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Graan voor Visch. Bron: D.J. Thuis
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Waddinxveen heeft in het verleden in verschillende sectoren
van de economie een behoorlijk deuntje meegezongen.
Dat gold zeker voor de agrarische sector. Jacobus van der Breggen en zijn boerderij ‘Graan voor Visch’
speelden daarbij een belangrijke rol. Daaraan zijn in dit nummer drie bijdragen gewijd. Joke Radstaat
besteedt aandacht aan Van der Breggen als landbouwpionier en dhr. Elings beschrijft de eerste Nederlandse
kaasfabriek gevestigd in hiervoor genoemde boerderij.
Dat boeren aan het begin van de vorige eeuw geen eenvoudige zaak was, moge blijken uit de bijdrage
van Luit Bloem over Jacob van Tol die in 1907 ‘Graan voor Visch’ in zijn bezit kreeg.
Honderd jaar geleden begon de eerste wereldoorlog. Over wat dat onder meer voor Waddinxveen
betekende, schreef Joke Radstaat al eerder een bijdrage in dit blad. Martin Kraaijestein, medeauteur
van het boek De Grote Oorlog, besteedt opnieuw aandacht aan die periode.
Ten slotte kunnen we kennisnemen van een van de vele facetten van sportief Waddinxveen: 65 jaar tafeltennis.
Aanvulling
Een van onze lezers ontdekte dat opa Jacob Appel(1897-1960) als tweede van links zat op de foto uit het
vorige nummer genomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de damclub Excelsior (bldz. 11)
Correctie
In het vorige nummer werd mevrouw Corry de Jong-Steenland per abuis ‘Coby’ genoemd. De redactie
biedt daarvoor zijn verontschuldiging aan.

Ambachtelijke Siroopwafels
De siroopwafels van Markus & Markus zijn een echte traktatie
voor fijnproevers en gebakken op ambachtelijke wijze met
zuivere tarwebloem, roomboter en stroop.
Op elk moment van de dag een heerlijke verrassing en dagelijks
vers aan onze bakkerij te koop.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
tussen 07:30 en 17:00 uur
Markus & Markus Siroopwafels bv
Staringlaan 17a 2741 GC Waddinxveen
Telefoon (0182) 61 88 24
www.stroopwafelbakkerij.nl
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Archivalia1

Jacobus van der Breggen
Een Waddinxveense landbouwpionier

Waddinxveen werd in november 2013 verkozen tot de beste gemeente voor
agrarische ondernemers. Die verkiezing kent een voorgeschiedenis tot in de
19e eeuw!

Joke Radstaat

Meer lezen:
G.A. Vorsterman van
Oijen, Beschrijving der
Zuid-Hollandsche
methode van zuivelbereiding, Middelburg, 1883.
(bibliotheek SAMH
te Gouda)
W. Verboom, Waddinxveen 750 jaar, Zaltbommel, 1983.(bibliotheek
SAMH te Gouda)
www.parlement.com voor
biografische gegevens
over Jacobus van der
Breggen Azn.

Op een mooie augustusochtend verliet de heer
Vorsterman van Oijen Bodegraven met de tram
om over Gouda naar Waddinxveen te gaan.
Zijn doel was de boerderij van Jacobus van der
Breggen. Vorsterman van Oijen, wonend
in Aardenburg en onderwijzer in de
landbouwkunde, had namelijk van
het bestuur van de Maatschappij
tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland
opdracht gekregen om de
Zuid-Hollandse zuivelbereidingmethode te beschrijven. Men hoopte daarmee
de Zeeuwse boeren van
dienst te kunnen zijn. Het
resulteerde in een boekje,
waarvan een exemplaar in
de bibliotheek van het Streekarchief Midden-Holland te
Gouda bewaard wordt en daar
is in te zien in de studiezaal.

twee zoons, waarvan Philippus (1853 - 1908) een
opleiding had genoten aan een landbouwschool.
Jacobus was niet de eerste de beste. Afkomstig
uit een Waddinxveense familie bezat hij o.a. twee
boerderijen aan het Noordeinde: ‘Graan
voor Visch’ en het bovengenoemde
‘Ons Genoegen’, waar hij zelf
woonde. Later werd door Philippus nog ‘Reigersburgh’ in de
Zuidplaspolder gekocht.
Jacobus bracht het van landeigenaar en landbouwkundige tot o.a. dijkgraaf van
het Hoogheemraadschap
Rijnland en zelfs tot lid van
de Eerste Kamer.

Vooruitstrevend

Vooruitstrevend is Jacobus
in de manier waarop hij alles
wat op zijn bedrijf omgaat,
boekstaaft. Aantekeningen en een
uitgebreide boekhouding kunnen
Portret Jacobus van der Breggen
De boerderij
laten ontdekken waar verbeterin(collectie HGW)
Vorsterman van Oijen geeft een
gen mogelijk zijn. Daarnaast valt
uitgebreide beschrijving van het voor die tijd zeer
het Vorsterman van Oijen op dat Van der Breggen
moderne landbouwbedrijf van Van der Breggen:
geen hooi bewaart, maar gras en hij beschrijft
“Op Ons Genoegen, dien naam heeft de eigenauwkeurig hoe dat gebeurt: “Zoodanige hooiarnaar aan zijne uitgestrekte bezittingen gegeven,
ken zijn aan alle zijden open, maar de heer Van
vond ik op groote schaal verwezenlijkt, wat ik in
der Breggen heeft er een aan de zijkanten door
mijne voordrachten over landbouw zoo dikwijls op
planken zoo luchtdicht mogelijk doen sluiten,
kleinere schaal heb aanbevolen, n.l. landbouw en
daarin heeft hij gras gevoerd ter hoogte van onveeteelt elkander de hand reikende, om zooveel
geveer drie meters en de heele massa bedekt met
mogelijk tegenslag in ‘t eene bedrijf door meerdere
40 c.M. zand. Door die hoeveelheid zand wordt
opbrengst van ‘t andere te vergoeden”.
de lucht afgesloten en ‘t gras in elkander geperst;
Het bedrijf is 295 ha groot. Daarvan is de ene helft
twee omstandigheden, die van ‘t hoogste gewicht
weiland en de andere bouwland. De veestapel omzijn, om ‘t gras goed te houden.”
vat circa 30 werkpaarden, 155 melkkoeien, 250
Van der Breggen mag zich ook beroemen op het
varkens en 300 schapen en dan zijn nog alleen de
bezit van de eerste kaasfabriek (1871) van Nedervolwassen dieren geteld. Het bedrijf wordt gerund
land. U kunt daarover lezen in het hierna opgenodoor Jacobus van der Breggen (1828 - 1894) en
men artikel. <

1

Joke Radstaat zal ons op gezette tijden in deze rubriek informeren over ‘Waddinxveense’ vondsten uit het Streekarchief
Midden-Holland

Hans Geel is
bijna 40 jaar
werkzaam geweest in het
voortgezet
onderwijs van
Waddinxveen.
Hij heeft ook
altijd verhalen
verteld en geschreven.
Vaak waren het
geschiedenisverhalen, dus
ook uit de kleine historie van
ons dorp.
Zulke vertellingen treft u aan
in het boek
“Waddinxveense Verhalen”
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Het tegenwoordige rijksmonument Hulstkamp gebouw, gebouwd in opdracht van de firma Laming & Sons, die het gebouw
in 1892 betrok. Het diende als margarine- en kaasfabriek met kantoor, woonhuis en opslagplaats.

De geschiedenis van de eerste
Nederlandse kaasfabriek1
Boerenkaas is tegenwoordig iets bijzonders en staat voor ambachtelijke
kwaliteit. Tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw was in Nederland
boerenkaas echter de norm. Totdat in 1871 in Waddinxveen voor het eerst in
Nederland de fabrieksmatige kaasproductie zijn intrede deed. De heer Elings
vertelt ons het verhaal.

