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Een Waddinxveen zonder Coenecoop College kan
waarschijnlijk niemand zich meer voorstellen. Toch is
het nog maar vijfentwintig jaar geleden dat na vijf jaar
overleg de Waddinxveense scholen voor voortgezet onderwijs en de Don Bosco Mavo uit Boskoop
samen één school werden. In de eerste bijdrage kunt u lezen wat de aanleiding was voor deze
scholenfusie en wat er moest gebeuren om het fusieproces succesvol te kunnen afronden. Uit de
gesprekken met verschillende spelers uit die tijd viel af te leiden dat het voor hen geen gemakkelijke tijd is geweest.
Gemakkelijk was het evenmin voor B.J. Vermeulen, een beambte van de spoorwegen die in de
Tweede Wereldoorlog een bijdrage probeerde te leveren aan het verzet tegen de Duitsers. Bart
Wiekart weet het tot dan toe verborgen Waddinxveense oorlogsverhaal aan de vergetelheid te
ontworstelen.
Cees Verlooij lost zijn belofte in om ons deelgenoot te maken van het Waddinxveen uit de periode 1865 en 1930. Hij put uit de beschrijvingen die Albert van Os, waarmee we in eerdere edities
van ons blad hebben kennisgemaakt, ons heeft nagelaten van zijn wandelingen door ons dorp.
In de reeks Waddinxveen op de penning krijgen we van Gerard Breugem informatie over de
collectemunten die in opdracht van de plaatselijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zijn geslagen. Dat geeft hem tevens de gelegenheid voor een korte kennismaking met de Kruiskerk in de
Passage.
De redactie wenst u veel leesplezier
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Het was een brede vorm van onderwijs die de Waddinxveense scholen voor
voortgezet onderwijs in 1990 aanboden. Burgers en bestuur van Waddinxveen waren daar best tevreden over. Maar plannen van de regering op het
gebied van de basisvorming en schaalvergroting dwongen tot veranderingen.

De geboorte van het Coenecoop College

Het personeel van het nieuwe Coenecoop College op de eerste werkdag september 1995. Bron: A.W. Hendriks

Piet Smit

De protestants-christelijke Wadde voor mavo
en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), de
openbare Kohnstamm Mavo en de Samenwerkingsschool voor havo en atheneum verzorgden
samen het voortgezet onderwijs in Waddinxveen.
Waddinxveense mavoleerlingen van wie de ouders
katholiek onderwijs wensten, konden naar de Don
Bosco Mavo in Boskoop. Die school had voor het
katholieke onderwijs een regionale functie.
In eerdere edities van Het dorp Waddinxveen is
aandacht besteed aan het ontstaan van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in ons
dorp. Het schema van figuur 1 geeft een overzicht
van die scholen en de verwijzing naar de artikelen

waarin ze zijn beschreven. Het algemene beeld
is dat het vooral groepen ouders waren die het
initiatief namen tot de oprichting van een school
van hun keuze. Het was dus hún school. Alleen de
Kohnstamm Mavo was opgericht door het gemeentebestuur.

Aanleiding
Voor de betrokkenen bij het Waddinxveense voortgezet onderwijs, van docent tot gemeentebestuur,
was het allemaal prima geregeld. De kwaliteit
was goed en de scholen vormden weliswaar een
eigen gemeenschap, maar dan zonder muren die
samenwerking op onderwijskundig gebied ernstig
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Figuur 1 Overzicht eerdere
publicaties over het voortgezet
onderwijs in Waddinxveen

belemmerden. Dus waarom zou het groter en
breder moeten? Maar het derde kabinet-Lubbers
(1989-1994) dacht daar anders over. De PvdA’ers
Ritzen en Wallage waren in dit kabinet resp. minister en staatssecretaris van Onderwijs.
Twee regeringsvoornemens zijn hier van belang.
Het eerste is de basisvorming, die inhield dat alle
leerlingen in de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs dezelfde vakken zouden volgen. Er
werd al in 1979 over gesproken maar pas onder
de politieke verantwoordelijkheid van Ritzen en
Wallage werd die ingevoerd.
Het tweede voornemen was de schaalvergroting.
Scholen met minder dan 260 leerlingen moesten
worden opgeheven en een minimumaantal leerlingen van 360 was wenselijk, vonden de bewindslieden op Onderwijs. De beleidsmakers hadden
zelfs visioenen van scholengemeenschappen met
ten minste duizend leerlingen die meerdere vormen
van voortgezet onderwijs aanboden.

De eerste stappen
De gemeenteraad besprak op 21 februari 1990
een door het college opgestelde onderwijsnota.
Daarin stond onder meer dat pas met de basisvorming zou worden begonnen als het parlement de
wetgeving daaromtrent had goedgekeurd1. Schaalvergroting speelde toen voor het gemeentebestuur

K.W.Th. van Soest, wethouder
onderwijs in 1991

1
2

nog geen rol.
De gemeentelijke Kohnstamm Mavo had voldoende leerlingen om geen opheffing te hoeven
vrezen en werkte bovendien al goed samen met
de Samenwerkingsschool bij de overdracht van
mavoleerlingen naar het vwo en omgekeerd.
Het bestuur van De Wadde memoreert in het
jaarverslag over 1989 wel de basisvorming maar
ziet die nog vooral als een toenemende bemoeienis
van de overheid met het bijzonder onderwijs. Ook
deze school zou ruim boven de opheffingsnorm
vallen.
Het bestuur van de Samenwerkingsschool wilde wel
aan de slag gaan. In de notulen van de vergadering van de commissie van bestuur (CvB)2 van 16
januari 1990 valt te lezen dat de directie opdracht
krijgt overleg op te starten met andere schooldirecties over samenwerking bij de invoering van de
basisvorming.
Het gemeentebestuur bleek kort na de goedkeuring
van het onderwijsbeleid toch minder afwachtend.
Onderwijswethouder K.W.Th. van Soest, de formele
voorzitter van de CvB van de Samenwerkingsschool, kondigt in het voorjaar van 1990 tijdens
een bestuursvergadering aan dat op zijn initiatief
op 29 maart 1990 door de gemeentebesturen van
Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude overlegd zal worden over de basisvorming. Hij denkt

Landelijk begon de invoering van de basisvorming in 1991.
De Samenwerkingsschool werd niet direct bestuurd door het gemeentebestuur zoals dat bij de Kohnstamm
Mavo het geval was, maar door een grotendeels zelfstandige commissie van bestuur die gemandateerd was
door het gemeentebestuur.
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aan een regionaal samenwerkingsverband van
openbare mavoscholen waarbij Waddinxveen de
Kohnstamm Mavo zal inbrengen. In juli doet Van
Soest verslag van deze bespreking en meldt dat is
afgesproken dat er een werkgroep komt die een intentieverklaring moet opstellen voor samenwerking
bij de regionale invoering van de basisvorming.
Los hiervan spreekt het bestuur van de Don Bosco
Mavo in het voorjaar met Van Soest over de mogelijkheid van een fusie. De katholieke mavo die
ook bezocht wordt door Waddinxveense leerlingen,
dreigde onder de opheffingsnorm te komen. Het
bestuur van die school wil het liefst met de Samenwerkingsschool in zee gaan.
De Samenwerkingsschool blijft op de troepen vooruit lopen. De CvB besluit op 26 juni 1990 dat het
een verbreding van het onderwijsaanbod wil door
samenwerking en eventueel fusies met scholen
uit de regio. De samenwerkingsgedachte (binnen
de school ruimte voor de verschillende, levensbeschouwelijke identiteiten) moet hierbij leidend zijn
en de huidige bestuursvorm heeft de voorkeur.
Ook de Wadde denkt na over vormen van samenwerking. Het bestuur doet niet alleen mee met
het overleg tussen de scholen uit Waddinxveen,

