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Voor u ligt het tweede nummer tot stand gekomen

onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe redactie.

Wij denken dat de inhoud voor zich spreekt en geen nadere toelichting behoeft.

Wat kennelijk wel om een toelichting vraagt, is de afbeelding die op de voorpagina

was geplaatst van het vorige nummer. Men vroeg zich af waarom een afbeelding uit 

Gouda nu nodig was. Het blad gaat toch over Waddinxveen?

Dat laatste is zonder meer juist. Maar het oog wil ook wat. Daarom kiest de redactie

er voor om op de voorpagina een afbeelding te plaatsen die verband houdt met een 

van de artikelen en ook een voorpagina waardig is. 

Waddinxveen is een klein dorp dat weliswaar moedig stand houdt, maar zich niet aan 

externe invloeden kon en kan onttrekken. Het zal dus vaker voor komen dat ‘vreemde’ 

afbeeldingen de voorpagina sieren.

Ten slotte. In het artikel over Versluis Tweewielers stond op pagina 16 als voetnoot

vermeld dat in het ‘filiaal’ aan de Zuidkade (toen nummer 23) later de Gouwe Dis

was gevestigd. Dat blijkt niet juist te zijn.
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Alle gemeentebesturen in Nederland hebben in 
beginsel een zelfde takenpakket. Dat veronder-
stelt een direct verband tussen de omvang van de 
gemeentelijke organisatie, het gemeentehuis en 
het aantal inwoners in de gemeente. Binnen zekere 
marges zouden ook de kosten van een gemeente-
huis een duidelijk verband moeten laten zien met 
de bevolkingsomvang.
Dat verband lijkt afwezig. Boudewijn Warbroek 
maakt dat duidelijk in zijn bijdrage ‘Het ene 
gemeentehuis is het andere niet’ van 22 oktober 
2010 in Binnenlands Bestuur. Er blijken grote ver-
schillen te bestaan tussen de kostprijs per ambte-
naar. Zo betaalde de gemeente Utrechtse Heu-
velrug e 89.690 per ambtenaar en de gemeente 
Winterswijk slechts 48.858. Het landelijk gemid-
delde lag op e 67.610.
Er spelen dus meer zaken dan alleen het bedrijfs-
economische principe van het Zeeuwse meisje: 
geen cent te veel. Ambitie is veelal het sleutel-

Een gemeentehuis is niet alleen een plek waar het gemeentebestuur zetelt, 
het is ook een dankbaar onderwerp van discussie in de raad wanneer uitbrei-
ding of nieuwbouw aan de orde is. Dat is nu het geval, maar het heeft in de 
zestiger en zeventiger jaren ook vaak op de raadsagenda gestaan.

P.K. Smit

Een nieuw gemeentehuis
Een stuk in meerdere bedrijven

woord. Wat wil men meer dan alleen een accepta-
bele werkplek voor de gemeenteambtenaar? Het 
versterken van de centrumfunctie, de top zijn op 
het gebied van duurzaamheid, het illustreren van 
de identiteit van de gemeente, het herbergen van 
meer functies dan alleen die van het gemeentebe-
stuur. Het is slechts een greep uit de argumenten 
die een hogere kostprijs zouden moeten rechtvaar-
digen.
Ook in Waddinxveen vormt het gemeentehuis 
onderwerp van heftige, politieke discussie. Moet 
het huidige gemeentehuis verbouwd worden of is 
nieuwbouw in het nieuwe centrum de beste oplos-
sing. Kennelijk is al vastgesteld dat de huidige 
situatie niet meer voldoet.
Dit alles riep bij mij de vraag op of de bouw van 
het huidige gemeentehuis ook een politiek hot item 
is geweest. Het zoeken naar een antwoord op die 
vraag gaf mij bovendien de gelegenheid om als 
niet-historicus ervaring op te doen in het archiefon-

Het gemeentehuis vanaf 1978



derzoek. Mijn planning was echter minder briljant: 
ik kon maar tot 3 mei terecht in het Streekarchief 
Midden-Holland, in verband met de verhuizing.

De proloog
Het huidige Waddinxveen is strikt genomen een 
fusiegemeente. In 1870 werden Noord-Waddinx-
veen, Zuid-Waddinxveen en Broek ca samenge-
voegd tot wat nu Waddinxveen heet, zij het dat aan 
de huidige vorm enig bestuurlijk plak- en knipwerk 
vooraf is gegaan. Tijdens de fusie woonden er 
ongeveer 38001 mensen  in de nieuwe gemeente. 
Met die fusie werd ook de gemeentewet van 
1851 geïmplementeerd. Volgens die wet was een 

door het volk gekozen gemeenteraad het hoog-
ste orgaan voor het gemeentelijk grondgebied. 
Burgemeester en wethouders waren als dagelijks 
bestuur binnen de kaders van de gemeenteraad 
en de rijksoverheid belast met de huishouding van 
de gemeente en het uitvoeren van wetten. Hiermee 
kwam een einde aan de ‘Bataafse variant’ van 
het ambachtsbestuur en kon niet meer worden 
volstaan met vergaderingen in een horeca etablis-
sement. De behoefte aan een echt gemeentehuis 
was ontstaan.
De locatie voor zo’n gemeentehuis werd gevonden 
aan de toenmalige Nesse, een zeer smal straatje 
dat, ongeveer van de afscheepplaats (noord van 
de brug over de Gouwe) naar het Huybertsverlaat 
liep (nu vlak voor de plek waar de Oranjelaan en 
de huidige Nesse samen komen). 
In zijn boek Waddinxveen 750 jaar zegt W. Ver-
boom hierover: “Het stond ongeveer op de plaats 
van nummer 34, waar nu de winkel is van de firma 
A. Brouwer2. Omstreeks 1966 is het afgebroken, 
maar vóór de afbraak heeft de kunstschilder De 
Kort er nog een linoleumsnede van gemaakt. Het 
huis is geheel rechts op deze linoleumsnede afge-
beeld”. Voorwaar een bescheiden gemeentehuis.

Meer allure
Eenenveertig jaar later was de bevolking gegroeid 
naar ruim 5100 inwoners. Dat betekende uiteraard 
meer werk en meer personeel voor het gemeente-
bestuur. Het werd dus tijd voor een nieuw onder-
komen. Dat werd gevonden aan de Zuidkade. De 
erven K. van der Torren Kzn waren bereid om voor 
een redelijke prijs een riant herenhuis aan de ge-
meente af te staan. Op 30 augustus 1911 kon het 
nieuwe gemeentehuis, dat door ligging en bouw 
beduidend meer allure had, worden betrokken.
De bevolking groeide echter door en de omvang 
van het gemeentelijke apparaat groeide mee. Het 
gemeentehuis was hierdoor begin jaren dertig al 
weer te krap. Het gemeentebestuur besloot daarom 
in 1936 naast de toenmalige gasfabriek, aan 
de overkant van de Gouwe dus, grond te kopen 
voor een te bouwen kantoor waarin de gemeen-
teontvanger en de gemeentebedrijven gehuisvest 
moesten worden. 
Dat dit geen eindoplossing was, werd al snel 
duidelijk en op een in 1943 ontworpen bestem-
mingsplan is een nieuw gemeentehuis voorzien op 
de plaats van de Beukenhof.

