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Redactioneel
De oplettende lezer zal zich afvragen waar het verenigingsnieuws is gebleven. Het bestuur had toch een mooi
programma bedacht voor de viering van 75 jaar bevrijding? En er zou toch ook een algemene ledenvergadering zijn? Dat klopt, maar het kon helaas niet door gaan
omdat de coronapandemie roet in het eten gooide. Zelfs
de verspreiding van het vorige nummer liep aanvankelijk
spaak. Gelukkig heeft u het blad inmiddels in de bus
gekregen.
Het bestuur heeft de redactie gevraagd uw begrip daarvoor te vragen en u in deze lastige tijden namens alle
bestuursleden alle goeds toe te wensen.
Het eerste artikel in dit nummer hoort in de reeks
herinneringen van oudere Waddinxveners. Aleid Abels
tekende het verhaal op van Hanny Glasbeek wiens leven
voor een belangrijk deel in het teken heeft gestaan van
vrijwilligerswerk.
De tweede bijdrage komt van onze penningmeester die tevens redactielid is. Hij informeert ons
over het ontstaan en de realisatie van inmiddels tien vertelbanken. Op de binnenpagina vindt
u een kaart van de gemeente Waddinxveen met daarop de plaatsen gemarkeerd. U kunt die
er voorzichtig uit kunnen halen om te gebruiken als een routebeschrijving voor een wandel- of
fietstocht: een mooie combinatie van bewegen en informatie opdoen over de geschiedenis van
Waddinxveen. Er zitten trouwens nog meer vertelbanken in de pijplijn.
In de derde bijdrage vertelt Hans Asscheman over de dwangarbeid die zijn vader Jaap tijdens de
Tweede Wereldoorlog moest verrichten in Göttingen.
Wytze Visser vertelt in de laatste bijdrage hoe hij samen met Henk Asscheman voor de basisschool een les heeft gemaakt over de geschiedenis van Waddinxveen en hoe zij die voor het
voetlicht brengen. Uw hoofdredacteur heeft die een keer mogen bijwonen en kan u verzekeren,
geschiedenis hoeft niet saai te zijn.
Ten slotte moet de redactie nog iets corrigeren. Op bladzijde 6 van het vorige nummer staat een
foto van een molensteen met de stellige vermelding dat die afkomstig is van de Schoone Haas.
Daar bestaan echter grote twijfels over.
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Hanny Glasbeek.
Bron: Aleid Abels

Hanny Glasbeek-de Booij
Vrijwilligster in hart en nieren
Aleid Abels

Vanaf het moment dat zij in Waddinxveen kwam wonen zet Hanny Glasbeek
zich in voor de lokale gemeenschap. Een leven lang vrijwilligster.
Hanny de Booij werd in 1936 in Rotterdam
geboren als derde kind van Jan de Booij (1906)
en Hester Gelderblom (1907). Haar vader werkte
eerst in de groentezaak van opa en kwam later bij
Abdullah Tabak in dienst. Toen de Joodse eigenaar in 1939 naar Londen verhuisde, verkocht hij
zijn zaak aan Dorlas, een handelmaatschappij te
Amersfoort. Het bedrijf leverde koffie en thee aan
grote afnemers zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen,
cafés en kruideniers. Jan de Booij werd filiaalchef
in Gouda en vertegenwoordiger voor Zeeland,
Zuid-Holland en een deel van Noord-Holland. Het
gezin dat inmiddels vier kinderen telde, verhuisde
naar Lage Gouwe 16, boven het pakhuis. Bij grote
leveringen hielp mevrouw De Booij in het pakhuis.

Portret van Hanny
toen ze zes jaar was
gemaakt door Menachim
Birnbaum.
Bron: familiearchief

Oorlog
Naast hen, op nummer 14, was de koffiebranderij
van Kamphuizen gevestigd. In 1943 haalden de
Duitsers daar de meeste koffie weg. Wat overbleef

kon vader De Booij ruilen voor voedsel, met boeren uit de omgeving. In de praktijk ging de oudste
zoon Jan de boer op omdat voor hem nog geen
Arbeitseinsatz dreigde. Later in de oorlog maakte
Dorlas surrogaatkoffie en -thee. Het bedrijf bestaat
nog steeds.
November 1944 verdreven kou en honger Hanny’s
oma uit Rotterdam-Zuid. Ze werd met de bakfiets
opgehaald en kwam bij het gezin De Booij inwonen. Een tante die oma verzorgde, moest het hele
eindlopen. Na de bevrijding werd oma tot verdriet
van Hanny weer door haar broer Jan die toen 15
jaar was en zijn vriendje met de bakfiets teruggebracht.
Nog tot lang na de oorlog was alles op de bon,
vooral koffie, meel en suiker maar ook textiel. Winkels kregen toewijzingen, en de bevolking kreeg
bonnen waarmee men inkopen kon doen. De
winkeliers plakten de bonnen op kaarten, bij inlevering waarvan men weer nieuwe handel verkreeg.
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Kees Glasbeek

Stolpersteine voor
Lage Gouwe 34.
Bron: Gouwenaar
via Wikipedia
De kinderen De Booij bleven tot ongeveer 1950 de
bonnen van de klanten plakken.
In Gouda woonden veel Joden. Hun synagoge
stond aan de Turfmarkt1. Hanny speelde vaak
met de twee kinderen van de familie Birnbaum uit
Wenen, die woonde Lage Gouwe 34. Vader Menachim Birnbaum was striptekenaar en illustrator. Op
een dag kreeg vader De Booij een door Menachim
getekend portret van de zesjarige Hanny. Die had
daarvoor niet eens model gestaan. Het portret
hangt nog steeds bij haar aan de muur.
De familie Birnbaum kwam om in Sobibor. Vier
Stolpersteinen in de stoep voor Lage Gouwe 34
herinneren nog aan de voormalige bewoners. In
totaal overleefden 328 Joden uit Gouda de oorlog
niet.

Opleiding
Na de oorlog kreeg haar vader een met koffie
volgeladen Canadese truck van Dorlas. Daarmee
deed hij zijn werk totdat hij in 1947 een Volkswagen Kever kreeg, maar eerst ging het gezin nog
twee weken op vakantie. Met achterin de legerwagen de bank van thuis reden ze door heel Nederland en sliepen in hotels.
Hanny volgde in Gouda de lagere school en de
mulo (Johannes Calvijnschool, nu Goudse Waarden). Omdat het schoolgebouw werd gevorderd,
kreeg ze tijdelijk les in een voormalig kantoor in
de Peperstraat. Na de mulo volgde ze de opleiding
tot verpleegkundige A in het Diaconessenhuis De
Wijk aan de Westhaven.