G. Elings2

Vanaf 1830 tot aan de eerste wereldoorlog is op
vele boerderijen rondom Bodegraven de Engelse
Derby kaas gemaakt. Het was James Laming,
Engelsman van afkomst maar woonachtig in Rotterdam waar hij een handelshuis bezat, die de
boeren bewoog tot het maken van dit product. Hij
leverde de boeren het originele Engelse gereedschap, leerde hun de bereiding en nam de kaas

van hen af. De kaas zelf zond hij naar Engeland,
waar zij goed betaald werd.
H. B. Hylkema zegt hierover in zijn standaardwerk over de Nederlandse Zuivelbereiding, dat dit
product nooit de kwaliteit van de originele Derby
heeft bereikt. Daardoor is de productie steeds
meer teruggelopen en uiteindelijk gestaakt. Thans
ziet men nog op enkele bedrijven de zware ijzeren

Dit artikel verscheen in zijn oorspronkelijke vorm in het door Misset uit Doetinchem uitgegeven blad Zuivel, 63e jrg.,
no. 44, 29 oktober 1967. De gebruikte taal is dus van ca 50 jaar geleden. Alle noten zijn van de redactie.
2
G. Elings was kaasconsulent uit Gouda en deed vaak samen met vader Floor van Tol boerenkaaskeuringen
1
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Boerderij ons Genoegen (collectie SAMH inventarisnr. 7578)

persen, die de firma Laming leverde.
Toen Jacobus van der Breggen in 1871 in Waddinxveen zijn boerderij ‘Graan voor Visch’ tot
kaasfabriek liet inrichten, was dit voor ons land
iets nieuws. Het product dat hij maakte, de Engelse
Derbykaas, was echter in zijn omgeving voldoende
bekend. Hylkema zegt dat niet iedereen hem als
de pionier der fabrieksmatige kaasbereiding wilde
erkennen, omdat hij een buitenlands product
namaakte.
Bij Van der Breggen heeft de prijs die op de Engelse markt voor de Derby betaald werd, een rol
gespeeld toen hij zijn fabriek inrichtte. Hij heeft vrij
zeker geweten dat het boerenproduct als namaak
werd beschouwd en met zijn fabriek heeft hij
getracht de kwaliteit van de Engelse Derby te benaderen. Dit is hem volkomen gelukt. Op diverse
tentoonstellingen, tot zelfs in Londen, heeft hij met
zijn kaas prijzen gewonnen. De medailles die als
bewijsstuk kunnen dienen, zijn nog heden in het
bezit van zijn familie3. Van der Breggen heeft zijn
kaas niet via het handelshuis Laming geëxporteerd,
doch hij deed dit zelf.
Over deze boer-fabrikant en de op- en neergang
van zijn bedrijf willen we u iets vertellen.

Aanleiding
Allereerst echter iets over de aanleiding tot en het
ontstaan van dit verhaal.
Kaashandelaar F.M. van Tol en zijn broer M.P.
van Tol4 waren beiden zeer geïnteresseerd in de
geschiedenis van de eerste kaasfabriek in ons land.
Dit is te begrijpen wanneer u weet dat beiden op

‘Graan voor Visch’ geboren zijn, nadat de fabriek
weer tot boerderij was herbouwd.
Via hen kregen we een uitnodiging om eens een
avond te komen praten bij de kleinzoon van Jacobus van der Breggen, de heer A. van der Breggen
die aan de Plasweg te Waddinxveen renteniert.
Deze is de leeftijd der sterken al gepasseerd, maar
desondanks nog steeds een vooraanstaand figuur
in landbouwkringen.5
Zo togen wij gedrieën op pad. Terwijl de storm om
de oude hoeve gierde, genoten wij van de verhalen
die de heer Van der Breggen ons opdiste, zo nu en
dan aangevuld door een opmerking van zijn vrouw
die tevens haar taak als gastvrouw naar behoren wist te vervullen. Er kwamen oude papieren,
akten, tekeningen en foto´s op tafel, waardoor we
langzaam aan een indruk kregen van de gehele
geschiedenis.

Jacobus van der Breggen
Jacobus van der Breggen6 is een ‘kei’ van een boer
geweest. Zijn boerderij besloeg 295 hectare bouwen weiland. De strijd tegen de waterwolf, waarvan
de naam der boerderij getuigt, heeft generaties
vóór hem al gestaald, waardoor het geslacht een
vooraanstaande plaats in de provincie innam. De
boerderij werd met vaste hand en met kennis en
inzicht bestuurd.
Naast de zorgen over akkers en weiland, beheerde
Jacobus van der Breggen een uitgebreide veestapel
die bestond uit ongeveer 200 melkkoeien, 200
schapen, 40 paarden, 70 mestossen (´s winters)
en een groot aantal varkens en jongvee. De koeien

Het familiearchief wordt tegenwoordig beheerd door de heer A. Ripping uit Hazerswoude
Deze M.P. van Tol is de vader van de huidige eigenaar
5
Arie van der Breggen is op 31 mei 1972 overleden
6
Zie ook artikel op bladzijde 5
3
4
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werden gemolken door een viertal vaste arbeiders
en een aantal vrouwen uit de omgeving. Deze
laatsten molken elk 12 – 15 koeien per keer en
ontvingen daarvoor fl. 2,50 per week.
Jacobus van der Breggen was ook medeoprichter
van het Nederlandse Rundvee Stamboek. Hieruit
valt af te leiden dat hij een vooruitstrevende fokker was.
De melk werd op de boerderij verkaasd. ´s Zomers
tot (volvette) Derby en ´s winters tot Goudse kaas
uit gedeeltelijk afgeroomde melk.
De familie toonde ons een aantekenboekje van
grootvader, waarin verschillende bijzonderheden
waren vastgelegd. Op één van de eerste bladzijden
uit het jaar 1854 vonden wij een prijsvergelijking
tussen zoet verkochte en verkaasde melk.
Van de Breggen verkocht gedurende een bepaalde
tijd de avondmelk van 22 koeien, zijnde 25.597
kan (liter) à 3,15 cent. De opbrengst hiervan was
fl. 806,30.
De morgenmelk van deze koeien werd apart tot
kaas verwerkt. Er werden uit gemaakt:
319 kazen wegende 3878 pond, welke opbrachten
fl. 785,45; 350 pond boter, opbrengst fl. 143,65;
15 staren (kuipen) wei (ongeveer 3000 l.) fl. 15,00;
waarde van de overige wei (ongeveer 20.000 l.) fl.
30,00. Bruto opbrengst fl. 974,10. Onkosten aan
botertonnen, zout en waaggeld fl. 42,00. Netto
opbrengst fl. 932,10. De arbeid bracht dus ruim fl.
125,00 meer op.
Over alle 200 koeien gerekend, heeft het kaasmaken dus wel wat extra´s opgeleverd. In deze tijd
maakte Van der Breggen nog alleen Goudse kaas.
Dat het geen volvette was, merken we wel aan de
grote hoeveelheid boter die verkocht werd. Als we
daarbij zien dat 20.000 l. wei wel op de waarde
van fl. 30 werd geraamd, dan moet in die dagen
het varkens mesten weinig geld hebben gekost.

Kaasopslag in koeienstal (collectie SAMH inventarisnr. 7579)

Kan deze zo zorgvuldig bewaarde aantekening het
begin zijn geweest van de plannen om een eigen
kaasfabriek in te richten?

De kaasfabriek
Hoe het zij, toen de plannen er eenmaal waren,
kocht Van der Breggen de naast zijn bedrijf liggende woning ‘Ons Genoegen’ en betrok deze met
zijn gezin. ‘Graan voor Visch’ werd uitgebroken
en inwendig verbouwd tot kaasfabriek. De fabriek
besloeg het gehele voor- en achterhuis.
Voorin kwam het bereidingslokaal met 2 lange
kaasbakken. Daarachter kwamen het perslokaal,
het pekellokaal en de opslagruimte voor de kaas.
De kelder werd als weikelder gebruikt, de daarboven liggende ‘opkamer’ als kantoor. Een aparte
ruimte verrees voor de ketel en stoommachine.
Ook de fabrieksschoorsteen ontbrak niet. Een
centrifuge en koeler werden in de loop van de tijd
bijgeplaatst. De ketel werd met turf gestookt. De
wei werd niet verkocht, maar diende als voeder
voor de varkens. Het totale fabriekspersoneel
bestond uit drie man.
De melk was afkomstig van de eigen koeien. Een
enkele maal leverde ook een buurman wel eens
wat af, maar dit was geen regel. Van der Breggen
is dus steeds een zelfkazer gebleven! ´s Zomers
maakte hij Derby kaas uit volle melk en ´s winters
Goudse met een ‘Frans’ zuivel uit gedeeltelijk afgeroomde melk. Een bewijs temeer dat ons nationale
product in die tijd reeds sterk gedevalueerd was.