Het eerste bedrijf
Het duurt nog tot ongeveer 1960, de bevolking is 
inmiddels geroeid naar ongeveer 11.000, dat een 
nieuw gemeentehuis in beeld lijkt te komen.
In de gemeenteraadstukken uit de periode 1959-
1962 valt regelmatig te lezen dat aan het ge-
meentehuis, of beter de bestaande gebouwen van 
het gemeentebestuur, van alles en nog wat moet 

De Nesse. Het derde huis links was, naar ik veronderstel, het eerste gemeentehuis
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1 Bron: Historische databank Nederlandse Gemeenten
2 Bedoeld wordt het naar achteren geplaatst gebouw naast het door Blitterswijk verlaten pand.
  Er is nu onder meer een sportzaak gevestigd

gebeuren. In de stukken die ik onder ogen heb 
gehad, ging het bij elkaar om ongeveer f 131.000. 
Later zijn nog meer tijdelijke gebouwen toege-
voegd.
In de raadsvergadering van januari 1959 is een 
van de onderwerpen ‘De herziening uitbreidings-
plan omgeving raadshuis’, het gebied tussen de 
Kanaalstraat en de Zuidkade. Een raadslid oppert 
om in dat gebied een plek te reserveren voor een 
nieuw raadhuis.
Al in september 1959 vraagt het college een 
krediet van f 10.000 ”voor het ontwerp van een 
plan voor een nieuw raadhuis”. Het verzoek gaat 
gepaard met voor de hand liggende argumenten 
zoals de gebrekkige kwaliteit van de huidige facili-
teiten en de verwachte bevolkingsgroei. 
Moeten we dan niet eerst formeel vaststellen dat 
er een behoefte is, vraagt de raad zich af. De 
beantwoording van die vraag mag kennelijk niet in 
het openbaar bediscussieerd worden, want de ver-
gadering krijgt een besloten karakter. Weer terug in 
de openbaarheid besluit men de behoefte aan een 
nieuw raadhuis te erkennen, maar wijst de raad 
het college wel op andere prioriteiten. Later dat 
jaar valt vaker in de raadsverslagen te lezen dat er 
meer prioriteiten zijn dan een nieuw gemeentehuis. 
Bovendien stelt het college vast dat voor de finan-
ciering geld van de rijksoverheid moet komen.
De eerste hindernissen dienen zich dus aan.
Dat weerhoudt het college er niet van om medio 
1960 met een voorstel te komen voor een moge-

lijke plaats. De optie ‘Beukenhof’ vervalt omdat 
mejuffrouw Van Dort-Kroon niet wil verkopen. 
Bovendien, zo stelt de burgemeester, is die plek 
toch niet geschikt, zo tussen een postkantoor en 
een schoenenwinkel. Nee, het moet de Petteplas 
worden.
De raadsleden sputteren nog wat tegen. De plek 
zou onvoldoende centraal zijn. De ambtenaren 
hadden daar te weinig te zien. Zo dicht bij de be-
graafplaats was bezwaarlijk. Of dat te maken had 
met het door betrokken raadsleden veronderstelde 
arbeidsethos van de ambtenaren uit die tijd, weet 
ik niet. Het is zo maar een greep uit de discussie in 
de raad. Het resultaat: de Petteplas. 
Met deze goedkeuring op zak schrijft het college 
in 1961 een prijsvraag uit onder Waddinxveense 
architecten om met een voorstel te komen. De jury 
kan geen winnaar aanwijzen, waarop het college 
alleen P.D. Stuurman de opdracht geeft om zijn 
plan verder uit te werken. 
In de raadsvergadering van januari 1962 zegt het 
college: “Wij zullen met grote aandrang en aan-
dacht het werk voor een nieuw raadhuis voortzet-
ten”.

Het tweede bedrijf
Dat duurde toch nog dertien jaar. Pas op 22 
oktober 1975 lag er een voorstel in de raad om 
een nieuw kantorencomplex te bouwen voor de 
huisvesting van het bestuur, het ‘binnenpersoneel’, 
een trouwzaal, een raadszaal en vergaderruimtes. 

Het gemeentehuis aan de Zuidkade
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De voorlopige opzet bevatte drie bouwlagen en 
een gedeeltelijk souterrain. Voor het maken van 
die opzet was in januari van dat jaar een krediet 
verleend van f 50.000.
Het voorstel aan de raad bevatte nog geen aanwij-
zing over de mogelijke kosten en ging alleen over 
de plaats. Aanbouw aan het bestaande gemeen-
tehuis achtte men zonder meer onverstandig. Het 
college benoemde drie mogelijke plaatsen: het 
Brugcentrum, de Petteplas (Esdoornlaan) en de 
Kanaalstraat (ter hoogte van de Dorrekenskade). 
Laatstgenoemde plek viel voor zowel het college 
als voor de raad direct af.
Brugcentrum of Petteplas dus. Voor het College
viel de Petteplas af. Het gemeentehuis zou daar 
weliswaar goed tot zijn recht komen, maar dan
wel hogere (en dus duurdere) eisen stellen aan
de vormgeving. Bovendien zou het gebied worden 
aangetast. De ligging aan een drukke weg en 
de afstand tot de centrumvoorzieningen werden 
eveneens als nadeel gezien3. Dat daar volgens het 
geldende bestemmingsplan gebouwd zou kunnen 
worden, woog kennelijk onvoldoende zwaar.
Dat moest wel in het Brugcentrum. Dat gebied had 
als bestemming winkels, maar die waren er nog 
niet gebouwd. Met de Passage ‘in aantocht’ was 
dat ook niet te verwachten omdat de gemeente 
dan voldoende vierkante meters winkeloppervlak 
zou hebben voor de 21000 inwoners die binnen-
kort Waddinxveen als woonplaats zouden hebben. 
De bestemming moest dus wijzigen naar kantoren.

De meerderheid van de raad volgde het college, 
ook al vond niemand het een ideale plaats. Slechts 
een fractie had grote twijfels bij de overwegingen 
van het college en verwees onder meer naar het 
besluit van begin jaren zestig toen de Petteplas 
unaniem de beste plaats werd gevonden. De Pette-
plas zou niet hoeven te lijden onder het gebouw en 
met de afstand naar het centrum en de bereikbaar-
heid viel het ook wel mee.
Het mocht echter niet baten: het werd het brug-
centrum. Het zou zo een sober gebouw kunnen 
worden, passend binnen een kennelijk ook als 
sober geoordeeld gebied.

Het laatste bedrijf
Het duurt nog tot juni 1976 (er is inmiddels een 
nieuwe burgemeester) voordat er echt schot in de 
zaak komt.
In de vergadering van 9 juni vraagt het college een 
krediet beschikbaar te stellen van f 9.000.000 voor 
een nieuw gemeentehuis met een bruto oppervlak-
te van 3500m2 met ruimte voor een personeelsbe-
zetting van 92 medewerkers, 13 meer dan op dat 
moment nodig is.
Uit het verslag van de betreffende, kennelijk zeer 
lange vergadering wordt duidelijk dat het geen 
cent meer mag kosten, ook al zou de btw van 16% 
naar 18% gaan. Bovendien hecht de raad eraan 
dat de burgerij goed wordt uitgelegd waarom er 
f 9.000.000 in een nieuw gemeentehuis gestoken 
moet worden. 

Zo had het gemeentehuis aan de Petteplas er uit kunnen zien

3 Een merkwaardige redenering in de wetenschap dat in datzelfde jaar de Passage geopend zou worden.
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Het geld is dus binnen, nu het bestemmingsplan 
nog. Dat ligt ter goedkeuring voor op 23 juni 
1976. De discussie in de raad gaat vooral over de 
afdoening van het bezwaar dat een neringdoende 
aan de Zuidkade heeft ingediend. Hij heeft ooit 
voor f 25.000 een stuk grond aan de gemeente 
verkocht en wil compensatie, nu blijkt dat de 
gemeente diezelfde grond voor f 250.000 heeft 
doorverkocht. College en raad blijken weinig be-
grip te hebben voor de gevoelens van betrokkene 
en concluderen samen dat hij formeel juridisch 
geen poot heeft om op te staan. De raad keurt het 
bestemmingsplan dan ook goed.
Maar dan is het nog niet gedaan. In de vergade-
ring van september 1977 vraagt het college om 
een aanvullend krediet voor de bouw van het ge-
meentehuis. Er moet nog f 756.000 bij. De rapen 
lijken gaar. Het was 9 juni 1976 toch duidelijk dat
f 9.000.000 de uiterste grens was en waarom komt 
u nu pas met een aanvraag, terwijl u allang wist 
dat het duurder zou worden. Een van de raadsle-
den meent dat het college met enkele tonnen heeft 
‘gesjoemeld’ opdat de raad zijn goedkeuring aan 
het voorstel zou hechten. De term ‘onbehoorlijk 
bestuur’ gaat zelfs over de raadstafel. Na een 
verhitte discussie met veel verwijten over en weer 
gaat de raad met 14 voor en 4 tegen toch akkoord 
met het voorstel.

