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Waddinxveen terug in de tijd

Redactioneel
Waddinxveen heeft één scholengemeenschap voor meer-
dere vormen van voortgezet onderwijs: het Coenecoop-
college. Dit college bestaat in 2020 25 jaar hetgeen niet 
alleen reden is voor een feestje maar ook voor een boek. 
In dat boek zal het ook gaan over hoe het allemaal zo 
gekomen is, aanleiding voor de redactie de geschiede-
nis van het voortgezet onderwijs in Waddinxveen in een 
aantal afleveringen de revue te laten passeren. In deze 
editie kunt u lezen over het relatief korte leven van de 
openbare mulo op School B.
Cees Verlooij heeft in een eerdere editie aandacht 
besteed aan de geschiedenis van de firma Vis (Tweede 
Bloksweg). Volgens de overlevering zou een van de 
founding fathers van de firma, Daam Vis, in dienst zijn geweest van Napoleons marine en na zijn 
ontslag (of ontsnapping?) van Rochefort naar Waddinxveen hebben gelopen. Voor dat verhaal 
heeft Cees een bron gevonden en hij schrijft daarover in de tweede bijdrage van deze editie.
In het kader van interviews met oude Waddinxveners waarin die ons vertellen hoe zij hun ge-
schiedenis van Waddinxveen beleefden, hebben Ton Broer en Floor van Tol Dirk Smith geïn-
terviewd. Dirk Smith, inmiddels bijna 86, is iemand die kan maken wat zijn ogen zien en die 
daarnaast blijk geeft van een brede belangstelling waaronder die voor de oorlogsgeschiedenis 
van Waddinxveen.
Die oorlogsgeschiedenis van Waddinxveen is het onderwerp van de vierde bijdrage. Het NIOD 
heeft in zijn archief onder meer een klein dossier over de Waddinxveense afdeling van de Lande-
lijke Organisatie tot Steun aan Onderduikers. Daarin is een verhaal te vinden over hoe de politie 
mee werkte aan de voedselvoorziening van de Rotterdamse wezen die in Moordrecht tijdelijk 
onderdak hadden gevonden.
In de laatste bijdrage presenteert Cees Verlooij zijn derde fotoboek over de geschiedenis van 
Waddinxveen. Daarin staat ook hoe u aan dat boek kunt komen.
 
De redactie wenst u veel leesplezier
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5  I  Het dorp Waddinxveen

De geschiedenis van het vervolgonderwijs, een 
verzamelbegrip voor het onderwijs dat aansluit op 
wat tegenwoordig het primair onderwijs heet, heeft 
in dit blad veel minder aandacht gekregen dan 
het lager onderwijs. Tom Glasbeek schreef een bij-
drage over de Christelijke MULO aan de Kerkweg1 
en C.J. van Veen schreef over de Vaktekenschool2. 
De mulo komt ook nog zijdelings aan de orde 
in het artikel van J. Radstaat over De School bij 
de Brug3. Het vervolgonderwijs (net als het lager 
onderwijs) mocht zich evenmin in een ruime be-
langstelling verheugen van Martin Kraaijestein en 
Bert J. Woudenberg in hun boek Het aanzien van 
Waddinxveen (2018). Een samenhangend overzicht 

Het oude gebouw van School B (1874 in gebruik genomen) dat dwars op Kerkweg stond, naast de Brugkerk.
Het pand ernaast was de woning van de hoofdonderwijzer, later in gebruikt genomen als politiebureau.

Piet Smit

Vervolgonderwijs in Waddinxveen
Een aarzelend begin

ontbreekt dus. Het aanstaande jubileum van het 
Coenecoopcollege vormt daarom een dankbare 
aanleiding om dit gemis goed te maken.
In de komende artikelenreeks zal het vervolgon-
derwijs vanuit een bestuurlijke optiek benaderend 
worden. Het waren immers gemeentebesturen, 
stichtingen of verenigingen die de scholen voor 
vervolgonderwijs oprichtten. Het oordeel over de 
verschillende onderwijskundige overwegingen die 
een rol speelden, laat ik graag over aan deskun-
digen, zij het dat ik er niet aan ontkom de rol van 
de geloofsopvoeding en daarmee van de verzuiling 
aan de orde te stellen. 
In deze eerste bijdrage gaat het over de eerste 

1 A.J. Glasbeek, De MULO-School aan de Kerkweg, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 5 nummer 2, juni 1997
2 C.J. van Veen, De Patronaats-commissie ‘St. Aloysius’ en de Vaktekenschool, Het Dorp Waddinxveen,
   jaargang 13 nummer 4, december 2005
3 J. Radstaat, De School bij de Brug, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 5 nummer 2, juni 1997

Het Coenecoopcollege, school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en 
vmbo in Waddinxveen en Boskoop, viert in 2020 zijn 25-jarig jubileum. Dat 
jubileum is de aanleiding eens in de geschiedenis van het Waddinxveense 
voortgezet onderwijs te duiken. In deze bijdrage wordt de eerste openbare 
mulo, het meer uitgebreid lager onderwijs, in Waddinxveen besproken.
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school voor openbaar vervolgonderwijs in Wad-
dinxveen, een school die overigens niet zo lang 
heeft bestaan.

Mulo
Vervolgonderwijs was in Waddinxveen in de ne-
gentiende eeuw helemaal niet vanzelfsprekend. Er 
was aan de Nesse weliswaar een Franse school4 
geweest, maar die hield in 1869 op te bestaan.5 
Het gebouw werd het eerste gemeentehuis van het 
gefuseerde Waddinxveen en het meubilair zou later 
nog dienstdoen in de school aan de brug.
Veel ouders zagen de noodzaak van algemeen 
vormend vervolgonderwijs niet, een vak leerden 
de kinderen wel bij een baas. Bovendien bood het 
inkomen van veel gezinnen weinig ruimte voor 
extra onderwijsuitgaven. Eenzelfde beperking gold 
volgens de gemeentebestuurders uit die tijd voor de 
kas van de gemeente. De lasten voor het onder-
wijs kwamen immers voor het grootste deel op de 
schouders van de gemeente terecht en Waddinx-
veen telde in het begin nog maar weinig inwoners. 
Pas na 1870 begint in Waddinxveen iets te ont-
staan wat toen Meer Uitgebreid Lager-Onderwijs 
(mulo) heette.

De Lager-onderwijswet van 1857 legde hiervoor 
de basis. Dat betekende dat naast de vakken voor 
het ‘gewone’ lager onderwijs, het onderwijsaanbod 
kon bestaan uit moderne talen, wiskunde, land-
bouwkunde, gymnastiek, tekenen en handwerken 
voor meisjes. Scholen die een of meer van deze 
facultatieve vakken aanboden, werden gerekend 
tot het meer uitgebreid lager onderwijs. Het be-
stuurlijke gezag van een lagere school bepaalde 
zelf welke van de extra vakken werden aangebo-
den en hoe die in het lesplan werden verwerkt. 
Een mulo was dus een lagere school plus en geen 
aparte school waar alleen de extra vakken werden 
onderwezen. Het meer uitgebreide lager onderwijs 
was geen eindonderwijs maar bedoeld als voorbe-
reiding op middelbaar en hoger onderwijs. 
Had de overheid met de eerste Lager-onderwijswet 
van 1806 (de eerste landelijke onderwijswet) de 
kerkelijke dogma’s nog buiten de schooldeur 
gehouden6, de wet van 1857 wet maakte mogelijk 
dat scholen ook werden opgericht door ouders. Zo 
ontstonden scholen op b.v. levensbeschouwelijke 
basis, toen nog zonder financiering door de over-
heid. 