Philip van der Breggen
De kinderen van Van der Breggen genoten een
opleiding die hen niet voor de boerderij bestemde.
Philip werd eerst adelborst, maar veranderde
daarna van inzicht. Hij bezocht toen de Middelbare

Philip van der Breggen.
Bron: familiearchief
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De eerste kaasfabriek van
Engeland (1870) uit het gebied
waar de Derbykaas zijn naam
aan dankt. Bron: Alan Salt, een
‘kaashistoricus’ uit dat gebied

Landbouwschool te Groningen om zich op deze
wijze toch nog voor te bereiden op het beheer van
de boerderij en de kaasfabriek. In 1873 maakte hij
een studiereis naar Engeland en uit het dagboek
dat van deze reis is bijgehouden, blijkt dat naast
de kaasbereiding ook de akkerbouw en de veeteelt
zijn belangstelling hadden. Speciale aandacht hadden eveneens de kwaliteit van het vee, de mechanisatie en het gebruik van kunstmest. Deze reis heeft
zeker invloed gehad op de bedrijfsvoering, zowel
op de boerderij als in de fabriek.
Na het overlijden van Jacobus van der Breggen
werd het hele bedrijf familiebezit met Philip als
beheerder, die alles bij het oude liet.
De taak is voor Philip op den duur geen onverdeeld genoegen geweest. De familie had meer
belangstelling voor de jaarlijkse uitkering dan voor
het op peil houden van het bedrijf. Hierdoor bleven
verbeteringen die nodig waren, vaak achterwege
en ging het bedrijf steeds verder achteruit. In 1904
legde Philip van der Breggen er dan ook het bijltje
erbij neer, nadat de kaasfabriek dus 33 jaar in
bedrijf was geweest.

Veiling
Het gehele bezit kwam in Hotel ‘De Zalm’ te
Gouda onder de hamer. In de catalogus die ter
gelegenheid van de verkoop werd verstrekt, stond
over de verkoop onder meer het volgende vermeld:
“De bouwhoeve ´Graan voor Visch´ gelegen in
de polders Zuidplas, Putte en Agterof, waarvan het
huisperceel bestaat uit 1½ ha grond, met stoommachine en ketel, groot kaaspakhuis en ijskelder;
voorts panden en koeienstallingen, dorsvloer met
stoommachine en stoomketel, dorsmachine e.a.;
vaste meelmolen en verder vaststaande machinerieën met bijbehoren; verder zeven hooibergen,
schuren, varkensschuren, wagenhuis en bergplaats, benevens 3 zo goed als nieuwe arbeiderswoningen onder één dak”.

7
8

De opbrengst van het hierboven vermelde bedroeg
fl. 14.500, terwijl de grond in percelen werd verkocht. De gemiddelde opbrengst van alles tezamen
was fl. 2000 per hectare en dit was een goede prijs
indien men bedenkt dat acht jaren tevoren een naburige boerderij was verkocht voor fl. 600 per ha.
Na de verkoop werd de fabriek weer tot boerderij verbouwd en nog geen 10 jaar later werd het
bedrijf met 56 hectare7 grond, opnieuw verkocht
en wel aan de heer Jacobus van Tol, de vader van
de huidige eigenaar8. Deze betaalde er heel wat
minder voor, namelijk fl. 900 per hectare. Welk
een enorm verlies dus in zo korte tijd is geleden en
welke tragedie hieraan vastzit, valt uit deze cijfers
op te maken.
In 1917 brandde de boerderij af, doch zij werd
weer herbouwd. Ofschoon de tegenwoordige
boerderij wel op de oude plaats staat, heeft zij niets
meer gemeen met de oude kaasfabriek. Alleen de
bijgebouwen en de arbeiderswoningen staan er
nog als een herinnering aan het reuzenbedrijf dat
de Van der Breggens beheerden.

Veelzijdig
De naam van der Breggen is bekend gebleven.
Zo is bijvoorbeeld aan één van de ‘watermachines’
uit de Zuidplas de naam Jacobus van der Breggen
gegeven en men heeft hiermede de man willen
eren die zoveel voor de polder gedaan heeft.
Wij weten, dat Jacobus van der Breggen een
veelzijdig man was. Een man, die in een tijd
leefde waarin slechts de zeer vooruitstrevenden
de fabrieksmatige zuivelbereiding durfden aan
te bevelen. Daarom ondervond Jacobus van der
Breggen weinig steun bij anderen en moest hij alles
alleen doen. Maar daarom is hij ook een pionier
geworden! Nederlands eerste zuivelindustrieel.

Naschrift Jaap van Tol
De hoeve ‘Ons Genoegen’ is later overgegaan
naar de familie Meindert Donker en weer later
gekocht door de familie Van Tol. Momenteel woont
Kees van Tol op deze boerderij.
Vanuit zijn ouderlijke woning ‘Graan voor Visch’
startte Florus M. van Tol in 1937 zijn kaashandel.
De kaas werd opgelegd op de zolder. Na de oorlog, toen de zaak weer begon te draaien, inmiddels vanuit de kelder van Henegouwerweg 9, werd
door gebrek aan ruimte de zolder op de boerderij
weer in gebruik genomen. Telkens, na gepleegde
nieuwbouw aan de Henegouwerweg, bleek toch
weer na korte tijd ruimtegebrek. Tot aan de verhuizing naar Woerden (1982) heeft er daarom altijd
kaas op ‘Graan voor Visch’ gelegen.
Het is nu Maus, de kleinzoon van Jacob van Tol,
die het boerenbedrijf op de woning uitoefent. <

Volgens Jaap van Tol was dit 45 hectare
U vindt elders in dit nummer een bijdrage over het leven van Jacob van Tol
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Afbeelding van de oude boerderij ‘Graan voor Visch’, die van voor 1917, geschilderd door Jac. Graafland. Dat is vermoedelijk de schilder uit Vleuten (1903-1973) die
veel historische panden en dorpsgezichten op het doek heeft vastgelegd. Daar deze boerderij al in 1917 is afgebrand, is de boerderij vermoedelijk naar een andere
afbeelding geschilderd. De foto is van Dick-Jan Thuis. Het origineel hangt in de boerderij aan de muur.

L.J. Bloem

Het leven van Jacob van Tol
van 1880 tot 1917
De boerderij ‘Graan voor Visch’ speelt opnieuw een hoofdrol in een stukje
geschiedenis van ons Waddinxveen. Ging het in de vorige artikelen over de
betekenis voor de ontwikkeling van de landbouw, in deze bijdrage vormt de
boerderij het decor voor de hardheid van het landbouwersbestaan aan het
begin van de vorige eeuw.
Jacob van Tol werd op 28 oktober 1880 in het
dorpje Abbenes in de Haarlemmermeer geboren. Over de periode 1880 tot 1917 heeft hij zijn
levensverhaal opgeschreven en aan zijn kinderen
nagelaten. Hij is boer geweest op de boerderij
‘Graan voor Visch’ aan het Noordeinde nummer
18 te Waddinxveen.
Jacob van Tol was een bijzondere man, getuige zijn
levensverhaal en het feit dat hij in de dertiger jaren
van de vorige eeuw met zijn neef P.D. Sieling een
reis naar Zuid-Afrika heeft ondernomen. Het doel

van die reis was zijn oom Johan Hoogenboezem te
bezoeken die in 1920 met zijn gezin (12 kinderen)
naar Zuid-Afrika was geëmigreerd en niet ver van
Johannesburg een boerderij bezat. Ook van deze
reis heeft Jacob van Tol een uitgebreid verslag
geschreven onder de titel “Mededelingen van mijn
reis naar Zuid-Afrika in 1936”.

