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Redactioneel
De openbare mulo en de vaktekenschool maken wel deel uit van de geschiedenis van het
Waddinxveense vervolgonderwijs, maar kunnen niet gerekend worden tot de fundamenten van 
het Coenecoopcollege. Beide scholen hielden immers ruim voor het begin van het college op
te bestaan, de eerste in 1926, de tweede in 1960. De geschiedenis van de Christelijke Mulo
en opvolgers loopt wel door tot de start van het Coenecoopcollege en vormt zo wel een van
de fundamenten. De eerste bijdrage in dit nummer beschrijft de geschiedenis vanaf de start
in 1913 tot de fusie met de Rank in 1986 toen de scholengemeenschap Wadde ging heten. 
Een verhaal over een gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Tweede Wereldoorlog vormt het 
onderwerp van de tweede bijdrage.
Cees Verlooij laat ons in de derde bijdrage kennismaken met Jan Furrer, bijgenaamd Jan de Kiek 
die zijn geld verdiende met straatfotografie.
Ten slotte laat Dick-Jan Thuis zien wat het voor een leerling betekent les te krijgen op een school 
die op zijn dieptepunt wel dertien leslocaties kende. 

De redactie wenst u veel leesplezier
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5  I  Het dorp Waddinxveen

In vorige edities zijn de eerste openbare mulo1 
aan de Kerkweg en de Avondvaktekenschool2 
besproken. De openbare mulo hield in 1926 op te 
bestaan, de Avondvaktekenschool in 1960. Beide 
scholen functioneerden in een tijd dat Waddinxveen 
met nog geen honderd inwoners per jaar groeide: 
van 4348 inwoners in 1889 tot 10.955 in 19603’. 
Hun kinderen naar een mulo laten gaan zat er 
toen voor veel ouders niet in. Kinderen moesten 
bijdragen aan het gezinsinkomen zodat het gezin 
het hoofd boven water kon houden. Een avondvak-

De Kruiskerk met daarachter de Mulo.

Piet Smit

Christelijk voortgezet onderwijs
Een stevig fundament

opleiding naast het werk kon nog wel. De verzui-
ling speelde in die tijd een steeds belangrijker rol in 
het maatschappelijk leven, de protestantse zuil was 
in Waddinxveen dominant.
De Christelijke Mulo functioneerde lang onder 
gelijksoortige omstandigheden maar die veran-
derden toen Waddinxveen vanaf eind jaren vijftig 
van de vorige eeuw sterk begon te groeien, met 
ruim vierhonderd inwoners per jaar: van 10.955 
inwoners in 1960 tot 25.906 in 19954 (de start van 
het Coenecoopcollege). De welvaart nam ook toe 

De protestantse mulo, later uitgebreid met lager beroepsonderwijs, vormt een 
belangrijk fundament onder wat later het Coenecoopcollege zou gaan heten. 
Het was een particulier initiatief dat samen met de vaktekenschool lange tijd 
de enige vorm van voorgezet onderwijs in Waddinxveen vormde.

1 Piet Smit, Vervolgonderwijs in Waddinxveen, een aarzelend begin, Het Dorp Waddinxveen,
  jaargang. 26 nr. 3, september 2018
2 Piet Smit, Avondvaktekenschool, Eenenveertig jaar theoretisch nijverheidsonderwijs, Het Dorp Waddinxveen,  
  jaargang 26 nr. 4, december 2018
3 Bron: CBS
4 Bron CBS
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en het werd normaal een algemene dagopleiding 
zoals de ulo te volgen. Wel bleef het voor veel pro-
testants-christelijke ouders nog lang belangrijk dat 
hun kinderen naar een christelijke school gingen. 
Ook de financiering veranderde. Deelden rijk en 
gemeente volgens de Lager-onderwijswet van 1920 
nog samen de kosten voor de (m)ulo, toen de wet 
op het voortgezet onderwijs, beter bekend als de 
Mammoetwet, in 1968 van kracht werd, betaalde 
alleen nog het Rijk.

Christelijke (M)ulo tot 1957
In 1868 begon in Waddinxveen het christelijk 
lager onderwijs onder de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid van plaatselijke vereniging voor het 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS). Tom 
Glasbeek schrijft in zijn bijdrage over de mulo-
school aan de Kerkweg5 dat op 3 november 1911 
de voorzitter, G. van de Akerboom, zijn medebe-
stuursleden vraagt of het niet mogelijk zou zijn 
een nieuwe school te bouwen, groot genoeg om 
extra leerkrachten onder te brengen met een of 
meer taalakten. De bestuursleden wilden daar wel 
over nadenken maar daar bleef het voorlopig bij. 
Het zou immers inhouden dat er naast de lagere 
school bij het sluisje en die aan de Onderweg ook 
een derde lagere school zou komen. Een mulo 
was immers een lagere school waaraan ook meer 

vakken in een of meer extra jaren gegeven werden. 
Bovendien was christelijk onderwijs toen nog voor 
eigen rekening.
Op 30 augustus 1912 proberen de kurkwaren-
fabrikant J. Rupke en de gereformeerde dominee 
J.J. Wielenga het bestuur tot actie te bewegen. Dat 
leidt wel tot actie maar niet door het bestuur. Het 
zijn twee onderwijzers, L. Boomsma en W.P. Smits 
van Hillegom (de Goudsche Courant verwacht in 
Waddinxveen kennelijk geen dubbele namen en 
schrijft dat ze allebei uit Hillegom komen) die voor 
f 20.000, - Stuurman opdracht geven een school 
met zes lokalen voor mulo te bouwen aan de 
Kerkweg. Kennelijk waren er genoeg vermogende 
inwoners die bereid waren die f 20.000 bijeen te 
brengen. De officiële opening is op 31 juli 1913, 
Boomsma is het eerste hoofd en in een advertentie 
uit 1916 valt te lezen dat onderwijs wordt gegeven 
in onder meer Frans, Duits, Engels, wiskunde en 
boekhouden, naast uiteraard de gewone lagere-
schoolvakken.
Op 28 juli 1916 deelt Rupke het bestuur van het 
CNS mee dat de mulo inmiddels geen persoonlijke 
zaak meer is: er is een Vereniging voor Christelijk 
Mulo-onderwijs opgericht. Hij stelt voor de beide 
verenigingen te laten samengaan om zo de finan-
ciële lasten beter te kunnen dragen. Dat voorstel 
leidt tot hevige discussies. Een constructie waarin 
de school aan de sluis en de mulo samen een 
gereformeerde school vormen en de school aan 
de Onderweg een hervormde, beide ressorterend 
onder een bestuur, haalt het niet. 
De wet op het lager onderwijs van 1920 brengt 
voor de Christelijke Mulo belangrijke veranderin-
gen met zich mee. Zo wordt de financiering van 
het bijzonder onderwijs gelijkgeschakeld met die 
van de openbare scholen. Dat houdt onder meer 
in dat de gemeente het gebouw gaat betalen en 
de lesgelden naar de gemeentekas gaan. Daar-
naast komt er een apart schooltype voor uitgebreid 
lager onderwijs (ulo) van drie of vier leerjaren, 
losgekoppeld van de gewone lagere school en met 
een aantal voorgeschreven vakken6. De ulo mocht 
wel in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht als de 
lagere school. 
In de notulen van de raadsvergadering van 26 au-
gustus 1921 lezen we dat ‘de vereeniging Christe-
lijke inrichting voor meer uitgebreid lager onderwijs 
te Waddinxveen’ gelden vraagt voor de bouw van 
een nieuwe school die dan volgens de wet door 
de gemeente betaald zou moeten worden. En het 
gebouw aan de Kerkweg dan? Dat was in het bezit 
van een N.V. en werd door de schoolvereniging 
gehuurd. Na ongeveer een jaar onderhandelen 

