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Redactioneel
Aan alle dingen komt een einde. Dat is in ieder geval
voorlopig het geval met de geschiedenis van de scholen voor voortgezet onderwijs die in 1995
samengingen en het Coenecoop College vormden. Of de fusie zelf nog een keer in dit blad besproken zal worden, hangt af van de aandacht die het jubileumboek van het Coenecoop College
hieraan besteedt. Bij het gebruik van de term ‘de geschiedenis van de scholen voor voortgezet
onderwijs’ is overigens een nuancering op zijn plaats. De geschiedenis bestaat niet en dat geldt
ook voor de artikelenreeks over dit onderwerp. Er is bewust gekozen voor alleen de bestuurlijke
kant van die geschiedenis met de nadruk op de oprichting van betrokken scholen.
De tweede bijdrage is van Bart Wiekart, bestuurslid van onze vereniging. Hij probeert in zijn
bijdrage de vraag te beantwoorden waar de naam ’t Weegje vandaan komt. Die vraag blijkt niet
zo eenvoudig te beantwoorden.
Ten slotte kunnen we van Cees Verlooy leren dat niet elke inwoner van Waddinxveen vroeger
gerekend kon worden tot de categorie brave borsten. Een huwelijk ontbinden via de toediening
van rattenkruid is immers een maatregel die, bij confrontatie met de strafrechter, tot een forse
gevangenisstraf kan leiden.
De redactie wenst u veel leesplezier
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Don Bosco Mavo. Bron: Historische Vereniging Boskoop.

De drie zuilen onder
het Coenecoop College
Piet Smit

Vier scholen gingen in 1995 op in het Coenecoop College. Een van de vier was
de Samenwerkingsschool1, besproken in het vorige nummer. De bijdrage in
dit nummer gaat over de drie andere scholen die ieder voor zich representanten waren van de klassieke zuilen: rooms-katholiek, protestants-christelijk
en openbaar.
Het Coenecoop College biedt volgens de eigen
website openbaar onderwijs waarin aandacht
wordt besteed aan levensbeschouwing. Bij de
Samenwerkingsschool , een van de voorgangers,
werd elke leerling in de gelegenheid gesteld
levensbeschouwelijk onderwijs te volgen bij een
docent uit eigen kring, dus met rooms-katholieke,
protestantse of neutrale achtergrond.
Op dat gebied was er dus al het nodige voorwerk
gedaan om ook ruimte te bieden aan de levensbeschouwelijke achtergronden van de drie andere

1

scholen die samen met de Samenwerkingsschool
in 1995 opgingen in het Coenecoop College: de
rooms-katholieke Don Bosco Mavo, de protestantschristelijke scholengemeenschap De Wadde en de
openbare Professor Kohnstamm Mavo.

Don Bosco Mavo
Waarom wordt aan een mavo uit Boskoop in een
reeks over het vervolgonderwijs in Waddinxveen
aandacht besteed? De eerste reden is dat hiermee
de katholieke zuil werd ingebracht in het open-

Piet Smit, Samenwerkingsschool, Een schooltype dat niet in de wet voorkwam, Het Dorp Waddinxveen,
jaargang 27 nr. 2, juni 2019.
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Overzicht vervolgonderwijs in Waddinxveen. De scholen in deze bijdrage zijn gemarkeerd. ©Piet Smit.
bare Coenecoop College. De tweede is dat de
Don Bosco Mavo een regionale functie had: veel
katholieke mavoleerlingen uit Waddinxveen gingen
naar Boskoop.
De geschiedenis van De katholieke ulo/mavo
Don Bosco in Boskoop is beschreven door de ons
bekende C.J. Neven in een jubileumboek dat verscheen ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan
van de school in 19852. In dit kader beperkt dit
artikel zich tot enkele hoofdlijnen.
Het parochiebestuur stichtte in 1908 een roomskatholieke lagere school die gevestigd werd aan
de Reijerskoop naast de katholieke kerk. Onder
het dak van deze Sint-Josephschool bevond zich
ook een zusterhuis, bedoeld voor de zusters van
de Congregatie van de Ursulinen te Bergen. Deze
zusters verzorgden het lager onderwijs.
Net als bij de christelijke mulo in Waddinxveen
werd in de loop der tijd ook het talenonderwijs
toegevoegd aan het lespakket. De school werd zo
een mulo (meer uitgebreid lager onderwijs).
Volgens de Lager Onderwijswet van 1920, die
onder meer de financiering van het bijzonder
onderwijs gelijkstelde met die van het openbaar
onderwijs, moest het uitgebreide lager onderwijs
organisatorisch en financieel losgekoppeld worden
van het gewone lager onderwijs. Dat gebeurde in
Boskoop op 1 september 1925, toen een katholieke ulo zijn intrek nam in de lokalen gelegen boven
de gymnastiekzaal van de in 1921 bijgebouwde
vleugel van de Sint-Josephschool. De school begon
met 33 leerlingen.
Tot 1954 verbleven de lagere school en de ulo
onder één dak. Toen de lagere school ruimtegebrek kreeg, moest de ulo verhuizen naar een nieuw
gebouw, gevestigd aan Rozenlaan 6. Op 5 maart

2

1954 werd deze school officieel geopend en kreeg
hij de naam Don Bosco.
Maar ook het gebouw aan de Rozenlaan werd te
klein. Eerst werd met ingang van het schooljaar
1964-1965 de driejarige ulo omgezet in een
vierjarige variant. Om de extra klas te kunnen huisvesten, werd aanvankelijk een lokaal gehuurd van
het protestants-christelijk onderwijs in de Rozenlaan. Maar Boskoop kreeg meer inwoners en dus
ook meer ulo-leerlingen. Uiteindelijk verliet de Don
Bosco Ulo op 17 augustus 1967 zijn eerste eigen
gebouw en betrok hij tijdelijk vijf lokalen van de
Koningin Wilhelminaschool aan de Burgemeester
Colijnstraat.
Ook bestuurlijk waren het rumoerige jaren. Het
parochiebestuur vormde, zoals destijds overal in
Nederland, vanaf het begin het schoolbestuur
voor al het katholieke onderwijs ter plaatse. Maar
vanaf 1959 gingen er stemmen op het katholieke
onderwijs onder te brengen in een aparte stichting.
Die stemmen vonden niet onmiddellijk gehoor. Pas
op 17 maart 1967 passeerde bij notaris A.T. de
Koningh te Boskoop de akte voor de oprichting van
de “Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Boskoop”
die ten doel had “de bevordering van het Kleuter-,
Lager- en Uitgebreid Lager Onderwijs te Boskoop,
op basis der beginselen van de Rooms Katholieke
Kerk, volgens de richtlijnen van de Bisschop van
Rotterdam en van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad voor het Katholiek Onderwijs.”
Hier bleef het niet bij. In april 1965 werd in Waddinxveen een vergadering belegd die voor de
toekomst van de Don Bosco Ulo van beslissende
betekenis zou zijn. Voor die vergadering had het
bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs
‘St. Victor’ te Waddinxveen ook de bestuurders

C.J. Neven, De Geschiedenis van de R.K.Ulo/MAVO-school te Boskoop, Boskoop 1986.

