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Redactioneel
Oudere lezers van pak hem beet boven de zestig zullen in sommige musea en oudheidskamers een zelfde
ervaring hebben als uw hoofdredacteur: je ziet daar dingen staan die in de eigen jeugd nog gewoon in gebruik waren. Dan besef je pas hoe snel de ontwikkelingen zijn gegaan de laatste zestig jaar. Dat besef dringt
zich ook op bij het lezen van de bijdrage van onze voorzitter waarin hij zijn jeugdherinneringen beschrijft.
In dit nummer gaat het vooral om ‘het gewone leven’. In het volgende nummer zal hij vooral ingaan op het
wel en wee van de jeugd uit die dagen.
Dit jaar bestaat de Immanuelkerk vijftig jaar. Luit Bloem gaat in zijn bijdrage in op de bouwgeschiedenis
van deze Waddinxveense kerk.
Waddinxveen heeft in zijn historie vele onderwijzers, of zoals ze tegenwoordig heten, leraren gekend. Zij
hebben allemaal bijgedragen aan de ontwikkeling van de Waddinxveense burgers. Jacobus Willem Regt,
die in de tweede helft van de negentiende eeuw onderwees aan de school die toen aan de Kerkstraat en later
aan de Kerkweg stond, was een onderwijzer wiens bijdrage veel verder ging dan alleen het onderwijs aan
zijn leerlingen. Jet van Herwaarden brengt deze bijzondere man voor het voetlicht in twee bijdragen,
de eerste in dit nummer, deel 2 volgt in de volgende editie
De Gouwe speelt in de laatste bijdrage, die van Cees Verlooij, een hoofdrol. Daarin beschrijft hij een
scheepsongeval met dodelijke afloop dat in 1926 plaats vond.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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Waddinxveen

Het dorp van mijn jeugd

Mijn geboortehuis, Kerkweg 46. Bron: P.K. Smit

De geschiedenis gaat vaak over belangrijke gebeurtenissen en personen,
de analyse van die gebeurtenissen en hun invloed op onze maatschappij.
Ervaringen van gewone burgers spelen in die geschiedschrijving een veel
kleinere rol. In deze bijdrage is dat anders.
A. Broer

Dit wordt geen levensverhaal, maar een schets van
mijn eerste twintig levensjaren. Meer dan zestig
jaar teruggaan in de tijd ging niet vanzelf, maar
al doende kwamen de herinneringen toch weer
naar boven. Dat waren zelfs zo veel herinneringen,
dat mijn verhaal in tweeën geknipt moest worden.
In dit eerste deel gaat het om het leven in het
algemeen, in het tweede deel ga ik vooral in op de
leefwereld van een kind in mijn jeugdjaren.
In mijn vroege jeugd was Waddinxveen geen grote
gemeente. Zo woonden er in 1950 ongeveer
85001 mensen. Het dorp kende een vrij gesloten
gemeenschap die wat in zichzelf gekeerd was
en een typisch dorpse ons kent ons cultuur had.
Vreemde snoeshanen werden argwanend bejegend en soms nauwelijks getolereerd. Als je uit een
ander dorp in Waddinxveen kwam wonen, moest
je je plaats in de gevestigde gemeenschap echt
1

Bron: CBS

verdienen.
De mensen waren weinig mobiel, gehecht aan
vertrouwde situaties en gebruiken en huwden met
partners die ze kenden van school, kerk of vereniging. Trouwen met een meisje uit de straat kwam
veelvuldig voor. Dan wist je wat voor vlees je in de
kuip had.

