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EEI§ HEILIGtr AAI{ DE GOUWE
Over Sint-l\icolaas in

WaddinxYeen 1945-2000
J. de

Onze oud-plaatsgenoot Jan de Bas heeft
verschillende publicaties over Sinter'
klaas op zijn naam stoan. Voor de redac-
tie was dat aanleiding hem te vragen om
voor ons lcwartaalblad een artikel over
Sinterklaas in Waddinxveen te schrijven.
Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij aan
ons verzoek heeft willen voldoen.

Ieder jaar arriveert hij in Waddinxveen.
Honderden kinderen verdringen elkaar
om iets van hem te kunnen zten. Ouders
zingen schouder aan schouder liedjes die
zrjzelf op de lagere school leerden.
Gejuich klinkt uit de kelen wanneer hij
dichterbij komt. De intocht van Sint-
Nicolaas is elk jaar weer één van de
grootste gebeurtenissen in Waddinxveen.
Historisch onderzoek naar dit jaarlijkse
hoogtepunt is op zrjn plaats.

Vragen over de lVaddinxveense Sint
ïVie de literatuur over het dorp aan de
Gouwe doorneemt, komt maar bitter wei-
nig over de sinterklaasintocht tegen. Ook
andere onderdelen van het feest vonden
historici niet de moeite waard om er over
te schrijven. Welgeteld twee sporen trok
het feest in de geschiedenisboeken over
Waddinxveen. Wim Verboom neemt in
Waddinxveen in grootmoederstijd, een
boekje uit 1995, op pagrna 4l een foto op
van de goedheiligman. Hij poseert voor
slagerij Van Tilburg. Het interessante aan
de foto is dat hij dateert van 1930.1) De
eerste landelijke intocht van Sint-Nico-
laas vond in 1934 te Amsterdam plaats.
Het is de vraag of in Waddinxveen voor
1934 sprake was van een intocht. Of zou
het hier gaan om een incidentele openba-
re verschijning? Dat laatste kwam in
Nederland vaker voor"2)

Bas

Het andere spoor wordt getrokken door
Hans Geel in Verhalen uit 't Regthuys.
Het boek verscheen in 2005. In het hoofd-
stuk 'Decemberdagen' schetst Geel de
sinterklaassfeer in de jaren '60. Hij geeft
aan dat verschillende Waddinxveners het
feest vooral sober vierden en vervolgt:
'Overigens, ook de professionele bakkers
in ons do.p konden er wat van, einde 's
jaars. Maar ook bij hen was van enige
uitbundigheid indertijd nauwelijks spra-
ke" Wel probeerde de plaatselijke midden-
standsvereniging onder leiding van Hen
van der Loo [. . .] in de grauwe alledaags-
heid wat feestelijkheid aan te brengen;
echt van de grond krvam het niet.'3)

In dit artikel wordt nagegaan welke plaats
het sinterklaasfeest in Waddinxveen ge-
durende de periode 1945-2000 innam en
hoe het feest voÍïn kreeg. Daarbij wordt
een vergelijk gemaakt met de algemene
literatuur. Hierin wordt aangegeven dat
het feest zich tot een gemeenschapsfeest
ontwikkelde. Werd het feest aanvankelijk
vooral achter de gordijnen gevierd, vanaf
de jaren '40 grepen steeds meer winke-
liersverenigingen, gemeentebesturen en
scholen het feest aan om het uitbundig of
intens te vieren. Het feest was een spie-
gel van de samenleving. Deze samenle-
ving was verzuild. Mensen met dezelfde
Ievensbeschouwelijke of politieke achter-
grond leefden in een afgebakende we-
reld, een zuil . Deze kreeg voÍïn in allerlei
organisaties en in geschreven en onge-
schreven regels. Van Sint-Nicolaas wordt
gezegd dat hij in staat bleek om zich aan
de zuilen te onttrekken. Zelf formuleerde
ik het eens als volgt: 'Het doen aan Sint-
Nicolaas legitimeerde je Nederlanderschap
zodanig, dat je binnen jouw subcultuur
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op eigenwrjze met het S-decemberfeest
kon omgaan. De verschillen in vieren
vielen weg tegen de overeenkomsten . Ze-
ker wanneer werd geparticipeerd binnen
de nationale of lokale intocht van de goed-
heiligman en zijn gevolg.'4) Interessant
is het om na te gaan of dit ook voor Wad-
dinxveen in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw opging. Daarnaast probeer-
den verschillende groepen in de maat-
schappij het feest te gebruiken om aan-
dacht te vragen voor hun ideeen. Het is
de vraag of ook dit in Waddinxveen ge-
beurde.

Om op gestelde vragen afdoende ant-
woorden te geven werden verschillende
bronnen geraadpleegd zoals het Week-
blad voor Waddinxveen en de Waddinx-
veense Post. Behalve deze weekbladen

Sinterklaas pos eert voor
slagerij Van Tilburg, 1930.
(Bron: WimVerboom,
Waddin^n) e en in grootmoe der s -

tijd. Zaltbommel 1995)

leverden interviews met voor het sinter-
klaasfeest in het Gouwedorp relevante
personen waardevolle informatie op.
Tevens werd gebruik gemaakt van foto-
materiaal en literatuur. Dit alles om een
zo compleet en divers mogelijk beeld te
geven van het 'fenomeen' Sint-Nicolaas
in het Zuid-Hollandse dorp aan de Gouwe.
Niet in de laatste plaats werd dit beeld
gevormd door de eigen ervaring van de
auteur. Hij woonde vanaf zrjn geboorte in
1964 tot en met 1989 in Waddinxveen en
was op de tweede of derde zaterdag in
november zeeÍ regelmatig aan de Gouwe
te zien om een glimp van de goedheilig-
man op te vangen.

Sint voor 1945
Om iets te kunnen zeggen over de rol en
betekenis van Sinterklaas in Waddinxveen
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na 1945, moet er kort worden stilgestaan
bij de sinterklaasviering voor die tijd.
Sinterklaas was in de eerste helft van de

twintigste eeuw geen onbekende in Wad-
dinxveen. In het Algemeen Verspreid Ad-
vertentieblad voor Waddinxv een versche-
nen op 6 november 1915 verschillende
sint-nicolaasadvertenties. In het blad, dat
elke zaterdag verscheen, werd vooral
aandacht gevraagd voor winkeletalages.
Zo rtep A. van Eeuwen de lezet op voor-
al te komen kijken naar 'damestaschjes',
'portemonnaies','sigarenkokefs','nik-
kelwaren' , 'gezelschapsspelen' en 'kin-
derspeelgoed'. Van Eeuwen richtte zich
vooral op de volwassenen van wie hij
'hopende (was) met een druk bezoek ver-
eerd te worden'. Ook in advertenties, van
bijvoorbeeld bakkerij K. Broer aan de
Zutdkade en luxebakkerij A.P Bakke, 5),

die in andere edities van het blad versche-
nen was de volwassen Waddinxvener de
doelgroep. Het sinterklaasfeest was be-
doeld om grote mensen cadeaus aan el-
kaar en aan de kinderen te laten geven.
Hierin week V/addinxveen niet af van de
landelijke trend.6)

Van een openbare verschijning van de
goedheiligman was in de jaren '10 en '20
geen sprake. Zoals reeds gememoreerd
werd de Sint in 1930 in de publieke ruim-
te gesignaleerd. Hij poseerde voor slage-
rij Van Tilburg aan de Dorpstraat. Het
duurde nog vier jaar voor de kinder-
vriend uit Spanje zijn nationale entree in

