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Gerard Mulleman

Bestuurscrisis 2003
Hoe in Waddinxveen de bestuurstrein
uit de rails liep

Gerard Okkerse

Verenigingsnieuws

Redactioneel

Gerard Mulleman is het onderwerp van de eerste
bijdrage. Aleid Abels interviewde deze Waddinxvener
die samen met twee broers Van Berkesteijn heel lang
de directie voerde over een van de Waddinxveense meubelbedrijven. Gerard was naast zijn 
werk op diverse gebieden ook maatschappelijk betrokken en vervulde onder meer functies bij de 
organisatie van meubelfabrikanten en de plaatselijke, katholieke gemeenschap. Samenwerking 
was en is zijn leidmotief
Samenwerking zou ook het leidmotief moeten zijn in het gemeentebestuur. Helaas lukt dat niet 
altijd, zoals bleek in 2003 toen de burgemeester met ziekteverlof naar huis ging, de gemeente-
secretaris met veel tromgeroffel ontslag nam en de wethouders moesten terugtreden. In dit num-
mer gaat het over de aanloop naar de crisis, in het eerste nummer van volgend jaar komen de 
crisis zelf en de afloop daarvan aan de orde.
De laatste bijdrage gaat over een andere Gerard, de speelgoedfabrikant Gerard Okkerse.
Hij was een van de Waddinxveense speelgoedmakers en slaagde erin met zijn bedrijf een inter-
nationale positie te verwerven. Houten speelgoed uit Waddinxveen werd een begrip.
 
De redactie wenst u veel leesplezier
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De wieg van Gerard Mulleman stond in de Oranje-
laan 32 te Waddinxveen. Hij werd daar op 30 au-
gustus 1928 geboren. Zijn vader, Johan Mulleman, 
was meubelmaker bij de firma Matse, zijn moeder, 
Wietske Leemeijer, kwam uit Gouda, waar haar va-
der hoofdagent van politie was. Johan en Wietske 
trouwden op 30 september 1927 in Gouda.
Grootvader Mulleman was kleermaker en had zijn 
zaak aan de Kerkweg, onder aan de brug, vlakbij 
waar nu Bremmer is gevestigd. De Hefbrug was 
er nog niet. Grootvader bezat enkele huizen als 
pensioenvoorziening: Oranjelaan 32 (het eerste 
ouderlijk huis van Gerard) en Burgemeester Troost-
straat 7 en 9.

School
Gerard ging naar de St.-Jozefschool vlak bij de
St.-Victorkerk. Omdat zijn ouders de afstand Oran-
jelaan - St.-Jozefschool te groot vonden en omdat 
de moeder van Gerard niet kon fietsen, verhuisde 
het gezin naar de Burgemeester Trooststraat 7, 

Opoe, Johan Mulleman, zus Dien, opa Mulleman. Bron: familiearchief.

Aleid Abels

Gerard Mulleman
Van meubelmakers zoon tot directeur meubelfabriek Van Berkesteijn

dichterbij school. In de Burgemeester Trooststraat 
woonden mensen met een verschillende kerkelijke 
achtergrond. Veel werkten in de meubelfabrieken. 
Het was een gezellige buurt, men hielp elkaar 
als het nodig was en de kinderen speelden veel 
samen. In die tijd kwamen de melkboer, de slager 
en de bakker en andere neringdoenden nog langs. 
Zo verkocht Frans van Kooten vanuit zijn handkar 
huiswaren zoals zemen lappen, kopjes en wasmid-
delen.
De gemeenschapszin droeg bij aan de vorming 
van Gerard. Hij is een man die gesteld is op goede 
verhoudingen tussen de mensen en gericht op 
samenwerking.
Gerard was met hart en ziel misdienaar. Al om 
kwart voor acht, voordat alle schoolkinderen om 
acht uur in de kerk zaten, was hij in de kerk om 
zijn toga en superplie1 aan te doen. Op het rapport 
van school werd vermeld dat je aanwezig was bij 
de mis. De kinderen gingen nuchter naar de kerk 
en hadden een pakje brood bij zich. Op zondag 

1 Het superplie, ook wel koorhemd genoemd, is een wijd, wit linnen hemd, dat reikt in plooien tot aan de   
  knieën en wordt gedragen over de toog. Het behoort tot de liturgische gewaden van de Rooms-Katholieke 
  Kerk. Bron: Wikipedia

Gerard Mulleman.
Bron: familiearchief.
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was Gerard soms wel twee keer misdienaar.
In de Tweede Wereldoorlog ging hij naar de mid-
delbare school. Dat was eerst de rooms-katholieke 
mulo in Boskoop. Maar daar kon hij alleen examen 
A doen terwijl hij per se ook het B-examen wilde 
halen. Daarom stapte hij over naar de rooms-
katholieke mulo in Gouda. De vreugde was echter 
van korte duur. Toen hij veertien dagen in de vierde 
klas zat, moest hij van het Duitse gezag weer naar 
de mulo in Boskoop. Daar kreeg hij extra lessen 
na schooltijd en kon zo ook het B-examen halen. 
Daarna wilde hij naar de hbs om daar in de vierde 
klas te beginnen. Dat mocht in Gouda, ook al was 
dat geen rooms-katholieke hbs. Hij rondde deze 
opleiding met succes af. 

Eerste banen
Zijn eerste baan vond hij bij een papierfabriek in 
Rotterdam. Al om halfzeven stapte hij voor de Unie 

in de bus. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij 
de Rotterdamse Bankvereniging in Rotterdam en 
bij de Bank Wed. Knox en Dortland te Gouda, aan 
de Turfmarkt 30. In dat door een Waddinxveense 
architect ontworpen gebouw (thans rijksmonument) 
is nu het Verzetsmuseum gevestigd. Naast zijn werk 
volgde hij een opleiding in de sociale wetenschap-
pen. Deze cursus werd in het Groothandelsgebouw 
te Rotterdam gegeven. Ook volgde hij een cursus 
boekhouden.

Berkesteijn 
Het ouderlijk huis stond tegenover het Verenigings-
gebouw van de St.-Victorkerk. Daar zat hij al als 

kind op de verkennerij, waar hij het tot vaandrig en 
hopman bracht. In het Verenigingsgebouw werden 
ook feesten met een katholiek tintje gehouden en 
ontmoette de katholieke jeugd elkaar. Dat laatste 
gebeurde bijvoorbeeld tijdens de dansles. Daar 
leerde Mulleman in 1947 zijn latere vrouw Jeanne 
van Berkesteijn kennen. Zij kregen verkering en 
trouwden op 24 mei 1951 in de St.-Victorkerk.
Toen Mulleman in 1951 bij Shell een functie kon 
krijgen en hij ook uitgezonden kon worden, was 
zijn schoonmoeder daar fel op tegen. En zo kwam 
hij in 1951 te werken bij Stoel- en Meubelfabriek 
H.A. van Berkesteijn N.V. Deze fabriek was op
19 september 1921 door H.A. van Berkesteijn
opgericht. Van Berkesteijn groeide op bij zijn 
grootouders aan de Wilhelminakade 32. Het gezin 
woonde daar in een idyllisch wit huisje, waarvan 
schilderijen zijn gemaakt door J. Guérain, plateel-
schilder te Gouda. De schilderijen hangen nog bij 