Oorlogskind
Ik ben tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren en
heb de oorlog dus niet echt meegemaakt. Maar
toch komen allerlei gebeurtenissen uit die tijd
scherp op mijn netvlies. Ik zie de Duitse soldaten
met hun spijkerlaarzen in strakke formatie over de
Kerkweg marcheren. En ik was enorm onder de
indruk van de knal toen een soldaat een duif uit
de boom schoot. Duiven werden door de bezetter gewantrouwd, ze konden als koerier dienen en

Het dorp Waddinxveen I 6

moesten daarom worden bestreden. Dat het hier
een wilde houtduif betrof wist de schutter kennelijk niet. In een wolk van veren blies het beest zijn
laatste adem uit.
Mijn wieg stond in Kerkweg 46 tegenover de oude
begraafplaats. Daar woonden wij tot 1947. Met
mijn vader ging ik op klompjes naar de spijsfabriek2 over het spoor om daar een emmertje gaarkeukensoep te halen. Omdat de fabriek bij gebrek
aan grondstoffen al nagenoeg stil lag en de kookunits waar normaliter de suikerstroop werd gekookt
voor de fondantproductie uitermate geschikt waren
voor een gaarkeuken, werd daar de waterige
gaarkeukensoep voor de hongerende bevolking
gekookt. Die soep was niet veel soeps. Ik herinner
me dat er een stuk kalfsvel in werd meegekookt
waaraan nog wat vet zat. Daardoor kreeg die
waterige massa nog een beetje voedingswaarde.
Achter in onze tuin stond een kippenhok zonder
kippen. Door gebrek aan eiwitrijk voedsel was
onze haan letterlijk ‘haantje de voorste’ geworden.
Daarna raakten de kippen, misschien van treurnis, van de leg en na verloop van tijd ondergingen
ook zij het lot van de haan. Wel vreten, maar
geen eierenleggen, was in die tijd van schaarste
ondenkbaar.
Nu, in dat onbewoonde kippenhok werd op een
petroleumstel de beruchte suikerbietenstroop gekookt. De indringende, scherpe geur van die stroop
vond ik walgelijk. Toen ik jaren later onder de rook
van Halfweg langs de suikerfabriek van CSM reed,
rook ik die zelfde typische geur en gingen mijn
gedachten automatisch terug naar ons kippenhok. Het is bij mij met die stroop nooit meer goed
gekomen.
De voedseldroppings in de polder achter de
Kerkweg herinner ik mij ook nog goed. Vliegtuigen

kwamen laag over en lieten hun zo fel begeerde
pakketten als een geschenk uit de hemel vallen:
vierkante, groene blikken met voedingsmiddelen,
chocoladerepen, sigaretten en wat dies meer zij.
Een van die droppingplaatsen was waar nu de
Vivaldihof is. De mensen die aan de noordkant van
de Kerkweg woonden, renden via een plank over
de sloot die hun tuin van het achterliggende polderland scheidde, naar de droppingsplaats. Ook
toen gold: hebben is hebben en krijgen is de kunst.
Veel mannen uit Waddinxveen werden door de
Duitsers ‘geronseld’ om in Duitsland te gaan
werken. Zij moesten zich verzamelen in de nieuwe
fabriek van Dobbelmann aan de Noordkade, waar
nu Van Uden zit. Daar heb ik met mijn moeder en
een zusje dat in de kinderwagen lag, mijn vader
opgezocht. Waarom hij toch niet naar Duitsland is
gegaan, is mij nooit duidelijk geworden.
De dag dat de hemel bijna verduisterd werd
door talloze geallieerde vliegtuigen op weg naar
Duitse steden om die te bombarderen, vergeet ik
nooit meer. Het leek op een zwerm spreeuwen op
najaarstrek.

Eten, drinken en vrolijk zijn
Na de oorlog bleek er lange tijd nog een groot
tekort aan van alles en nog wat. De mensen aten
relatief veel brood met daarop spek, kaas en worst,
of diverse soorten zoetbeleg. Om te voorkomen dat
er te rijkelijk werd belegd, sneden de huismoeders,
het brood tegen de borst geklemd, dikke boterhammen.
Bij de warme maaltijd vormden aardappelen het
hoofdbestanddeel. Die werden genuttigd met een
klein schepje groente en met doopvet. Vlees was
iets voor hoogtijdagen. Dat kwam vaak van een
noodslachting of uit een weckpot. Als nagerecht