Het resultaat
Op 18 mei 1978 is het zover. Het gemeentehuis 
kan in de aanwezigheid van Prins Bernhard feeste-

lijk worden geopend (zonder springstof deze keer). 
De bouw was redelijk snel gegaan. Op 15 februari 
1977 werd de eerste paal geslagen, op 6 juni dat-
zelfde jaar legde de commissaris van de Koningin 
de eerste steen en half september was er weer een 
feestje: het hoogste punt was bereikt. 
Het volgens de toenmalige burgemeester sobere 
en doelmatige gebouw kreeg uiteindelijk een bruto 
vloeroppervlak van ca. 4000 m2 verdeeld over vier 
bouwlagen die gegroepeerd werden rond een cen-
trale kern. In potentie dus een flexibel indeelbaar 
gebouw. Het bood werkruimte aan 95 medewer-
kers. Ruim 20 jaar later is er een publieksruimte 
aangebouwd en is de ingang aangepast.

Tot slot
Het huidige gemeentehuis is het resultaat van een 
lange bestuurlijke draagtijd en een moeilijke beval-
ling. Wat mij daarbij vooral opvalt is dat er weinig 
ambitie te bespeuren was. Het moest zo goedkoop 
mogelijk en het werd nog net niet zonde van het 
geld gevonden. Dat een gemeentehuis meer kan 
zijn dan alleen een werkplek voor bestuur en amb-
tenaren, was al helemaal niet aan de orde.
Door uit te gaan van ‘slechts’ f 9.000.000 legde 
het college de kiem voor de felle discussie over
het aanvullend krediet. Stuurman had zelf ca.
f 11.000.000 begroot. Dat bedrag werd onder 
druk van het college teruggebracht naar
f 9.000.000, wat bij een overheid geen ongebrui-
kelijke gang van zaken is. Het werd uiteindelijk 
ongeveer f 10.000.000. <

Bronnen
SAMH, ac 205, Archief
van de gemeente Waddinx-
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raadsvergadering

Archief gemeente Waddinx-
veen, relevante delen uit de 
raadsvergaderingen 1976 
– 1978 

SAMH, ac 1184 Weekblad 
voor Waddinxveen,
1937 – 2012

Gesprek met T.W. Verweij

Drie ‘gemeentehuis burgermeesters’ G. van Dort-Kroon (1910-1920), C.A. van der Hooft (1958-1976)
en Mr. A.G. Smallenbroek (1976-1982)
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De Waddinxveense damclub Excelsior heeft op het 
nippertje het honderdjarige bestaan niet gehaald. 
Dit tot verdriet van velen en in het bijzonder van 
oud-politieman Cor Barelds (66). Hij was bijna 
twintig jaren actief als bestuurslid van de ver-
eniging en is nog steeds, naast nog veel meer, 
medeorganisator van het schooldammen.
“Zeker is, dat er al eerder werd gedamd en ge-
schaakt”, zegt Cor Barelds die van 1971 tot ‘het 
einde’ lid is geweest van Excelsior. “In 1898 was 
al een gecombineerde schaak/damvereniging 
in Waddinxveen opgericht, maar die is wegens 
gebrek aan belangstelling ter ziele gegaan. Onder 
impuls van A. van Eeuwen richtten hij en H. Paling, 
E.J. de Jong, P. van Rhijn. M. de Rooij, G. Alblas,

Foto ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Excelsior.
Zittend van links naar rechts: 1e Arie van Ringelenstein, 3e Willem van Ringelenstein, 4e Leen Kramp, 5e N.P. de Zwart (vz) 

en 7e Teun Baan. Staand: 4e van links Kees Blonk, 2e van rechts Henk Troost

Met ups en downs is in het Gouwedorp van 6 januari 1906 tot medio 2005 in 
verenigingsverband gedamd.

Frans Bos Damclub Excelsior werd 
net geen honderd jaar

P. van Pelt en V. Hemert in 1906 de damclub Excel-
sior op”.
Directe aanleiding tot de oprichting was een 
simultaan in Gouda, gegeven door de Rotterdamse 
sneldammer J.H. Torley Duwel, die in twee uur tijd 
al zijn dertien partijen won.
De eerste voorzitter van Excelsior werd E.J. de Jong, 
secretaris H. Paling en penningmeester M. de Rooij. 
Secretaris Paling behaalde overigens nog vóór de 
oprichting van de club een opmerkelijk resultaat: 
hij werd gedeeld vierde tijdens het Nederlands 
kampioenschap van 1904. In Nederland waren 
op dat moment pas zeven officiële damclubs en 
Excelsior behoorde tot de koplopers.
De initiatiefnemer tot de oprichting, A. van Eeuwen, 
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mers in het toenmalige koffiehuis Centrum aan 
de Nesse, naast de weegbrug. Daarna speelde 
Excelsior in Het Trefpunt aan de Stationsstraat, ver-
volgens in buurtcentrum De Boog en in het Anne 
Frankcentrum. 
“In de geschiedenis van Excelsior zijn heel wat 
hoogte- en ook dieptepunten te noteren”, zegt Cor 
Barelds, die alles doet om de damsport, in club-
verband en op scholen, te propageren. “In 1912 
al, de club bestond een paar jaar, haalde Excelsior 
de eerste Nederlandse wereldkampioen Herman 
Hoogland naar Waddinxveen om een simultaan te 
geven. Hij speelde tegen negentien dammers, won 
vijftien keer, haalde drie remises en verloor één 
keer”.
“Ten tijde van de Olympische Spelen in Amsterdam 
bloeide de belangstelling voor dammen op, ook in 
Waddinxveen. En er kwamen successen. Excelsior 
werd in 1931, 1935, 1936 en 1937 kampioen van 
het district Rijnstreek. In 1938 werd de club afde-
lingskampioen en in de twee jaren daarna werd 
het tweede tiental districtskampioen. We kunnen 
rustig zeggen, dat er toen in Waddinxveen op hoog 
niveau werd gedamd”.

Terugloop ledental 
“In 1933 kostte het lidmaatschap een dubbeltje per 
week, een te hoog bedrag voor velen. Zij haakten 
af. In die tijd liep het ledental met de helft terug. In 
die jaren was de Amsterdammer Ben Springer een 
bekende dammer. Hij werd niet alleen wereldkam-
pioen, maar schreef ook een aantal uitstekende 
studie- en leerboeken. In 1938 kwam hij in Wad-
dinxveen simultaan spelen, een hele belevenis”.
Cor Barelds: “Op 6 en 7 juni 1946 speelden de 
Franse wereldkampioen Pierre Ghestem (later ook 
een briljant bridger) tegen Springer, Piet Roozen-
burg (hij zou later wereldkampioen worden) en 

maakte weliswaar geen deel uit van het eerste be-
stuur, maar hij kon wel een aardig potje dammen. 
Van de eerste zeven jaren na de oprichting en van 
de periode 1926 tot 1930 is door brand bij de 
toenmalige secretaris niet veel bewaard gebleven, 
maar bekend is wel, dat Van Eeuwen tussen 1911 
en 1922 vijf maal clubkampioen is geworden.
De kroon spande in dat verband de klompenmaker 
Frans Jacobi van de Zuidkade, die tussen 1938 en 
1964 veertien keer clubkampioen was, gevolgd 
door de legendarische Kees Kramp, die zich tussen 
1950 en 1968 acht keer clubkampioen mocht noe-
men en dat in 1975 en 1981 nog eens herhaalde. 