Het eerste hoofd der school, dhr. L. Boomsma
(een uitsnede uit een klassenfoto uit 1919)

5 A.J. Glasbeek, De Muloschool aan de Kerkweg, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 5 nummer 2, juni 1997
6 Er bleef ook de mogelijkheid om voortgezet gewoon lager onderwijs te volgen van ten minste twee
  achtereenvolgende leerjaren aan de lagere school dan wel aan een aparte school. 
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kocht de gemeente het bestaande gebouw, de 
inventaris en een strookje grond ernaast, samen 
voor f 40.000, -.
In 1923 volgde de heer Tj. Van Dam L. Boomsma 
op.
Organisatorische en financiële logica leiden niet 
altijd tot voor de hand liggende oplossingen zoals 
één vereniging voor protestants-christelijk onder-
wijs voor de lagere scholen en de ulo. Een poging 
in 1933 om beide verenigingen te laten fuseren 
slaagde nog niet. Mogelijk dat de latere Waddinx-
veense schoolstrijd zijn schaduw al vooruitwierp. 
Deze schoolstrijd leidde op 30 maart 1936 tot de 
oprichting van een Hervormde Schoolvereniging 
die op 28 april 1939 de voormalige ‘School met 
de Bijbel’ aan de Onderweg kon betrekken (zie 
kader).

Er vertrokken toen veel leerlingen die daarvoor 
nog de scholen van het CNS bezochten. Een fusie 
tussen het CNS en de ‘Mulovereniging’ werd zo 
onvermijdelijk. Op 10 juli 1939 kreeg het CNS de 
christelijke muloschool onder zijn hoede.
De periode daarna is niet de meest gelukkige 
periode van het CNS, zoals onder meer blijkt uit de 
woorden van de heer A. Jonkheid bij zijn afscheid 
op 13 mei 19527. Hij was toen 35 jaar lid van het 
bestuur waarvan 32 jaar voorzitter. Trefwoorden 
waren - los van de schoolstrijd en de moeilijkheden 
tijdens de oorlog - dalende leerlingenaantallen 
en stijgende geldzorgen. De hervormde kerken-
raad vond het toen nog niet opportuun om bij het 
afscheid van de heer Jonkheid aanwezig te zijn.

Christelijke Ulo (later Mavo)
van 1957 tot 1976
Was het in 1952 nog somberheid troef, in de 
raadsnotulen van 25 oktober 1955 meldt het col-
lege dat er een aanvraag is ontvangen voor een 
nieuw gebouw voor de christelijke ulo. Het gebouw 

aan de Kerkweg is te klein. Als de Hervormde 
Schoolvereniging ook een gebouw vraagt voor de 
stichting van een eigen ulo8, lijken spoken uit het 
verleden zich weer te melden. College en raad 
zijn het er echter over eens dat Waddinxveen nog 
te klein is voor twee scholen voor ulo. De meer-
derheid van het college besluit daarom beide 
schoolverenigingen voor een gezamenlijk overleg 
uit te nodigen.
Dat overleg vindt plaats op 23 december 19559. 
Burgemeester Warnaar Jz. maakt, onder de aante-
kening dat het gemeentebestuur zich in deze neu-
traal en terughoudend wil opstellen, duidelijk dat 
twee uloscholen in Waddinxveen de kwaliteit van 
dit onderwijs zullen schaden en vraagt om voorstel-
len van beide partijen. Een uitkomst die beide 
partijen voor hun rekening willen nemen, acht hij 
noodzakelijk omdat anders de discussie in de raad 
verder zal gaan en dat dan het oude vuurtje van de 
tweedracht weer zal worden opgestookt.
Het CNS staat open voor suggesties, de Hervormde 
Schoolvereniging sputtert aanvankelijk nog tegen. 
Uit alles blijkt dat men bang is opgeslokt te worden 
door het CNS.
Het keerpunt komt als een aanwezige deskundige, 
mr. Evenhuis, vraagt of het CNS bereid is een 
school te stichten onder een nieuw bestuur of een 
nieuwe stichting. Dan gaat het snel. Beide par-
tijen worden het eens over de contouren voor een 
nieuwe school en gezamenlijk bestuur. Kernpunten 
zijn dat beide partijen elk drie vertegenwoordigers 
in het nieuwe bestuur zullen benoemen, dat een 
zevende bestuurslid afkomstig van een van de 
protestantse kerkgemeenschappen in Waddinxveen 
op gezamenlijke voordracht als voorzitter wordt 
aangesteld en dat de directeur van de school in 
principe afwisselend gereformeerd of hervormd zal 
zijn. 
De betrokken schoolverenigingen werken de over-
eenkomst in drie vergaderingen (5, 11 en 19 janu-

Bij de oprichting van het CNS in 1868 speelden de gereformeerde broeders een hoofdrol ook al was het hervormde volksdeel beduidend 
groter. Om op bestuurlijk niveau gereformeerd en hervormd in evenwicht te houden, werd begin twintigste eeuw afgesproken dat er even-
veel hervormde als gereformeerde bestuursleden zouden zijn. In de loop der jaren deden de hervormde broeders diverse pogingen om hun 
kwantitatieve overwicht bestuurlijk te vertalen, maar die hadden geen succes.
De hervormde dominee Leen Vroegindeweij liet het er echter niet bij zitten. Toen zijn bestuurlijke greep naar de macht mislukte, begon hij 
een beweging om te komen tot een eigen hervormde schoolvereniging. Die werd op 30 maart 1936 opgericht. De strijd om een eigen school 
duurde nog drie jaar en was ongenadig hard, zo hard dat die onder meer leidde tot de kerkelijke afsplitsing – de oprichting van de vereni-
ging Wet en Evangelie, later de Immanuelgemeente – en tot de oprichting van een nieuwe politie partij: de Hervormde Kiesvereniging.

In Het Dorp Waddinxveen jaargang 23 nr. 4 tot en jaargang 24 nummer 3 zijn artikelen opgenomen over deze episode uit de Waddinxveen-
se geschiedenis.

