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Samenwerkingsschool
Een schooltype dat niet
in de wet voorkwam

Soms heeft een molen drie levens

Pieter grootendorst
Van brood naar bus

Verenigingsnieuws

Redactioneel
Uw hoofdredacteur moet zich eerst verontschuldigen. Op het eerste nummer van 2019 is per 
abuis blijven staan dat het om jaargang 26 gaat, dat moet uiteraard jaargang 27 zijn. Verder 
stond bij de afbeelding uit vermoedelijk 1941, gemaakt vanaf de Hefbrug, dat het gebouw naast 
het schoolplein al het politiebureau was. Dhr. D. Smith wees mij erop dat in die tijd de politie nog 
in het toenmalige gemeentehuis was ondergebracht
In dit nummer gaat het openingsartikel over het ontstaan van de Samenwerkingsschool, een van 
de voorgangers van het Coenecoop College dat, zoals u ongetwijfeld weet, in 2020 zijn vijfen-
twintigjarig bestaan viert. Het laatste traject naar de fusie komt in het volgende nummer aan de 
beurt.
Co Keizer gaat in zijn bijdrage in op de geschiedenis van de molen ‘De Hoop 2’, een molen die 
zijn bestaan begon in de polder van Reeuwijk vlakbij Bodegraven, vervolgens een tijd maalde in 
Waddinxveen aan de Zuidkade en zijn bestaan eindigde in Harderwijk.
Ton Broer en uw hoofdredacteur interviewden enige tijd geleden Piet Grootendorst. Een weergave 
van dat interview vormt de derde bijdrage in dit nummer.

De redactie wenst u veel leesplezier
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5  I  Het dorp Waddinxveen

Het plan was in de laatste bijdrage van de reeks 
over het voortgezet onderwijs in Waddinxveen de 
fusie te bespreken die leidde tot de oprichting van 
het Coenecoop College dat in 2020 zijn vijfen-
twintigjarig jubileum viert. Bestudering van het 
archiefmateriaal leidde tot een andere opzet. Het 
pionierswerk dat nodig was om te komen tot de 
Samenwerkingsschool, een van de voorgangers 
van het Coenecoop College, verdiende extra 
aandacht. 
Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw kende het 
onderwijs maar twee smaken: openbaar of bij-
zonder onderwijs. Voor Waddinxveen, dat in 1970 
nog maar 17.5001 inwoners telde, zou één school 
voor havo/atheneum het hoogst haalbare zijn. Een 

De CvB van de Samenwerkingsschool, kennelijk bezig de plek te bekijken waar de school moet komen.

Piet Smit

Samenwerkingsschool
Een schooltype dat niet in de wet voorkwam

voldoende aantal leerlingen was een voorwaarde 
voor financiering van een school en of dat er zou 
zijn, stond niet bij voorbaat vast. Zo was het niet 
denkbeeldig dat de protestantse zuil, die immers 
al een mavo had, een eigen havo/atheneum wilde 
gaan stichten. Ook was de vraag of ouders met 
een protestantse of katholieke achtergrond hun 
kinderen niet liever naar een school van eigen sig-
natuur zouden willen sturen in bijvoorbeeld Gouda 
of Alphen aan den Rijn.
Het moest dus een openbare school worden omdat 
alleen die toegankelijk zou zijn voor leerlingen van 
alle gezindten. Maar de ouders moesten wel bereid 
zijn hun kinderen aan een ‘neutrale school’ toe te 
vertrouwen. Dat vroeg om bijzondere maatregelen.

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw kende Waddinxveen geen onderwijs 
dat direct voorbereidde op universiteit of hogeschool. Daar moest verande-
ring in komen, vond het gemeentebestuur. De te verwachten groei van het 
aantal inwoners rechtvaardigde een school voor havo/atheneum.

1 CBS
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In den beginne
“Dertig januari 1970. Twintig uur. Achttien ouders. 
Religieus, maatschappelijk en politiek gemêleerd 
gezelschap. Ze pasten net in de huiskamer van één 
van hen. Koffie. Samengekomen nadat drie van 
hen de koppen hadden samen gestoken, hadden 
gesproken over een HAVO-Atheneum voor alle 
kinderen in Waddinxveen.”
Zo begint A.A. de Bruin zijn weergave van de 
geschiedenis van de Samenwerkingsschool in het 
informatiebulletin dat werd uitgegeven ter gelegen-
heid van het tienjarig bestaan van de school. Inder-
daad een belangrijke stap maar niet de eerste.
Het gemeentebestuur had al voor die tijd initi-
atieven genomen om een (openbare) havo in 
Waddinxveen te krijgen. Het had daartoe een 
voorstel ingediend bij het Centraal Orgaan voor 
het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs (COGVO). 
Voor deze instantie lagen Gouda en Alphen aan 
den Rijn echter meer voor de hand. Daar kon het 
college wel mee leven. De sterke groei van het 
aantal inwoners zou een latere aanvraag meer 
kansen bieden.
Dat was tegen het zere been van enkele raadsle-

den2. Volgens onder meer de heren A.H. van Gent 
(PvdA) en J.H. Mol (VVD) had het college eerder 
toegezegd bezwaar aan te tekenen, onder meer 
omdat het COGVO was uitgegaan van bevolkings-
cijfers uit 1960. Na een lange gedachtewisseling 
besloot het college zijn voorstel tot acceptatie van 
het COGVO-rapport in te trekken.
Daarmee was voor de raad de kous nog niet af. 
Op verzoek van de voornoemde heren Van Gent, 
Mol en T. Lammertse (PvdA) kwam de raad op 8 
september 1969 in spoedzitting bijeen. De drie 
raadsleden wilden dat het college een aantal van 
de aangevoerde bezwaren tegen het COGVO-
rapport openbaar maakte, de aanvraag voor een 
havo handhaafde en toezegde dat ‘met moderne 
methoden’ de behoefte aan een plaatselijke havo 
zou worden onderzocht om op basis van die 
uitkomsten een tegenrapport op te stellen. P.F.J. van 
Schie (KVP) sloot zich aan bij dit voorstel evenals de 
voltallige VVD-fractie. Het college zegde na lang 
beraad toe de genoemde bezwaren ter kennis te 
brengen van het COGVO en de aanvraag voor 
een havo te handhaven.
Dit bracht de bal wel aan het rollen. In oktober 

In 1968 werd de wet op het voortgezet onderwijs, bekend als de Mammoetwet, van kracht. Daarin kregen alle schoolsoorten voor voortge-
zet onderwijs één wettelijke basis. Deze wet introduceerde drie categorieën voortgezet onderwijs: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(vwo), algemeen vormend onderwijs (avo) en beroepsonderwijs (bo). Tot het vwo behoorden de schooltypen gymnasium, atheneum (opvolger 
van de hbs) en het lyceum (een combinatie van de eerste twee). De havo behoorde, naast onder meer de mavo, tot de categorie algemeen 
vormend onderwijs. Met een afgeronde havo-opleiding kon een leerling naar een hogeschool.
De Mammoetwet regelde ook de financiering van scholen voor voortgezet onderwijs. Het rijk betaalde de school als die voldeed aan een 
aantal voorwaarden waarvan het verwachte aantal leerlingen een heel belangrijke was. Een school die voldeed aan de voorwaarden werd 
op het scholenplan geplaatst vanaf een bepaald jaar.
Met het doel gemeenten een krachtige stem te geven tegenover het rijk, werd door de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) het 
Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs (COGVO) opgericht. Daarin werkten de aangesloten gemeenten samen bij de 
planning van scholen voor voortgezet onderwijs.