Mulleman aan de muur. De grootvader van H.A. 
van Berkesteijn was kweker van beroep en gaf 
zijn kleinzoon een schuur waarin hij meubels kon 
maken. Deze houten schuur werd later wereldbe-
roemd in Waddinxveen omdat hij over het ijs dat 
toen in het kanaal lag naar de plek is geduwd 
waar later de fabriek werd gebouwd.
In 1923 kocht H.A. van Berkesteijn een huis met 
grond aan Wilhelminakade 68. Daarachter kreeg 
de fabriek vorm. Stukje voor stukje groeide die tot 
een groot complex. Toen Mulleman bij de meubel-
fabriek begon, werkte zijn schoonvader nog volop, 
maar later kreeg hij een longaandoening en moest 
de dagelijkse leiding van het bedrijf overdragen 

Grootvader Mulleman was 
ook de eerste waagmees-
ter van Waddinxveen. De 

weegbrug van de Coöpera-
tieve Weegbrugvereniging lag 

tegenover het huis en werd 
bediend door grootmoeder 

vanuit een klein stenen huisje 
naast de weegbrug. Zij kregen 

de helft van de waaggelden. 
Er werden voornamelijk 

vrachtwagens gewogen met 
daarop kratten gevuld met 

kippen, aardappels en vooral 
suikerbieten. Omdat later 
de Hefbrug gebouwd zou 
worden, kwam er in 1931 

een nieuwe weegbrug aan de 
Noordkade.

Misdienaars van Waddinxveen en Boskoop naar het spoorwegmuseum in Utrecht. Gerard vierde van rechts.
Bron: familiearchief.



7  I  Het dorp Waddinxveen

aan schoonzoon Gerard en beide zoons Joop en 
Jan. Mulleman kwam op kantoor, oudste zoon 
Joop deed de productie en Jan werd vertegenwoor-
diger.

Ontwikkeling meubelproductie
Toen Mulleman in 1951 ging werken bij Van 
Berkesteijn werden er rompen voor zitmeubels 
gemaakt die zonder stoffering door het hele land 
werden verkocht aan meubelwinkeliers, zoals Van 
der Linde en Verbakel in Waddinxveen en Vonk in 
Gouda. Die bedrijven hadden zelf meubelstoffeer-
ders in dienst. Het hout werd aangevoerd vanaf de 
Gouwe en kon via een doorgang tussen de huizen 
naar de fabriek gebracht worden. Ook de kolen 
van de firma Vermeulen uit Boskoop volgden die 
weg. Per lading kolen werd een losploeg inge-
huurd.
In 1960 bouwde het drietal in Weert een fabriek 
met een toonzaal. Er was namelijk een tekort aan 
arbeiders in Waddinxveen terwijl dat in Weert niet 
het geval was. Op de ambachtsschool werden 
vijfendertig jongens opgeleid voor het meubel vak. 
Mulleman of een van de zwagers ging elke week 
een dag naar Weert.
Vanaf begin jaren zestig begon het drietal gestof-
feerde meubels te verkopen die bij Baan en Koos 
Ultee werden gestoffeerd. In 1968 bouwden ze een 
kleine meubeltoonzaal en in 1969 werden Gerard, 
Joop en Jan gedrieën directeur van het bedrijf. 
Vader H.A. van Berkesteijn werd commissaris-
adviseur. In 1975 werd de zaak in Weert tegen een 
goede prijs verkocht.
Na die tijd ging de meubelproductie achteruit door 
concurrentie uit landen als Polen, Turkije en Italië 
waar dezelfde soort meubels werden gemaakt door 
personeel dat veel lagere lonen kreeg. Ook de an-
dere Waddinxveense meubelfabrieken hadden met 
die concurrentie te maken met als gevolg dat de 
hele Waddinxveense meubelproductie op zijn eind 
begon te lopen. De directie besloot daarom een 
andere koers te varen. Het bedrijf kocht een stuk 
grond van een naastgelegen boerderij en bouwde 

daarop een nieuwe toonzaal van 4.000 m2, die in 
1980 geopend werd. Van Berkesteijn ging zich toe-
leggen op de groothandel in meubelen en stopte 
met de fabricage ervan. 

Veertig jaar
Dhr. Mulleman en zijn zwagers leidden het bedrijf 
gedurende veertig jaar en stopten in 1991. Ze 
deden de zaak over aan Hugo van Berkesteijn, de 
zoon van Joop. De omstandigheden in de branche 
zorgden er echter voor dat Hugo het verstandig 
vond in 2011 te stoppen met de meubeltoonzaal. 
Hij verhuurt deze en de fabrieksgebouwen nu aan 
derden: in de vroegere toonzaal vindt men tegen-
woordig tuinmeubelen (Buitenhof) en op de plek 
van de fabriek zijn nu Mulder Mazda, Party Thuis 
Service en De Keukenloods gevestigd. 
In Mullemans jeugd was eenvoud troef, later zag 

Het idyllisch wit huisje waar de familie Van Berkesteijn woonde, geschilderd door J. Guérain,
plateelschilder te Gouda. Bron: familiearchief. 

Fabriekscomplex Van Berkesteijn 1950
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hij dat door de verbetering van de economie het le-
ven luxueuzer werd. In de tijd dat hij mede leiding-
gaf aan het bedrijf, groeide de meubelindustrie, 
een groei die begon bij de wederopbouw na de 
oorlog. Met de meubeltoonzaal kreeg het bedrijf 
ook een chiquere uitstraling.
Dhr. Mulleman wist al vroeg wat hij wilde en was 
heel doortastend. Dat kwam hem onder meer 
van pas bij de beslissing een meubelfabriek en 

-toonzaal te bouwen in Weert en die later weer 
te verkopen. Hij prijst zich verder gelukkig dat de 
familieverhoudingen tijdens de driekoppige directie 
altijd prima bleven. De verstandhouding met het 
personeel was ook heel goed. De medewerkers 
waren erg trouw, werkten er vaak vijfentwintig, 
veertig of zelfs vijftig jaar, en vierden de jubilea 
gezamenlijk.

Maatschappelijk
Samenwerken met mensen heeft Mulleman altijd 
geboeid. Dat kwam hem goed van pas bij de 
verschillende zakelijke functies die hij bekleedde. 
Hij was bestuurlijk actief bij onder meer de 
werkgeversvereniging ‘de Industriële Club’ van 
Waddinxveen, de Centrale Bond van Meubelfabri-
kanten, de vakbeurs Meubelen in de Jaarbeurs (elk 
jaar 55.000 m2 beursoppervlak) en de Kamer van 
Koophandel.
Dat hij al vroeg was betrokken bij de verkennerij 
is al eerdergenoemd, verder was hij dertig jaar 
lid van het kerkkoor en actief als kerkbestuurder 
van de St.-Victorkerk. Namens die kerk was hij 
betrokken bij de bouw (samen met de toenmalige 
gereformeerde kerk) van de Ontmoetingskerk in 
1968. Het kwam hem daarbij goed van pas dat 
hij een goed zakelijk en persoonlijk contact had 
met burgemeester Van der Hooft. En ook nu nog is 
Mulleman met o.a. zijn voorzitterschap van de be-
wonerscommissie van Gouwestaete een bezig man.
Voor al zijn bestuurlijke activiteiten werd hij op 14 
augustus 1989 benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. <

Hugo van Berkesteijn neemt de zaak over met van links naar rechts Hugo van Berkesteijn, Gerard Mulleman 
en de broers Joop en Jan van Berkesteijn. Bron: familiearchief.

