag Boskoop in de zomer van 1977, kort voor de sloop va Schoonoord
(midden).

Berkenweg 75 Onderduikers,
(52.08471; 4.64958)

Onderduikers aan de Berkenweg
In de huizen aan de Berkenweg herbergden in de oorlog meerdere onderduikers. Op nummer 75 woonde toen de
familie Bakhuyzen. Dochter Marianne weet nog dat haar ouders met veel bravour de bij hen ondergedoken familie
Hornemann tijdens een razzia uit handen van de Duitsers wist te houden. Later boden zij onder meer onderdak
aan de Joodse vrouw die door Wiersma uit de cel was bevrijd. Met hun laatste onderduikster, Fré Goudeket, heeft
de familie altijd contact gehouden.
Fré Goudeket rond 1941, foto van op haar persoonsbewijs.

Loeteweg 28- Tragisch misverstand, de dood van de Boskoopse politieagent
Gloudemans,
(52.08852; 4.64015)
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Een tragisch misverstand
Op deze plaats kwamen tegen het einde van de oorlog twee brandstoftanks van een Amerikaans jachtvliegtuig
naar beneden. Verzetsstrijders uit Hazerswoude zagen ze vallen en wilden de tanks bergen vanwege de
resterende brandstof die er in zat. Op dat moment werden ze aangesproken door de Boskoopse politieagent
Gloudemans, die de tas voor het Boskoopse verzet in beslag wilde nemen. Er ontstond een woordenwisseling
waarbij door de Hazerswoudse verzetsmensen werd geschoten. Gloudemans, waarvan zij niet wisten dat hij bij het
Boskoopse verzet hoorde, werd dodelijk getroffen en stierf kort daarna op de vloer van de schuur van de
toegesnelde kweker. De precieze toedracht is nooit opgehelderd. Gloudemans werd als oorlogsslachtoffer
begraven.
Foto van W. Gloudemans.

Hoogeveensevveg - Atlantikwall. Geschutsopstelling, 1944
(52.07585; 4.63437)

Atlantikwall
In de loop van 1944 versterkte de Duitsers onder meer de Nederlandse kust et bunkers en betonnen fortificaties
die een eventuele invasie moesten bemoeilijken. Zij noemden dit de Atlantikwall. Ook in het gebed achter de wall
trof de Duitser maatregelen om het een oprukkend invasieleger zo lastig mogelijk te maken. Ook in de
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Hoogeveense polder werden versterkingen aangebracht, waaraan ook Boskopers gedwongen werden mee te
werken. De polder stond zelfs een tijdje onder water. Op het punt waar de weg uit de polder het hoger gelegen
Boskoop binnenkomt, bouwden de Duitsers de fundering voor een geschutsopstelling. Dat cirkelvormige
fundament is rondom het schuurtje nog altijd zichtbaar.
Op de foto is het schuurtje te zien op het restant van de verdedigingswerken van de Duitsers dat aan het eind van
de Zijde werd gebouwd.

Zijde (Peugeot garage) - Opgepakte Jehova’s getuigen, november 1941
(52.07513; 4.63646)

Opgepakte Jehova’s getuigen
Waar nu de showroom is, stond vroeger het woonhuis van garagehouder Voskuilen. In de oorlog werd dit huis
bewoond door de familie Van Klaveren. Zij waren lid van de Jehova’s getuigen. Deze religieuze stroming werd
door de Duitsers onderdrukt. I november 1941 deden agenten van de Sicherheitsdienst een inval op grond van
een tip dat de Jehova’s getuigen in het huis een bijeen komst hielden. Zij vielen midden in deze bijeenkomst en
voerden elf mensen naar concentratiekamp Sachsenhausen. Vijf van hen overleden daar.
Luchtfoto van het woonhuis van Voskuilen op de kruising Zijde-Puttekade (het tegenwoordige Noordeinde) in de
jaren twintig van de vorige eeuw. Bovenin is de voet van de watertoren te zien.