Hanny ontmoette Kees Glasbeek voor het eerst
bij station Gouda. Ze wilde haar fiets stallen om
daarna naar Rotterdam te gaan en had moeite met
het slot. Kees, die met de trein naar Waddinxveen
wilde, hielp haar. Wachtend op hun trein wandelden ze door het nabijgelegen park, alwaar Kees
vroeg of hij haar nog eens mocht schrijven. Reeds
snel daarna kwam er een brief uit New York, want
Kees werkte als library steward bij de Holland Amerika Lijn, die voer tussen Rotterdam en New York.
Kees was in 1931 geboren Zuidkade 16 in Waddinxveen in een gezin met een dochter en vijf
zoons. De familieband was hecht. Het dubbele
pand was ooit een achttiende-eeuwse stadsboerderij en stond naast het Stations koffiehuis, vlakbij
de Hefbrug en werd door vier generaties Glasbeek
bewoond. Grootvader Hendrik, die loodgieter en
koperslager was, woonde er met zijn vrouw Wilhelmina Glasbeek-de Boer en hun zeven kinderen.
Achter het huis stond een grote loods.
Hendriks zoon Pieter2 (1889-1932), de vader van
Kees, was elektricien en loodgieter en had daar
ook een winkel in huishoudelijke artikelen. Hij
overleed toen zijn jongste zoon Kees nog maar tien
maanden oud was. Kleinzoon Piet, de broer van
Kees, woonde er ook nog met zijn gezin. Zijn eerste
drie kinderen werden daar geboren, onder wie Aat
Glasbeek.
De weduwe van Pieter zette de winkel voort tot in
de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarna het
pand werd verkocht aan kapper Van Es.
Toen Hanny de familie Glasbeek leerde kennen,
woonde de moeder van Kees bij zijn oudste broer
Henk, in de Acaciastraat.

Huwelijk
Op 4 augustus 1959 trouwde Hanny met Kees
Glasbeek. Het jonge paar woonde aanvankelijk in
bij broer Niek Glasbeek omdat het in april van dat
jaar gekochte huis aan de Prinses Margrietstraat
nog niet klaar was. Niek woonde bij de afscheepplaats aan de Nesse ter hoogte van het witte pand
dat tegenwoordig een Italiaans restaurant is. Het
huis van Niek stond dwars op de Gouwe naast een
galvaniseerfabriek waarnaast het smalle straatje
begon naar de sluis met onder meer de winkel in
huishoudelijke artikelen van Van de Wal en die van
schilder Van der Zwaard (later Van Blitterswijk).
Aan de Gouwezijde liep een pad langs de huizen.
Er werd veel in de Gouwe gezwommen en daarom
had Niek een trapje aangelegd waarmee je gemakkelijk het water van de Gouwe kon bereiken.
In die tijd zochten veel Waddinxveners in de zomer

Het pand van de voormalige synode staat er nog. Het is nu in gebruik door de Vrije Evangelische
Gemeente Gouda
2
Pieter trouwde in 1915 met Alida Jacoba le Clercq, ze kregen zeven kinderen, Nel ’16, Henk ‘18, Piet ‘20,
Wim ‘22, Tom ‘24, Niek ’26, Kees ‘31.
1
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Het gezin van grootvader
Hendrik Glasbeek.
Bron: familiearchief
hun vertier in de buurt. Zo waren er omstreeks
1960 nog wedstrijden bij de Gouwe zoals touwtrekken (met de ene ploeg aan de Nesse en de
andere aan de Henegouwerweg) en tobbevaren op
bijvoorbeeld houten wijnvaten.
In 1960 betrokken Hanny en Kees hun nieuwe
huis. De boerderij van veehandelaar Wim Sekeris,
die op de hoek stond van wat nu Passage en
Juliana van Stolberglaan heten, leverde de mest
voor aanleg van de tuin.
Door zijn baan bij de Holland Amerika Lijn kwam
Kees slechts om de drie weken een weekend thuis.
Hanny zag haar man in die begintijd dus niet veel.
Ze kregen drie kinderen: René (1960), Eduard
(1966) en Hester (1968).Toen René werd geboren
had Kees gelukkig zes weken vakantie.
In 1962 - Nederland stapte over op aardgas zocht Kees een baan aan de wal: hij werd voor het
installatiebedrijf Van Zwol uit Rotterdam gashaarden verwarmingsinstallateur. Vanaf 1965 werkte
Kees nog 26 jaar bij de NKF. De ruimte die de
ploegendienst bood, gebruikte hij voor een eigen
handel in regentonnen voorzien van het Ron-systeem (regen-opvang-niveauregelaar), een systeem
dat hij samen met zijn broer Wim ontwikkelde.
In 1970 verhuisde het gezin naar Irenestraat 46,
alwaar Kees vanuit twee garages zijn bedrijfje
runde. De tonnen zaten in drie containers op het
terrein van Glasbeek Finish bij neef Henk. De
regentonnen waren langere tijd populair omdat
met het opgeslagen regenwater de ruiten streep-

3

loos gelapt konden worden. Toen door de toenemende luchtvervuiling ook het regenwater vuiler
werd, nam de verkoop af. De verkoop stopte in
1982. In dat jaar richtte Kees de Stichting Gered
Gereedschap op en vanaf 1991 maakte Hanny de
jaarverslagen van de stichting, jawel, met behulp
van een tekstverwerker. Die hadden zij via een pcprivéproject de Philipswinkel van de NKF gekocht.
De Kabelfabriek maakte toen ongeveer twee jaar
deel uit van het Philipsconcern. Zoon Eduard leerde
Hanny met de computer omgaan. In 2007, de
Stichting bestond toen vijfentwintig jaar, nam Kees
Glasbeek afscheid als secretaris. Gered Gereed-

De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp
bieden aan allen die dit nodig hebben

Het jonge echtpaar Glasbeek
woonde eerst in bij broer Niek
wiens huis dwars op de Gouwe
stond naast een galvaniseerfabriek. Daarnaast begon het
smalle straatje naar de sluis
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schap is nu gevestigd in de voormalige Kohnstamm
Mavo aan de Mauritslaan.