Ritzen en Wallage zorgden voor veel beweging in
onderwijsland. Genoemd zijn al de basisvorming
en schaalvergroting. Naast onderwijsinhoudelijke
aanpassingen waren in veel gevallen fusies onvermijdelijk.
Wilden meerdere scholen fuseren tot een school
met een breed onderwijsaanbod, dan moesten
ze samen een intentieverklaring opstellen en die
aanbieden aan het ministerie van onderwijs en
wetenschappen. Het voert in dit kader te ver om
alle aspecten die bij een fusie komen kijken de
revue te laten passeren. Bij de vorming van het
Coenecoop College speelden de volgende zaken
een dominante rol.
Er was sprake van openbaar onderwijs met de
gemeente als bevoegd gezag, er waren bijzondere
scholen bij betrokken en er was de Samenwerkingsschool, weliswaar formeel openbaar maar
ruimte biedend voor verschillende levensbeschouwelijke identiteiten. Het ging er dus om een
bestuursvorm te kiezen waarin elke school zich kon
vinden. In het verlengde hiervan speelden ook de
belangen van de betrokken gemeenten een rol,
belangen als de plaats van de hoofdvestiging en
eventuele nevenvestigingen.
Een tweede zaak van belang vormde de positie van
de betrokken docenten en ouders, de laatsten vaak
via een vereniging betrokken bij het bestuur van de

Boskoop en Hazerswoude maar richt de blik ook
Gouda om daar samenwerking te zoeken onder
protestants-christelijke paraplu.
De Goudsche Courant van 11 oktober 1990 schetst
de dan actuele situatie. Het gaat om het bevoegde
gezag van de Samenwerkingsschool, de Kohnstamm Mavo en De Wadde uit Waddinxveen, van
de Don Bosco Mavo en de Maranatha Mavo uit
Boskoop (protestants-christelijk) en de Haduard
Mavo uit Hazerswoude. Deze instanties willen
een verklaring tekenen waarin zij zich voornemen
onderzoek te doen naar wat de basisvorming gaat
betekenen, naar mogelijkheden voor verbreding
van het onderwijsaanbod en eventueel schaalvergroting. Volgens A. Hendriks, de rector van
de Samenwerkingsschool en voorzitter van de
werkgroep, deed de protestants-christelijke Ds. Van
de Bosch Mavo uit Hazerswoude aanvankelijk ook
mee, maar die had in oktober 1990 kennelijk al
afgehaakt.

Het mavo-vwo spoor
In 1991 werd er vaart gezet achter de plannen
voor samenwerking en fusie. Naast de al bestaande werkgroep waarin de directies van betrokken

school. In 1982 hadden docenten en ouders door
de Wet medezeggenschap onderwijs (de onderwijsvariant op de Wet op de ondernemingsraden)
een veel sterkere positie gekregen in de bestuurlijke
gang van zaken van de school. De medezeggenschapraad (MR) had, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemmingsrecht. De besturen
konden bij een fusie dus niet om de MR heen.
Als derde speelt de achtergrond van de betrokken
docenten een belangrijke rol. Grote scholengemeenschappen kunnen bedrijfseconomisch aantrekkelijk zijn, docenten (en leerlingen) zullen zich
eerder thuis voelen op kleinere scholen. Daarbij
komt dat een breed onderwijsaanbod een docentenbestand vereist dat is toegerust voor de verschillende doelgroepen. Atheneumleerlingen vragen nu
eenmaal om een andere didactische aanpak dan
leerlingen van het vbo.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat in 1991
het zogenaamde Formatie Budget Systeem (FBS)
werd ingevoerd. Kort door de bocht geredeneerd
dienden tot die tijd schoolbesturen bij het rijk
declaraties in voor de betaling van hun personeelsleden. Met de introductie van het FBS kregen
schoolbesturen een formatiebudget dat ze zelf,
op basis van formatieplannen, moesten verdelen
onder het personeel. Het FBS was geen bepalende
factor bij fusies, wel een complicerende.

A.W. Hendriks rector
Samenwerkingsschool en
eerste voorzitter van bestuur
van het Coenecoop College.
Bron: Privé archief
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Ondertekening besturenfusie
op 8 juli 1994 met in het
midden Van Soest, rechts
naast hem de Boskoopse
wethouder P.L. Trimp en uiterst
rechts de eerste bestuursvoorzitter L. de Jong. Links van Van
Soest zit de Waddinxveense
gemeentesecretaris C. Loose.
Bron: Sjaak Noteboom.
scholen waren vertegenwoordigd, kwam er een
stuurgroep basisvorming en schaalvergroting met
vertegenwoordigers van het bevoegde gezag van
de betrokken scholen. Van Soest zat die stuurgroep
voor.
In de collegevergadering van 25 juni 1991 geeft
hij de stand van zaken weer.
De gemeentelijke Kohnstamm Mavo blijft meedoen.
De Boskoopse Maranatha Mavo wil alleen meedoen als ook De Wadde mee doet, maar twijfelt
nog tussen Waddinxveen en Alphen aan den Rijn.
De Wadde haakt af en zoekt verder samenwerking in Gouda. Voor beide protestants-christelijke
scholen speelt het behoud van de eigen identiteit
een dominante rol. Interessant is dat De Wadde dit
besluit neemt, terwijl er al eerder een hoorzitting is
geweest voor personeel en ouders waarin tachtig
procent van de aanwezigen aandrong op voortzetting van het overleg met het gemeentebestuur. De
Haduard Mavo stelt als eis dat er een nevenvestiging komt in Hazerswoude of Boskoop, een eis
waaraan niet kan worden voldaan.
De Don Bosco Mavo wil verder gaan evenals de
Samenwerkingsschool, zij het dat met het wegvallen van de Wadde er minder van de gewenste
verbreding terecht komt. Uiteindelijk blijven alleen
de Samenwerkingsschool, de Kohnstamm Mavo en
de Don Bosco Mavo over en kan worden gewerkt
aan een intentieverklaring voor de oprichting van
een scholengemeenschap voor mavo, havo en
atheneum. Het plan was per 1 januari 1992 te
fuseren maar die datum zou niet gehaald worden.

Het is in de archieven niet terug te vinden, maar
aannemelijk is dat de bestuursvorm voor de nieuwe
scholengemeenschap van hetzelfde type zou zijn
als die van de Samenwerkingsschool. De medezeggenschapsraden van de betrokken scholen gaven
pas begin 1992 hun fiat aan de intentieverklaring.