De onderwijsbehoefte in een gemeente wordt, naast onder meer de ontwikkelingen in de maatschappij 
bepaald door de bevolkingsomvang. De groei van het aantal inwoners van Waddinxveen is af te lezen uit de 
grafiek. Bron: CBS 

4 Op de Franse scholen, doorgaans particuliere ondernemingen, konden naast Frans ook andere vakken
   worden onderwezen voor beroepen als landmeter, ingenieur of architect. Ook moderne talen of hogere
   wiskunde waren mogelijk. Vormden de Latijnse scholen het voorportaal voor de universiteit, de Franse
   richtten zich meer op de praktijk van het leven. Dit onderwijs was niet gereguleerd en er waren grote
   verschillen tussen de verschillende scholen qua onderwijsaanbod en onderwijskwaliteit. De hoogte van
   het schoolgeld maakte dat alleen kinderen van meer vermogende ouders deze opleiding konden volgen.
5 W. Verboom, Waddinxveen 750 jaar, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1983
6 Alle kinderen op één openbare school kon in het godsdienstig verdeelde land alleen, als het leerstellige van 
  de afzonderlijke kerkgenootschappen uit de scholen geweerd zou worden. Het geven van leerstellig onder-
  wijs werd de onderwijzer dan ook uitdrukkelijk verboden



7  I  Het dorp Waddinxveen

Waddinxveens
Waddinxveen bestond in 1857 nog uit drie ge-
meenten: Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen 
en Broek. In de raadsnotulen van Noord-Waddinx-
veen van 31 maart 1858 valt onder meer te lezen 
dat deze gemeente de implementatie van de wet 
van 1857 gezamenlijk wil aanpakken en daarvoor 
toestemming wil hebben van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland. De drie gemeenten hadden al 
samen een schoolcommissie.
Volgens de notulen wordt in de jaren daarna 
verscheidene keren in de raad van Noord-Wad-
dinxveen over de invoering van meer uitgebreid 
lager onderwijs gesproken, zonder dat het verder 
tot realisatie komt.
Een jaar na de fusie tot één gemeente Waddinx-
veen lijkt er schot te komen in de mulozaak. Dat 
er een mulo gaat komen, besluit de raad al op 13 
januari 1871. Die moet worden ondergebracht 
op een bij de brug op te richten nieuw schoolge-
bouw. Aanvankelijk is nog het punt van discussie 
of het hoofd van de nieuwe school over de vereiste 
‘mulo-akten’ moet beschikken of dat er een hulp-
onderwijzer voor de mulo wordt aangesteld. Dat 
laatste is goedkoper en zou de gemeente in staat 
stellen gemakkelijker van de mulo af te zien als er 
te weinig leerlingen voor zijn. Het wordt toch de 
eerste optie.
Het volledige besluit van de gemeenteraad (verga-
dering 10 februari 1871) gaat nog veel verder. Er 
zal in deze gemeente gewoon lager onderwijs en 
meer uitgebreid lager onderwijs worden gegeven 
op drie plekken: in de school aan het dorp die 
gerestaureerd zal worden, in een nieuw te bouwen 
school voor vierhonderd leerlingen gesitueerd 
aan de overkant van de Gouwe langs de Goudse 
Rijweg (tegenwoordig Brugweg) en in een lokaal 
voor veertig tot vijftig leerlingen bij de brug, maar 
dan aan deze kant van de Gouwe. Laatstge-
noemde is alleen bestemd voor het meer uitgebreid 
lager onderwijs. Voor alle drie de scholen zal een 
hoofdonderwijzer aangesteld worden waarbij de 
hoofdonderwijzer voor de muloschool ten minste 
de akten moet hebben voor de levende talen en 
voor wiskunde en als het kan ook voor landbouw-
kunde, gymnastiek en tekenen. 

School B
Het wordt uiteindelijk allemaal wat minder. De 
minister ziet een aparte mulo niet zitten zodat er 
alleen een tweede lagere school komt, naast de 
Brugkerk, waar ook meer uitgebreid lager onder-
wijs zal worden gegeven. De school wordt op 5 
januari 1874 in gebruik genomen. Als hoofd is de 
heer A. Brandes Jz., afkomstig van Hellevoetsluis, 
benoemd. Hij beschikt over voldoende akten om 
meer uitgebreid lager onderwijs te kunnen geven. 
In de raad is een weerkerend thema het salaris van 
het onderwijzend personeel. Het gemeentebestuur 

kiest in dit verband altijd voor de ondergrens.
Als de schoolopziener voor de positie van de heer 
Brandes f 1.400,- per jaar nodig acht, vindt het 
gemeentebestuur f 1.200,- voldoende. Wanneer de 
heer Brandes vertrekt in 1881 en als Gedeputeerde 
Staten vinden dat de jaarwedde voor zijn opvolger 
f 1.400,- zou moeten zijn, besluit het gemeentebe-
stuur dat de formele ondergrens van f 1.335,- ook 
voldoende is. Verder is het een komen en gaan van 
hulponderwijzers omdat de meeste het na enige 
tijd elders beter kunnen krijgen.

Het hierboven weergegeven schema toont het globale overzicht van de geschiede-
nis van het vervolgonderwijs in Waddinxveen. Het gemarkeerde deel wordt in deze 
bijdrage verder uitgewerkt.
De bovenste balk betreft de openbare mulo, later ulo en tenslotte mavo. De laatste 
school was de Kohnstammmavo.
De tweede balk van boven betreft de Christelijke MULO (gebouw aan de Kerkweg) 
die, toen de Hervormde Schoolvereniging werd opgericht bestuurlijk samenging 
met het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS, ook verantwoordelijk voor 
het protestantschristelijk lager onderwijs). Als de Hervormde Schoolvereniging wil 
aansluiten bij de christelijke ulo wordt de Stichting voor Christelijk ULO-Onderwijs 
opgericht en wordt de school ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Prin-
ses Beatrixlaan dat uiteindelijk de Koningin Wilhelminamavo gaat heten. De 
behoefte aan protestantschristelijk technisch onderwijs in Waddinxveen vormt de 
aanleiding om een Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op te 
richten die een scholengemeenschap moet gaan exploiteren voor MAVO/LTO. Vanaf 
1986 komt daar De Rank voor Christelijk Lager Huishoud- en Nijverheid Onder-
wijs (LHNO) bij. Vanaf 1986 gaat het geheel De Wadde heten. 
De katholieke Patronaatscommissie ‘St. Aloysius’ begon in 1919 met een Vakteken-
school die later werd overgedragen aan het CNS.
Voor het katholieke mulo/ulo/mavo-onderwijs moesten de Waddinxveense leerlin-
gen naar wat uiteindelijk de Don Boscomavo ging heten.
De jongste loot aan de onderwijsstam is de
Samenwerkingsschool die in Waddinxveen begon met lokaal onderwijs voor 
havo/atheneum.