Diaconaat 3

Opening van de wereldwinkel
gevestigd naast de winkel van
Albert Heijn

In 1973, Hester hun jongste was toen vijf jaar,
werd Hanny contactpersoon van de gereformeerde
Kruiskerk. In die hoedanigheid bezocht ze namens de kerk gemeenteleden bij huwelijksjubilea,
geboorten of ziektes. Ook gemeenteleden die
vijfenzeventig jaar of ouder waren geworden of een
naaste hadden verloren konden op een bezoekje
rekenen. Dit vrijwilligerswerk wisselde ze om de
paar jaar af met het lidmaatschap van het Werelddiaconaat dat later werd samengevoegd met
Zending en Ontwikkelingssamenwerking tot ZWO.
Van de laatste instelling werd Hanny plaatselijk
voorzitter.
Van het een kwam het ander en zo werd ze
donateur van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking die in 1975 werd opgericht en onder meer
projecten steunde in Toma (Burkina Faso) en Lima
(Peru). De Kerngroep, aanvankelijk mede financieel
ondersteund door het gemeentebestuur, werd in
2013 opgeheven en stond ook bekend onder de
naam Toma Lima.4
Vanaf 1983 werd Hanny actief lid van de plaatselijke Amnestywerkgroep met onder meer Anja
Dijkhuizen. Jaarlijks leggen Hanny en Anja namens
Amnesty op 4 mei bloemen bij het oorlogsmonument. Daarnaast organiseren ze de collecte en
schrijft Hanny brieven, nu per email. De leden van
Amnesty waren vaak kerkelijk, maar ook onkerkelijken sloten zich aan.
Een ander project waar Hanny vanaf 1982 bij
betrokken werd, was de Wereldwinkel, opgericht
door leerlingen van de Samenwerkingsschool (4/5
HAVO en 5/6 VWO). Ze werd er al gauw klant en
toen de leerlingen gingen studeren, nam Vrouwen
van Nu het over. Om de veertien dagen stonden
ze op de markt. De artikelen waren opgeslagen in
een bakfiets die op diverse plaatsen gestald werd,

totdat de Wereldwinkel een eigen winkeltje kon
betrekken aan het Koningin Wilhelminaplein, waar
nu een viswinkel is gevestigd.
In 1997 werd de winkel bij Albert Heijn betrokken,
dankzij de medewerking van onder meer wethouder Van Schie en de burgemeesters Van der Linden
en Jonkman. Hanny werkte er veel en deed ook
inkopen in Culemborg. Na ongeveer twintig jaar is
de winkel opgeheven omdat Albert Heijn de ruimte
nodig had en huur van een ander pand voor de
Wereldwinkel onbetaalbaar was.
In 2004, toen Kees ziek werd en niet meer alleen
kon zijn, nam Hanny afscheid van de Wereldwinkel. Bep Vermey nam het secretariaat over.

ABANA Rwanda kinderen

5

De stichting Abana werd op 16 december 2004
opgericht door Hanny (voorzitter), Paula van der
Ark (secretaris-penningmeester) en Simeon Musengima (lid, contact en tolk Rwanda). Paula gaf lessen
Nederlands in het Asielzoekerscentrum, Simeon
was daar sleutelbewaarder van de computerkamer.
Hij was uit Rwanda gesmokkeld en haalde in een
jaar zijn certificaat Nederlands.
Het doel van de stichting is het verbeteren van de
moeilijke levensomstandigheden van kinderen in
Rwanda en hun families. De inkomsten komen van
donaties en de verkoop van kaarsen en kaarten.
Zo verkocht de stichting in de Kruiskerk en de Ontmoetingskerk in de vastentijd Soweto-kaarsen uit
de Wereldwinkel. Toen er nog katholieke erediensten werden gehouden in de Ontmoetingskerk zette
werkgroep Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede
van de rooms-katholieke kerk (MOV) na de mis
de verkoop voort. Simeon zorgt dat het geld op de
juiste plaats terecht komt.
Het tweede lustrum is op 23 oktober 2014 gevierd
met een benefietconcert in de Remonstrantse Kerk.
Meer dan zeventig kinderen hadden toen hun eindexamen gehaald of bezaten een diploma waarmee
ze aan het werk konden.
De stichting houdt binnenkort op te bestaan want
Hanny en Paula stoppen er mee vanwege hun
leeftijd. De schoolkinderen die nog ondersteund
worden, kunnen hun studie afmaken, het overgebleven geld gaat naar Terre des Hommes.

Oost-Europa
Voor 1989 onderhielden verschillende protestantse
kerkgemeenschappen in Nederland contacten
met zusterkerken in onder meer het vroegere
Oost-Duitsland. Vanaf 1978 ging ook een groep
gemeenteleden van de hervormde Immanuelkerk naar hun zusterkerk, die in Olvenstedt bij

Martin Kraaijestein en Bert J. Woudenberg,
Het aanzien van Waddinxveen, uitgegeven door
de Gemeenteraad van Waddinxveen, 2018
5
http://www.abana-rwanda.org
4
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Hanny Glasbeek krijg de
versierselen opgespeld van
de koninklijke onderscheiding
door burgemeester F. Jonkman.
Rechts staat de trotse Kees
Maagdenburg. De gereformeerde Hanny en Kees
raakten door hun vriendschappelijke contacten
betrokken bij deze activiteit van de Immanuelkerk.
Omstreeks Hemelvaart en in de herfstvakantie
gingen ze met enkele auto’s die kant uit. Het ging
om bemoediging en uitwisseling van ideeën tussen
twee gelijkwaardig partners. In de bagage zaten
dan koffie en bananen omdat die daar niet te koop
waren.
In Olvenstedt was er altijd een Hollandse en een
Duitse avond en de gastgemeente verzorgde een
uitstapje. Zo zijn ze in Lutherstad Wittenberg en in
Potsdam bij Berlijn geweest. Een keer had men ook
Joodse mensen uitgenodigd.
Eenmaal per maand was er in beide kerken een
bespreking bijvoorbeeld over een maatschappelijk
thema (zoals racisme, discriminatie of emancipatie)
of een bijbels thema. Per post werd uitgewisseld
wat er besproken was. In het najaar werd een
nieuwe thema gekozen, in het voorjaar werden de
uitkomsten besproken.
Na de val van de muur kwamen de gemeenteleden
van de zusterkerk ook naar Waddinxveen en gaven
ze onder meer een concert in de Immanuelkerk (bij
het twintigjarig jubileum), in de Ontmoetingskerk
en in Souburgh. Later is het contact met de zusterkerk doodgebloed maar Hanny denkt nog met
plezier terug aan die boeiende en leerzame tijd.
Via hun contact met Olvenstedt werden ze ook
betrokken bij het opzetten van de vriendschapsband tussen Waddinxveen en Pelhrimov. Dit stadje,
gelegen in het zuidoosten van Tsjechië, werd.

een- of tweemaal per jaar door hen bezocht en ze
logeerden er bij de burgemeester. De kerken vormden de drijvende kracht, de burgerlijke gemeente
hield zich meer op de vlakte. Toen het gemeentebestuur zijn ondersteuning nagenoeg introk, is de
vriendschapsband opgeheven.