De nieuwe toonzaal
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Soms dient een historisch onderwerp zich bij toeval 
aan. Onlangs kreeg uw redacteur een artikel van 
Frans Bos onder ogen over de Waddinxveense be-
stuurscrisis in 2003. Hij was in die tijd politiek actief 
als fractievoorzitter van de toen nieuwe partij Weer-
baar Waddinxveen. Het artikel maakte nieuwsgierig 
en leidde tot het besluit nader onderzoek te doen 
naar de kwestie. 
Maar de vraag is, of een artikel over een zaak uit 
2003 niet te snel komt. Veel spelers zijn immers 
nog onder ons en de ervaring leert dat crises 
persoonlijke pijn kunnen veroorzaken, pijn die niet 

Een crisis ontstaat niet zomaar en heeft zelden slechts één oor-
zaak. Eerder is er sprake van meerdere fricties die afzonderlijk 
misschien prima zijn op te lossen maar die, als ze onvoldoende 
aandacht krijgen, samen een brandgevaarlijk mengsel opleve-
ren. Het is dan wachten op een aanleiding die de zaak tot ont-
branding brengt.
In deze bijdrage komen de fricties aan de beurt die samen dat 
brandgevaarlijke mengsel opleverden. Een tweede bijdrage richt 
zich op de crisis zelf en de afwikkeling daarvan.

Piet Smit

Bestuurscrisis 2003
Hoe in Waddinxveen de bestuurstrein uit de rails liep

zomaar is verdwenen. En was het rapport van Ed 
van Thijn, die in opdracht van het college de crisis 
onderzocht en aanbevelingen voor de oplossing 
deed, niet duidelijk genoeg?
Bestuurlijk een crisis oplossen en hetzelfde feno-
meen vanuit een historische invalshoek beschrijven, 
dekken elkaar niet volledig. Ik ben er dus toch 
maar aan begonnen. De kranten uit die tijd riepen 
al een bepaald beeld op, een beeld dat werd 
aangevuld of gecorrigeerd door deels vertrouwe-
lijke collegeverslagen, interviews met spelers uit die 
tijd1 en ambtelijke stukken uit het gemeentearchief. 

1 Gesproken is met P. Kruijk en H. ten Zijthoff, beiden ambtenaar in die tijd (Ten Zijthoff was toen secretaris  
  van de ondernemingsraad). Voorts waren er gesprekken met de oud-wethouders W.H.K. Dijksterhuis en
  T. van der Torren.

VVD-wethouder Maria Wientjens
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De interviews, of de verzoeken daartoe leerden dat 
de kwestie nog steeds gevoelens van onbehagen 
oproept. Zo hadden de toenmalige burgemeester 
Fedde Jonkman en de gemeentesecretaris uit die 
tijd, mevrouw Ingrid Wijers, er geen behoefte aan 
vragen te beantwoorden.

Proloog
In de aanloop naar de verkiezingen van 2002 
dienden zich al fricties aan die hun schaduw voor-
uitwierpen op de collegeperiode die volgde. 
Zo was er frictie binnen de VVD, tot dan de grootste 
partij met zes zetels in de raad. De fractievoorzitter 
van die partij en tevens woordvoerder ruimtelijke 
ordening, Titus van der Torren, was ontevreden 
over VVD-wethouder Maria Wientjens, in het bij-
zonder over haar aanpak van het nieuwe centrum. 

Inmiddels ging het om de versie die ‘Van Petteplas 
tot Gouwe’ heette en de opvolger was van het plan 
‘De Nieuwe Passage’2. Van der Torren was van 
mening dat mevrouw Wientjens de eer aan zichzelf 
moest houden als zicht op concreet resultaat 
uitbleef. Dat ging de rest van de VVD-fractie en 
-bestuur te ver. Van der Torren werd het woord-
voerderschap voor ruimtelijke ordening ontnomen. 
Een breuk was het gevolg en Van der Torren ging 
vanaf eind 2001 verder als onafhankelijk raadslid. 
In die hoedanigheid bleef hij felle kritiek uiten op 
de centrumaanpak van Wientjens, daarbij overi-
gens gesteund door vrijwel alle andere partijen. 
Toen Wientjens in de laatste raadsvergadering 
uiteindelijk moest toegeven dat haar centrumplan 
niet haalbaar was3 en de burgemeester dat een 
gemeenschappelijke collegeverantwoordelijkheid 

noemde, wreef Van der Torren nog eens extra zout 
in de wond door tegen de burgemeester te zeggen: 
“Schuif niet de schuld af op het hele college want 
zij is de politiek verantwoordelijke wethouder”4. 
Van der Torren wist toen nog niet dat hij later als 
wethouder de degens zou kruisen met Wientjens, 
toen zij de voorzitter was geworden van de sterk 
gereduceerde VVD-fractie. 
Bij D66 was het evenmin koek en ei. D66-raadslid 
Frans Bos liet op 15 maart 2001 via een mail 
gericht aan enkele partijgenoten weten dat hij niet 
langer kon samenwerken met Ivonne van Went, 
voorzitter van de D66-fractie in de raad. De mail 
werd door een van de geadresseerden anoniem 
bezorgd bij het dagblad Rijn en Gouwe waardoor 
het partijbestuur de mogelijkheid werd ontnomen 
de gerezen problemen in eigen kring op te lossen. 
Frans Bos besloot vervolgens als onafhankelijk 

2 Over de Waddinxveense centrumgeschiedenis schreven Martin Kraaijestein en Bert J. Woudenberg het boek 
  ‘Van winkelstrips tot Gouweplein’.
3 De deskundigen die het college had ingehuurd constateerden onder meer: “Als partijen er niet in slagen,  
  eendrachtig met open begroting en in onderling vertrouwen, te werken aan een volledig nieuwe planopzet, 
  dan lijkt er geen uitweg uit de impasse”. 
4 Weekblad voor Waddinxveen, 6 maart 2002.