Overzicht geschiedenis voortgezet onderwijs in Waddinxveen 
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Een Waddinxveense smid in dienst van Napoleon

Een ander thema is het aantal leerlingen. Het 
openbare meer uitgebreid lager onderwijs trekt te 
veel leerlingen om tot opheffing te kunnen beslui-
ten en te weinig om met vertrouwen de toekomst 
tegemoet te kunnen zien.
Een derde thema is de wijze waarop aan het on-
derwijs in de mulovakken inhoud wordt gegeven. 
Het is niet duidelijk hoe dat ging. In de raadsnotu-
len kan men lezen dat het vooral neerkomt op les-
sen in de avonduren. Pogingen om de mulolessen 
te beperken tot dagonderwijs stranden in die tijd. 
Dat geldt ook voor het voorstel van de schoolcom-
missie om in School B een apart mulolokaal in 
te richten. Pas veel later lijkt er sprake te zijn van 
een of twee extra schooljaren en lijken de vakken 
overdag gegeven te worden. Dat kan men althans 
concluderen uit de raadsnotulen als in de periode 
1922-1923 het voortbestaan van een openbare 
mulo aan de orde is.

Het einde
De Lager-onderwijswet van 1920 regelt de fi-
nanciële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs. Deze wet bepaalt ook dat wat vroeger 
extra lessen waren op een lagere school en inmid-
dels uitgebreid lager onderwijs (ulo) was gaan 
heten, vanaf 1926 een aparte school moet worden. 
Die school moet dan drie of vier leerjaren tellen 
voor tenminste 24 leerlingen. In wat de kopklas 
van de (m)ulo wordt genoemd zitten dan slechts 8 
leerlingen en men verwacht dat het vereiste aantal 
niet gehaald zal worden. “Op grond van het ver-
moeden, dat een volledige openbare Muloschool 
alle levensvatbaarheid zal missen, durven wij niet 
adviseren te besluiten tot de stichting eener zood-
anige school”, schrijft het college aan de raad. Na 
veel discussie stemt de raad hiermee in. 
Pas ongeveer veertig jaar later zou er weer een 
openbare ulo, later mavo komen in Waddinx-
veen.<

Kinderen voor de eerste School B

Bronnen
Als bron voor de algemene 

geschiedenis van het onder-
wijs is gebruikgemaakt van:

o Piet de Rooy,
Een geschiedenis van het 
onderwijs in Nederland,
Wereldbibliotheek, 2018

o P.Th.F.M. Boekholt en
E.P. de Booy,

Geschiedenis van de school
in Nederland vanaf de

middeleeuwen tot aan de
huidige tijd, Van Gorcum,

Assen/Maastricht 1987

Archief van de gemeente 
Noord-Waddinxveen,

1817-1870, notulen gemeen-
teraad 1845-1870

Archief van de gemeente 
Waddinxveen, notulen

gemeenteraad 1870-1934
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Eén van de stamvaders van de firma Vis, over 
welke firma eerder in dit blad is gepubliceerd1, 
is Daam Vis. Over hem schreef Wim Verboom in 
Waddinxveen 750 jaar en Cees Neven in Toen 
Waddinxveen nog een dorp was dat hij in Franse 
krijgsdienst is geweest en vanuit Rochefort naar 
Waddinxveen is gelopen. Maar waarop zij dat 
baseerden, is niet duidelijk. Vermoedelijk is dit 
verhaal alleen door overlevering bekend gebleven. 
Daarom heb ik het in het genoemde artikel achter-
wege gelaten.
In het maandblad van de Nederlandse Genea-
logische Vereniging Gens Nostra (jaargang 73, 
januari 2018) trof ik een artikel aan van Jan de 
Ruiter getiteld Het 8e Bataillon Ouvriers in Roche-
fort – Hollandse lotelingen van de lichting 1812 
bij Napoleons Marine. Verbaasd en enthousiast 
constateerde ik, dat Daam Vis hierin voorkomt. Ik 
zal hierna - met toestemming van de auteur - ge-
deelten van dit artikel gebruiken en die aanvullen 
met eigen bevindingen.

De conscriptie
In 1795 vielen de Fransen Nederland binnen en 
daarmee was de Bataafse Republiek een feit. Deze 
werd gevormd naar Frans model en moest onder 
meer betalen voor de in Nederland gelegerde 
Franse militairen. In 1806 benoemde Napoleon 

Daam Vis liep van de Franse marinehaven Rochefort, waar hij als dienst-
plichtige diende, weer naar huis.

C. Verlooij

Een Waddinxveense smid in dienst van Napoleon

zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van 
Holland, maar die deed het in de ogen van de 
keizer niet goed. Met de ondertekening van het 
decreet van Rambouillet in 1810 lijfde Napoleon 
Nederland in bij het Franse keizerrijk, en werden 
tegelijkertijd de Franse wetboeken ingevoerd: de 
Code Pénal (wetboek van strafrecht), de Code Civil 
(burgerlijk wetboek), de Code de Commerce (wet-
boek van koophandel) en de burgerlijke stand.
De oorlogsmachine van Napoleon had veel solda-
ten nodig. Daarom werd in 1811 de dienstplicht, 
ofwel conscriptie in Nederland ingevoerd. Ook 
werd Nederland verdeeld in departementen en 
kantons. Waddinxveen lag in het kanton Hillegers-
berg en viel onder het Departement der Monden 
van de Maas (Bouches de la Meuse), Arrondisse-
ment Rotterdam. In het jaar waarin de lotelingen 
twintig werden, vielen ze in de lichting van dat jaar.

Daam Vis
Daam Vis wordt geboren op 26 november 1792 
in Noord-Waddinxveen en 2 december van dat 
jaar gedoopt. Zijn vader was Adrianus Vis en zijn 
moeder Cornelia van der Starre. Ook al was er 
in die tijd nog geen burgerlijke stand, toch wisten 
de toenmalige autoriteiten wel wanneer iemand 
twintig jaar oud werd. De kerken waren namelijk 
verplicht de doopboeken bij de burgermeester 

Het arsenaal van Rochefort (met de touwslagerij) op een schilderij uit de achttiende eeuw

Daam Vis

1 C. Verlooij, Firma Vis Tweehonderd jaar kwaliteit en aanpassingsvermogen, Het Dorp Waddinxveen,
  jaargang 25, editie 2, juni 2017.
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(toen maire genoemd) in te leveren en die boeken 
bevatten de noodzakelijke gegevens.
Een openbare bekendmaking, aangeplakt aan het 
Rechthuis van Waddinxveen, leert Daam en zijn 
leeftijdgenoten dat zij zich moeten melden, maar 
zij gaan niet per se in dienst. Er moet eerst geloot 
worden en er is ook nog een medische keuring. De 
minimumlengte is 164,9 centimeter. In een zaal of 

lokaal moet er uit een fles of trommel een num-
mer getrokken worden. Een bekendmaking van het 
Departement der Monden van de Maas uit 1809 
vermeldt dat de lotelingen om 8 uur in de ochtend 
de loting moeten bijwonen in de gereformeerde 
kerk te Gouda, de St.-Janskerk dus. Trekt de lote-
ling een hoog nummer dan ontspringt hij de dans, 
met een laag nummer is hij de klos. Na de keuring 
is bekend wie er geschikt is voor dienst ofwel bon 
pour marcher. 
De twintigjarige Daam wordt in 1812 ingeschreven 
in het Journal du Maire, pour servir á l’inscription 
des conscrits. Hij meet 168,1 centimeter en habite 
avec ses père et mère, hij woont dus bij zijn vader 
en moeder. Als beroep van hem en zijn vader 

wordt opgetekend maréchal, hoefsmid. Daam 
wordt daarom te werk gesteld als militair werkman 
op de marinehaven van Rochefort als ouvrier, ar-
beider. De arbeiders op de Franse werf-arsenalen 
worden Ouvriers Militair de la Marine genoemd.
Het is niet helemaal zeker hoe Daam Vis gereisd 
heeft, maar meestal werden de militairen afge-
marcheerd naar Rotterdam en vervolgens naar 
Antwerpen. Het verzamelpunt van de militairen, ko-
mende uit alle windstreken, was Gent in België. De 
lotelingen van het 8e Bataljon Ouvriers met Daam 
in de gelederen gaan vanuit Gent via Deinze, 
Lille, Tours, Poitiers, Niort naar Rochefort. Daam 
loopt eigenlijk de tegenwoordige Route Nationale, 
alles te voet onder begeleiding van korporaals en 
onderofficieren. De groepen gaan vergezeld van 
paard-en-wagens voor de bagage. Onderweg 
slaapt men in kazernes. De dagmarsen zijn 20 tot 
30 km lang, afhankelijk van de afstand tussen twee 
plaatsen met een kazerne.