7 I Het dorp Waddinxveen

van het rooms-katholieke onderwijs uit Boskoop
uitgenodigd. Onderwerp van bespreking was de
mogelijkheid een gezamenlijke rooms-katholieke
ulo te stichten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht
van de Waddinxveense onderwijsstichting had
namelijk aangetoond dat een Waddinxveense
rooms-katholieke ulo naast die in Boskoop geen
bestaansrecht zou hebben.
Wilde een gezamenlijke ulo mogelijk worden,
dan moest er een aparte stichting komen voor de
ulo, na de invoering van de Mammoetwet voor
mavo. Die stichting werd in 1971 opgericht. In het
oorspronkelijke voorstel heette zij Stichting voor
Katholiek Mavo Onderwijs Boskoop, Waddinxveen
en omgeving, een naam die het regionale karakter duidelijk weergaf. In de oprichtingsakte van
9 december 1971 werd het alleen Stichting voor
Katholiek Mavo Onderwijs.
Parallel aan deze bestuurlijke ontwikkelingen werd
er al gewerkt aan een nieuw schoolgebouw dat
in de Snijdelwijk moest komen. Het was namelijk
behelpen met de drie eigen lokalen en het vierde,
gehuurde lokaal. In 1968 kwam de urgentieverklaring af voor acht les- en drie vaklokalen. Het gemeentebestuur besloot tot voorfinanciering om de
bouw te bespoedigen (tot 1968 was de gemeente
verantwoordelijk voor de scholenbouw voor het
lager- en ulo-onderwijs, daarna was men volgens
de Mammoetwet afhankelijk van plaatsing op
het rijksscholenplan). Stuurman uit Waddinxveen
leverde het ontwerp en al op 4 januari 1971 kon
het nieuwe gebouw aan de Kievitstraat 54 worden
betrokken. Vanaf het schooljaar 1971-1972 was al
het onderwijs aan de Don Bosco Mavo volgens de
Mammoetwet ingericht.
Een constante in de geschiedenis van scholen is
ruimtegebrek. Dat werd voor de Don Bosco Mavo
urgent in 1982. Voor tijdelijke gebouwen had het
Rijk geen geld beschikbaar maar de verlossing
kwam uit openbare hoek: de openbare mavo De
Egelantier die huisde in het schoolgebouw aan de
Rozenlaan 6, zou in 1982 worden opgeheven. Zo
kon de katholieke mavo extra ruimte betrekken in
het gebouw waarin hij in 1954 zijn eerste onderkomen vond.

De Rank
De Rank is toch niet rechtstreeks opgegaan in het
Coenecoop College? Neen, maar deze school
maakte vanaf 1986 wel deel uit van de Stichting
voor Protestants Christelijk Voortgezet onderwijs te
Waddinxveen. Deze stichting vormde de voorlaatste fase van een ontwikkeling die begon met

de oprichting van een christelijke mulo in 1913
en is eerder onderwerp van een artikel geweest3.
Daarom eerst iets over De Rank.
Informatie over de bestuurlijke activiteiten van
de CBTB om te komen tot een landbouwhuishoudschool in Waddinxveen is schaars omdat het
archief van de CBTB-West-Nederland (voorheen
Holland-Brabant) ontbreekt. Volgens de laatste onderwijssecretaris van de afdeling, Tom A. Viezee4,
is dat waarschijnlijk vernietigd. Ook het gemeentearchief biedt weinig informatie omdat voor de
oprichting van een bijzondere landbouwhuishoudschool geen geldelijke bijdrage van de gemeente
nodig was. Daarover is althans in de raadsnotulen
niets terug te vinden. Verondersteld wordt dat de
CBTB tot 1968 (invoering Mammoetwet) zelf de
gelden fourneerde die nodig waren buiten de
zeventig procent die volgens de Wet op het Nijverheidsonderwijs door het Rijk werd betaald. Voor
Waddinxveen was de landbouwhuishoudschool dus
heel goedkoop.
Al in 1949 was er contact tussen het plaatselijk bestuur van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
(CNS) en het bestuur van de afdeling Holland-Brabant van de CBTB over het voornemen een landbouwhuishoudschool te vestigen in Waddinxveen.
Het zou namelijk goed uitkomen om de avondvaktekenschool en de op te richten landbouwhuishoudschool in één gebouw onder te brengen. Per
brief van 20 april 1950 maakt de CBTB echter
duidelijk dat er vanwege de onzekerheid over rijks
financiering en het te verwachten aantal leerlingen
voorlopig geen besluit viel te verwachten.
Die rijks goedkeuring voor de bouw van een
landbouwhuishoudschool kwam wel in 1953 maar
pas in 1954 lijken de plannen concreter te worden.
Dan wordt in de raad gesproken over het doortrekken van de Ieplaan in verband met het toegankelijk

Landbouwhuishoudonderwijs5
Het landbouwhuishoudonderwijs begon in het begin van de vorige eeuw met cursussen voor plattelandsmeisjes en toekomstige boerinnen die de lagere school hadden
doorlopen. De eerste echte scholen waren zogenoemde boerinnenscholen, met internaat en op katholieke grondslag. De eerste kwam in 1911 in het Brabantse Lierop. In
1913 werd een opleidingsschool voor leraressen in het landbouwhuishoudonderwijs
gesticht: De Rollecate bij Dedemsvaart. Eerste directrice werd Theda Mansholt, tante
van de befaamde eurocommissaris Sicco Mansholt.
Het landbouwhuishoudonderwijs viel samen met het andere landbouwonderwijs aanvankelijk onder het Ministerie van Handel en Nijverheid, maar werd in 1919 opgenomen in de Wet op het Nijverheidsonderwijs (net als het ‘gewone’ huishoudonderwijs).

Piet Smit, Christelijk voortgezet onderwijs, Een stevig fundament, Het Dorp Waddinxveen,
jaargang 27 nr. 1, januari 2019.
4
Viezee voerde namens de CBTB de onderhandelingen om te komen tot De Wadde
5
Pim Kooij, Het landbouwonderwijs in de twintigste eeuw.
3
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Landbouwhuishoudschool De Rank.
maken van het bouwterrein ten westen van de
Esdoornlaan voor de woningbouw en de christelijke
landbouwhuishoudschool6. In 1955 gaat de raad
akkoord met het voorstel van het college om 6450
m2 grond voor f 5,- per m2 te verkopen aan de
CBTB7. Later wordt het 6800 m2 voor dezelfde prijs.
Tot 1959 lijkt er radiostilte te heersen maar dan
komt er echt schot in de zaak. Er wordt een urgentieverklaring afgegeven, de school kan al op
1 september 1960 beginnen in het gebouw Het
Centrum aan de Nesse (de oude Sluisjesschool) en
de procedure om te komen tot een eigen gebouw
komt in een stroomversnelling. Het door Stuurman ontworpen gebouw (met een keuken, een
eetkamer, een huishoudkundelokaal met was- en
spoelgelegenheid, twee praktijklokalen met paskamers, twee theorielokalen, een volledig toegerust
gymnastiek-oefenlokaal (heel bijzonder voor die
tijd) met douches, een directie- en een docentenkamer en ruime fietsenhokken) kon al op 1 januari

Christelijke Boeren- en Tuindersbond8
De belangenbehartiging van ondernemers in de land- en tuinbouw was aanvankelijk
georganiseerd in de provinciale maatschappijen van landbouw. Veel boeren voelden zich echter onvoldoende vertegenwoordigd en richtten in 1896 de Nederlandse
Boerenbond (NBB) op. Om lid te kunnen worden was erkenning van “God, huisgezin
en eigendom” als grondslagen der maatschappij vereist. De NBB evolueerde tot een
katholieke organisatie, in 1918 werd de protestantse zuil opgericht: de Christelijke
Boeren- en Tuindersbond (CBTB). Naast belangenbehartiging rekende de CBTB ook
vorming tot zijn taken en richtte daarom onder meer landbouwhuishoudscholen op.
De verschillende boerenbonden gingen in 1995 op in de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland).