De Wadde doet toch mee
Het had voor de betrokken scholen en hun personeel zo mooi kunnen zijn, een scholengemeenschap van schooltypen die als het ware elkaars
natuurlijke partners zijn. Maar het zou anders
lopen. Door het afhaken van De Wadde vreesde
het gemeentebestuur, Van Soest voorop, dat het
vbo voor Waddinxveen verloren zou kunnen gaan.
Dat onderwijs was van hoge kwaliteit en had de
steun van de plaatselijke, technische bedrijven. Het
gemeentebestuur vond het daarom belangrijk De
Wadde binnenboord te houden. De rest van 1991
bleef het gemeentebestuur daarom sterk aandringen bij het Wadde-bestuur op het eerder genomen
besluit terug te komen.
Eind 1991 komt er beweging in het standpunt van
De Wadde. Het feit dat de medezeggenschapsraad
unaniem voor aansluiting was bij het bestaande fusieproces, zal daar zeker bij geholpen hebben. Wel
bleef voldoende ruimte voor de eigen, protestantschristelijke identiteit belangrijk voor het bestuur
van de Wadde. Het wilde een bestuursvorm zoals
die bij het bijzonder onderwijs gebruikelijk was en
wees het bestuursmodel van de Samenwerkingsschool af. Na intensief overleg in de stuurgroep basisvorming en schaalvergroting, vond men elkaar

Het dorp Waddinxveen I 10

De schoolgebouwen van de
Samenwerkingsschool (vooraan) en de Wadde (achteraan) vanaf 1 augustus 1995
samen behorend tot het
Coenecoop College

op 27 februari 1992 in een bestuursvorm gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen.3
De uitwerking daarvan moest dan voldoende waarborgen bieden voor ieders bestuurlijke en identiteitswensen. De fusie zou 1 januari 1993 moeten
in gaan. Om tijdig de intentieverklaring te kunnen
aanbieden bij het ministerie- van belang voor het
krijgen van financiële fusiefaciliteiten - zouden de
medezeggenschapraden van de betrokken scholen
uiterlijk 27 april 1992 moeten instemmen4.

Het eindspel
Maar zo gemakkelijk ging het niet. De MR van de
Samenwerkingsschool en de Kohnstamm Mavo lagen dwars. In het Weekblad voor Waddinxveen van
20 mei 1992 worden de bezwaren van de MR van
de Samenwerkingsschool opgesomd. De MR vindt
de beoogde bestuursvorm onvoldoende uitgewerkt,
en het tijdschema te krap. Hij wil als ontbindende
voorwaarde opgenomen zien dat de fusie niet
doorgaat als uit onderzoek blijkt dat het draagvlak
voor de op te richten scholengemeenschap in het
voedingsgebied onvoldoende zou zijn. Daarnaast
is in de verslagen van de collegevergaderingen en
van de CvB van de Samenwerkingsschool te lezen
dat ook deelname van het vbo een struikelblok
vormde. Van Soest besloot samen met de andere

leden van de stuurgroep de intentieverklaring een
dag later toch te tekenen. Het ging tenslotte maar
om de intentieverklaring, nog niet om de fusie zelf.
De CvB maakte daar geen vrienden mee bij de
MR. Het ging zelfs zo ver dat Hendriks, die het fusieproces op werkniveau leidde, zich genoodzaakt
zag uit het fusieproces te stappen en zelfs te adviseren het hele fusieproces maar te stoppen. Voor de
rector had zijn school prioriteit. Hij zou eind 1993
weer benoemd worden als fusiecoördinator.
In diezelfde periode vraagt Van Soest zich of hij
onder die omstandigheden wel voorzitter van de
stuurgroep kan blijven omdat hij naast onderwijswethouder ook formeel voorzitter is van het CvB
van een van de betrokken scholen. Dat weerhoudt
hem er niet van het fusieproces door te zetten.
Over de bestuursvorm was in de stuurgroep al eerder overeenstemming bereikt. Die zou gebaseerd
worden op de wet gemeenschappelijke regelingen.
APS Edukern BV5 krijgt in de tweede helft van 1992
opdracht het hoe en wanneer verder uit te werken.
Het rapport is niet meer in de archieven te vinden
maar in de verslagen van het college en van het
CvB van de Samenwerkingsschool is te lezen dat
de stuurgroep basisvorming en schaalvergroting
medio 1993 kiest voor een besturenfusie op 1
augustus 1994 en een scholenfusie op 1 augustus

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) , ingegaan op 1 januari 1985, worden gemeenschappelijke
regelingen getroffen tussen de openbare lichamen, gemeenten, provincies en waterschappen.
4
De beslissing toch mee te doen met het plaatselijke fusieproces was voor de Hervormde Schoolvereniging
reden in het najaar van 1992 haar leden uit het bestuur terug te trekken en samenwerking te zoeken met de
Driestar in Gouda.
5
De activiteiten van APS Edukern BV vonden (onder andere) plaats in de branche Dienstverlening voor het
onderwijs. De organisatie is op 19 juni 2017 door het stichtingsbestuur ontbonden.
3
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1995. Er was trouwens haast bij. Voor 1 oktober
1993 moest een goedgekeurde intentieverklaring
bij het ministerie zijn om de voortijdige opheffing
van de Don Bosco Mavo te voorkomen.
Op 20 september 1993 overleggen de stuurgroep
en de betrokken medezeggenschapsraden over de
fusie. De MR van de Don Bosco Mavo is akkoord,
die van de Wadde wil het liefst besturen- en scholenfusie op 1 augustus 1995 en de MR van zowel
de Samenwerkingsschool als die van de Kohnstamm Mavo zijn nog steeds tegen. Beide melden
daarom een geschil aan bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs. De dossiers zijn daar niet
teruggevonden maar in de collegenotulen valt te
lezen dat eind 1993 in beide gevallen het bevoegd
gezag in het gelijk is gesteld. Pogingen van de MR
van de Samenwerkingsschool om op basis van
een te houden marktonderzoek inzicht te kunnen
krijgen in het draagvlak voor een brede scholengemeenschap, verzanden.
De fusie
Het college stelt in oktober van 1993 de gemeenteraad het volgende voor: “Resumerend stellen wij
uw raad voor akkoord te gaan met het ter zake[n]
van de fusie in het voortgezet onderwijs gevoerde
beleid, alsmede met het in de fusie-onderhandelingen bereikte resultaat, zoals dat hiervoor is
weergegeven.” Vanuit Waddinxveen kon niets meer
een fusie in de weg staan.
Maar er moest nog wel het nodige water door de
Gouwe gaan voordat alles in kannen en kruiken
was. De belangrijkste maatregelen volgen hierna.
Op 17 mei 1994 sluiten de CvB en de MR van de
6

Samenwerkingsschool eindelijk een akkoord over
de fusie. Anderhalve maand later trekt de raad van
Waddinxveen de regeling Commissie van bestuur
Samenwerkingsschool voor havo en atheneum in.
Het wordt dus weer even een gewone openbare
school.
Het ministerie van onderwijs en wetenschappen en
de provincie Zuid-Holland moesten akkoord gaan.
Dat deden ze in het voorjaar van 1994.
Als bestuur van de nieuwe school werd het Openbaar lichaam voor voortgezet onderwijs in samenwerkingsverband in Waddinxveen en omstreken
(VOS) opgericht, met als bevoegd gezag de provincie Zuid-Holland.
Verder werd op 28 maart 1994 een vereniging met
dezelfde naam opgericht. In het VOS namen de
gemeente Waddinxveen (met twee bestuursleden),
de gemeente Boskoop (ook met twee bestuursleden) en de eerder genoemde vereniging (met negen bestuursleden; drie openbaar, drie protestantschristelijk, drie katholiek) deel.
Als laatste voorbereiding voor de besturen fusie
moesten de Wadde en de Don Bosco Mavo nog
worden omgezet van bijzondere school naar openbare school. Dat gebeurde volgens de regels van
de Wet op het voortgezet onderwijs.
Op 8 juli 1994 ondertekenden de betrokken
partijen de fusieovereenkomst, de akte voor de
besturenfusie werd op 1 augustus 1994 gepasseerd door notaris Kocks. L. de Jong was de eerste
voorzitter. Een jaar later was het Coenecoop College een feit6. Hendriks mocht als eerste de school
leiden.<

Op 6 juni 1996 werd de stichting Steunfonds Coenecoop College opgericht. Die stichting had als doel het
verwerven, beheren en beleggen van fondsen nodig voor het (financieel) ondersteunen van activiteiten van
de school of daaraan verbonden personen.