Rochefort
Men marcheert in ongeveer 37 dagen naar Roche-
fort. Dit vestingstadje ligt aan de rivier de Charente 
in het zuidwesten van Frankrijk aan de Golf van 
Biskaje. Een bekend fort in de buurt is Fort Boyard. 
Langs de rivier zijn dokken aangelegd om oorlogs-
schepen te bouwen of te repareren. Er staan tevens 
kazernes waarin de timmerlieden, schrijnwerkers, 
smeden, wagenmakers, zeilmakers, kuipers en 
touwdraaiers ondergebracht zijn. Daam Vis is hier 
forgeron2 en hoogstwaarschijnlijk werkzaam in de 
grandes et petites forges (smederij voor groot en 
klein smeedwerk). Het stamboek van Daam (hij 
staat vermeld als Daniel Vis) laat zien dat hij onder 
nummer 237 is ingeschreven bij het 8e Bataljon 
op 18 mei 1813. Bijgehouden is dat Daam van 
3 tot 14 juli in het hospitaal ligt, in augustus de 
hele maand en in oktober van de 14e tot de 25e. 
1 november 1813 wordt hij met zeven anderen 
overgeplaatst naar de derde compagnie van de 
werklieden der artillerie (3e Compagnie Ouvriers 
Artillerie).
In oktober 1813 verliest Napoleon de slag bij 
Leipzig (zie kader). Het is het begin van het einde 
van het Frankrijk van Napoleon. Daam Vis gaat 
op een gegeven moment lopend vanuit Rochefort 
naar Waddinxveen, zo’n 1000 kilometer. Op 24 
juli 1814 trouwt hij met Paulina Gerretze in Wad-
dinxveen.

Anthonie Lambertus Gerretze
De broer van Paulina Gerretze en toekomstige 
zwager van Daam, Anthonie Lambertus is geboren 
in 1790 en was in 1811 papiermaker in Noord-

2 Het betreft hier de algemene term voor smid: een ambachtsman die van metalen allerlei voorwerpen maakt. 
  Een hoefsmid is de man die vooral hoefijzers smeedt die hij gebruikt om paarden te beslaan. Hij heet in het 
  Frans: maréchal.

De Slag bij Leipzig of Volkerenslag, werd van 16 tot 19 oktober 1813 uitgevochten 
door de coalitielegers van Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Zweden tegen het Franse 
leger van Napoleon Bonaparte. In Napoleons leger vochten ook Polen en Italianen en 
Duitsers van de Rijnbond, een samenwerkingsverband van een aantal Duitse staten 
in de Napoleontische tijd. Bij de strijd waren meer dan 500.000 soldaten betrokken. 
Deze was daarmee de grootste veldslag in Europa vóór de Eerste Wereldoorlog.
Napoleon werd verslagen en gedwongen terug te keren naar Frankrijk terwijl de 
geallieerden zich haastten om hun momentum te behouden. Ze vielen Frankrijk in het 
begin van het volgende jaar binnen. Napoleon werd gedwongen af te treden en in 
het voorjaar verbannen naar Elba. Het schilderij is van Vladimir Moshkov en geschil-
derd in 1815. Bron: Wikipedia
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Waddinxveen. De gepubliceerde genealogie van 
de familie vermeldt dat hij als vrijwilliger luitenant 
in het leger van Napoleon is geweest. Dat wordt 
bevestigd in zijn huwelijksakte, die aangeeft dat hij 
in 1814 in vreemde krijgsdienst was, buiten Neder-
land. Anthonie trekt in 1812 met de Grande Armee 
van ruim 600.000 manschappen naar Rusland. 
Onderweg raakt hij gewond en daarom blijft hij 
achter bij een Russische boer die hem verzorgt. Als 
het uitgedunde leger zich terugtrekt, sluit hij zich 
weer aan.
Napoleon en zijn manschappen raken ingesloten 
aan de oostoever van de rivier de Berezina. Ne-
derlands pontonniers kunnen daar een brug slaan 
waardoor Napoleon kan ontsnappen. Historici zijn 
het er nu over eens dat de Fransen in drie dagen 
tijd 25.000 man verloren, de Russen 15.000 man.
Een van de weinige Nederlandse soldaten die 
terugkeerden was Anthonie Lambertus Gerretze. 
Hij was kennelijk niet zo populair, want hij wordt, 
wellicht vanwege zijn uniform, in Den Haag in de 
gracht Het Zieken3 gegooid. In 1817 trouwt Ger-
retze in Waddinxveen met Hendrika Susanna Best; 
getuige bij het huwelijk is zijn zwager Daam Vis.

Pieter Vollebregt
Bij de loting voor de conscriptie ziet Daam Vis on-
getwijfeld dat zijn dorps- en leeftijdsgenoot, de op 
25 oktober 1792 geboren Pieter Vollebregt, een lot 
trekt uit de trommel. Het is een laag lot dat hem tot 
dienst verplicht. Pieter is dagloner ofwel journalier 
en wordt ingedeeld bij het 72e Regiment de Ligne, 
1e Bataljon, 2e Compagnie. In het stamboek wordt 
hij ingeschreven onder nummer 12.231 als zoon 
van Arij Vollebregt en Margarita van Driel. Zijn sig-
nalement: taille d’un mètre 67 centimètres, visage 
ovale, front bas, yeux blues, nez ordinair, bouche 
moyenne, menton ronde, cheveux et sourcils cho’rd. 
Zijn opleiding krijgt hij in Brussel. Pieter sneuvelt op 
30 augustus 1813 (tué au combat) tijdens de slag 
bij Kulm in Tjechië, nog geen 21 jaar oud. 

Meer Waddinxveners in Franse dienst
Op de website van Het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie  is een database te vinden waarin 
vrijwel alle Nederlanders die gediend hebben in 
het landleger van Napoleon zijn opgenomen, ruim 
53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid 
naar 57.000 en aangevuld met marinepersoneel). 

Deze database is overigens niet compleet, hetgeen 
al geïllustreerd wordt door het ontbreken van de 
hierboven besproken Waddinxveners.
In de tabel vindt u de namen van de Waddinxve-
ners die wel in de database zijn opgenomen.<

3 Het Zieken is een kade in de Stationsbuurt van Den Haag. Hij loopt langs het Zieken. De kade aan de 
  overzijde heet Pletterijkade.
4 Zie https://www.defensie.nl/organisatie/defensieondersteuningscommando/eenheden/nimh

Naam   Geboortedatum 
Jean Hendrick Koning 03-10-1792
Pieter Vermeulen  24-10-1790
Jan Droog  14-03-1790
Andre van Ree  14-05-1788
Dirk Ruit   18-05-1788
Simon van Neck  28-03-1786
Wessel Beuning  13-03-1788
Arie van Zuylen  03-07-1788
Guillaume de Blankert 19-06-1792
Jean van der Star  26-09-1788
Engelbert van der Watting 30-05-1772
Jan Slinger  09-11-1781

Namen en geboortedata van 
Waddinxveense dienstplich-
tigen die in het leger van 
Napoleon moesten dienen.