7 Onvoltooid Verleden Tijd, de jubileumuitgave van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs
  te Waddinxveen ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan
8 Raadsnotulen 2 december 1955
9 Notulen overleg college en schoolbesturen op 23 december 1955
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ari 1956) verder uit zodat op 25 januari 1956 de 
eerste bestuursvergadering gehouden kan worden 
van de ‘nieuwe’ christelijke ulo. De eerste bestuurs-
leden van hervormde zijde zijn G. van Tilburg, J.C. 
Noorlander en Jac. van Steijn, die van de zijde van 
het CNS zijn F. van Tol, J. Möhle en H. Kempkes. 
Voorzitter wordt J. Graafland en het hoofd van 
de ‘oude’ ulo R. Zuidema die in 1953 Van Dam 
opvolgde, wordt directeur. Het bestuur zal formeel 
op 1 januari 1957 beginnen als bestuurscommis-
sie van het CNS voor de bestaande ulo totdat een 
nieuw schoolgebouw beschikbaar is. 
De bestaande aanvragen voor een nieuwe school 
worden ingetrokken en in de vergadering van 29 
februari 1956 krijgt het college het mandaat om 
plannen voor een nieuwe school uit te werken. De 
raad acht dan een openbare ulo nog niet oppor-
tuun. In de notulen van de raad van 23 juli 1958 
valt te lezen dat de aanbesteding voor de nieuwe 
school aan de Prinses Beatrixlaan voor f 133.445,- 
is gegund aan de firma Rehorst. Op 1 september 
1959 vindt de opening plaats en kan de nieuwe 

christelijke ulo met 121 leerlingen echt beginnen.

Twintig jaar geleden bestreden het bestuur van het 
CNS en dat van de Hervormde Schoolvereniging 
elkaar nog te vuur en te zwaard. Maar beide par-
tijen beseften heel goed dat het voortbestaan van 
een christelijke ulo in Waddinxveen af hing van hun 
bereidheid tot samenwerking. Die samenwerking 
hebben ze vol gehouden tot 1992 toen De Wadde 
(het fusieresultaat van de christelijke ulo, christelijk 
lager beroepsonderwijs en de christelijke huis-
houdschool De Rank) aanstuurde op een fusie met 
onder meer de openbare Samenwerkingsschool. 
De Driestar in Gouda bood voor de hervormden 
toen een uitweg.
Zoals gebruikelijk in protestantse kring stak ‘de 
principestrijd’ af en toe de kop op. Toen in 1972 
het CNS ophield te bestaan en werd opgevolgd 
door de ‘Vereniging voor Protestants Christelijk 
Onderwijs Groen van Pinksterer’11, moesten de 
statuten van de christelijke ulo tegen het licht wor-
den gehouden omdat het CNS drie bestuursleden 

Overzicht vervolgonderwijs.

De grondslagen
De formulering van de grondslag is altijd een heikel punt geweest, reden om die hier volledig weer te 
geven:
“…haar grondslag is de Bijbel als Gods woord opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die 
door de Synode van Dordrecht anno zestienhonderd negentien zijn vastgesteld.”10 
Volgens de nieuwe statuten van 24 mei 1974 luidt de grondslag:
“Haar grondslag is de Heilige Schrift als Gods woord opgevat naar de Belijdenisgeschriften van de Refor-
matorische Kerken.”
Toen in 1974 de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs werd opgericht om ook het 
lager beroepsonderwijs te kunnen opnemen, bleef de grondslag ongewijzigd. 

10 Statuten van de Stichting voor Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs, 6 februari 1956
11 Onvoltooid Verleden Tijd, de jubileumuitgave van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te 
    Waddinxveen ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan
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leverde. Dat leidde tot een hernieuwde discussie 
over de grondslag die ongeveer twee jaar duurde. 
Toch slaagde men erin het eens te worden over een 
nieuwe formulering (zie kader). Een ander punt van 
discussie was welke bijbel geslaagde leerlingen 
mee kregen: de Statenvertaling of de nieuwe verta-
ling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het 
werd uiteindelijk laatstgenoemde. Aanleiding voor 
een derde geval van principiële meningsverschil-
len was de inhoud van het vak maatschappijleer. 
Enkele hervormde bestuursleden konden zich niet 
vinden in de wijze waarop de docent politieke 
onderwerpen in de klas aan de orde stelde. 
Al die jaren was een belangrijk thema de ruimte 
om het stijgend aantal leerlingen onder te kunnen 
brengen. Waddinxveen groeide immers snel en 
ook al kreeg Waddinxveen vanaf 1962 openbaar 
voortgezet onderwijs (de latere Kohnstamm MAVO) 
en bood de Driestar in Gouda vanaf 1968 een 
alternatief voor hervormde ouders die zich niet in 
het beleid van de christelijke ulo konden vinden, er 
moest steeds ruimte bij.
Al in 1962, drie jaar na de start, was de school 
uitgebreid met twee leslokalen en een vaklokaal. 
Vijf jaar later moest er weer ruimte bij en vroeg 
het bestuur in de brief van 8 april 1967 aan de 
gemeente nog eens twee leslokalen, een vaklokaal 
en een gemeenschapsruimte. Dat ruimteprobleem 
werd tijdelijk opgelost door vanaf 1968 vier lokalen 
beschikbaar te stellen in een houten noodgebouw 

aan de Jan Willen Frisoweg. Vanaf dat jaar werd 
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
verantwoordelijk voor de schoolgebouwen omdat 
toen de Mammoetwet van kracht werd. De school 
heette vanaf dat jaar Prinses Wilhelminaschool 
voor mavo.
Om een lang verhaal kort te maken: er zijn steeds 
meer lokalen nodig waarvoor geen ruimte is op het 
terrein van de school, vanaf 1970 Koningin Wil-
helminaschool voor mavo geheten. Het onderwijs 
wordt dus op meerdere plekken in Waddinxveen 
verzorgd. Nieuwbouw op een andere plek wordt in 
Waddinxveen als enige optie gezien. De gemeente 
deed al in 1971 een aanbod van 9000 m2 grond 
voor f 50,- per m2. Pas in 1974 denkt het ministerie 
ook dat nieuwbouw elders in Waddinxveen nodig 
is. Maar daar zal het voorlopig niet van komen.

Van mavo naar scholengemeenschap
In 1960 was al eens onderzocht of een techni-
sche dagopleiding in Waddinxveen haalbaar was. 
Daarvoor was onvoldoende steun van onder meer 
de grotere ondernemers in Waddinxveen. Gouda 
bleef toen de vestigingsplaats voor christelijk lager 
beroepsonderwijs12. In de loop van 1973 blijkt 
dat dezelfde Christelijke Lagere Technische School 
(LTS) ‘De Nieuwe Vaart’ in Gouda ruimtegebrek 
heeft. Men wil aanvankelijk een dependance in 
Waddinxveen, maar daar steekt het ministerie een 
stokje voor. Dat ziet meer in een scholengemeen-

12 Piet Smit, Avondvaktekenschool, Eenenveertig jaar theoretisch nijverheidsonderwijs, Het Dorp Waddinxveen, 
   jaargang 26 nr. 4, december 2018