PCW

VVD

PvdA

CDA

D66

WeWa

Totaal

1998

5

6

5

3

2

-

21

2002

5

3

3

4

2

4

21

2006

5

4

5

4

1

2

21

Zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen in de jaren 1998, 2002 en 2006.
Bron: Wikipedia pagina Waddinxveen

Titus van der Torren. Bron: Van winkelstrips tot Gouwe-
plein door Martin Kraaijestein en Bert J. Woudenberg.
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raadslid verder te gaan en zijn zetel niet terug te 
geven aan zijn voormalige partij. 
In hetzelfde jaar dat de ruzies binnen de fracties 
van de VVD en D66 leidden tot afsplitsingen van 
raadsleden, namen enkele Waddinxveners het 
initiatief tot de oprichting van een lokale partij, 
Weerbaar Waddinxveen (WeWa). De ironie wil dat 
begin 2001 in het Weekblad voor Waddinxveen 
een artikel5 stond waarin plaatselijke politici hun 
mening gaven over het fenomeen lokale partij. Ze 
erkenden dat onvrede over de gemeentepolitiek en 
de plaatselijke machtsverhoudingen aanleiding kon 
zijn voor de oprichting van een plaatselijke partij 
en dat die voor de bestaande politieke partijen 
een uitdaging zou opleveren na te denken over het 
eigen functioneren. Eenmaal in de raad, zo was de 
verwachting, zou ze geen lang leven hebben. 
WeWa was net op tijd om mee te doen met de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Van der 
Torren en Bos werden lid, Van der Torren zelfs lijst-
trekker, Bos kwam op plaats drie van de kieslijst. 
Belangrijk thema was het ongenoegen over de 
gang van zaken met betrekking tot de centrum-
plannen.
Het centrum vormde ook een belangrijke aanlei-
ding om Hans Barth6 op het D66-schild te hijsen. 
Hij werd gezien als de persoon die de centrumont-
wikkeling weer op gang zou kunnen brengen. Dat 
zagen meer Waddinxveners want hij kreeg zoveel 

voorkeursstemmen dat men later bij de collegevor-
ming moeilijk om hem heen kon. 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 6 
maart in 2002 verraste velen (zie tabel). De grote 
winnaar was WeWa die vanuit het niets met vier 
zetels in de raad kwam. Grote verliezers waren de 
VVD en de PvdA. De VVD verloor drie zetels. Me-
vrouw Wientjens zocht de verklaring voor het ver-
lies vooral in de wijze waarop ze onder vuur had 
gelegen over het centrumplan. Dat het negatieve 
rapport over de financiële haalbaarheid van het 
centrumplan net voor de verkiezingen verscheen, 
droeg volgens haar evenmin bij aan een goed 
resultaat. De PvdA meende dat het verlies van twee 
zetels paste in de landelijke trend. 

Het college
De dag na de verkiezingen begonnen de colle-
geonderhandelingen, eerst met zes partijen, later 
haakten de twee verliezers VVD en PvdA af. De 
sfeer was steeds prima, men was het snel eens over 
elf topprioriteiten, niemand stond elkaar in de weg 
en de zetelverdeling vormde evenmin een pro-
bleem, aldus burgemeester Jonkman. Dat Barth het 
centrum onder zijn hoede zou krijgen lag voor de 
hand: hij was als het ware voor die functie gekozen 
en geen van de andere kandidaten belemmerde 
hem daarbij.7

Al op 24 april kon het nieuwe college zich pre-

5 Weekblad voor Waddinxveen, 21 februari 2001.
6 Hans Barth is op 7 november 2007 overleden.

Van Petteplas tot Gouwe. Bron: Van winkelstrips tot Gouweplein door Martin Kraaijestein
en Bert J. Woudenberg.

7 Weekblad voor Waddinxveen, 24 april 2002
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senteren aan de raad. Naast burgemeester Fedde 
Jonkman bestond het uit Wiebrand Dijksterhuis 
(PCW), Dorenda Gerts (CDA), Titus van der Torren 
(WeWa) en Hans Barth (D66). Van der Torren en 
Barth kozen voor een parttimewedhouderschap 
(vijftig procent), een al veel langer bestaande 
mogelijkheid waarvan in Waddinxveen toen voor 
het eerst gebruik werd gemaakt. Beide parttime-
wethouders hadden een bedrijf waarvan ze geen 
afstand wilden en konden nemen en waren van 
mening dat het fulltime wethouderschap alleen ac-
ceptabel zou zijn zonder nog een baan erbij.
Wat de portefeuilleverdeling betreft is in dit kader 

van belang dat Van der Torren onder meer ruimte-
lijke ordening uitgezonderd het centrum onder zijn 
hoede kreeg, Barth projectwethouder werd voor 
het centrum en burgemeester Jonkman personeels-
zaken ging beheren. Laatstgenoemde nam ook 
de ruimtelijke ordening voor zijn rekening van het 
gebied Kroesweg-Bredeweg-Plasweg-6e tochtweg. 
In dat gebied had Van der Torren bezittingen en 
men wilde zo de schijn van belangenverstrengeling 
voorkomen.
De gemeenteraad verklaarde zich die dag akkoord 
met het voorgestelde college en benoemde de 
wethouders.

Frans Bos nog lid van D66
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Het Collegeprogramma
Van Thijn vermeldt in de inleiding van zijn rapport 
dat het college een veelbelovende start maakte op 
basis van een verfrissend programma.8 Het was 
een programma met elf topprioriteiten (zie tabel) 
op hoofdlijnen en met een financiële paragraaf die 
zich ook beperkte tot hoofdlijnen. Achteraf consta-
teert Dijksterhuis dat het misschien allemaal te snel 
is gegaan en dat men vanuit een zekere naïviteit 
heeft gedacht dat het allemaal wel zou lukken. Dat 
bleek niet het geval.
Toen het programma in concreet beleid moest wor-
den omgezet, dienden zich twee hoofdproblemen 
aan. De ambtelijke organisatie was onvoldoende 
toegesneden op de uitvoering van het beoogde 
programma en de financiële ruimte bleek niet 
toereikend om naast de elf topprioriteiten ook nog 
bestaand, oud beleid te realiseren.
Het eerste probleem leek aanvankelijk nog mee 
te vallen. Op 23 juli 2002 vond een bespreking 
plaats tussen het college en het management-
team dat naast de gemeentesecretaris bestond 
uit de directeuren van de Stafsector ondersteu-
ning en Beleid (SOB), de sector Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Dienstverlening (MOD) en de 
sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB)9. In 

een verslag van die bespreking over het con-
ceptbeleidsplan valt over de personele capaciteit 
weinig te lezen. Alleen dat in de sector ROB voor 
de uitvoering van de werkzaamheden voor het 
centrum geen technische capaciteit is geraamd 
en dat die niet is meegenomen in de prioriteit als 
te dekken post. De eindconclusie is desondanks: 
“Binnen de nu geraamde middelen is voldoende 
capaciteit te leveren om het beleidsplan voor wat 
betreft de Topprioriteiten en de Wettelijke Taken 
uit te voeren”. Die conclusie blijkt te voorbarig. Zo 
noemt Van Thijn later in zijn rapport een ambtelijke 
inventarisatie die concludeerde dat de sector Ruim-
telijke Ordening en Beheer wel twaalf tot achttien 
voltijdsbanen te kort kwam. Of de resultaten van 
deze inventarisatie het college ooit hebben bereikt, 
is niet duidelijk geworden. Wel valt regelmatig in 
collegeverslagen te lezen dat er problemen zijn met 
de beschikbare capaciteit.
De financiële ruimte baart op 23 juli 2002 al meer 
zorgen. Het college constateert onder meer twee 
problemen. Er valt weinig onderscheid meer te 
maken in financieel volume tussen de topprioritei-
ten en de overige punten uit het programma en het 
financiële beeld tijdens de collegeonderhandelin-
gen zag er rooskleuriger uit dan nu het geval blijkt 
te zijn. Zo vallen de inkomsten uit het gemeente-
fonds tegen, kosten de wettelijke taken meer geld 
en is nog onvoldoende helder of de gedachte dat 
nieuw beleid het oude ook financieel kan vervan-
gen uitvoerbaar is. Het komt er dus op neer dat de 
collegeonderhandelingen zijn gevoerd op basis van 
onvolledige financiële informatie. Een zin uit het 
voornoemde verslag spreekt boekdelen: “De voor-
calculatie 2003 op grond van het bestaand [beleid] 
inclusief de daarbij aangegeven knelpunten was 
nog niet bekend tijdens de onderhandelingen”.
Na dit te hebben vastgesteld, worden de toppri-
oriteiten besproken en van financiële randvoor-
waarden voorzien. Het college gaat uit van een 
kader stellend tekort van maximaal een miljoen 
euro waarvoor dekking gevonden moet worden en 
handhaaft de elf topprioriteiten.
Dat het financieel niet helemaal snor zit, komt naar 
buiten als burgemeester Jonkman in de raadscom-
missie Veiligheid en Bestuurlijke zaken aangeeft 
dat de topprioriteiten onder financiële spanning 
staan. Hij ziet als een van de oplossingen fasering 
ervan.10 De kwalificatie van de oppositiepartijen 
VVD en PvdA dat het collegeprogramma luchtfiet-
serij11 is, blijkt achteraf dus niet helemaal uit de 
lucht gegrepen. 
Voor het verstaan van de bestuurscrisis is hier 
van belang te weten dat het ambtelijk apparaat 