Overtocht over de Berezina, een schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht. 
Bron: http://hoynck-van-papendrecht.nl/

De Slag bij Kulm, schilderij van A. Kotseboe 
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Dirk, roepnaam Dik, is een rasechte Waddinxvener 
én een geboren verteller. Zijn fotografisch ge-
heugen en enorme energie camoufleren de hoge 
leeftijd van bijna 86 jaar. Smith is op 30 september 
1932 geboren in het woongedeelte van een verder 
leegstaande boerderij aan de Henegouwerweg 
waar nu het kleine appartementencomplex met de 
nummers 31 t/m 34 staat. Het is in 1935 gesloopt 
om ruimte te bieden aan de oprit van de Hefbrug. 
Zijn vrouw Marja Koetsier is op 14 juli 1939 gebo-
ren en opgegroeid in Alphen aan den Rijn.
Grootvader Smith, geboren in Rotterdam, kwam in 
1899 naar Waddinxveen en vond emplooi bij de 
toenmalige gasfabriek aan de Henegouwerweg. 
Oma Adriana de Jong kwam van IJsselmonde. 
Diks vader heette Abraham Nicolaas (Bram) en zag 
op 20 oktober 1909 het levenslicht. Zijn moeder, 
een ‘Molenaar’ uit Gouda met veel familiebanden 

Wie waren de mensen die bijdroegen aan de geschiedenis van Waddinxveen 
en hoe beleefden zij wat er in hun tijd in Waddinxveen gebeurde? 
Om die vragen te beantwoorden worden oudere Waddinxveners geïnter-
viewd. Ton Broer en Floor van Tol bezochten Dirk en Marja Smith.

Ton Broer en Floor van Tol

Dirk smith
Een geboren verteller met een brede belangstelling

in de Krimpenerwaard, werd op 19 juni 1907 
geboren.
Opa Smith wilde zich verder ontwikkelen en deed 
dat onder meer door vreemde talen te leren met 
behulp van de taalcursussen via het zogenaamde 
lingafoonsysteem1. Hij sprak uiteindelijk vier 
vreemde talen goed genoeg om ingezet te kunnen 
worden als tolk-vertaler. Hij was lid van de Wad-
dinxveense leeskring en van de leeskring ‘Homo 
Summum’ uit Stolwijk.
Opa was zeer principieel en koppig. Zo wilde hij 
uit principe geen kostgeld aannemen van zijn zoon 
toen deze een eigen inkomen had. Bram, evenmin 
gemakkelijk, volhardde in zijn afdracht met als 
resultaat dat het geld onaangeroerd bleef liggen. 
Het verschil van mening escaleerde toen Diks 
moeder haar aanstaande schoonvader daarop 
wilde aanspreken. Opa Smith heeft sindsdien nooit 

Het echtpaar Smith voor de ingang naar het wijkje Broekhuizen, waar vroeger Het Uilennest stond. 
Bron: familiearchief.

1 De Linguaphone Group, opgericht in 1901, was de eerste organisatie die in taalcursussen schriftelijk
  materiaal combineerde met een geluidsdrager.
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meer een woord met zijn schoondochter en haar 
kinderen gewisseld. 

Het Uilennest
Het gezin van Bram Smith kreeg twaalf kinderen 
van wie Dik de op een na oudste was. Een jonger 
zusje is tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden 
als gevolg van ondervoeding. Het gezin verliet 
de Henegouwerweg in 1935 en ging wonen aan 
de Wilhelminakade nr. 80, de deels leegstaande 
boerderij van boer Klapwijk die aan de kade een 
melkveebedrijf had. Deze grote woning met een 
zeer grote zolder kreeg de naam ‘Het Uilennest’ 
en stond waar nu de ingang is naar het wijkje 
Broekhuizen. Het perceel was alleen bereikbaar via 
een draaibrug. De familie Smith woonde voor een 
huur van fl. 3,25 per week, in het voorste deel, in 
het achterste woonde de familie Hoogendoorn. De 
huur werd tot hun vertrek in 1954 nooit verhoogd. 
Op de grote zolder van het Uilennest sliepen alle 
kinderen, jongens en meisjes apart. Een fietslamp 
diende als verlichting.
In het waterrijke gebied kon boer Klapwijk zijn land 
alleen met een schouw (een brede boot met platte 
bodem) bereiken. Daarvoor moest de draaibrug 
naar het Uilennest geregeld open en het kwam 
weleens voor dat vader Bram bij thuiskomst vanuit 
zijn werk in Gouda - Diks vader was machinaal 

houtbewerker en werkte hij bij de Goudse meubel-
fabriek van J.G. Steenkamer - voor een geopende 
brug kwam te staan. Hij moest dan veel moeite 
doen om iemand in het huis te bereiken die de 
brug weer dicht kon draaien. Daar kreeg hij op 
een gegeven moment zo genoeg van dat hij de 
draaibrug met een zeer grote spijker vastmaakte. 
Het kostte Klapwijk veel moeite de brug weer open 
te krijgen. Hij had toen zijn lesje wel geleerd. 

Gemeenschap
De buurt kende in die tijd een grote sociale co-
hesie, men had elkaar geregeld nodig. Maar het 
moest niet al te gek worden. Zo had vader Bram 
na een dag hard werken geen zin meer om de 
huurbaas te helpen bij het opsteken van het hooi.
Moeder Smith had het met het grote gezin niet 
gemakkelijk. Er waren veel monden te voeden, er 
was veel verstelwerk en was, het huis moest en zou 
netjes worden gehouden en alle kinderen vroegen 
aandacht. Dat vereiste orde, regelmaat en tucht. 
Je hebt je te gedragen, moet van andermans 
spullen afblijven en respect voor anderen tonen. 
Feestdagen werden sober gevierd. Met Sinterklaas 
kreeg je nieuwe sokken, een broek of een sjaal. 
Een bijzonder cadeau was een platte zaklantaarn, 
zo een met een heel bol glas dat als brandglas kon 
dienen zodat je met zonlicht dingen in de brand 

Een blik over de Gouwe in noordelijke richting. Het tweede pand van links werd later verbouwd tot het tweede 
gemeentehuis. Daar recht tegenover moet het geboortehuis van de heer Smith gestaan hebben.



15  I  Het dorp Waddinxveen

kon steken
Het gezin was van hervormden huize en ging trouw 
’s zondags in de beste kleding en met gepoetste 
schoenen gezamenlijk ter kerke. Strenge dogma-
tiek was in huize Smith niet aan de orde maar de 
basisprincipes werden gerespecteerd en nageleefd.
Aan de deur was het een komen en gaan van 
middenstanders. Zo kwamen er drie bakkers langs 
(Johan Broer, Van Ardenne en Compeer) die beur-
telings mochten leveren. Verder kwamen er drie 
groenteboeren en twee kruideniers aan de deur. 
Laatstgenoemden namen eerst de bestellingen op 
om daarna met een transportfiets met voorop een 
grote mand de orders af te leveren. De waren, 
zoals rijst, koffie, witte en bruine bonen werden 
afgewogen en in bruine puntzakken verpakt. Ver-
der kwam geregeld olieboer Gerrit van Ommeren 
langs met olie voor het peteroliestel. De scharen-
sliep had in het algemeen weinig emplooi. In de 
buitengebieden slepen de mensen zelf hun messen 
aan de stoeptegels of de gevel van hun huis.
In zijn schaarse vrije tijd ging vader Smith boelhui-
zen af om interessante objecten te kopen die hij 
later op veilingen te Gouda weer met winst pro-
beerde te verkopen. Af en toe mocht Dik zijn vader 
vergezellen naar zo’n veiling. Had vader winst, dan 
werd er in een klein kroegje getrakteerd. Dik kreeg 
dan een kom snert en een kleintje bier. De tekst 
boven de tapkast staat in Diks geheugen gegrift: 
“De baas is rood, de kat is kaal, dronken word je 
hier allemaal”.