De fabriek met links ons huis: Kerkweg 119.De foto is omstreeks 1927 gemaakt. Mijn grootvader (C.P. Broer) staat
voor de poort, mijn vader (Klaas Broer) zit in de auto links. Bron: familiearchief

Broer, Bakkerijgrondstoffen. Stond waar nu de grote parkeerplaats bij de ‘Passage’ is.
Haagse bluf bestaat uit stijf opgeklopt eiwit met bessensap en veel suiker.
4
Begin jaren zeventig suggereerde Marcel van Dam in een consumentenprogramma op de televisie dat vooral de flessen
met Exotalimonade spontaan zouden kunnen exploderen. Dat kostte Exota de kop en uiteindelijk de VARA veel geld.
2
3
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kwam er een grote emaillen schaal op tafel met
gorte- of karnemelksepap, griesmeel of havermout.
’s Zondags was dat wel eens Haagse bluf3 of custardpudding, bijvoorbeeld in de vorm van een vis.
Frisdrank was een onbekend fenomeen. We dronken aangelengde limonadesiroop. Pas veel later
kwam de Exotalimonade op de markt die overigens al na enige jaren en wat knaleffecten weer
verdween4.
Tijdens feestjes dronken de mannen oude jenever
of soms Tip van Bootz, de dames lepelden boerenjongens, bowl of advocaat, ook wel kippenbiest
genoemd.
Een verjaardagsfeest begon stipt om 20.00 uur en
was meestal omstreeks 22.30 uur afgelopen. De
kamer zag tegen die tijd blauw van de sigaren- en
sigarettenrook maar niemand had problemen met
het tijdelijke verblijf in die ‘dampkring’. De andere
dag moest de gastvrouw wel de gordijnen en
vitrage wassen.
Bij een koperen of zilveren bruiloft werden thuis
familie en vrienden ontvangen. Dan was er gebak
en genoot men van de vele bruidsuikers.
Hoewel dit uit het voorgaande niet zo duidelijk
is, was er wel voedselschaarste. Die leidde bij de
jeugd nog weleens tot ondervoeding. Daarom werden er wel vakantiekolonies gesticht voor jongens
en meisjes om een beetje op gewicht te komen.

Voedselvoorraad
In de periode waarover ik schrijf, stonden op het
gebied van de voedselvoorziening twee begrippen
centraal: voorraadvorming en conserveren. De
seizoenen bepaalden het aanbod en dat strookte
vaak niet met de vraag. Dus moest er in de zomer
gewerkt worden aan de wintervoorraad. Er werd
jam, bessensap en gelei gemaakt, groente werd
geweckt en bonen werden in een Keulse pot op
zout gezet.
Onze overburen hadden achter in de tuin een
varkenshok met daarin een landvarken, het
oorspronkelijk Nederlandse varken. Het beest
werd onder meer gevoerd met aardappelschillen en groenteafval. Tegen de tijd dat het rijp was
voor de slacht, woog het kolossale beest over de
tweehonderd kilo. Zoals gebruikelijk werd het thuis
door de slager geslacht. Daarna was het all hands
on deck om het beest klein en geconserveerd te
krijgen. Men bakte kaantjes, maakte zult, weckte
ballen gehakt en smolt de dikke laag spek tot vet.
De slager rookte de zijden spek die daarna aan de
zolderbalk werden opgehangen.
Menig huisgezin legde een wintervoorraad aardappelen aan. Daartoe diende de bedstee waar onder
het (stro)matras ruimte over was voor een paar
5

Een mud was 70 kilo.