D66 raadslid Ivonne van Went. Bron: Van winkelstrips tot Gouweplein door Martin Kraaije-
stein en Bert J. Woudenberg.

8 Het eindrapport van Van Thijn over zijn onderzoek naar de in Waddinxveen gerezen bestuurlijke problemen 
9 Verslag bespreking college met managementteam op 23 juli 2002
10 Weekblad voor Waddinxveen, 17 juli 2002
11 Weekblad voor Waddinxveen, 1 mei 2002
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kennelijk niet in staat was tijdig, dus vóór de col-
legeonderhandelingen, volledige informatie aan 
te leveren. Daar komt bij dat het college, toen 
duidelijk was dat er financiële spanning op het 
gewenste programma stond, de gelegenheid tot 
bijsturing onvoldoende benutte. Bij dat laatste zal 
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld dat men zich 
tegenover de oppositie niet gewonnen wilde geven.

Invloeden op ambtelijke organisatie
Problemen met de capaciteiten van de ambte-
lijke organisaties ontstonden niet alleen door het 
collegeprogramma. Zo vermeldt burgemeester 
Jonkman in zijn nieuwjaarstoespraak in 200112 al 
dat er een personeelstekort is, een tekort waaraan 
het college ongetwijfeld zelf heeft bijgedragen. Zo 
werd in 2000 besloten, door het vorige college 
dus, f 1.175.000 op personeel te bezuinigen. 
En de ondernemingsraad adviseerde negatief 
over de herziene begroting van 2003 vanwege 
de in zijn ogen onvoldoende onderbouwing van 
een voorgenomen bezuiniging van e 400.000, 
waarvan o.a. e 120.000 op personeel, e 175.000 
op bedrijfsvoering en e 30.000 op vermindering 
inhuur derden13. 
Is de politieke ambitie van een college nog een 
keuze, aan andere eisen die aan het gemeen-
tebestuur werden gesteld, viel niet te ontkomen. 
Waddinxveen was tot dan toe vooral een beheer-
gemeente waarin de routinematige aanpak van 
de dagelijkse gang van zaken domineerde en 
men zich vooral richtte op het ‘bedienen’ van de 
burgers met onder meer vergunningen, paspoor-
ten, bijstand etc. Onder die omstandigheden was 
het volgens Dijksterhuis nog geen probleem dat er 
nogal wat zelfstandige koninkrijkjes waren.
Waddinxveen kreeg echter ruimte zich verder te 
ontwikkelen toen de grens van het Groene Hart 
waarbinnen een bouwverbod gold, minder strak 
om het dorp kwam te zitten. Daardoor werd wo-
ningbouw in de Triangel mogelijk. Daarnaast kreeg 
Waddinxveen belang bij de ontwikkelingen in de 
polder Zuidplas, zoals de westelijke randweg, de 
behoefte aan meer ruimte voor de glastuinbouw en 
de inrichting van bedrijventerreinen. Een routine-
matige aanpak volstond niet meer. Gevraagd wer-
den onder meer flexibiliteit, projectgericht werken 
en een strakke aansturing, eisen die ook al voor de 
ontwikkeling van het centrum golden. De ambte-
lijke organisatie was daar nog niet aan toe.
Een tweede, eveneens onvermijdelijke ontwikke-
ling was de introductie in 2002 van het dualisme. 
De rollen, taken en posities van de raad en het 
college werden gescheiden en ook de raad kreeg 
een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning 
van het raadswerk. Wethouders waren dus geen lid 

meer van de gemeenteraad, er kwam een griffier 
voor de ambtelijke ondersteuning van de raad, 
een raadspresidium bestaande uit de fractievoorzit-
ters bepaalde onder voorzitterschap van de nestor 
(oudste raadslid) zelf de agenda van de raad. Die 
nestor werd mevrouw Wientjens. Dat maakte de 
organisatie van de ambtelijke werkzaamheden 
extra ingewikkeld.
Er kwam in die periode dus veel op het ambtelijk 
apparaat af met als gevolg veel druk op de ketel. 

Organisatieontwikkeling
Er moest echt iets gebeuren, dat was ook burge-
meester Jonkman, die over personeelszaken ging, 
wel duidelijk. Een belangrijke gelegenheid deed 
zich voor toen de zittende gemeentesecretaris 
C.A.P.M. Loose met pensioen ging. Een nieuwe 
gemeentesecretaris moest de ontwikkelkar gaan 
trekken. De headhunter die op pad werd gestuurd 
met een passende profielschets kwam onder meer 
met mevrouw I.P.W.I. Wijers als mogelijke kandi-