Lhno de Rank 1985.

1961 worden betrokken. De officiële opening was
op 8 november 1961. De school ging De Rank
heten: symbool voor het zich ontplooiende jonge
leven.
De Rank begon als een tweejarige opleiding waaraan in 1968 een derde jaar werd toegevoegd. In
dat jaar veranderde ingevolge de Mammoetwet het
landbouwhuishoudonderwijs in lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs (lhno). In 1975 kwam er een
vierde jaar bij. In dat jaar breidde de school uit met
twee theorielokalen, een kennis der natuurlokaal,
een handenarbeidlokaal, een documentatiecentrum, een overblijf/gemeenschapsruimte en een
werkkamer voor de conciërge.
Kort voor het samengaan tot De Wadde kon de
school nog het 25-jarig jubileum vieren. Ons erelid
J.D. (Hans) Geel was er vanaf het begin bij, eerst
als docent, later ook als decaan.

Goudsche Courant, 17 september 1954.
Notulen gemeenteraad Waddinxveen, 11 februari 1955.
8
Mari Smits, Geschiedenis van de Nederlandse Boerenbond.
6
7
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De Wadde, school voor mavo en lbo.

De Wadde
De Koningin Wilhelminamavo kreeg in 1974
een afdeling voor lager beroepsonderwijs9. Het
lag toen voor de hand daar ook de Rank bij te
betrekken, maar dat stuitte op bezwaren van de
CBTB West-Nederland. Welke dat precies waren
is niet goed te achterhalen, maar een daarvan zal
zeker de grondslagendiscussie zijn geweest. Zelfs
in de aanloop naar de fusie in 1986 was dat nog
steeds een probleem. Daarnaast zou volgens de
heer Willemstein, toen directeur van de mavo, het
ministerie van landbouw nog steeds een (financiële) rol vervullen bij het lhno. Zijn waarneming was
dat de financiële kaders voor De Rank minder eng
waren dan die van zijn eigen school. Voor de Rank
was er toen in ieder geval nog geen reden om de
zelfstandigheid op te geven.
Dat was anders in de jaren tachtig. Toen ontstond
er druk vanuit de rijksoverheid om te komen tot
grotere scholen door de opheffingsnorm omhoog
te brengen. Daarnaast werd in die tijd geëxperimenteerd met de middenschool10 en was nog niet
duidelijk of die middenschool er inderdaad zou
komen. Ten slotte speelde voor De Rank nog een
rol dat het Ministerie van Landbouw zich uit dit onderwijs ging terugtrekken. De kans om zelfstandig
te blijven voortbestaan als protestants-christelijke
lhno-school werd dus erg klein.
In het verslag van de bestuursvergadering van de
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet

De bestuursadviseur en leidinggevenden van De Wadde in
1986 met van links naar rechts
C. Dijkshoorn (secretaris Industrieel Contact Waddinxveen en
adviseur van het bestuur van
de Wadde), G.C. van Drunen
(adjunct LTO), J. Willemstein
(directeur) en J.D. (Hans) Geel
(adjunct lhno).
onderwijs te Waddinxveen van 1 juli 1982 valt te
lezen dat er 21 juni jl. contact is geweest met een
vertegenwoordiging van De Rank over mogelijke
samenwerking. Besloten wordt een werkgroep
opdracht te geven voor 1 februari 1983 een advies
uit te brengen over een mogelijke fusie of samenwerking. Het bestuur vond dit belangrijk omdat
er meerdere ‘leerlingenkapers’ op de kust waren,
zoals de Samenwerkingsschool, de Driestar en
andere scholen in onder meer Gouda en Boskoop.
Over wat er verder moest gebeuren werd veel
gepraat. Directeur Willemstein verzuchte dan ook:
“Als we over deze zaken blijven praten, dan is er
over 10 jaar geen christelijk voortgezet onderwijs
meer in Waddinxveen.”11
Wanneer de hiervoor genoemde werkgroep zijn
advies uitbracht, is niet duidelijk maar in een brief
van 24 juli 1984 informeert de Koningin Wilhelminaschool de CBTB over wat het bestuur vindt van
de diverse aspecten die bij een eventuele fusie aan

Piet Smit, Christelijk voortgezet onderwijs, Een stevig fundament, Het Dorp Waddinxveen,
jaargang 27 nr. 1, januari 2019.
10
De middenschool was een Nederlandse experimentele onderwijsvorm uit de jaren ‘70 en ’80. Deze vorm
had tot doel het standenonderwijs te doorbreken. Leerlingen doorliepen in de eerste drie jaar van het
voortgezet onderwijs allemaal hetzelfde onderwijsprogramma, los van hun achtergrond of capaciteiten. De
middenschool werd ingevoerd door onderwijsminister Jos van Kemenade, maar is nooit echt van de grond
gekomen. Bron: . P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland.
11
Bestuursvergadering 10 april 1984.
9
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de orde moeten komen. De CBTB geeft in zijn brief
van 29 augustus 1984 hierover een eigen visie.
Daarna gaat het vrij vlot. De grootste hobbel is,
daar is hij weer, de grondslag. Op de vergadering
van 30 januari 1985 werd men het uiteindelijk
eens over de volgende tekst: “De stichting aanvaardt als grondslag de Bijbel als Gods woord,
opgevat naar het belijden der Reformatie.”12 Op
7 november 1985 wordt de bestuurssamenstelling
bepaald. De CBTB, de Vereniging voor protestantschristelijk onderwijs en de Hervormde Schoolvereniging waren ieder met drie leden vertegenwoordigd. Daarnaast was er een bestuurslid namens het
CNV en waren de werkgevers vertegenwoordigd
met twee leden.
Op 1 augustus 1986 was de fusie een feit. De
school ging heten: De Wadde, Christelijke scholengemeenschap voor mavo/lto/lhno. J. Willemstein
werd directeur, J.D. (Hans) Geel, die de naam
bedacht voor de nieuwe school, werd naast docent
en schooldecaan adjunct-directeur evenals H. van
’t Spijker.
Eindelijk rust, zal menigeen gedacht hebben, maar
dat bleek een illusie. Natuurlijk moest de hele
school nog worden ondergebracht in het gebouw
van de mavo/lbo, maar met de inrichting in 1987
van een nieuwe keuken was op dat gebied het
grootste leed geleden.
Meer leed kwam van de onderwijspolitiek. Belangrijk thema hierin was de basisvorming die in 1991
wettelijk verankerd werd en die voor De Wadde
in het schooljaar 1993-1994 haar effect kreeg.
Daarnaast wilde het Rijk naar brede scholengemeenschappen van VWO tot LBO (ging in 1991
Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO) heten). Dat
zou een volgende fusie of samenwerking inhouden.
Voor dat doel zocht het bestuur eerst samenwerking
met protestants-christelijke scholen in Gouda. Dat
was echter tegen de zin van de gemeentebesturen
van Waddinxveen en Boskoop. Zij zagen meer heil
in een fusie tussen de Waddinxveense en Boskoopse scholen. We weten inmiddels dat hun mening de
doorslag gaf.
Ten slotte is van belang dat de Hervormde Schoolvereniging de dreiging ook met het openbaar
onderwijs te moeten samenwerken aangreep om
uit het bestuur van De Wadde te stappen en te
kiezen voor de Goudse Driestar. Kennelijk woog
het belang van onderwijs in eigen kring zwaarder
dan het belang van het voortgezet onderwijs in
Waddinxveen.

