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Redactioneel

Wijtze Visser was onlangs in de gelegenheid om het 
echtpaar Verbakel het spreekwoordelijke hemd van het 
lijf te vragen. Jan Verbakel kwam uit een nest waar hard 
werken de norm was en de klant als koning behandeld 
werd. Met dit voorbeeld voor ogen zette hij na de oorlog 
de kleding en manufacturenzaak van zijn vader voort, 
een zaak die hij wist uit te bouwen tot een modern kle-
dingbedrijf gevestigd in een groot pand aan de Gouwe, 
naast het oude gemeentehuis. Tegenwoordig staat er een appartementencomplex.
In de tweede bijdrage informeert Cees Verlooij ons over Paul Rehorst wiens naam wordt ver-
bonden aan een straat in de Glasparel+. Veel woningen en andere gebouwen die vandaag 
nog steeds voor een belangrijk deel het beeld van Waddinxveen bepalen, zijn door zijn bedrijf 
gebouwd.
In de laatste bijdrage rondt uw hoofdredacteur het verhaal over de bestuurscrisis in 2003 af. 
Politiek is niet alleen keuzes maken maar ook tegenstellingen overbruggen, wil die leiden tot een 
effectief bestuur. De ophaalbrug op de voorpagina kan daarvoor als symbool worden gezien.
Ten slotte nog het volgende. Onze vereniging mag zich verheugen in een toenemend aantal 
vrienden die bereid zijn financieel bij te dragen. Daarvan zijn er ook steeds meer die graag met 
een logo vermeld willen worden in ons blad. Dat heeft tot gevolg dat er nu ook op bladzijde 
23 logo’s zijn opgenomen. De bedoeling is dat de logo’s gaan rouleren tussen bladzijde 2 en 
bladzijde 23. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier
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Op een zonnige dag zitten we op het terras van 
Verbakels woning aan de Gouwe. Regelmatig pas-
seren er kleine en grote vaartuigen. “O, dat is die 
van X, ” merkt hij op. Hij kent ze en weet precies 
wanneer ze passeren. Nee, aan het geheugen 
van Jan Verbakel mankeert nog niets maar zijn 
gezichtsvermogen is helaas sterk afgenomen. Dat 
weerhoudt hem er niet van het scheepvaartverkeer 
vanaf zijn terras zo goed mogelijk gade te slaan. 
Wie is de man achter het bedrijf dat ooit tegenover 
het gemeentehuis aan de Gouwe stond En van 
waar je vanuit de koffiecorner het verkeer op de 
weg en het water kon volgen?

Verbakel in Waddinxveen
“Mijn vader begon in de zaak van zijn broer in Den 
Haag, maar elke dag met een kar langs de deur 
vond hij maar niets. Via een andere broer is hij 
toen in contact gekomen met de firma Vroom, ook 
een manufacturenzaak. Nee, niet die van Vroom 

Het pand waar vader Verbakel in 1921 begon. Het vijfde pand van rechts

Wijtze Visser

Leuren langs de deuren
Het levensverhaal van de man achter modehuis Verbakel

en Dreesmann. Hij is er drie jaar intern gebleven. 
Toen ze hem vroegen of hij daar bedrijfsleider 
wilde worden, heeft hij dat niet gedaan. Hij wilde 
voor zichzelf beginnen.” 
In 1921 vestigde vader Leo W. Verbakel zich in 
Waddinxveen, vlakbij het oude gemeentehuis aan 
de Zuidkade in het pand waarin eerder Bram de 
Heer zijn manufacturenzaak had.1 Daar begon, 
wat later de firma Verbakel zou worden. Met een 
koffer vol manufacturen, garens, lakens, flanel, 
e.d vertrok hij al vroeg om bij de boeren in de 
omgeving, voornamelijk die in Reeuwijk, zijn waren 
aan te prijzen. Dat ging eerst met de fiets en later 
met een T-Fordje. “Ik herinner mij nog dat mijn 
vader bij een boerin kwam die een klosje garen 
wilde van dikte 40. Mijn vader had alleen dikte 36 
bij zich maar dat was te dik, dus fietste hij naar 
Waddinxveen en toen weer terug naar Reeuwijk om 
het juiste garen te kunnen afleveren.”
Mevrouw Verbakel stond in de winkel en maakte 

1 Bert J. Woudenberg, ‘Anders nog iets?’. Winkelen in Waddinxveen door de jaren heen, uitgegeven door de 
  Ondernemers Vereniging Waddinxveen, 2008

Het echtpaar Verbakel.
Bron: Wijtze Visser

Ach, wie heeft er zijn broeken, vesten, jurken, jassen en onderbroeken niet 
gekocht? De firma Verbakel was een begrip in Waddinxveen. Maar wie is de 
man achter die naam, wie is Jan Verbakel?
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de bestellingen klaar die haar man vervolgens 
bij de boeren in de omgeving afleverde. Het was 
belangrijk die contacten te hebben en te houden. 
Wanneer een van de boerenzonen ging trouwen, 
kwam Verbakel langs om een uitzet te verkopen. En 
voor de trouwerij moest natuurlijk een pak worden 
aangeschaft, ook voor de overige familieleden.

Zoon Jan
Jan Verbakel werd geboren in 1922. Hij groeide 
op in een groot en druk gezin. “Het waren geen 
glorietijden. Een centenkwestie. Wij waren thuis uit-
eindelijk met zeven kinderen. Ik had een broer en 
vijf zussen. Ik herinner mij nog dat mijn moeder het 
werk van mijn vader overnam toen hij in militaire 
dienst moest. Het was in die tijd voor mijn ouders 
werken, werken en nog eens werken. Voor het 
gezinsleven bleef er helaas niet veel tijd over. Nee, 
van echte huiselijkheid was geen sprake.”
“Ik was achttien jaar toen de oorlog uitbrak en 
nog te jong voor de militaire dienst. Om ervoor te 
zorgen dat ik niet naar Duitsland hoefde, ben ik via 
via op de boomkwekerijschool in Boskoop terecht-
gekomen. Daar moest ik zwaar werk verrichten 
zoals sloten uitbaggeren. Gelukkig was ik vroeger 
best sterk.
Toen het bij de boomkwekerij te gevaarlijk werd, 
ging ik naar boeren in Bleiswijk. Ik moest daar 
stront scheppen en kruien en dat alles in het 
donker omdat we daar ondergedoken zaten. Ach, 
ik heb er van alles gedaan, mest rijden, bieten en 
komkommers snijden.
Maar ook daar werd het weer te gevaarlijk en toen 

ben ik bij de brandweer in Waddinxveen terecht-
gekomen. Ik weet nog dat we de brand in Den 
Haag op het Bezuiden Hout moesten blussen2. Bij 
vergissing hadden de Engelsen er een bombar-
dement uitgevoerd. Ik zat daar met Floor van Tol, 
die ook een Ausweiss had, in een portiek samen 
te bidden omdat we dachten er nooit meer weg te 
komen.” Blijkbaar heeft dat bidden geholpen, want 
de inmiddels 95-jarige Jan Verbakel weet zich dat 
alles nog goed te herinneren.