De Stroobuurt, tegenover waar nu de Kruiskerk staat, dus voor mij schuin aan de ‘overkant’ van de Kerkweg.

mud5 aardappelen. Als dat niet voldoende was
om de winter door te komen, dan groef men in de
tuin een kuil van een steek diep, daarin ging een
laag stro waarop de aardappelen in kegelvorm
werden gestort. Het geheel werd met een dikke
laag isolerend stro afgedekt en daarover ging een
laag grond.
De mensen leefden in die tijd nog bij, met en van
de natuur. Veel mensen hielden kippen, konijnen,
een varken of een geit. Kinderen leerden zo met
beesten om te gaan. Dat veel van die huisdieren
uiteindelijk op tafel terecht kwamen, was meestal
geen probleem. Dieren werden nu eenmaal verkocht of gegeten.

Wonen
In 1947 verhuisden we naar het huis bij de fabriek
aan de Kerkweg 119. Daar is nu het parkeerterrein
naast de Kruiskerk.
Onze overburen woonden in een klein daggeldershuisje. Voor dat huisje liep toen de Kerkwegsloot.
Het huis had een ruime aanbouw die dienst deed
als eetkeuken. Daarachter stond nog een schuur
voor alle zaken waarvoor het kleine huis geen
plaats bood. De woonkamer, niet groter dan vijf bij
zes meter, bevond zich aan de voorkant en bevatte
ook de ouderlijke bedstede. Daarboven was de
slaapverdieping waar aan de trapzijde vier en aan
de tegenoverliggende kant zes strozakken lagen.
In dit piepkleine huisje woonden vader en moeder
met ooit elf kinderen.
Toen ik die situatie eens mocht zien, vond ik mijn
buurvriendje maar een bofkont. Hij mocht gezellig
met zijn hele familie bijeen slapen en ik sliep maar
alleen op een kamer ongeveer zo groot als waar zij
met zijn tienen sliepen. Wat heet knus?
Huizen werden verwarmd met kookkachels gestookt op hout of turf. Ze waren plat van boven en
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Een kookkachel.
Bron: internet

hadden drie of vier kookplaatsen met uitneembare
dekplaten en ringen om een waterketel iets verzonken in te kunnen hangen. Daarmee werd het water
voor de koffie, de thee, de was en het wekelijkse
badwater warm gemaakt.
Elke vrijdag of zaterdag ging men in bad, nou
ja bad? We gingen in de teil. De oudste mocht
(moest) eerst en achtereenvolgens naar afnemende
leeftijd de rest van de kinderschare. Zo had de
jongste weliswaar het nadeel van reeds intensief
gebruikt water, maar het voordeel dat moeder
meestal weer wat warm water had toegevoegd.
De woonkamer werd verwarmd met een kolenhaard die op antraciet werd gestookt. Later werd
dat een gashaard. Als het elders in huis te koud
werd, plaatste men een petroleum/ of elektrisch
kacheltje.
De as en de sintels uit de kolenkachel werden buiten op het looppad naar de deur gestort en als het
zo uitkwam ’s winters op het ijs, waar je de sloot
wilde oversteken. Als je als schaatser die as en sintels niet zag liggen, maakte je een geweldige klap
voorover. Van vervuilende PCB´s en milieugevolgen
hadden we nog nooit gehoord.
Het slootwater werd dan ook schoon genoeg
geacht om er de was mee te doen. Om die reden
hadden veel huizen aan het water een stoep om er
gemakkelijk bij te kunnen. Onze overburen kookten het slootwater binnen op de houtkachel. Vervolgens werd aan de slootkant in de wastobbe een
sopje gemaakt met een klopper waarin een stukje
Sunlightzeep zat. De was werd op een wasbord
gewreven of zo nodig met een borstel geschrobd.