Onderscheidingen
Hanny werd in 1999 benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau voor al haar inspanningen en
initiatieven als vrijwilligster. Twee jaar later werd
ook Kees koninklijk onderscheiden voor het opzetten van de Stichting Gered Gereedschap, zijn werk
als diaken en de gezamenlijke activiteiten met zijn
vrouw ten behoeve van Oost-Europa.

Slot
Toen Kees ziek werd verzorgde Hanny hem tot zijn
opname in april 2009 in Souburgh. Ze bezocht
hem daar elke dag en verrichtte hand- en spandiensten tijdens de kerkdiensten voor demente
bejaarden. Kees overleed 20 april 2010.
Hanny staat nog steeds middenin de samenleving.
Zo verwelkomt ze als contactvrouw van Petteflat I
nieuwe bewoners en bezoekt ze bewoners bij lief
en bij leed. Ook brengt zij het maandblad van de
PCOB rond in die flat.
Tot de Coronacrisis roet in het eten gooide, nam ze
ook deel aan Vier het leven (culturele activiteiten
voor ouderen), kerkgang, Samenspraak (oecumenisch overleg Waddinxveense kerken), sport en
Open Monumentendag.<
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Zitten, kijken en vertellen
Vertelbank 10 Ingang
natuurgebied ’t Weegje,
Wilhelminakade nabij
woonhuis nr. 88

Vertelbank 9, Hoek Zuidkade/Sint Victorstraat (voor de St Victorkerk).

Wat doet een historische vereniging zoal? Het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW) doet heel veel. We lichten er een activiteit uit: de plaatsing
van de zogenoemde vertelbanken.

A.G.M. Weijermars

Op de binnenpagina vindt u
een plattegrond van Waddinxveen met daarop de plaatsen
gemarkeerd van de vertelbanken. U kunt deze bladzijden er
eenvoudig uithalen en gebruiken als routebeschrijving voor
een historische wandeling of
fietstocht door Waddinxveen.

U móét ze al eens gezien hebben, de vertelbanken
die op diverse markante plekken in ons dorp zijn
neergezet. Naar een voorstel van onze oud-voorzitter Ton Broer is het HGW in 2016 begonnen met
plaatsing ervan. Het idee van de vertelbank berust
op het volgende principe: zoek een leuk plekje in
ons Gouwedorp, zet er een mooie, stevige bank
neer met daarnaast een fotopaneel. Op dat paneel
zijn afbeeldingen aangebracht van de vroegere
situatie op die plek . De beschouwer kan dan op
zijn gemak bekijken, hoe het er in vervlogen tijden
uitzag, en wat er dus allemaal is veranderd. Ten
goede of ten kwade, dat moet de wandelaar zelf
maar uitmaken. Soms, bij de wat ouderen, is het
een feest der herinnering, bij de jongeren meer een
reactie in de trant van: neen maar, dát is veranderd.
Op de panelen staan alleen foto’s, maar wie meer
bijzonderheden wil weten, wordt op zijn wenken
bediend: op de internetsite van het HGW staan uitgebreide beschrijvingen van de situatie, vroeger en
nu. Via een zogenoemde qr-code, maar natuurlijk
ook door gewoon de internetpagina in te tikken,
kan de belangstellende allerlei informatie vinden.
(www.hgwaddinxveen.nl/vertelbanken)
Het blijkt, dat de vertelbanken ook geschikt zijn om
een indruk te krijgen van ons gehele (historische)
dorp. Het afgelopen jaar heeft het HGW voor onze
gemeenteraadsleden een vertelbankfietstocht georganiseerd. Het weer werkte weliswaar niet erg mee,
maar toch was de belangstelling van de raadsleden groot. C. Verlooij gaf uitleg op de diverse
1
2

plaatsen, waarbij er voor sommigen een nieuw
wereldje openging. Via de foto op de omslag van
het Kwartaalblad van december 2019 krijgt u een
indruk van deze fietstocht. Daarnaast organiseert
het HGW wandeltochten langs de vertelbanken.
Een geboren en getogen Waddinxvener als Ton
Broer is een van de bevlogen vertellers. Elders
in dit nummer kunt u lezen over de lessenreeks
Dorp onder water, gegeven op de basisscholen in
Waddinxveen. Aan deze lessenreeks is o.a. een
vertelbankenspeurtocht verbonden.
Natuurlijk kosten de vertelbanken geld. Over het
algemeen is de financiering – via het HGW – gebaseerd op giften, en worden plaatsing en verzorging
van de infrastructuur, ook in de toekomst, door de
gemeente verzorgd. Die laatste is ook verantwoordelijk voor het onderhoud, doordat het HGW de
banken direct na plaatsing ervan aan de gemeente
overdraagt.
Een van de mooiste locaties voor een vertelbank
is wel die op de hoek van de Esdoornlaan en de
Kerkweg-West. Gezeten op de bank heb je de oude
begraafplaats in de rug, en rechts de Pettenplas.
Het hart van uw redacteur bloeide op, toen hij er
laatst fietste. Een groepje jongelui stond en zat er,
breed discussiërend, de fietsen aan de kant. Toch
eens even vragen. “En jongens, wat vinden jullie
ervan?” “Waarvan, meneer?” “Nou, dat paneel,
en de omgeving, enne eh…” Nou niks meneer, we
wilden dat hij eens opschoot!” Drie meter verderop
stond een jongen zijn band te plakken. <

Fotoselectie door Dick-Jan Thuis, plaatsing op de panelen door Sjaak Noteboom
De gebruikte foto’s en de kaart op de binnenpagina zijn afkomstig van Gerard Breugem