Overzicht vervolgonderwijs in Waddinxveen 

2 Raadsvergadering 28 augustus 1969
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1969 probeerde het college het bestuur van de 
christelijke mavo te bewegen tot een gezamenlijke 
aanpak, maar dat mislukte. Datzelfde bestuur wei-
gerde later ook, samen met de besturen van de an-
dere protestants-christelijke verenigingen voor het 
lager onderwijs, toe te zeggen dat het geen eigen 
poging zou ondernemen een havo/atheneum voor 
de eigen zuil op te richten. Toch zette het college 
door en tijdens de behandeling van de algemene 
beschouwingen in november 1969 beloofde het te 
overleggen over “het houden van een enquête over 
het belangstellingspercentage voor een openbare 
h.a.v.o., in het bijzonder bij de ouders in de confes-
sionele bevolkingsgroepen” en suggereerde dat 
bij de stichting van een neutrale havo het initiatief 
van de ouders zou moeten uitgaan3. Mede naar 
aanleiding van deze suggestie kwamen de eerder-
genoemde achttien op 30 januari 1970 bij elkaar 
om de idee van een neutrale havo op initiatief van 
de ouders verder uit te werken.
De uitkomsten van de enquête bevestigden de 
haalbaarheid van het initiatief. De ouders van de 
leerlingen van de verschillende zuilen waren in 
overgrote meerderheid voor een samenwerkings-
school (openbaar: 95%, protestantschristelijk 
80% en katholiek 93%). In een brief van 8 januari 
1971 vroeg het college aan het COGVO alsnog 
een openbare havo/atheneum te plaatsen op het 
scholenplan 1973-1974-1975. Het concept werd 
een samenwerkingsschool genoemd (onder meer 
in Zoetermeer en de Bijlmer werd daar ook aan 
gewerkt) met een zo groot mogelijke invloed van 
de betrokken ouders die ook mochten kiezen welke 
lessen levensbeschouwelijke vorming hun kinderen 
zouden volgen. 

De start van de school
Als een gemeentebestuur een aanvraag indient 
voor de oprichting van een school, is er per defini-
tie sprake van een openbare school, ook al wordt 
die samenwerkingsschool genoemd. Maar een 
aanvraag volstaat niet. Het oprichten en besturen 
van een school vraagt veel werk en dat besteedde 
het gemeentebestuur uit aan de commissie van 
bestuur (CvB) van de Samenwerkingsschool voor 
havo/atheneum te Waddinxveen. Die werd op 8 
november 1971 door burgemeester C.A. van der 
Hooft geïnstalleerd en bestond uit tien leden en 
even zoveel plaatsvervangende leden. Drie op 5 ja-
nuari 1971 opgerichte verenigingen voor voortge-
zet onderwijs in samenwerkingsverband (openbaar, 
katholiek en protestants-christelijk) leverden ieder 
drie bestuursleden en hun plaatsvervangers. Het 
tiende bestuurslid, de wethouder van onderwijs 
P. Lips, werd voorzitter (in 1974 opgevolgd door 

A.H. van Gent). De leden en plaatsvervangende 
leden van de CvB waren in de vergadering van 
29 juli 1971 al officieel benoemd door de raad. 
De CvB was namelijk formeel een raadscommissie 
(de gemeentewet artikel 61 stond toe dat de raad 
commissies kon benoemen waarvan de leden geen 
raadslid waren) en werd aanvankelijk bijgestaan 
door een secretarieambtenaar. Later kon een eigen 
administrateur worden benoemd.
De drie verenigingen voor voortgezet onderwijs in 
samenwerkingsverband formeerden samen een 
coördinatiecommissie. Die fungeerde als een soort 
raad van toezicht voor de CvB en bevestigde zo de 
beoogde, grootst mogelijke invloed van de ouders. 
De drie verenigingen zouden later (1977) fuseren 
tot één vereniging met drie secties. Deze constructie 
vertoonde overigens grote overeenkomsten met de 
wijze waarop het bestuur van de christelijke mavo 
werd samengesteld: twee verschillende verenigin-
gen voor protestants-christelijk onderwijs benoem-
den elk evenveel leden voor het bestuur van de 
school4. 
De CvB ging voortvarend aan de slag en hoopte 
met het schooljaar 1973-1974 te kunnen begin-
nen. Werkgroepen werkten diverse aspecten nader 
uit. Zo was er een werkgroep levensbeschouwing 
die inhoud moest geven aan het vak ‘kennis van 
het geestelijk leven’ op een zodanige manier dat 
de elke leerling in de gelegenheid werd gesteld 
levensbeschouwelijk onderwijs te krijgen van een 
docent uit eigen kring.
Een andere werkgroep ging aan de slag om samen 
met het gemeentebestuur een beheers-verordening 
op te stellen die de formele verhouding regelde 
tussen het gemeentebestuur en het CvB. De CvB 
kreeg daarin bijna alle bevoegdheden voor het be-
sturen van de school overgedragen, behoudens die 
zaken die het budgetrecht van de gemeenteraad 
betroffen. De beheers verordening bleef overigens 
nog jaren een onderwerp van discussie tussen de 
CvB en het gemeentebestuur en werd verscheidene 
keren aangepast.
Een school heeft leslokalen nodig. De taak van de 
werkgroep bouw was ervoor zorgen dat die lokalen 
er kwamen. De werkgroep moest twee sporen 
volgen: oplossingen zoeken voor de tijd dat er nog 
geen eigen gebouw was en zorgen voor dat eigen 
gebouw. Tot de opening van het eigen gebouw zou 
de Samenwerkingsschool schoollokalen gebruiken 
op diverse plaatsen in Waddinxveen. Het begon 
met vijf lokalen van de toenmalige Savornin Loh-
manschool aan de Lindengaarde. Later werd er 
ook lesgegeven in onder meer het ketelhuis aan de 
Tollenslaan, De Bonkelaar en beschikte men over 
een tijdelijke behuizing aan de Staringlaan. 

3 Raadsvergadering 20 november 1969
4 Piet Smit, Christelijk voortgezet onderwijs Een stevig fundament, Het Dorp Waddinxveen,
  jaargang 28 nr. 1, maart 2019

Wethouder onderwijs en eerste 
voorzitter van de CvB, P. Lips
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De vraag bleef wanneer kon worden overgegaan 
van planning naar realisatie. Het gemeentebestuur 
besefte de tijdsdruk en was bereid de start van de 
school met ca f 2.000.000, - voor te financieren. 
Dat viel overigens bij het ministerie niet in goede 
aarde en leidde zelfs tot Kamervragen. 
Het verlossende woord kwam met de publicatie van 
het scholenplan 1973-1975 in de Staatscourant 
van 27 oktober 1972. Nu kon bijvoorbeeld ook 
personeel worden aangenomen. Zo werd op 12 
maart 1973 drs. M. Verhoog tot rector benoemd.
Uiteindelijk kon de school in het schooljaar 1973-
1974 beginnen met 127 leerlingen voor de havo. 