Een klassenfoto vermoedelijk uit 1929. 
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schap met meerdere vormen van onderwijs in de 
geest van de Mammoetwet. De heer C. Dijks-
hoorn, directeur van de Christelijke LTS, zoekt dan 
toenadering tot het bestuur van de Christelijke 
Mavo en vraagt wat men denkt van een christelijke 
scholengemeenschap voor mavo en lager beroeps-
onderwijs met wellicht De Rank (christelijk lager 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, (lhno)) als derde 
partij. Daar hebben de heren wel oren naar. Na 
een bespreking op 28 maart 1974 waarin Dijks-
hoorn de gelegenheid krijgt om zijn ideeën voor 
het voetlicht te brengen, concludeert de voorzitter 
dat een werkgroep van deskundigen een voorstel 
moet uitwerken dat uitgaat van twee categorale 
scholen onder één bestuur. De Rank zou zich pas in 
1986 definitief aansluiten.
Op 23 september 1974 is de nieuwe stichting, 
die mavo en lager beroepsonderwijs onder een 
bestuurlijk dak moet brengen, een feit en ze heet 
‘Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs’. De Nieuwe Vaart en de Stichting voor 
Christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs leveren elk 
vier bestuursleden. Laatstgenoemde stichting zal 
in 1976 opgaan in de Stichting voor Protestants 
Christelijk Voortgezet Onderwijs. Dan krijgt ook het 
bestuur een andere samenstelling. De Hervormde 
Schoolverenigingen de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs Groen van Prinsterer leveren 
elk drie bestuursleden, de Nieuwe Vaart vier en het 
bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door één lid. 
De heer M. Dijkshoorn, die Zuidema had opge-
volgd gaat in dat jaar met pensioen. J. Willemstein 
wordt dan de nieuwe directeur.
De scholengemeenschap begint formeel per 1 

augustus 1976, overigens zonder voldoende 
lesruimte. Dat gebrek aan lesruimte is dan ook een 
belangrijk bestuurlijk thema. In de eerste plaats 
was het zaak het reeds bestaande plan voor een 
nieuw te bouwen mavo om te vormen tot een 
gebouw voor mavo en lager beroepsonderwijs ge-
zamenlijk. Daarvoor moesten gemeente (beschik-
baarstelling van voldoende bouwgrond) en het 
ministerie (goedkeuren van een nieuwbouwplan) 
beide meewerken. De gemeente was aanvankelijk 
zeer terughoudend omdat er nog een ander initi-
atief was voor de oprichting van een school voor 
lager beroepsonderwijs (daarover straks meer). De 
onderwijscommissie wilde de raad zelfs adviseren 
geen grond te verkopen aan de protestants-christe-
lijke stichting voor voortgezet onderwijs. Uiteindelijk 

F. van Tol die samen met collega bestuursleden van 
het CNS en de Hervormde Schoolvereniging de stap 
durfden te zetten naar één protestants-christelijke 
ulo. Bron: familiearchief Van Tol

Het nieuwe gebouw van de Christelijke Ulo aan de Prinses Beatrixlaan
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kreeg een protestants-christelijke scholengemeen-
schap de voorkeur en bood de gemeente 9.700 m2 
grond aan ergens tussen de spoorlijn en het kanaal 
voor inmiddels f 120,- per m2.
Ook de molens van het rijk maalden langzaam. 
Nieuwe plannen werden ingediend, plannen die 
aanvankelijk door het ministerie steeds verder 
naar voren werden geschoven, zelfs tot in 1981. 
Uiteindelijk slaagden het schoolbestuur en het 
Waddinxveense college er samen in het ministerie 
te overtuigen van de bittere noodzaak sneller te 
komen tot een nieuw gebouw. Op 1 september 
1978 mocht J. Willemstein de eerste steen leggen 
voor het gebouw dat nu deel uit maakt van het 
Coenecoopcollege. Bijna twee jaar later, op 8 
februari 1980, werd de nieuwe school geopend.
Tot die tijd was het echt behelpen. Er was een plan 
om in Bodegraven een bedrijfsgebouw te huren 
voor het lager beroepsonderwijs maar dat bleek 
uiteindelijk te duur. Dat was ook het geval met het 
plan een noodgebouw neer te zetten op van de 
gemeente te huren grond. Op het hoogtepunt, zo 
u wilt dieptepunt, werd op dertien verschillende 
plekken lesgegeven, behalve in het eigen gebouw 
onder meer in de al eerder vermelde noodloka-
len, het oude gemeentehuis, een ketelhuis aan 
de Tollenslaan en aan de Mozartlaan. Het nieuwe 
gebouw kwam dus echt als een verlossing.
Toen de stichting werd opgericht was men al van 
plan daar later een vereniging van te maken. 
Daarover werd gedurende meerdere jaren van 
gedachten gewisseld. Belangrijk onderwerp was 
opnieuw de grondslag die een aantal ‘partijen’, 
overigens tegen de wil van het hervormde smal-
deel, wilde ‘moderniseren’. Die vereniging kwam 

er uiteindelijk niet. Notaris In ’t Hol adviseerde in 
1983 dat het te ingewikkeld was om de ene rechts-
persoon te liquideren en een nieuwe op te richten.
Een derde thema voor het bestuur was het streven 
om ook de Rank deel te laten uitmaken van de 
scholengemeenschap. Daar wordt in een volgende 
editie bij stilgestaan. 

Protestants-christelijk of openbaar
In een persbericht van oktober 1974 waarin de 
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs haar geboorte aan het publiek bekend-
maakt, uitte het bestuur ook zijn zorgen over de 
problemen waarvoor het christelijk onderwijs zich 
gesteld zag. Dat had niet alleen te maken met de 
neiging van ouders om het onderwijsheil voor hun 
kinderen eerder te zoeken bij scholen die beter 
pasten bij hun uitleg van de leer dan te gaan voor 
gemeenschappelijk protestants-christelijk voortge-
zet onderwijs in Waddinxveen maar ook met de 
pogingen in die tijd om te komen tot een samen-
werkingsschool voor lager beroepsonderwijs.
Een werkgroep, geformeerd door protestants-chris-
telijke, katholieke en openbare verenigingen voor 
voortgezet onderwijs, wilde een school voor lager 
beroepsonderwijs oprichten gebaseerd op dezelfde 
gedachte die ook ten grondslag lag aan de sinds 
1973 bestaande samenwerkingsschool voor havo/
atheneum, formeel een openbare school. Een 
door de werkgroep uitgeschreven enquête waarin 
ouders van de kinderen in de klassen vijf en zes 
van de lagere school werd gevraagd waar hun 
voorkeur naar uitging: samenwerkingsschool of 
een protestants-christelijke lbo, leverde in de ogen 
van de werkgroep voldoende onderbouwing op 

Het gebouw links was deels in gebruik door de Christelijke Ulo, het gebouw rechts was de tijdelijke bouw 
voor de Kohnstamm mavo. 
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om door te zetten. De drie richtten vervolgens een 
stichting op en dienden een aanvraag in voor een 
eigen lager beroepsonderwijs. Ook startte men een 
publiciteitscampagne.
Een zekere A.A. de Bruin, niet alleen lid van de 
LBO-werkgroep maar ook lid van de commissie 
van bestuur van voornoemde samenwerkings-
school, kreeg van de hoofdredacteur van het 
Weekblad voor Waddinxveen, Bert J. Woudenberg, 
de gelegenheid om in drie artikelen van nage-
noeg een volle pagina elk13 te betogen waarom 
protestants-christelijk lager beroepsonderwijs het 
moest afleggen tegen het onderwijs gestoeld op de 
door hem voorgestane samenwerkingsgedachte. 
Met koppen als “Herkerstening op rijkskosten! Dat 
wil een groepje orthodoxe protestanten met LBO 
bereiken” en “Berichtgeving van prot. Stichting is 
misleidend” zette hij in zijn eerste bijdrage fors de 
aanval in op het protestants-christelijk onderwijs. 
Het zou extreme beginselen hanteren, ondemocra-
tisch zijn, discrimineren en misbruik maken van de 
vrijheid van onderwijs. Na deze karikatuur van het 
protestants-christelijk voortgezet onderwijs, ken-
nelijk bedoeld om het licht van de samenwerkings-
gedachte helderder te laten schijnen, plaatste hij in 
twee volgende artikelen de voordelen van het sa-
menwerkingsconcept zoals hij die zag tegenover de 
nadelen van het protestants-christelijk onderwijs. 