Parklaan - Paarden in Flora, mobilisatie, september 1939
(52.07729; 4.64723)
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Paarden in Flora.
Gebouw Flora werd in 1935 naar een ontwerp va e toenmalige gemeentearchitect D.L. Landman als
tentoonstellingsgebouw, café-restaurant en theaterzaal gebouwd. Die functie heeft het tot de mobilisatie gehad. In
september 1939 werd het gebouw gevorderd door het Nederlandse leger dat er een veterinair hospitaal voor
paarden in vestigde. Na de capitulatie is het gebouw gebruikt door de Duitse Wehrmacht die het volledig
uitwoonde. Na de bevrijding is het gebruikt geweest als busremise, herstellocatie voor treinwagons, productiehal
voor auto’s, vrachtauto’s en betonmolens. In 200 verkreeg het de status van rijksmonument en rond 2009 is het
ingrijpend gerenoveerd en kreeg het zijn oorspronkelijke functie terug. In augustus 2010 opende koningin Beatrix
het gebouw dat naast een theater en een grand-café een casino herbergt.
Op de fotodienstplichtig soldaat J. Fleddérus te paard op de Parklaan in 1939.

Zijde 102 - Bevrijding, 5 mei 1945
(52.07466; 4.65303)
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Eindelijk vrij!
In dit huis woonde in de oorlog de familie Van Eijk: vader, moeder en twee dochters. In d oorlog woonden zij
tegenover de huizen waar de Ortscommandant van Boskoop zijn onderdak had. Een paar huizen naast hen was
en café dat vooral door Duitse soldaten werd bezocht. De jongste dochter Thea, vertelt over het euforische gevoel
dat op 5 mei vooral onder de jeugd heerst. In een grote groep trekken de jongeren over de Zijde op zoek naar
collaborateurs. Thea’s oudere zuster Dini loopt met haar verloofde Ton voorop.
Op de foto zijn Boskoopse jongeren te zien die na de bevrijding ober de Zijde lopen.

Raadhuisplein - Overval op het gemeentehuis, december 1943
(52.07439; 4.65658)

Overval op het gemeentehuis
Dit plein en het daaraan gelegen gemeentehuis spelen tijdens veel gebeurtenissen in de oorlog een centrale rol. In
1929 werd het gebouw, ook een ontwerp van architect landman, in gebruik genomen. Gedurende de meidagen
van 1940 werden hier evacuees uit Beesd en Tiel opgevangen. De nieuwe vleugel aan de rechterkant was er nog
niet: in het ronde kantoortje was het politiebureau gevestigd. De cellen lagen boven de brandweergarage die zich
rechts van de post bevond. Aan de rechterkant van het gebouw in de verwachting in de kluis van het
gemeentehuis grote aantallen bonnen en distributiekaarten buit te kunnen maken. Deze overval mislukte omdat de
sleutel van de kuis niet in het gebouw bleek te zijn. Later werd voor het gemeentehuis een provisorisch monument
voor de gevallenen in de vorm van een houten kruis opgericht. In 1048 werd et vervangen door het huidige
monument.
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Op de foto is de dodenherdenking op 5 mei 1946 te zien. Bloemen en kransen liggen voor het tijdelijk monument
voor het gemeentehuis.

De Canadezen komen, 8 mei 1945
(52.07428; 4.65926)

Canadezen komen door
U volgt inmiddels dezelfde route als de Canadese kolonne die op 8 mei 1945 door Boskoop trok. De auto’s
kwamen vanuit de richting Benthuizen, reden over de Zijde naar de hefbrug en sloegen daarna rechtsaf richting
Gouda. Vooral in het centrum en op de brug werden de passerende bevrijders hartstochtelijk toegejuicht door e
Boskopers.
Op de foto rijdt een Canadese vrachtwagen toegejuicht door de Boskopers de hefbrug op.

Boomkwekerijmuseum
(52.07420; 4.66942)

18 / 20

Boomkwekerijmuseum Boskoop
Hier vindt van 2 april 2020 tot en met 2 juni de Tentoonstelling "75jaar Vrijheid". Ook kunt u hier vijfhonderd jaar
Boomkwekerij ervaren waar Boskoop over de hele wereld om bekend is geworden.
En de koffie is klaar!!

Bibliotheek
(52.07668; 4.65596)

Bibliotheek Rijn en Veenstreek Boskoop
Ook hier gaat de Tentoonstelling "75 jaar Vrijheid" naar toe. Deze is te zien vanaf juni 2020 tot en met augustus 2020
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