Het dorp Waddinxveen I 12

Nr. Type

Locatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parkeerplaats hoek Dorpstraat/Polderkade
Naast de oude begraafplaats, hoek Kerkweg-West/Esdoornlaan
Hoek Kerkweg-West/Prinses Beatrixlaan, bij de spoorwegovergang
Burgemeester Warnaarplantsoen hoek Kanaaldijk/Jan Dorrekenskade
Hoek Passage/Juliana van Stolberglaan, naast voormalige ABN/AMRO bank
Kerkweg-Oost, tegenover de Oranjelaan
Nesse, naast Huize De Brug
Zuidkade naast de Hefbrug
Hoek Zuidkade/Sint Victorstraat (voor de St Victorkerk)
Ingang natuurgebied ’t Weegje, Wilhelminakade nabij woonhuis nr. 88

Vertelbank
Vertelbank
Vertelbank
Vertelbank
Vertelbank
Vertelbank
Vertelbord
Vertelbord
Vertelbank
Vertelbank
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Trouwfoto
Jaap en Tini Asscheman (19
oktober 1950).
Bron: familiearchief

Arbeitseinsatz van Jaap Asscheman
Hans Asscheman

Verhalen over Waddinxveense mannen die in de Tweede Wereldoorlog in
Duitsland moesten werken, zijn ook in dit blad1 al eerder opgetekend. Jaap
Asscheman2 heeft altijd gezwegen over zijn Arbeitseinsatz in Göttingen, maar
uit het dagboek van zijn slapie Wim Breuking komen we daarover toch iets
meer te weten.
De geschiedenis is wel bekend: Duitse mannen
moesten in de Tweede Wereldoorlog vechten,
dwangarbeiders uit allerlei door de Duitsers overheerste landen moesten hun werk in de fabrieken en op het land overnemen. In totaal werden
ongeveer elf miljoen jonge mannen uit heel Europa
opgeroepen voor de zogenoemde Arbeitseinsatz.
Vanuit Nederland waren dat er meer dan een half
miljoen3. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer
zes procent van hen door honger, ziekte, standrechtelijke executie, bombardementen of anderszins om het leven is gekomen4.

Waddinxveen en Gouda5
Ook uit Gouda en omgeving werden jonge mannen naar Duitsland afgevoerd. In februari 1943

kregen zij een oproep van het toenmalig Duitse
gezag over de Nederlandse arbeidsbureaus zich te
melden. Mannen die dat niet vrijwillig deden en er
niet in slaagden een veilig onderduikadres te vinden, werden door de Duitsers of de Nederlandse
politie thuis opgehaald. Gevangenisstraf of andere
represailles dreigden voor ouders en andere familieleden als die niet meewerkten.
Jaap Asscheman en Adriaan (Janus) Steenbergen,
allebei 21 jaar oud en afkomstig uit Waddinxveen,
kwamen samen met een groep andere Nederlanders op 27 juli 1943 aan in Göttingen. Tijdens
de treinreis, die twee dagen duurde, zorgde de
Nederlandse politie tot de grens voor de bewaking,
daarna namen Duitse militairen die over.
In de stad Göttingen stonden behalve een groot

J.D. Geel, Waddinxveners en de Tweede Wereldoorlog, Het dorp Waddinxveen, jaargang 6 nummer 2,
juni 1998
2
Jaap Asscheman was de grondlegger van het Waddinxveense verhuisbedrijf Asscheman en echtgenoot van
Tini Asscheman-Möhle, waarover in de vorige editie is geschreven
3
NIOD: http://publications.niod.knaw.nl/publications/Sijes_arbeidsinzet.pdf.
4
Volkskrant, 5 september 2008
5
Naast Jaap Asscheman en Janus Steenbergen zijn uit Gouda Jan Vuyk, Jaap Slager en Bart van Maaren in
Göttingen terechtgekomen.
1
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Een grafische voorstelling van
de situatie op 25.09.1941.
De aantallen zouden nog
stijgen, in het bijzonder bij
de Sovjet Unie waartegen de
oorlog pas was begonnen, en
bij Italië dat op dit tijdstip nog
een bondgenoot van Duitsland
was.Bron: http://zwangsarbeitin-niedersachsen.eu

universiteitsziekenhuis (waar vooral Duitse oorlogsgewonden werden verpleegd) ook metaalfabrieken. Een daarvan, Aluwerke, maakte eerder
aluminium potten, pannen en andere keukenbenodigdheden. Maar dit van oorsprong Engelse bedrijf
werd in 1933 genationaliseerd waarna direct werd
overgeschakeld op de oorlogsindustrie.

Eiswiese
De Nederlandse mannen werden gehuisvest in
het Lager Eiswiese, samen met onder meer Russen, Belgen en Fransen. In het kamp verbleven
ook krijgsgevangenen. Er bevonden zich tevens
Nederlandse vrijwilligers met nazisympathieën, die
wilden hun landgenoten wel ‘helpen’. Maar die
hulp kwam in de praktijk neer op uitbuiting, roof of
oplichting.
Over de behandelingen van de verschillende
categorieën dwangarbeiders bestaat een ‘Merkblatt
über die Behandlung der eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte’ dat is terug te vinden op
de site van het Stadtarchiv van Göttingen6. De
arbeiders met de meeste beperkingen waren de
Ostarbeiter, dwangarbeiders uit Sovjet-Russisch
gebied. Die moesten bijvoorbeeld een en merkteken ‘Ost’ dragen, ze werden als echte gevangenen
behandeld en mochten op de vlucht direct worden
neergeschoten. Onder meer de Nederlanders behoorden tot de categorie met het lichtste regiem en
die mochten dus - met toestemming, dat wel - het

kamp uit. De tewerkgestelden kregen voedselbonnen en een karige vergoeding voor het werk dat ze
deden.
Zoals gezegd kregen de tewerkgestelden toestemming op bepaalde tijden het kamp verlaten. Ze
gingen dan naar Göttingen of het dorpje Weende7
en kochten daar brood, aardappelen, uien, vlees
e.d. Toen de rantsoenen kleiner werden en de
kwaliteit slechter, moest men steeds vaker op zoek.
Zo gingen Jaap Asscheman en zijn ‘collega’s’ regelmatig bij boeren helpen. In ruil daarvoor kregen
ze dan groenten, eieren, knollen en aardappelen.
Een enkele keer zelfs vlees!
Een paar landgenoten ging op hun vrije dag ook
wel eens wandelen in de omgeving, die voor een
belangrijk deel bestond uit heuvels en bos. Ze liepen dan tientallen kilometers naar andere dorpen,
niet alleen uit nieuwsgierigheid maar vooral om te
zien waar ze nog terecht konden voor voedsel. Teruggekomen in het kamp deden ze verslag en een
volgende keer gingen anderen mee op strooptocht.
Op hun vrije zondag werden soms in Göttingen het
café of de bioscoop bezocht.
Met de inwoners van Göttingen bestond een
normaal contact, de Nederlandse jongens werden
immers niet gezien als vijanden. Maar over de oorlog en politieke standpunten zweeg men angstvallig want zowel de Göttingers als de Nederlanders
vreesden verraad.