Café Kwaak
Tot 1940 hield Excelsior de clubavonden in café-
restaurant A. Kwaak aan de Zuidkade, naast de 
voormalige slagerij De Bas. Het etablissement was 
tevens stationskoffiehuis en de stoomboten over de 
Gouwe legden daar aan. De clubavonden waren 
op dinsdag. Van 1940 tot 1960 speelden de dam-

Piet Swart, overleden 10 maart 2013.
Bron: Damvereniging Samen Sterk uit 
Hazerswoude

Piet Swart
Piet Swart (13 juli 1935-10 maart 2013) heeft in 
de damsport een indrukwekkende carrière achter 
de rug. Niet alleen als speler, maar vooral als be-
stuurder op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 
Hij timmerde tientallen jaren aan de weg als 
begeleider, trainer en organisator van de jeugd. 
De geboren Utrechter werd na zijn verhuizing 
naar Waddinxveen lid van Excelsior. Korte tijd 
later werd hij voorzitter en is dat zo’n 32 jaar ge-
bleven. Ook begeleidde hij vanaf 1974 de jeugd 
van Excelsior, en met succes. Onder zijn leiding 
werden drie jeugdleden, Herbert van der Geer, 
Fred van Beek en Teun van de Krol, geselecteerd 
voor landelijke trainingen.
Na de fusie tussen de Goudse Dambond en de 
Leidse Districts Dambond kwam Piet Swart in het 

bestuur van Dambond Midden-Holland. Hij was hier actief als penningmeester en als 
jeugdleider.
Ook nam hij zitting in de jeugdopleidingscommissie van de Koninklijke Nederlandse 
Dambond, van waaruit hij onder meer organisator werd van de landelijke Jeugd-
damdag in Harderwijk. De nationale jeugdcompetitie maakte tevens deel uit van zijn 
portefeuille.
Hij organiseerde van 1972 tot en met 2006 niet minder dan 35 schooldamtoernooi-
en. In die jaren hebben meer dan tienduizend scholieren meegedaan. Als organisator 
haalde hij nog meer huzarenstukjes uit: organisator en toernooileider van de halve fi-
nales voor het juniorkampioenschap van Nederland, diverse finales in Nederland van 
jeugdkampioenschappen en een matchpartij om de wereldtitel tussen Harm Wiersma 
en Anatoli Gantwarg. Die werd gehouden in burgemeesterskamer in het raadhuis van 
Waddinxveen, tijdelijk vacant na het vertrek van burgemeester Smallenbroek. 
Piet Swart kreeg op 10 oktober 1996 de legpenning van de gemeente Waddinxveen 
uitgereikt door wethouder Joop Neele. Ook werd hij benoemd tot erelid van de 
Dambond Midden-Holland en tot lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse 
Dambond.

Café-restaurant A. Kwaak aan de Zuidkade
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Schooldamtoernooien
Op de opheffingsvergadering van Excelsior 
besloten de leden dat het batig saldo ter 
beschikking kwam van een in te stellen ‘comité 
schooldammen’. Van dat comité maakten on-
der anderen deel uit Heja Bos en Cor Barelds. 
Excelsior was overigens al in 1973 gestart met 
een jaarlijks schooldamtoernooi.
Mevrouw Heja Bos-Migchels is de moeder van 
de laatste clubkampioene van Excelsior, de 
toenmalige tiener Mariska. Zij voelt zich nog 
steeds betrokken bij de damsport en maakt 
zich sterk voor het behoud van de damcultuur. 
Cor Barelds: “Heja Bos is voor de club altijd 
zeer belangrijk geweest. Het comité nam vanaf 
2007 het jaarlijkse schooldamtoernooi over 
dat dit jaar al weer voor de 42ste is keer ge-
speeld. Leerlingen uit Waddinxveen, Boskoop, 
Zevenhuizen, Moerkapelle en Stolwijk streden 
in drie leeftijdsgroepen om de prijzen. Na 
een opleiding is Heja nu al een aantal jaren 
officieel arbiter bij de Koninklijke Nederlandse 
Dambond”.
Cor Barelds, die in 1966 als tiener kampioen 
van Nederland werd met het juniorenteam 
van Groningen, is zelf vele jaren bestuurlijk, 
organisatorisch en als speler en opleider actief. 
Hij was zo’n twintig jaar bestuurslid, verzorgde 
gedurende al die tijd de persverslagen en 
public relations en speelde achttien jaar in het 
eerste achttal. Nu nog verzorgt hij damlessen 
(ter voorbereiding op het schooldamtoernooi), 
gaf hij in Gouda damtrainingen aan de Brede 
School en aan de school voor hoogbegaafden 
aldaar, de Vuurvogel. 
“Het damspel moet als cultuurgoed, vooral 
voor kinderen in het basisonderwijs, behouden 
blijven. Denksporten geven kinderen ontwikke-
ling- en ontplooiingskansen. Aangetoond is dat 
het denkvermogen wordt bevorderd en dat jon-
geren beter gaan rekenen. Daarnaast krijgen 
ze meer inzicht en worden het combineren en 
vooruitzien steeds beter. Kortom, de pedago-
gische waarde is groot. Dammen is gewoon 
goed voor een mens, jong en oud”.
“Het comité schooldammen is geen vereniging 
of stichting en op het saldo van 2007 is al ruim 
duizend euro ingeteerd. We hebben behalve 
het kleine beetje inschrijfgeld geen inkomsten. 
Daarom kunnen we wel wat steun gebruiken 
van bedrijven en instellingen en in de vorm van 
compensatie van zaalhuur. Het schooldam-
toernooi hóórt gewoon bij Waddinxveen en 
moet wat ons betreft nog tot in lengte van jaren 
voortgaan”.

internationaal grootmeester Kees Keller die sterk 
in opkomst was, in de kantine van de voormalige 
Dobbelmanfabriek, later de NKF. Dat zette Wad-
dinxveen op de kaart”. 
Simultaanpartijen waren in de loop der jaren 
hoogtepunten. Na wereldkampioenen Hoogland in 
1909 en Springer in 1938, volgden Ton Sijbrands 
(1970, 1980 en 1986), de Zwitserse Nederlander 
Jan Cazemier (1983), Harm Wiersma in 1988 en 
Swami Nikhilananda ook in 1988. 
“Tijdens het veertigste Kees Kramp-toernooi, 
zoals de Waddinxveense damdag werd genoemd, 
speelde Anatoli Gantwarg, toen viervoudig ex-
wereldkampioen, een wedstrijd tegen de Waddinx-
vener Teun van de Krol en moest met een remise 
genoegen nemen. Teun van de Krol werd een jaar 
later als negentienjarige Nederlands juniorenkam-
pioen sneldammen”.