Tweede Wereldoorlog
De vlak bij de boerderij gelegen rijksweg tussen 
Utrecht en Den Haag vormde een belangrijke 
oost-westverbinding en de brug over de Gouwe (de 
voorloper van de Coenecoopbrug) was daarin een 
belangrijke schakel. In de meidagen van 1940 was 
de brug al het doel van de Duitse luchtmacht. Dik 
stond eens met een vriendje te vissen toen er bom-
men werden afgeworpen die neerkwamen op de 
huizen van de naaste buren. De vissertjes werden 
door de luchtdruk tegen de grond gesmakt maar 
bleven ongedeerd. Drie huizen werden wegge-
vaagd en daarbij vielen drie dodelijke slachtoffers2. 
De brug en de fabriek van Verheul, die net naast 
de oprit van de brug lag, vormden later geregeld 
het doelwit voor de geallieerde vliegtuigen. Dat 
bezorgde de omwonenden dan heel angstige 
momenten. Zodra er vliegtuigen gehoord werden, 
moesten alle kinderen schuilen in de kast onder de 
trap.
Tijdens de oorlog was schraalhans vaak keuken-
meester, ondanks de boomgaard, de groentetuin 

en de vele vissen in de omringende sloten en in 
het Weegje. Tijdens de kerstdagen werd er zelfs 
weleens een zelf gefokte geit opgegeten. Het beest 
werd dan illegaal geslacht. Toen een keer met 
kerst het lievelingskonijn op tafel kwam, werd door 
een zus van Dik zo heftig geprotesteerd dat zoiets 
daarna nooit meer gebeurde.
Toch ging ook Dik aan ondervoeding lijden. Om 
aan te sterken bracht een oom uit Benthuizen hem 
met de fiets via de rijksweg naar Linschoten. Daar 
kon hij bij de familie Exalto vier weken aansterken.

School
Op zesjarige leeftijd ging Dik naar school, eerst 
naar de openbare school B aan de voet van de 
Hefbrug maar toen daar twee klassen aan de 
achterzijde bijkwamen voor de hervormde school, 
verhuisde Dik daarheen. Dat heeft geduurd tot de 
bezetters de school vorderden en het onderwijs 
verplaatst werd naar ruimtes van de Brugkerk. Dik 
herinnert zich dat ze op school het vaderlands-
lievende lied repeteerden met als eerste regel: 
“Jongens, weet je nog van Bestevear Michiel, de 
twee Trompen en Piet Hein?” Hoofdonderwijzer 
Mastenbroek van school B schreef dat lied in de 
tijd dat vier Duitse officieren waren ingekwartierd in 
zijn woning naast de school.
Dik was leergierig, had een goed verstand, was 
nieuwsgierig en een had een brede interesse. Na 
de bevrijding moest hij nog een week naar school 
om de lagere school af te maken. Bij het afscheid 
kregen de leerlingen het boekje van P. van Balen 
over de geschiedenis van Waddinxveen3 met voorin 
een persoonlijke aantekening. Het raakte in 1954 

2 Hans Geel bespreekt dit voorval uitgebreider in zijn boek Het dorp Waddinxveen in de oorlog 1940-1945, 
  blz. 13
3 P. van Balen, Uit de Geschiedenis van Waddinxveen, uitgegeven door Drukkerij Veldwijk, Waddinxveen 1940

Het Uilennest. Bron: familiearchief.
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tijdens de verhuizing uit het Uilennest zoek en werd 
door Diks zus Margreet in 2001 op een rommel-
markt weer gevonden.

Werk
Verder leren zat er in die tijd nog niet in dus ging 
Dik medio 1945 aan het werk bij de fietsenzaak 
van Leen Versluis aan de Kerkweg4.
Van november 1952 tot april 1954 diende hij 
als dienstplichtige bij de genie. Daar kreeg hij 

een opleiding tot automonteur. In de avonduren 
bekwaamde hij zich in de techniek van radio’s en 
bandrecorders. Daarnaast verdiepte hij zich in de 
theologie, in het bijzonder in de facetten die zo 
vaak tot strijd en afscheiding hebben geleid. 
Na zijn diensttijd heeft hij even gewerkt bij Glas-
beek Installatiebedrijf en daarna bij meubelfabriek 
Van Ardenne waar hij als proeve van bekwaam-
heid tot gezel-meubelmaker uit massief hout met 
de hand een prachtig theemeubel maakte. Het 
dienstverband eindigde toen de meubelfabriek 
afbrandde.
In 1954 keert hij terug bij de firma Versluis omdat 
Leen Versluis door reuma minder kon werken en 
zoon Frans nog op school zat. Dat duurde tot 1966 
toen Dik zelf grote fysieke problemen kreeg en het 
werk niet meer kon volhouden. Zwaar onder de 
medicijnen kwam hij terecht bij de zaak van Kra-
nenburg en De Bruin waar hij door zijn radio- en 
tv- reparaties al kind aan huis was.  Dik heeft toen 
opnieuw cursussen gevolgd die door Philips in Rot-
terdam gegeven werden. Als de geneesmiddelen 

erger blijken te zijn dan de kwaal, stopt hij van de 
ene op de ander dag met de medicatie waarna het 
ineens weer veel beter met hem gaat. 
In 1969 keert hij terug op het ‘fietsennest’ bij 
Versluis. In de avonduren blijft hij wel actief met 
radio’s bouwen en repareren. Dik heeft tot 1985 
32 jaar bij drie generaties Versluis gewerkt en dat 
altijd met heel veel plezier en wederzijds respect.
Sinds die tijd was hij actief met reparaties van 
radio’s, tv’s en bandrecorders. Hij is dat nog steeds 

en heeft inmiddels een aardige collectie historische 
exemplaren in zijn huis aan de Ieplaan staan.

Trouw
Dik kreeg op een gegeven moment verkering met 
Marja Koetsier. Die werkte in een slagerij in Alphen 
aan den Rijn en maakte daar lange dagen. Die 
begonnen om 6.00 uur en als de laatste klanten 
om 18.00 uur weg waren, moest er nog geschrobd 
en geboend worden.
Op zaterdag mocht Dik zijn Marja pas om halfacht 
’s avonds ophalen en dan bleef er weinig tijd over 
om samen te zijn.
Zij trouwden in 1958 en trokken vanwege de 
woningnood in bij Dik zijn zus aan de Zuidelijke 
Dwarsweg. Vier maanden later konden ze gaan 
wonen aan de Jan Dorrekenskade-West, num-
mer 16. Ze kregen zeven kinderen, vier zonen en 
drie dochters en zijn trotse grootouders van negen 
klein- en drie achterkleinkinderen. 
Vakanties werden heel eenvoudig doorgebracht. 
Eerst per fiets naar de hei met het tentje achterop. 
Later met de scooter door het land en nog later 
met de motorfiets naar Luxemburg. Die motor-
fiets was een DMF (Driebergse Motoren Fabriek) 
waarin Dik bij Versluis zelf een achtervering heeft 
gebouwd. 