Zelfgemaakte kleding
In veel huisgezinnen was een hand- of trapnaaimachine aanwezig waarmee moeders en dochters
kleding maakten of verstelwerk deden. Er werd

6

zelden kleding weggegooid. Ondergoed, broeken,
hemden werden eindeloos versteld en sokken stoppen was bijna dagelijks werk. Als dat laatste niet
meer kon dan werd de wol uitgehaald en opnieuw
gebruikt. Evenzo ging het met truien waar vrij veel
wol voor nodig was. Als je uit je kinderkleding was
gegroeid, ging die bijna kleurloze outfit zonder
mitsen en maren naar een jonger broertje of zusje.
Een vriendje van mij was bij het slootje springen
kleddernat geworden. Midden in de polder trok hij
zijn kleren uit, we wrongen ze uit en door ze een
hele tijd door de lucht te zwaaien, zouden ze wel
drogen. Dat duurde hem te lang dus toog hij naar
huis om zich om te kleden. Na een wat ongelukkige sprong ging het weer mis. Hij vertrok weer
naar huis en kwam na ernstige reprimandes van
zijn moeder in de kleren van een oudere broer
naar buiten. Hij had niet meer dan twee stel en hij
hoefde het niet te wagen nog een keer met een nat
pak thuis te komen.
In en na de oorlog liepen we vaak op klompen die
met een stuk buitenband van een fiets onder de
zool ‘duurzaam’ gemaakt werden. Als de kap er
door een ongelukje afbrak, werd de klomp gerepareerd met een stuk krammenband. Maar voordat
het zover was kreeg je een standje of een klets om
je oren wegens ruw gedrag.
‘Vroeger was alles beter’, is een vaak gehoorde
uitdrukking. Of dat ook zo is, moet ieder voor zich
maar uitmaken. Zeker is wel dat het leven vroeger meer dan nu werd gedomineerd door onder
meer schaarste, zelfdoen en afhankelijkheid van,
maar ook betrokkenheid bij de natuur. Bovendien
speelde de gemeenschap een grotere rol.
Het was zoals het was, en dat komt ook in deel 2
aan de orde wanneer ik wat meer in ga op waar
wij als kinderen mee bezig waren. <

Antraciet is een vorm van steenkool die aan hoge druk en temperatuur blootgestaan heeft.

Wecken
Wecken of inmaken is een methode om voedsel te conserveren. De flessen (en het procedé) danken hun
naam aan de Duitse firma Weck die omstreeks 1900 begon met de massaproductie van weckflessen.
Men gaat als volgt te werk.
1. De weckflessen (eigenlijk glazen potten) worden grondig ontsmet, door ze schoon te maken met soda.
2. Daarna worden ze gevuld met de in te maken levensmiddelen
3. Vervolgens worden ze afgesloten met een glazen deksel. Tussen fles en deksel komt een rubberen ring,
de weckring. Om het deksel op z’n plaats te houden wordt deze vastgezet met een metalen beugel.
4. De gevulde en afgesloten flessen worden enige tijd in een weckketel met bijna kokend water geplaatst.
Hierdoor ontsnapt de lucht uit de fles, zodat daarin een vacuüm ontstaat. De beugel voorkomt dat het
deksel van de fles gaat. Door de verhitting worden echter niet alle schadelijke organismen gedood; het
wecken van groenten en vlees wordt daarom tegenwoordig afgeraden door het Voedingscentrum vanwege
het risico op botulisme. Bij fruit is dit risico, door de hoge zuurgraad, niet aanwezig.
5. Als de flessen zijn afgekoeld, kunnen de beugels worden verwijderd. Als de fles dan sist (er komt lucht
in), is het wecken niet goed gelukt.
De levensmiddelen zijn nu lang (enige jaren) geconserveerd. Bron: Wikipedia
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Immanuelkerk in de winter van 2009. Bron: D.J. Thuis

De bouwgeschiedenis
van
de
Immanuelkerk
Een eigen kerkgebouw voor de ‘Vereniging Wet en Evangelie’
Een eigen geloofsgemeenschap vormen gaat al niet vanzelf, maar voor die
geloofsgemeenschap ook nog een eigen kerk bouwen, is een ‘heidens’
karwei dat van veel betrokkenen grote offers vraagt. Toch is het de Immanuelkerk gelukt en kan met trots het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw
gevierd worden.
Luit Bloem