Amsterdam maakte. De fysieke aanwe-'
zigheid van Sint-Nicolaas in 1930 staat
niet op zichzelf . Kees de Bas, zoon van
een timmeïïnan, later zelf aannemer, win-
kelier en jarenlang voorzitter van de Wad-
dinxveense middenstandsverening werd
geboren in 1924. Hij herinnert zich dat
Sint ook de Jan Dorrekenskade in leven-
de lijve aandeed: 'Sinterklaas kwam bij
ons aan huis. Een oude oom speelde voor
Sinterklaas - dat was Rinus de Bas sr - en
zrjn zoon Willem de Bas, beter bekend als
Willem "de stokkendraaier", was Zwarte
Piet .'7) De goedheiligman kwam dus
Iangs bij het middenstandsgezin De Bas.
Anders was het bij Jaap de Beer, in l9I9
geboren in een arbeidersgezin en jaren
werkzaam als stoffeerder. De Beer: 'We
hadden het thuis niet breed, mijn vader
werkte in de bouw. Maar met Sinterklaas
\ryas er voor iedereen een eenvoudig ca-
deautje. Wij kregen dit van onze ouders.
Er was nog geen sprake van heen-en
weergeven. Ook kwam er geen levende
Sinterklaas bij ons op bezoek. Maar ieder
jaar werd er opnieuw aan gedaan.'8)
Ook in 1932 was Sinterklaas in Waddinx-
veen present. Het dorp aan de Gouwe
werd geteisterd door werkeloosheid en
de stemmirrg onder de bevolking was
vanwege de wereldwijde economische
crisis onzeker. In de Waddinxveensche
Winkelweek van november 1932 schreef
J"H. Mulder, voorzitter van de rooms-ka-
tholieke middenstandsvereniging:'Ver-
schillende lezers zullen mogelijk de op-

msËï

.*ii:í

Iskhr t'Iil fitori,
krt. grbak tl'an J"'/. ÀHIIEHI{E

ui*t v*rgrtrn' 
ilrir,il*art*.

Sinterklaasadvertentie voor de katho-
lieke bakker Van Ardenne
(B ron : Algeme en Verspreid
Adv ert entieblad v oor Waddínxv e e n,
6 novem.ber 191 5 )
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of aanmerking maken: "Is deze sombere
tijd geschikt tot het houden van een win-
kelweek?" Hetzelfde is ook door ons over-
wogen, alvorens wij het besluit hebben
genomen stappen in die richting te doen;
echter na gepleegd overleg, zrjn wij tot
de conclusie gekomen dat het juist nu
noodig is - al is het dan ook op meer be-
scheiden voet in dien zin te doen wat
wij kunnen. Wij stellen ons niet voor, dat
de omzet bij deze winkelweek gelijk zal
zijn als vorige keeren, offi redenen dat bij
verschillende inwoners de inkomsten be-
langrijk zrjn verminderd, doch des te
meer rust op ons de verplichtin g, zoo veel
mogelijk in onze eigen gemeente de gel-
den, die nog kunnen worden besteed, te
behouden en dit kan men o.i. het best be-
reiken door het organiseeren van een re-
clameweek. Viij moeten en zullen trach-
ten aan te toonefl, dat het geheel overbo-
dig is inkoopen voor het St. Nicolaas
feest buiten ons gemeente te doen.' Het
betoog van de katholieke ondernemer
toont aan dat Sinterklaas in de jaren '30
als samenbindende factor in Waddinx-
veen fungeerde. Daarbij werd het dorp
vooral als economische leefeenheid ge-
definieerd, door de socioloog Tönnies aan-
geduid met Gesellschaft. 9)

Van een publieke lokale intocht per stoom-
boot of trein was in V/addinxveen voor
de oorlog geen sprake. Deze gang van
zaken coÍïespondeert met die in veel Ne-
derlandse gemeenten.l0) Getuige de infor-
matie uit de lokale bladen en de inter-
views was Sint wel in het openbare straat-
beeld aanwe zrg. Vooral de schooljeugd
had oog voor deze presentie. Kees de Bas:
'Vanuit school rende je soms naar de
winkeletalages om te kijken of er weer
iets nieuws bij was gekomen.'l l)

Lijst met de deelnemers aan de Waddinx-
veense sint-nicolaasactie in I 932.
( B ro n : Waddinxv e e ns che Winkelw e ek,
november 1932 )
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De Waddinxveense intochten vanaf 1945
Na de Tweede 'Wereldoorlog kreeg Wad-
dinxveen in navolging van de hoofdstad
Amsterdam zijn openbare sint-nicolaas-
intocht. Dit rechtvaardigt om in dit arti-
kel juist stil te staan bij de periode na 1945.
De goedheiligman arriveerde meestal per
boot aan de Nesse. De ingrediënten van
deze entree waren conform die in de
meeste Nederlandse gemeenten: een ont-
vangst door de burgemeester, een toe-
spraa§e door de voorzitter van de plaat-
selijke middenstandsvereniging, kinderen

I Stmril#rffisfïË§Wffi

Iffi#ffik*ffist
IStm&mrk§mffiffi*

November 1980:
Sinterklaas arriveert in Waddinxveen

(B ron : Waddinxveens e P o st,
12 november 1980)

en ouders die sinterklaasliedjes ten geho-
re brachten en de plaatselijke muziekver-
eniging die het gezangondersteunde. Kerk-
historicus Kees Neven herinnert zich de
intochten nog goed. Het was voor hem
als kind in de jaren '50 een jaarlijkse hap-
pening. Aan de intocht waren eigen spel-
regels verbonden. Neven: 'Wat op straat
gelegen had, mochten we niet meer opra-
pen. Dat was vies. Dat deed je niet. Zuur-
stok gevallen? Jammer dan, maar niet
meer aan likken. Er was een uitzondering:
de intocht van Sinterklaas. Dan werd er
door de Pieten rijkelijk met pepernoten
gestrooid. Die werden allemaal opge-
raapt, al lagen ze tussen de paardenvijgen
bij wij ze van spreken. Dat gaf niets !'12)

De tocht werd bekostigd door de \Maddinx-
veense middenstand. Een enkele keer
werd er van het bekende intochtrecept
afgeweken. Het Weekblad voor Waddinx-
veen van 14 november 197 4 meldt dat de
goede Sint in tegenstelling tot de jaren
ervoor niet per trein of boot, maar per
open landauer zou arriveren en dat hij
niet aan zov komen aan de Nesse of aan
de loswal bij de gasfabriek, maar aan de
kade bij de Sint-Victorkerk. In de meeste
gevallen arriveerde de goedheiligman aan
de Nesse waar een goede gelegenheid
was om een boot af te meren en een grote
hoeveelheid mensen, een ontvangstcomi-
té en een muziekcorps van de komst van
Sinterklaas getuigen konden z|jn. Meestal
kwam de Sint uit de richting van Gouda
aangevaren. Neven: 'Dat gebeurde in de
jaren '50 met een beurtvaartbootje van
Isaàc van Rijn, die een motorbootdienst
naar Gouda onderhield.'13) Later werd er
een boot gebruikt van de heer Los. In de
jaren '80 arriveerde Sinterklaas ook wel
met een cementzuiger en in het laatste
decennium van de twintigste eeuw kwam
hij met 'de Freyer', het schip van de
Goudse zeekadetten, naar Waddinxveen
gevaren.
Op die boot werd Sint-Nicolaas omgeven
door een wisselend aantal Zwarte Pieten.
De Sint en de Pieten werden in de meeste
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gevallen op initiatief van de middenstands-
vereniging gerekruteerd uit de 'Waddinx-
veense bevolking. In de optocht namen
ze zaY'ken vol snoepgoed mee om de kin-
deren een voorproefie te geven van wat
nog zotr komen. Het Weekblad voor Wad-
dinxveen van 12 november 1980 heeft
het over 450 kg pepernoten die tijdens de
intocht onder de Waddinxveense kinde-
ren moest worden verspreid. De Waddinx-
vener die de langste periode tijdens de
lokale intocht de tabberd en de mijter
droeg was rij-instructeur Henk van Erk.
Hij speelde van 197 5 tot 1998 voor Sint-
Nicolaas.