De commissie van bestuur van de samenwerkings-
school verklaarde overigens in het Weekblad voor 
Waddinxveen van 30 januari 1975 dat de heer De 
Bruin zijn privémening had verkondigd.
Op initiatief van het gemeentebestuur werden 
nog pogingen ondernomen om beide partijen te 
laten samenwerken, maar in de notulen van de 
protestants-christelijke stichting van 24 maart 1976 
valt te lezen dat die pogingen zijn mislukt omdat 
men het niet eens kon worden over de grondslag. 
Uiteindelijk legt het samenwerkingsinitiatief om te 
komen tot een school voor lager beroepsonderwijs 
het loodje en kan de Stichting voor Protestants 
Christelijk Voortgezet Onderwijs haar plannen 
doorzetten.

Slot
In 1986 zal de protestants-christelijke scholenge-
meenschap worden verrijkt met de Rank, school 
voor christelijk lager huishoud- en nijverheids-
onderwijs en verder door het leven gaan onder 
de naam ‘Wadde’. Negen jaar later gaan de 
Wadde, de openbare professor Kohnstamm mavo, 
de katholieke Don Bosco mavo uit Boskoop en 
de Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum 
gezamenlijk verder als Coenecoopcollege. Het 
laatste artikel in deze reeks zal dit samengaan als 
onderwerp hebben. <

De nieuwe school in de Coenecoop

Bronnen
SAMH
02.05 Archief van de 
gemeente Waddinxveen, 
1936-1975, Notulen en 
bijbehorende vergaderstukken 
gemeenteraad.
06.27 Archief van de Stich-
ting Christelijke ULO, later 
Stichting Christelijke MAVO te 
Waddinxveen, 1956-1976.
06.28 Archief van de Stichting 
voor Protestants Christelijk 
Voortgezet Onderwijs voor 
Waddinxveen e.o.,
1974-1986.
Verder zij verwezen naar de 
voetnoten.

13 Weekblad voor Waddinxveen, edities van 19 december 1974, 2 en 9 januari 1975
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terechtgekomen. 
Een tweede verhaal uit voornoemd dossier wordt 
hierna vrijwel letterlijk weergegeven en waar nodig 
voorzien van een toelichting. 

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. 
Ook de Waddinxveense afdeling van de Landelijke 
Organisatie tot Steun aan Onderduikers heeft infor-
matie 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 Lande-
lijke Knokploegen, inv.no. 33. De Waddinxveense 
informatie is uiteindelijk niet in het gedenkboek 

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 verdienen1. 

Piet Smit

Vergeten oorlogsverhaal

Feestelijke ontsnapping
“Een lid der Feldgendarmerie kwam in 
Waddinxveen een man arresteeren. Deze 
vriend zou zich thuis even verwijderen om 
een jas aan te trekken en smeerde ‘m door 
een keukenraam open te schuiven en kroop 
in een duivenhok. De Mof kon hem niet 
vinden en werd boos. Hij trok zijn revolver 
en bedreigde daarmee de daar in huis zijn-
de schoonzoon die mee moest. Hij bracht 
die schoonzoon op het groepsbureau der 
Marechaussee en stelde één der wacht-
meesters de Prieëlle genaamd voor de ar-

Kerkweg vanaf de Hefbrug
vermoedelijk uit 1941 het

politiebureau (rechts,
het eerste gebouw na de Kerk)

1 Het eerste verhaal dat ging over het vleestransport is gepubliceerd in Het Dorp Waddinxveen, editie 3, 
  september 2018
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restant verantwoordelijk. Dit was een grapje dat 
ze steeds toepasten. Zoo zaten we dan (het was 
Zaterdagmorgen) met die arrestant die toch 
niet kon helpen dat z’n schoonvader gevlucht 
was en die volgens de mof moest blijven tot de 
oude terug was. Goede raad was duur. 
Ik besloot de Feldgendarmerie op te bellen. 
Ik kreeg hem aan de ‘fernsprecher’ Het was 
de obergefreiter Klinz. Ik vroeg hem of hij de 
ontvluchte vent al had. ‘Nein’ t klonk het kort. 
Ik bood hem toen aan hem te helpen en zei 
hem dat ik ook wel eens iets anders wilde dan 
een gewone bekeuring voor een niet brandend 
achterlichtje enz. Hij trapte er in. We spraken af 
dat hij dien Zaterdagavond bij mij zou komen 
en we zouden dan de buurt eens afzoeken. Ik 
had hem gezegd dat hij hem toch nooit alleen 
zou vinden. Dien avond kwamen zij. Klinz met 
een collega een zekere Icks. Een rijksduitscher 
uit Kerkrade. Op de motor. Zwaar gewapend, 
helmen op enz. Maar ….. de val stond open. 
Ze belden bij mij aan. In mijn voorkamer 
waren aanwezig buiten mijzelf en mijn vrouw 
een jong echtpaar, kennissen van ons en twee 
van m’n collega’s. We hadden wat gebakjes 
gehaald (tegen inlevering) en mijn laatste 
goed bewaarde flesch jenever stond klaar om 
onthalsdt te worden. ‘Ze’ kwamen binnen: Ha, 
ist dass die gansche Waddinxveensche Polizei? 
Und wie geht’s ihnen. Handen werden gedrukt 
en een kop ‘kaffee’ wilden ze wel ‘trinken’. Nog 
een kop koffie en een paar gebakjes en toen 
speelde mijn vrouw op de piano Heinzelmän-
nchen wachtparade en onder het genot van 
een borrel zat de heele club te zingen. En zoo 
kwam de stemming er in. Wij zingen of ons 
leven er van af hing. De moffen lieten foto’s 
zien van vrouwen kinderen die we allemaal erg 
mooi vonden en flinke kinderen enz. Het was 

over twaalven toen ze weg gingen en aan geen 
arrestant meer dachten. Ik liet hun uit en vroeg 
buiten wat we nu aan moesten vangen met die 
arrestant die in de cel zat. Ja, ik zou morgen nog 
maar eens ‘anrufen’. In de beste stemming reden 
ze naar Gouda. De volgende morgen was op het 
bureau. Het was Zondagmorgen en de arrestant 
stond naast me toen ik opbelde. Ik kreeg Klinz aan 
de telefoon. Ja, hij was goed thuis gekomen. ‘Wir 
fahren immer und wir komen zurück und bringen 
dan snaps mit.’ Toen over de arrestant. ‘Ach was, 
lass ihn gehn, was machen wir weiter mit den Kerl.’ 
En zoo kon ik mijn ‘arrestant’ meteen feliciteeren 
en hem naar zijn vrouw sturen.” 