Grote spanningen ontstonden in 1937 in de
hervormde gemeente te Waddinxveen rondom de
persoon van de predikant en over de verkondiging.
Een groep gemeenteleden wilde geen contact meer
hebben met de predikant en raakte steeds meer
vervreemd van de hervormde gemeente. Ze gingen
kerken bij de gereformeerden en bij buurgemeenten.
Uiteindelijk verenigden de verontrusten zich en
besloten ze de ‘Vereniging Wet en Evangelie’ op te
richten. De leden gingen eerst kerken in de remonstrantse kerk aan de Zuidkade. Deze werd echter al
gauw te klein en men week uit naar het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat
dat na verloop van tijd ook te klein werd. Dank zij

de uitbreiding van dit gebouw heeft de vereniging
zich daarmee nog een tijd kunnen behelpen. Zij is
de gereformeerde gemeente daarvoor nog altijd
zeer dankbaar.

Besluit tot bouw
Reeds in de jaren vijftig van de vorige eeuw leefden
er in de ‘Vereniging Wet en Evangelie’ plannen
voor een eigen kerkgebouw. Het was september
1960 toen het bestuur besloot tot de verwerving
van een eigen gebouw. Het had daarvoor verschillende overwegingen.
In de eerste plaats was het pand aan de Julianastraat 10, dat in 1954 voor een zacht prijsje op
de kop was getikt voor het jeugdwerk, veel te klein

Het dorp Waddinxveen I 10

geworden. Ten tweede moest rekening worden
gehouden met de snel groeiende, burgerlijke
gemeente en de daarmee parallel-lopende
grote aanwas van het ledental. Ten slotte zou het
Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk
op termijn ook weer te klein worden.

Acties
Op 22 september 1960 werd in een ledenvergadering het voornemen tot verwerving van een eigen
gebouw voorgelegd aan de leden. Die gingen
met het voorstel akkoord. Er werd een actiecomité
benoemd dat de opdracht kreeg een driejarenplan te ontwikkelen om de nodige gelden bijeen
te brengen. Een bouwcomité werd benoemd, een
bouwfonds ingesteld en een bouwkrant uitgegeven.
De eerste daad van het actiecomité was het houden van een grote bouwcollecte op 20 november
1960. Allen, zowel bestuur als gewone leden, stonden verbaasd van de betoonde offerzin. Hoe groot
het bedrag was, staat helaas niet in het jaarverslag
vermeld, maar het moet aanzienlijk geweest zijn.
Het gaf het kerkbestuur en de actiegroep een steun
in de rug om door te gaan.
Begin november 1961 werd door de vrouwendienst van de vereniging gedurende drie dagen
een bazaar georganiseerd. De opbrengst was
bestemd voor het bouwfonds. Meer dan een jaar
zijn veel dames bezig geweest met de voorbereiding. Niet alleen eigen leden, maar ook die van de
Brugkerk, de gereformeerde kerk en de katholieke
kerk brachten artikelen voor verkoop naar het
Gereformeerd Verenigingsgebouw!
De belangstelling voor de bazaar was overweldigend. De zalen van het Verenigingsgebouw waren

Het bestuur van ‘Wet en Evangelie’. Zittend v.l.n.r. N. Krabbendam, R.J. de Vries, ds. E.H. Kalkman,
E.J. van Beek, mevr. W.A. Verhoeff-Reijngoudt. Staand v.l.n.r. D. Gorissen, A. Mulder, P.A. van Oosten,
J.T. Voorbach. Bron: archief Immanuelkerk

te klein om alle mensen te kunnen ontvangen.
Het werd een groot succes en het geld stroomde
binnen. De netto-opbrengst was het fantastische
bedrag van ruim fl 7600,-. Een loterij werd opgezet
en men kon een ‘Bewijs van Deelname certificaten’
van fl 25,- per stuk kopen. Zo groeide het bouwfonds.
Al in 1958 had de ‘Vereniging Wet en Evangelie’
een eigen predikant gekregen. Vanaf het begin
zette ds. E.H. Kalkman zich volledig in voor de
uitbreiding van de vereniging en het realiseren
van een eigen kerkgebouw. Zijn motto was:
“Een gemeente die leeft, bouwt”.