Over de intocht zegt Van Erk: 'Het was
haast altijd met de boot. Dan kwam de
burgemeester op de boot en praatte wat
over de gemeente. De een over Coene-
coop, de ander over een winkelcentrum.'
14) Achter de schermen van de organisa-
tie speelde ztch zo nu en dan een klein
machtsspelletje af. Oud-hoofdredacteur
van het Weekblad voor Waddinxveen Bert
V/oudenberg meldt hierover:'Uiteraard
was ook de burgemeester aanwezig. Een
enkele keer als hij verhinderd was, was
er een wethouder om de oude man te ver-
welkomerl. Ik kan me niet herinneren dat
er geen vertegenwoordiging van het ge-
meentebestuur was. Wel was het een
delicate kwestie of Sinterklaas per boot
eerst het gemeentehuis moest aandoen.
Hij kwam namelijk vanaf Gouda aange-
varen. Een enkele keer bezocht Sint eerst
de burgemeester, wat protesten bij ouders
verootzaakte omdat ztj langer moesten
wachten en de kinderen nog ongeduldi-
ger werden. In verreweg de meeste ge-
vallen kwam de burgemeester naar de
Nesse waar hij Sint-Nicolaas welkom
heette. Je zou kunnen zeggen dat de mach-
tigste man van Waddinxveen moest bui-
gen voor de kindervriend uit Spanje.' I 5)

In een uitzonderlijk geval waren er zelfs
meerdere vertegenwoordigers van het da-
gelijks bestuur aanwezig, zoals in 1980
toen Sint per trein arriveerde. De Wad-
dinxveense Post van 19 november schrijft

met een verbaasde ondertoon: 'Wethouder
mevrouw'W. Oosterbeek-\ilaagmeester
[bedoeld wordt Oosterbroek-Waagmee ster]
fungeerde als gastvrouw. Zij vroeg de
Sint o.a. of hij de kinderen, die verhuisd
zijn, niet had vergeten! Onder aansturing
van mevrouw Oosterbroek werd "ZLe
ginds komt de stoomboot" gezongen, hoe-
wel de Sint dit jaar per openb aar vervoer
was aangekomen. Plotseling was daar
burgemeester Smallenbroek om eveneens
de Sint te verwelkomen, die al popelde
om z\ch onder het jongvolk op de Sta-
tionssttaat te begeven [. . .].' Hoe de Sint
hierbij feitelijk te werk ging werd aanhem
zelf overgelaten. De Sint was volgens
Van Erk autonoom in het invullen van
zrjn personage: 'Ik heb het helemaal zelf
aangekleed.' l6) Deze invulling vond
plaats conform de moraal van de tijd. Het
Weekblad voor Waddinxveen noteerde dat
Sinterklaas in 1980 alle tijd nam voor de
jeugd.l7) Van Erk geeft aan dat hij toen
nog vooral een serieuze, wat strenge Sint
was die het publiek zo nu en dan veÍïna-
nend toesprak. Sinterklaas bezat in peda-
gogisch opzicht een corrigerende functie.
'Maar', zo voegt de oud-Sinterklaas van
V/addinxveen eraan toe, 'ouders stelden
spoedig andere eisen.' 1 8)

Een punt van aandacht en zorg vormde
de veiligheid. Bert Woudenberg: 'De in-
tocht verliep meestal goed. Sint-Nicolaas
kwam in de meeste gevallen aan bij de
Nesse. Er waren dranghekken geplaatst.
In het weekblad verschenen soms inge-
zonden stukken van ouders die de situ-
atie toch niet veilig genoeg vonden. Er
stonden honderden mensen bij de Gouwe.'
Oud-wethouder Heimen Huizer merkt op
dat in de periode 1968-1978 toen hij in
het college zat de sinterklaasintocht geen
politiek vraagstuk was. Behalve dat ver-
gunningen werden afgegeven, kwam de
intocht niet ter sprake: oOver problemen
rond de veiligheid werd niet gesproken.'
19) Later waren er vanwege de toegeno-
men drukte bij de intocht - Waddinxveen
telde steeds meer inwoners - echter kriti-
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sche geluiden te horen. Dit was bijvoor-
beeld het geval in het Weekblad voor
Waddin^n)een van 26 november 1980. M.
Wiepking zette grote vraagtekens bij de

intocht en bekritiseerde het commerciele
karakter dat een gevaar vormde voor de
veiligheid van de kinderen en waardoor
'het kind in het gedrang kwam'. Per sal-
do verliepen de intochten veilig en orde-
lijk. Woudenberg: 'Gelukkig zijn er nooit
incidenten geweest. Anders zouden wel
maatregelen zijn genomen en de intocht
zrjn aangepast.'20)
De goedheiligman diende direct na zrjn
aankomst de gehele Waddinxveense mid-
denstand tevreden te stellen door 'alle'

winkelcentra te bezoeken. Bert Wouden-
berg: 'Mensen hadden kritiek op het zo-
genaamde "raceprobleem" bij de intocht.
De winkeliers wilden dat de goedheilig-
man zoveel mogelijk winkelcentra aan-
deed. Daarom ging hij vaak in een hoog
tempo door het dorp. Dit lukte lang niet
altijd en was er de zaterdag na de intocht
nog een rondrit. Dit vonden dan bepaalde
mensen weer overdreven.' De winkel-
centra waren soms zeeÍ verdeeld over de
te volgen route, die jaarlijks in het Week-
blad voor Waddinxveen werd aangekon-
digd. Een aantal wat verder weg van de
Gouwe afgelegen winkelcentra had er
moeite mee pas een week na de aankomst

::,,.'N,',,ii,,

Ook in 1999 bezocht Sint-Nicolaas
het Brugcentrum (Weekblad voor
Waddinxveen d.d. 24-I I -I999)
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te worden bezocht. Ook het winkelcen-
trum dat het dichtste bij de Gouwe lag,
het winkelcentrum Brug, voelde ztch
soms tekortgedaan c.q. te snel gepasseerd"

In 1995 kwam de goedheiligman zelfs tot
twee keer toe per boot aan. Na zijn eerste
intocht op 22 november arriveerde hij op
2 december nog een keer om op die da-
tum zeeÍ uitvoerig het winkelcentrum
Brug te visiteren.

Bert Woudenberg, typeert de intocht als
'consenratief': 'Je zou kunnen zeggen dat
de V/addinxveners voorstander waÍen van
een meer conservatieve, traditionele in-
tocht. De ondernemers van de winke-
liersvereniging waÍen wel in voor een al-
ternatief . Zo a:riveerde Sint-Nicolaas ook
per landauer of trein. Het jaar erna kwam
hij na de protesten weer aan met stoom-
boot en meerde hij af aan de Nesse. Ook
een experiment met een clown of een
kindertheater beleefde maar een jaar-
gang.'21) De Waddinxveense situatie lijkt
het beeld te illustreren dat vanwege soci-
aal-culturele processen als secularisatie
en individualisering en de toegenomen
pluri-culturaliteit vooral in de grote ste-
den meer ruimte en behoefte was aan ver-
anderingen rond het feest, terwijl ge-
meenten 'in de provincie' meer waarde
hechtten aan de historisch gegroeide in-
tocht.22)

Sint zet aan tot actie
Na de Tweede Wereldoorlog zette Sint-
Nicolaas aan tot verschillende acties.
Allereerst in het huisgezin. In jaren '40,
'50 en begin jaren '60 was het mede van-
wege de sociaal-economische situatie een
gewoonte kinderen zelfgemaakt speel-
goed te geven. Moeders en vooral vaders
brachten uren door in de schuur, de bij-
keuken of op de fabriek orn presentjes in
elkaar te knutselen die door de kinderen
op het verlanglijstje waren gezeÍ,. Kees
Neven illustreert dit gebruik voor de ja-
ren '50: 'Mijn vader was meubelmaker.
Hij maakte het houten speelgoed, dat de

Sint ging geven, zelf . Za maakte hij bij-

voorbeeld een beweegbare (met scharnie-
ren) houten hond, een vrachtauto, een
garage met elektrisch licht (het werkte op
batterijen) en benzinepompen. De slan-
gen maakte hij van ventielslang. Ook
maakte hij een heimachine die in de zand-
bak echt palen in het zand kon slaan. Hij
schilderde het speelgoed ook zelf met
celluloselak. Op de auto stond mijn naam
en adres: Kerkweg 153, V/addinxveen.'23)
Moeders waren vaak bezrg in de keuken
om allerlei traditionele lekkernrjen klaar
te maken. Neven: 'Voor speculaaspop,
taat-taaipop en suikerbeesten zal mijn
moeder wel gezorgd hebben.'Z4) Daar-
naast ontvingen ook volwassenen cadeaus.
Van Leer schrijft in Geven rond Sinter-
klaas: 'Bij het geefritueel tussen partners
draaide het in de jaren '50 nog vooral om
de huiselijkheid. Mannen kregen typi-
sche vadergeschenken, vrouwen typische
moedergeschenken . Gezelligheid bete-
kende het veilige en warme gevoel als
ouders en kinderen bij elk aar te horen en
elkaar "in functie" te waarderen.' 25) Het
huisgezin was ook de plek waar Sint-
Nicolaas inspireerde tot het schrijven van
gedichten. Za schreef Jan Neven, vader
van Kees Neven, een gedicht over de
problemen die de goedheiligman onder-
vond toen de Oranjewijk eind jaren '60
werd uitgebreid met flats:

'Piet, zei Sint, moet je eens horen
'k Vind er soms geen fluit meer aan.
'Weet jij of er op die snert-flats,
ook geen schoorstenen meer staan?