Nieuwbouw
Een nieuwbouwproces waarvoor het ministerie niet 
alleen toestaat dat er gebouwd wordt en binnen 
welk budget, maar zich ook met van alles en nog 
wat bemoeit, wordt per definitie een bureaucra-
tisch hoofdpijndossier. De details worden u hier 
bespaard.
Eerst was de gemeente aan zet om de grond 
beschikbaar te stellen voor de bouw van de school 
voor havo/atheneum. Dat werd het gebied tussen 
de spoordijk en het Kanaal, oorspronkelijk bestemd 
voor sportdoeleinden. De bestemming moest dus 
gewijzigd worden en de grond onteigend en bouw-
rijp gemaakt. Uit de dossiers blijkt niet dat hierdoor 
vertragingen zijn ontstaan. Later werd op die plaats 
ook gebouwd voor de protestants-christelijke scho-
lengemeenschap voor mavo en lbo5. 
De school, voor negenhonderd à duizend leerlin-
gen in de verwachte eindsituatie, moest in twee fa-
sen worden gebouwd. Op 20 januari 1975 gaf het 
ministerie toestemming voor de eerste fase en op 
11 september 1975 voor de tweede. Het ministerie 
had bedacht dat het ‘versoberde elementenbouw’ 

moest worden hetgeen o.a. betekende dat ook de 
architect minder kostte. Gelukkig kon het ministerie 
uiteindelijk leven met de door gemeente en CvB 
gekozen architect Stuurman.
Een apart probleem vormden de noodzakelijke 
sport- en gymnastiekvoorzieningen. Het ministerie 
wilde daarvoor eerst de voorgeschreven lokalen, 
gemeente en CvB wilden daarvoor de al door de 
gemeente geplande sporthal inzetten. Er moest 
nog heel wat water door de Gouwe voordat men 
het eens werd: de school zou de sporthal overdag 
gebruiken, daarbuiten kon de hal door derden ge-
exploiteerd worden. De gemeente kon zo een deel 
van het ‘gemeentelijk sporthalgeld’ inzetten voor 
sporthallen elders in de gemeente. 
De eerste paal voor fase 1 ging op 16 mei 1975 
de grond in. In april 1976 werd deze eerste fase 
opgeleverd die alleen ruimte bood voor de al aan-
wezige ongeveer 450 leerlingen. De bouw van fase 
2 zou pas beginnen in januari 1977 en worden 
opgeleverd in oktober 1978. Dat hield in dat voor 
de toestroom van nog eens ongeveer 230 leerlin-
gen in die periode elders in Waddinxveen tijdelijke 
ruimte moest worden gevonden. 
De school werd uiteindelijk op 8 november 1978 
geopend door voormalig staatssecretaris van lager 
en voortgezet onderwijs in het kabinet Biesheuvel 
C.E. (Kees) Schelfhout. Deze was altijd een grote 
steun geweest voor het ontwikkelen van samenwer-
kingsscholen.

Slotopmerkingen
Een school oprichten is geen kleinigheid, maar 
vraagt extra inspanningen en overtuigingskracht 
als het om een type school gaat dat de wet kent, 
althans toen niet. 
Waarom dan toch die keuze gemaakt? In zijn 
toespraak bij de opening op 8 november 1978 

5 Piet Smit, Christelijk voortgezet onderwijs Een stevig fundament, Het Dorp Waddinxveen,
  jaargang 27 nr. 1, maart 2019

A.H. van Gent, als raadslid voor-
stander van een havo/atheneum in 
Waddinxveen, later voorzitter van 
de CvB van de Samenwerkings-
school

Het begon met vijf lokalen van de toenmalige Savornin Lohmanschool aan de Lindengaarde 
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noemde burgemeester A.G. Smallenbroek twee 
mogelijke overwegingen voor een samenwerkings-
school: een opportunistische en een principiële. Hij 
achtte de opportunistische overweging af te zien 
van een grondslagkeuze zeer verstandig. Alleen 
zo werd een school voor havo en atheneum in 
Waddinxveen mogelijk. In zijn opvatting was het 
juridisch gezien dus een openbare school met een 
bijzonder randje. Zijn voorganger, burgemeester 
C.A. van der Hooft, dacht daar hetzelfde over en 
ventileerde die gedachte in het Weekblad voor 
Waddinxveen van 6 februari 1975. 
Voor anderen was het meer een principiële zaak. 
Zo wees W.H.J.M. Wientjens (lid CvB) in het 
Weekblad voor Waddinxveen van 13 februari 1975 
juist op de bijzondere kant van de samenwerkings-
school. A.A. de Bruin ging daarin zelfs verder 
toen hij in een aantal artikelen betoogde dat een 
samenwerkingsschool veel beter was dan een 
protestants-christelijke school voor lager beroeps-
onderwijs6. Dat vond kennelijk ook de VVD-fractie. 
Toen de gemeenteraad besloot grond te verkopen 
voor de protestants-christelijke scholengemeen-
schap voor mavo/lbo verliet de voltallige VVD-
fractie demonstratief de raadszaal7.
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
wist er eigenlijk niet goed raad mee. In de aan-
vraag voor de school werden de betrokkenheid van 

de ouders en de mogelijkheid om levensbeschou-
welijk onderwijs te krijgen van een docent uit eigen 
kring sterk benadrukt. Maar het ministerie behan-
delde de school als een openbare en wilde levens-
beschouwelijk onderwijs eigenlijk niet financieren. 
Wel bericht het ministerie op 14 oktober 1973 dat 
leraren die het vak ‘kennis van het geestelijk leven’ 
gingen geven bij uitzondering hetzelfde betaald 
zouden worden als godsdienstleraren. Of het 
ministerie nog langer de hand over het bureaucra-
tisch hart heeft gestreken, is niet duidelijk gewor-
den maar in een verslag van een bespreking tussen 
de inspecteur voor het voortgezet onderwijs en de 
CvB  valt te lezen dat het vak vanaf 1976 niet meer 
in de brugklas gegeven mocht worden.
Onduidelijkheid alom dus, en niet alleen in Wad-
dinxveen. Als de zoekterm ‘samenwerkingsschool’ 
wordt ingevoerd in de website www.delpher.
nl , krijgt u honderden hits te zien. Zoals het nu 
eenmaal gaat met opvattingen over het onderwijs: 
de meningen lopen uiteen, van een bedreiging 
voor het bijzonder onderwijs tot de enig mogelijke 
oplossing.
Hoe dan ook, het pionierswerk van de mensen 
die de samenwerkingsschool tot stand hebben 
gebracht heeft er mede toe bijgedragen dat de 
samenwerkingsschool een plaats heeft gekregen in 
de wet op het voortgezet onderwijs. <

6 Piet Smit, Christelijk voortgezet onderwijs Een stevig fundament, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 28 nr. 1, 
  maart 2019
7 Goudse Courant 17 juni 1977
8 14 november 1975
9 In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften
  die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse
  wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen.

De Samenwerkingsschool 

Geraadpleegde bronnen
- SAMH, archief Waddinxveen.
- Vergaderingen / notulen
  commissie van bestuur  
  Samenwerkingsschool Havo / 
  Atheneum, 1971 - 1975  
  ingangen 0205- 789, -.802,  
  -803, -804, -805. 
- Weekblad voor Waddinxveen
- Goudsche Courant 
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Ouderwetse molens, zeker als ze draaien, vinden 
veel mensen karakteristiek voor het Hollandse 
landschap. Wat is er immers mooier dan een 
draaiende molen in een polder? En dan een molen 
die ook nog met riet is bedekt! Het is daarom 
jammer dat we zo slecht met dit erfgoed zijn 
omgegaan. Van alle molens die ooit in ons land 
gedraaid hebben (meer dan 17.500) zijn er nu nog 
ongeveer 1.200 over die in bedrijf zijn. Ze worden 
in stand gehouden door bevlogen eigenaren en 
vrijwilligers.
Waddinxveen kent alleen nog de vier kleine wa-
termolentjes in het Weegje. De restanten van wat 
ooit onder meer een korenmolen was, zijn in 2007 
gesloopt, een lege plek achterlatend op de hoek 
van de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade. Het 
betreft De Hoop 2.