Bronnen
De gemeentelijke archiefvorming over de vorming van het Coenecoop College, toch voor Waddinxveen erg belangrijk, bleek zeer beperkt. Er
moet een stuurgroep zijn geweest, formeel onder leiding van de toenmalige wethouder K.W.Th. van Soest, die het nieuwe regeringsbeleid over
Basisvorming en schaalvergroting in het voortgezet onderwijs voor Waddinxveen moest uitwerken. Maar deze stuurgroep heeft geen inhoudelijke
sporen achtergelaten. Een externe rapport dat adviseerde over de bestuursvorm en de realisatie van de fusie, het Edukern rapport, is evenmin
terug te vinden.
Streekarchief Midden-Holland.
- 0631 Archief van De Wadde;, Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO/LTO/LHNO te Waddinxveen, 1986-1995
- Vergaderingen / notulen CvB Samenwerkingsschool Havo / Atheneum
- Notulen College B&W Waddinxveen, 1989-1994
- Besluitenlijsten Raadsvergaderingen 1989-1995 (notulen staan op cassettebandjes)
- Meerdere edities van de Goudsche Courant
Gesprekken met K.W.Th. van Soest (wethouder), L. de Jong, voorzitter van de CvB van de Samenwerkingsschool en de eerste voorzitter van het
bestuur van het Coenecoop College. Voorts A.W. Hendriks rector Samenwerkingsschool , dhr. K.W. Reus destijds voorzitter medezeggenschapsraad van de Samenwerkingsschool en dhr. T. Swart destijds voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Kohnstamm Mavo
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B.J. Vermeulen,
bescheiden held in het verzet
Vergeten of misschien wel weggestopte oorlogsverhalen komen 75 jaar na de
bevrijding nog steeds aan de oppervlakte.

Bart Wiekart

Door de jaren heen zijn velen geroemd voor hun
werk in het verzet tegen de Duitsers tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Meestal zijn het mensen in
een leidinggevende positie, of zij die spectaculaire
acties op hun naam hebben staan. De bekendste
hebben de oorlog vaak niet overleefd. Maar hun
werk was niet mogelijk geweest zonder al die mensen die op de achtergrond hand- en spandiensten
verrichtten. Koeriersters b.v., verkenners, en zij die
hulp verleenden aan onderduikers. Een van hen
was Bart Vermeulen. Zijn verhaal hoort helemaal
thuis in Waddinxveen.

B.J. Vermeulen

altijd was er sprake van onschuldige spullen zoals
door de Duitsers geconfisqueerde fietsen, machines
of oud ijzer. Deze informatie speelde hij door aan
de op de Kerkweg woonachtige politieagent Snoek.
Hij zou ook boodschappen hebben doorgegeven
aan Toon Pille. Wat er daarna mee gebeurde is
onbekend, het station is nooit gebombardeerd.
Stationschef Van Schaik vreesde dat hem iets zou
worden aangerekend en verbood daarom het neuzen in de wagons, zodat eventuele informatie niet
meer doorgespeeld kon worden. Hij werd daarom
vanaf dat moment onwetend gelaten. Maar de
controles bleven doorgaan, alleen nu nog meer in
het geheim.

Bartholomeus Johannes Vermeulen werd geboren
in Tegelen op 30 december 1899. Hij was een
echte Limburger en werkte zijn hele leven bij de
spoorwegen. Na aanstellingen in Vlaardingen en
Hazerswoude-Rijndijk kwam hij in 1938 naar Waddinxveen. Overplaatsingen gebeurden naar verluidt
op eigen verzoek. De stationschefswoning tegenover het station in ons dorp was niet meer vrij. Ze
werd bewoond door de toenmalige stationschef
Van Schaik. Met hulp van de NS verwierf Vermeulen een woning aan de Plasweg, nummer 25.
Vermeulen vervulde de functie van lijn assistent, en
verrichtte daarmee vrijwel hetzelfde werk als Van
Schaik, die echter hoger in rang was. De familie
Vermeulen zou tot 1949 in Waddinxveen blijven
wonen. Hierna ging ze terug naar Limburg, naar
Tegelen, waar het echtpaar de rest van zijn leven
zou blijven wonen.

Informatie verzamelen
Het werk op het nieuwe station was aanvankelijk
niet ingewikkeld, maar dat veranderde in de oorlog snel. Regelmatig kwamen er goederentreinen
voorbij met bestemming Duitsland. Deze bleven
weleens een nacht op het station staan. De lading
was geheim en menigeen vreesde dat die gevaarlijke spullen bevatte, vooral na 1942 toen in de
geconfisqueerde fabriek van Dobbelmann door
dwangarbeiders geheim, militair materieel werd
geproduceerd.
Vermeulen was bang voor bombardementen op
de trein, ook al vanwege de lading. In het geheim
controleerde hij de inhoud van de wagons. Maar

B.J. Vermeulen.
De foto is ingekleurd door D.J. Thuis
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Het station Waddinxveen nog
met een stoomlocomotief

Agatha Holmer
11-8-1929 tot 14-9-1944

Onderduiker
Bij het gezin aan de Plasweg kwam al vrij vroeg in
de oorlog een onderduiker in huis. Jaren later wist
de dochter nog steeds niet wie het was geweest.
Misschien de Joodse directeur van de ERU-kaasfabriek. Via Boekhorst, een kaasboer aan de Tweede
Bloksweg, was deze man binnengekomen. Maar
de toenmalige directeur van de fabriek, Egbert
Ruijs, was geen Jood, en hij heeft trouwens ook niet
ondergedoken gezeten, net zomin als andere leden
van zijn familie. Daardoor blijft de identiteit van
de onderduiker in nevelen gehuld. Veel merkte het
gezin er niet van want hij kwam nooit beneden. De
dochter werkte in Boskoop als winkelmeisje, dus
die was veel weg.

Rotterdam naar huis. Hij vertelde dat de rivierpolitie de deuren in paniek had geopend en toen was
hij gewoon weggelopen. Maar volgens het archief
is hij op bevel van de SD een dag eerder, op 4
september, losgelaten. In het archief is helaas niet
te vinden waarom hij is gearresteerd. Zijn dochter
meent dat het kwam doordat de onderduiker was
verraden door de loslippigheid van Boekhorst aan
Buitelaar die aan de Kerkweg woonde. Laatstgenoemde werd beschouwd als een verrader,
dus werd het verband snel gelegd. Maar omdat
Vermeulen werd losgelaten, ligt meer voor de hand
dat het zijn gesnuffel in de wagons is geweest
waardoor de SD belangstelling kreeg. Want de onderduiker was niet ontdekt en Vermeulen dus niet
betrapt. Hoe dan ook, het moet bijzonder spannend zijn geweest.
De rest van de oorlog is Vermeulen in Waddinxveen gebleven.

Luchtaanval
Op 14 september 1944 gebeurde er iets waarvoor
Vermeulen altijd al had gevreesd . Een Spitfire
beschoot een trein op het station. Vermeulen en
zijn dochter vluchtten snel het huis in van stationschef Van Schaik. Gelukkig gaf het vliegtuig
maar één salvo af en verdween daarna. Maar de
kogels troffen wel Agatha Holmer op de Brugweg.
Zij overleed vrij snel daarna. Mevrouw Vermeulen
hoorde pas in 2019 dat dit dezelfde aanval was.
Zij en Agatha waren leeftijdgenoten.