'k Loop nu al een uur te zoekeno
maar ik zie er steeds maar één.
Doch die staat niet op het woonhuis,
maar er achter naar ik meen!

'kZou zo graag voof ..." ,...
iets naar binnen laten gaan"
Maar hoe moet dat, zonder schoorsteen,
ach, hier vv'en ik nooit meer aan.'26)

In de jaren '60 zette zích de geeftraditie
voort. In het Weekhlacl voor Waddiqwveen
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van 23 november 1967 probeerde kle-
dingwarenhuis Verbakel klanten te trek-
ken met advertenties voor 'dames pyja-
ma's', 'nylon wanten' en 'heren weeken-
ders'. De middenstand was dus de twee-
de partij die met Sinterklaas in actie kwam.
Een bezoekje aan de van oorsprong ka-
tholieke Verbakel was ook zeker voor de

kinderen de moeite waard omdat Sinter-
klaas er regelmatig in levende lijve aan-

wezig was. Dit tot irritatie van de protes-
tantse 'concurrent' Brouwer, die in de

strijd om de klanten de goedheiligman
ook maar inhuur de.27)
Hans Geel beschrijft in Verhalen uit 't
Regthuys de sinterklaassfeer in de jaren
'60: 'Zo hingen op de hoek Kerkweg-
Dorpstraat, waar dus het Rechthuis staato

vanaf half november wat slingers met
lampjes te waaien en klonk uit een stelle-
tje luidsprekers openbare muziek: "Sin-
terklaas Kapoentje" en later in de maand
"stille Nacht". tJiteraard brandde de ver-

lichting 's avonds.' 28) De middenstand
deed zichtbaaÍ zljn best. Dat laatste bleek
ook uit de stijgende verkoopcijfers. Het
was rond sinterklaastijd druk bij de Wad-
dinxveense speelg oedzaken van Rijk van
der Wal en Frans Knaapen. Knaapen pro-
fileerde zich als 'de stadszaak te platte-
lande' en trakteerde de kinderen in sin-
terklaastijd 'op een schitterende etalage
met rijdende elektrische trein in een berg-
landschap' .29) In het decennium erna
nam de welv aafi in Waddinxveen een
hoge vlucht en dit weerspiegelde zich in
het koopgedrag. De genoemde speel-
goedzaken puilden uit en de Waddinx-
veense bevolking bevredigde gretig het
verlangen van de V/addinxveense mid-
denstand om spulletjes in te slaan. Soms
leidde deze gretigheid van de lokale mid-
denstand tot irritatie. In Hervormd Ne'
derland van 15 november 197 5 vertelt
een Waddinxveense mevrouw van 3l jaar

oud, haar naam wordt niet vermeld: 'V/ij
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doen niets aan Sinterklaas. Ons dochter-
tje is nog te klein. Maar ik vind het wel
afschuwelijk al die dure cadeaus, een ver-
spilling van hier tot gunder'" In de jaren
'80 en '90 was er sprake van een grote
mate van continuïteit wat betreft het vie-
ren van Sint-Nicolaas. Uit een door mij
op 19 november 1999 gehouden enquëte
onder de aanwezrgen van een lezing over
Sint-Nicolaas in het V/addinxveense hotel
'De Unie' bleek dat een overgrote meer-
derheid van de bezoekers het feest nog
altijd met groot plezier vierde.30)

Veel Waddinxveners kregen te maken
met de 'winkelweekacties', waarbij door
de consument veel en in de loop der ja-
ren steeds meer aanz\enlijke prtjzen ge-
wonnen konden worden. De acties be-
gonnen al in de jaren '50 en kenden in de
jaren '60 en '70 hoogtepunten. In 1961
was de actie zo'n succes dat ze tot 24
december werd verlengd.3l ) Het principe
van de acties was eenvoudig. Bij aan-
schaf van een bepaald bedrag ontvingen
de klanten een bonnetje met een nummer.

Met dit bonnetje lootten ze mee voor een
prijs" Meestal werd er meerdere keren een
loting verricht, zodat zoveel mogehJk men-
sen in de prijzen konden vallen. Kees de
Bas was daar een fel voorstander van. Dit
was niet alleen 'democratisch', maar ook
een goede vorm van klantenbinding. De
omvang van de prijzen nam in de loop
der jaren toe, wat ook te rnaken had met
de toegenomen inflatie. In 1967 kon men
een hoofdprijs van f 250,00 aan waarde-
bonnen winn en.32) Dertien jaar later ver-
lootte notaris J. in 't Holl namens de
Waddinxveense middenstand twaalf keer
een hoofdprijs van f 100,00. De actie
duurde 23 dagen en werd aangekondigd
onder het motto '100 piek om de dag!'33)
Er was in de loop der jaren dus sprake
van een democratisering van de winke-
liersactie. De actie van 1990 bevestigt dit
beeld. Toen werden maar liefst 70 prij zen
van f 100,00 verloot.34) De sint-nico-
laasactie kon niet bij vergelijkbare acties
elders en op andere momenten in het jaar
achterblijven. Daarom nam in de tweede
helft van de jaren '90 de omvang van de

Kinderen ntoesten
raden uit welk land
de figuren op de
tekening aÍkomstig
waren" De goede
inzendíngen maak,
ten kans op een
prijsje. Dit was een
actie van het
Weekblad voor
Waddinxveen
(Weekblad voor
Wuddinxveen d.d.
19-11 -1e70)
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hoofdprij zen toe. In 1995 zat bijvoor-
beeld een bedrag van f 30.000,00 in de

pot. Dit keer werden er prijzen in natura
uitgekeerd en klanten maakten kans op
een wasautomaat, een kleurentelevisie of
een wasdroger.3s) De winnaars van de

prij zen werden bekendgemaakt in het
veelgelezen Weekblad voor Waddinx-
veen.

Tenslotte voerden ook Waddinxveense
verenigingen, particuliere bedrijven en

scholen acties in sinterklaastijd. Het Week-

blad voor Waddinxveen verlootte in 1970
bijvoorbeeld een aantal kleine prijsjes
onder kinderen die in staat waÍen om te
herkennen uit welk land acht verschillen-
de getekende poppetjes afkomstig waÍen.
36) En winkelcentrum Brug verspreidde
in 1990 gratis waardebonnen om met Sint
op de foto te kunnen. Het aanbod gold
alleen op 1 december tussen 10.00 en
14.00 uur en was bestemd voor kinderen
tot zes jaar.37) Uitermate nobel was de

actie van kinderen van de hervormde
Bethelschool die in de jaren '80 en '90
plantenba§es vervaaÍdigden die zij rond
5 december bij ouderen of alleenstaanden
bezorgden. Kortom: Sinterklaas gene-
reerde in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw in het dorp aan de Gouwe veel
activiteiten. Deze hadden stuk voor stuk
het doel de medemens gelukkiger te ma-
ken. Dit was in overeenstemming met het
wezen van het feest.