Na de oorlog
Na de oorlog stuurde Vader Verbakel zijn zoon 
naar Den Haag, naar de Firma Vroom waar hij zelf 
vroeger het vak had geleerd. Hij weet nog dat hij 
110 gulden per maand verdiende en daarvan ook 
nog een kosthuis moest betalen. “Ik herinner mij 
mijn eerste werkdag nog als de dag van gisteren. 
Ik kwam er op een maandag om kwart voor een 
aan. Een prachtig nieuw bedrijf. De heer Vroom 
liet mij het hele bedrijf zien. Toen wij weer terug-
kwamen van de rondgang vroeg hij mij: ‘Jij bent 
niet zoals je vader, hè?’ ‘Hoe bedoelt u, niet zoals 
mijn vader?’ ‘Nou, jij hebt de spijkers niet zien 
liggen waar je overheen gelopen bent.’ ‘Spijkers?’ 
‘Ja, de spelden die op de grond lagen.’ Dat is mij 
altijd bijgebleven. Toen ik later de leiding van het 
bedrijf had en er een stukje papier op de grond 
lag, zei ik tegen het personeel: ‘Zie je dat niet?’ Het 
eerste dat ’s morgens gedaan moest worden, was 
de deurmat stofzuigen. Ik ben altijd heel precies 
gebleven. Dat eiste ik ook van mijn personeel.” 
Toen zoon Jan in 1947 bij zijn vader in de zaak 

Een stap verder in de 
ontwikkeling

1 Na dat bombardement werden brandweerkorpsen uit de wijde omtrek ingezet, ook het korps van
  Waddinxveen
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kwam, moest ook hij eerst de klanten in Reeuwijk 
en daarbuiten langs om kennis te maken.

Altijd samen
Zo even tussendoor vermeldt de vrouw des huizes, 
de 91-jarige Gon, die aan de andere kant van de 
tafel toeziet en meeluistert, dat ze inmiddels 66 
jaar getrouwd zijn. Ook zij heeft haar leven lang in 
de zaak gewerkt.
Dan komen de andere kinderen van vader Leo Ver-
bakel die in de zaak hebben gewerkt, aan de orde.
Broer Peet moest na de Tweede Wereldoorlog 
eerst als dienstplichtige naar Indonesië i.v.m. de 
politionele acties. “Mijn vader had voor de oorlog 
nog een zaak gekocht in Waddinxveen, het Stations 
Koffiehuis. Voor dat Koffiehuis bevond zich de aan-
legsteiger waar tot 1935 de schepen aanlegden 
die een lijndienst onderhielden tussen Boskoop en 
Gouda. Het pand staat er trouwens nog met nog 
altijd de tekst Stations Koffiehuis erop. In de oorlog 
werd het gevorderd door de Duitsers en gebruikt 
als Wehrmachtsheim. Na de oorlog was het eerst 
nog in gebruik het Rode Kruis. Pas in 1947 kwam 
het weer beschikbaar voor Verbakel. De afdeling 
woninginrichting werd er gevestigd.
Zus Ans werkte ook in de zaak en was onder meer 
verantwoordelijk voor de administratie. Zij trouwde 
met de latere burgemeester Cor van der Hooft. Het 
echtpaar verhuisde later naar Doorwerth. 

Verbakel verdwijnt
“Mijn kinderen hebben allemaal gestudeerd en 
wilden de zaak niet overnemen. Maar toen ze nog 
jong waren hebben ze wel geholpen bestellingen 
weg te brengen. Ja, wat moet je dan?”
Uiteindelijk is de firma Verbakel overgenomen 
door de firma Raming uit Gouda. “Ik kon toen een 
goed bod krijgen. Ik weet nog wel dat mijn vader 
het heel erg vond, maar later had hij er toch vrede 
mee en vond het toch wel verstandig dat wij die be-
slissing hadden genomen. Helaas is het niet goed 
afgelopen, Raming ging failliet.”
Maar de goede herinneringen zijn niet verdwenen. 
“Toen wij later in Veghel bij een groot textielbedrijf 
eens koffiedronken, vertelde de eigenaar aan een 
van zijn personeelsleden: ‘Kijk, dit is nou de heer 
Verbakel, van wie ik het vak heb geleerd.’ Nou dat 
vervult je natuurlijk met trots.”
Het pand is nog wel verhuurd geweest aan het 
Keukencentrum, maar wanneer dat naar Boskoop 
vertrekt is het voorbij.

Vooruitstrevend
“Toen het pand werd verbouwd en er een koffiecor-
ner werd ingericht (1968, red), kwamen de mensen 
uit de hele omgeving met bussen naar Waddinx-
veen, ondanks de concurrentie van Gouda.”
Dan steekt de vrouw des huizes haar vinger op. 
“O, we hebben het nog niet eens gehad over ons 

spaarsysteem” Beiden glunderen als dat ter sprake 
komt.
Het bleek namelijk dat je bonnen kon kopen en op 
die manier sparen voor een uitzet of zo. Bonnen 
van een kwartje, een gulden en zelfs van een rijks-
daalder (twee gulden vijftig).
“We hadden in die tijd wel meer dan tienduizend 
gulden op de bank. Dat geld werd niet in het 
bedrijf geïnvesteerd, maar mocht pas worden 
uitbetaald als de bonnen binnen waren. Dat stopte 
wel eind zestiger jaren, nog voor mijn vader in 
1968 overleed. Ik denk niet dat iedereen al het 
geld heeft opgehaald. Ze waren er niet meer of 
waren verhuisd”.
Na beëindiging van Verbakel Mode en Textiel rijdt 
Verbakel nog een paar jaar iedere dag naar Veen-
endaal om zijn ervaring aan te bieden aan een 
bedrijf aldaar. Als dat wordt overgenomen door de 
HEMA, vindt hij het wel genoeg.

Tevreden
Soms kijkt het echtpaar een beetje met gemengde 
gevoelens terug. Het is altijd werken geweest. In 
de week ging het door tot ‘s avonds laat en in het 
weekeinde moesten de teksten voor de reclames 
worden geschreven. Vakanties? Nee die hebben ze 
nooit gehad, vrije tijd was er niet bij.
“Ja, ik bracht onze kinderen soms tussen de mid-
dag naar Plaswijk in Rotterdam-Hillegersberg, 
kocht een kaartje en haalde ze dan aan het einde 
van de middag weer op.
Ja, ja het was alles voor de zaak, zo was dat nu 
eenmaal, maar ik kijk er toch wel met veel tevre-
denheid op terug.”
Dat doet ook zijn vrouw, want dat was het wel: 
samen. En dat zijn ze nog steeds. <

Spaarzegels Verbakel 

Het vroegere Stations Koffiehuis dat vader Verbakel kort voor 
de oorlog kocht



Paul Rehorstweg
Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam
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Op 1 augustus 1890 doet arbeider Cornelis 
Rehorst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van de gemeente Capelle aan den IJssel aangifte 
van de geboorte van zijn zoon Paulus. Cornelis, 
die getrouwd is met Janna Lagerwaard, vertrekt in 
1897 met zijn gezin dat inmiddels vijf kinderen telt 
naar Rotterdam. Daar wordt het zesde kind, Arie 
Pieter Sinte, geboren.
Op 26 maart 1904 verhuist het gezin naar Wad-
dinxveen. Daar begint Paul Rehorst op 20 maart 
1913 een eenmans metselbedrijf. Bijna vier jaar 
later, op 28 september 1917, trouwt hij met de 
op 16 januari 1890 geboren Alida van Dijk. Een 
van de getuigen bij het huwelijk is Leendert Arie 
Rehorst, een broer van Paul en eveneens metselaar. 
Het paar krijgt zes kinderen.

Begonnen met een kwartje
Paul Rehorst woont met zijn gezin aan de Kerkweg 
nummer 180, op nummer 178 heeft hij zijn kan-
toor. Broer Arie Leendert woont op nummer 188. 

Aan het einde van de Plasweg verrijst aan weerszijden van het Lidlcomplex 
de Glasparel+. De verbindingsweg tussen beide delen gaat Paul Rehorstweg 
heten, naar de aannemer Paul Rehorst (1890-1972) die een aanzienlijk deel 
van het huidige Waddinxveen bouwde.