Arrestatie

Echt Waddinxveens

Omstreeks 9 augustus 1944 sloeg het noodlot toe.
De SD (Sicherheitsdienst, veiligheidsdienst van naziDuitsland) stond voor de deur: Vermeulen en zijn
vrouw werden gearresteerd en naar Gouda vervoerd. Na een verhoor door de beruchte SD-Stelleleiter M. Rennen moest alleen Vermeulen blijven.
Na een week werd hij overbracht naar Rotterdam
en op 16 augustus door U. Bendsen [?] overgedragen aan de gemeentepolitie. Uit het proces-verbaal
blijkt dat Vermeulen bij zijn arrestatie een vulpen,
haarborstel, pijp, portemonnee, horloge, potloden
en drie tabaksdozen bij zich had. Hij bleek zijn NSuniform nog aan te hebben, want zijn vrouw werd
verzocht burgerkleding naar Rotterdam te brengen.
Kort na Dolle Dinsdag, 5 september 1944, toen
velen ten onrechte dachten dat de bevrijding
aanstaande was, kwam Vermeulen lopend vanuit

Na de oorlog werd er niet meer over de gebeurtenissen gesproken. Toen vrienden in Tegelen vorig
jaar over de oorlogsavonturen hoorden, was het
voor hen helemaal nieuw. Bart Vermeulen stond
bekend als een vriendelijke en gezellige man en
prater. Maar over dit oorlogsverhaal sprak hij dus
niet, nooit.
Hoewel B.J. Vermeulen geen oorspronkelijke
Waddinxvener was en er maar zo’n tien jaar heeft
gewoond en gewerkt, hebben we toch een echt
Waddinxveens verhaal gevonden. Een lijn assistent
met een onderduiker spionerend voor het verzet en
opgepakt en verhoord door de SD.
Veel van deze kleine helden blijven onbekend en
dat was met Vermeulen ook gebeurd, als zijn dochter niet was blijven aandringen om dit verhaal eens
te laten horen. <

- Op verzoek van de dochter, mevrouw M.G. Müller - Vermeulen, zijn Bert Brinks en Bart Wiekart d.d.
4 september 2019 op bezoek geweest. Daarvoor hebben zij ook informatie ingewonnen bij de
Heemkundige Kring Tegelen en verder de personeelslijsten van NS bestudeerd. Ten slotte is gesproken
met Riet Leenen uit Tegelen die goed bevriend was met Vermeulen.
- Vriendelijke mededeling afdeling voorlichting koninklijke ERU
- Leidse Courant, 8 juni 1946.
- Gemeentearchief Rotterdam; Archief Gemeentepolitie Rotterdam 16B; 63/3567; 63/3454
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De persoon Albert van Os en zijn rol in de papierindustrie zijn eerder1 besproken. In deze bijdrage lezen we hoe hij zich Waddinxveen herinnert omstreeks 1865. We wandelen samen met hem door het Waddinxveen van die
tijd.

Albert van Os wandelt in 1865
door Waddinxveen

Molens langs de Noordkade
met links De Bijenkorf en rechts
de Oranjeboom.
Foto ingekleurd door
Dick-Jan Thuis

Cees Verlooij

Het originele handschrift van Van Os waarin hij zijn
herinneringen heeft vastgelegd, is onvindbaar. Volgens de familie heeft zijn laatste werkgever, Grard
van Lange, het handschrift na de dood van Van Os
meegenomen en wilde hij het niet meer afgeven.
Daarmee wilde hij voorkomen dat anderen de
kritiek op de bedrijfsvoering van de Schoone Haas
zouden lezen.
A.R. van de Putte, bestuurslid van de oudheidkundige kring Die Goude heeft het originele
handschrift in 1940 mogen inzien. Hij heeft het
overgeschreven, aangevend dat “aan de gegevens
zelf niets is toegevoegd, evenmin als er iets van
weggelaten is.” Wel heeft hij op een enkele plek de
redactie iets verduidelijkt en heeft hij fouten tegen
de spelling gecorrigeerd. Het afschrift gaat alleen
over de wandeling door Waddinxveen. Van Os laat
de lezer hiermee terugkeren naar de door hem
1

Het Dorp Waddinxveen, jaargang 28 edities 1 en 3

beschreven tijden. Zo krijgen wij informatie die niet
in de archieven is te vinden.

Opzet
De persoon Albert van Os is in de eerste editie van
dit jaar geïntroduceerd. In die bijdrage konden
we ook lezen hoe hij met zijn beschrijving van zijn
wandelingen door Waddinxveen zich vooral richtte
tot ‘het jongere geslacht’ van toen, “want naar mijn
mening wil een ieder gaarne het verleden van zijn
geboorte- en woonplaats weten en, indien hij dit
weet, er ook wel eens aan herinnerd worden.”
De originele tekst van Van Os is steeds typografisch
afwijkend weergegeven, met daartussen de opmerkingen ter verduidelijking. Hij schreef zijn verhaal
in 1930 voor de Waddinxveners uit die tijd. Toen
was een verduidelijking niet nodig, nu, negentig
jaar later, vaak wel.
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De Wandeling

Overzicht van deel
Waddinxveense molens.

Vooraf wil ik reeds mededeelen, dat Waddinxveen destijds
in vieren verdeeld was en wel vanaf Boskoop: ‘Blok
Snijdelwijk’, Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a [wat daarbij hoort, red.].