Jeugd
Toen hij geboren werd, had zijn vader nog geen
eigen boerderij. Die werkte bij de grootvader van

Het dorp Waddinxveen I 12

Jacob en woonde in een eenvoudig huisje naast
de boerderij in Abbenes. In het zelfde jaar echter
wist hij een boerderij met 24 hectare grond te
kopen voor de prijs van f 2000,- per hectare met
land van matige kwaliteit. Dit was voor die tijd een
zeer hoog bedrag, zo schrijft Jacob in zijn levensverhaal, en dat kwam doordat de landprijzen na
de oorlog van 1870 tussen Duitsland en Frankrijk
sterk waren opgelopen vanwege de duur geworden
levensmiddelen. Voor het zich uitbreidende gezin
braken moeilijke tijden aan.
Wat de tweejarige Jacob zich nog herinneren kon,
was dat zijn oudste zusje van 3 jaar oud gestorven
is. Dat heeft zich dus in 1882/1883 voorgedaan.
Een tragische gebeurtenis die zich nog een aantal
keren in het gezin zou voordoen.
Vanaf zijn zevende jaar verbleef de jonge Jacob in
Bleiswijk bij zijn grootmoeder om aldaar naar de
christelijke lagere school te kunnen gaan. Daarna
is hij weer terug gegaan naar de Haarlemmermeer
en ging met veel genoegen naar de christelijke
lagere school in Oude Wetering. Hij moest dagelijks twee uur lopen, vaak over morsige wegen en
dijken. Aardrijkskunde was zijn favoriete vak, maar
vreemde talen leren stuitte op te veel bezwaren.
In 1890 was er weer een zusje overleden en in de
strenge winter van 1890/1891 is hij lang ziek ge-

Jacob van Tol. Bron: familiearchief

weest. In deze uitzonderlijk strenge winter stierven
in de nacht van 29 op 30 januari 1891 zijn broertje van 3 ½ en zijn zusje van 1 jaar oud. Vader
radeloos, zo schrijft hij, en moeder zwaar gebukt
onder zoveel leed. Maar zij sterkte zich in haar
God. Er waren toen nog 6 kinderen. De winter was
zo streng dat kinderen 6 weken lang op de schaats
naar school gingen op ijs van 1 meter dik. Vrijwel
iedereen had bevroren aardappelen en er heerste
schaarste en duurte.
Toen Jacob twaalf jaar was, moesten hij en zijn
broertje van 11 ’s zomers hard werken op de
boerderij en ’s winters naar school. Kinderarbeid
was in die tijd heel gewoon. In 1892 stierf er weer
een broertje, 8 maanden oud. In 3 jaar verloor het
gezin dus 4 kinderen.
In die tijd waren de graanprijzen laag en Jacob’s
vader besloot stukken akkerbouwland om te zetten
in weiland. Dat lukte vrij aardig.
Behalve naar school gaan in de winter moesten
Jacob en zijn broertje het graan afdorsen en er
moest haast mee gemaakt worden het graan te
verkopen om op 15 maart de rente te kunnen
betalen. Vooral in de oogsttijd werkte iedereen mee
op het bedrijf, inclusief zijn zusters. Vooral zus Lie
kon paardrijden als de beste, alsof het een man
was. Het land verbeterde allengs en er brak een
tijd aan van bloei.

Boer geworden
Op 18 jarige leeftijd kreeg Jacob een zware longontsteking. Zijn zus Ma heeft hem verpleegd en
door haar liefderijke zorg herstelde hij. Toch kreeg
hij het te kwaad met zichzelf omdat hij vond dat hij
te veel op een zondig pad had gewandeld en zijn
moeder hem er herhaaldelijk voor gewaarschuwd
had. Op zekere dag werd hem gevraagd enige
tijd oom Johan Hoogenboezem te Waddinxveen te
komen helpen en daar voldeed hij graag aan. Met
oom Johan kon hij goed over geloofszaken praten
en leerde hij veel over het landbouwbedrijf dat zeer
belangrijk voor zijn verdere leven zou zijn. Hij ging
trouw naar catechisatie en werd na verloop van
tijd voorzitter van de jongelingsvereniging. Hij had
daar dus de capaciteit voor en deed het met verve.
Langzaam maar zeker kwam de behoefte bij hem
boven om een eigen boerderij te beheren. De kans
daarop was echter klein en dat maakte hem ongeduldig en verdrietig.
In het jaar 1905 deed zich echter een gelegenheid
voor toen in Waddinxveen een groot bedrijf te koop
stond. Oom Johan was bereid een gedeelte te kopen, maar de koop mislukte. Een bittere teleurstelling, maar dominee Brouwer gaf steun en troost.
Niemand had gedacht dat het land in 1907 weer
te koop zou komen te staan en oom Johan stelde
Jacob voor samen een gedeelte te kopen. Dit keer
slaagde de koop die bestond uit 45 hectare best
land en een oude woning. In maart 1907 ging
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Schrijfster in de familie

De boerderij ‘Hoop vlijt de Landman’ waar Plonia Biemond werd geboren. Bron www.rijksmonumenten.nl

Jacob voorgoed naar Waddinxveen en werd hij
boer op de boerderij ‘Graan voor Visch’ aan het
Noordeinde. Zus Plonia ging mee om voor de
huishouding te zorgen. Het bedrijf was echter sterk
verwaarloosd en er was bijna niet één deur of
venster dat gesloten kon worden. Aangevuurd door
oom Johan stortte Jacob zich op het werk. Zijn oom
gaf hem veel raad maar was geen gemakkelijke
compagnon. ‘Toch’ zo schrijft Jacob ‘heb ik veel
van hem geleerd en heb veel aan hem te danken’.

Een gezin en een eigen bedrijf
In 1910 kwam er een grote ommekeer in Jacob’s
leven. Hij ging op 28 juli 1910 trouwen met Hendrika Annigje van den Dool van de Knibbelweg in
Zevenhuizen. Zuster Plonia had inmiddels kennis
gekregen aan de man van haar keuze en ging
samen met hem in Reeuwijk wonen.
Omdat Jacob nu getrouwd was, vond oom Johan
Hoogenboezem dat hij maar alleen het bedrijf
moest gaan runnen. Dat was voor Jacob een
grote stap, maar oom Johan heeft hem toen billijk
behandeld en Jacob is hem levenslang veel dank
verschuldigd. Zonder oom Johan als hefmiddel zou
het Jacob nooit gelukt zijn een boerderij te bezitten.
“Zo begon ik dan mijn volle kracht in te zetten voor
het bedrijf”, schrijft Jacob: “enerzijds verheugd,
maar ook dikwijls benauwd over de zware last die
ik te torsen had”.