C. Verlooij

Paul Rehorstweg
Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam

Zijn dochter Leentje herinnert zich dat haar vader 
een man van weinig woorden was, een denker en 
doener. Hij is nooit zijn afkomst vergeten: ‘Ik ben 
met een kwartje begonnen’. Uit haar kindertijd 
weet zij nog dat haar vader al om vier uur in de 
ochtend naar zijn werk ging. Hij werkte zes dagen 
in de week. Zijn enige vrije dag was zondag. 
Vakantie was er niet bij, soms een dagje vrij. In het 
kantoor aan de Kerkweg maakte hij zelf de bouw-
tekeningen, waar zij als kind gezellig bij zat. Nog 

De kinderen van Paul en Alida Rehorst
• Adriana Janna (Janie, trouwt Hermanus Verweij)
• Cornelis Rehorst (Kees)
• Maria Margje Rehorst
   (Rie, trouwt Cornelis Zoeteman)
• Leentje Rehorst (trouwt Arie Kooijman)
• Gerhard Rehorst (Gerard)
• Arie Pieter Cente Rehorst (Arie)

Luchtfoto van wat de Stroobuurt 
heette, aan de noordzijde van de 

Kerkweg tegenover de Passage. 
Het pand verscholen achter de 
bomen was de slijterij van Arie 

Versloot (nr 176). Rechts daarvan 
(nummers 178 en 180) bevonden 
zich het kantoor en woonhuis van 

Paul Rehorst. Leendert Rehorst 
woonde in het rechter hoekhuis

(nr. 188) van het rijtje woningen 
rechts op de foto.

Paul Rehorst en zijn vrouw Alida 
van Dijk. Bron: Familiearchief, 

verkregen via Erik Kooijman
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altijd koestert zij dit als een fijne herinnering.
Paul Rehorst timmert flink aan de weg en het 
bedrijf groeit.
Hij krijgt flinke persoonlijke tegenslagen te ver-
werken. Op 22 mei 1953 overlijdt zijn vrouw, wat 
hij eigenlijk nooit helemaal te boven komt. Na het 
overlijden van Alida van Dijk, zorgt een nichtje 
van haar, Trijntje van Dijk, voor de huishouding. In 
1969 overlijdt plotseling zijn oudste zoon Kees. -Hij 
is slechts 49 jaar geworden.

Hervormde Schoolvereniging
Paul Rehorst zet zich actief in voor de Hervormde 
Schoolvereniging.1 ’s Avonds na het werk bezoekt 
hij gezinnen om ze te bewegen hun kinderen naar 
de school voor hervormd onderwijs te sturen. Hij 
gaat daar redelijk ver in. Zo weet hij zijn schoon-
dochter te overtuigen zijn oudste kleindochter al 
op haar derde jaar naar de kleuterschool te sturen 
om zo de minimumnorm voor het aantal kinderen 
te halen.
Paul Rehorst zit jaren in het schoolbestuur en was 
ook de bouwer van de hervormde scholen: de (ver-
bouw van) de Rehobothschool aan de Onderweg, 
een kleuterschool aan de Onderweg, en een aan 
het Zwarte Pad (achter het oude Ziekenzorg) en de 
Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-
Oost.
In 1960 verzamelt zich een gezelschap rond de 
heistelling aan het braakliggende terrein aan Kerk-
weg, naast kapper Doeleman. Burgemeester Van 

der Hooft feliciteert Rehorst met het herstel van zijn 
ziekte en met deze bouw van de zeven winkels en 
woningen aan de Passage.
Het zestigjarig bestaan van de firma heeft Paul 
niet meer mogen meemaken. Hij overlijdt op 22 
februari 1972, eenentachtig jaar oud. 

Na het overlijden
Precies 60 jaar na de oprichting, op 20 maart 
1973, slaat de heer J. de Graaf - chef van de 
inmiddels aan de Noordkade gevestigde Bouw- en 
Aannemingsmaatschappij P. Rehorst BV. - de eerste 
paal voor een fabriek die twee keer zo groot wordt 
als de bestaande. De directeuren, Gerard en Arie, 
zoons van de oprichter Paul, zijn bij de gebeurtenis 
present. De fabriek levert machinaal timmerwerk 
(kozijnen compleet met glas, kapspanten, dak-
kapellen) voor de door Rehorst te bouwen huizen. 
De capaciteit is na de nieuwbouw tweeduizend 
woningen per jaar.
De omzet van het bouwbedrijf is in 1972 30 mil-
joen gulden en zal in 1973 uitgroeien tot 70 mil-
joen gulden. De timmerfabriek zet zo’n 4 miljoen 
om. Het bouwbedrijf heeft 150 man personeel en 
12 man kantoorpersoneel in dienst, de timmerfa-
briek t 23 man.
In 1983 viert het bedrijf het zeventigjarig bestaan, 
niet met een feest maar met het scheppen van 
arbeidsplaatsen. Vijfentwintig schoolverlaters gaan 
aan het werk.
Het bedrijf verhuist van de Noordkade naar de 

1 N. Bakker, A.A.J. Korevaar, Een wonder ter gedachtenis. Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging
  Waddinxveen. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen
  te Waddinxveen,1986 

Rehobothschool aan de Onderweg
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Dorpstraat, in het pand van het voormalige bouw-
bedrijf Reijm.
Twee jaar later, in 1985 neemt men het honderd 
jaar oude bouwbedrijf Peltenburg uit Schoonhoven 
over. Het bedrijf bestaat uiteindelijk uit zes ven-
nootschappen, waaronder Houtindustrie de Gouwe 

en Rewa Holland.
In 1988 gaat het mis. Vlak voor de jaarwisseling 
laat het bedrijf aan de 230 medewerkers weten dat 
het faillissement wordt aangevraagd. Uit dat fail-
lissement ontstaat Rehorst Bouw BV. De zaak wordt 
voortgezet en van de 230 ontslagen medewerkers 
worden er 180 weer in dienst genomen. Rehorst 
Bouw wordt ten slotte een dochter van de beheers-
maatschappij Adriaan van Erk BV.
Ex-directeur Gerard Rehorst speelt geen rol meer 
en de timmerfabriek met 22 man personeel ver-
dwijnt geheel.

Bouwproductie
Het bedrijf bouwde in Waddinxveen tot 1973 zeker 
1500 woningen en daarnaast utiliteitsbouw als 
de christelijke Koningin Wilhelminaschool voor 
uitgebreid lage onderwijs (ULO)2, de hervormde 
Immanuelkerk, het eigen kantoor aan de Noord-
kade, het winkelcentrum Groensvoorde en alle 
kunstwerken en perrons van de spoorlijn Gouda-
Alphen (inbegrepen het oorlogsmonument in 
Waddinxveen).
Verder voerde Rehorst grote werken uit in Gouda, 
Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Den Haag, 
Scheveningen, Almere, Amsterdam, Leiden en 
Alphen aan den Rijn. 
Rehorst Bouw bouwt in Waddinxveen nu huizen
in de wijk Triangel. Zo is de naam van Paul
Rehorst nog steeds verbonden met bouwend
Waddinxveen. <

2 Over de naam van deze school bleek verwarring te bestaan. De bron van de schrijver spreekt van de
  Koningin Julianaschool voor MAVO, maar dat moet een vergissing zijn. Op de gevel van de betreffende 
  school staan Prinses Wilhelminaschool, het archief kent alleen de Koningin Wilhelminaschool. 