De restanten van wat eens de molen De Hoop was, zijn in 2007 gesloopt. 
Daarmee verdween het laatste overblijfsel van de meer dan zestig molens die 
in Waddinxveen hebben gestaan.

Co Keizer

Soms heeft een molen drie levens

Molens
De eerste molens dateren uit de twaalfde eeuw en 
stonden met name in de kustgebieden langs de 
zuidelijke Noordzee (Noordwest-Frankrijk, Vlaan-
deren, Zuid-Engeland). Dit waren vooral watermo-
lens. In Nederland verschenen pas molens in de 
dertiende eeuw. Dat waren vooral standerdmolens, 
ook wel staakmolens genaamd, bestemd voor het 
malen van graan. Molens voor bemaling van pol-
ders werden pas in de vijftiende eeuw opgetrokken.
Molens werden in die tijd voor een groot deel van 
hout gebouwd. Ze werden in hun geheel op de 
wind gedraaid om een verticale as (de standerd). 
Dit type onderkruier werd opgevolgd door een ver-
beterd model, de bovenkruier. In het begin moest 
bij dit type het wiekenkruis vanuit de kap op de 
wind worden gezet, maar later kon de molenaar 

Molens langs de Gouwe, links De Nijverheid, rechts De Hoop

Standerdmolen ’s Heerenhoek. 
Bron: Vereniging Hollandse Molen, 

fotograaf J.A. de Koning
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met een staartconstructie de wieken vanaf de grond 
in de gewenste richting draaien.
Om ook in stedelijk gebied molens te kunnen 
plaatsen die voldoende wind zouden vangen, 
werden stellingmolens gebouwd. Mooie voorbeel-
den daarvan zijn de molens in Schiedam. Hiervan 
stonden er oorspronkelijk twintig en ze behoren tot 
de hoogste ter wereld.
Hoewel er landen zijn waar meer molens staan 
dan in ons land, toch is Nederland zeer bekend om 
zijn molens. Wij hebben een grote verscheidenheid 
aan molentypen die voor veel verschillende doel-
einden werden ingezet, vooral in de voortdurende 
strijd tegen het water. 

Drie levens
De Hoop 2, die uit Reeuwijk naar Waddinxveen 
gekomen was, verving in 1899 de door brand 
verwoeste De Hoop 1. De bovenbouw van de mo-
len werd in 1911 verkocht naar Harderwijk waar 
hij in 1969 werd gesloopt, waarover verderop 
meer. Deze molen heeft dus dienstgedaan op drie 
plaatsen. 

Reeuwijk
Het eerste leven van de molen die later De Hoop 
2 zou worden, begint bij het ontstaan van de 
Reeuwijkse watermolens. In 1543 wordt toestem-
ming verleend twee of drie molens te plaatsen voor 
de bemaling van de polder zuid van Bodegraven, 
naar de Rijn. Besluitvorming was in die tijd ook al 
een probleem want pas op 7 augustus 1562 viel 
de beslissing dat er drie molens zouden komen 
nabij de Vliet tussen wat nu de J.C. Hoogendoorn-
laan is en de Rijn1. Op de kaart uit 1611 van 
Rijnland, gemaakt door Floris Balthasars, zijn deze 
drie watermolens aangegeven. Een van de drie, 
daarna genoemd de Gouwemolen, was overigens 
al in 1608 verplaatst naar de Breevaart nabij de 
daar al bestaande Sluipwijkse molen die voor de 
afwatering naar de IJssel zorgde. Dit was waar nu 
de Burgvlietkade in Gouda is.
De genoemde molens bij Bodegraven zijn getroffen 
door oorlogsgeweld tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
en de Franse bezetting in 1672. In 1674 is een be-
gin gemaakt met de herbouw van een achtkantige 
molen en vrij kort daarna met de herbouw van de 
tweede molen. Ook is een van de molens in 1753 
door de bliksem getroffen en verloren gegaan. In 
1754 is deze herbouwd als achtkantige molen.
De steeds verdergaande vervening leidde al voor 
1820 tot de beslissing om bij Bodegraven toch 
weer een derde molen te plaatsen. Allerlei pro-
blemen vertraagden de bouw zodanig, dat deze 
molen pas in 1843 werd gerealiseerd en wel op de 
plaats waar eerder de Gouwemolen was wegge-
haald om naar de Breevaart verplaatst te worden. 
A. Hoogenboom bouwde de molen voor f24.500 
en leverde hem op 11 oktober 1843 op.
In 1891 werd hij buiten gebruik gesteld. Daarna 
begon men met de bouw van het gemaal Bulæus 
Brack, vlak bij deze molen. Het kwam in 1892 in 
bedrijf. Het gemaal werd eerst door een stoomma-
chine aangedreven, later achtereenvolgens door 
een diesel- en een elektromotor.
Het is deze, in 1891 buiten dienst gestelde molen 
die De Hoop 1 na de brand in 1899 verving.

Waddinxveen
In Waddinxveen hebben in de hoogtijdagen van 
het molentijdperk meer dan zestig molens gestaan 
die niet allemaal dezelfde functie hadden. Op een 
kaart uit 1611 van het Hoogheemraadschap van 
Schieland, getekend door Floris Balthasars, staan 
al twee molens getekend in Waddinxveen, een 
aan de Jan Dorrekenskade-Kleikade en een aan 
de Kerkweg, halverwege de Gouwe en het Oude 
Dorp.

1.Komend uit Bodegraven, de Bodegraafseweg in westelijke richting volgend, gaat u direct na het viaduct 
   onder de N11 rechts de J.C. Hoogendoornlaan op. Vrij snel daarna passeert u de brug over de Vliet,   
   waaraan twee van de besproken molens hebben gestaan. Het gebied is omcirkeld.

Kaart uit 1611 van Rijnland, gemaakt door Floris Balthasars
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In 1655 kreeg Leuff Cornelisz het windrecht voor 
de bouw van een papiermolen, vermoedelijk een 
standerdmolen. In de hypotheekakte uit 1691 staat 
vermeld “met een hooge stenen muyr” en dat moet 
voor die tijd zeer uitzonderlijk zijn geweest.
Deze papiermolen die De Hoop werd genoemd, 
verwisselde in de loop der jaren meerdere malen 
van eigenaar. In 1826 kocht C. Lopeker De Hoop 
en verkocht die in 1845 aan A. Spruyt. Die was 
ook eigenaar van de molens De Bijenkorf, De drie 
Vinken en De Oranjeboom.
Tot 1860 deed De Hoop nog dienst als papiermo-
len maar Jacob van Erk, die de molen in 1860 
kocht voor f5.500,-, richtte hem in als korenmolen. 
Na diens overlijden ging de molen over naar zijn 
zoon Leendert van Erk.
In 1879 diende Van Erk een aanvraag in voor een 
stoommachine. Vanwege brandgevaar moest hij er 
een vonkenvanger en een schoorsteen van onge-
veer twaalf meter hoog bij plaatsen. In 1880 was 
het geheel goedgekeurd. Bijna twintig jaar later, in 
1899, verwoeste een brand niet alleen de molen 
De Hoop 1 maar ook het woonhuis met inboedel 
en verloren drie paarden het leven.
Hierna is de buiten gebruik gestelde molen uit 
Reeuwijk gekocht als vervanging van De Hoop 1. 
Als er geen of weinig wind stond, wilde Van Erk 
toch kunnen malen. Daarom vroeg hij een vergun-