Professor Kohnstamm Mavo
Buiten de openbare mulo aan de Kerkweg (18741926) is de Professor Kohnstamm Mavo de enige
school voor voortgezet onderwijs die alleen door
12
13

Gezamenlijk overleg 30 januari 1985.
Raadsvergadering 25 januari 1962.

het gemeentebestuur is opgericht. In 1962, in die
tijd begon Waddinxveen aan een flinke groeispurt,
deed het college een voorstel aan de raad een
openbare ulo op te richten13. Volgens de Lager Onderwijswet moesten er dan ten minste 24 leerlingen
zijn. Met een beetje goede wil zou dat lukken als
ook potentiele leerlingen uit Moerkapelle, Zevenhuizen en Reeuwijk werden meegeteld. De raad
ging akkoord.
Het college ging voortvarend aan de slag. Al op 27
maart 1962 kreeg de lokale architect Stuurman de
opdracht een ontwerp te maken voor een schoolgebouw met vier gewone lokalen en een vaklokaal.
Uitbreiding naar acht lokalen moest mogelijk zijn.
De gemeente had daarvoor een perceel gereserveerd ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan
en omsloten door de Jan Willem Frisoweg en de
Mauritslaan. Er was echter een voorbehoud: Gedeputeerde Staten moesten nog wel toestemming
verlenen. Die toestemming kwam op 27 juni 1962.
Maar er moest meer gebeuren. Per brief van 23
juli 1962 werd de onderwijsinspecteur te Alphen
aan den Rijn gevraagd te bevorderen dat er een
urgentieverklaring zou worden afgegeven. Het
college deelde hem verder mee dat de colleges
van Zevenhuizen, Moerkapelle en Reeuwijk bereid
waren te komen tot een gemeenschappelijke
regeling om van de op te richten school in Waddinxveen een streekschool te maken. Die zou op 3
september moeten beginnen met één klas en dan
doorgroeien tot de omvang van vier klassen. Voor
dat eerste schooljaar was een lokaal gehuurd van
de Prinses Beatrixkleuterschool aan het Koningin
Wilhelminaplein.
De school, die met goedkeuring van de raad op 25
april 1963 Professor Kohnstammschool ging heten,
groeide voorspoedig. Begon de school in 1962
nog met 30 leerlingen en één leraar tevens directeur (dhr. H.J. Egbers), dertien jaar later (schooljaar
1976-1977) was er al sprake van een volwassen
mavo van vier leerjaren, 287 leerlingen en twaalf
klassen. Naar het wel en wee van de school na dit
schooljaar is nog geen onderzoek gedaan. Mogelijk dat dit aan de orde komt bij een artikel over de
fusie tot het Coenecoop College. Volstaan wordt
met de vermelding dat in 1982 de openbare mavo
in Boskoop De Egelantier werd opgeheven hetgeen
van invloed zal zijn geweest op het leerlingenaantal
van de Waddinxveense mavo.
Verliep de groei van de school op het gebied van
leerlingen en leraren voorspoedig, dat was beduidend minder het geval met het schoolgebouw. De
goedkeuring voor een permanente school kwam
maar niet waardoor het college zich in 196314
genoodzaakt voelde krediet aan de raad te vragen
voor de bouw van een houten schoolgebouw met

14

Raadsvergadering 17 februari 1963
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Leraren Prof. Kohnstamm Mavo.

Prof. Kohnstamm Mavo.
vier lokalen, te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan tegenover de voorziene permanente school.
De goedkeuring voor het permanente gebouw
kwam pas na veel heen-en-weergeschrijf en overleg op 29 september 1965. Vooruitlopend hierop
had de gemeente al op 16 december 1964 besloten de bouw van de nieuwe ulo aan te besteden.
Het gebouw kon op 18 oktober 1966 officieel worden geopend. Interessant is dat burgemeester Van
der Hooft bij de opening preludeerde op een toekomstige samenwerking in het voortgezet onderwijs
door een visioen te schetsen van een vleugelschool
waarin leerlingen samen naar school konden gaan
en toch hun eigen openbaar, katholiek of protestants voortgezet onderwijs zouden volgen15.
Het nieuwe gebouw was al voor de opening te
klein. Op 2 maart 1966 schetste het college in een
brief aan de onderwijsinspecteur in Alphen aan
den Rijn de benauwde situatie op het gebied van
de schoolhuisvesting en vroeg om uitbreiding van
de nieuwe school met twee lokalen en een vaklokaal. In die tijd waren voor het onderwijs (voortgezet, lager en kleuteronderwijs) eenendertig houten
noodlokalen in gebruik, waarvan vijf door de ulo.
De gevraagde uitbreiding kwam er en, zoals valt
te concluderen uit de huidige omvang van het gebouw Wereld Wijd waarin vroeger de Kohnstamm
Mavo was onder gebracht, later nog meer.

Slot
In de komende tijd zal er een jubileumboek verschijnen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
in 2020 van het Coenecoop College. Dat was de
aanleiding om de oprichting en een deel van de
geschiedenis te bespreken van de scholen die aan
de fusie in 1995 voorafgingen. Of de fusie zelf in
dit blad nog een keer besproken zal worden, hangt

15

Weekblad voor Waddinxveen, 20 oktober 1966

af van de aandacht die het jubileumboek hieraan
besteedt.
Het geheel overziend valt te constateren dat in
de verzuilde samenleving die Waddinxveen lang
was, de meeste scholen zijn opgericht door het
protestantse en katholieke volksdeel. Het gemeentebestuur heeft alleen de openbare mulo aan
de Kerkweg (voormalige school B) en de Professor Kohnstamm Mavo opgericht. Dit doet echter
tekort aan de rol die het gemeentebestuur voor
de andere scholen heeft gespeeld. Ook al was de
Samenwerkingsschool bedoeld als een school van
de ouders, het gemeentebestuur heeft in het mogelijk maken van deze school een bepalende rol
gespeeld. Daarnaast heeft het in 1955 het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en de voormalige
‘vijand’ de Hervormde Schoolvereniging ertoe
kunnen bewegen samen een protestants-christelijke
ulo (later een scholengemeenschap voor mavo/lbo
en ten slotte ook lhno te exploiteren. <

Bronnen
Streekarchief Midden-Holland.
Naast de verslagen van de gemeenteraad uit betrokken periode:
- 06.29 Archief van de Christelijke MAVO Koningin Wilhelminaschool, vanaf 1976
Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO/LTO (1976-1986) te Waddinxveen,
1974-1986.
- 06.30 Archief van Christelijk Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs (LHNO) te
Waddinxveen, 1959-1986.
- 06.31 Archief van De Wadde, Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO/LTO/
LHNO te Waddinxveen, 1986-1995.
- 3.12.3.2.5 Schoolgebouwen en -terreinen; leer- en hulpmiddelen.
De Historische Vereniging Boskoop heeft de informatie over de Don Bosco Mavo
beschikbaar gesteld.
J. Willemstein, J.D. (Hans) Geel en Tom A. Viezee hebben mondelinge informatie
verschaft.
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Hoe komt ’t Weegje aan zijn naam?