Ook dit verhaal is vermoedelijk geschreven door 
wachtmeester Stoop. Verder komen we wachtmees-
ter De Prieëlle weer tegen uit het eerste verhaal. 
Wie nog meer bij de ‘ontvangst’ van de Feldgen-
darmerie waren, vertellen de analen niet. Helaas 
kennen we ook de arrestant niet.

Slot
Hans Geel vertelt in zijn boek Het Dorp Waddinx-
veen in de oorlog dat de vier man sterke politie van 
Waddinxveen de moeilijke taak had allen te vriend 
te houden, zich opportunistisch gedroeg en dat de 
Waddinxveners kritisch waren over de sterke arm. 
Uit de verhalen die bedoeld waren voor de officiële 
geschiedenis van het verzet valt in ieder geval te 
concluderen dat dat opportunisme ook inhield dat 
men risico’s wilde nemen ten gunste van het welzijn 
van de plaatselijke bevolking.
Tot slot nog dit. Op basis van voornoemd dossier 
kan men zich een beeld vormen van de als NSB-
burgemeester bekendstaande C.J.W.H. Stakenborg. 
In het verhaal over het vleestransport lazen we dat 
de burgemeester benaderd werd door de pastoor 
uit Moordrecht en dat hij vervolgens zijn politie 
inzette om de wezen uit Moordrecht van voedsel 
te voorzien. En A.J. de Boon schrijft in zijn eerder 
aangehaald rapport onder meer het volgende: 
“Samen gewerkt met N.S.B. Burgemeester. Deze 
vertelde veel nieuws van de N.S.B. vergaderingen. 
Waarschuwingen bij komende razzia’s op men-
schen en fietsen. Hij verstrekte veel brandstoffen, 
warm water (Jonge kinderen) en veel eten halen in 
Friesland met auto’s”
Hij is dus bij zijn inzet voor de plaatselijke bevol-
king kennelijk toch iets verder gegaan dan “…
iemand die sympathie tracht te winnen door de 
Waddinxveners soms iets te gunnen”, een kwalifi-
catie die Hans Geel optekende uit de monden van 
zijn bronnen.2 <  

Dit zijn volgens de beschrijving 
Snoek (links) en Witte

2 Hans Geel, Het Dorp Waddinxveen in de oorlog 1940-1945, 2015 een uitgave van Burger boek en kantoor 
  B.V. Waddinxveen, bladzijde 57
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Straatfotograaf Jan de Kiek, oudere Waddinxveners 
kennen hem nog, evenals inwoners van onder 
meer Gouda, Boskoop, Woerden en Bodegraven. 
Zijn echte naam is Jan Furrer en hij werkte in 
de hele Rijnstreek. Velen hebben nog door hem 
gemaakte foto’s in een oude schoenendoos. En 
die zijn vaak nog verrassend goed van kwaliteit 
na al die jaren. Voordat we de persoon in kwestie 
onder de loep nemen, verdiepen we ons eerst in de 
familie Furrer.

Zwitserse huurlingen
Furrer is geen Nederlandse naam. De familie 
Furrer, Fürrer of Förrer komt oorspronkelijk uit Zwit-
serland, uit het kanton Luzern. Er zijn meer Zwitsers 
in Gouda terecht gekomen. We kennen families 
met namen als Hersche, Imholz, Kuster en Signer. 
De leden van die families stammen allen af van 
soldaten van het Zwitserse regiment nummer 32, 

Tegenwoordig fotografeert men veel gemakkelijker en veelvuldiger dan
vroeger. Wie gebruikt er niet te pas en onpas zijn smartphone? 

Cees Verlooij

straatfotograaf jan de kiek

waarvan delen gelegerd waren in de Sint-Jorisdoe-
len aan de Lange Tiendeweg.
Hoe kwamen die soldaten daar? In 1813 keerde 
Willem, prins van Oranje, terug uit Engeland om 
twee jaar later koning van Nederland te worden. 
De oorspronkelijke Nederlanden, Vlaanderen, 
Wallonië en Luxemburg waren samengevoegd tot 
één staat die moest dienen als buffer tegen het 
potentieel gevaarlijke Frankrijk. Net als vóór de 
Franse tijd, werd het leger versterkt met enkele 
Zwitserse regimenten. Een daarvan is Regiment 
nummer 32. Aan dit regiment mankeerde het een 
en ander. Zo was de commandant, Louis d’Auf 
der Mauer de Schwanau, tot in zijn haarwortels 
corrupt. Hij stak onder meer geld bestemd voor het 
regiment in eigen zak en huurde onbetrouwbare en 
zelfs criminele elementen in. Na zuivering van de 
onbetrouwbare lieden waaronder de commandant, 
kwamen delen van het regiment in Gouda terecht. 

Jan Furrer,
afbeelding verkregen

via Parel aan de Gouwe

Flankeur en Fuselier van het
Regiment Zwitsers no. 32.

Bron 00112051/022 (buitentekst-
illustratie, uniformvoorstelling),
Het militaire leven, Nederlands 

Nationaal Militair Museum,
Soesterberg
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“Zorgzaam diept hij een klein velletje fotopapier op uit zijn geheimzinnige, houten kastje.
‘Weet je wat de zaak is? Ik moet altijd werken in de drukte. De een duwt tegen je aan, de ander staat aan 
je hoofd te praten. Kijk, dan wordt het erg moeilijk om goed werk af te leveren. 
Jongens! Pas effe op mijn kastje!”
De tweeënzeventig jaar oude Jan Furrer, beter bekend als Jan de Kiek, zwaait naar een paar jongens, die 
in kleine het plantsoentje voor het Bodegraafse station aan het spelen zijn.
‘Tuurlijk. Ome Jan’, is hun spontane antwoord en Jan de Kiek troont ons mee naar het dichtstbijzijnde café 
om te praten over zijn even merkwaardige als geliefde beroep: reizend straatfotograaf. Merkwaardig om-
dat hij gebruik maakt van een systeem dat een halve eeuw geleden alom in de fotografische wereld werd 
toegepast en dat toen gold als het toppunt van snel werken. Jan de Kiek heeft guitige, levendige oogjes, 
die je onderzoekend aankijken. In zijn beroep heeft hij een flinke dosis mensenkennis opgedaan en zijn 
taxerende blik bewijst dat hij snel klaar staat met zijn oordeel over iemand. 
‘Als fotograaf moet je de mensen ook goed kennen,’ vindt Jan Furrer, die nu 47 jaar lang heel Neder-
land doortrekt met een zelfgebouwde camera annex donkere kamer. Het is een heel vernuftig kastje. Op 
daglichtpapier maakt Jan de Kiek een opname door een grote lens. Hoe lang het papier belicht moet 
worden? ‘Nou, gewoon, een paar tellen. Als de zon niet schijnt, een paar tellen langer’”. 

Dit is een deel van het 
artikel over Jan de Kiek 

dat verscheen in het Leids 
Dagblad van 6 november 

1965 en in het Utrechts 
Nieuwsblad van 8

november 1965. 