Bijspringen
“Maar de vereniging had het bij tijd en wijle 
moeilijk. Enkele malen moesten de bestuursleden, 
tevens zakenmensen Teun Baan en Henk Troost 
bijspringen om de club in leven te houden. Ook de 
rol van Kees Kramp mag niet onvermeld blijven. 
Hij was niet alleen een goed dammer, maar ook 
jarenlang penningmeester en enige tijd voorzitter. 
In 1954 was hij medeorganisator van de Wad-
dinxveense damdag. Die man is van onschatbare 
waarde geweest. Excelsior bloeide en in 1976, het 
topjaar, hadden we veertig senior- en 21 jeugdle-
den”.
Daarna ging het minder met de vereniging en kort 
na haar negentigjarig bestaan, in 1996, besloot 
men te fuseren met de Boskoopse damclub. Ex-
celsior speelde toen in buurtcentrum De Boog aan 
de C. Huygenslaan. Later moest de club uitwijken 
naar het Anne Frankcentrum.
De huurpenningen waren de vereniging echter te 
veel. Onder de naam Gouwe Dam Combinatie 
kon men nog tot medio 2005 doorgegaan, waarna 
opheffing volgde. 
Barelds: “Door de hoge kosten, door flink natuur-
lijk verloop en het vertrek van vier sterke spelers 
naar andere verenigingen, liet de levensvatbaar-
heid te wensen over. Uiteraard is ook van grote 
invloed dat door de fusie met Boskoop er onvol-
doende jeugdige aanwas uit Waddinxveen kwam”. 
Volgens oud-bestuurslid Gert Dankers hebben
toen veel jeugdige dammers afgehaakt.
Gert Dankers verzorgde samen met de overleden 
oud-voorzitter Piet Swart meer dan 25 jaar jeugd-
trainingen. Daarnaast hebben zij samen drie van 
de vijf leerboeken voor de dambond geschreven.
Wat restte was het jaarlijkse schooldamtoernooi. 
Door dat toernooi komt er jaarlijks wel wat aan-
was, maar die worden verwezen naar clubs in de 
omgeving, zoals die van Hazerswoude, Reeuwijk 
en Gouda. <
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In 2011 maakte ons erelid Coby de Jong voor ons 
blad een, zoals zij dat noemde, ‘fotoreportage’ 
voorzien van een korte toelichting over Van der 
Linde1. Het bedrijf bestond toen bijna honderd jaar. 
Dat zijn er inmiddels honderd. In 1914 begonnen 
als manufacturenzaak, ontwikkelde het bedrijf zich 
in die honderd jaar tot de gerenommeerde zaak 
op het gebied van de inrichting voor wonen en 
werken, die het nu is. 
Vormen die laatste drie jaar dan voldoende aanlei-
ding om nog een keer aandacht aan het bedrijf te 
besteden. De redactie vond van wel.
Honderd jaar is een mijlpaal die de meeste familie-
bedrijven niet halen. Natuurlijk, er zijn familiebe-
drijven die nog stammen uit de zeventiende eeuw, 
maar slecht een op de tien blijft bestaan tot in de 
derde generatie2. Met Henk is al de vierde genera-
tie Van der Linde aan de beurt. Best bijzonder dus.
Maar er is nog een reden. Tijdens de Dorpstraat-
braderie van 24 mei jl. kon de burgemeester het 
schild overhandigen dat behoort bij het predicaat 
‘hofleverancier’. En dat predicaat krijgt een bedrijf 
niet zo maar.
Koning Willem I voerde in 1815 het predicaat 
Hofleverancier in. Dat geeft bedrijven het recht 
om het Koninklijk Wapen te voeren met daarbij de 
toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleve-
rancier”. Konden tot 1987 ook andere leden van 

De gevel van de huidige zaak aan de Dorpstraat. Bron: Van der Linde

Het schild behorende bij het predicaat
‘Hofleverancier’
Bron: Sillen&co (de maker van het schild)

“De Geschiedenis kent geen laatste woorden” constateerde Willy Brandt ooit. 
Hij zal daarbij niet gedacht hebben aan ‘Van der Linde’, het bedrijf voor 
wonen en werken in de Dorpstraat. Zijn woorden zijn voor dit bedrijf daarom 
niet minder van toepassing.

P.K. Smit Van der linde 
Honderd jaar en hofleverancier  

het Koninklijk Huis het predicaat Hofleverancier 
verlenen, maar dan met de toevoeging van hun 
naam. Na die tijd is dat recht alleen voorbehou-
den aan het Staatshoofd. Het predicaat wordt nu 
voor 25 jaar toegekend, waarna bestendiging kan 
worden aangevraagd voor een volgende periode 
van 25 jaar3.
Een dergelijk predicaat krijgt een bedrijf uiteraard 
niet voor niets. Om te beginnen moet het minimaal 
honderd jaar bestaan. Daarbij wordt de eigenaar 
niet geloofd op zijn of haar blauwe ogen. Formeel 
bewijs is nodig en het valt met die leeftijd zeker 
niet mee om dat te kunnen overleggen. Daarnaast 
mag het bedrijf niet meer dan honderd werkne-
mers hebben, ‘justitiële smetten’ ontberen en in de 
regio vooruitstrevend en uniek zijn. De ministeries 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Justitie en 
Economische zaken controleren of het bedrijf aan 
de eisen voldoet.
Niet gering dus. Dat verklaart dat per jaar maar 
ongeveer achttien bedrijven ‘door de test komen’ 
en er nu nog maar ruim 400 zijn. In alle opzichten 
een felicitatie waard.
Een blad als Het Dorp Waddinxveen houdt zich in 
beginsel bezig met de dingen die gebeurd zijn, 
maar de actualiteit van vandaag is de geschiedenis 
van morgen. <

1 Het Dorp Waddinxveen, jaargang 19 (2011), nummer 4   2 Delphi Management Academy   3 Website Koninklijk Huis
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De Nederlandse samenleving kende tussen 1875 
en circa 1960 een indeling op basis van religie of 
levensbeschouwing. Dit verschijnsel staat bekend 
als de ‘verzuiling’. Iedere zuil had zijn eigen 
politieke organisatie, vakverenigingen, sociale 
voorzieningen, vrijetijdsverenigingen en scholen. 
En in elke zuil waren de sociale klassen van arm tot 
rijk vertegenwoordigd.
Waddinxveen vormde op dit gebied geen uitzonde-
ring. Ik wil dit illustreren aan de hand van een ‘wil-
lekeurig’ voorbeeld: het Ziekenfonds ‘Sint Victor’, 
waarvan ik onlangs de restanten van het archief 
onder ogen kreeg.

Sociale instelling
Het initiatief tot oprichting van een ziekenfonds 
speciaal voor katholieken kwam vanuit de toenma-
lige rooms-katholieke Volksbond (zie kader). Een 
aantal leden maakte onder leiding van hun voorzit-
ter J.H.A. Kühne zich sterk om, naast de reeds 
bestaande neutrale ziekenkas ‘De Werkman’, tot 
een eigen fonds te komen. Dat lukte. Op 17 maart 
1914 vond de officiële oprichting plaats van het 

Het lijkt te getuigen van weinig vertrouwen: een ziekenfonds en een begrafenisvereniging. Het is echter 
niet wat het lijkt.