Luchtfoto van ’t Weegje begin 21ste eeuw

Regelmatig ontvangt het bestuur van het HGW vragen over allerlei zaken die
met Waddinxveen te maken hebben. Meestal kunnen die gemakkelijk worden
beantwoord, maar antwoord geven op de vraag naar de herkomst van de
naam ‘t Weegje was ingewikkelder.

Bart Wiekart

‘t Weegje, het gebied aan de rand van Waddinxveen, wordt altijd in een adem genoemd met
Broek, Broekhuizen en het Land van Thuil. De
oudste vermelding stamt uit 1139, wanneer de bisschop van Utrecht het Land van Thuil als ambacht
aan het kapittel van Oudmunster (zie kader) geeft,
met het recht van ontginning en cijnzen (belastingheffing). Het land van Thuil grenst in die tijd aan
de ambachten ‘t Weegje, Broek en Broekhuizen.
Deze situatie maakt ons het een en ander duidelijk.
Om te beginnen was het land dat behoorde tot ‘t

Sticht, waarover op dat moment de bisschop kon
beschikken. Voorts houdt dit in, dat de gronden al
eerder als ambacht, dus als een rechtsheerlijkheid,
waren uitgegeven. De eigenaar mocht dan o.a.
belastingen heffen, regels stellen en recht spreken
bij conflicten. Het was in die tijd gebruikelijk om
land op deze wijze uit te geven, omdat er dan een
bestuur was namens de landsheer en bovendien
werd het land ontgonnen. Dat bracht weer extra
geld op.

In de Middeleeuwen was het Oud-Munsterkapittel een zelfstandig bestuursorgaan onder de Utrechtse
bisschop die toen ook landsheer was van ‘t Sticht. Een kapittel bestond uit een groep priesters die rondom
een kapittelkerk woonden en werkten, maar die niet samenwoonden zoals in een klooster. We spreken
dan van een seculier (wereldlijk) kapittel. Hun kapittelkerk was de San Salvatorkerk, die op het huidige
Domplein stond. In 1587 is de kerk gesloopt. De andere kapittelkerken waren de Dom, de Pieterskerk, de
Janskerk en de Mariakerk.
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Kaart (zestiende eeuw) van zekere landen gelegen bij Gouda met een platten grond der stad, overgeleverd
door die van Gouda ter verkrijging van het door hen verzochte verlaat. Bron: NL-HaNAKaarten Hingman,
4.VTH, inv.nr. 2428
Maar vanaf de tiende eeuw lieten de graven van
Holland zich gelden. Via kleine oorlogjes hadden
zij hun gebied vergroot en bleven ze hiermee doorgaan. In de elfde eeuw waren zij al in het gebied
gekomen dat we nu kennen als Waddinxveen.
In de contreien rond ‘t Weegje werd nogal eens
gevochten tussen de grafelijke en de bisschoppelijke troepen. Dat waren natuurlijk kleine gevechten
tussen troepen ruiters van een man of twintig met
wat infanteristen, misschien ook twintig. Maar soms
waren het alleen maar ruiters.

Weech?
En dan komen we bij een bijzonder moment. In
1321 wordt de burcht Leckenborgh genoemd in
een overdracht. Dit oude fort zou gelegen hebben op het punt waar de Gouwe en de Veenweg
samenkwamen. Dat was toen grensstreek tussen de
gebieden van de graven van Holland en die van
de bisschop van Utrecht. Gezien de locatie kan het
geen groot fort zijn geweest. Bij archeologische op-

gravingen door de Goudse historische vereniging
in de jaren ‘90 werden geen restanten gevonden,
maar op een kaart uit 1545 staat de naam Het
Weechken (zie afbeelding 1, Veenweg en het
Weechken gemarkeerd). Is dit een spelfout, andere
spelling, andere betekenis, verbastering? Het is in
ieder geval meer dan toeval dat het woord ‘weech’,
dat in de middeleeuwen ook ‘muur’ betekende,
precies op het grensgebied tussen de oorlogvoerenden voorkomt. Het kan dat een verdedigingswal, als landmark (een oriëntatiepunt) naam
heeft gegeven aan dit gebied. Dat deze betekenis
onbekend is geraakt, is logisch. De Hollandse
graven hebben het gebied al vroeg veroverd en
begonnen zelf met het uitreiken van stukken land,
zoals in Waddinxveen (1233) en het verlenen van
stadsrechten, zoals aan Gouda (1272).

Weg?
Maar er is nóg een mogelijke verklaring. De
plaatsnaam Moordrecht wordt weliswaar pas in
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1248 voor het eerst genoemd, maar uit opgravingen is gebleken dat de bewoning bij deze doorwaadbare plaats al veel ouder is. Er liep van hier
een weg via de Achterkade en de Veenweg naar
de Gouwe, die vervolgens via het zuiden van deze
rivier naar Gouda liep. Het is dezelfde Veenweg
waaraan het fort zou hebben gestaan.
Deze weg passeerde Broek en Broekhuizen waar
tot 1377 een moeilijk doordringbaar bos was.
Hij liep dus langs en door het bos. Bosveen was
slechter begaanbaar dan het eromheen gelegen
mosveen (lichte turf). Dus waarom kan ‘t Weegje
niet toch naar dit stukje weg zijn genoemd? Een
weg bovendien, die eeuwenlang zijn functie heeft
behouden.
Het was eerst de enige door het veen begaanbare
weg. In de veertiende eeuw werden de gebieden aan de zuidzijde van Waddinxveen allemaal
verkaveld en ontgonnen. Maar met de vervening,
die al snel begon, verdwenen die gronden. Terwijl
de Zuidplas (die toen nog niet drooggemaakt was)
steeds groter werd, was de Veenweg de enige route
die overbleef. Na de droogmaking in 1839 zijn er
nieuwe wegen door het polderland aangelegd en
verdween de oude weg, behalve in ‘t Weegje.
Een zeventiende-eeuws octrooi van de Staten van
Holland, een wet dus, verbood binnen een afstand
van achthonderd roeden1 van de stad Gouda te
vervenen. Hierdoor bleven ‘t Weegje, Broek, Broekhuizen en het Land van Thuil in gebruik als landbouwgrond. Pas na de opheffing van het octrooi in
1825 begon de vervening en werden de plassen
gegraven die we nog steeds in het gebied kennen.
De oude Veenweg loopt nu nog als wandelpad
langs die plassen.

En verder
‘t Weegje is op een later tijdstip verkaveld en
ontgonnen dan de andere drie ambachten. Daardoor ligt de verkaveling ook anders, haaks op die
van de andere gebieden. En doordat Broek en
Broekland niet verveend werden maar als weidegrond in gebruik bleven, is daar het middeleeuwse
slagenlandschap2 nog goed herkenbaar. Dat is ook
het geval in ‘t Weegje. Bovendien loopt daar een
middeleeuwse weg doorheen.
Het Land van Thuil is in de jaren dertig van de
vorige eeuw grotendeels verdwenen om ruimte te
maken voor een kanaal van de Gouwe naar de
Julianasluizen. Daarom staat een van de molens
die het gebied ooit droogmaalden, de Mallemolen,
nu aan de verkeerde kant van het water.
Het beheer van de ambachtsheerlijkheden kwam

al in de middeleeuwen in handen van particulieren
uit Gouda. De gemeentelijke herindelingen door
de Fransen in 1798 voegden de vier ambachten
en Bloemendaal samen tot een eigen gemeente,
de gemeente Broek. Tussen 1811 en 1816 was
het Gouds gebied, daarna werd het weer zelfstandig. Tot 1870 was het gemeentehuis gevestigd op
de Markt te Gouda, in het Heerenlogement Het
Herthuys. Daar was een kamer beschikbaar voor
de secretarie.
Na de gemeentelijke herindeling in 1870 kwam
het grootste gedeelte van Broek onder Waddinxveen te vallen. Een deel van Broek, Broekhuizen en
het Land van Thuil werden ingedeeld bij Gouda. In
1964 kwam bij een nieuwe herindeling een groot
deel van Bloemendaal ook bij Gouda. ‘t Weegje
bleef, ook later, Waddinxveens grondgebied.