Dwangarbeid
Het werk in de fabriek bestond voornamelijk in
het bedienen van de machines die aluminium
onderdelen bewerkten. In de fabriek werkten
ook Duitsers die lid waren geweest van in 1933
verboden partijen zoals de KPD8. Zij vervulden
leidinggevende functies. Het is daarom niet vreemd
dat de machines vaak kapot gingen. Niemand
wist natuurlijk hoe dat kwam, maar er moest wél
worden gewacht tot ze gerepareerd waren.
Jaap Asscheman werkte aan een stansmachine.
Op 17 september 1943 kwam hij terug in de
slaapbarak met een los vingertopje in zijn hand.
Hij was met z’n linkerhand in de stansmachine
gekomen. Na de oorlog vroegen mensen hem wel
hoe dat vingertopje eraf was gegaan, maar daar
zweeg hij over.

Kampleven
In de barak hadden de Nederlanders veel met
elkaar te stellen. Ziektes en luizen waren al niet
leuk, maar sommigen gaven hun geld onverstandig uit zodat ze aan het eind van de maand bij
andere jongens geld en eten moesten ‘lenen’. Dat
veroorzaakte spanningen. En na cafébezoek of het

Stadtarchiv Göttingen: http://www.zwangsarbeit-in-goettingen.de/frames/fr_gesetze.htm
Weende is nu een buurt in de stad Göttingen nabij het centrum
8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands
6
7
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nuttigen van de aangeschafte sterke drank kwamen
er ook wel eens iemand dronken terug in de barak
wat dan ruzie en vechtpartijen opleverde.
Soms kwamen er dames in de barak. Dat bleek na
enkele dagen niet altijd even veilig bezoek geweest
te zijn. Bij de dokter in Göttingen kon je dan een
spuit halen om van je geslachtsziekte af te komen.
Losbandig gedrag werd niet door alle barakbewoners goedgekeurd. Ook de verschillen in achtergrond konden tot botsingen leiden. Sommigen
waren zeer religieus opgevoed, voornamelijk katholiek. Daarnaast waren er tegenstellingen tussen
bewoners met een stadse of dorpse achtergrond.

aan het krijgsgevangenenkamp en het verloop van
de oorlog. Als enige in de groep beheerste Breuking voldoende Engels en Frans waardoor hij had
van gedachten kon wisselen met de Russische en
Franse krijgsgevangenen. Uit zijn dagboek krijgen
we een goed beeld van de dagelijkse beslommeringen, de ellende, maar ook van opmerkelijke
gebeurtenissen.

Dagboek
In de barak sliepen zestien jonge Nederlandse
mannen. Een van hen, Wim Breuking, hield in het
geheim een dagboek bij waarin hij vanuit het perspectief van een 21-jarige gymnasiast uit Hilversum
vertelt over zijn verblijf als dwangarbeider. Aan de
orde komen zijn persoonlijke gemoedstoestand,
het werk in de fabriek, het samenleven met de
andere jongens in de barak, en gebeurtenissen in
Göttingen. Voor de rest wordt er aandacht besteed

6

Waar ligt Göttingen.
Bron: http://duitsland-kaart-vakantie.blogspot.com

Bron: Marleen Breuking. Zij vertelde dat dit waarschijnlijk de reden is dat de dagboeken van haar vader
bewaard zijn gebleven en konden worden veiliggesteld en meegenomen naar Nederland. De Duitse
bewakers hielden regelmatig zoekacties in de barakken van het kamp, waarbij verboden zaken als wapens
en ander materiaal zoals opruiende geschriften en dagboeken in beslag werden genomen en vernietigd. Dit
naast het feit dat haar vader de boekjes natuurlijk goed verborgen had.

Een aardig inkijkje in het
kampleven geven de tekeningen die Breuking in zijn
dagboek maakte.

Adriaan (Janus) Steenbergen
lag boven in bed 1. Jaap
Asscheman en Wim Breuking
waren slapies. Wim lag boven
op bed 12 en Jaap daaronder
op bed 11. Ze deelden alles
wat ze konden bemachtigen,
kookten samen en deelden
lief en leed. In het dagboek
van Wim wordt Jaap vaak
genoemd.

Het dorp Waddinxveen I 18

anders heen.
Een paar dagen later, begin mei 1945, bevrijden
de Amerikanen de werkkampen in Göttingen. Dat
betekent nog niet, dat de bewoners het kamp
meteen mogen verlaten. Pas op 26 juni worden ze
met andere groepen lotgenoten uit Göttingen op
de trein gezet. In de eerste dagen van juli 1945
komen Jaap en Janus dan per trein aan in Gouda.

Nawoord

Aluminiumwerke Göttingen
rond 1930. Bron: Städtisches
Museum Göttingen

Vanaf de tweede helft van 1943 schrijft Wim Breuking regelmatig over de Engelse bommenwerpers
die ’s nachts overvlogen op weg naar Hannover,
Wolfsburg, Berlijn, Leipzig en Dresden. Als het
luchtalarm afging moesten de jongens uit hun
barak of uit de fabriek vluchten naar het open veld.
Was de fabriek getroffen, dan moesten ze puin ruimen en meehelpen de zaak zo snel mogelijk weer
draaiende te krijgen.