ning aan om een petroleummotor te plaatsen. 
Nadat die vergunning verscheidene keren gewei-
gerd was, vernietigde de Raad van State op 31 
januari 1900 dat besluit van de gemeente. Zo werd 
de vergunning alsnog verleend.
De eigenaar heeft er echter niet lang plezier van 
gehad. Financieel ging het niet goed en een storm 
in 1903 leverde veel schade op aan de wieken. 
Uiteindelijk ging Van Erk in 1907 failliet.
De molen en bijbehorende panden, waaronder 
twee woonhuizen, werden geveild. De nieuwe 
eigenaar verkocht de molen daarna al snel door 
aan J. Herfst, waarna hij nog heeft dienstgedaan 
tot 1909. Daarna is de bovenbouw in 1911 voor 
f7.000,- verkocht aan Van den Born junior uit 
Harderwijk.
De rest van het pand werd nog lang gebruikt door 
een fouragehandel, maar in 2007 is het geheel 
gesloopt. Gelukkig zijn van deze sloop door Melvin 
van Rhijn nog een aantal foto’s gemaakt. Hij heeft 
die ter beschikking gesteld van het Historisch Ge-
nootschap in Waddinxveen. 

Harderwijk
Harderwijk was al vroeg een belangrijke stad die 
een indrukwekkende geschiedenis heeft. Al in 1231 
kreeg het stadsrechten, vele jaren eerder dan b.v. 
Amsterdam.

Het gemaal Bulæus Brack

13 Weekblad voor Waddinxveen, edities van 19 december 1974, 2 en 9 januari 1975

Gevelsteen
gemaal Bulæus Brack 
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In Harderwijk stonden vanaf 1350 - buiten de 
stadspoorten - vijf standerdmolens. Na 1621 
werden er ook binnen de vesting molens gebouwd. 
Het waren verschillende soorten die onder meer 
gebruikt werden voor de productie van meel, 
papier en olie. Daarnaast stonden er molens die 
werden aangedreven door paarden of water. Later 
verschenen op de stadsmuur molens die het stads-
beeld een heel fraai aanzicht hebben gegeven.
In 1841 ontstond er brand in een standerdmolen 
aan de haven. Deze molen werd herbouwd. Zeer 
waarschijnlijk werd hierbij gebruik gemaakt van 
delen van elders gesloopte molens. De eigenaar, 
Willem van den Born, had de molen overgenomen 
van zijn vader. Door blikseminslag brandde deze 
molen op 25 oktober 1909 opnieuw af. Na de 
brand besluit Van den Born eerst een houten ge-
bouw met daarin een maalderij, aangedreven door 
een gasmotor, te plaatsen. Zo kan hij toch in zijn 
onderhoud voorzien. Later doen hoge energiekos-
ten en een ongeval hem besluiten toch weer over 
te gaan op een windmolen. Wind is immers gratis. 
Hij krijgt uiteindelijk vergunning om op een andere 
plaats achter de oude stadsmuur een korenmolen 
te bouwen. Die komt volgens het blad Molenwe-
reld op 12 oktober 1910 in bedrijf. De bouw gaat 
redelijk snel door gebruik te maken van delen van 
een gesloopte molen die in Waddinxveen heeft 
gestaan: De Hoop 2. 
Van den Born heeft niet lang van deze molen 
kunnen genieten want al in juli 1914 wordt de 

molen in veiling gebracht, en op 19 oktober 1917 
verkocht aan de N.V. Geldersche Graan- en Kunst-
mesthandel te Ermelo voor f 13.754,55, zijnde het 
totaalbedrag van alle hypotheken.
Op 11 oktober 1919 koopt molenaar J. Garden-
broek de molen, die op 9 juli 1929 wordt getrof-
fen door de bliksem, maar de schade valt mee. Er 
wordt een elektromotor bijgeplaatst zodat ook bij 
windstilte gemalen kan worden.
Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft de 
molen nog dienstgedaan maar daarna is hij in 
verval geraakt en uiteindelijk in 1952 geheel buiten 
gebruik gesteld. In de bijgebouwen is een restau-
rant ingericht.
Het verhaal wordt eentonig, maar de rode haan 
slaat alweer toe: in de nacht van 28 op 29 maart 
1969 brandt de molen geheel af. De eigenaar, dan 
E. den Herder, ziet hierna af van herbouw en krijgt 
een sloopvergunning.

Slot
Diverse stichtingen hebben nog geprobeerd geld in 
te zamelen voor herbouw van de molen. Uiteinde-
lijk lukte het in 1992 de Harderwijkse Molenstich-
ting een molenromp van de molen van Reerink 
(molen ’t Anker) uit Oldenzaal te kopen. Die werd 
op een andere plaats gebouwd en in 1999 in 
gebruik genomen.
Een vierde leven voor De Hoop zat er dus niet meer 
in. >

Luchtfoto deel Waddinxveen. Rechtsonder is de fouragehandel te zien waar vroeger De Hoop stond

Geraadpleegde
literatuur

Molendatabase.
Diverse uitgaven blad

Molenwereld.
Kadastrale Atlas 1832.

De derde Hoop in Harderwijk. 
Bron: Molenwereld, nr. 110, 

december 2007, bldz. 459
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Piet is in Boskoop nog naar de kleuterschool aan 
de Nieuwstraat geweest.

Naar Waddinxveen
Vader Grootendorst was oorspronkelijk scheepstim-
merman en maakte schouwen, platte boten zonder 
opbouw, die werden gebruikt voor het transport in 
het waterrijke Boskoop. In 1940 ging hij werken 
bij carrosseriebouwer Verheul en verhuisde het 
gezin naar de Emmastraat (later Trompstraat) 10 in 
Waddinxveen, in de buurt die bekend stond als de 
(Vlooien-)Kuil. Piet doorliep de Oranjelaanschool 
nadat hij eerst op de kleuterschool in het noodge-
bouw erachter had gezeten.
De oorlog gooide behoorlijk roet in het eten, in 
dit geval in het Waddinxveens onderwijs. Toen de 
Duitsers het schoolgebouw aan de Oranjelaan 
vorderden, werden de lessen verplaatst naar de 
muloschool aan de Kerkweg en later, toen ook dat 
gebouw niet meer beschikbaar was, naar de zolder 
van de spijsfabriek Van Broer waar drie lokalen 
waren voor zes klassen en waar van acht tot twaalf 
en van een tot vijf uur werd lesgegeven. In 1944 

Je kunt met enige overdrijving stellen dat het leven 
van Piet Grootendorst zich grotendeels heeft afge-
speeld langs de spoorverbinding Leiden-Gouda. 
Hij zag op 29 april 1935 als eerste kind van 
G.H.M Grootendorst uit Boskoop en W. Boeve, oor-
spronkelijk uit Waddinxveen, het levenslicht in een 
ziekenhuis in Leiden. Bevallen in een ziekenhuis 
was in die tijd nog een aanwijzing dat die bevalling 
niet zonder problemen zou verlopen. Toch kreeg 
moeder Grootendorst na Piet nóg zes kinderen. 
Wel stierf een dochtertje al na negen maanden en 
een ander dochtertje overleed bij de geboorte.
Moeder was oorspronkelijk hervormd, het gezin 
Grootendorst gereformeerd. Broer Wim woont 
tegenwoordig in Canada, oudste zus Hennie in 
Waarder en zus Willy in Heemstede. Zus Gré is in 
2000 overleden.
Het gezin Grootendorst woonde van 1935 tot 
1940 in Boskoop aan de Ridderbuurt in een groot 
huis dat was gebouwd door opa P. Grootendorst 
JMZ. Deze had een boomkwekerij aan het Rijne-
veld in Boskoop. Behalve het gezin Grootendorst 
woonden in het huis nog twee andere gezinnen. 