Het antwoord?
Waar komt de naam ’t Weegje nu vandaan?
We weten het niet zeker. Er zijn twee mogelijke
verklaringen: een militaire versterking of een weg.
We weten wél dat het vanaf de middeleeuwen tot
1870 tot het Goudse gebied behoorde. Pas daarna
kwam ‘t Weegje bij Waddinxveen. Restanten van
het fort zijn niet gevonden, maar de weg is nog
steeds herkenbaar in het landschap.<

Literatuur en bronnen
Ruurd Kok, Moort en de polder, verkenning en herkenning van het gebied bij de
Moortse Veenweg, scripte 1999, SAMH 583 D3.
G. Kooiman, Gouda voor 1500, Kroniek van Gouda, 1984, www.diegoude.nl
Rechtboek van ‘t Weegje, SAMH 0658.
Archief van het ambacht Bloemendaal, Broek, Tuil en ‘t Weegje en Broekhuizen,
SAMH 0005.
Kaarten van Coenraet Oelofsz. (1611), Hendrik van Leth (1740), www.schielandendekrimpernerwaard.nl.
Artikelen over ‘t Weegje, Broek, Broekhuizen het land van Thuil op Wikipedia.

De roede is een oude lengte- en oppervlaktemaat die van plaats tot plaats verschilde. Een roede bestond uit
een aantal voeten, variërend van 7 tot 21. Voor het meten van lange afstanden was de Rijnlandse roede van
3.767 m het meest gebruikelijk.
2
Slagenlandschap is een landschap waarbij verkaveling heeft plaatsgevonden in smalle banen die slagen of
stroken worden genoemd.
1

Oude sfeerbeelden van ’t Weegje
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Poster
De Leidsche Giftmengster
en seriemoordenares
Maria Swanenburg
(“Goeie Mie”)
uit 1885 gemaakt door
Roelof Raar (1855-1906).
Bron: Universiteit Leiden

Een Waddinxveense gifmoord
C. Verlooij

Een echtscheiding is vandaag de dag niets bijzonders meer maar ruim een
eeuw geleden was scheiden behoorlijk ingewikkeld. Dat moet anders kunnen,
dacht de Waddinxvener Gerardus de Vos.
Leiden heeft Goeie Mie weer ontdekt. Er bestaat
een gin met die naam, er is een escaperoom,
‘de overbuurvrouw’ van Goeie Mie verzorgt een
rondleiding door de stad en er waren zelfs plannen
voor een film.
Goeie Mie (1839-1915) verzorgde zieken in een
van de armste wijken van Leiden. Maar ze had
een lang verborgen gebleven geheim. Het was in
haar tijd erg makkelijk een levensverzekering af
te sluiten op derden, zonder dat er gekeken werd
naar het verzekerbaar belang. Mie maakte daar-

van gebruik door verzekeringen af te sluiten op
personen die zij verzorgde. Vervolgens vergiftigde
ze haar patiënten met arsenicum en streek het geld
van de levensverzekeringen op. Arsenicum was
gemakkelijk te verkrijgen. Het werd, vermengd met
zwavel en kalk, gebruikt om de wandluizen in de
vaak armoedige huizen te bestrijden.
Lange tijd kan Goeie Mie rustig haar gang gaan.
Men schat dat ze in drie jaar tijd wel honderd
mensen heeft trachten te vergiftigen. Zeker zevenentwintig van hen vonden de dood. Mie blijft als
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reddende engel bij de stervenden om hen bij te
staan. Zelfs haar eigen familie is niet veilig voor
haar: zestien familieleden worden door haar vergiftigd. Ze loopt tegen de lamp als ze in één keer
drie leden van het gezin Frankhuizen vergiftigt door
arsenicum te doen in de pap die op de kachel
staat.
In deze zaak wordt voor het eerst toxicologisch
en forensisch onderzoek gedaan. Dertien lijken
worden opgegraven en onderzocht. Daarbij wordt
de aanwezigheid van arsenicum aangetoond, wat
sluitend bewijs oplevert voor de schuld van Goeie
Mie. Die wordt veroordeeld tot levenslang en overlijdt in de gevangenis op 11 april 1915.

Gerardus de Vos

Voormalig Herthuis.
Bron: Overzicht Goudse
gemeentemomumenten.

Ongeveer in diezelfde tijd speelt een gifmoord in
Waddinxveen. Goeie Mie had dan wel veel meer
slachtoffers gemaakt maar voor de behandeling
van de Waddinxveense zaak voor het gerechtshof
in Den Haag was de belangstelling niet minder:
alle plaatsen zijn bezet door een grote menigte
nieuwsgierigen. In het beklaagdenbankje bevindt
zich Gerardus de Vos, een 40-jarige Waddinxveense landbouwer.
De verdachte is op 11 januari 1837 geboren in
Bloemendaal, huisnummer 184, als zoon van de
39-jarige bouwman (boer) Dirk de Vos en Wilhelmina Slootjes. Aangifte van de geboorte wordt gedaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
van Broek, burgemeester Nicolaas IJzendoorn (die
zal in 1850 worden benoemd tot burgemeester van
Gouda). De gemeentelijke zaken voor Broek, Thuil,
’t Weegje en Bloemendaal worden geregeld in het
Herthuis aan de Markt in Gouda. Dat Herthuis is
een herenlogement, koffiehuis maar ook gemeentehuis. Het pand staat er nog steeds.
Volgens het bevolkingsregister van Broek 18401860 wonen op het eerder genoemde adres
Dirk de Vos, geboren in 1796 in Vlist, zijn echtgenote Wilhelmina Slootjes geboren in 1796 in
Haastrecht, de kinderen Andries, Willemijntje,
Hendrik, Jannetje, Gerardus, de knechts Hugo en
Frederik en de meid Adriana. Het gezin is roomskatholiek.
Op 24 april 1862 staat Gerardus de Vos voor de
zoon van Nicolaas IJzendoorn, Albertus Adrianus
van Bergen IJzendoorn. Hij is burgemeester van
Broek, Noord- en Zuid-Waddinxveen en wordt in
1864, net als eerder zijn vader, burgemeester van
Gouda. Als ambtenaar van de Burgerlijke Stand
van de gemeente Broek voltrekt hij het huwelijk
tussen de 25-jarige Gerardus, inmiddels ook boer,
en de 22-jarige Martina Figee. Zij is ook geboren
in Broek en wel op 6 december 1839 en is een
dochter van boer Pieter Figee en Maria Verbij.
De huwelijkse bijlagen leren dat Gerardus niet
in dienst is geweest. Vijftien jaar lang is het paar
getrouwd zonder noemenswaardige strubbelingen.