C.J. van Veen

Ziekenfonds ‘sint Victor’

ziekenfonds ‘St Victor’, genoemd naar de patroon-
heilige van de parochie.
Bij ‘ziekenfonds’ denken wij nu aan een zorgver-
zekeraar. Het in 1914 opgerichte fonds had echter 
een geheel andere taakstelling: “De vereeniging 
heeft ten doel de zedelijke en stoffelijke belangen 
harer leden te behartigen, hunne zelfstandigheid te 
versterken en hunne afhankelijkheid van liefda-
dige instelling of armenzorg tegen te gaan of te 
voorkomen.” In feite was het een sociale instelling 
die aan de sociale wetten voorafging. Het gaf aan 
haar leden een uitkering bij inkomstenderving door 
ziekte zoals dat later voor werknemers krachtens de 
ziektewet werd geregeld.
De premie werd vastgesteld op twee cent per week 
voor iedere gulden die men bij ziekte uitgekeerd 
wilde hebben (in het jargon: twee cent per trekken-
de gulden). De maximale uitkering werd bepaald 
op tien gulden per week.
In de loop der jaren paste men deze bedragen zeer 
beperkt aan, veelal gedwongen door de omstan-
digheden. Wij, die gewend zijn aan forse premie-
verhogingen, kijken ervan op als we lezen dat de 

Centraal bestuur Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond in 1908 met rechts W.C.J Passtoors, de oprichter.
Bron: Het geheugen van Nederland.



in 1936 vastgestelde premie van vier cent per de 
trekkende gulden, bij wijziging van het reglement 
in 1946 niet werd verhoogd.  
De premie werd geïnd door de fondsbode die 
wekelijks bij de leden langs de deur kwam. Voor 
zijn werk ontving hij een geringe vergoeding die 
door de leden naast de premie moest worden 
opgebracht. Het reglement van 1932 noemt als 
bedragen: een cent bij een contributie tot twintig 
cent per week, oplopend tot twee en een halve cent 
bij een premie van veertig cent of meer per week.

Kerkelijke verbondenheid
Opvallend is dat in het reglement van 1914 onder 
het hoofdstukje ‘Lidmaatschap’ niet geëist wordt 
dat, om lid te kunnen worden, het kandidaat-lid 
katholiek of parochiaan van de St. Victorkerk moest 
zijn. Waarschijnlijk was dat zo’n vanzelfsprekend-
heid dat het niet vermeld hoefde te worden.
De vereniging kende naast het bestuur een gees-
telijk adviseur. In de eerste jaren was dat kapelaan 
J.P. Buis die bij de oprichting van het fonds mede 
een belangrijke rol gespeeld zal hebben. Hij was 
op alle vergaderingen aanwezig en hield toezicht 
op alles wat de vereniging deed. Bovendien had hij 
een beslissende stem bij geschillen tussen bestuur 
en leden.
De sterke kerkelijke verbondenheid blijkt ook uit 
artikel 34 van het reglement: eens in het jaar, in de 
maand november, werd een Heilige Mis gelezen 
voor de levende en overleden leden en weldoeners 
van de vereniging. 

De begrafenisvereniging
Het katholieke milieu was in die jaren erg bescher-
mend voor de eigen leden. Van wieg tot graf werd 

je katholiek verzorgd en begeleid. Je werd katho-
liek gedoopt, maar ook katholiek begraven. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in de parochie 
St. Victor de behoefte groeide aan een katholieke 
begrafenisvereniging. Het ziekenfonds kwam in 
1917 hieraan tegemoet door de oprichting van de 
R.K. Begrafenisvereeniging ‘St. Barbara’. 
Haar doel was: “een toestand mogelijk maken, dat 
alle R.K. door R.K. worden begraven.” Dit wilde 
ze bereiken door ervoor te zorgen dat er bij de 
begrafenis katholieke dragers aanwezig waren. Het 
liefst had ze vaste dragers, maar als dat niet lukte 
moesten leden van het ziekenfonds invallen.
Het bestuur van de begrafenisvereniging bestond 
uit het bestuur van het ziekenfonds, aangevuld met 
twee commissieleden die op de algemene vergade-
ring werden gekozen. Ook deze vereniging kende 
een geestelijk adviseur en wel de kapelaan van de 
parochie.
Reeds een jaar na de oprichting werd in de alge-
mene ledenvergadering van 23 mei 1918 besloten 
de vereniging los te koppelen van het ziekenfonds, 
omdat het voor het bestuur moeilijk was “twee hee-
ren gelijk te dienen”. Er werd voor de vereniging 
een geheel eigen bestuur gekozen. Dat ze vele 
jaren een krachtige vereniging is gebleven, blijkt 
wel uit het feit dat ze nu nog bestaat, zij het dat ze 
vanaf 1988 geen leden meer aanneemt.

Problemen
Het ziekenfonds voorzag duidelijk in een behoefte. 
In korte tijd groeide het van vijftig tot zeventig 
leden. Toch ging het niet in alle opzichten voor 
de wind. Zo had de kas van het fonds het zwaar 
te verduren tijdens de griepepidemie in de Eerste 
Wereldoorlog. Er was namelijk nog te weinig geld 

Burgemeester Trooststraat met links het bondsgebouw
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in kas om de vele uitkeringen te kunnen betalen. 
Toch is het dankzij het bestuur gelukt om de crisis 
te boven te komen.
Het ziekenfonds kende ook een moeilijke periode 
als gevolg van de invoering van de algemene ziek-
tewet in 1929, waarbij bepaald werd dat werkne-
mers bij ziekte tachtig procent van hun loon zouden 
ontvangen. Het aantal leden van het ziekenfonds 
daalde daardoor van zeventig naar circa veertig. 
Het fonds bleef echter zijn waarde houden voor de 
zelfstandigen en voor werknemers die een aanvul-
lende verzekering wensten.
In die periode was ook de zelfstandigheid van het 
fonds in geding omdat de overheid de uitvoering 
van de ziektewet wilde overlaten aan de erkende 
bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid. 
Hierdoor zouden de plaatselijke ziekenfondsen tot 
de ondergang gedoemd zijn. Om dit te voorkomen 
besloot het Werkliedenverbond een centrale zie-
kenkas op te richten met afzonderlijke afdelingen. 
Omdat de bepalingen uiteindelijk niet in de wet 
werden opgenomen, kon het Ziekenfonds ‘St. Vic-
tor’ in 1933 weer zelfstandig worden. Dat vormde 
de aanleiding voor het opstellen van een nieuw 
reglement, aangepast aan de algemene ziektewet. 

Na de Tweede Wereldoorlog
Opvallend zijn de statutenwijzigingen van het 

In 1887 werden er ter ge-
legenheid van het 10-jarig 
pontificaat van paus Leo XIII 
binnen de katholieke gemeen-
schap een aantal grootse 
feesten georganiseerd. Met 
veel pracht en praal werd de 
aanhankelijkheid aan de paus 
gedemonstreerd. Voor de ar-
beiders was deelname hieraan 
echter niet weggelegd.
De uitsluiting van de arbeiders 
viel bij een aantal personen, 
onder wie Willem Passtoors, 
in slechte aarde. Zij besloten 
daarom met de ‘zegen’ van 
de toenmalige bisschop van 
Haarlem de RK Volksbond 
op te richten waarin aan de 
emancipatie van de arbeiders 
gewerkt kon worden. De Volks-
bond heeft in het westen van 
Nederland de stoot gegeven 
tot het oprichten van RK vak-
verenigingen.
In dit kader is ook nog van be-
lang dat paus Leo XIII in 1891 
de encycliek Rerum Novarum 
(Over nieuwe dingen) schreef 
waarin een aantal uitgangs-
punten werden geformuleerd 
voor de sociale leer van de 
Katholieke Kerk.

Bron: Het geheugen van de 
vakbeweging
www.vakbondshistorie.nl

Bronnen
Archief van de parochie
St. Victor Waddinxveen
SAMH, Dagblad Nieuwe
Zuid-Hollander van
22-2-1954 

ziekenfonds in 1946, omdat ze geheel liggen in de 
lijn van de verzuiling die toen op haar hoogtepunt 
was. De naam Ziekenfonds ‘St. Victor’ veranderde 
in Parochiaal Ziekenfonds ‘St. Victor’. Uitdrukkelijk 
werd in het reglement opgenomen dat men, om lid 
te kunnen worden, tot de parochie van Waddinx-
veen moest behoren.
Het veertigjarig bestaan van het fonds in 1954 
vierden de leden naar de katholieke traditie met op 
zondag de Hoogmis, op dinsdag daarop gevolgd 
door een feestavond in het Bondsgebouw in de 
Burgemeester Trooststraat. Het programma van die 
avond bestond uit een conference van de ‘be-
kende’ Arie Westgeest en bal voor de leden en hun 
echtgenotes.