De loting voor de Militie vond voor de drie eerste
gemeenten plaats te Zevenhuizen, voor Broek c.a.
te Gouda.
De huwelijksvoltrekkingen der eerste drie gemeenten vond plaats te Zuid-Waddinxveen n.l. de diverse
beteekeningen enz, terwijl de eigenlijke voltrekking
in een of ander herberg plaatsvond; de Burgemeester was hiervoor dan te dier plaatse tegenwoordig.
Voor de gemeente Broek c.a. vond de voltrekking
plaats in het Stadhuis te Gouda. En om U even een
blik te geven over de toenmalige Waddinxveensche
Industrie deel ik U mede, dat er in de nu vereenigde
gemeenten 14 papiermolens waren, elk van een
naam voorzien, n.l. ‘De Hoop’, ‘Eolus’, ‘De Bijenkorf’, ‘De Betere Hoop’, ‘1 ste, 2e en 3e Fortuin’,
‘De Drie Vinken’, ‘De Herder’, ‘De Herderin’. De
volgende zal ik U straks eenigsinds nader opgeven.
Tevens waren er enkele houtdraaierijen.
Laten we aannemen, dat wij ons bevinden in
Boskoop en een wandeling maken via onze vier
gemeenten naar Gouda.
Blok Snijdelwijk begon toen bij het tegenwoordige
hotel ‘Neuf’ en al wat er ten zuiden lag tot het
brugje van het gemaal van de Puttepolder, dat toen
echter nog niet bestond. Zijn plichten werden destijds vervuld door twee watermolens, welke hun water loosden uit den Noordeindepolder in de Gouwe.
(De Puttepolder bestond nog niet. Deze was destijds
nog water). Van deze molens stond er één in Blok
Snijdelwijk, terwijl hier tevens enkele huisjes en
een paar boerenwoningen stonden en de z.g. ‘vier
schuren’, vroeger van enkele veenders, later voor allerlei doeleinden. Deze vier schuren waren destijds
berucht, omdat men vertelde, dat het er ‘s avonds
spookte. Er waren toen nog verscheidene mensen
die aan spoken enz. Geloof hechtten.
Nu gaan we Noord-Waddinxveen in en zien eerst
nog een watermolen van den Voorofschen Polder,
dan krijgt men den eersten papiermolen n.l. dien
van de heeren P. en W. van der Poel, waar nu ongeveer de huizen staan van den heer J. Bouman en
Mej. De weduwe van der Hoeven.
Van Os duidt hier op de derde papiermolen die
Arie Jansz. Slinger in 1738 laat bouwen. Slinger noemt de molen heel toepasselijk Het Derde
Fortuin. In 1866 wordt de molen geveild in het
logement De Pauw aan de Markt in Gouda. Meestermetselaar Bastiaan Huurman wordt de eigenaar,
maar helaas laat die de molen afbreken. Hiermee
eindigt 128 jaar molengeschiedenis.
Westwaarts op hun tuin stonden nog twee papiermolens, één voor mijn tijd afgebrand en de tweede,
die vooraan stond, afgebroken in 1863.
Van Os beschrijft hier de molen De Drie Vinken,
ook wel ‘De Drie Goudvinken’ genoemd. De andere molen zal Het Tweede Fortuin geweest zijn.
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Dan verder langs de Gouwe, waar nu de seinpaal
staat, een groote papiermolen. Ik meen, dat deze
en de twee voornoemde behoorden aan de heeren
Herfst. Dan kwam men aan het heerenhuis met
boerderij van den heer H. Herfst. Het huis staat
er nog. De boerderij stond, waar nu het voorste
gedeelte van de fabriek van den heer Matse is.
De familie Herfst is nauw verbonden met de Waddinxveense molens en papiermakerij. Jan Herfst
(1753-1812) is omstreeks 1800 de belangrijkste
industrieel alhier met zes grauwpapiermolens in
zijn bezit. Zijn zoon Pieter laat het Eerste Fortuin
afbreken.
Westwaarts op het land stond de papiermolen
‘De Herder’ van den heer P. Herfst. Boven aan de
brug, die toegang verleende tot het terrein, waarop
de moolen stond, was een bordje aangebracht,
waarop het volgende:
Hij, die niet mist, mist juist al,
Hij die wel mist, mist niemendal’
De Papiermolen De Herder is een achtkante bovenkruier, een stellingmolen. Gebouwd in 1729 ligt
de molen ver in de Voorofsche Polder. Pieter Herfst
(1801-1873) wordt de eigenaar na het overlijden
van zijn moeder Cornelia van Winden in 1839.
De zeven papiermolens van vader Pieter worden
onder de kinderen verloot. De Herder wordt dan
geschat op 10.000 gulden. Pieter Herfst overlijdt
in 1873, zijn vrouw Ida Bloemendaal in 1875. De
molen wordt publiekelijk geveild en omschreven
als een wind-papiermolen, bevattende twee bakken, twee rollen, maalplaten, kapperijen met acht
messen, werkhuis met twee kuipen, vijf stofkasten,
kaapstand, twee persen, droogschuren en een
lompenschuur. Koopman Johannes Arnoldus van
der Werve koopt de molen voor 5900 gulden. De
molen brandt af door blikseminslag en Van der
Werve verkoopt de schuren, loodsen, erf en grond
voor 4000 gulden aan smid Abraham Vis en timmerman Jan Alphenaar. Hier geldt schoenmaker
blijf bij je leest, want de stoompapierfabriek van Vis
en Alphenaar is geen succes. Alles wordt openbaar
geveild in 1886 en de vennootschap wordt in 1887
opgeheven. Abraham Vis richt zich hierna geheel
op de scheepsbouw.
Verder langs de Gouwe stond de papiermolen ‘De
betere Hoop’, waarvan toen de eigenaresse de
Weduwe van Es (Nes) te Boskoop. Op dezen molen
stond vermeld:
Tot tweemaal toe in asch gelegd,
En weer herbouwd op hoop van zegen
Zoo God het mij dus niet ontzegt,
Ga ik in ‘t eind de rampspoed tegen,

Die mij zoo eeuwig heeft betreên.
Elk lezer voelt zijn eigen slagen.
Maar ach, ik ben het niet alleen;
Elk heeft op aard zijn kruis te dragen.
De Betere Hoop dankt de naam aan het feit dat de
molen drie keer is afgebrand en weer opgebouwd
‘met hoop op een beter lot’. De dichter wist blijkbaar niet van de eerste brand in 1720. De naam
Dikke Bet dankte de molen aan zijn plompe vorm.
De weduwe Van Nes is Catharina Johanna Verhagen, weduwe van de Boskoopse papierfabrikant
Cornelis van Nes. Zij woont in Utrecht en laat de
bedrijfsvoering aan anderen over. In 1874 wordt
Jan van der Torren eigenaar en in 1892 Adrianus
Jacobus Johannes Vos.
Even verder kreeg men de schuitenmakerij van J.
van Groos, een zeer zonderling mensch. Hij leefde
in een krotwoning, waar geiten en kippen in- en
uitliepen, voer af en toe met een roeibootje in
de Gouwe, vischte cadavers op, hakte ze fijn en
voerde ze aan zijn kippen. Nogmaals gezegd, een
zeer zonderling mensch. Zij huisje stond, waar nu
de houtopslagplaatsen van de firma Schwartz en
Verzijden zijn.

De Oranjeboom.
Afbeelding ingekleurd door
Dick-Jan Thuis

Dit is de op 15 maart 1812 in Woubrugge geboren
scheepmaker Jan van Groos. Hij is een zoon
van Laurens van Groos en Aaltje Hooftman. De
houtopslagplaatsen van Schartz en Verzijden waren
aan de Noordkade tegenover de Kabelfabriek,
nu Van Uden. Later is hier de eerste vestiging van
Formido gekomen, nu staan er woonhuizen.
Weer iets verder gekomen, zijn wij in de ‘papiermakersbuurt met den baas’, zooals men dat toen
noemde. Hier stond een paal, waarop vermeld
stond: ‘s. Hubertsgeregt’.
Daarna kwam men aan den trasmolen ‘De Oranjeboom’ van de heren Spruijt en Muller. Wanneer
deze molen maalde, dan kon men dit ver aan de
Noordkade nog bemerken door het rillen van den
bodem. Hij maalde n.l. met 15 zware stampers om
de harde steen fijn te malen.
De Oranjeboom was een achtkante stellingmolen
met een bijzondere taak: het malen van tufsteen
uit Duitsland. De blokken tufsteen werden met
rijnaken aangevoerd over de Gouwe. In 1916 is de
molen afgebroken.
Aan de voorzijde van deze molen stond de papiermolen ‘Minerva’ van de heeren P. en W. Blok.
Hierbij was een groote zakkenplakkerij, waar soms
60 à 70 jongens en meisjes van acht jaar en ouder
werkzaam waren. U zult zich afvragen, of deze
kinderen dan geen onderwijs moesten hebben. Nu,
het verplichte schoolgaan van heden bestond toen