De bindende werking van Sint-Nicolaas
Sinterklaas was in de tweede helft van de

twintigste eeuw een bindende factor in
de \Maddinxveense gemeenschap. In de

aard was het feest bestemd voor kinde-
ren. De goedheiligman slaagde er bij zijn
jaarlijkse entree in kinderen van ouders
met een zeer diverse politieke, godsdien-
stige en sociaal-economische achter-
grond te verzamelen langs de kade van
de Gouwe. Sint-Nicolaas bezat wat socio-
logen noemen een tiefunction: hij bleek
in staat om affectieve bindingen tot stand
te brengeïI. Hij maakte het gezellig en

gaf het leven - vooral van kinderen - tij-
delijk ztn 38) Deze functie was in feite
incidenteel, maar omdat ze jaarlijks werd
vervuld is ze duurzaam te noemen. Sin-
terklaas slaagde er niet helemaal in om
boven de zuilen te staan. Jarenlang werd
gekeken welke muziekvereniging de
lokale ontvangst luister mocht brj zetten.
Het ging tussen de katholieke vereniging
'De Cormula's', het socialistisch georiën-
teerde 'Voorwaarts' en het protestants-
christelijke'Concordia.' Toch stonden
jaar in, jaar uit katholieken, hervoÍïnden,
socialisten, liberalen, gereformeerden
etc. dicht tegen elkaar aan om de Sint een-
drachtig met gezang te venvelkomen. In
de jaren '90 sloten inwoners met een
Turkse of Marokkaanse achtergrond zich
daar aarzelend bij aaÍr. Sociaal-culturele
betekenis bezat de goedheiligman ook
voor het verenigingsleven. Grote bedrij-
ven als caffosseriefabriek Verheul en de
Nederlandse Kabel Fabriek kenden hun
eigen sinterklaaspersoneelsfeestelt. Ook
door sport- en speeltuinverenigingen werd
de Sint ontvangen. Zo maakte de kinder-
vriend op 5 december 1980 op initiatief
van speeltuinvereniging'Zonntg Zurd'
een rondrit door de Sint-Victorwijk.39)

Ook alle scholen deden aan het feest. De
omvang van het feest en de plaats die het
jaarlijks innam was wel aftrankelijk van
de economische situatie in het Gouwe-
dorp. Ook op de hervormde scholen, die
de protestantse orthodoxie en orthopraxie
in het dorp vertegen\ryoordigden, was de
goedheiligman de meeste jaren van harte
welkom. Hoewel bevindelijke ouders
moeite met het feest hadden en het thuis
niet vierden, lieten zrj hun kinderen in de
meeste gevallen participeren in het feest.
De hervormde basisschool Eben Haëzer
hield met deze bezwaren rekening en
besloot in de loop van de jaren '90 de
goedheiligman niet langer in levende
lijve te ontvangen. Dit om associaties
met de katholieke bisschop te voorko-
men. Het godsdienstige motief achter dit
besluit was gelegen in het feit dat Sint-
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Nicolaas in het verleden als volksheilige
werd vereerd.4o)

Voor een gedeelte van de ouders was van
toepassing wat door de hervormd-gere-
formeerde legerpredikant J.J. Poort werd
verwoord: ''Waarom toch leugens vertel-
len aan kinderen die je later als ouders
toch zullen opbreken. 'Want je hebt je
kinderen toch belogen.' [...] En dat is
veel belangrijker en doorslaggevender
dan dat je dat hele "feest" verwerpt om-
dat die "goedheiligman" (wat een vrese-
lijk woord) "rooms" is. Al zer je dat hij
van de Gereformeerde Bond is, dan is het
nog zonde, want het is domweg een leu-
gen. 't Is een vals getuigenis, 't Gaat
tegen God in! [...] 't Is zönde!' [...] Schaf
die hele Sinterklaaskraam toch af! '41)

Ook in de Waddinxveese politiek werden
geen (onoverkomelijke) bezwaren tegen
het feest geuit. De Staatkundig Gerefor-

meerde Partij die in verschillende gemeen-
ten kanttekeningen plaatste bij de publie-
ke aandacht voor de 'heidense' goedhei-
ligman hield zich in de V/addinxveense
gemeenteraad stil. Dit valt te verklaren
uit het feit dat de partij niet zelfstandig
vertegenwoordigd was, maar een onder-
deel vormde van een fractie die bestond
uit meer protestantse politieke partijen.
En het overgrote merendeel van de aan-
hang van deze politieke partijen had geen
principiële bezwaren tegen het feest.
Sint-Nicolaas bleek wel aanleiding om
op een andere manier met politiek in ver-
binding te worden gebracht" In het V/eek-
blad voor Waddinxveen werd het feest
aangegrepen om op milde wij ze l<rttiek te
spuien op de plaatselijke politiek. Car-
toonist Kees Verweij tekende op 28 no-
vember 197 4 bijvoorbeeld het Waddinx-
veense raadhuis in desolate staat. Onder
de spotprent stond: 'Makkers staakt uw
wild geraas.' Welke politieke gebeurtenis

Kees Verweij tekende
in 1974 het Waddinx-
veense raadhuis in
sinterklaastijd
(Weekblad voor Wad-
dinween d.d. 2B-I I -
r 974)
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directe aanleiding vormde voor deze
prent viel helaas niet te achterhalen.

De aankomst van Sint-Nicolaas bood het
gemeentebestuur, gepersonaliseerd in de
burgemeester, de gelegenheid om het
dorp te promoten. Tijdens toespraken
werd reclame gemaakt voor de Waddinx-
veense winkels en herhaaldelijk werd
gewezen op de in Waddinxveen gunstige
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.

Aankomst van
Sinterklaas in de
Nesse in 2000
(Fotocollectie
HGW)

Het dagelijks bestuur benutte de sint-
nicolaasintocht voor citymarketing. De
plaatselijke middenstand zag in het feest
de gelegenheid om juist aandacht te vra-
gen voor de mogelijkheden en kwalitei-
ten van de eigen lokale economie. In ad-
vertenties werd de consument opgeroe-
pen om vooral inkopen te verrichten in
de Waddinxveense winkelcentra en de
win kelweekactie moest de Waddinxveen-
se consument binden aan de lokale eco-

95



nomie. Sint hielp zo de \Maddinxveense
Gesellschaft voÍïn te geven.

Tenslotte, een mooi voorbeeld van een
binding die Sint-Nicolaas in V/addinx-
veen tot stand bracht, was een actie van
de gemeente in 1967. Op 5 december werd
de familie Grothauzen uit Oldenbroek
hartelijk door de goedheiligman ont-
haald. Het was welhaast een initiatierite.
De Sint had tijd vrijgemaakt om de zes-
tienduizendste inwoner van het Gouwe-
dorp te begroeten. Hiermee demonstreer-
de de Sint dat de Waddinxveense bevol-
king zijn bestaan benutte om op een be-
paalde manier vorm te geven aan de cul-
turele gemeenschappelijkheid van V/ad-
dinxveen. De gemeente benadrukte hier-
mee de Gemeinschaft die Waddinxveen
was of moest zijn.Q)

Conclusie: Waddinxveen had een
tgewone' Sinterklaas
In de inleiding werd een aantal vragen
gesteld. De meest algemene vraag was
welke plaats het sinterklaasfeest innam
en hoe dit feest vorm kreeg. Duidelijk is
dat aan de lokale intocht de meeste beteke-
nis werd toegekend. 'Wanneer het Week-
blad voor Vfaddinxveen op 23 november
\967 schrijft dat 'Sinterklaas in V/ad-
dinxveen als van ouds groots ont-
haald' werd, illustreert dit de waarde die
aan de sint-nicolaasintocht werd gehecht.
Juist door deze intocht kreeg het feest de
functie van gemeenschapsfeest. Los van
hun sociale, godsdienstige, ideologische
en tot op zekere hoogte etnische achter-
grond stonden kinderen en ouders ieder
jaar schouder aan schouder de goedhei-
ligman op te wachten. Daarbij hechtte de
V/addinxveense bevolking aan traditie.
Sinterklaas, de stoomboot, Zwarte Pieten

en geen gekleurde assistenten van de
Sint -s de schimmel, pepernoten: ze wa-
ren de ingrediënten die de Waddinxve-
ners het liefst elk jaar in november bij de
intocht terug zagen. Sint-Nicolaas zorgde
er een aantal weken voor dat de verzui-
ling, die zich kenmerkte door gescheiden

leefpatronen, in V/addinxveen niet het
laatste woord had. Over de verbroederen-
de werking van het feest meldt Jaap de
Beer: 'Ik weet nog goed, het moet rond
1955 zrjn geweest, dat mijn zoon die nu
58 jaar is tijdens de intocht op de grond
belandde en van de schimmel, die op
scherp stond, een trap kreeg. Toen het
gebeurde, kwam er direct hulp . Zljn over-
hemd en hemd waren kapotgegaan. Dit
werd zonder dat wij er om vroegen ver-
goed door de middenstandsvereniging.'
43)