Voor- en tegenspoed
Die zware last kwam het volgende jaar al gauw
tot uitdrukking in vrij grote tegenslagen. Eerst ging
er één koe dood en daarna nog twee. En in 1911
stierf zuster Neeltje na een lang lijden in de leeftijd
van 19 jaar. In 1912 opnieuw een sterfgeval. Op
4 september overleed Jacob’s moeder, nog maar
53 jaar oud. De dood lag in die tijd blijkbaar altijd

op de loer. Het was een zware slag voor de familie,
vooral voor de jongste kinderen. Alsof dit nog niet
genoeg was, stierf het jaar daarop broer Maurits.
Tragisch was Maurits z’n leven geweest: niet sterk
en zeer kreupel wilde hij toch zo graag meewerken
in het bedrijf.
Voor en tegenspoed wisselden elkaar af, want op
23 augustus 1914 werd de eerste zoon van Jacob
en Hendrika geboren. De vreugde was groot: het
was als een balsem op de vele wonden van de
laatste jaren.
In het jaar 1914 begon de vreselijke wereldoorlog
en kwamen er grote moeilijkheden op het bedrijf.
Lage prijzen, dure aankopen, producten die niet
te verkopen waren, algehele mobilisatie, moeilijk
werkkrachten te vinden, vorderen van paarden
enz. Daar kwam nog bij dat in 1915 broer Piet ziek
werd. Hij was een gezonde en sterke jongen maar
een vreselijke ziekte sloopte hem in korte tijd. Hij
overleed op 28 augustus.
Het jaar daarop verwoestte een vreselijke hagelbui
het graan, de aardappelen en de bieten. In tien
minuten was vrijwel alles vernietigd. Alleen de
aardappelen en de bieten hebben zich nog iets
kunnen herstellen. Maar het jaar daarop was de
oogst goed en de prijzen vanwege de oorlog hoog
en werd een tweede zoon geboren.
Toch zou ook 1917 een rampjaar worden. Er brak
brand uit in de omgeving en een sterke voorjaarswind deed de vlammen overslaan naar de
boerderij. Veel mensen waren bezig te redden wat
er nog te redden viel, maar het meeste werd een
prooi der vlammen.
De boerderij was verwoest maar werd op dezelfde
plek herbouwd en wordt vandaag de dag bewoond
door kleinzoon Maurits van Tol.
Hiermee houdt het levensverhaal van Jacob van Tol
op, maar zijn leven niet. Dat eindigt in 1945. <

Plonia Hoogenboezem-Biemond, de oma van Jacob van
Tol was de schrijfster van het
boek Een laatste woord aan
mijn kinderen dat twee keer
werd uitgegeven door drukkerij ‘De Banier’ te Rotterdam.
De eerste uitgave verscheen
ca. 1925. Dat het Plonia
Hoogenboezem was, werd
overigens pas in 1998 duidelijk toen een brief van haar
verscheen in het Kerkblad
van de Oud Gereformeerde
Gemeente.
In 2000 verscheen bij Uitgeverij ‘Middelburg’ het boek met
titel: De stem van de tortelduif;
uit het leven van Plonia Biemond, aangevuld met enkele
genealogische gegevens en
een paar nagelaten brieven.
Plonia Biemond werd in 1834
geboren te Bleiswijk, op een
boerderij aan de rand van het
dorp, aan de Hoekeindseweg
16. De naam van de boerderij
was destijds ‘Hoop vleit de
landman’.
Plonia trouwde in 1857
met Jacob Hoogenboezem,
afkomstig uit Kethel (bij Schiedam). Na hun huwelijk gingen
ze wonen in Waddinxveen op
de hoeve ‘Graan voor Visch’.
De in dit artikel genoemde
Johan Hoogenboezem was
een van hun kinderen en dus
een oom van Jacob van Tol.
Bron: Stichting de Gihonbron
Middelburg

15 I Het dorp Waddinxveen

Het Vluchtelingenkamp Gouda. Bron: archief van Martin Kraaijestein

Martin Kraaijestein

Waddinxveen tijdens
de Eerste Wereldoorlog
Vluchtelingen, schaarste en distributie, dat zijn de ingrediënten die de Eerste
Wereldoorlog toevoegde aan het Waddinxveense leven
Dit jaar herdenken we dat 100 jaar geleden de
Eerste Wereldoorlog uitbrak, aanvankelijk ‘De
Grote’ of ‘De Europese Oorlog’ genoemd. Die
oorlog zou ruim vier jaar duren. Europa kende een
Westelijk en een Oostelijk front, maar er werd ook
elders gevochten, zoals op de Balkan, in de bergen
van Oostenrijk en Noord-Italië, in het Midden
Oosten, in Turkije en in Afrika. De zee en de lucht
maakten eveneens deel uit van het strijdtoneel; in
de lucht werd het vliegtuig een geducht wapen.
Circa 10 miljoen militairen werden tijdens de oorlog gedood en het aantal gewonden was ongeveer
drie maal zo hoog. Daarnaast kwamen in totaal
circa 6 miljoen burgers om het leven. In het laatste
oorlogsjaar en ook daarna eiste de Spaanse griep
ook nog eens vele miljoenen extra slachtoffers.
Te midden van deze ellende kwam Nederland er
genadig van af. Ons land wilde neutraal blijven
en vaardigde al op 30 juli 1914 een zogenoemde
neutraliteitsproclamatie af. Wel besloot de regering
op diezelfde dag leger en vloot te mobiliseren om
zo de strijdende partijen te tonen dat de neutraliteit
zo nodig met militaire middelen verdedigd zou
worden. In de troonrede van 15 september 1914,
zeven weken na het uitbreken van de oorlog, kon
Koningin Wilhelmina dan ook gelukkig vaststellen
dat we buiten het oorlogsgeweld waren gebleven.

Ons land kreeg wel te maken met de gevolgen van
de oorlog. Hierna zal ik enkele daarvan beschrijven, met bijzondere aandacht voor Waddinxveen
en omgeving.

Het begin van de oorlog
Aan het begin van de oorlog heerste, zoals overal
in het land, bij de bevolking in Waddinxveen grote
onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen ervan.
Dit leidde onder meer tot massaal hamsteren,
waardoor de prijzen voor de eerste levensbehoeften omhoog schoten. Ook het zilvergeld werd
opgepot. De burgemeester kreeg de wettelijke
bevoegdheid in de ´Levensmiddelenwet´ (formeel
de aanpassing van de Onteigeningswet) om in te
grijpen.
Het was van belang in deze turbulente tijden de
bevolking goed te informeren over de vele, elkaar
snel opvolgende maatregelen. Het belangrijkste
instrument daarvoor was de door de burgemeester uitgevaardigde ‘openbare kennisgeving’ in de
vorm van een soort affiche, waarop de maatregelen stonden vermeld.
Het was een periode van grote onzekerheid en
angst over wat ons land mogelijk te wachten stond.
In deze sfeer paste geen publiek vermaak. Zo werd
op verzoek van Koningin Wilhelmina haar verjaar-

Het is niet gemakkelijk om neutraal te blijven. Bron: Martin Kraaijestein

dag op 31 augustus niet gevierd.
Waddinxveen nam al aan het begin van de oorlog
een bijzondere maatregel. Waddinxveners die door
de oorlogsomstandigheden in grote financiële problemen waren geraakt, konden een beroep doen
op ondersteuning door het voor dat doel opgerichte, lokale steun comité. Wel vond de gemeenteraad
het van belang direct de Algemene Politieverordening aan te passen door een bevoogdend artikel
toe te voegen: “Het is den vergunninghouder
verboden middellijk of onmiddellijk sterke drank te
verkopen aan hen, die blijkens mededeling van het
gemeentebestuur van het Plaatselijk Steuncomité
ondersteuning ontvangen”. De maximale boete
bedroeg fl. 25.

Vluchtelingen
In de eerste maanden van de oorlog vluchtte ruim
een miljoen Belgen naar ons land, de grootste
vluchtelingenstroom uit de Nederlandse geschiedenis. De bevolking nam daardoor toe van 6,2 miljoen in 1914 naar circa 7,2 miljoen, een toename
van ongeveer 15%.
De regering besloot de vluchtelingen met open
armen te ontvangen. Het merendeel van de Belgische vluchtelingen keerde na enige maanden naar
België terug, circa 100.000 burgervluchtelingen
verbleven gedurende de gehele oorlog in ons land,
voor een deel in vluchtoorden. Permanente vluchtoorden voor burgervluchtelingen werden gevestigd
in Nunspeet, Ede, Uden en in Gouda.
Het Goudse vluchtoord was heel bijzonder. Het
vluchtelingenkamp werd gesticht op het terrein van
de N.V. Snijgroenkweekerij v/h Gebr. Steensma aan
de Graaf Florisweg. Door de oorlog was de handel
ingestort. Vooral de export naar Rusland was van