De Betere Hoop
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Hier recht over woonde de korenhandelaar de heer
J. Zwart en even verder was de houtdraaierij van
de heer G. Alblas, later opslagplaats van den heer
Verbruggen.
Dan kreeg men weer wat verder aan de Westzijde
een plat vierkant gebouw, genaamd ‘Het Fort’. Dit
werd bewoond door acht gezinnen. Het was een
zeer slechte woning, die, naar men zeide, op den
koop toe vol ongedierte zat. Men nam het evenwel
toen zoo precies niet.
Dan kreeg men de smederij van den heer D. Vis
en aan de Westzijde op den tuingrond stond een
papiermolen genaamd……..(Deze molen had een
naam, doch deze heb ik mij tot op heden niet kunnen herinneren).
Van Os bedoelt hier de papiermolen Aeolus ook
wel De Gele Molen genoemd. De in 1770 gebouwde molen stond tussen de Alpherwetering en
de Bermsloot bij de plas De Put. Eigenaar Hendrik
Spille las nogal eens een boek en kwam met deze
naam uit de Griekse mythologie. Aeolus is de zoon
van Poseidon, de god van de zee.
Scheepswerf A. Vis

nog niet en het was een der gebroeders Blok, die
de kinderen iets van rekenen en schrijven bijbracht.
Minerva stamt uit 1739 en heet eerst De Herderin.
Willem en Pieter Blok worden via hun vader Pieter
eigenaar. In 1847 werken er ongeveer achttien
mensen onder wie vier vrouwen en daarnaast
dertig kinderen tussen acht en twaalf jaar. Hun
taak is zakken plakken. Pieter Blok geeft inderdaad
kosteloos les aan de kinderen. In 1868 wordt de
firma opgeheven en houthandelaar Kors van der
Torren wordt eigenaar. De molen brandt in 1882
af. Een zus van de broers, Neeltje Blok, is getrouwd
met de bekende Zuid-Waddinxveense heelmeester
Isaac Pieter Hendrik Nourisse.
Verder stond aan de Gouwe nog de molen ‘De
Bijenkorf’, waarvan de heeren Blok eveneens eigenaren waren.
De heeren Blok hebben altijd een goede zaak gehad. Ze kregen echter onderling oneenigheid en het
einde was, dat de molens werden verkocht aan de
heer K. van der Torren. P. Blok vertrok naar Gouda,
W. Blok naar Boskoop.
De Bijenkorf, een grote, met riet bedekte achtkante
bovenkruier met stelling bovenop een stenen
onderstuk, staat ten zuiden van De Oranjeboom. In
1871 wordt de molen gekocht door Kors van der
Torren, die in 1882 alles verkoopt aan zijn zoon
Cornelis van der Torren Korszoon. De Bijenkorf is in
1923 afgebrand.
Verder loopende kreeg men den timmerman en vormenmaker W. Alphenaar, waar men nu de houtwarenfabriek der N.V. v/h D. Bremmer is.

Daar voor stonden en staan nog heden acht woningen genaamd ‘Nobis et posteris’, behoorende bij
den molen, welke echter voor mijn tijd is afgebroken. De huizen waren later het eigendom van den
heer D. Vis, van wien zij weer overgingen aan den
heer A. Vis, nu aan diverse eigenaren.
Voor de molen aan de Noordkade aan de overkant
van de Alpherwetering staan acht arbeiderswoningen met de naam in de dakpannen te lezen: Nobis
et Posteris, voor ons en het toekomstige geslacht.
Ook verzonnen door Spille.
Weer wat verder geloopen kreeg men aan de
Gouwe de scheepmakerij van den heer Uitenbroek,
nu van den heer A. Vis.
De uit Capelle aan den IJssel afkomstige scheepbouwer Cornelis Uitenbroek is een geduchte
concurrent van scheepmaker Abraham Vis (18281911). Vis wil graag de scheepswerf van zoon
Pieter Uitenbroek overnemen, maar daar voelt
de laatste niets voor. Omdat zijn scheepswerf
niet aan de Gouwe ligt, maakt Vis ijzeren vletten
in de boomgaard horende bij de huisjes Nobis
et Posteris aan de overkant van de Noordkade.
Eenmaal klaar worden de vletten via sloten en het
Sluisje naar de Gouwe gebracht. Abraham Vis
junior (1879-1966) koopt in 1909 de felbegeerde
scheepswerf van Uitenbroek, die dan eigendom is
van de Gebroeders Prins.
Wordt vervolgd <
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Waddinxveen op de penning
Collectemunten voor de vrijgemaakten
Volgens een inventarisatie uit 2019 herbergt Waddinxveen zestien geregistreerde geloofsgemeenschappen. Een daarvan is de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt. Deze kerkgemeenschap heeft een eigen collectemunt laten
slaan.

G.T. Breugem

De plaatselijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Waddinxveen is op 1 september 1986 gesticht
en heeft vanaf de oprichting, aanvankelijk samen
met de Gereformeerde Kerk, gebruikgemaakt van
de Kruiskerk. Vanwege een teruglopend aantal
kerkgangers verkoopt de Gereformeerde Kerk het
gebouw op 3 juni 1992 aan de Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt. De gereformeerde broeders en
zusters kerken daarna alleen in de Ontmoetingskerk, een kerkgebouw dat op 31 augustus 1969
officieel in gebruik werd genomen als tweede
gereformeerde kerk. Vanaf dat moment kreeg het
kerkgebouw aan de Passage, dat bekend stond
als de gereformeerde kerk, de naam Kruiskerk. De
Ontmoetingskerk is gedurende vele jaren samen
met de katholieke parochie gebruikt.

De Kruiskerk
De gereformeerde kerk van Waddinxveen ontstond
op 22 november 1866 onder de naam eene Christelijke Gereformeerde Afgescheiden Gemeente. Pas
in 1892 werd de naam van de geloofsgemeenschap Gereformeerde kerk te Waddinxveen1.
Door de groei van het aantal gemeenteleden
werd de beschikbare kerkruimte te klein. Daarom
benoemde men op 25 februari 1914 de Commissie
van bijstand en advies tot het bouwen ener nieuwe
kerk. Na veel wikken en wegen koos de kerkenraad in 1924 voor de plaats in het toenmalige
centrum van Waddinxveen, de Passage dus. De
Waddinxveense architect P.D. (Piet) Stuurman kreeg
de opdracht een ontwerp te maken waarna op 22
augustus 1924 de aanbesteding voor de bouw van
de kerk werd gepubliceerd. Vervolgens is het gebouw op 17 september 1925 in gebruik genomen.
De slechter wordende bouwkundige staat van de
toren baarde door de jaren heen steeds meer
zorgen. De kerkenraad vreesde dat herstel van de
toren en onderhoud in de jaren daarna te duur
zou zijn. Bovendien vond men het totaalbeeld

De Kruiskerk nog in volle glorie

van het kerkgebouw sterk verouderd. Daarom
werd in 1970 besloten de toren te slopen en het
gebouw te moderniseren. Er kwam een moderne
onderpui2, de galerijen verdwenen en het gebouw
werd binnen geheel wit gemaakt met daarin glasin-loodramen. De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden geschiedde onder leiding van de
Waddinxveense architect T.K. Prins tussen april en
november 1971. En op 18 november 1971 nam
men de Kruiskerk weer in gebruik.

Collectemunt
Tijdens een kerkdienst worden meerdere collecten gehouden, onder meer voor de diaconie. Een
praktisch probleem daarbij is dat ook kerkgangers
steeds vaker elektronisch betalen en dus minder
geld op zak hebben. Als oplossing kiezen veel
kerken voor collectemunten of -bonnen die vooraf
gekocht kunnen worden. Tot de jaren 90 werden

De geschiedenis van de gereformeerde kerk in Waddinxveen en ook die van de Kruiskerk is onder meer
beschreven in Het Dorp Waddinxveen, jaargang 17 maart 2009 door K.F.W. Groeneweg en Y.J. van der
Honing.
2
Formulier aanvraag bouwvergunning; SAMH; inventarisnummer 0039.4054 (Kerkweg 127, 1970)
1
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De munt van bimetaal
1999

ook in de Kruiskerk collectebonnen gebruikt.
Op initiatief van L.A.R. (Lex) Roos zijn bij
de Nederlandse Munt N.V. collectemunten geslagen ter vervanging
van de collectebonnen. Het
ontwerp van de munt is van
K.J.K. (Kier) Knol. Aan de ene
zijde is een afbeelding van de
Kruiskerk te zien, aan de andere het logo van de kerk(zie
kader). Er zijn twee soorten munten: een van kopernikkel legering
en een van bimetaal.
Bij de invoering in 1996 is uitsluitend gebruikgemaakt van de versie van de kopernikkel legering.
De eerste oplage bedroeg 5066 munten, later dat
jaar kwamen er nog eens 3000 bij. En in 1999 en

Kenmerken uitgegeven munten		Koper-nikkel		

Bimetaal

Diameter						

30,0			

30,0

Dikte						

1,9			

2,4

Gewicht						

9,4			

11,3

Materiaal						

Koper-nikkel		

Bi-metaal

Nieuwprijs per stuk (bij introductie)			

ƒ 1,10			

ƒ 2,20

Nieuwprijs per stuk (tot september 2012)		

e 0,50			

e 1,00

Nieuwprijs per stuk (vanaf september 2012)		

e 0,60

e 1,20

Oplage (aantal stuks)				

12.160			

De afbraak van de toren

Dit artikel is tot stand
gekomen met medewerking
van R.O. (Ralph) Oskam,
collectemuntenbeheerder van
de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt in Waddinxveen.