12 Weekblad voor Waddinxveen, 10 jan 2001
13 Brief ondernemingsraad aan het college, 28 januari 2003

Hans Barth.
Bron: Van winkelstrips tot
Gouweplein door Martin
Kraaijestein en Bert J.
Woudenberg.
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daat. Mevrouw Wijers was relatief jong, had wel 
ervaring als gemeenteambtenaar (Breda) maar 
niet als gemeentesecretaris. Wel had zij volgens de 
headhunter laten zien dat zij “…door middel van 
een goede samenwerking veranderingen tot stand 
kon brengen.”14 Met instemming van college en 
ondernemingsraad werd mevrouw Wijers benoemd 
tot gemeentesecretaris.
Zij ging in het najaar van 2002 direct flink aan 
de slag en presenteerde snel een heldere notitie 
waarin zij haar visie gaf op wat er gebeuren moest 
met de organisatie. Ook kreeg zij voor elkaar dat 
met instemming van de ondernemingsraad (18 no-
vember 2002) het mandaat voor wat de integrale 
vacaturevulling15 werd genoemd, bij het onder 
haar leiding staande managementteam kwam te 
liggen. Dat versterkte dus haar positie.
Toch komt er steeds meer zand tussen de raderen. 
Burgemeester Jonkman en mevrouw Wijers heb-
ben wel eenzelfde soort beeld voor ogen van de 
gewenste eindsituatie, maar verschillen over het 
tempo waarin die bereikt moet worden. Mevrouw 
Wijers wil veel sneller dan Jonkman. Daarnaast 
ontstaat er frictie met de leden van het manage-
mentteam over haar positie. Zij ziet zichzelf vooral 
als algemeen directeur en dus de baas van het ma-
nagementteam terwijl de leden van dat team haar 
liever als coördinator zien om zo hun eigen rol en 
invloed te kunnen behouden. In dat conflict steunen 
burgemeester en wethouders haar onvoldoende 
zodat de onduidelijkheid blijft bestaan.
De grote aandacht die de ambtelijke organisatie 
zo opeist, zorgt ervoor dat mevrouw Wijers zich 
minder bezighoudt (of kan houden?) met haar rol 
als ondersteuner van het college. Een gevolg is dat 
wethouders buiten de hiërarchie om steeds vaker 
direct communiceren met de betrokken ambte-
naren, iets wat het er voor mevrouw Wijers niet 
gemakkelijker op maakt. Vooral Barth gaat in dit 
opzicht zijn eigen gang.
Toenemende onvrede over de prestaties van de top 
van de ambtelijke organisatie beïnvloedt de on-
derlinge verhoudingen binnen het college negatief. 
Volgens Dijksterhuis komt het voor dat in college-
vergaderingen bepaalde wethouders hun ongeduld 
en onvrede richting ambtenaren nogal duidelijk 
uiten. Daar is niet elk collegelid van gediend. Van 
der Torren erkent dat het er nogal eens heftig aan 
toe ging maar bestrijdt dat er grenzen werden 
overschreden.

Op 15 januari 2003 komen de burgemeester en 
het managementteam bij elkaar om onder meer 
over de verhouding met het college te spreken16. 
Verschillende ongenoegens komen op tafel. Zo 
ontbreekt het gevoel dat men gezamenlijk voor 
dezelfde klus staat en vindt men dat er alleen wordt 
opgelegd en niet echt gecommuniceerd. Volgens 
mevrouw Wijers heeft men in de organisatie best 
zelfkritiek, maar het college vindt dat het niets fout 
doet. De medewerkers worden zo op een oneigen-
lijke manier onder druk gezet.
De burgemeester zegt toe dat hij in het college de 
verhouding met het managementteam wil bespre-
ken. Mevrouw Wijers verwacht daar niet veel van. 
Zij zegt dat de wethouders dit bij voorbaat al niet 
serieus zullen nemen omdat zij een ambitie van 
een grote stad hebben maar slechts het geld van 
een dorp.
Dit verslag maakt duidelijk dat de verhoudingen 
dan al behoorlijk verstoord zijn en dat mevrouw 
Wijers op dat moment het hoofd al in de schoot 
gelegd lijkt te hebben. 

Openbare incidenten
Naast de verschillende uitingen van wederzijds 
ongenoegen die in het algemeen binnenskamers 
bleven, kregen drie incidenten de nodige publici-
teit.
Zo is er de schuur van wethouder Van der Torren. 
Van der Torren bezat grond in de gemeente Wad-
dinxveen, iets waar rekening mee was gehouden in 
de afgesproken portefeuilleverdeling. Burgemeester 
Jonkman was in deze kwestie dus aan zet. Van 
der Torren had al voor zijn aantreden vergunning 
gevraagd voor de bouw van een nieuwe loods, 
maar in de zomer van 2002 was er nog steeds 
geen beslissing genomen. De aannemer, een 
specialist in de bouw van hallen en loodsen, was 
het wachten beu en maakte alvast een begin met 
de voorbereidingen voor de bouw. De ambtenaar 
belast met Bouw- en Woningtoezicht in Wad-
dinxveen, die ook actief was voor een bureau in 
Capelle aan de IJssel dat constructieadviezen gaf 
voor de bouw, vond pas in de zomervakantie tijd 
om de vergunning af te doen. Naar zijn inzicht, ge-
baseerd op de normen die zijn bureau in Capelle 
aan de IJssel hanteerde, was de constructie te licht, 
een inzicht dat de ervaren bouwer niet deelde, 
wat hij ook duidelijk te verstaan gaf. De betrokken 
ambtenaar dreigde daarop de bouw stil te leggen 

14 Verslag overleg op 4 april 2003 dat tot doel had de benoeming van mevrouw Wijers te evalueren. 
   Het overleg stond onder voorzitterschap van mevrouw Gerts.
15 Volgens Ten Zijthoff: Integrale afweging bij een vacature hield verband met bezuiniging en terughoudend-
   heid in het aannemen van medewerkers. Een vacature kon alleen maar vervuld worden als deze integraal 
   afgewogen werd ten opzichte van andere werkzaamheden/vacatures - er moesten dus keuzes gemaakt 
   worden.
16 Verslag van de bespreking van het managementteam met de burgemeester op 15 januari 2003

Wiebrand Dijksterhuis
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en zocht hierover, tegen de gemaakte afspraken 
in, direct contact met Van der Torren. Die verwees 
de ambtenaar in duidelijke bewoordingen naar de 
burgemeester. In het collegeverslag van 17 septem-
ber 2002 valt te lezen dat het college de bouwver-
gunning heeft goedgekeurd. Apart vermeld wordt 
dat “Wethouder Van der Torren […] zich [heeft] 
onthouden van deze besluitvorming.”17

Hiermee was de kous echter niet af. In het Week-
blad voor Waddinxveen van 23 oktober 2002 
verschijnt onder de kop: “College vindt aantal VVD 
vragen (sic) over loods wethouder suggestief en 
grievend” een artikel waarin mevrouw Wientjens 
vragen stelt over de fundering van de loods en 
over de procedure rondom vergunningverlening 
daarbij suggererend dat er sprake zou zijn van 
belangenverstrengeling. Het college werpt deze 
suggestie verre van zich. Dat weerhoudt de PvdA 
er niet van om in het Weekblad voor Waddinxveen 
van 4 december 2002 nog een keer kritiek te uiten 
op de gang van zaken rondom de vergunning-
verlening. Terugkijkend op deze zaak constateert 
Van der Torren dat het niet gebruikelijk was dat 
een dergelijk bouwdossier bij mevrouw Wientjens 
terecht kwam18. 
Twee andere incidenten betroffen wethouder Barth. 
Het voorbereidingsbesluit voor het gebied dat 
toen nog onderdeel uitmaakte van het voorziene 
centrumplan, had op 14 februari 2003 verlengd 

moeten worden, maar het voorstel daartoe werd te 
laat aan de raad voorgelegd. Een dergelijk voor-
bereidingsbesluit moet telkens na een jaar verlengd 
worden om ongewenste bebouwing te voorkomen. 
Inmiddels had een projectontwikkelaar kans gezien 
enkele percelen in het gebied te kopen. Bij de 
bespreking in de raadsvergadering was Barth niet 
aanwezig. Wethouder Van de Torren verving hem 
en maakte duidelijk dat de betreffende afdeling het 
te laat had gezien en Barth het probleem zelf had 
ontdekt19. 
In een interview in de Goudse Courant van 22 
februari 2003 bespreekt hij de gang van zaken 
betreffende het voorbereidingsbesluit en stelt 
onder meer dat de ambtenaar op de werkvloer 
geen blaam treft maar dat het managementteam 
verantwoordelijk is. Daarnaast vertelde hij dat hij 
zich zorgen maakt over het ambtelijk apparaat in 
Waddinxveen. “Bij Waddinxveen horen de riemen 
waarmee je moet roeien. Maar ik heb weleens het 
idee dat de riemen een maatje te klein zijn.”
Beide voorvallen vormden voor het management-
team en de afdelingshoofden (het niveau onder 
de directeuren) aanleiding zich direct en schriftelijk 
met hun ongenoegens tot het college te wenden20.