Slot
Het echtpaar hoopt binnenkort het 60-jarig huwe-
lijk te vieren. Beiden zijn nog fit en dankbaar voor 
het feit dat ze nog scherp van geest zijn. Op de 
vraag: “Wat zou u ander willen doen als dat kon?” 
antwoordde Dik: “Ik zou nog meer kennis willen 
vergaren door studie en onderzoek.”
“En welke boodschap zou u de lezer willen meege-
ven?”. “Ik vind het jammer dat er zoveel waarde-
volle gebouwen zijn gesloopt. Ik hoop en wens dat 
huidige generaties ons erfgoed met respect zullen 
behandelen en bewaren”. <

“Ik hoop en wens dat huidige generaties ons erfgoed 
met respect zullen behandelen en bewaren.”

4 In Het Dorp Waddinxveen, editie 1 maart 2014 is de geschiedenis van Versluis Tweewielers Voorheen
‘Het Draaiende Wiel’ te lezen, opgetekend door R. Versluis.

Dick Smith repareert een
Solex. Bron: familiearchief



17  I  Het dorp Waddinxveen

Waddinxveen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
daarover is in dit blad al veel gepubliceerd. Zo 
schreef ons erelid Hans Geel verschillende bijdra-
gen en in zijn boeken liet hij Waddinxveners aan 
het woord over hun oorlogsbelevenissen. Daar-
naast besteedde hij veel aandacht aan dorpsgeno-
ten die in die periode het leven lieten.1

Dat er in de NIOD-archieven niet zo heel veel over 
Waddinxveen is te vinden, zeker niet als het gaat 
over de Waddinxveense afdeling van de Landelijke 
Organisatie tot Steun aan Onderduikers, is niet 
zo vreemd. Deze afdeling was maar een kleine 
speler en deed bovendien redelijk geruisloos 
haar belangrijke werk. De plaatselijk leider, A.J. 
de Boon, schrijft in zijn verslag van 26 september 
1945: “Tijdens werken van de L.O. nooit geschil-
len gehad over Godsdienst. Nooit een onderduiker 
gepraat als hij gegrepen werd. Geen slachtoffer 

Het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie), instituut voor 
oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, herbergt in zijn archief weinig in-
formatie over Waddinxveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een zoektocht 
naar gegevens over hulp aan onderduikers in Waddinxveen leverde wel twee 
verhalen op die alsnog een plek in ons blad verdienen. 

Piet Smit

Vergeten oorlogsverhaal

onder de medewerkers. Ongeveer 150 jongens 
geholpen, als vaste onderduikers in Waddinxveen. 
Losse onderduikers onbekend. Opduiken geholpen 
zonder medewerking van het N.V.H.2” 

Het grote gebod
Al tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond 
in verzetskringen het idee om zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over wat er in het verzet 
gebeurde en die informatie vervolgens vast te leg-
gen. Dat werd niet alleen van belang geacht voor 
toekomstige generaties maar moest ook dienen tot 
herdenking van de mensen die door hun verzetsac-
tiviteiten het leven lieten.
De verzamelde informatie vormde de basis voor 
Het Grote Gebod, Gedenkboek van het verzet in 
LO en LKP. De titel van het boek is ontleend aan 
de woorden van Mattheus 22: 37-39 die in de 

Het voormalige Moordrechtse 
weeshuis waar bijna twee weken 

na het bombardement van
Rotterdam de wezen uit het

Gereformeerde Burgerweeshuis 
hun intrek konden nemen.

Het was toen nog nauwelijks
ingericht. Bron: Historische

Vereniging Moordrecht.

1 Hans Geel, Niet ongemerkt voorbij, Waddinxveen in oorlogstijd 1940-1945, 1995 en Het Dorp
  Waddinxveen in de oorlog 1940-1945, 2015, beide boeken uitgegeven door Burger boek en kantoor B.V.
  Waddinxveen.
2 De stichting Nederlands Volksherstel (NVH; 1944-1948) was een overkoepelende hulpverleningsorganisatie
  die zich richtte op de “bevordering van de geestelijke en lichamelijke wederopheffing” van Nederlanders die 
  als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in nood verkeerden”.
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toenmalige vertaling luidden: “Gij zult den 
Heere, uwen God, liefhebben met geheel uw 
hart en met geheel uwe ziel en met geheel 
uw verstand. Dit is het groote en eerste ge-
bod. Een tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult 
uwen naaste liefhebben als uzelve.”.
Op de website van de Stichting Herinnering 
LO-LKP, www.lo-lkp.nl is niet alleen de tekst 
van het boek te lezen maar de bezoeker 
vindt er ook de bewaard gebleven exempla-
ren van de Illegale Mededelingen van het 
Centraal Bureau van de LO, waarmee de 
leiding van de organisatie het verzetswerk 
in het veld informeerde. Voorts vindt men er 
de Illegale Mededelingen van de Top, alleen 
bedoeld voor de toenmalige leidinggeven-
den. Na de oorlog fungeerde het blad De 
Zwerver (1946-1949), ook te vinden op de 
website, als communicatieorgaan voor de 
inmiddels oud-leden van het verzet. 
Ook de Waddinxveense afdeling van de 
Landelijke Organisatie tot Steun aan Onder-
duikers heeft informatie aangeleverd over 
wat er tijdens de oorlog in Waddinxveen 
gebeurde. Die informatie vindt men bij het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie, Amsterdam, archief 251a, Stichting 
Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers en Landelijke Knokploegen, 
inv.no. 33. De Waddinxveense informatie is 
uiteindelijk niet in het gedenkboek terecht-
gekomen. 
Een verhaal uit voornoemd dossier wordt 
hierna letterlijk weergegeven en waar nodig 
voorzien van een toelichting. Een tweede 
verhaal volgt in een latere editie.