Ontrouw
Martina is altijd goed gezond, maar volgens de
Leydse Courant lijdt zij in augustus 1876 aan wat
men in die tijd een zenuwongesteldheid noemt. Het
huwelijk vertoont tekenen van verval en er gaan
geruchten in de gemeente over de dubieuze houding van Gerardus jegens de zestienjarige dienstbode. Er worden zelfs spotdichten aangeplakt.
Gerrit de Vos heeft inderdaad erg veel belangstelling voor het dienstmeisje, een dochter van de buren. Hij maakt haar het hof en geeft haar kostbare
geschenken. Het dienstmeisje verklaart later voor
de rechtbank dat zij en haar patroon Gerrit ‘omgang’ hadden. Tijdens de rechtszaak vertelt zij dat
ze Martina Figee verantwoordelijk houdt voor de
roddels en praatjes in het dorp en eist vijftig gulden
vergoeding voor dit besmeuren van haar naam.
Het kind is duidelijk verliefd wanneer ze onthult dat
ze zelfs tot God heeft gebeden om zo snel mogelijk
de vrouw van haar werkgever te worden.
Dat ziet Gerrit wel zitten, maar ja, hij is nog
getrouwd en het rooms-katholieke geloof staat
echtscheiding niet toe. Martine kan niets meer
goed doen in de ogen van Gerrit. Ze ondergaat het
lijdzaam en neemt zelfs de schuld op zich. Haar
vader verklaart dat Martina op de knieën gaat voor
haar man, vergiffenis vraagt en de schuld op zich
neemt voor het verslechterde huwelijk. Familieleden spreken Gerrit aan op zijn gedrag, maar hij
ontkent in alle toonaarden: “Ik mag doodvallen als
het waar is.”

Overlijden
Martina gaat meermalen op bezoek bij haar vader,
moeder en zus, de laatste keer op zaterdag 10 februari 1877. Volgens een latere verklaring maakte
ze toen een gezonde indruk. Drie dagen later, op
dinsdag, krijgen ze de boodschap dat zij erg ziek
is. Donderdag gaat het wat beter. Haar vader
noemt haar toestand “heel mooitjes”. De dag erna
is haar toestand zo verslechterd dat het de arts
nodig lijkt de zieke kerkelijk te bedienen. De arme
vrouw lijdt aan misselijkheid, braken, vreselijke pijn
in het hele lichaam, diarree, aanhoudende dorst en
klamme handen. Gerrit blijft er onverschillig onder
en weigert een geestelijke te roepen. Als Martina
het uitschreeuwt van de pijn, merkt hij onverschillig
op: “Ze zal nog gaan zingen!”
Op zaterdag 17 februari 1877 overlijdt Martina,
37 jaar oud. Gerrit doet aangifte van het overlijden
samen met manufacturier Hendrik Houtman. Kort
na de begrafenis verkeert Gerrit openlijk met de
dienstbode. Ze willen in juni datzelfde jaar trouwen. Maar Gerrit gaat inmiddels met de nieuwe
dienstbode hetzelfde om als met de eerste en
verwaarloost de oude.

Rechtzaak
Vader Pieter Figee vertrouwt het niet: het plotse-
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Nicolaas IJzendoorn
(1793-1867) burgemeester
van Gouda en zijn tweede
echtgenote Antonia Maria
Imans (1798-1865) geschilderd door Petrus Theodorus
van Wijngaerdt (1816-1893).
Eigen foto van twee schilderijen die zich in het Catharina
Gasthuis (Museum Gouda)
bevinden.
Bron: Museum Gouda

linge ziek zijn, de kortstondige opleving en dan
toch binnen een week overlijden. Hij dringt aan
op opgraving van het lichaam en verder onderzoek. Blijkbaar vinden de autoriteiten er ook een
luchtje aan zitten. Op 29 juni wordt overgegaan
tot exhumatie (opgraving) van het lichaam van
Martina. De artsen dr. Klinkert en dr. Van Loon en
andere deskundigen verrichten de lijkschouwing en
het chemisch onderzoek. Bij de opening van het lijk
trekken korreltjes ter grootte van een speldenknop
de aandacht. Ze bevinden zich in de plooien van
het slijmvlies. Het zijn zich in de oorspronkelijke
staat bevindende arsenicumkristallen. Arsenicum
lost namelijk moeilijk op.
De Rotterdamse apothekers Legebeeke en Koks
vermelden in hun rapport dat in de verschillende
organen van het lijk 137 milligram arsenicum is
gevonden, dat zou overeenkomen met de hoeveelheid arsenicum die in 180,8 mg rattenkruid voorkomt. In het lichaam van Martina moet minstens
179 mg arsenicum aanwezig zijn geweest terwijl
een dosis van 130 mg al dodelijk is. Het plotseling
verergeren van de ziekte op donderdag 15 februari
na een eerdere opleving duidt op het toedienen
van een nieuwe, fatale dosis. Het binnendringen
van arsenicum in de organen na de dood wordt als
onaannemelijk bestempeld.
Kapelaan Lucassen van de Goudse St. Jozefkerk1
wordt verhoord. Hij verklaart dat het echtpaar De
Vos goed bij hem aangeschreven staat, dat zijn
kerk een echtscheiding en tweede huwelijk niet
toestaat en dat hij niet mag vertellen wat hij in de
1

Tegenwoordig Gouwekerk

biecht vernomen heeft. Gerrit houdt geen hoogtijd
(gaat op kerkelijke feestdagen niet meer ter kerke)
omdat de geestelijke hem dat verboden heeft. Een
drogist uit Gouda verklaart dat hij, in strijd met de
wet, aan een onbekende en zonder schriftelijke
toestemming een derde kilogram rattenkruid heeft
verkocht. De koper had het gif nodig om schapen
te wassen, beweert de drogist. Gerrit weerspreekt
dit door op te merken dat het gif bedoeld was voor
ratten, maar hij heeft het weggegooid omdat hij
een afkeer van gif heeft.
Dan volgen de verklaringen van de veldwachters
die bij de opgraving aanwezig zijn geweest. Gerrit de Vos is de eerste die spontaan in algemene
termen over vergiftiging spreekt. Hij zweert met
duizend eden dat als er vergif gevonden wordt in
het lichaam van zijn vrouw, hij er niets van af weet.
Gerrit doet zijn eigen zaak geen goed, zeker niet
als hij voor de rechtbank uiterlijk onaangedaan
alles ontkent. Hij beweert dat zijn vrouw zelfmoord
heeft gepleegd door het innemen van rattenkruid.
Mr. Gregory, optredend voor het openbaar ministerie, is fel in zijn requisitoir: “Er is nog enige moed
voor nodig om het moordend staal in de borst te
steken, het toedienen van gif is het werk van een
kind en getuigt van verdorvenheid en lafhartigheid.” Al met al is er volgens het openbaar ministerie gelegenheid, motief en bewijs. De verdediging
in de persoon van mr. Van Buren Sr. uit Rotterdam
beweert echter voor een uitpuilende rechtszaal,
dat verdachte onschuldig is en dat de vrouw uit
wanhoop zelfmoord heeft gepleegd.
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De Gouwekerk
(voorheen Sint-Jozefkerk).
Bron: Gouwenaar