Het einde
Op een dag, zo tegen het eind van de oorlog,
zijn de Duitse bewakers plotseling vertrokken9. De
jongens doen een vluchtpoging. Ze willen zeker
niet in handen vallen van de uit het oosten optrekkende Russen. Na een barre tocht van enkele
dagen waarbij ze beschoten worden door verspreid
optredende Duitse militairen en Amerikaanse
troepen Göttingen beschieten, keren ze in arren
moede terug naar hun barak. Ze kunnen nergens

De zestien mannen van de barak in Göttingen
hebben het allemaal overleefd. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd met mijn moeder en de
kinderen van Wim Breuking en Janus Steenbergen
blijkt steeds weer, dat de mannen na hun terugkeer
eigenlijk niet meer wilden praten over wat hun was
overkomen in Duitsland. Door hun omgeving werd
vaak niet begrepen wat ze hadden meegemaakt.
De achterblijvers hadden het in Nederland vaak
net zo moeilijk gehad door honger en onderdrukking. Na 1945 wilden veel Nederlanders werken
aan de wederopbouw en vooruitkijken, men wilde
het verleden achter zich laten.
Daar kwam bij, dat men in Nederland deze jongemannen soms als collaborateurs zag. Geheel ten
onrechte, werd na de oorlog in diverse studies van
het latere NIOD10 geconstateerd. Tenzij men op
eigen initiatief en geheel vrijwillig naar Duitsland
was gegaan natuurlijk. Daarvan was bij een enkeling wel sprake, maar niet bij deze jonge jongens,
die onder bedreiging van represailles tegen hun
familie naar Duitsland werden afgevoerd.
Mijn vader heeft ons nooit iets verteld. Toevallig
vonden wij op internet het dagboek. Na lezing
ervan hebben we in onze familie veel beter
begrepen wat er met vader in die tijd allemaal
is gebeurd. We begrijpen nu veel meer van zijn
karakter en frustraties. Het enige wat mijn vader
zelf had bewaard was een boekje met de adressen
van zijn lotgenoten en anderen die hij in het kamp
had ontmoet. Hij had in de jaren vijftig nog wel
contact met Wim Breuking, maar daar zijn we als
familie verder niets over te weten gekomen. Een
ander boekje met aantekeningen is helaas verloren
gegaan. <

Bronnen

Lager Eiswiese na de oorlog.
Bron: Stadtarchiv Göttingen

http://www.wim.breuking.nl/
Stadtarchiv Göttingen: http://www.zwangsarbeitin-goettingen.de. Hier is ook het dagboek te lezen
van J.K. Cornelis, een andere dwangarbeider.
Meer informatie over de Duitse werkkampen en
Arbeitseinsatz in Göttingen is te vinden op http://
zwangsarbeit-in-niedersachsen.eu of http://
geschichtswerkstatt-goettingen.de/.
6

NIOD: http://publications.niod.knaw.nl/publications/Sijes_arbeidsinzet.pdf
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De cover van het lesboekje.
Bron: Kier Knol

De heren Asscheman en Visser in hun lesuitmonstering. Bron: AD/Groene Hart

Dorp onder water
Wijtze Visser

Stichting Vonk ontwikkelt
het programma-aanbod
Cultuureducatie met kwaliteit dat bedoeld is om alle
Waddinxveense kinderen in
hun basisschooltijd kennis te
laten maken met de verschillende disciplines van kunst en
cultuur. Kennis over erfgoed
is een van die disciplines.
Het programma wordt mede
mogelijk gemaakt door de
gemeente Waddinxveen.

Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar iemands huis staat. Weten hoe
ons dorp is ontstaan en zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is draagt bij aan
het gevoel thuis te zijn. Met dat weten kun je niet vroeg genoeg beginnen,
dacht het bestuur van het Historisch Genootschap.

U kent ze wel, al die uitdrukkingen en gezegden
die we gebruiken om duidelijk te maken dat we
de plicht hebben in ons nageslacht te investeren.
Geldt dat ook voor het Historisch Genootschap
Waddinxveen (HGW)? Heeft dit Genootschap de
opdracht tot investeren wel uitgevoerd? Gelukkig
wel. Tot een aantal jaren geleden verzorgde wijlen
bestuurslid Bert Witte met regelmaat rondleidingen
langs en presentaties over plaatsen, situaties en
gebouwen in Waddinxveen. Helaas zijn door zijn
overlijden deze rondleidingen opgehouden.
Voor basisscholen bestond er nog niets. Het was
Ingrid Ranftl, directeur van de Stichting Vonk,
die het bestuur van ons Genootschap vroeg een
programma te leveren voor de Waddinxveense
basisscholen over de geschiedenis van Waddinxveen. Dat moest deel gaan uitmaken van het
programma Cultuureducatie met kwaliteit (zie
kader). Begin 2017 kwamen daarover gesprekken
op gang tussen de voorzitter (tevens onze hoofdredacteur) en de directeur van Stichting Vonk en een
vertegenwoordiging van ons bestuur. Er is over dit
onderwerp ook gesproken met de toenmalige wet-

houder Brigitte Leferink die een dergelijk initiatief
wel wilde steunen.

De trein gaat rijden
Ton Broer (destijds bestuurslid HGW) benaderde
Henk Asscheman, Cor Barelds en ondergetekende
met het verzoek om eens te willen nadenken over
een lesprogramma voor de groepen 7 en/of 8 van
de basisscholen. Wij kregen de volgende lessuggesties.
• Een korte inleiding over Waddinxveen in de
huidige tijd.
• Een presentatie over hoe het er in het jaar 1000
uitzag.
• Het ontstaan van veen.
• Informatie over veen baggeren en turfsteken.
• Het gevaar van overstromingen en dijkdoorbraken.
• Het droogmaken en inpolderen met behulp
van molens.
• De speelgoed- en meubelindustrie
Daar zaten wij dan met het verlanglijstje van het
HGW en de bekende vraag: “Hoe vertel ik het mijn

Het dorp Waddinxveen I 20

Beide opa’s voor de klas.

kinderen?” Nu wilde het geluk dat Henk en ondergetekende actief zijn geweest in het Waddinxveense
onderwijs. Henk Asscheman is als docent godsdienst jaren verbonden geweest aan de scholengemeenschap de Wadde en ik begon mijn onderwijscarrière in 1971 op de Willem van Oranjeschool.
Vanaf 1978 ben ik docent Nederlands, tekenen en
handvaardigheid geweest aan de Koningin Wilhelmina Mavo die later opging in de scholengemeenschap de Wadde en weer later onderdeel werd
van het huidige Coenecoop College. Ervaring met
lesgeven hadden wij dus wel. Helaas moest Cor
Barelds om persoonlijke redenen afhaken.
Al snel ontstond bij ons het idee eerst maar eens
duidelijk te maken dat al die Waddinxveense basisscholen meters onder de zeespiegel liggen. De
werktitel Dorp onder Water was geboren. Maar wat
wil je dat die kinderen vertellen en laten zien? Hoe
maak je zo’n gastles ook aantrekkelijk, hoe zorg je
ervoor dat informatie uit het verleden niet verzandt in ‘o, ja vroeger’? Gelukkig was daar onze
ervaring met het onderwijs die ons deed concluderen dat de les afwisselend moest zijn. Een mix van
verbazen, herkennen, spanning en “...kan ik er iets
mee winnen?”