Vleestransport
“In Moordrecht zijn twee weeshuizen. Eén Katholiek 
en één Algemeen. De Burgemeester van Waddinx-
veen Stakenborg, deelde mij op een keer mede dat 
de Pastoor van Moordrecht hem gezegd had dat het 
met de voeding van de weeskinderen er zoo misera-
bel voor stond. Zij konden immers voor zoo’n groot 
aantal kinderen geen eten gaan halen bij de boeren 
zooals een particulier dat voor zijn kleinere gezin nog 
wel eens kon doen. Burgemeester Stakenborg vroeg 
me toen of daar niets aan te doen was. We hebben 
toen als L.O. menschen verschillende keeren vleesch 
naar die weeshuizen gebracht en over één van die 
keeren wil ik het volgende vertellen.
Ik kocht bij een boer genaamd van der Werf wonende 
aan de Bloemendaalschweg in Waddinxveen een koe. 
Die koe moest naar ik me meen te herinneren kosten 
425 gulden. Toen de boer hoorde voor welk doel de 
koe geslacht moest worden, zeide hij me: ‘Dan krijg 
je de koe voor niets’ 
Mijn collega de Haan uit Waddinxveen en ik gin-
gen samen dien avond naar de boer. Ik moet nog 
vermelden dat de boer waar we zoo’n koe kochten 
een bewijsje kreeg van de P.B.H.3 waaruit bleek dat hij 
aan zijn leveringsplicht had voldaan. Ik ontving deze 
bewijzen zonder dat de P.B.H. hiervan iets wist van zijn 
kantoorbediende Henk Vos en diens zuster Bep Vos. 
Ik zelf schreef dan een verklaring waaruit bleek dat de 
boer aangifte had gedaan van diefstal van een koe. 
We gingen dan ‘s avonds; de Haan en ik, naar v.d. 
Werf en in de stal werd de koe door de Haan dood-
geschoten met zijn pistool. Een slager slachtte de koe 
waarbij wij hem den heelen nacht assisteerden. We 
hadden afgesproken dat mijn collega G.de Prieëlle 
om 4 uur ‘s morgens zou komen met een bakfiets om 
het vleesch te halen. Na een nacht van hard werken 
in die warme stal met die dampen van die geslachtte 
koe met zakken voor de ramen en bij het licht van 
een stallantaarn was dan tegen vier uur het karwei 
klaar. Prieëlle kwam en we laadden het vleesch op de 
fiets. Toen naar huis. Het was stikdonker en het mot-
regende. Ik reed voorop en een twintig meter achter 
mij volgde Prieëlle die de bakfiets reed met de stukken 
vleesch onder een zeil en dan de Haan op de fiets er 
naast. Alle drie in uniform. Nu kon alles goed gaan 
en ‘een kind kon de wasch doen’, maar we moesten 
om ‘thuis’ te komen over de hef’brug in Waddinxveen 
waarop een dubbele moffenwachtpost stond.’ Ik reed 
voor de buit uit. Bij de brug riep een mof: Wer da? Ik 
riep; Polizei! We kwamen dichterbij en toen de mof de 
bakfiets zag door een politieman gereden in uniform 
vroeg hij: ‘Was haben sie dort’ Ik antwoordde: ‘Wir 
haben eine Tote’ Ineens veranderde de mof’ en hij zei 
ernstig: ‘Ach so, gehen sie weiter’. En zoo fietsten we 
met onze ‘Tote’ over de brug en een andere collega 
Opdam bracht daarna de vracht naar Moordrecht 
waar het vleesch onder de beide weeshuizen werd 
verdeeld zoodat die kinderen weer een goeie paar 
dagen hadden.” 

3 De afkorting PBH staat voor Plaatselijke
  Bureauhouder van de Voedselcommissaris.

In 1923 bestaat het Gereformeerde Burgerweeshuis in Rotterdam 325 jaar.
Het bestuur/regenten en de weeskinderen poseren bij de hoofdingang van het weeshuis

in de Goudsche Wagenstraat. Bron: [SFA022816160], Het Leven, Spaarnestad Photo
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De schrijver heeft het over ‘We hebben toen als 
L.O menschen….’ hetgeen aannemelijk maakt dat 
de schrijver wachtmeester Stoop is die, zo lezen we 
in Het Dorp Waddinxveen in de oorlog van Hans 
Geel, deel uitmaakte van de L.O. 
Moordrecht had al voor de oorlog (1938) zijn of-
ficiële weeshuis gesloten maar nadat het Rotter-
damse weeshuis was gebombardeerd, vonden de 
getroffen wezen tijdelijk onderdak in onder meer 

dit voormalige weeshuis. Het pand heeft na de oor-
log dienstgedaan als rusthuis, later gemeentehuis 
en biedt nu plaats aan een aantal zorgwoningen.
Het adres van de boerderij van Van der Werf was 
Bloemendaals weg 50 (tegenwoordig Gouda). De 
voormalige boerderij wordt nu gebruikt door zorg-
organisatie Gemiva. De gevelsteen vermeldt dat de 
eerste steen op 10 september 1861 is gelegd door 
F. van der Hee. <

De boerderij van Van der Werf 
aan de Bloemendaalse weg
nr. 50, nu in Gouda.
Bron: P.K. Smit

M.de Witte in 1937 20 jaar bij de politie. De redactie heeft aan de heer Smith gevraagd of hij op deze foto 
een van de spelers in het verhaal kon herkennen. Het resultaat is op de foto te zien waarbij de heer Smith bij 
De Haan twijfelde tussen twee mogelijkheden. 

Vermoedelijk G. de Prielle

Eén van beiden is vermoedelijk 
De Haan
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Nieuwe leden
E.M.M. Oosterveer-Flaton
H.C. Kooijman
P.L. den Hooglander

Dit jaar bestaat Waddinxveen 785 jaar en viert het Historisch Genootschap Waddinxveen zijn vijfde 
lustrum. Dat ik samen met Jan Versluis juist in dit jaar het derde deel kan uitbrengen van de reeks van 
prachtige fotoboeken over oud Waddinxveen, is een mooie samenloop van omstandigheden.
Waddinxveen – terug in de tijd verschijnt in november en bevat meer dan honderd unieke foto’s van 
ons dorp. We geven bij de foto’s meer historisch informatie dan in de vorige boeken en er is ook ruimte 
gemaakt voor de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Het boek meet 23 x 23 cm en is voorzien van 
een harde kaft. 
Eerdere boeken zijn Historisch Waddinxveen herleeft (2002) en Historisch Waddinxveen in beeld (2008). 
Deze boeken waren al snel uitverkocht.
U kunt dit boek aan iemand cadeau of natuurlijk lekker zelf houden. Om de prijs, slechts e 19,95,
hoeft u het niet te laten.

Het boek wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Bert Post,
Riethof 9, 2431 AZ Noorden
info@uitgeverijbertpost.nl

Reserveren
U kunt een of meerdere boeken reserveren door een briefje of email te sturen naar boven vermelde
uitgever of naar een van de samenstellers: 
J. Versluis, Oltmansstraat 7, 2741 ZE Waddinxveen, janeningeversluis@outlook.com
C. Verlooij, De Visserhoeve 4, 2743 JJ Waddinxveen, kees.verlooij@planet.nl

U dient te vermelden:

Ik bestel      exemplaren van het boek Waddinxveen – terug in de tijd

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoon:

Email:

Verder dient u een keuze te maken uit de volgende aflevermogelijkheden
     Ik kom het boek zelf halen bij de HEMA-vestiging in Waddinxveen (winkelcentrum Gouweplein
     Promenade 3, Waddinxveen vanaf 9.00 uur) op zaterdag 10, 17, 24 november of zaterdag
     1 december 2018. U dient contant af te rekenen bij het in ontvangstnemen van de door u bestelde 
     boeken.
     Ik wil het boek graag thuisgestuurd hebben.
     Voor de verzendkosten betaal ik per exemplaar e 5

C. Verlooij

Waddinxveen terug in de tijd

Tandheelkundig Centrum Wij
G.T.C. Speksnijder
L. Streefkerk-Post

Mw. M. le Grand
A.P. Lapaer
C. van der Bas

Verenigingsnieuws





D.C. van Doorn

A. de Waardt

Vis Waddinxveen b.v.
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JABEWA Engineering

P.G. Boere
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Bureau voor Bouwkosten

J.I.M. van Vliet

B.F. Boonstoppel

F. Versluis

A.J. van der Breggen

A. Vis bv

Marius G.A. Verboom

Dungaree Planontwikkeling

Top-Consultants West B.V.

Van Berkesteijn Holding BV

Meubelstoffeerderij C. van der Bas

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

Koeltechniek Laan

Houtex

Van Stijn Beheer BV

H.C.J. de Bas

W.A. den Boer

J. Bremmer

R.J. den Boer

J.C. van der Maas 

W.J. Hoobroeckx

Autobedrijven Boonstoppel

G.J. van der Loo

Van Leeuwen Beheer

F.M. van Tol

J. van Tol

A. Broer

Dierenartspraktijk Baas

J. de Rooij

A. Speksnijder

Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein



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, ver-

sterkt 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 aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