Het pand van Rehorst aan
de Noordkade

Het pand van Rehorst aan
de Dopstraat

De bouw van het monument voor de gevallenen van 
de Tweede Wereldoorlog 

Immanuelkerk met op de achtergrond de Prinses Wilhelminaschool voor Christelijk Uitgebreid Lage Onderwijs (ULO)
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Het liep begin 2003 niet lekker in het gemeente-
bestuur van Waddinxveen. Dat hebben we in het 
eerste deel over de bestuurscrisis kunnen lezen1. 
Het managementteam van de ambtelijke organi-
satie had op 15 januari tegenover de burgemees-
ter zijn onvrede geuit over de wijze waarop de 
wethouders met het team omgingen en de recent 
aangetreden gemeentesecretaris had weinig hoop 
meer dat het nog goed kon komen. De wethou-
ders op hun beurt uitten regelmatig in duidelijke 
bewoordingen hun onvrede over de wijze waarop 
zij door de ambtelijke organisatie werden bediend. 
De gemeentesecretaris was dan de kop van Jut. 
De onvrede bleef bovendien niet binnenskamers. 
Er moest dus iets gebeuren om te voorkomen dat 
de continuïteit van het gemeentebestuur2 in gevaar 
zou kunnen komen. 

De lont gaat in het kruitvat, twee hoofdrolspelers trekken zich terug en
Ed van Thijn mag de bestuurstrein weer op de rails zetten.

Piet Smit

Bestuurscrisis 2003
Hoe in Waddinxveen de bestuurstrein uit de rails liep (slot)

De lont 
Of burgemeester Jonkman en gemeentesecretaris 
Wijers dat gevaar al zagen toen zij het onderwerp 
‘Organisatieontwikkelingstraject (presentatie door 
MT, ondersteund door Francien Oldenburg van 
Buro Fronton)’ op de agenda zetten van de col-
legevergadering van 4 maart 2003, is niet bekend. 
Er is geen verslag en de besluitenlijst van die ver-
gadering vermeldt alleen: “Na de presentatie van 
Francien Oldenburg van Fronton hebben [sic] het 
college met het MT een en ander doorgesproken 
en nader toegelicht”3. Omdat dit onderwerp voor 
het eerst in 2003 op de agenda van het college 
stond, lijkt dit de invulling van de toezegging die 
burgemeester Jonkman op 15 januari deed aan 
het managementteam4. 
Uiteindelijk leidde deze vergadering de bestuur-

Het inmiddels vorige gemeentehuis

1 Piet Smit, Het dorp Waddinxveen, jaargang 25 nummer 4, december 2017
2 Ik gebruik in dit artikel de term ‘gemeentebestuur’ als het verzamelbegrip voor het college en de ambtelijke 
  organisatie.
3 Besluitenlijst collegevergadering 4 maart 2003. Deze besluitenlijst is “Met inbegrip van enkele wijzigingen”   
  op de vergadering van 11 maart vastgesteld.
4 Piet Smit, Het dorp Waddinxveen, jaargang 25 nummer 4, december 2017, bladzijde 16Burgemeester Fedde Jonkman
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scrisis in, ook al was dat toen nog niet onmiddellijk 
duidelijk. Dijksterhuis herinnert zich wel dat deze 
vergadering, in ieder geval de bespreking over 
organisatieontwikkeling, tumultueus verliep. Van 
der Torren kwam te laat en toonde zich volgens 
Dijksterhuis niet alleen verrast maar ook zeer 
verontwaardigd over het feit dat hij niet eerder 
was ingelicht over de inhoud van het gesprek dat 
de burgemeester en het managementteam op 
15 januari hadden, iets waar Jonkman zichtbaar 
moeite mee had. Van der Torren zelf herinnert zich 
alleen dat naar zijn opvatting de vergadering door 
Jonkman onvoldoende was voorbereid. Barth was 
er niet.
Als deze vergadering had moeten bijdragen 
aan de verbetering van de verhoudingen, is dat 
bepaald niet gelukt. Het managementteam uitte in 
een brief van 7 maart aan het college zijn onge-
noegen over de uitlatingen van wethouder Barth in 
de Goudse Courant van 22 februari 2003. Barth 
deelde daarin onder meer zijn zorgen over de 

kwaliteit van de Waddinxveense ambtelijke orga-
nisatie.5  Het managementteam, inbegrepen de 
gemeentesecretaris, vond dat in strijd met de wijze 
waarop publieke bestuurders zich in het openbaar 
horen te uitten over hun ambtenaren en vroeg 
dringend, uiterlijk 18 maart, om een uitnodiging 
voor een gesprek6. Barth bood in een brief van 11 
maart al zijn verontschuldigingen aan. 
Bijna een week later richtten ook de afdelingshoof-
den zich per brief tot het college. Zij onderschreven 
de klacht van het managementteam maar vonden 
dat die te veel werd benadrukt terwijl op de diepere 
oorzaken niet werd ingegaan. “Naar ons oordeel is 
de visie met betrekking tot de te realiseren doelen, 
de wijze waarop en de middelen waarmee deze 
dienen te worden bereikt, inmiddels onvoldoende 
een gedeelde visie tussen College en Management-
team”7. Kort en goed: voor de directeuren en de 
afdelingshoofden waren de problemen niet uit de 
wereld.

5 Piet Smit, Het dorp Waddinxveen, jaargang 25 nummer 4, december 2017, bladzijde 17
6 Brief MT van 7 maart 2003, kenmerk 03-965 met als onderwerp ‘Voorbereidingsbesluit Centrumgebied’
7 Brief Afdelingshoofden van 13 maart 2003 met als onderwerp ‘Bestuurlijke organisatie en bedrijfsvoering’

Commissaris van de Koningin Jan Franssen, hier tijdens de introductie van Milo Schoenmaker
als nieuwe burgemeester van Gouda 13 december 2012. Bron: Marianka Peters
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Vervolgoverleg college
en managementteam
19 maart volgde een overleg van de wethouders 
met het managementteam naar aanleiding van de 
brief die het op 7 maart had geschreven.8 Burge-
meester Jonkman en mevrouw Wijers waren hier al 
niet meer bij. 
De leden van het managementteam geven aan dat 
zij behoefte hebben aan meer coördinatie in het 
beleid, meer evenwicht tussen ambitie en moge-
lijkheden en zelf de gelegenheid willen hebben om 
het werk in te delen. Dat portefeuillehouders soms 
buiten de directeur om de afdelingshoofden bena-
deren, maakt de zaak er niet beter op.
Dijksterhuis en Van der Torren spreken beiden hun 
verrassing uit over het gesprek dat de burgemees-
ter op 15 januari met het managementteam had. 
Van der Torren zegt dat hij bovendien zeer ont-
stemd was dat hij er niet eerder over was ingelicht. 
De leden van het managementteam zijn op hun 
beurt verrast dat de wethouders niet bekend waren 
met het gesprek en het verslag daarvan. Maar 
Dijksterhuis herkent de in het verslag benoemde 
problematiek wel. Die komt er in essentie op neer 
dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt over 
de spanning tussen de ambitie en de ambtelijke 
mogelijkheden, zowel tussen de wethouders onder-
ling als tussen het college en de ambtelijke top. De 
collegeleden erkennen dat zij op dit punt zijn tekort 
geschoten en spreken meer structureel overleg en 
betere communicatie af. Problemen met de amb-
telijke organisatie zullen voortaan binnenskamers 
blijven.