Einde verhaal?
Luidde de viering van het veertigjarig bestaan het 
einde van de vereniging in? Waarschijnlijk niet, 
maar het feest vormt wel het voorlopige eindpunt 
van haar geschiedschrijving omdat het archief 
uiterst incompleet is overgeleverd. Daarom weten 
we van de laatste periode van de vereniging niets. 
Wellicht zijn er onder onze lezers mensen die 
zich de vereniging nog herinneren en daarmee 
het ontbrekende gedeelte van haar geschiedenis 
kunnen aanvullen en daarmee het verhaal ‘rond’ 
maken. <

De Victorkerk
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In 1933 begon Jacob van Dijken aan de Noord-
kade zijn eigen bedrijf, waarin hij glas ging snijden 
en glas ging slijpen voor de meubelindustrie. De 
werkplaats was gevestigd in een afgeschut gedeelte 
van meubelfabriek Matze. Van Dijken maakte voor-
namelijk spiegels en glas voor meubelaccessoires 
zoals glazen platen voor dressoirs en theemeubels.
Jacob van Dijken, die door velen ‘Paatje’ werd 
genoemd, was geen onbekende in de glaswereld. 
Ook zijn twee broers hadden beiden in Dordrecht 
een bedrijf dat glas verwerkte.
Het bewerken van glas was erg arbeidsintensief 
want het was allemaal handwerk. Op een grote 
slijpschijf werd het glas geslepen, terwijl er tijdens 
het slijpproces veel water en zand handmatig werd 
toegevoegd. De slijpschijf lag op een standaard die 
werd aangedreven door een aandrijfriem. Naast 
de slijper stonden aan weerszijden twee ‘aan-
smeerjongens’ die het zand en het water tijdens het 
glasslijpen toevoegden.
Het bedrijf groeide voortvarend en toen meubelfa-
briek Noordermeer uit Rotterdam houten spiegel-
lijstjes op de markt bracht, ging deze fabriek tot de 
klantenkring behoren en was het bedrijf al snel aan 
uitbreiding toe.

Opvolging
Het bedrijf was inmiddels gevestigd aan de Zuid-
kade. Jacob heeft het bedrijf, dat toen al zo’n 45 
medewerkers kende, leiding gegeven tot ver in 
de jaren vijftig. Het werd voortgezet door zijn drie 
zoons, Ab, Jaap en Dirk. Korte tijd later zijn Ab en 
Jaap eruit gestapt en heeft Dirk het bedrijf alleen 
voortgezet.
Ook Dirk was een echte handwerksman, maar in 
november 1963 kwam er toch een eerste band-
slijpmachine. ‘Paatje’, die nog regelmatig in het 
bedrijf bij zijn zoon kwam, vond dat maar niks. 
“Glasslijpen moet niet met een machine, dat 
moet handmatig” was zijn devies. Toch kreeg het 
productieproces een andere wending en werd de 
bewerking met de bandslijpmachine steeds vaker 
toegepast. 

Derde generatie
Vader Dirk had twee zoons en twee dochters, maar 

Van Dijken glas is voor elke Waddinxvener een begrip. Het familiebedrijf dat al ruim 80 jaar in ons dorp 
is gevestigd, heeft door een zelfontwikkelde productietechniek waarbij op een unieke manier kleur in 
glas gebracht wordt, wereldfaam verworven.

Ruud Groot

Waddinxveens glas uniek in de wereld
Vier generaties vormen ruim 80 jaar Van Dijken glas 

alleen Jaap had belangstelling voor het bedrijf. 
Samen met zijn vrouw Wil heeft Jaap het verder 
voortgezet. Maar hij wilde het anders aanpakken. 
“Er moet veel meer machinaal worden gewerkt, 
zodat er meer massaproductie kan worden ge-
leverd” zei hij. Dat was ook wel nodig, want Van 
Dijken kreeg de opdracht om voor Kip caravans de 
spiegels te leveren. Kip produceerde 90 caravans 
per dag en voor elke caravan moesten 2 spiegels 
worden geleverd. De serieproductie was hiermee 
een feit.
In de meubelindustrie kwam de mimiset in de 
mode. Drie bijzettafeltjes met een glazen plaat 
die onder elkaar konden worden geschoven. 
“We maakten op een gegeven moment wel 700 
mimisetplaatjes per dag”, weet Wil van Dijken nog 
goed. De maten 30 bij 30, 30 bij 40 en 30 bij 50 
staan bij iedereen nog vast in het geheugen gegrift. 
Die glazen plaatjes werden horizontaal aan twee 
kanten tegelijk geslepen.Er kwamen steeds meer 
machines bij. 
Korte tijd later veranderde er veel in de meubel-
industrie in Nederland. De assortimenten werden 
weliswaar uitgebreid, maar de grote meubelfabrie-
ken haalden hun producten steeds meer uit China. 
De kleine meubelfabrikanten konden dat produc-
tieverlies niet compenseren, waardoor Jaap van 
Dijken het roer omgooide en zich steeds meer
ging richten op de interieur- en standbouw.
Het bedrijf verhuisde in 1989 naar het indus-
trieterrein Coenecoop, waar de productie van 
speciaalglas ter hand werd genomen. Van Dijken 
kreeg steeds meer naam in de standbouw en zijn 
producten gingen de hele wereld over. Door de 
snelheid van leveren en de flexibiliteit nam de 
klantenkring in deze sector steeds meer toe en ook 
het familiegevoel tussen klanten en de familie Van 
Dijken bleek een succesvolle factor. Interieurbouw 
is altijd anders. Er is altijd maatwerk omdat elke 
stand weer anders is.
Van Dijken beschikt voor het vervaardigen van 
hardglas over een eigen hardingsoven in Oos-
terhout. Tijdens een (auto)beurs kan er altijd iets 
gebeuren waardoor er snel nieuw speciaalglas 
geleverd moet worden. Dan is Van Dijken in zijn 
element. Direct wordt dan alles in gereedheid 

Het tegenwoordige bedrijf in de 
Coenecoop. Bron: Dick-Jan Thuis

De oude fabriek
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gebracht, om zo snel mogelijk in de vervanging te 
voorzien. Als er ‘s nachts doorgewerkt moet wor-
den, wordt er ’s nachts doorgewerkt. En zodra het 
klaar is, staat er een apart busje klaar van trans-
portbedrijf Van Noort, om het te transporteren. 
In 1995 is Jaap van Dijken overleden. Het bedrijf, 
dat inmiddels al weer 32 man telde, werd voortge-
zet door Wil. Zoon Gert Jan en dochter Nicolette 
waren ook al actief.
Glasbewerking is van oudsher een mannenwereld. 
Toch had Wil er geen probleem mee zich in die 
wereld staande te houden. Tijdens bijeenkomsten 
van de GBO (Glasbranche organisatie) stond Wil 
haar ‘mannetje’. Vrijwel alle glasondernemers 
waren gefocused op ramen voor de buitengevels, 
waardoor de concurrentieslag erg groot was. “Kijk 
toch ook eens naar binnen, want wat wordt daar 
niet allemaal voor glas gebruikt?”, zei Wil dan. 
Wil van Dijken heeft het bedrijf leiding gegeven tot 
2007, waarna zoon en dochter als vierde generatie 
het bedrijf overnamen.