groot belang voor het bedrijf geweest, maar die
handel viel helemaal stil en de kassen kregen nu
een geheel andere functie. Bijna het gehele terrein
van circa 5 ha werd ingericht voor de opvang van
Belgische vluchtelingen. De aantallen fluctueerden
voortdurend; gemiddeld verbleven er ongeveer
1450 vluchtelingen per jaar in de oorlogsperiode.
De naam vluchtoord kreeg de voorkeur omdat
vluchtelingenkamp te veel deed denken aan de
door de Engelsen ingerichte concentratiekampen
tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.
In Waddinxveen kwamen in eerste instantie circa
110 Belgische vluchtelingen aan. De vluchtelingen
werden tijdelijk opgevangen in een loods van de
firma J.G. Alblas aan de Kromme Esse en in het
Rooms-Katholiek Bondsgebouw in de Burgemeester Trooststraat. Beide ruimten werden door het
gemeentebestuur gehuurd. Een aantal vluchtelingen werd bij particulieren ondergebracht. Een
groot deel van de vluchtelingen zou na enige tijd
terugkeren naar België of elders een verblijfplaats
vinden. Uiteindelijk zouden 16 á 17 Belgen de
gehele oorlog in Waddinxveen verblijven.
De Belgische vluchteling Franciscus Rincheval
trouwde met een Waddinxveense en bleef in
ons land. Zijn net na de oorlog geboren zoon
Bep woont nog in onze gemeente. De inmiddels 94 jarige Bep Rincheval vertelde recentelijk
zijn levensverhaal en dat van zijn vader in de
krant (AD- Groene Hart 22/8/2014): “Ik heb een
Belgisch paspoort en op mijn rijbewijs staat dat ik
Belg ben(…). Als het Belgisch koningshuis wat heeft
te vieren, werd ik daarvoor nog wel eens uitgenodigd. Niettemin heb ik dezelfde rechten en plichten
als iedere Nederlander, al mag ik dan niet voor het
parlement stemmen.”
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Met een andere Belg liep het slechter af. De geïnterneerde Belgische soldaat François Ossieur (circa
30.000 Belgische militairen waren aan het begin
van de oorlog naar ons land uitgeweken en hier
geïnterneerd) overleed op 8 november 1918, drie
dagen voor de wapenstilstand. Hij werd begraven
op de Rooms-Katholieke begraafplaats in de Victorwijk. Zijn graf is later geruimd.

Indien toch oorlog
Nederland deed er door een consequent volgehouden neutraliteitspolitiek alles aan om buiten de oorlog te blijven. Toch anticipeerde de regering serieus
op een situatie waarin Engeland of Duitsland onze
neutraliteit zou schenden.
Voor sommige gebieden waren speciale maatregelen nodig. In geval van oorlog zou als onderdeel
van de verdediging van ons land de Hollandse
waterlinie onder water worden gezet. Een speciale
commissie had een gedetailleerde inventarisatie
gemaakt over wat er dan met de mensen en het
vee in het geïnundeerde gebied zou moeten gebeuren. Het was daarom noodzakelijk al op voorhand te weten in welke gemeenten opvang voor
mensen en vee beschikbaar was. De geselecteerde
gemeenten kregen tot taak gedetailleerd aan te
geven welke opvangmogelijkheden er beschikbaar
waren.
Waddinxveen deed in 1915 in eerste instantie
de volgende opgave:1000 personen, 80 paarden, 400 runderen, 250 schapen, 70 bokken
en geiten, 975 varkens. Dat vond de commissie
echter volstrekt onvoldoende. Het gemeentebestuur
kreeg op 29 maart 1916 een uitvoerige brief van
de commissie waarin werd toegelicht dat er veel
meer mensen en dieren in Waddinxveen moesten
worden ondergebracht, n.l. 8000 personen, 325
paarden, 1640 runderen, 210 schapen. 70 bokken
en geiten en 975 varkens. De gemeente maakte
opnieuw een opgave om aan de gewenste aantallen te komen.
Het bleef gelukkig bij een plan: ons land kon zijn
neutraliteit behouden

Meer economische problemen
Hoewel er in de eerste oorlogsjaren al regelmatig
tekorten aan voedingsmiddelen en andere producten waren, werden de problemen in de loop van de
oorlog steeds groter, vooral in de laatste oorlogsjaren toen Duitsland een onbeperkte duikbotenoorlog uitriep en de aanvoer van essentiële grondstoffen en goederen aanzienlijk terugliep.
In 1915 was de gemeente al begonnen om zelf vis
in te kopen en die wekelijks te koop aan te bieden,
maar gezien de ernst van de situatie besloot de
regering in augustus 1916 tot invoering van de
Distributiewet om de schaarse goederen zo eerlijk
mogelijk te kunnen verdelen. Het bonnenstelsel
deed zijn intrede.

Bij de uitvoering van de Distributiewet vervulden
gemeenten een belangrijke rol. Waddinxveen
richtte daarvoor in 1916 een ‘Levensmiddelen en
Verbruiksartikelenbedrijf’ op. Tegen burgers en
bedrijven die poogden de strenge distributiemaatregelen te ontlopen, werd streng opgetreden.
De gemeente nam ook zelf initiatieven. Op zaterdagavond 7 april 1917 kwam de gemeenteraad
van Waddinxveen in een spoedzitting bijeen en besloot een groot stuk grond te huren om daar voor
de eigen burgers aardappels te kunnen telen. Aan
het einde van de oorlog waren er in Waddinxveen
ook plannen voor een centrale keuken, maar de
gemeenteraad vond het te duur en het plan ging
niet door.
Aan brandstof was ook voortdurend gebrek.
Incidenteel werden scholen gesloten indien er
onvoldoende brandstof aanwezig was. Waddinxveen behoorde tot één van de gemeenten die een
reprimande kreeg van de Rijksinstelling die met de
kolendistributie was belast omdat de plaatselijke
gasfabriek in de maanden oktober en november
van 1918 teveel kolen had gebruikt. De eerstkomende maanden na de oorlog moest dit worden
ingehaald.

Wapenstilstand
Op 11 november 1918 kwam er een einde aan
de oorlog. In een treinwagon in de Franse plaats
Compiègne werd de wapenstilstand gesloten.
Waddinxveen hield op 28 november een groot
schoolfeest ter ere van het Oranjehuis en het einde
van de Wereldoorlog. Het feest werd afgesloten
met een telegram aan Koningin Wilhelmina: “Den
meer dan 110 kinderen der openbare en bijzondere scholen van Waddingsveen, in feestvreugde
verzameld bij den Wilhelminaboom, is het een
groote vreugde, dat zij Uwe Majesteit op deze wijze
hunne liefde kunnen betoonen, terwijl zij u en Prinses Juliana Gods zegen toewenschen.” <

Nederlandse distributiebonnen in
gebruik tijdens de Eerste Wereldoorlog
(Collectie Menno Wielinga)

Voorbeeld van een zilverbon uitgegeven
door de gemeente Amsterdam

Een Rijstkaart uit 1916 voor de
toewijzing van de rantsoen rijst
(Collectie Menno Wielinga)
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65 jaar tafeltennis in Waddinxveen
Waddinxveen kent een rijk palet aan sportverenigingen. Een tafeltennisvereniging maakt daar ook deel
van uit. De auteur laat ons kennismaken met de geschiedenis van die vereniging, Kwiek geheten, die dit
jaar 65 jaar bestaat.
Dirk Sol1

Het huidige clubgebouw aan de J.W. Frisoweg. Bron: De auteur

Op 17 februari 1949 werden door de heren C.
Boonstoppel, A. Kwaak en J. Zwartendijk ongeveer
twintig belangstellenden uitgenodigd in café ‘De
Unie’ om een tafeltennisvereniging op te richten.
Het gezelschap kende naast de initiatiefnemers
enkele voor Waddinxveen illustere namen als Van
Vuuren, Van Dijken, De Rooy en Brouwer.
De 13 aanwezigen, gesteund door 7 toezeggingen, gingen akkoord met de oprichting van een
tafeltennisvereniging. Als financiële basis diende
een lening bestaande uit 22 aandelen a fl. 10,-.
Die moest uit de contributieopbrengst terug betaald
worden.
De 3 initiatiefnemers werden tot bestuurslid gekozen. Dhr. L. Kwaak werd competitiecommissaris.
Ballotage ging aan het lidmaatschap vooraf en
nieuwe leden werden verplicht om 1 jaar contributie van fl. 0,50 per week te betalen. Tijdens de
oprichtingsvergadering kon men het nog niet eens
worden over naam van de vereniging.
Op maandagavond 28 februari 1949 werden de
eerste ballen geslagen in een zaaltje van café ‘Het
Centrum’ aan de Gouwe.