De crisis
Achteraf kwam de bespreking op 19 maart te 
laat. Voor Jonkman was de maat al eerder vol. Hij 
verliet na de schorsing teleurgesteld de collegever-
gadering van 4 maart en ging weliswaar volgens 
plan met vakantie maar vertelde al direct aan 
Dijksterhuis dat hij er ziek van was.
Op vrijdag 14 maart bezocht hij de commissaris 
van de Koningin Jan Franssen. Aangenomen mag 
worden dat hij daar zijn visie op de gerezen be-
stuurlijke problematiek heeft gegeven en duidelijk 
heeft gemaakt dat hij niet meer in staat was een 
oplossing te vinden. Hij ging na dit gesprek for-
meel met ziekteverlof.
Diezelfde vrijdag tekent mevrouw Wijers haar 
ontslagbrief9. Zij maakt daarin gewag van een on-
werkbare situatie binnen het college die zich uit in 
een negatieve sfeer, een onfatsoenlijke en intimide-
rende bejegening en gebrek aan respect. 
Burgemeester en gemeentesecretaris waren leidend 

in het proces om de ambtelijke organisatie geschikt 
te maken voor de uitdagingen die de bestuurlijke 
omgeving met zich meebracht. Beide spelers deden 
niet meer mee en zorgden voor een behoorlijke 
kink in de kabel. Maar het werd pas echt een 
probleem toen mevrouw Wijers de kwalificaties 
die zij het college in haar ontslagbrief gaf, publiek 
maakte.
Dat er dus iets moet gebeuren, zal ook de commis-
saris van de Koningin al hebben geconcludeerd na 
zijn gesprek met burgemeester Jonkman. Daarom 
nodigt hij Dijksterhuis, inmiddels locoburgemees-
ter, uit voor een gesprek op maandagmorgen 
17 maart. Op grond van dit gesprek oordeelt de 
commissaris het nodig om de volgende dag het 
voltallige college, inclusief gemeentesecretaris, 
te consulteren, gevolgd door een gesprek met 
de fractievoorzitters. Een interventie van zijn kant 
behoort dan tot de mogelijkheden.
Dijksterhuis informeert in een besloten bijeenkomst 
op 17 maart de fractievoorzitters10 over de ontstane 
situatie en leest de ontslagbrief van de gemeen-
tesecretaris voor. Op vragen van verschillende 
fractievoorzitters antwoordt Dijksterhuis onder meer 
dat er al eerder in het college is gesproken over 
een ‘onwerkbare situatie’ en dat daar in januari 
afspraken over zijn gemaakt, maar dat de recente 
gebeurtenissen toch hebben verrast. Verder geeft 
hij aan dat elk collegelid een eigen oordeel zal 
hebben over de situatie en dat zij daar pas de vol-
gende dag in het bijzijn van de commissaris van de 
Koningin gezamenlijk over zullen spreken. Hij kan 
in ieder geval geen antwoord geven op de vraag 
in welke mate de door mevrouw Wijers geuite 
kwalificaties alleen gelden voor bepaalde college-
leden of dat zij hiermee het voltallige college voor 
ogen heeft. Op voorstel van de nestor van de raad, 
mevrouw Wientjens, betracht men in ieder geval 
tot na de bijeenkomst met de commissaris van de 
Koningin radiostilte. Alleen de heer Bos (WeWa) 
acht zich hieraan niet gebonden.
Op dinsdag 18 maart vergadert het college. Me-
vrouw Wijers is daarbij nog aanwezig. Hoofddoel 
is de bepaling van het collegestandpunt zoals dat 
naar buiten gebracht zal worden. Er komen twee 
persberichten: een over het ontslag van de ge-
meentesecretaris waarin alleen verwezen zal wor-
den naar de door haar genoemde overwegingen 
en een over het ziekteverlof van de burgemeester. 
Verder besluit het college tot de hiervoor besproken 
bijeenkomst op 19 maart met het management-
team.
De eerste persbijeenkomst over de ontstane situ-
atie is op 18 maart om 16.00 u, dus nog voor het 

8 Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders en de M.T.-leden
  d.d. 19 maart 2003
9  Brief van mevrouw Wijers van 14 maart 2003
10 Verslag van de besloten bijeenkomst van fractievoorzitters d.d. 17 maart 2003

Nestor van de raad,
mevrouw Wientjens
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11 Verslag persconferentie gehouden op 18 maart tussen 16.00 en 16.30u
12 Verslag persconferentie gehouden op 20 maart tussen 15.00 en 15.45u

gesprek dat de commissaris van de Koningin met 
de raad zal hebben. Dijksterhuis leidt die bijeen-
komst, van het college is verder alleen mevrouw 
Gerts aanwezig. Dijksterhuis geeft onder meer aan 
dat het ontslag van mevrouw Wijers het college 
verraste ook al wisten de leden dat de gemeente-
secretaris problemen had met een ontwikkelings-
traject voor de ambtelijke organisatie. Zij noemt 
dat niet in haar ontslagbrief, mogelijk uit teleurstel-
ling, maar de redenen die zij wel noemt maken de 
zaak zo ernstig. Dijksterhuis zegt verder geen uit-
spraak te kunnen doen over de achtergronden van 
het ziekteverlof van de burgemeester. Wel stelt hij 
dat de burgemeester en de gemeentesecretaris hun 
afzonderlijke acties niet hebben gecoördineerd. De 
burgemeester die op 14 maart formeel met ziekte-
verlof ging, had toen de brief van mevrouw Wijers 
nog niet gelezen.11  
Van het gesprek dat de commissaris van de Ko-
ningin op 18 maart met de raad heeft, zijn geen 
notulen terug te vinden in het archief. De conclusies 
zijn wel af te leiden uit het verslag van de persbij-
eenkomst op 20 maart waar deze keer wel alle 
wethouders bij aanwezig zijn. Dijksterhuis vertelt 
dat een buitenstaander zal worden aangetrokken 
die in opdracht van het college de situatie moet 
analyseren en college en raad moet adviseren 
over een aanpak. De exacte opdracht moet nog 
worden geformuleerd. Daarnaast zal indien nodig 
gebruik worden gemaakt van een externe com-
municatieadviseur. Op de vraag of het centrum iets 
met de zaak te maken heeft, verklaart Dijksterhuis 
uitdrukkelijk dat er geen sprake is van politieke 
tegenstellingen: “We hebben elkaar gevonden op 
het collegeprogramma en dat staat nog steeds.”12 

Intermezzo
De geschiedenis van de crisis tot het besluit om 
de zaak door een extern adviseur te laten onder-
zoeken, kon nog chronologisch worden beschre-
ven. Daarna worden twee ‘sporen’ naast elkaar 
gevolgd. Het ene spoor begint met de formulering 
van de onderzoeksopdracht aan Ed van Thijn en 
eindigt met de presentatie van zijn eindrapport. Het 
tweede spoor is dat van de openbare meningsvor-
ming in die tijd. Dat spoor is van belang voor de 
completering van het crisisbeeld.
Daarna komt de vorming van een nieuw college 
aan de orde waarna het geheel wordt afgesloten 
met enkele slotopmerkingen.