Kleur
Nicolette ( 42) ging zich steeds verder ontwikkelen 
in de verkoop en de automatisering van de admi-
nistratie. Gert Jan (45) ging zich verder verdiepen 
in de techniek met kleur invoeging, waardoor 
nieuwe toepassingen mogelijk werden. Aan het 
assortiment werden o.a. exclusieve aanrechtbladen 
toegevoegd.
Gert Jan was inmiddels als een soort Willy Wortel 
bezig om ook afbeelding in het glas in te bren-
gen. Hij was al eerder in aanraking gekomen met 
de printtechniek en hij probeerde patronen in te 
brengen in het glas. Een techniek als lamineren 
(afbeelding tussen glaslagen aanbrengen) was 
inmiddels door Van Dijken doorontwikkeld, maar 
Gert Jan wilde de kleuren in het glas aanbrengen.
Het procedé sublimatietechniek is dan ook door 
hem verder ontwikkeld. Met sublimeren wordt een 
afbeelding door middel van hitte en druk in het 
glas aangebracht, waardoor ook een mooier licht-
inval kan worden verkregen. Met deze techniek zijn 
de mooiste afbeeldingen in glas te vervaardigen en 
Van Dijken is hiermee niet alleen uniek in Neder-
land, maar ook in heel Europa. Alleen in Australie 
is nog een bedrijf, dat met transparante folies op 
een soortgelijke wijze kan werken, maar nog niet 
met helder glas. Van Dijken is hiermee de enige ter 
wereld die dit kan leveren. Toch zit Gert Jan niet 
stil. Hij heeft nog vele dromen en er is in de print-
techniek nog veel te bereiken, zegt hij vastberaden.
Of de volgende generatie dezelfde interesses heeft, 
weet hij nog niet. “Ze zijn nog jong en voorlopig 
gaan Nicolette en ik nog lekker door. We hebben 
een mooi product en dat willen we graag blijven 
houden en verder doorontwikkelen” zegt Gert Jan 
die op een unieke wijze kleur in de glasindustrie 
heeft ingebracht. < Producten van (gekleurd) glas. Bron: Van Dijken Glas
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VERENIGINGSNIEUWS

Van de voorzitter
Benoeming erelid
Op de algemene ledenvergadering van ons histo-
risch genootschap, gehouden 23 april jl., heeft de 
vergadering unaniem ingestemd met het voorstel 
van het bestuur om de heer C.J. van Veen te be-
noemen tot erelid van de vereniging.
Eind 2013 heeft de heer Van Veen om gezond-
heidsredenen zijn functie als voorzitter van de re-
dactie van ons kwartaalblad neergelegd. Hij is on-
geveer tien jaar als redactielid werkzaam geweest 
en heeft in die periode talloze artikelen geschreven 
en die van anderen geredigeerd. Daarmee heeft 
hij een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan onze 
vereniging. Wij zijn de heer Van Veen dan ook veel 
dank verschuldigd. Fijn dat de vergadering daar 
ook zo over dacht.

Initiatieven
In de goedbezochte vergadering heeft het bestuur 
een aantal initiatieven aan de orde gesteld. Het 
doel is het HGW meer te profileren en voor de 
organisatie te komen tot een bredere personele 
bezetting.
Op uitnodiging van de gemeente Waddinxveen 
gaat het HGW participeren in plaatselijke Mo-
numentencommissie. De heren W. Vergouw 
en A.A. Wiekart, beide hebben interesse voor en 
affiniteit met architectuur, gaan samen ons genoot-
schap in die commissie vertegenwoordigen. Het 
eerste overleg in het gemeentehuis was al op 9 mei 
jl. Wij hopen dat het gemeentelijk initiatief mag 
leiden tot een gemeentelijk monumentenbeleid en 
wensen beide heren daarbij succes.
Wij zoeken naar een vaste ruimte die centraal 
ligt en goed toegankelijk is voor zaken als voor-
lichting en presentaties. Daar hangt echter wel een 
prijskaartje aan. Daarom willen we ons sponsor-
bestand zowel in de zakelijke als particuliere sfeer 
verder uitbreiden om zo daarvoor een solide finan-
ciële basis te creëren. De sponsorcommissie is 
al actief bij de werving en wij doen een beroep op 
plaatsgenoten die ons werk willen ondersteunen.
Verder is besloten op beperkte schaal advertenties 
op te nemen in ons kwartaalblad. Wij zijn nog op 
zoek naar leden voor de advertentiecommissie 
voor het colportagewerk. Het wordt geen drukke 
baan. Is het iets voor u? Wij zijn onze huidige 
adverteerders overigens bijzonder dankbaar voor 
hun ondersteuning.
De Stichting Vonk is voornemens met steun van de 
gemeente op onze basisscholen een lesprogramma 
over kunst, cultuur en historie te ontwikkelen. Het 
HGW kan daarbij mogelijk een bescheiden rol spe-
len waar het de historie van ons dorp betreft. Ook 
dat vereist personeel. Wij zoeken daarom naar 
leden voor de commissie Voorlichting.

Ten slotte is het is van belang dat het HGW een 
vereniging blijft die goed functioneert en er toe 
doet. Een vereniging die zich inzet voor de cul-
tuurhistorische zaken en waardevolle elementen in 
ons dorp. Daarvoor is een breed draagvlak nodig 
onder de Waddinxveners. Zij moeten het nut van 
onze vereniging erkennen en haar daadwerkelijk 
willen steunen. Een ledenwerfcommissie moet 
gaan werken aan de uitbreiding van het ledenbe-
stand waarbij naast oude dorpenaars natuurlijk 
ook nieuwe plaatsgenoten hartelijk welkom zijn.
Ja, u leest het goed. Er is ambitie genoeg en daar-
bij is ons credo: veel handen maken licht werk. Als 
we er samen tegenaan gaan, blijft het leuk om te 
doen.

Nieuwe leden
- W.J.J. Spijkervet
- P.M. Compeer
- L. Bloem
- Dierenartspraktijk Baas
- L. van Leeuwen

Excursie eendenkooi
Op 17 mei bezochten we met een groep de een-
denkooi ‘Bakkerswaal’ in Lekkerkerk. Die is in het 
bezit van Stichting Zuid-Hollands Landschap.
Een presentatie gaf ons een goede indruk van het 
werk van een kooiker, van de kooikerhond en van 
het doel van een eendenkooi. Vroeger werden 
eenden gevangen door de boer die hiermee een 
welkome aanvulling op zijn lage inkomen verwierf. 
Nu worden de vogels, eenden, meerkoeten en 
waterhoentjes gevangen om ze te ringen.

Enkele procenten van de geringde vogels wordt 
uiteindelijk door vinders bij het Vogeltrekstation in 
Heteren gemeld. Op die manier wordt onder meer 
gevolgd waar de broedgebieden en overwintering-
gebieden liggen, hoe de trekroutes lopen en wan-
neer de vogels waar zijn.
Meer informatie is te lezen op de site www.zuidhol-
landslandschap.nl

Agenda
16 september 2014 houdt Ton Broer een lezing 
over ‘Waddinxveen in de sixties’. 
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Koeltechniek Laan

Houtex

Van Stijn Beheer BV

H.C.J. de Bas

W.A. den Boer

J. Bremmer

R.J. den Boer

J.C. van der Maas 

 Anders Repro

W.J. Hoobroeckx

Boekhandel Burger

C. Cammeraat

G.L.G.M. Petit

Autobedrijven Boonstoppel

G.J. van der Loo

Van Leeuwen Beheer

T.W. Verweij

 G. van Ringelenstein Holding

F.M. van Tol

J. van Tol

K. de Jong

A. Broer

P.M. Compeer

T. Ververs

Dierenartspraktijk Baas

Bost Adviesgroep

Juwelier Spruytenburg

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.



Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het 

resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233. 

Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ver-

sterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo 

bij aan het woongenot.

Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u 

op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn 

omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.

nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 17,50 lid van 

het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels.
Bron: DJ Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