Lesmateriaal
Wij besloten een soort lesboekje te maken waarin

de belangrijkste feiten stonden die wij in de les
zouden presenteren. Dat boekje moest natuurlijk zo
aantrekkelijk mogelijk zijn. De kladjes met ideeën
vlogen over de tafel. Teksten geschreven en herschreven. Wat eerst, wat daarna, wat niet en wat
wel en waar halen wij de noodzakelijk illustraties
vandaan?
Dat laatste was geen probleem. Het HGW beschikt
over een archief met honderden foto’s en dankzij
Dick-Jan Thuis, fotoredacteur van het HGW, over
schitterende filmpjes uit de jaren 20 van de vorige
eeuw. Langzaam maar zeker kwam er een definitieve vorm voor een lesboekje tot stand. Vervolgens
moesten tekst, illustraties en foto’s aantrekkelijk
op papier terechtkomen. Tot dan toe bestond ons
ontwerpexemplaar alleen uit plak-en knipwerk,
verder reikten onze mogelijkheden niet. Gelukkig is en blijft Waddinxveen een dorp. Het toeval
wilde dat de buurman van Henk Asscheman, Kier
Knol, tot voor kort de directeur van Repro Set aan
de Dorpsstraat was. Het bedrijf was weliswaar
overgenomen, de verzorging van de lay-out was bij
hem in prima handen. Het is dan ook aan hem te
danken dat er een schitterend lesboekje is ontstaan
dat de leerlingen in de klas krijgen uitgereikt.
Vanzelfsprekend moesten wij het fiat krijgen van
ons bestuur om de lesbrief in de vorm van een
klein boekje te laten drukken, het moest akkoord
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gaan met de inhoud ervan en onze aanpak
ondersteunen. Op een regenachtige dag mochten
wij onze les aan het bestuur presenteren. Ook al
hadden de bestuursleden niet de leeftijd van de
beoogde doelgroep, zij reageerden zeer positief op
onze presentatie, het boekje kon worden gedrukt
en we konden de klas in. De leskist van het Streekmuseum van Reeuwijk kon worden opgehaald. En
we hadden wat er verder nodig was, o.a. de prijzen
voor de winnaars van de quiz waarmee we de les
wilden afsluiten.

Publiciteit
Juist in die tijd vonden in de Ontmoetingskerk de
hoorzittingen plaats over de eventuele plaatsing
van een aantal biomassacentrales. Ook ik zat daar
onder het gehoor en toeval of niet, achter Bert
Woudenberg die daarvan verslag deed voor het
Algemeen Dagblad. Ik vertelde hem van de plannen om gastlessen te gaan geven over de geschiedenis van ons dorp en beloofde hem die middag
nog een lesbrief te bezorgen. Woudenberg wilde
een foto van Henk en mij nemen op een bijzondere
plaats in Waddinxveen, maar wel gekleed in de
outfit waarmee ik de klas zou binnenstormen.
Zo gezegd, zo gedaan. Om vier uur stonden Henk
Asscheman en Wijtze Visser midden in Waddinxveen bij de beroemde wokkels om ons te laten
fotograferen voor een artikeltje dat de volgende
dag in het AD zou verschijnen.

Lesgeven blijft een vak apart
Begin 2019 en 2020 stonden wij bij elkaar zeventien keer voor de klas. Je kon aan de leerlingen
zien, voelen, dat ze het spannend vonden. Twee
heren, twee opa’s voor de klas. Wat zou er in die
kist en in die tas zitten? We stelden ons voor, vroegen wie er in Waddinxveen was geboren en of ook
de vaders, moeders opa’s en oma’s van oorsprong
Waddinxveners waren.. Het importgehalte van de
leerlingen bleek bijzonder hoog.
En dan volgde steeds weer dezelfde opmerking:
“Zeg Wijtze, ik ben iets vergeten mee te nemen
uit de auto, wil jij dat even halen?” Daar ging ik
naar het docententoilet, de bibliotheek of de koffiecorner. Snel kleedde ik mij om, zette de snorkel
op, deed de zwembandjes om en stapte in mijn
zwemvliezen. Mijn lange fietsbroek en mijn T-shirt
met de tekst ‘Dorp onder Water’ had ik al aan. Na
even wachten kwam er een leerling de klas uit op
zoek naar mij. En dan….dan stormde ik de klas in,
riep door de snorkel iets onverstaanbaars en ging
vervolgens als een dolle tekeer om de leerlingen
duidelijk te maken hoe levensgevaarlijk naar
schoolgaan, voetballen en wonen in Waddinxveen
is. Uiteindelijk gaf meester Henk aan dat het wel
genoeg was. Als laatste gaf ik nog het advies om
voor het naar bed gaan de zwembandjes om te
doen.

Vervolgens mocht meester Henk aan de slag.
Zijn familiegeschiedenis is wel heel bijzonder.
Voorouders uit Duitsland, hierheen gekomen in
1780 en nooit meer weggegaan. Als er iemand
een autochtone Waddinxvener is? Het verhaal, de
gesprekken met de leerlingen, de foto’s en filmpjes
op het digibord.
En dan even de ontspanning. “Ga allemaal maar
staan en zet je petje op (met de opdruk ‘Boonstoppel”, kan het nog Waddinxveenser?). En als het
antwoord op een van de volgende vragen fout is,
moet je gaan zitten”. Ja en zitten betekende dat de
kans op een prijs (een stripboek over de Romeinen
in Alphen e.d.) verkeken was.
Dan weer wat informatie en als het volgende
filmpje wordt vertoond, hoor je de leerlingen zeggen dat ze dat wel herkennen. Maar een zwembad
in het kanaal en schaatsen op de Petteplas, een
contragewicht van de Hefbrug dat naar beneden is
gestort, met een pontje naar de overkant…? Alleen
dat laatste herkennen de leerlingen nog wel.
Tot slot konden de leerlingen nog een prachtig
leesboek winnen als zij wisten waar alle vertelbanken van het Historisch Genootschap in Waddinxveen staan.

Dankbaar
Het applaus van de leerlingen deed ons goed. Wij
hebben gezien dat ze net zo genoten hebben als
wij. Het verleden van Waddinxveen is voor hen wat
dichterbij gekomen, de lessenreeks heeft aan zijn
doel beantwoord. <

Een blik in de Kerkweg met
rechts de School aan het Dorp,
eind 19de begin 20ste eeuw

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

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 20,00 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