Van Thijn
Het college huurt met instemming van de raad via 
Boer & Croon Strategy en Management Group prof. 
drs. E. van Thijn in als beoogd extern adviseur. 
Hij moet binnen drie tot vier weken een quickscan 

uitvoeren waarin hij de situatie inventariseert, 
analyseert en vervolgens met een plan van aanpak 
komt. Hij begint op 26 maart en de raad verstrekt 
voor deze opdracht een krediet van e15.000,- ex-
clusief btw. Het college laat nog in het midden of 
voor de implementatie van het plan van aanpak 
een extern adviseur wordt ingehuurd.
Van Thijn kan al op 23 april zijn rapport toelichten 
voor de pers. Hij somt in zijn rapport een reeks fac-
toren op die naar zijn inzicht gezamenlijk hebben 
geleid tot de ontstane situatie.
Een belangrijk thema is de spanning tussen de 
mogelijkheden van de ambtelijke organisatie en 
de eisen die het college daaraan stelde. Die eisen 
vloeiden niet alleen voort uit het ambitieuze col-
legeprogramma maar ook uit de noodzakelijke 

Prof. drs. Ed van Thijn. Bron: Wikipedia
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overgang van ‘beheergemeente’ naar een ‘expan-
siegemeente’.
Deze spanning vertaalde zich onder meer in fricties 
in de onderlinge verhoudingen. Een geroutineerde 
gemeentesecretaris had volgens Van Thijn het tij 
misschien nog kunnen keren maar er was eind 
2002 een gemeentesecretaris benoemd die de 
routine miste en bovendien een conflict kreeg met 
de overige leden van het managementteam over 
haar beoogde positie als algemeen directeur. 
De directeuren wilden haar meer als coördinator 
blijven zien.
De burgemeester kreeg het als portefeuillehouder 
personeel en organisatie door al deze spanningen 
steeds moeilijker. Hem werden de problemen die 
de collegeleden met de ambtelijke organisatie 
hadden in toenemende mate aangewreven en met 
de vele conflicten vond hij de notie van collegiaal 
bestuur soms ver te zoeken. Van Thijn bevestigt dat 
de gang van zaken tijdens de vergadering van 4 
maart voor de heer Jonkman de druppel was die 
de emmer deed overlopen.
Voor Van Thijn is de onderlinge bejegening het 
beslissende thema waarop hij zijn vervolgaanpak 
baseert. Hij constateerde in zijn onderzoek onder 
meer teveel voorvallen die wat hem betreft grens-
overschrijdend waren en vindt dat de ontslagrede-
nen van mevrouw Wijers in dit licht gezien moeten 
worden. Hij concludeert dan ook dat er geen 
toekomst meer is voor het college in deze perso-
nele samenstelling.
Van Thijn beveelt aan dat de wethouders hun por-
tefeuille ter beschikking stellen en dat de bestaande 
collegepartijen - er is immers geen politiek pro-
bleem - nieuwe collegeonderhandelingen begin-
nen. Hij adviseert verder het bestaande collegepro-
gramma daarbij te betrekken maar dan wel het gat 
tussen ambitie en ambtelijke capaciteit te dichten. 
De door het huidige college ingeslagen weg met 
het centrumplannen kan wat hem betreft worden 
voortgezet waarbij in plaats van opnieuw een 
projectwethouder te benoemen het te overwegen is 
hier een normale ‘vakportefeuille’ van te maken. 
Ten slotte stelt hij voor met onmiddellijke ingang 
een interim-gemeentesecretaris te benoemen 
die ook als directeur functioneert en die op korte 
termijn maatregelen neemt om de slagvaardigheid 
van het ambtelijk apparaat te vergroten. 13  
Op 23 april krijgt de raad een toelichting op het 
eindrapport, op 24 april volgt de inhoudelijke 
bespreking. De wethouders reageren in de eerste 
termijn en voldoen aan het verzoek hun portefeuille 
ter beschikking te stellen. Dijksterhuis erkent dat er 
problemen waren in de uitvoering en in de orga-

nisatie en kan er niet mee leven dat de bal op de 
man gespeeld wordt. Gerts heeft er geen behoefte 
aan te vertellen hoe fantastisch of minder fantas-
tisch zij in deze kwestie geopereerd heeft. Van der 
Torren geeft toe misschien te hard van stapel te zijn 
gelopen maar alleen voor de inwoners wethouder 
te zijn geworden. Barth spreekt van een goede 
ploeg met hoge ambities en wil dat ook zo houden: 
“Overal staan de ruiten wel eens bol”. De raad 
gunt de inmiddels demissionaire wethouders geen 
tweede termijn.
Een motie van de PvdA waarin wordt voorgesteld 
met de conclusies en het daarop gebaseerde plan 
van aanpak in te stemmen, wordt goedgekeurd 
met alleen de stemmen van WeWa tegen. Volgens 
Bos was het rapport flinterdun en had ook de bur-
gemeester gefaald.
De raad vraagt Van Thijn om de leiding op zich te 
nemen van de door hem voorgestelde nieuwe col-
legeonderhandelingen.14 
In het Weekblad voor Waddinxveen van 29 april 
2003 waarin verslag werd gedaan van de bespre-
king in de raad van het rapport van Van Thijn, 
stond ook een ingezonden brief van mevrouw Stof-
fers, fractievoorzitter van de PvdA. Zij toonde zich 
zeer ontevreden over de reacties van de wethou-
ders en vond hun gedrag zo ernstig dat zij in een 
volgend college geen toekomst meer zag voor de 
demissionaire wethouders. Die soep werd, zoals we 
later kunnen lezen, minder heet gegeten dan ze in 
deze brief werd opgediend.

13 In deze paragraaf is getracht de essenties uit het eindrapport van Van Thijn weer te geven
14 Er bestaan alleen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen uit die tijd. Daarom moest gebruik gemaakt 
   worden van de informatie die in het Weekblad voor Waddinxveen van 29 april 2003 te lezen is.

Drs. Francine Lameris CMC, in 2003 nog Francien 
Oldenburg van Fronton advies uit Oudewater.
Bron: Fronton advies
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De beeldvorming
Een broedende kip moet je niet storen, is kennelijk 
geoordeeld. Daarom hebben zowel de raadsleden 
als de ambtenaren ingestemd er het zwijgen toe te 
doen tot Van Thijn met zijn eindrapport komt. Dat 
had wel tot gevolg dat kranten en opiniemakers 
zich een eigen beeld gingen vormen van de crisis.
Gebrek aan openbaarheid was voor het bestuur 
van de lokale PvdA aanleiding om per brief aan 
het college meer openheid te vragen. Bestuursvoor-
zitter Martin Kraaijestein veronderstelde dat er al 
langer ernstige problemen waren over bestuur en 
beleid. Daarover had de raad geïnformeerd moe-
ten worden. Het college kon dan ook rekenen op 
een WOB-aanvraag (Wet Openbaarheid Bestuur)15. 
De Waddinxveense journalist Bert Woudenberg 
blies ook een deuntje mee in het meer openbaar-
heid concert.16

Er ontstonden ook eigen gedachten over hoe de 
crisis was ontstaan. Zo is in de Rijn en Gouwe van 
3 april te lezen dat burgemeester Jonkman alleen 
kwam te staan. Hij en Dijksterhuis waren medever-
antwoordelijk geweest voor de ‘oude’ centrumaan-
pak, een aanpak die in sterke bewoordingen door 
Barth publiekelijk was af geserveerd. Dat zou een 
splijtzwam vormen tussen Jonkman en Dijksterhuis 
aan de ene kant en de wethouders Barth, Gerts 
en Van der Torren aan de andere kant. Bovendien 
zou hij volgens de krant steeds meer onder vuur 

komen te liggen door zijn weifelend optreden en 
zijn gebrekkige aansturing van de nieuwe gemeen-
tesecretaris.
In het archief is een analyse van Bert Woudenberg 
te vinden van onbekende datum waarin overeen-
komstige gedachten zijn te lezen. Er werd zo dus 
een zelf veronderstelde, politieke dimensie toege-
voegd aan de oorzaken van de crisis, een dimensie 
die feitelijk niet bestond zoals we eerder hebben 
kunnen lezen.
De Goudse Courant wist het nog beter en leek zelfs 
over een bron in het gemeentehuis te beschik-
ken. In een conceptartikel dat op 16 april aan de 
communicatiemedewerker van de gemeente wordt 
aangeboden, beweert de krant dat burgemeester 
Jonkman op eigen houtje voor e98.000,- een 
opdracht had verstrekt aan het bureau Fronton17, 
waardoor er ruzie zou zijn ontstaan met Barth, 
Gerts en Van der Torren. Dezelfde krant is ken-
nelijk ook op de hoogte van een op 4 maart onder 
leiding van mevrouw Gerts gehouden evaluatie van 
de benoeming van mevrouw Wijers. In een artikel 
van 23 april bevestigt de krant nog een keer de 
tweespalt tussen Jonkman en Dijksterhuis enerzijds 
en de overige wethouders anderzijds. Ook weet de 
krant dat de headhunter die mevrouw Wijers bin-
nen haalde haar omschreef als ‘een recalcitrante 
puber’.18 