De Zwitserse regimenten werden in 1829 opgeheven, 
en vervolgens kon een deel van de Zwitserse soldaten 
op individuele basis dienst nemen in het Nederlandse 
leger1.
Eén van die soldaten is was korporaal Johann Bangra-
tius Fürrer, geboren in de plaats Pfeffikon, Zwitserland. 
Hij trouwt in 1823 met de Goudse Cornelia Verbarens. 
Johann is dan al uit dienst en verdient de kost als lood-
witmakersknecht in de witloodmolen van de onderne-
mers Lambert en Vlielander van den Berg. Cornelia 
overlijdt al spoedig waarna Johann in 1830 trouwt met 
de Goudse naaister Magdalena Verbarens, een zus 
van zijn eerste vrouw.

Jan Furrer
Fotograaf Jan Furrer werd geboren in Gouda op 16 
november 1892 als Johannes Martinus. Hij was de 
achterkleinzoon van Johann. Zijn geboortehuis staat in 
de Boomgaardstraat, een typische arbeidersbuurt.
Hij begint als drukker. In 1921 vertrekt hij naar 
Loosduinen maar in 1924 is hij weer terug in Gouda. 
Omstreeks die tijd moet hij als straatfotograaf aan 
de slag zijn gegaan. Jan heeft een houten camera 
van het Duitse merk Velophot. Door zijn jarenlange 
ervaring lukken de foto’s altijd. Een paar tellen belicht 
hij zijn kleine velletje papier, dan rommelt hij wat in 
de kast van de camera. Er verschijnt eerst een negatief 
beeld dat Jan fotografeert door het in een klem voor 
de lens van de camera te zetten en opnieuw de sluiter 
te openen. Furrer is als het ware een levende belich-
tingsmeter. Zwarte ‘mouwen’ geven toegang tot het 
binnenste van de camera waar zich onder meer een 
reservoir ontwikkelaar, een chemische stof benodigd 
voor de productie van foto’s, bevindt. We laten Furrer 

Een foto begin jaren 50 gemaakt door Jan Furrer van de ouders van Cees Verlooij:
Piet Verlooij en Riet Verlooij-Klijn op de Boskoopse Hefbrug. Bron: familiearchief

1 Zie onder meer Henk Povée, Een Zwitserse kolonie in 
negentiende-eeuws Gouda, De Tidinge van Die Goude, 
2002 nummer 4
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aan het woord.
“Dan kijk ik hier door dit rode glaasje of m’n beeld 
goed opkomt,” legt hij uit. “Dan gaat-ie in het 
andere bakje om te fixeren. Na een paar minuten 
is de foto klaar. Mijn klanten zijn altijd tevreden, 
en dat is ook de bedoeling. Het is in de moderne 
tijd een hele opgave om met dit systeem te werken. 
Zo is er bijvoorbeeld geen goed papier te krijgen. 
Vroeger had ik veel sneller materiaal dan nu. Zie 
je, het raakt er een beetje uit, mijn systeem, het 
Duitse systeem Blitz. Ik heb mijn hele leven goed 
kunnen verdienen met dit werk. De mensen komen 
altijd, iedereen vindt het prachtig om op de kiek te 
gaan.”
Te voet en later op de fiets trekt Jan het land door. 
“Een prachtige tijd heb ik gehad.” Met glimmende 
ogen vertelt Jan dat hij diep Brabant in trok, 
omdat de mensen daar zo aardig zijn. “Mijn eigen 
woonplaats is Gouda, maar omdat ik het de laatste 
jaren wat rustiger aan wil doen, werk ik op het 

ogenblik niet zo ver meer van huis. Hier en in de 
buurt, voornamelijk de Rijnstreek.” 
Jan zal nooit trouwen. Hij woont met zijn oude 
vader en twee ongehuwde zussen, Josephina en 
Johanna Maria in de St.-Josephstraat. Een buurtge-
noot doet in de Goudse Courant van 2005 verslag 
van zijn ervaringen uit de jaren vijftig. “Ik wil nog 
iets vertellen over een zeer aparte familie, namelijk 
de familie Furrer. Opa Furrer (vader Franciscus 
red.) een man die ouder dan negentig jaar geweest 
moet zijn, zag je regelmatig zeulen met takkenbos-

sen. Hij woonde er met twee ongetrouwde dochters 
en een ongetrouwde zoon. De dochters heetten 
Anna en Fie, van wie gezegd werd dat ze zo mooi 
viool konden spelen. Je zag hen vaak met de 
honden wandelen. Ze zagen er nogal excentriek 
uit. De kleurrijkste figuur echter was de zoon, Jan 
Furrer. Wij noemden hem spottend de hoffotograaf. 
Op een krakkemikkige fiets struinde hij de Goudse 
straten en omgeving af. Zijn fotoapparatuur was 
met touwtjes op zijn fiets vastgebonden. Hij maakte 
vaak spontane foto’s van kinderen die op straat 
speelden. Later probeerde hij die dan aan de ou-
ders te verkopen. Het fotoapparaat steunde op een 
houten statief. Jan dook met zijn hoofd onder een 
zwarte lap en kiekte. Je kon hem overal en nergens 
tegenkomen.”

Het einde
Op de Raam, rijdend op zijn krakkemikkige fiets is 
Jan onwel geworden. Hij is toen naar het zieken-

huis gebracht. Zijn camera die hij bij zich had, 
leek aanvankelijk verdwenen te zijn. Later blijkt dat 
die na het overlijden van Jan Furrer in het bezit is 
gekomen van een goede vriend van hem, ene Van 
Buuren. Bij het uitruimen van een opslagplaats van 
een huisje aan het Verbrande Erf bij de Groeneweg 
komt de camera weer tevoorschijn. Hij komt in het 
bezit van de oud-archivaris van de St.-Janskerk 
die later streekarchivaris in Tiel wordt. De camera 
stond daar in 2008 nog steeds.2 <

2 Wim Veerman, De ziel’ van Jan de Kiek staat in Tiel, De Tidinge van Die Goude, 2008 nummer 1

Een houten camera van
het Duitse merk Velophot.
Bron: https://allegro.pl

Een foto gemaakt schuin
tegenover het station van (vlnr.) 
Piet Struik, Rien Meiderwijk, 
Wim Rip en ..Grootendorst 
door Jan de Kiek.
Bron: archief familie Rip
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Het klinkt vrij abstract: de protestants-christelijke scholengemeenschap moest 
op meerdere plaatsten onderwijs geven doordat een adequaat schoolgebouw 
ontbrak. Voor leerlingen was dit echter heel concreet.