Gevangenis
De rechtbank van ‘s-Gravenhage veroordeelt
Gerrit op 29 december 1877 tot levenslang. Eerst
zit Gerrit in het Huis van Justitie in Den Haag. De
Rijksveldwachters J. de Smet en K. Veenendaal worden belast met het transport van Gerrit op 17 mei
1878 naar Zwolle en op 17 juli 1878 komt Gerrit
aan in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden, de Blokhuispoort. Deze gevangenis is tussen
1870 en 1876 gebouwd voor 390.000 gulden.
Het gevangenisleven is zwaar, vooral voor de langgestraften. Zij hebben eigenlijk eenzame opsluiting.
Gevangenen mogen niet met elkaar in contact
komen om te verhinderen dat ze boze plannen
smeden of andere gevangenen iets aandoen. Als
ze uit de cel gehaald worden om te luchten, krijgen
ze een kap voor het gezicht zodat ze onherkenbaar
zijn. Het luchten gebeurt in cellen waarvan alleen
de bovenkant open is. Het eten is eenzijdig: ’s
middags en ’s avonds brood met koffie, tussen de
middag twee keer per week vleessoep, een keer
per week gort, twee keer per week erwtensoep en
aardappelen met groente. De gevangeniskleding
bestaat uit een buis, een broek van grof geweven

wol, een hemd, onderbroek, borstrok, een halsdoek, wollen sokken, klompen en een leren pet.
In zijn dossier maakt men de aantekening dat er
met het oog op de levenslange straf grote waakzaamheid wordt aanbevolen. Men is kennelijk
bang voor zelfmoord. Dat is niet zo verwonderlijk. Gerrit was als boer de wijde vrijheid van het
polderland gewend en zit nu in de grimmige,
ontzagwekkende gevangenis in de wetenschap dat
hij er nooit meer uit zal komen.
In augustus 1881 wordt men op onprettige wijze
herinnerd aan de gifmoord. Tijdens de Goudse
kermis vertoont een Hagenaar in een koffiehuis
flesjes met aarde afkomstig uit het graf van Martina
de Vos. Ook vertoont hij de in haar maag, lever en
ingewanden gevonden arsenicum en glazen buisjes
met etiketten, ondertekend door de officier van justitie, rechter-commissaris, griffier en deskundigen.
De Hagenaar verklaart dat de bewijsstukken in Den
Haag publiekelijk waren verkocht. Een bedenkelijke
zaak. Saillant detail is dat tegenover het koffiehuis
een zus van de veroordeelde Gerrit woonde.
In 1893, Gerrit zit dan al 16 jaar gevangen, wordt
een gratieverzoek afgewezen.
Op 7 februari 1901 trouwt koningin Wilhelmina
met prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.
De gouden koets wordt op de huwelijksdag voor
de eerste keer gebruikt. Ter gelegenheid van het
huwelijk wordt er gratie verleend aan bepaalde
personen en van sommigen wordt de levenslange
gevangenisstraf omgezet in 25 jaar. De dan 64-jarige Gerrit komt op 29 december 1902 vrij. In zijn
dossier van de strafgevangenis zit een telegram
van zijn advocaat: “Gelukgewenscht met verandering van levenslang in vyfentwintig jaar = advocaat
Montyn”.

Weer thuis
Gerrit keert terug naar zijn geboortestreek en op
10 oktober 1905 treedt de 68-jarige weduwnaar
in het huwelijk met de weduwe en koffiehuishoudster Cornelia de Waal, die op dat moment 53 is.
Twaalf jaar heeft het huwelijk geduurd als Gerrit op
17 december 1917 overlijdt op het adres Gouwe
nr. 7 in Gouda. Hij is tachtig jaar oud geworden.
Zijn tweede echtgenote, Cornelia, overlijdt een jaar
later op 16 november 1918 in Gouda. <

Bronnen
• Burgerlijke Stand Broek, Gouda, Waddinxveen
• Archief Strafgevangenis Leeuwarden, Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Leeuwarden.
Registers van inschrijving gevangenen 1873-1881 en dossier 4929 uit de extract-vonnissen.
• Leidsch Dagblad 1877, 1878, 1901; De Standaard 1878; Delftsche Courant 1881; Maasbode 1878;
De de Leydse Courant 1876
• Museum Blokhuispoort, Leeuwarden
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Verenigingsnieuws
Nieuwe leden
P. Baas
K. Schippers
H.J. Hettema
S.M. Vink
H. van Dijk
Sonneveld Group
Baas Interholding II B.V.
‘t Ouwe Dorp
Bethelschool
N. Hendrix
R.J. de Rooij
J. Oudijk
A.T.F.C. Vos
Gouwe Meubel
Angelo’s Computershop
P.L. van der Meulen
Mw. W. Gorissen-Struik
J.L. Willink
Dansschool G & J van der Lubbe
M.C. Broer

Agenda
Lezing 100 jaar historie Waddinxveense Brandweer
Op dinsdag 5 november 2019 organiseert het HGW in de Rijnlandzaal van hotel L’Unie Waddinxveen om
20.00 uur een lezing over 100 jaar historie van de Waddinxveense Brandweer. De heer Coen Baas van de
brandweer zal een inleiding houden over de belangrijkste branden in Waddinxveen in de afgelopen eeuw
en de middelen en manschappen die de Waddinxveense Brandweer in de loop van die jaren heeft ingezet
om die branden te bestrijden.
Het bestuur nodigt u van harte uit deze lezing bij te wonen.

Aanwinsten
B. Wiekart/marktplaats: Blokkendeos 43-delig polyzathe van Sliedrecht, parkeergarage/benzinepomp
van Sliedrecht, houten legerjeep Okwa.
H. Nijkamp-van Vliet (Rijssen): Pakket schoolspullen w.o. rapporten Christelijke Ulo.
J. Hofman: Kinderstoel kibofa.
L.P. v.d. Hooft (Voorhout): Tegeltableau De Wagen bouwer Anno 1770 Verheul-Waddinxveen, wandmeubel tweedelig met extra beeldhouwwerk van Kempkes.
M.C. Bas-ter Metz (Hoorn): Onderzoeks- en werkmateriaal t.bv. boek Speelboek uit de Polder.
W. Benders: Diverse voorwerpen w.o. draagspeld Toos, drinkbeker Dient den Heer, sigarendoos Sonneveld.
F. M. van Tol: Bewijs van aandeel Waddingsveensche Weegbrug, artikel Een Zeshonderdjarige polder
Bloemendaal bij Gouda door S.J. Fockema Andreae 1331-1931.
G. den Dekker: Foto Gemaal van der Breggen, Kanaaldijk.
J. Gerts: zes videocassettes met Waddinxveense Onderwerpen.
C. Gerts: Springtouw, houten vrachtauto met kiepbak Okwa.
M. Hooftman (Boskoop): Foto meester Regt.
H. Elzas (Montfoort): Stamboekje familie Sanders en acht kinderen 1888–1958.

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

B.V. Machine- en Apparatenfabriek

Koeltechniek Laan

Glasbeek Finish b.v.

Houtex

JABEWA Engineering

Van Stijn Beheer BV

P.G. Boere

H.C.J. de Bas

B. Beuker

J. Bremmer

Bureau voor Bouwkosten

R.J. den Boer

J.I.M. van Vliet

J.C. van der Maas

B.F. Boonstoppel

W.J. Hoobroeckx

F. Versluis

Autobedrijven Boonstoppel

A.J. van der Breggen

G.J. van der Loo

A. Vis bv

Van Leeuwen Beheer

Marius G.A. Verboom

F.M. van Tol

Dungaree Planontwikkeling

J. van Tol

Top-Consultants West B.V.

A. Broer

Van Berkesteijn Holding BV

Dierenartspraktijk Baas

Meubelstoffeerderij C. van der Bas

J. de Rooij

B. Snijders

D.C. van Doorn

Gouwe Meubel

A. de Waardt

M.C. Broer

Vis Waddinxveen b.v.

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

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, versterkt 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 aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