Nieuw College
De raad vraagt Van Thijn om de collegeonderhan-
delingen te begeleiden. Die beginnen op 1 mei en 
gaan al direct verder zonder WeWa. Van der Torren 
vernam dit uit de krant.19 Volgens PCW, CDA en 
D66 zou er een vertrouwensbreuk zijn ontstaan 
door de houding van WeWa tijdens de bespreking 
van het rapport van Van Thijn. Die partij waar-
deerde immers als enige de situatie als een storm 
in een glas water en vroeg meer aandacht voor 
de rol van de burgemeester. Bovendien zou de 
partij weinig consistent zijn. Voor WeWa restte dus 
een strijdbare oppositie.20 Ook de VVD deed niet 
mee omdat de partij andere ideeën had over het 
centrum dan die het afgetreden college voor ogen 
stonden.
Op 26 mei - burgemeester Jonkman was weer 
terug van ziekteverlof - kon de raad een nieuw 
college installeren. De PvdA nam de plaats van 
WeWa in met als nieuwe wethouder Dirk Lont. De 
eerder geuite bezwaren tegen de wethouders die 
bleven, speelden kennelijk geen rol meer voor die 

15 Weekblad voor Waddinxveen 9 april 2003
16 Rijn en Gouwe 5 april 2003
17 Navraag bij het bureau Fronton leerde dat de opdracht na de bespreking van 4 maart niet verder
   is uitgevoerd.
18 Goudse Courant van 23 april 2003
19 Weekblad voor Waddinxveen 7 mei 2003
20 Ibid

Martin Kraaijestein bij zijn afscheid als voorzitter van 
de stichting Vonk. Bron: www.onswaddinxveen.nl
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partij. Het programma met iets minder toppriori-
teiten (zeven in plaats van elf) en voorzien van een 
financiële paragraaf kon de goedkeuring van de 
raad wegdragen. De raad vond het ook goed dat 
de formatie van de wethouders werd uitgebreid van 
3,25 naar 3,75 fte. Op 28 november 2002 was 
de formatie van Barth al uitgebreid van 0,5 naar 
0,75 fte.
De heer J. Schrik werd met ingang van 12 mei voor 
zes maanden benoemd als interim-gemeentesecre-
taris. Hij werd op 15 maart 2004 afgelost door de 
heer A. Hoogendoorn. 
Burgemeester Jonkman maakte zijn tweede termijn 
niet af en ging in juni 2004 met vervroegd pensi-
oen. Hij werd opgevolgd door H.C.J. (Henk) Roijers 
als waarnemend burgemeester.

WeWa
Waarom andere partijen zich zeiden te ontdoen 
van coalitiepartner WeWa, is al aan de orde 
geweest. Daar valt nog wel een kanttekening bij te 
plaatsen. 

Van der Torren had al voor het uitbreken van de 
crisis het voornemen zijn functie neer te leggen. Hij 
had namelijk in vertrouwen te horen gekregen dat 
er bij de provincie plannen waren om de Zuidplas-
polder anders te gaan inrichten. Dat zou tot gevolg 
kunnen hebben dat de grond die Van der Torren in 
dat gebied bezat meer waard werd. Als portefeuil-
lehouder ruimtelijke ordening wilde hij daarbuiten 
blijven om belangenverstrengeling te voorkomen. 
Dat moest natuurlijk geheim blijven om project-
ontwikkelaars niet in de kaart te spelen. Hij vroeg 
daarom Frans Bos om alvast uit te kijken naar een 
opvolger voor hem zonder overigens zijn overwe-
gingen daarvoor kenbaar te maken.
Die was kennelijk binnen WeWa niet te vinden. 
Ook Frans Bos zelf wilde zijn baan niet opgeven 
voor het wethouderschap. Toen de vorming van 
een nieuw college in de pen zat, benaderde hij 
Martin Kraaijestein (PvdA) met het verzoek of hij 
geen wethouder wilde worden. Het werd uiteinde-
lijk Dirk Lont. Van der Torren vroeg per brief van 
21 mei 2003 formeel om ontslag als wethouder.

Het nieuwe college met van links naar rechts Dirk Lont (PvdA), Wiebrand Dijksterhuis (PCW), Dorenda Gerts (CDA), waarnemend burgemeester Henk 
Roijers (VVD), gemeentesecretaris Adriaan Hoogendoorn en Hans Barth (D66). Bron: Van winkelstrips tot Gouweplein door Martin Kraaijestein en 

Bert J. Woudenberg
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In het interview met hem bracht Van der Torren nog 
naar voren dat hij twee jaar later bij toeval te horen 
kreeg dat een zekere Han Hak in opdracht van Van 
Thijn onderzoek naar hem had gedaan. Hij ver-
moedt dat Van Thijn die volgens hem problemen 
had het fenomeen lokale partijen, heeft gepro-
beerd iets te vinden waarmee hij de oorzaak van 
de crisis bij de wethouder van WeWa kon leggen. 
Achteraf valt vast te stellen dat resultaten van dat 
onderzoek geen rol hebben gespeeld bij de afwik-
keling van de bestuurscrisis.

Slotopmerkingen
Behalve over de evaluatie van de benoeming van 
mevrouw Wijers zijn in het archief geen stukken te 
vinden over de evaluatie van de crisis als geheel. 
Bert Woudenberg berekende in de Rijn en Gouwe 
van 31 mei 2003 de financiële lasten van de crisis 
op e406.009,-, de gemeente komt niet verder dan 
e129.672,-. De humanitaire kosten, de littekens 
die de mensen op hun ziel hebben gekregen, 
komen nergens aan bod. 
Had de crisis voorkomen kunnen worden? Terugkij-
kend zijn er ongetwijfeld momenten te zien waarin 
het mogelijk was andere beslissingen te nemen 
om zo een crisis te voorkomen. Misschien had een 
snellere bespreking in het college van de proble-

men waarmee de burgemeester op 15 januari 
2003 werd geconfronteerd, voldoende druk van 
de ketel gehaald. Misschien was met een betere 
voorbereiding van de agenda van 4 maart minder 
kwaad geschied. Uiteindelijk bleek een crisis onver-
mijdelijk maar men koos er niet voor. Een kosten-
berekening achteraf is dan minder zinvol. 
Opbrengsten zijn er ook. De crisis was uiteindelijk 
de katalysator om de noodzakelijke overgang van 
een beheergemeente naar een groeigemeente te 
realiseren. Dat een gemeentesecretaris dan ook di-
recteur moet zijn, wil de ambtelijke organisatie on-
der die omstandigheden steeds adequaat ingezet 
kunnen worden, daar lijkt iedereen inmiddels wel 
van doordrongen. En hoewel als les niet benoemd 
is wel duidelijk geworden dat het hele college 
gezamenlijk verantwoordelijk is voor de ambtelijke 
organisatie, ook al is er iemand aangewezen als 
portefeuillehouder.
Prof. drs. J(aques) Wallage hield als voorzitter van 
de Raad voor het Openbaar Bestuur eens een 
toespraak waarin hij onder meer constateerde: “De 
politiek geeft richting, de ambtelijke organisatie 
maakt mogelijk. Maar voor de politieke bestuurder 
is visie niet voldoende en de ambtenaar redt het 
niet met gezagsgetrouw handelen alleen”.21 Kern-
achtiger kan het niet worden samengevat. <