Dick-Jan Thuis

Naar school in Waddinxveen
Kriskras door het dorp

Onze huisarts, die het ook geen goed idee vond 
om Dick-Jan door weer en wind naar Gouda te la-
ten fietsen, en de hoofdonderwijzer moesten samen 
behoorlijk hun best doen maar uiteindelijk mocht ik 
naar de Koningin Wilhelmina Mavo-LTS.
Op de allereerste schooldag was het voor mij 
al duidelijk dat ik nogal verschilde van de ove-
rige leerlingen, althans zo voelde het. Vanaf het 
schoolplein aan de Prinses Beatrixlaan werd iedere 
nieuwe leerling netjes met de voornaam naar bin-
nengeroepen. Zo werden omgeroepen Leon, Paul, 
Ad, Rien enz. en ja hoor, toen ik mijn doopnaam 
Theodorus Johannes Thuis hoorde, ging ik als 
puber door de grond. Gek genoeg was ik blijkbaar 
de enige die dit zo beleefde want er werden nooit 
grappen over gemaakt.
In het jaar 1978 was er nog een probleem: toen 
werd pas begonnen met de nieuwbouw in de 
Coenecoop. Daarom moesten wij aanvankelijk 
kriskras door heel Waddinxveen fietsen. Wij had-
den natuur- en wiskunde in het hoofdgebouw 
aan de Prinses Beatrixlaan en het kon gebeuren 
dat je dan van daar naar de Tollenslaan (Ketelge-
bouw) moest om het vak metaal te leren. Als het 
lesuur voorbij was, stapte je op de fiets om achter 
de Mauritslaan (ter hoogte van de Praktijk voor 
Fysiotherapie Gaikema) een uurtje geschiedenis te 
krijgen. Vervolgens gingen we vijftig minuten later 
op de fiets naar een noodgebouwtje achter de 
Samenwerkingsschool voor de les aardrijkskunde. 
En hup, daarna op het fietsje naar de Mozartlaan 
waar een houten schoolgebouw stond . Daar 
kregen we Engels. Het kwartiertje pauze hadden 
we nodig om op tijd in de gymzaal achter het 
Koningin Wilhelminaplein te komen, anders was je 
te laat en kreeg je de wind van voren. Na de gym 
richting Jan Willem Frisoweg voor handenarbeid in 
een houten gebouw aan de Ringdijk. Dan was het 
nog niet klaar en moesten we als een haas naar de 
Prinses Beatrixlaan om de Nederlandse taal onder 
de knie te krijgen. Ten slotte vertrokken we naar de 
houten barakken van het oude gemeentehuis aan 
de Zuidkade voor de laatste uurtjes houttechniek.
Al met al denk ik dat ik in dat schooljaar net zo 
veel kilometers heb gefietst als wanneer ik naar de 
lts in Gouda was gegaan.

Hoofdgebouw aan de
Prinses Beatrixlaan

1 Dat gebouw stond naast wat nu Medisch Centrum West heet

Ik zat op de rooms-katholieke St.-Paulusschool 
in de zesde (dus hoogste) klas, toen de hoofdon-
derwijzer Van der Zijden mij in zijn kantoor riep. 
“Dick-Jan, ik wil het met jou eens over je toekomst 
hebben, ga zitten.” Als ventje van twaalf jaar was 
ik natuurlijk nog helemaal niet met mijn toekomst 
bezig. Voetballen, dát was mijn passie. Van ‘s mor-
gens vroeg tot ‘s avonds laat kon je mij met mijn 
vriendjes vinden op schoolpleinen en grasveldjes in 
de Oranjewijk. Bedenken wat ik later wilde worden 
was nog een ver-van-mijn-bedshow.
Meneer Van der Zijden maakte mij duidelijk dat 
er met mijn niveau eigenlijk weinig te kiezen viel. 
Het zou de lagere technische school (lts) in Gouda 
moeten worden. Dat viel me rauw op mijn dak. 
“Dat is wel erg ver fietsen,” spookte direct door 
mijn hoofd en omdat mijn gezondheid het nogal 
eens liet afweten (astma), zag ik dat niet zitten. 
Thuisgekomen vertelde ik mijn ouders wat er die 
middag besproken was en met moeite mijn tranen 
bedwingend zei ik hun dat mij dat niet ging lukken, 
elke dag naar Gouda fietsen.
Mijn moeder zou er weleens achteraangaan. 
Zogezegd zo gedaan en mijn ouders kwamen 
erachter dat er in Waddinxveen in 1976 ook een lts 
gesticht was. Een en een is twee, dachten wij. Maar 
zo eenvoudig was dat niet. Het was een christelijke 
school die ons als niet-praktiserende katholieken 
waarschijnlijk niet direct warm zou ontvangen. 
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400 jaar Remonstranten
In 2019 bestaat de Remonstrantse Broederschap 400 jaar. De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen
is net zo oud en geeft een boek uit getiteld “400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen”.
De presentatie van het boek is op 18 mei 2019 in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59 in
Waddinxveen, kerk open om 16.00 uur, start presentatie 16.30 uur. 
Ruud van den Bosch (lid nr. 1640) is de auteur van het boek. Hij publiceerde artikelen over de remon-
strantse kerk in Het Dorp Waddinxveen maart 2000 en juni 2009.

Bericht van de penningmeester
Eind maart zal de contributie worden afgeschreven van leden die een incassomachtiging hebben
afgegeven.

Aanwinsten
Piet Grootendorst: archief sociaal platform 1998-2019.
Hannie Glasbeek: carbidlamp circa 1950 (Verheul fabriek).
Gerard den Dekker: TV-loep/ leeshulp van Rehan Electro.
J.M.F. van Stijn: vier foto’s van de hefbrug.
H.C.J. Roijers (burgemeester Waddinxveen 2004-2009): acht boeken m.b.t. Waddinxveen, een koek-
trommel De Vlaam.
Gerard Gerts: achtmaal archief Tuincentrum Gerts.
SUPERMARKT PLUS: Monopoly versie Waddinxveen.
Gemeente Waddinxveen: Oude burgemeestersketen, twee oranjelinten met penning ‘wethouder van 
Waddinxveen’ en ‘secretaris van Waddinxveen’, drie zwart/gele linten, twee met penning ‘wethouder van 
Waddinxveen’ en een met ‘secretaris van Waddinxveen’ penning in reliëf, twee zwart/gele linten met pen-
ning: ‘secretaris van Waddinxveen’ en ‘wethouder van Waddinxveen’, penning gegraveerd, een fotoboek 
‘9 Juni 1920/ 9 December 1931’ bij gelegenheid van 12,5 jaar burgemeester Troost.
A.A. Wiekart: twee leesboekjes uit 1948 afkomstig van de KWA op de Oranjelaan, via marktplaats: 
hoepel Waddinxveen.
C. Gerts: 28 speldjes betrekking hebbend op Waddinxveen.
Gered Gereedschap: zes gevelornamenten Kerkweg Oost 214, schetsplaat hefbrug.
T. de Mik: zes schaafjes en Sliedrecht speelgoed.
Mw. Kemkes- van der Hooft: twee archiefstukken en twee vaasjes.
Henk de Heer: drie miniatuur koetsen Sliedrecht en vijfentwintig houten miniaturen eigen ontwerp.
Klokkenkastfabriek Janmaat: archiefstukken Johan Luiten meubelfabriek.
Fam. Oosterom: aquarel boerderij Oosterom nabij de Coenecoopbrug.

Nieuwe leden
J.L. van der Wal
A.R. Bezoen
F. Vleij
A. van Velde-Gründmann
H. van Dijk

Verenigingsnieuws





A. de Waardt

Vis Waddinxveen b.v.

Glasbeek Finish b.v.

JABEWA Engineering

P.G. Boere

B. Beuker

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

D.C. van Doorn



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