1

Vroege ontwikkeling
Tafeltennis werd duidelijk belangrijker gevonden
dan vergaderen. Pas van de ledenvergadering van
25 augustus 1954 is een volgend verslag bekend!
Bestuursleden waren toen de heren J.A. Kwaak,
W.J. Verheul, C. Kwaak en L. Roggeveen.
Wanneer de vereniging de naam ‘Kwiek’ kreeg, is
onduidelijk evenals de naam van de persoon die
de naam bedacht heeft.
De wedstrijdtafels stonden inmiddels in de kantine
van carrosseriefabriek Verheul, die zich bevond
aan de oostzijde van de Gouwe naast de oprit
van de Coenecoopbrug. De vereniging werd toen
gezien als een onderdeel van de personeelsvereniging van Verheul waar ook leden van buiten het
bedrijf konden spelen.
In het begin werden de competitiewedstrijden
gespeeld in de Goudse Tafeltennisbond, toen nog
een ‘wilde’ bond. Pas eind augustus 1956 werd
de Goudse Tafeltennisbond een afdeling van de
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en konden 3
heren en 1 dames team worden ingeschreven. In
de periode ’56 tot ’63 groeide het aantal teams tot 6.

Dirk Sol is secretaris van de Waddinxveense tafeltennisvereniging Kwiek
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Van eettafel
naar wedstrijdtafel
Wat wij nu tafeltennis noemen
ontstond aan het einde van de
19e eeuw als binnenvariant
van het gewone tennis. De salon- of eettafel diende daarbij
als tennisbaan, als net werd
bijvoorbeeld een rijtje boeken
gebruikt, de bal was een
bolletje wol of een champagnekurk, terwijl de deksels van
sigarendozen dienst konden
doen als racket.
Spelfabrikanten speelden
spoedig in op dit idee door
soortgelijke salonversies van
het tennisspel op de markt
te brengen, inclusief netje,
batjes en ballen. Deze spellen
kregen bloemrijke namen als
‘Gossima’, ‘Whiff Whaff’ of
‘Pim-Pam’ mee.
Het grootste probleem bij
deze vroege tafeltennisvarianten was de bal. Die was
gewoonlijk van rubber of kurk
gemaakt en stuiterden of te
veel of te weinig. De meeste
van deze spellen stierven dan
ook een vroege dood.
Aan het begin van de 20ste
eeuw volgde een opleving,
vooral dankzij de Engelsman
James Gibb die balletjes van
celluloid mee naar huis nam
van een reis naar Amerika.
Deze bleken precies de juiste
stuit te hebben. John Jacques
and Son brachten hiermee een
nieuwe versie van ‘Gossima’
op de markt en gaven dit spel
een extra naam ‘Ping-Pong’
mee.
In 1926 werden in Londen de
eerste wereldkampioenschappen tafeltennis (zo genoemd
omdat ‘Ping-Pong’ een
geregistreerde merknaam was)
gehouden.
Bron:
http://www.tafeltennis.org/

Completer

Nieuwe ruimte

Die groei zette echter niet door, eerder het tegendeel. Daarom zocht het bestuur in 1966 naar
een speelruimte binnen de binnen de bebouwde
kom van Waddinxveen, om zo gunstiger omstandigheden te creëren voor een uitbreiding van het
ledenbestand. Die ruimte werd gevonden aan de
Ieplaan, in de gymzaal van de Chr. Landbouwhuishoudschool ‘De Rank’. Op 10 juni 1966 werd in
een extra ledenvergadering onder voorzitterschap
van dhr. J. Geerlof door de 16 leden besloten te
verhuizen naar de Ieplaan. De contributie moest
dan wel omhoog van fl. 2,25 naar fl. 3,75 per maand.
De verhuizing resulteerde vrijwel onmiddellijk in
een toename van het ledental. Met name de jeugd
vond zijn weg naar de tafeltennistafels.
De vereniging kreeg een clubtenue en ging toernooien en vriendschappelijke wedstrijden organiseren tegen o.a. personeel van autobusbedrijf Citosa
en van de NKF (kabelfabriek). In 1967 verscheen
een clubblad Kwiek-nieuws waar o.a. het wel en
wee van de inmiddels 7 senioren- en 2 jeugdteams
gevolgd werd. Verder kwamen er trainingsmogelijkheden voor met name de jeugdteams, werd de
limonadeverkoop geregeld en kwamen er meer
speelavonden.
Naast de competitie kon er in afdelingsverband
ook gespeeld worden om de ‘Ger Teunissen beker’
en de ‘Gebr. Kwaak beker’. Kortom: de vereniging
werd compleet
In 1973 werd de vereniging koninklijk goedgekeurd voor een termijn van 30 jaar.
Ook werden statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld, zonder overigens artikel 19 van
de voorbeeld statuten. Men wenste geen volledige
gehoorzaamheid aan de NTTB vast te leggen.

De contacten met de leiding van de huishoudschool verlopen wat stroef, er worden wat beperkingen aan het gebruik opgelegd en de huur stijgt
regelmatig. Verder groeit de juniorengroep zodat
extra speeltijd geregeld moet worden en ook dat
brengt kosten met zich mee. In een bestuursvergadering eind 1969 komt dan ook de behoefte aan
een eigen onderkomen ter sprake
In juni 1971 wordt in een extra ledenvergadering
voorgesteld de contributies met 40% tot 50% te verhogen en de bondscontributie door te berekenen
aan de spelers. Deze ingreep moet de verhoging
van de huurtarieven opvangen en is een begin van
een fonds voor een eigen clubgebouw.
In 1972 worden door de toenmalige voorzitter, dhr.
W. de Wit, gesprekken gevoerd met de gemeente
Waddinxveen over de huur van de voormalige
Bethelkerk aan de J.W. Frisoweg. Dat gebouw zou
een huursom van fl. 7500.- per jaar moet opbrengen exclusief elektra en verwarming. Dat was echter door de vereniging alleen niet op te brengen,
reden om voor te stellen het gebouw samen met de
gymnastiekvereniging TOOS te huren.
Ook het kopen van de voormalige kerk komt ter
sprake. De jaarlijkse lasten zouden dan fl. 6000.kunnen bedragen. Bovendien zou de vereniging zo
de gelegenheid hebben om inkomsten te genereren uit verhuur en een beduidend hogere baropbrengst.
Maar men bekijkt meer opties. Om tot een eigen
gebouw te komen, is er overleg met o.a. de schuttersvereniging en atletiekvereniging Antilope. Ook
worden de opties onderzocht van huren van een
deel van een bedrijfsgebouw aan de Noordkade
tot nieuwbouw bij de Willem de Rijkelaan

Café ‘Het Centrum’. Bron: HGW
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Carrosseriefabriek Verheul bij de Coenecoopbrug. Bron: HGW

Kwiek speelt inmiddels met 10 senioren en 5
jeugdteams in de competitie. Voor de juniorengroep geldt een ledenstop bij 40 spelers. De
contributie wordt weer fors verhoogd t.b.v. het
bouwfonds.
In juni ’74 besluit men om samen met TOOS de
voormalige Bethelkerk te huren met een opzegtermijn van 1 jaar. De verhuurder wil wel de mogelijkheid open houden om de ruimte te kunnen inzetten
voor lessen van de sterk groeiende ‘Samenwerkingsschool’.
Met wat kleine aanpassingen in het gebouw en een
nieuwe zaalverlichting kan op 23 augustus 1974
het gebouw in gebruik worden genomen. TOOS
is hoofdhuurder en draagt voor 4/9 bij aan de
kosten, KWIEK draagt de overige kosten.
De bardienst wordt door leden van de gymvereniging verzorgd en dat gaat over het algemeen
redelijk. Het komt echter wel eens voor dat een
lieve breiende TOOSdame om 23.00 uur naar huis
wil als het voor de KWIEKspelers net gezellig gaat
worden.
De vereniging floreert door de ruimere speelmogelijkheden en met name de jeugdleden stromen
weer toe. Er spelen 7 juniorenteams in de competitie.
In 1978 wordt duidelijk dat de bouw van een eigen
clubgebouw, met welke medegebruiker dan ook,
niet haalbaar is.