De persoonlijke geschiedenis van onze oudere dorpsgenoten kleurt de alge-
mene geschiedenis van ons dorp. Deze gedachte bracht de auteurs ertoe Piet 
Grootendorst te interviewen. 

Ton Broer en Piet Smit

Pieter grootendorst
Van brood naar bus

Het echtpaar Grootendorst
bij het feest ter gelegenheid

van de pensionering van
P. Grootendorst.

P. Grootendorst op het balkon 
van zijn huis aan de

Peppelhorst. Bron: P.K. Smit
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ging Grootendorst een halfjaar naar school in 
Benthuizen. Vanwege de voedselschaarste moest 
hij van zijn ouders logeren bij een oom die bij 
een graanhandelaar werkte en dus voor eten kon 
zorgen.
Van de oorlog herinnert Grootendorst zich vooral 
de mensen uit Rotterdam die waren opgepakt om 
te werk gesteld te worden. Ze kwamen - na de 
overnachting in de Dobbelmanfabriek - lopend 
over de Hefbrug langs de Henegouwerweg richting 
rijksweg. Vader Grootendorst kon gemakkelijk aan 
papier en potloden komen (in die tijd moest alles 
nog op papier waarvan ook nog veel werd weg-
gegooid) en bracht die mee voor de kinderen als 
tekenmateriaal. “Die deelden wij uit aan de men-
sen die langs kwamen,” vertelt Grootendorst. “Zo 
konden ze wat laten weten aan de achterblijvers. 
Later heb ik gehoord dat een briefje via de hoofd-
onderwijzer Van der Vussen bij de ondergrondse in 
Rotterdam is terechtgekomen.”

Vroege jeugd
Het gezin Grootendorst had het niet breed. Als 
vader op vrijdag van Verheul zijn weekloon had 
ontvangen, konden bakker, melkboer en kruidenier 
net betaald worden. Als je dan nog iets nodig had, 
haalde je dat in de buurtwinkel op de pof. Sinter-
klaas bracht misschien een paar sokken en als het 
meezat een suikerbeestje. Pas toen hij twaalf jaar 
oud was, kreeg Piet zijn eerste winterjas.
De slager werd niet rijk van het gezin. De op-
brengst van de gehaktballen die hij verkocht moest 
hij delen met de bakker (60% vlees, 40% oud 
brood). Konijnen en kippen vormden een noodza-

kelijke aanvulling op het gezinsdieet. De kinderen 
zagen in die tijd deze huisdieren als gebruiksvoor-
werpen: je moest ze goed verzorgen, bijvoorbeeld 
gras snijden voor de konijnen als je uit school 
kwam, maar de onvermijdelijke slacht leverde geen 
flappietrauma op. De moestuin zorgde voor de 
groenten van het seizoen, het groenteafval ging 
naar de beesten. Met kerst kwam er konijn op tafel. 
Maag, nek en niertjes gingen in de soep. Pas toen 
Piet ook wat ging verdienen, konden er met oud-
en-nieuw oliebollen af. 
De woning van het gezin Grootendorst had in het 
begin nog een poepdoos achter in de schuur met 
stroken tijdschriftenpapier als toiletpapier. Voor het 
gas betaalde je met muntjes, voor de elektriciteit 
met dubbeltjes. Zo konden de energiekosten geen 
schulden veroorzaken, want als de dubbeltjes op 
waren, zat je gewoon in het donker. 
Ondanks de armoede van toen denkt Grootendorst 
met plezier terug aan zijn tijd in de Kuil. Er was 
sociale samenhang, de meeste andere gezinnen 
hadden het evenmin breed, en er waren veel kin-
deren van zijn leeftijd om mee te spelen (knikkeren, 
voetballen, hoepelen, tollen etc.). Én natuurlijk om 
kattenkwaad mee uit te halen. Zo kan Grooten-
dorst nog altijd glimlachen om de truc met de 
ijsschots. Je had in de Kuil boven- en benedenwo-
ningen. De deur van de bovenwoning ging naar 
binnen open. Als er aangebeld werd, opende men 
van bovenaf met een koord de deur. In de winter 
zetten de kwajongens er een ijsschots tegenaan, 
belden aan en renden vervolgens hard weg. Het 
resultaat laat zich raden.
Kinderen gingen vissen (van de vangst werden de 

Een werf in Boskoop waar schouwen werden gemaakt, in dit geval die van Pauw.
Bron: Historische Vereniging Boskoop
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grote vissen opgegeten, de kleine gingen naar de 
varkens). Illegaal paling vangen en als het weer het 
toeliet, zwemmen in de Gouwe - in het begin nog 
met een fietsband om - waren de andere bezig-
heden van de kinderen. Thuis lazen de Grooten-
dorstjes veel en speelden ze bordspelletjes. Piet 
bleek zich bij het lezen goed te kunnen concentre-
ren. Ook al zat het huis vol, bijvoorbeeld bij een 
verjaardagsfeestje, hij hoorde niets. Dit concentra-
tievermogen kwam hem later goed van pas toen hij 
als vakbondsman veel dossiers moest lezen.

Brood
Grootendorst verliet op zijn veertiende de lagere 
school om direct te gaan werken. Mulo was in die 
tijd voor veel mensen, ook voor hem, nog een 
luxe. Zijn eerste werkgever was de Coöperatie aan 
de Oranjelaan (op de hoek tegenover de Oran-
jelaanschool) waarvan dhr. Graafland directeur 
was. Elke dag, behalve zondag, moest de jonge 
Grootendorst voor dertig gezinnen in de Kuil brood 
bezorgen. Hij gebruikte daarvoor een fiets met een 
mand voorop. Alleen op zaterdag kreeg hij een 
bakfiets mee omdat er dan extra broden afgeleverd 
moesten worden. Zaterdagmiddag werd er afge-
rekend en moest Piet zelf uitrekenen wat elke klant 
schuldig was. De rekenvaardigheid die hij zo op-
deed, hielp hem later als buschauffeur toen er nog 
voor elke rit een kaartje gekocht moest worden. 
Grootendorst begon bij de Coöperatie voor twaalf 
gulden per week waarvan direct vijf gulden werd 
afgehouden om de wasmachine te kunnen afbeta-
len die zijn vader had gekocht. Toen hij zestien jaar 
werd en zijn loon inmiddels vijfentwintig gulden per 