V/el was er zo nu en dan kritiek op de
gang van zaken rond Sinterklaas, bijvoor-
beeld als de commercie te veel domineer-
de. De aandacht voor de Sint in adverten-
ties bleef in vergelijk met de landelijke
trend redelijk constant. De intocht in het
bijzonder en het feest in het algemeen
waren echter nooit omstreden, al was er
in verband met de intocht soms commen-
taar op de veiligheid van de kinderen.
Van rnanifeste religieuze bezwaren was
geen sprake. Een bevindelijk-protestantse
winkelier die niet mee wilde doen met de
loterij van de middenstandsactie deed op
eigen bescheiden wrjze aan de Sint door
zrjn klanten in sinterklaastijd iets extra's
te geven in de vorm van spaaÍzegeltjes.
Het feest werd in l/addinxveen niet door
belangengroepen aangegrepen om eigen
standpunten te ventileren.M) Sint was en
bleef tot aan het einde van de twintigste
eeuvr/ een uitdrukking van de Waddinx-
veense communitatis, dat valt te om-
schrijven als het gevoel van eigenheid en
verbroederin g.45) Waddinxveen telde in
2000 intussen ruim 26.000 inwoners.

Tenslotte ontwikkelde Sinterklaas zich in
V/addinxveen net als in de rest van Ne-
derland van een strenge man met een
mijter en een staf tot een kindervriend.6)
De Waddinxveense sinterklaasviering
kreeg in de laatste decennia van de twin-
tigste eeuw een nieuw hart. Een hart
gericht op het kind. Dit was tussen de
schoolmuren en achter de gordijnen en
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SinterklaasRijtoer van

luxaflex van Waddinxveense woningen
vast te merken, al valt het niet te contro-
leren. Het 'boemankarakter' van Sint-
Nicolaas bij zrjn openb aÍe optreden tij-
dens de intocht verdween .47) 'Oud-Sin-
terklaas' Henk van Erk: 'In het begin was
ik de man die moest zeggen wat ze alle-
maal verkeerd deden en moest ik ze op

van winkelcentrum naar winkelcentrum in I998.
(Fotocollectie HGW)

hun hart drukken dat ze dat en dat niet
mochten doen. Dat was later niet meer
zo. Ik vond en vind dat een goede ont-
wikkeling, want dat past beter bij mijn
kindervriend -z7jn. Je noemt je stuk "Een
heilige aan de Gouwe"; ik voelde me geen
heilige maar een grote kindervriend.
Altijd zo geweest en nog steeds zo.'48)
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Zie ook: Gerard Rooijakkers, 'Sinterklaas en de donkere dagen voor Kerstmis. De com-
mercialisering van decemberrituelen' in: Huub de Jonge (red.), Ons soort mensen.

Levensstijlen in Nederland (Nijmegen 1997) 239-272, aldaar 249.
Van Leer, Geven rond Sinterklaas, I 04-106.

Zie ook: De Bas, Een mijter zonder kruis,56-82.
Vraaggesprek met Henk van Erk d.d. 5 oktober 2005.

TTÍEE l[Ellf;'-Clfnïltlril tf[]I ELIT§

Elias wil tot 6 december 1993 de kerstman uit Waddinxveen weren
(Weekblad voor Waddinxveen d.d. I -12-1993 )

ïOT 6 DËCfr},IBER
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DE, LE ZF,R AAN HE,T WOORT)

Van mevrouw Gerie van Oosterom-van
der Leede uit Alphen aan den Rijn ont-
vingen wij een aantal foto's die betrek-
king hebben op haar grootvader Chris-
toffel Hendrik de Vries die van 1916 tot
1955 in V/addinxveen heeft gewoond. Het
verhaal dat zrj erbij vertelde, laat zien
hoe wisselvallig de bestaanszekerheid in
die periode kon zijn, onder andere door
externe factoren zoals sluiting van bedrij-

ven.

De meisjes van de kurkenfabriek
die kleden d'r eigen magnifiek
voor de jongens van de meubelfabriek
maar die jongens moeten die meisjes niet.
Mijn moeder Elizabeth van der Leede-de
Vries die nu eenennegentig is, herinnert
zich dat de jongens van een meubelfa-
briek welke fabriek dat was, weet ze

Christoffel Hendrik de Vries
in kapiteinsuntfurm
(Fotocollectie: G. van
O osterom-van der Leede )
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niet meer - dit liedje zongen dat bestemd
was voor de meisjes die werkten op de

kurkwarenfabriek van N.V. L. Vermeulen
& Co die aan de Gouwe was gevestigd.
Het antwoord van de meisjes was:
De jongens van de meubelfubriek
die lopen d'r eigen half ziek
voor een meisje van de kurkeffibriek.
moar die meiden moeten die jongens niet.

Mijn moeder die op 27 februari l9l4 in
Boskoop geboren is, kent deze - zoals ze

zelf zegt - simpele versjes van haar va-
der Christoffel Hendrik de Vries, die in
1870 als zoon van molen aaÍ Sijbrand de
Vries en Margaretha Anna Woortman in
Amsterdam is geboren. Het echtpaar Sij-
brand en Margaretha ging in 1880 in
Aalsmeer wonen waar hij aan de Ring-
vaart van de HaarlemmeÍïneer een hout-
handel begon. Een van hun zonen is de
oprichter van de bekende scheepswerf
'De Vries' van welke scheepswerf wij nu
een enkele maal de miljoenen kostende

jachten door de Gouwe naar hun bestem-
ming zten varen.
Mijn grootvader Chris ging in Aalsmeer
in een bloemenkwekerij werken waar hij
in het seizoen zeveneneenhalve gulden in
de week verdiende en buiten het seizoen
kreeg hij een gulden minder. In ztjn spaar-
zame vrije tijd maakte hij ramen voor
kassen om zodoende wat extra te verdie-
nen om de lening af te lossen die hij bij
zijn vader in 1894 had afgesloten toen hij
met Geertje Berghoef trouwde. Dit geld
had hij geleend om een kachel te kunnen
kopen!
In 1907 vroeg de Leidse stoombooton-
derneming 'Carsjens' een knecht voor de
dienst Boskoop-Amsterdam. Mijn groot-
vader nam deze baan aan en verhuisde
met zljn gezin naar Boskoop waar hij op
Achterkade 107 nu Burgemeester Co-
lijnstraat - ging wonen. Hij verdiende nu
drie gulden meer in de week, maar daar-
voor was hij bijna dag en nacht in touw.
Elke morgen vertrok het schip 'Woerden'

De meisjes van de kurhnarenfabriek (Fotocollectie: G. van Oosterom-van der Leede)
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De louekerij van Chris de Vries lag tegenover de pandjes Noordkade 253
(Fotocollectie: G. van Oosterom-van der Leede)

om halfvijf naar Amsterdam om weer om
halfdrie naar Boskoop terug te keren.
Toen de bootdienst in 1916 werd opgehe-
ven, werd mijn grootvader kapitein op de
'Gouwe Nimf', het vaartuig van de Wad-
dinxveense kurkwarenfabriek. Elke dag
werden de fabrieksmeisjes in Gouda af-
gehaald en teruggevaren, soms wel een

tachtigtal. De meisjes zongen op de boot
vaak liedjes, waarschijnlijk ook het liedje
dat mijn moeder zich herinnert. Dit heeft
hij gedaan tot de directie en commissa-
rissen van de 'kurkenfabriek' in 1922 be-
sloten de zaak te liquideren.
Mijn grootvader die vanaf l9f6 aan de