Brandgevaarlijk
De verhoudingen zijn in het eerste kwartaal van 
2003 dus behoorlijk verstoord. Het college is 
ontevreden over de prestaties van het ambtelijk ap-
paraat en de nieuwe gemeentesecretaris slaagt er 
in de korte tijd die ze de functie heeft niet in om de 
zaak op de rails te krijgen. Ze wordt daarbij onvol-
doende ondersteund door het college als geheel en 
tegelijkertijd tegengewerkt door het management-
team dat haar de positie van directeur (die dus de 
baas is) betwist. Zo ontstaan er ergernissen bij de 
ambtenaren richting wethouders, bij de wethouders 
richting ambtenaren, tussen wethouders onderling 
en tussen wethouders en de burgemeester. Laatst-
genoemde treedt in hun ogen niet voortvarend 
genoeg op bij de noodzakelijke ontwikkeling van 
het ambtenarenapparaat. Dat sommige twistpun-
ten de openbaarheid halen, versterkt de onvrede 
nog meer.
Er moet dus iets gebeuren. Het is dan ook de 
bedoeling van de burgemeester om de op 15 
januari beloofde bespreking te organiseren tussen 
managementteam en de wethouders. Dat moet ge-
beuren op de collegevergadering op 4 maart. Ter 
ondersteuning van de organisatieontwikkeling heeft 
mevrouw Wijers, naar wordt aangenomen in over-
leg met de burgemeester, het in 2002 opgerichte 
organisatieadviesbureau Fronton uit Oudewater 
voor e 98.000 ingehuurd. De eigenaar van dat 
bureau zal tijdens de bespreking aanwezig zijn.

Wordt vervolgd <

17 Collegeverslag 17 september 2002
18 Gesprek met Van der Torren op 23 oktober 2017
19 Weekblad voor Waddinxveen 26 februari 2003
20 Komt in deel 2 aan de orde

Burgemeester Fedde Jonkman
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Gerard Okkerse met een paar jongens. Voor hem het traditionele Waddinxveense speelgoed.
(ca 1905, Collectie HGW)

Het begin
In snel tempo maakte hij daar zijn eerste speel-
goed, twaalf hobbelpaarden. Die bond hij 
achterop de fiets en ging ermee naar de Franse 
Bazaar in Utrecht. Aan deze winkel verkocht hij 
ze allemaal. Zijn tweede klant was wat verder 
fietsen, naar Arnhem. En ook daar verkocht hij zijn 
speelgoed. En zo werkte hij door, met al snel wat 
jongens erbij. Er kwam steeds meer personeel, ook 
zijn vrouw werkte mee. Zij had in de keuken aan 
de ene kant het fornuis en aan de andere kant een 

Gerardus Okkerse werd op 27 december 1877 geboren in Broek1  
te Waddinxveen. Zijn vader Cornelis was arbeider, zijn moeder 
Saskia Kraan huisvrouw. Hij kreeg waarschijnlijk een opleiding 
als speelgoedmaker of timmerman. Toen de baas van het speel-
goedfabriekje waar hij werkte failliet ging, leende Gerard fl.100 
van een houthandelaar en begon voor zichzelf. Volgens de be-
schrijving was zijn nieuwe werkplaats een soort konijnenhok aan 
de Zuidkade, die later werd omgedoopt tot Wilhelminakade.

Bart Wiekart

Gerard Okkerse
Waddinxveens speelgoedmaker werd een groot ondernemer

werkbank en verf. Oudste zoon Cees (1906) kreeg 
van zijn moeder tussen het schilderen van twee 
stukken speelgoed door zijn voeding, en hij mocht 
schommelen op de trapzaag. Het meeste werk 
bleef handwerk, al werd er al wel snel gezocht 
naar een soort systeemproductie. Na 1916 werden 
de bedrijfsgebouwen steeds verder uitgebreid. 
Aan en bij het huis kwamen afdaken, schuren en 
werkruimtes.
Het eerste speelgoed van Okkerse was het traditio-
nele werk zoals dat al minstens een eeuw in Wad-

1 Broek werd in 1870 onderdeel van de fusiegemeente Waddinxveen waarin Noord-Waddinxveen,
  Zuid-Waddinxveen en Broek werden samengevoegd. Broek was het deel dat zich overwegend ten oosten
  van de Gouwe bevond. 

OKWA-poppenhuis uit 1974. 
Bron: Die Puppenstuben-

sammlerin
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dinxveen gemaakt en verkocht werd. Omstreeks 
1800 was het Waddinxveense speelgoed al goed 
bekend, want schippers die over de Gouwe voeren 
kochten het op en verkochten de handel vanaf hun 
boten door. Aanvankelijk kwam alle productie van 
thuiswerkers. De eerste fabriekjes ontstonden later, 
in het midden van de negentiende eeuw. Om-
streeks1911 waren er negen speelgoedbedrijfjes, 
waarvan er vier veel groter waren dan die van de 
thuiswerkers. Het grootste, mogelijk Sliedecht, had 
tegen de dertig arbeiders, het kleinste drie. 
Okkerse had jonge jongens in dienst, zoals we 
op de foto kunnen zien. Het bedrijf had in 1927 
vierentwintig mensen in dienst, dus de groei ging 
niet heel snel. Maar omdat de arbeiders niet meer 
complete stukken maakten maar in eenvoudige 
productielijnen werkten, zal de productie toch flink 
zijn toegenomen. 
In 1928 besloot de gemeenteraad van Waddinx-
veen een film te laten maken over de Waddinx-
veense industrie. Okkerse deed mee en op deze 
film is te zien dat het speelgoed in delen werd 
gemaakt, die later tot complete stukken werden 
samengevoegd. Ook het schilderen gebeurde in 
een productielijntje.

Grote veranderingen
Omtrent 1930 kwamen er grote veranderingen. 
Een nieuw woonhuis werd gebouwd, met een 
kantoor waardoor de fabriek los kwam te staan. 
Grond werd gekocht voor uitbreidingen en zoon 
Cees kwam met ideeën over de verbetering van 
de productie. Het speelgoed werd rechthoekiger, 
het kreeg andere, rechtere vormen. In de cata-
logus uit 1938 is het goed te zien: een geheel 
nieuwe vormentaal voor het speelgoed, dat nu uit 
gestandaardiseerde blokken hout bestond. Ook 
vergrootte Okkerse het assortiment met huishoude-
lijke producten en rietwerk, of produceerde hij dit 
al en werd het nu breed uitgemeten? Hoe dan ook, 
het legde de firma geen windeieren, want na 1938 
werd de fabriek weer aanmerkelijk uitgebreid om 
aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen.
De verkoop werd in eerste instantie door Gerard 
zelf gedaan, vanuit een grote koffer die hij achter 
op de fiets vervoerde. Hij legde veel contacten. 
Vanaf 1912 was hij te vinden op de beurzen van 
de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht. 
Daarbij richtte hij zich vooral op de sinterklaasin-
kopen. Later verzorgden derden het transport of 

brachten de arbeiders de spullen naar het station 
in Gouda met een grote, stalen boot. Die werd 
voor de fabriek helemaal volgeladen en naar de 
andere kant van de Gouwe geroeid. Vervolgens 
joegen (trokken) een paar man de boot aan een 
lijn naar het station, een reis van anderhalf uur. 
Gerard, samen met een tweede man, fietste dan 
naar het station waar met een handkar de lading 
werd binnengebracht. In al die jaren is de boot ook 
nog een keer omgeslagen. Bestellingen konden 
ook per telefoon worden gedaan, want al aan het 
begin van de jaren twintig beschikte het kantoor 
over telefoon.