week bedroeg, betaalde hij daarvan tien guldens 
kostgeld en mocht hij van zijn vader met de rest 
doen wat hij wilde. Hoewel…toen hij zijn vader een 
keer vertelde dat hij op zondagmiddag naar de 
bioscoop zou gaan, zei vader Grootendorst: “Dat 
is goed maar dan moet je eerst om een zegen bid-
den.’’ Piet is toen uiteindelijk maar niet gegaan.
Zijn tweede werkgever was de Centraalbakkerij in 
Boskoop (Nieuwstraat), waar hij ook twee jaar ge-
werkt heeft. Hij zag er kans om op zijn zeventiende 
het middenstandsdiploma te halen.
Grootendorst vervulde vervroegd zijn dienstplicht 
bij het Korps Mariniers en diende vijftien maanden 
in Nieuw-Guinea. Daarna keerde hij terug in de 
bakkerij en werkte onder meer bij Henk Balk aan 
de Julianastraat in Alphen aan den Rijn en bij 
Teunis Broer aan de Dorpstraat in Waddinxveen. 
Toen Teunis Broer vond dat hij hem niet meer 
kon betalen, moest Grootendorst de WW in. Dat 
duurde gelukkig maar twee weken. Hij kon al snel 
beginnen bij Bakkerij Kranendonk in Gouda. In 
die tijd begon Grootendorst aan zijn vakdiploma’s, 
eerst voor de brood- later voor de banketbakkerij. 
Dat betekende naast ruim vijfenveertig uur werken 
twee avonden in de week naar Leiden.
Tot zijn negenendertigste heeft Grootendorst bij de 
firma Kranendonk gewerkt. Deze firma had naast 
de hoofdvestiging aan de Korte Tiendeweg 15 nog 
vier andere vestigingen in Gouda. 
De eigenaar in die tijd was R.P. Neugebauer. Die 
had als stagiair bij de oude Kranendonk gewerkt 
en als jongeman van nog geen twintig de zaak 
overgenomen. Hij was naast een geziene bakker 
ook een echte handelaar. Zo ging hij naar Spanje 

De OranjelaanschoolEen werf in Boskoop waar schouwen werden gemaakt, in dit geval die van Pauw.
Bron: Historische Vereniging Boskoop

Tegeltableau in het gemeente-
huis “…ter herinnering aan de 
redding van vele slachtoffers 
van de Rotterdamse razzia” 
aangeboden door de Rotter-
dammers
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om daar aardewerk te kopen dat hij vervolgens 
doorverkocht aan etaleurs. En toen hij erachter 
kwam dat de Griekse rozijnenoogst mislukt was, 
kocht hij bij de handelaar duizend doosjes van 
twintig kilo om het grootste deel daarvan weer 
terug te verkopen toen de prijs inmiddels drie keer 
over de kop was gegaan. Het was een goede werk-
gever die nooit moeilijk deed over betalingen.

Gezin
Toen Grootendorst uit Nieuw-Guinea kwam, bezat 
hij een paar honderd gulden aan tropentoeslag. 
Een deel daarvan gebruikte hij om bij de firma van 
Frans Versluis (toen nog gevestigd aan de Kerkweg) 
een bromfiets te kopen van het merk D(riebergse) 
M(otorrijwielen) F(abriek). En zo ging hij voortaan 
vanuit zijn ouderlijk huis gemotoriseerd naar zijn 
werk.
In 1956 kwam de liefde in het spel. Grootendorst 
kreeg verkering met Coby (Jacoba Wilhelmina) 
Tromp, dochter van een loodgieter uit Alphen aan 
den Rijn (Schoolstraat). Coby werkte bij een dokter 
van wie zij niet alleen de vijf kinderen verzorgde, 
maar ook de grote benedenverdieping met praktijk 
en wachtkamer onderhield. Daarnaast kookte ze 
voor het hele gezin. Een heel drukke baan dus. 
Het jonge paar deed gezamenlijk met nog ruim 
twintig andere jongeren belijdenis bij ds. J Snoey. 
De verloving werd in 1958 bij Coby thuis officieel 
gevierd. Dat was ook dé gelegenheid om aan de 
uitzet te beginnen.
Op 16 maart 1961 trouwden ze in Alphen aan 
den Rijn. De waardering van de dokter voor Coby 
bleek uit het feit dat hij zich zeer vrijgevig toonde. 
Zo betaalde hij onder meer de trouwjurk. Voor het 
trouwfeest werd de kantine van de ijsclub afge-
huurd en men zorgde zelf voor de catering.
Het pand van bakkerij Kranendonk aan de Korte 
Tiendweg liep door tot aan twee huisjes gelegen 

aan de Zeugstraat, in een waarvan het jonge paar 
zich metterwoon vestigde. Op de zolder waren 
twee slaapkamers, de keuken was tweeënhalve 
meter in het vierkant, er was nog geen warm water 
(later kwam er een geiser) en het toilet was buiten. 
Vader Grootendorst heeft nog geholpen er een 
doucheruimte aan te bouwen. Het echtpaar heeft 
er vijf jaar gewoond, waarna het naar Waddinx-
veen verhuisde, eerst naar de Tesselschadelaan, 
later naar de Alpherbrink voor een periode van 
tweeëndertig jaar. Grootendorst woont nu alweer 
zeven jaar aan de Peppelhorst. Het echtpaar 
verhuisde naar dit adres toen bleek dat mevrouw 
Grootendorst ziek was. Zij overleed op 18 augustus 
2012.
Het echtpaar kreeg drie kinderen, Wilma, Ruud en 
Monique.

Bus
Toen Grootendorst op een keer na de vakantie 
weer aan het werk ging, bleek dat zijn werkge-
ver had besloten dat ze voortaan om twee uur ’s 
nachts moesten beginnen in plaats van halfzes in 
de morgen. Daar had hij geen zin in en ging daar-
om op zoek naar iets anders. Moeder Grootendorst 
stelde hem toen voor te solliciteren naar een baan 
als buschauffeur. Hij had immers een groot rijbe-
wijs dat hij op kosten van zijn baas had gehaald 
toen de bakkerij de filialen met een vrachtauto 
wilde gaan bevoorraden. Hij viel met zijn neus in 
de boter. West-Nederland zocht veertig chauffeurs 
voor het vervoer tussen Zoetermeer, ook wel de 
grootste slaapkamer van Nederland genoemd, en 
Den Haag. Hij werd snel aangenomen en kon na 
zes weken waarin ervaring opdeed, aan zijn eigen 
dienst beginnen. Hij was toen negenendertig jaar.
Grootendorst kan met smaak vertellen over wat hij 
zoal mee maakte. Hij reed eens in de laatste bus 
uit Utrecht die vijfentwintig passagiers oppikte bij 
een dancing in Nieuwerbrug. Drie stapten achterin 
in zonder te betalen. Hij meldde toen via de om-
roepinstallatie dat deze laatste bus volgende week 
niet meer zou rijden omdat er drie niet betaald 
hadden. Omdat ze dan naar Bodegraven zouden 
moeten lopen, werd het probleem daarna vanzelf 
opgelost.
Eens kotste een dronken passagier de bus onder. 
Grootendorst heeft toen diens jas gepakt, daarmee 
de ergste troep opgeruimd en de jas vervolgens 
achter de dronken passagier aan de bus uitge-
gooid.
In de laatste bus uit Den Haag (die van 00.40) 
zaten vaak dezelfde mensen, vooral die dienst 
hadden gedaan in b.v. de horeca. Iedereen wilde 
graag het bed in dus riepen mensen op de ge-
plande vertrektijd: “Gaan we nog niet weg?” Als 
Grootendorst dan nog enkel mensen miste, bleef 
hij toch op hen wachten. Hij reed dan wel met 110 
km per uur in de gelede bus over de snelweg en 

Het echtpaar Grootendorst 
met in het midden moeder 

Grootendorst.
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ook in Zoetermeer ‘iets’ harder dan toegestaan. Hij 
vermoedt dat door Benthuizen rijdend, het servies-
werk rinkelde.
Echte moeilijkheden met lastige passagiers heeft hij 
nooit gehad. Hij herinnert zich wel van een collega 
die reed op de lijn van Gouda naar Moordrecht, 
een plaatst met een aanzienlijke Molukse gemeen-
schap. Betrokken collega liet twee dames uit die 
gemeenschap staan, zogenaamd vanwege een 
volle bus, maar nam later wél twee meisjes mee 
die geen Molukse achtergrond hadden. Die collega 
vroeg en kreeg wel moeilijkheden.
Op zijn negenenvijftigste ging Grootendorst met 
pensioen. Zijn dochter Monique trad min of meer 
in haar vaders voetsporen: ze is nu hoofdconduc-
teur. 