Eigendom
In 1980 geeft de gemeente aan het gebouw te
willen verkopen aan de huurders. Na stevige
onderhandelingen wordt KWIEK voor fl. 14.000.eigenaar van het gebouw en verplicht zich TOOS

als huurder te accepteren. Op 1 april 1981 wordt
de akte getekend door de toenmalige voorzitter F.
Wickel. De financiële toestand van de vereniging
was zodanig dat er geen financiering nodig was en
dat terstond de nodige verbouwingen van kleedruimten en bar gerealiseerd konden worden. De
werkzaamheden werden voor het grootste deel in
eigen beheer uitgevoerd.
Voor de competitie van 1987 werden maar liefst
18 senioren en 4 juniorenteams ingeschreven
In 1995 nam de vereniging afscheid van TOOS
en werd het gebouw geheel voor het spelen van
tafeltennis ingericht.
Tot heden is het voormalige kerkgebouw aan de
J.W. Frisoweg nog steeds het onderkomen van de
tafeltennisvereniging die ,met als een van de redenen de veranderende en steeds individualistischer
maatschappij, voor wat het ledental betreft een
stapje terug heeft moeten doen.

Sportieve prestaties
De sportieve prestaties zijn door de loop der jaren
in hoofdzaak beperkt gebleven tot het niveau
van de afdeling of de regio. Wel hebben enkele
junioren teams in competities op landelijk niveau
gespeeld.
Een aantal juniorspelers waaronder Ronald
Rijsdorp, John van Spengen en Tim Daalhof,
begonnen weliswaar hun sportieve loopbaan
bij KWIEK, maar zijn, toen hun talent het niveau
van onze vereniging ontsteeg, vertrokken naar
grotere verenigingen in de omgeving zoals Avanti
(Hazerswoude), Vriendenschaar (Gouda) en Scylla
(Leiden) <

De Nederlandse
Tafeltennisbond
In 1935 besloten de vier
gewestelijke bonden in Nederland, te weten Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht en ‘t Gooi,
een landelijke bond op te richten. Op 23 juni 1935 was de
oprichting van de Nederlandse
Tafeltennisbond (NTTB) dan
ook een feit.
Inmiddels bestaan er na de
reorganisatie binnen de NTTB
acht afdelingen: HollandNoord, Noord, West, Oost,
Midden, Gelre, Zuid-West en
Limburg.
In Nederland steeg het ledental van 15.000 in 1960 tot
52.000 begin jaren tachtig.
Inmiddels heeft de NTTB rond
de 32.000 leden.
Bron: http://www.nttb.nl/
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VERENIGINGSNIEUWS

In Memoriam C.J. van Veen
17 juni jl. overleed onze zeer gewaardeerde, voormalige eindredacteur van het Kwartaalblad,
de heer Kees van Veen. Hij was al geruime tijd ziek. Eind 2013 nam hij daarom afscheid van de
redactie van Het dorp Waddinxveen.
Van beroep was Van Veen leraar Nederlands. Maar naast de natuurlijke belangstelling die hij had
voor zijn vak, was hij ook zeer geïnteresseerd in de (lokale) geschiedenis. Het Historisch Genootschap
Waddinxveen heeft van die interesse en de schriftelijke neerslag ervan in ruime mate profijt gehad.
Talloze artikelen van zijn hand verschenen in Het dorp Waddinxveen, indien nodig gebaseerd op
gedegen archiefonderzoek. Het SAHM in Gouda was bekend terrein voor hem.
Het allereerste artikel van Van Veen verscheen in 2000 onder de titel De grijze herder van de parochie.
In dit stuk schrijft hij liefdevol over een van de pastoors van de Sint Victorkerk, J.J. Scheffer, en diens
inspanningen om de Mariaverering in de Waddinxveense parochie nieuw leven in te blazen. Het zou
het eerste uit een serie van meer dan zeventig artikelen in ons tijdschrift worden, zij het dat zijn
productie in 2002 pas echt op gang kwam. We lezen o.a. over de St. Victorstraat, Maandag wasdag,
Diederic van Schagen en Tafelzilver en Jozef en Maria. En wat het laatste artikel wordt, dat is nog niet
bekend, want de productiefste schrijver in ons tijdschrift heeft nog een aantal artikelen nagelaten die
nagenoeg persklaar zijn.
Van Veen was niet alleen voor ons Genootschap actief. Hij werkte ook voor historische verenigingen
in de regio, waarvoor hij o.a. tentoonstellingen inrichtte.
Kort voor zijn dood werd hem door onze voorzitter nog de brief overhandigd met daarin vermeld het
aan hem verleende erelidmaatschap van het Historisch Genootschap Waddinxveen. Wij zijn blij,
dat dit erelidmaatschap hem zo verheugde.
In de circulaire die zijn overlijden bekend maakte, lezen we: Een pelgrim heeft zijn bestemming bereikt.
Dat hij ruste in vrede.
Bestuur van het Historisch Genootschap Waddinxveen

Schenkingen
Mw. A. de Vries:
bidon Gouwebad de Sniep
- Familie Stougie, Ouderkerk aan den IJssel:
doos met E10 speelgoed (houten rails)
Bert Witte:
3 theelepeltjes met Waddinxveen embleem
- Dhr. C.J. Barelds:
damklok van de voormalige damclub ‘Excelsior’
uit 1969
- Gemeente Waddinxveen:
Geschiedenis van Holland 4 delig
periode -1572-2000
- Joke Radstaat:
houten kleerhanger ‘A. Brouwer.
Magazijn ‘de Gunst’ Waddinxveen’
- Jochem de Rooij:
Van Zwem en polo club ‘De Gouwe’:
de jubileumuitgave Gouwepraat 1927-1987
- Dhr. Burger:
Wandbord van keramiek, doorsnee 23 cm
met tekst ‘50 jaar Weegbrug Waddinxveen’.
- Via T. Broer van de familie Verboom:
Stoof, koperen paraplubak, roodaarden pot,

beschuit- en theetrommel, asbak met afbeelding
van papierfabriek ‘de Schoone Haas’,
gedecordeerde teil op pootjes
- Streekarchief Hollands Midden:
de leeskist van de Vereniging ‘Het Leesgezelschap’
Waddinveen.
Over dit leesgezelschap hebben in 1994 (jaargang
2 nummers 3 en 4) van ons blad twee artikelen
gestaan van C.J.Th. de Jong-Steenland en Joke
Radstaat.
- En verder een verpakkingsdoos van zaadhandel
van Hemert en een tegel met opschrift: november
1944: Poort gesloten, mond geopend

Aangeschaft
7 ansichtkaarten met foto’s van diverse locaties
in Waddinxveen

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

23 I Het dorp Waddinxveen

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.

Koeltechniek Laan
Houtex
Van Stijn Beheer BV
H.C.J. de Bas
W.A. den Boer
J. Bremmer
R.J. den Boer
J.C. van der Maas
Anders Repro
W.J. Hoobroeckx
Boekhandel Burger
C. Cammeraat
G.L.G.M. Petit
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
T.W. Verweij
G. van Ringelenstein Holding
F.M. van Tol
J. van Tol
K. de Jong
A. Broer
P.M. Compeer
T. Ververs
Dierenartspraktijk Baas
Bost Adviesgroep
Juwelier Spruytenburg
A. van Noort
H.J. de Rooij

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het
resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233.
Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, versterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo
bij aan het woongenot.
Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u
op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn
omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.
nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 17,50 lid van
het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: DJ Thuis