Noordkade woonde, vatte zrjn oude be-
roep van bloemist weer op. Hij begon aan

de Noordkade met de hulp van zrjn zoons
een eigen kwekerij. Met de motorboot
'Geertje', genoemd naar mijn grootmoe-
der, vervoerde hij de gekweekte gerani-
ums naar de bloemenveiling van Aals-
meer. Speciaal voor de rooms-katholieke
kerk van V/addinxveen kweekte hij witte
geraniums. Tot zijn zesenzeventigste jaar

werkte hij op 'zrjn tuin'. In 1957 is hij
overleden in Delft waar hij na het overlij-
den van zijn vrouw in 1956 bij zijn zoon
Chris was gaan inwonen.
IJit het huwelijk van Christoffel Hendrik
de Vries en Geertje Berghoef zijn veer-
tien kinderen geboren. Sommigen zijn in
Waddinxveen blijven wonen. Zo zullen
er onder de lezers van dit blad mensen
zrjn die zrch de rijwielhandel 'De kam-
pioen' van Han de Vries aan de Noord-
kade herinneren. Ab de Vries werkte als
houtbewerker bij een meubelfabriek. Henk
rwas winkelier in sigaren en sigaretten in
de leplaan. Ook Gré en Geertje zrjn na
hun huwelijk in Waddinxveen gebleven.
Van deze generatie De Vries leeft alleen
mijn moeder nog.

Noot:
Voor informatie over de kurkwarenfa-
briek zie: W. Verboom, Waddinxveen
7 50 jaar. Zaltbommel, 1983, p. 161-
163.
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DE PATRONAATS-C OMMIS SIE
65Ï ALOYSruS'

EN DE, VAKTEKtr,NSCHOOL
C.J. van Veen

De eerste decennia van de twintigste eeuw
worden in Nederland gekenmerkt door
de toenemende verzuiling van de samen-
leving op godsdienstig en sociaal gebied.
Dit proces voltrok zich ook in de paro-
chie van St. Victor. Talrijke verenigingen
en organisaties werden voor de onder-
scheiden groepen in de parochie in het
leven geroepen. Voor de middenstanders
was er 'De Hanze' , voor de boeren de
Land- en Tuinbouwbond en voor de aÍ-
beiders de Volksbond. Omdat er in Wad-
dinxveen in die tijd talrijke meubelmake-
rijen waren, werd in l9I3 een afdeling
van de R.K. Nationale Bond 'St. Anto-
nius' van de vakvereniging van meubel-
makers onder de bescherming van St.
Jozef opgericht. Ook op andere terreinen
werden de katholieken georganiseerd. De
parochie kende onder andere de St. Joseph-
gezellen, de R.K. Vrouwenbond, de R.K.
Begrafenisvereniging 'Sint Barbatt' , het
R.K. Ziekenfonds, de kiesvereniging van
de R.K. Staatspartij, het R.K. Operatie-
fonds, de R.K. Sportvereniging 'W.S.E.,

de R.K. Damclub, het R.K. Jeugdwerk
K.J.C., de R.K. Propagandaclub 'Pius X'
en het 'Dubbeltjesfonds'. Voorts waren
er de missiegenootschappen, de retraite-
clubs en bedevaartsbroederschappen. Je
mag ervan uitgaan dat in elk katholiek
gezin een of meer leden van zo' n vereni-
ging lid waren. Verenigingen die met na-
me het godsdienstige en zedelijke wel-
zrjn van de leden beoogden, manifesteer-
den zrch uitdrukkelijk bij kerkelijke fees-
ten. In processies werden hun vaandels,
die vaak rijk geborduurd waren, door de
bestuursleden meegedragen.

Het begin
Van bijna al deze verenigingen zijn de

Beeld van St. Aloysius in de
St. Victorkerk; Aloysius

was de patroonheilige van de jeugd.
(Foto: W.J. Mol)
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archieven verloren gegaan of zo frag-
mentarisch overgeleverd dat er een zeeÍ
onvolledig beeld van gevormd kan wor-
den. Een uitzondering daarop vormt de

Patronaats-commissie'St. Aloysius'. Haar
geschiedenis kan illustratief worden ge-
noemd voor alle verenigingen die in de
eerste helft van de twintigste eeuw in de

parochie hun bloeiperiode kenden.
Ze werd op I september 1914 door pas-
toor P.J.J. Scheffer opgericht met als doel
"Katholieke jongelingen, die de Zon-
dagsche Kathechismus verlaten hebben,
te versterken in de beginselen der R.K.
Kerk en hen verwijderd te houden van de
gevaren, aan hunnen leeftijd verbonden."
Dit doel trachtte hij te bereiken door hun
voortg ezet godsdienstonderwijs en her-
halingsonderwijs aan te bieden. Voorts
werd hun gelegenheid tot gratis ontspan-
ning aangeboden en konden ze gebruik
maken van de R.K. Leesbibliotheek en
de Spaarkas. Uiteraard was de pastoor
van de parochie de president van de com-
missie en de kapelaan de directeur, bijge-
staan door vier 'heren' uit de parochie.

Koninklijke goedkeuring
Wat bewoog pastoor Scheffer om in l9l7
voor deze Patronaats-commissie konink-
lijke goedkeuring aan te vragen? Waar-
schijnlijk vloeide dat voort uit de nadere
invulling die hij aan het herhalingsonder-
wijs gaf. In de statuten van 19ll lezen
we hierover het volgende: de commissie
beoogde haar doel te bereiken door "her-
halings- en voortgezet onderwijs, vaktee-
kenonderwijs, ambachtsonderwijs, gym-
nastiekonderwijs of deelname daaraan te
bevorderen." Ook het doel dat de com-
missie nastreefde, werd in de statuten bij-
gesteld. De omschrijving is minder een-
zíjdig gekleurd dan in 191 4het geval was:
"De Patronaats-commissie stelt zich ten
doel in overleg met de ouders de gods-
dienstig., zedelijke en maatschappelijke
vorming te bevorderen van de R.K. man-
nelijke schoolvrije jeugd der Parochie."
In de praktijk zal er evenwel geen ver-

schil zrjn geweest.
Door de koninklijke goedkeuring verkreeg
de Patronaats-commissie rechtspersoon-
hjkneid, waardoor ze rn aanmerking kwam
voor subsidie voor het vaktekenonder-
wijs. Op 1 januari l9l9 werd de Patro-
naats-Vaktekenschool feestelijk geopend.
De lessen werden in het oude Bondsge-
bouw aan de Zurdkade gegeven door J.

Ruys, hoofd van de rooms-katholieke
lagere school, J. Peeters en A. Bizot. Met
de vaktekenschool realiseerde de Com-
missie nog een van haar andere doelstel-
lingen namelijk jongemannen begeleiden
bij de keuze van v*, ambacht of 'patroon'.
De Patronaats-commissie kende contri-
buerende leden die jaarlijks een gift van
minstens vijfentwintig cent deden. Voor
de tekenschool ontving ze in 1920 een
subsidie van 500 gulden van de Rijks-
overheid en de Provincie gaf 165 gulden.