OKWA
Na de oorlog kwam de wederopbouw en werd de 
fabriek wederom stevig uitgebreid. Gerard maakte 
dit niet meer mee, hij overleed 24 april 1933 in 
Leiden. Zijn zoon nam het bedrijf over en met groot 
succes. In de jaren vijftig en zestig werd OKWA, 
zoals het bedrijf nu werd genoemd, de grootste 
speelgoedfabriek van Nederland en mogelijk 
zelfs van Europa. Een eigen wagenpark bracht 
de bestellingen rond en haalde ook de producten 
op die niet in Waddinxveen werden gemaakt. Alle 
rietwerk bijvoorbeeld was afkomstig uit Noord-
Brabant. Daarnaast kwam de export op gang: 
OKWA verkocht in België, Duitsland en later nog in 
andere landen.
Zoon Cees overleed in 1961, kleinzoon Cees zette 
het bedrijf voort. Piet Maree ontwierp nieuwe win-
keltjes en poppenhuizen, die er fris en modern uit-
zagen. In die tijd was de enige catalogus van een 
speelgoedwinkel die van OKWA. Maar na 1970 
werd de concurrentie van het plastic speelgoed en 
van Duitse fabrikanten te groot, Met als gevolg dat 
OKWA in 1974 ophield te bestaan. Kleinzoon Cees 
werkte daarna tot zijn pensioen als vertegenwoor-
diger voor Duitse (voormalige) concurrenten.

Duurzaam
Gerard Okkerse is een goed voorbeeld van een 
ondernemer die door hard werken en gebruik van 
moderne inzichten in de productiemethoden een 
grote onderneming kon opzetten. Zijn arbeiders 
bleven lang bij de onderneming werken, ze voel-
den zich er thuis. Ook zijn opvatting, dat speelgoed 
langdurig te gebruiken moet zijn, klinkt inmiddels 
weer modern. Gerard was van mening, dat vaders 
het speelgoed van hun kinderen moesten kun-
nen repareren, zodat het weer aan kinderen en 
kleinkinderen kon worden doorgegeven. Kwaliteits-
speelgoed, dus. En inderdaad is het speelgoed dat 
het Historisch Genootschap inmiddels van OKWA 
verworven heeft bijna onverslijtbaar. Gerard was 
wat dat betreft een ouderwetse handwerksman, 
die een modern bedrijf heeft opgezet dat het zoals 
zoveel andere in de tweede helft van de twintigste 
eeuw niet heeft gered. <
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VERENIGINGSNIEUWS

Van het bestuur
Oud-burgemeester Cremers besteedde bij zijn openbare afscheid uitgebreid aandacht aan het func-
tioneren van onze vereniging. Hij noemde onder meer de activiteiten ter conservering van historisch 
erfgoed en onze inzet bij de verspreiding van kennis over de geschiedenis van Waddinxveen.
Daarbij helpt een nog betere huisvesting waarmee wij ook onze publieksfunctie kunnen opwaarderen. 
Op basis van een door het bestuur vastgesteld programma van eisen zijn wij samen met de gemeente 
op zoek naar mogelijkheden om ons doel dichterbij te brengen. Wij maken hierbij graag gebruik van 
suggesties van onze leden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Zoals u waarschijnlijk gezien hebt is de etalage aan de Marktstraat die onze vereniging gebruikte, 
ontruimd. Een commerciële partij had belangstelling getoond voor deze ruimte. Het bestuur heeft de 
exploitant van het Gouweplein schriftelijk onze erkentelijkheid betuigd voor het gedurende langere tijd 
gratis mogen gebruiken van de etalage.
In dit kwartaal zijn weer twee vertelbanken overgedragen aan de gemeente. Een staat er in het War-
naarplantsoen en een in de Victorwijk. Er zitten nog meer vertelbanken in de pijplijn. In dit verband 
breng ik graag nog een keer de samenwerking met de Vereniging van Passagewinkeliers onder uw 
aandacht. 
Momenteel bereidt een commissie de viering in 2018 van ons vijfde lustrum voor. De commissie kan 
nog versterking gebruiken. Als u een bijdrage wilt leveren aan onze vereniging, ook op andere gebie-
den dan de lustrumviering, aarzel niet contact op te nemen 
Onze vereniging kan alleen functioneren door de belangeloze inzet van velen. Als u dit leest, is de 
decemberbijeenkomst met onze vrijwilligers weer geweest. Ook op deze plaatst geef ik graag blijk van 
onze waardering voor al onze vrijwilligers.
Rest mij alleen nog u allen namens het bestuur een prettige jaarwisseling te wensen.

Leen de Jong, voorzitter bestuur 

Aanwinsten
Via rommelmarkt bierglas op voet van C.P. Broer b.v. en een Delfts blauwe asbak van ‘de Unie’
Mw. T. de Jong vijf oude ansichtkaarten van Waddinxveen.
B. van Helden postbodepak PTT met twee colberts en een pet
J.J.H. Gerts olieverfschilderij ‘molen aan de waterkant’ van J. v.d. Bijl
H. Zwamborn schilderij door H. Zwamborn-Baas van de St.-Victorkerk met theekoepel en kastanje-
boom.
S.M.A. de Voogd postzegelplank die dienst heeft gedaan in het postkantoor Kerkweg-Oost.
Via T. Broer kurkentrekker met opdruk ‘Wijnhandel M. Verzijden’.
W. Benders Glas met opdruk P.V. DE ZWALUW, glas met afdruk Kerkweg met Geref. Kerk en Mulo, 
cognac glas met opdruk gemeentewapen t.g.v. 75- jarig bestaan ondernemingsvereniging
Waddinxveen.
J. Loef plattegrond Waddinxveen 1960.
Via archief Victorkerk huwelijksbijbel Cornelis Kwaak en Jannigje Olie.
G. den Dekker verzilverde boekenlegger in de vorm van de hefbrug, draagmedaille Orde Van 
Oranje-Nassau en twee foto’s van gouden horloge voor vijftig jaar in dienst bij D. Bremmer van C. 
Van Milligen.

Nieuwe leden
J.W. de Jong
A. van Riet
W.C.A. Prins
M. Deen
A.J. Smith
J. van Vliet
R.  Versluis
B. de Romph

J. Mimpen
S.L. de Waardt-Rehorst 
P. van Gorkum
G. Breteler

Burgemeester neemt de vertel-
bank in het Warnaarplantsoen 
in ontvangst. 
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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: D.J. Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
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