2004 nog eens respectievelijk 2594 en 1500.
Bij de invoering had deze munt een waarde van
ƒ 1,00. De gelovigen konden hem voor ƒ 1,10
kopen. Vanaf 1999 kwam de toeslag van ƒ 0,10
ten goede aan het collectedoel. Bij de introductie
van de euro is de waarde bepaald op e 0,50, per
1 september 2012 is die verhoogd tot de huidige
waarde van e 0,60.
In de aanloop naar de invoering van de euro is
in 1999 een tweede munt geslagen van bimetaal
(bestaande uit een nikkelen kern en een koperen
buitenring). De waarde was ƒ 2,20 (e 1,00). Van
deze munt zijn er 4012 stuks geslagen. Op 1
september 2012 is ook de waarde van deze munt
geïndexeerd en vastgesteld op e 1,20.

		

4.012

De Kruiskerk na de renovatie

Het symbool van de Kruiskerk is ontworpen door K.J.K. (Kier) Knol en K. (Karel) van der Kaaden. Het betreft
een samenvoeging van het Pax Christisymbool en de Ichthusvis.
Het Pax Christi symbool is een samenvoeging van de eerste twee letters X (Chi) en P (Rho) van het Griekse
woord Christus (
). ICHTHUS is een acroniem (letterwoord) en betekent in het Grieks letterlijk vis.
De I staat voor Ièsous (Jezus), CH voor Christos (Christus), de T voor Theou (Gods), de U voor Huios (Zoon)
en de S voor Sootèr (redder).
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Verenigingsnieuws
Wad Cultureel
Op zaterdag 12 september was het Historisch Genootschap Waddinxveen weer met een kraam vertegenwoordigd op de kunst- en cultuurmarkt van WadCultureel.
Zoals elk jaar konden bezoekers weer raden waar een getoonde foto was gemaakt. Deze keer ging het
om de vraag welke wijk, weg of straat is er te zien op een foto uit de periode 1900-1920?
Het ging om een afbeelding van de Kromme Esse. De families De Jong, Bosman, Hofman en Smid hadden het bij het juiste eind. Zij werden beloond met een jaarabonnement op ons blad.
De andere deelnemers kregen een proefexemplaar van Het dorp Waddinxveen.

De afbeelding van de quiz, nu
in kleur, van de Kromme Esse.

Vertelbank nummer 11
Op 24 september 2020 is de elfde vertelbank overgedragen aan hoofd onderhoud van de gemeente,
Ger Helder. Hij nam de bank namens het gemeentebestuur in ontvangst. Vertelbank 11 staat bij de ingang
van het bedrijventerrein Coenecoop, bij de kruising Kanaaldijk-Apollolaan. Op het fotopaneel zijn afbeeldingen te zien van Waddinxveense bedrijven die vanuit het dorp verplaatst zijn vaar het bedrijventerrein.
Zoals bij elke vertelbank kan via het scannen van de qr-code de website van het Historisch Genootschap
bereikt worden. Daar is meer te lezen over de achtergrond van betrokken bedrijven.
Aan vertelbank 12 wordt gewerkt.

Aanwinsten
Bert de Rijke
2 Vulpennen Parker in rood foedraal, Onverdeeld gefuseerd, Leon van Gelder, Jan 		
		
Ligthart en Annie M.G. Schmidt Openbare basisscholen 1994.
Bart Wiekart
Servies goed Verheul 15-delig; Verheul bedrijfskrant Karos nr. 1 1952; presenteerblad 		
		
keramiek met afbeelding van Postkantoor Kerkweg; sigaretten doosje Dobbelmann 20 		
		
stuks 40 cent; via Marktplaats OKWA-kegelspel (1946); hangklok model regulator met 		
		
Janmaat-kast.
Gerard Breugem Chemo box gemeente Waddinxveen.
Stichting Historische Publicaties Rijnlandse Geschiedenis
		
Boek Een ambacht aan de Rijnmond, Valkenburg en Katwijk in de Middeleeuwen door 		
		
Dik Parlevliet 2019.
Els Schaafsma (Heiloo)
		
Boek De papier molens in de provincie Zuid-Holland door H. Voorn 1973.
mw. Wierenga-Bremmer (Groningen)
		
Foto Meubel fabriek Bremmer 1908. Noordkade 28.
Lida Wels (De Waal op Texel)
		
Ingebonden Geïllustreerd Zondagsblad voor Waddinxveen en Boskoop 1898.
Haarlemmermeermuseum De Cruquius
		
Wandkaart van Hoogheemraadschap Rijnland anno 1687, 176x 180 cm
Joke Radstaat Tegeltje Brugkerk met de tekst “Ik ben met u”
Gé Vaartjes (Boskoop)
		
Foto Avondvierdaagse ter hoogte van het onderlaagje; Kerkweg-Oost.
Dave Verweij (Nieuwegein)
		
Vijf muntplaquettes.
J. van Leeuwen Acht foto’s Oud-Waddinxveen, uitgave boekhandel Burger.
C. Gerts		
Drie prenten.
		
-Nesse door C.de Kort,
		
-Draaibrug/afscheepplaats Nesse door G. Verwaal
		
-Hervormde kerk Boskoop, Zijde/ophaalbrug.
M. Hoofdman (Boskoop)
		klassenfoto Openbare School B Kerkweg; Getuigschrift voor Lena A. Hofman uit 1945 		
		
van de christelijke school; foto Concordiamuziektent Stationsplein/Kerkweg.
T. broer		
De Vrije Pers nr. 23-24 van 28 november 1945; Trouw voor Gouda e.o. nr. 2 van 28 		
		
november 1944.

Overdracht vertelbank 11.
Bron: Aleid Abels

Nieuwe leden
L. de Jong
J. Asscheman
M. Bas
Chr. van der Graaf
M. Verbeek
J.W. Versluis

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

Koeltechniek Laan
Houtex
Van Stijn Beheer BV
H.C.J. de Bas
R.J. den Boer
J.C. van der Maas
W.J. Hoobroeckx
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
F.M. van Tol
J. van Tol
A. Broer
Dierenartspraktijk Baas
J. de Rooij
D.C. van Doorn
A. de Waardt
Vis Waddinxveen b.v.

Glasbeek Finish b.v.
JABEWA Engineering
P.G. Boere
B. Beuker
Bureau voor Bouwkosten
J.I.M. van Vliet
B.F. Boonstoppel
F. Versluis
A.J. van der Breggen
A. Vis bv
Marius G.A. Verboom
Dungaree Planontwikkeling
Top-Consultants West B.V.
Van Berkesteijn Holding BV
Meubelstoffeerderij C. van der Bas
B. Snijders
Gouwe Meubel
M.C. Broer

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