Plaats in het parochieleven
Dat de vaktekenschool een zeeÍ belang-
rijke plaats in het parochieleven innam,
blijkt onder andere uit het feit dat ze in
1928 een eigen onderkomen kreeg. Het
nieuwgebouwde Verenigingsgebouw aan
de Burgemeester Trooststraat bevatte op
de eerste verdieping twee leslokalen die
voor de tekenschool bestemd waren. Nog
steeds was de Patronaats-Commissie ver-
antwoordelijk voor de school, hoewel de
subsidies van buitenkerkelijke instellin-
gen toenamen. Behalve subsidies van het
Rijk en de Provincie ontving ze ook sub-
sidie van de Gemeente Waddinxveen.
Toch waren deze subsidies niet toerei-
kend en verschillende malen schoot pas-
toor Scheffer uit eigen middelen een voor
die tijd aanzienlijk bedrag voor.
In de jaren dertig zov het een en ander
veranderen. Pastoor H.J. Vonk, de opvol-
ger van pastoor Scheffer, heeft de be-
langrijkste verandering die in de organi-
satie van het jeugdwerk in de parochie
plaats vond, opgetekend. Hieruit blijkt
dat in de loop der jaren "het z.g. patro-
naatswerk van weleer was overgegaan en
opgelost in het algemeen Jeugdwerk met
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velerlei afdeelingen onder bisschoppelijk
aangestelde adviseurs"" Volgens zijn zeg-
gen was in 1935 het eigenlijke jeugd-
werk in handen gelegd van de kapelaan
van de parochie met zrjn jeugdleiders.
Hierbij merkte hij het volgende op:
"Doch de oude Patronaats-cornmissie St.

Aloysius reserveerde voor ztch in feite
alleen de exploitatie van de neutrale
avondteekenschool."

Verzelfstandiging
Terwijl het jeugdwerk dat zich uit de Pa-

tronaats-commissie had ontwikkeld, alle
kenmerken van het roomse leven van de

Het'R.K.
Vereenigings- ,

gebouw' aan de',
Burgemeester i

Trooststraat. Op 
,

de bovenetage ,:,',,:

was van 1928 tot
oktober I946 de
vaktekenschool

gehuisvest.
(Fotocollectie:
L.R. Slootjes)

eerste helft van twintigste eeuw kreeg,
werd de vaktekenschool een meer alge-
mene, neutrale school. Op 3 juni \937
stelde pastoor Vonk een nieuw reglement
voor de school op waarin het woord oka-

tholiek' niet meer voorkomt. Ze bleef
wel onder het bestuur van de Patronaats-
commissie, waarvan de pastoor voorztt-
ter was. De school werd een avondschool
voor theoretisch Nijverheidsonderwijs
met vijfiarige cursus . Ze behoorde tot de
scholen, bedoeld bij artikel II, eerste lid
van de Nijverheidsonderwijswet. De Com-
missie was rekening en verantwoording
verschuldigd aan het Rijk en de Gemeen-
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te wat er op neer kwam dat ze losgekop-
peld was van de boekhouding van de
parochiekerk. 'Wel was in het reglement
opgenomen dat aan de leerlingen de nodi-
ge tijd werd gelaten tot het volgen van
godsdienstonderwijs en het waarnemen
van kerkelijke plichten.
De school, die in feite zelfstandig was
geworden, bleef in het Verenigingsge-
bouw gehuisvest. Ze was huur verschul-
digd aan de Gebouwen-commissie. Pas-
toor Vonk had deze coÍnmissie circa 1935
in het leven geroepen met het doel de
veÍzorging en de exploitatie van het
rooms-katholieke Verenigingsgebouw te
regelen. Ze was een 'hulpcommissie' van
het kerkbestuur. Haar jaarlijkse rekening
en verantwoording was ingevlochten in
die van het kerkbestuur..
Toen in 1942 de Duitse Wehrmacht het
verenigingsgebouw vorderde, vond de
school onderdak in het gymnastieklokaal
van de St. Jozefschool aan de Kanaalweg.
Op I oktober 1943 keerde de school weer
in het Verenigingsgebouw terug.

Onder ander bestuur
Eind 1945 en begin 1946 onderhandelde
de Patronaats-commissie met het Ge-
meentebestuur en het Rijk over de beëin-
diging van de Avondvaktekenschool.
Pastoor Vonk wilde de beschikking heb-
ben over de lokaliteiten in het Vereni-
gingsgebouw om daar een kleuterschool
te huisvesten. Alle partijen waren de me-
ning toeged aan dat de vaktekenschool
voor Waddinxveen niet verloren mocht
gaan Burgemeester en V/ethouders tra-
den in overleg met het bestuur van de
Vereniging voor Christelijk Nation aal
Schoolonderwijs om de school bij haar
onder te brengen. De onderhandelingen
hadden het gewenste resultaat: de vakte-
kenschool werd op I oktober 1946 offi-

cieel door de Patronaats-commissie aan
de Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs overgedragen . Ze vond
onderdak in de School met de Bijbel aan
de Oranjelaan. Deze overdracht beteken-
de het definitieve einde van de in L914
opgerichte Patronaats -commis sie.
De Christelijke Avond-vaktekenschool
bleef uiteindelijk niet voor Waddinxveen
behouden. Ooit was er afgesproken dat
als er in Gouda een christelijke techni-
sche school zov komen, deze de avond-
school zou overnemen. Toen zo'n school
op I september 1958 in Gouda werd geo-
pend, betekende dat dan ook het einde
van de vaktekenschool in Waddinxveen.
In de raadsvergadering van 17 maart
1959 gaven de raadsleden er blijk van dat
zrj het betreurden dat de school uit de
gemeente weg ging. Zrj zagen evenwel in
dat het opnemen van de vaktekenschool
in een stichting voor Christelijk avond-
nijverheidsonderwijs in Gouda als onder-
deel van de Christelijke lagere technische
school veel voordelen kende, vooral wat
de outillage betrof. Op 1 augustus 1960
hield de'Christelijke Avond-vakteken-
school voor Waddinxveen en omgeving'
op te bestaan.

Bronnen:
Archief van de parochie St. Victor
Waddinxveen.
SAMH archief gemeente
Waddinxveen code 205 inv.nr 2127.
Onvoltooid Verleden Tijd.
V/addinxveen. 1993,p. fr-48; p. 67.
Dit is het vierde en het laatste artikel
dat geschreven is in het kader van de
viering van het 125-jarig bestaan van
de St. Victorkerk.
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Schenkingen
Onze vereniging heeft een drietal schen-
kingen ontvangen" Van mevrouw Toke de
Jong ontvingen we drie videobanden. De
heer Ton Broer schonk ons een tegelta-
bleau dat ter gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van de firma Alblas is
vervaÍrdigd. Van Woonpartners Midden-
Holland kregen we het boek 'Gebouwd
op een stevig fundament'. Het bestuur
bedankt alle schenkers hartelijk.

Huisvesting
Ondanks alle inspanningen van het be-
stuur is het de vereniging nog niet gelukt
om binnen afztenbare tijd over een eigen
onderkomen te beschikken. De zinnen
zrjn gezet op het pand aan de Jan Dorre-
kenskade hoek Zurdkade. Een projectont-
wikkelaar wil de vereniging behulpzaam
zijn, maar heeft hier meer tijd voor no-
dig. Het bestuur heeft geen andere pan-
den op het oog. Mocht u suggesties voor
een geschikt pand voor de vereniging
hebben, dan zou het bestuur die graag
van u horen. U kunt contact met het se-
cretartaat van de vereniging opnemen.
(tel. 0182-610025)

Lezing
Op 1l oktober was onze oud-plaatsge-
noot Jan de Bas te gast bij de vereniging
om een lezing te houden over 'De mens
en ztjn fiets' . Zo'n zeventig leden waren
naar het Anne Frank Centrum gekomen
om naar zrjn verhaal te luisteren. Op
boeiende wijze vertelde Jan de Bas over
zrjn grootvader Cees Erkelens die in de
eerste decennia van de twintigste eeuw
kampioen wielrennen van Nederland
werd. In de lezing kwam duidelijk naar
voren dat dit een bijzondere gebeurtenis
was, omdat het in die tijd niet zo vanzelf-
sprekend was dat je als jongeman top-
sport bedreef als je van hervormde huize
was. Cees Erkelens had dan ook veel
vooroordelen en weerstanden te overwin-
nen om van zrjn passie uiteindelijk zrjn
beroep te maken. Jan de Bas sloot de
avond af met wat hij zelf als 'prikkelen-
de' stellingen betitelde. Zijn verhaal is in
boekvoïïn verschenen onder de titel 'Her-
vormd op wielen'.

Lezing in het Anne Frank Centrum
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