Bert Woudenberg. Bron AD

21 Toespraak gehouden in Apeldoorn op 5 maart 2012.
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VERENIGINGSNIEUWS

Van het bestuur
In 1993 richtten enkele betrokken Waddinxveners het Historisch Genootschap Waddinxveen op, een 
vereniging die in 2018, dus 25 jaar later, is uitgegroeid tot een actieve organisatie met ongeveer vijf-
honderd leden. Dit jubileum laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Via ons kwartaalblad, aanplakbiljet-
ten, afzonderlijke (e-mail)berichten en mededelingen in de lokale pers zullen we de jubileumactiviteiten 
bekendmaken. Die zijn vrij toegankelijk voor onze leden. Niet-leden zijn uiteraard ook welkom. Wel zal 
van hen een kleine vergoeding gevraagd worden.

Nieuwe expositieruimte?
De huidige expositieruimte aan de Noordkade 64, ons genereus door Van Uden b.v. om niet ter 
beschikking gesteld, is helaas te klein en ‘s avonds en in de weekenden niet goed bereikbaar. We zijn 
daarom op zoek naar een nieuwe ruimte die wel goed bereikbaar is voor alle Waddinxveners en die 
voldoende ruimte biedt om de geschiedenis van ons dorp met onder meer voorwerpen en foto’s uit 
onze collectie en audiovisuele middelen onder de aandacht te brengen. We zijn dan ook beter in staat 
schoolklassen te ontvangen zodat hun geschiedenislessen geïllustreerd kunnen worden met voorbeel-
den uit de lokale, Waddinxveense historie.
Voor een nieuwe ruimte is geld nodig. Daarom proberen we al vanaf 2016 het aantal sponsoren, 
Vrienden van het Genootschap, uit te breiden naar honderd. We zijn onze trouwe sponsoren zeer
erkentelijk voor hun jaarlijkse bijdrage van E125. Op de bladzijden 2 en 23 van ons kwartaalblad 
vindt u hun namen. Er zijn ook sponsoren die anoniem wensen te blijven. 
Het bestuur onderhandelt onder meer met het gemeentebestuur over een te verwerven nieuwe ruimte 
en hoopt dat onze plaatselijke overheid ons hierbij gunstig gezind is.

Ledenwerving
De vereniging is blij met de vijfhonderd leden maar wil dit aantal laten groeien naar tenminste 
zeshonderd. Met deze aanwas kunnen we de draagkracht versterken en zijn we nog beter in staat de 
geschiedenis van ons dorp voor jong en oud te bewaren en te presenteren. U als lid kunt ons hierbij 
helpen door ons mooie kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen eens te laten lezen aan familie, vrienden 
of buren.
Aanbrengers van een nieuw lid krijgen een mooie attentie met een leuke historische afbeelding. Infor-
matie en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat of via www.hgwaddinxveen.nl. 
Kijkt u onder Lidmaatschap.
De contributie bedraagt E17,50 per jaar voor inwoners van Waddinxveen. Postbezorging kost E12,50 
extra.
Begin april wordt de contributie geïncasseerd van leden die daartoe een machtiging 
hebben afgegeven.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 17 april 2018 in De Unie. De overige informatie 
vindt u op het inlegvel dat u bij dit nummer van ons kwartaalblad hebt aangetroffen.

Aanwinsten
Gerard Breugem: Kaart Hoogheemraadschap Schieland 1928. Erven Glasbeek: vijf boekjes 
kerkelijke historie Waddinxveen, foto Kerkweg, doctoraalscriptie geschiedenis Waddinxveen door 
A.J. Glasbeek, boekjes 100 jaar Concordia, 125 jaar Vis, De muis die even brulde. De Evangelische 
Volkspartij 1981-1991 en Een mijter zonder kruis. Sint-Nicolaas en de protestantse pers 1945-2000 
(monografie) beide van Jan de Bas, Zuidplas 150 jaar droog uitgegeven door Hoogheemraadschap 
van Schieland, Gemeenteatlas van de provincie Zuid-Holland. Schenking: het boek Het Groene
Ambulance hart. V.d. Berg en Mulder: vlag Passage hèt winkelhart. Jet Brinks: Wandbord Hotel-
Café-Restaurant “de Unie”. Gered Gereedschap: twee spatels C.P. Broer, twee speldjes gebr.
Van der Spek en Fa. J. van Leeuwen, fotocamera, kledingborstels met opdruk Magazijn De Gunst.
Fam. L.H. de Mik: twee wandbord/wandtegel, diverse voorwerpen uit de schoenmakerij Gebr.
De Mik. P.J. van der Laarse: dertig foto’s, dertien medailles, asbak en schaal met deksel van 50 
jaar Verheul.  Gemeente Waddinxveen: diverse objecten. P. Benders-Los: foto Dorpstraat 1885. 
Jan Wesseling: 75 jaar BMW, J. van den Berg & zonen Waddinxveen b.v. Hersteld Hervormde 
Gemeente: boekje Afgezonderd in de Dorpstraat, 125 jaar kerkelijk leven in Waddinxveen.

Waddinxveners
Doet u mee om het 
Historisch Genootschap 
Waddinxveen aan een 
passende ruimte te 
helpen?
Informatie is verkrijgbaar 
bij Ton Broer 0182615709, 
a.broer@hgwaddinxveen.nl.

Nieuwe leden
D. Speksnijder
B. Beuker
M. Weichert
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WADDINXVEEN
T 0182 – 615933 
F 0182 – 610105
E INFO@HOUTEX.NL

• EIKEN
• BEUKEN 
• KERSEN
• NOTEN
• TEAK
• BANGKIRAI
• AZOBE
• BILINGA
• MAHONIE
• MERANTI
• IROKO

•  WESTERN RED CEDAR
• OREGON PINE
• VUREN 
• GRENEN
• LARIKS
•  EN NOG VELE ANDERE     
 HOUTSOORTEN 
• PLAATMATERIAAL 
• MASSIEF HOUTEN      
   PANELEN

Houtex heeft de mogelijkheid te 
schaven tot 300 x 450 mm!

KENNIS, ERVARING, GROTE 
VOORRAAD EN EEN BREED 
ASSORTIMENT!

SCHAVERIJ | DROGERIJ | TRANSPORT



Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein

D.C. van Doorn

A. de Waardt

Vis Waddinxveen b.v.

Glasbeek Finish b.v.

JABEWA Engineering

P.G. Boere

B. Beuker

Bureau voor Bouwkosten

J.I.M. van Vliet

B.F. Boonstoppel

F. Versluis

A.J. van der Breggen

A. Vis bv

Marius G.A. Verboom

Dungaree Planontwikkeling

Top-Consultants West B.V.

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

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 

W.J. Hoobroeckx

Autobedrijven Boonstoppel

G.J. van der Loo

Van Leeuwen Beheer

F.M. van Tol

J. van Tol

A. Broer

Dierenartspraktijk Baas

J. de Rooij

A. Speksnijder



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
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


