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Audite
Korte Ahheren harahtewol, mAAr winhels leeg

Leon Mijderwijh

Een aantal maanden geleden gonsde het in de Korte Akkeren van de geruchten. De
supermarkt aan de Westerkade was het gesprek van de dag. De Supeide Boer zouveÍ-
dwijnen, maaÍ wat zou het worden? UiteindehJk werd het een PLUS, de tweede in de
wUk. Hoewel ik dicht brj het vuur zat,kan ik met de spreekwoordelqke 'hand op hart'
zeggen, dat er ook brj de direct betrokkenen veel onzekerheid was over de afloop. Een
vreemde zaak, twee winkels van dezeifde formule op een steenworp afstand van elkaar,
zo beaamde ook PlUS-ondernemer Remco van Ee in de media. Zeker gezien het feit dat
het de enige supermaÍkten zr.ln in de wi.1k.
Om terug te gaan naar een tr.1d dat er nog vele buurtsupers waren, hoeft er geen grote
rr.ldsprong te worden gemaakt. Een klein sprongetje is genoeg . Zo,n 25 a 2í jaar leleden

waren er op enkele hoeken
van de Koningin
Wilhelminaweg nog supers,
evenals op de Reigerstraat. In
de Jan Philipswe g zat- eon
winkel en op de Prins
Hendrikstraat zat 4=6.

Om dit 'theater van het senti-
mentr te vervolgen: de speci-
aalzaken aan de Bosweg ken-
den een grote aantrekkings-
kracht. De jaarhjkse braderie
was hét wijkfestqn van her
jaar. Op de Wachtelstraar en
Prins Hendrikstraat zat ook
een aanÍal winkels. Maar er

heeft een drastische terugloop van het aantal winkels in de wqk plaatsgevonden. Veel
winkelpanden zrjn gesloopt of hebben een woonbestemming gekreg.n. I.t de overgeble-
ven en nieuwe winkelpanden hebben zich aanbieders gevestigd van vooïnamelqk áor-
food, zoals computerbenodigdheden en erotische waren. Koriom, de eerste levensbe-
hoeften van de eenentwintigste eeuw
Ook de rijdende handel is, op enkele laatsten der melkboeren na, verleden rijd. Wiens
schuld dat is, is een lastig te beantwoorden yraag. Een kwestie van kip en ei. De grote
vissen slokken de kleine op, zullen degenen zeggen die de grote winkelketens delwarte
piet toespelen. Maar de klant heeft toch ook iets in de melk te brokkelen... hg of zq
kiest veelal voor gemak en een Iagere prus. Een bewuste keuze? Het is dan *.i t. hápen
dat h5 zich bewust is dat eon gezond winkelbestand in de wr.lk ook rn zljn eigen hand
ligt. En winkels zorgon er mede voor dat een w5k levendig en leefbaar UiUfr. 

-

De plannen die er liggen voor de Korte Akkeren zijn mooi. De verbouwing van de
Sacramentskerk tot gezondheidscentrum doet het positieve vermoeden. Aàn de versnip-
pering aan winkels over de hele wrjk zou een einde kunnen komen. Een boulevard met
supermarkten, spectaalzaken en misschien zelfs kledingzaken is nu nog toekomstmu-

van PLUS.4=6 van het echtpaar Van Ee, de voorloper
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ziek. Het is te hopen dat het geen 'boulevard of broken dreams' wordt. Korte Akkeren

verdient beter.

Ondergronds
Schaapjes op 't droge. Verlaten lintdorpen in de Zuidplaspolder

LeonMíjderwijh

Het heuvelachtige Noord-Engelse en Schotse landschap is op het eerste gezrcht moeihjk

te vergeh;ken met de vlakke weiden rond Gouda. Toch kon ik er niet aan ontsnappen

om de iink tussen beide te leggen toen ik las over de Híghland Clearance. Schotland was

nameh;k niet altijd zo dun bevolkt als nu het geval is. Pas in de achttiende eeuw werd

het een desolaat gebied. De Híghlanders verlieten hun woningen, hardhandig gedwongen

door hun Engelse landlords. De vluchtelingen trokken naar de kust en veien gingen ver-

der, de o..uur over naaï Amerika en Canada. Het vrijgemaakte iand werd bevolkt door

nieuwe bewoners: schapen. Die brachten immers meer op. Door de eeuwen heen verd-

wenen de vroegere nederzettingen en tot op de dag van vandaagwonen er meer scha-

pen d.an -.rrrá in de Híghtanás.
Veel schapen zrjn er niet te vinden in de Goudse weiianden. Het vergeli3k waar ik op

doel is het verdwijnen van talnjke woningen uit

het landschap. In het gebied tussen Gouda,

Moordrecht en Waddinxveen hebben in de late

middeleeuwen tientailen huisjes gestaan. Aan de

achterkaden die ontstaan br.1 de landontginning,

worden boerdenjen gebouwd. Langzaam maar

zeker ontstaan hieruit lintdorpen zoals er nu in de

Krimpeneï- en Lopikerwaard nog steeds enkele te

herkennen zl1n, zoals Vlist en Sluipwrlk. Enkele

wegen die dichtbevolkt zl1n, zlln de,Tiendweg en

Moortse Veenweg. Slechts de bredere weilanden

verraden nog de loop van eerstgenoemde; in recre-

atiegebied 't Weegje (what's ín a name) is het smalle

fietspad aan de zuidkant van de plas nog een her-

innering aan de veenweg.

Waren het in Schotland de Engelse landheren die het platteland een ander gezrcht

gaven, het platteland hier wordt letterlgk op de schop genomen, voornamehjk ten

Éehoeve ,run d" stedelingen van die Goude. Met de baggerbeugel graaft men het veen af

d.at onder het grondwater ligt. Dieper en dieper de bodem in, dieper en dieper het ach-

terland in. Totdat het water niet meer te houden is en de Zuidplas ontstaat. Deze wateÏ-

wolf, zoals de plas met het nodige gevoel voor dramatiek in de literatuur wordt aange-

duid, strekt zich ten westen van Gouda tot aan Nieuwerkerk uit en noordelijk tot aan

Moerkapelle en Waddinxveen. Slechts de vroegere wegen liggen op den duur gedeelte-

lr1k nogboven het wateroppervlak. Er is eeÍt verzachtende omstandigheid: de meeste

boerdeiilen zrjn allang verlaten, zelfs voor de verveening aanvangt. Ook zonder turfwin-

ning bieêk de drassige grond namelgk ongeschikt voor landbouw. De huisraad werd

veriameld en men trok naar de stad. Misschien werkten nakomelingen van hen wel als

turfsteker op het 'land van hun vaderen'. ZTl moelen op vele plaatsen resten zijn tegen-
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Lintdorpen langs de Tiend- en Veenweg. Vooral de

Veenweg was 'dichtbevolht'. Fragment haart Jan
Stampioen, 7660.