Maatschappelijk betrokken
Het echtpaar Grootendorst was maatschappelijk 
zeer betrokken. Coby was jarenlang actief in het 
Anne Frankcentrum (bingoën, bar) en het Trefpunt. 
Daarnaast was zij contactpersoon in de gerefor-
meerde kerk en was zij al mantelzorger toen het 
woord nog moest worden uitgevonden. 
Vanaf zijn veertiende was Grootendorst lid van 
het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond). Later 
vervulde hij bij die vakbond menige functie. Zo was 
hij was drieëntwintig jaar penningmeester van de 
afdeling Waddinxveen en vertegenwoordigde zijn 

vakbond twaalf jaar in de ontslagcommissie van de 
Raad van de Arbeid1. Onder meer voor zijn vak-
bondswerk is hij in 1996 koninklijk onderscheiden2. 
Bij West-Nederland werd hij gekozen in de lokale 
dienstroostercommissie en later ambtelijk secretaris 
van de regionale dienstroostercommissie. Ook is 
hij acht jaar lid van de ondernemingsraad geweest.
Maar hij deed nog meer. Toen hij in Gouda 
woonde was hij penningmeester van de gezinsver-
zorging die toen nog door de kerk werd geregeld. 
In Waddinxveen is hij vijftien jaar voorzitter geweest 
van de bewonerscommissie in de Oostpolderwijk 
en vanaf 1996 kon hij al zijn kennis en ervaring 
op maatschappelijk gebied kwijt in het Platform 
Sociaal Waddinxveen. Hij is ook nog acht jaar 
ouderling geweest in de Ontmoetingskerk.

Slot
Na een arbeidzaam en maatschappelijk betrok-
ken leven doet men nog steeds niet tevergeefs een 
beroep op de dienstbaarheid van Grootendorst. 
Zo organiseert hij samen met andere CNV-leden 
jubilea van vakbondsleden uit de regio die zolang 
lid zijn, dat de vakbond vindt dat een feestje 
gerechtvaardigd is. Verder verzorgt hij de koffie bij 
activiteiten in de Ontmoetingskerk en last but not 
least maakt hij nog steeds deel uit van het Platform 
Sociaal Waddinxveen. <  

Het woonhuis van het gezin Grootendorst aan de Zeugstraat (het huis rechts). Bron: Gert Jan Jansen

1 In 1919 werden de Raden van Arbeid opgericht. Samen met de Rijksverzekeringsbank voerde de Raden 
  van Arbeid een groot aantal wetten en regelingen uit op het gebied van sociale zekerheid in Nederland, 
  zoals de Ouderdomswet van 1919. De taakverdeling was duidelijk: de Rijksverzekeringsbank was verant-
  woordelijk voor de fondsen, besliste over de verzekeringsplicht, de hoogte van de premie en de toeken-
  ning, ontzegging en intrekking van uitkeringen. De Raden van Arbeid zorgden voor de berekening en 
  controle van de premiebetaling. De Rijksverzekeringsbank ging in 1956 Sociale Verzekeringsbank heten.
  In 1988 zijn de SVB en de Raden van Arbeid samengegaan.
2 P. Grootendorst werd benoemd tot Ridder van de vijfde graad in de Orde van Oranje-Nassau.

De afbeeldingen komen 
uit het familiearchief, 
tenzij anders vermeld.  
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• EIKEN
• BEUKEN 
• KERSEN
• NOTEN
• TEAK
• BANGKIRAI
• AZOBE
• BILINGA
• MAHONIE
• MERANTI
• IROKO

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

Houtex heeft de mogelijkheid te 
schaven tot 300 x 450 mm!

KENNIS, ERVARING, GROTE 
VOORRAAD EN EEN BREED 
ASSORTIMENT!

SCHAVERIJ | DROGERIJ | TRANSPORT
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Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 16 april 2019 hielt onze vereniging de Algemene Ledenverga-
dering. Vijftig leden bezochten de vergadering.
Op voordracht van het bestuur werd vertrekkend bestuurslid Jet Brinks met 
algemene stemmen benoemd tot erelid van het Historisch Genootschap 
Waddinxveen. Bestuur en leden bedanken haar zo voor het vele werk dat zij 
vanaf 2006 voor onze vereniging heeft verricht. In het Hart van Holland van 
24 april werd aandacht besteed aan deze benoeming.
Het voorstel van het bestuur de contributie met ingang van 2020 met E 

2,50 te verhogen werd ook met algemene stemmen aangenomen. De 
contributie voor elk lid dat betaalt voor 31 december van het nieuwe jaar of 
een automatische incassomachtiging heeft afgegeven, wordt dan E 20,00. 
Wie zijn bijdrage na de jaarwisseling overmaakt betaalt E 22,50. Leden die 
niet in Waddinxveen wonen gaan E 32,50 betalen. Dit vanwege de porto-
kosten voor het verzenden van de kwartaalbladen. 
Het bestuur is voornemens met een nog nader te bepalen frequentie een 
digitale nieuwsbrief uit te geven. Op die manier kan het bestuur de leden 
tussentijds te informeren over de diverse activiteiten en kan beter worden 
ingespeeld op de actualiteit. Het Dorp Waddinxveen blijft vier keer per jaar 
verschijnen. Wilt u ook de digitale nieuwsbrief ontvangen, geef, als u dat al 
niet gedaan heeft, uw e-mailadres dan even door aan het bestuur.

Agenda
Tentoonstelling. Twee vrijwilligers van het Historisch Genootschap Wad-
dinxveen, Elise de Kock en Kirsten Suijkerbuijk, hebben oude en nieuwe 
voorwerpen en kunst met elkaar gecombineerd. Vanaf 11 mei is een ten-
toonstelling met als thema oud en nieuw ingericht op de Promenade 79 
in Waddinxveen.
Op dinsdag 27 augustus 2019 zal Jan van Es een lezing houden over 
het belang van de Hollandse Waterlinie voor de verdediging van ons 
land in het verleden.
Op dinsdag 5 november 2019 houdt Coen Baas een lezing over de 
Historie van de Waddinxveense Brandweer. 
Beide lezingen worden gehouden in de Rijnlandzaal van Hotel Waddinxveen 
L ‘Unie aan de Kerkweg-Oost.

Aanwinsten
Erven W. Verboom: grootboek 1848-1853 en grootboek 1863.
Erven Boonstoppel Lak en Verf via A. Broer: foto op paneel van fabriek en woonhuis (oude locatie).
Hans de Zwart, Zoetermeer: familiearchief.
John Versluis via A. Broer: vier foto’s.
A. Boonstoppel Czn.: kasboek verffabriek en zeven brandpolissen woningen Burg. Trooststraat.
Cok Hoogeveen: zeven reversspeldjes.
W. Benders: vijf foto’s van beelden in Warnaarplantsoen, koopbon Veldwijk, rolmaat T. de Waardt, sleu-

Verenigingsnieuws

Mevrouw Jet Brinks
wordt benoemd tot erelid

Een blik op de tentoonstel-
ling aan de Promenade 79. 

Bron: Kirsten Suijkerbuijk
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Gouwe Meubel
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D.C. van Doorn

A. de Waardt
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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