Financiering
In het jaarverslag van 1 november 1961 tot 31
oktober 1962 was het plan te gaan bouwen eindelijk zover dat het verder uitgewerkt kon worden.
Op 23 mei 1962 stelde de gemeentevergadering
van ‘Wet en Evangelie’ zich unaniem achter de
plannen van het bestuur. Nu kon de zogenaamde
grondactie van start gaan. Het bestuur had het oog
laten vallen op een stuk grond aan de Beatrixlaan ten zuiden van de ULO-school. Er werd een
aanvraag bij de gemeente Waddinxveen ingediend
voor verwerving van deze grond en het bestuur
kreeg de 1014 m2 tegen een prijs van fl 25,- per
m2, dus ruim fl 25.000,-.
Voor de financiering van de nieuwbouw moest 20%
van de bouwsom door de plaatselijke, kerkelijke
gemeente worden opgehoest. De rest kwam uit
subsidies van de Rijksoverheid, de Bouw- en Restauratiecommissie van de Hervormde Kerk en uit
een bouwkrediet van de Raiffeisenbank.
De subsidie van de Bouw- en Restauratiecommissie van de Hervormde Kerk viel echter behoorlijk
tegen. Gerekend was op fl 100.000,- maar de
vereniging kreeg maar fl 55.000,-. Als reden
voor deze verlaging werden de gunstige verenigingsjaren en de te verwachten groei van ‘Wet en
Evangelie’ naar voren gebracht. Een behoorlijke
tegenvaller. Ook moest nog een vergunning voor
goedkeuring worden verkregen van die Bouw- en
Restauratiecommissie.
Inmiddels deelde het bestuur van de Hervormde
Brugkerk de Generale Financiële Raad (GFR) van
de Nederlands Hervormde Kerk mee dat het ook
plannen had om een kerk te laten bouwen. Verder
vond het dat de kerk die ‘Wet en Evangelie’ wilde
bouwen op een totaal verkeerde plaats kwam te
staan.
Het bestuur van ‘Wet en Evangelie’ en het bestuur
van de Hervormde Brugkerk werden daarom verzocht in den Haag bij de Generale Financiële Raad
dit plan samen te bespreken. Het bestuur moest bij
de GFR echter een uur wachten en na dit uur bleek
dat men van de zijde van de Hervormde Brugkerk
niet met ‘Wet en Evangelie’ wenste te praten. De
heren waren alweer vertrokken! Op dat moment
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scheen het alsof al het werk voor de bouw verloren
was. Maar in het gesprek met de leden van de Generale Financiële Raad bleek dat het vertrek van de
heren van de Brugkerk voor het bestuur van ‘Wet
en Evangelie’ een groot winstpunt was. Vanaf dat
moment kreeg het bestuur alle medewerking en
werd in juni 1962 de aanvraag goedgekeurd.

Eigen bijdrage
De bouwkosten die ten laste van de vereniging
kwamen bedroegen ongeveer fl 80.000,-. Men
kwam echter ongeveer fl 25.000,- te kort. Dit
verschil probeerde men weg te werken door de verkoop van het eerder genoemde ‘Bewijs van Deelname certificaat’ van fl 25,- per stuk. De verkoop
liep echter niet zo vlot als gedacht en moest over
een aantal maanden worden gespreid.
Helaas was in februari 1963 nog ongeveer 700 m2
bouwgrond te koop. Het bestuur besloot daarom
de verkoop van de eerder genoemde certificaten te
stoppen. Alleen kleinere coupures werden toen nog
voor de verkoop aangeboden en men verhoogde
de vrijwillige bijdragen.
In juni 1961 vond men de offerte van fl 427.500,van architectenbureau Verschoor en Bier voor de
bouw nog onacceptabel groot, maar, volgens de
begroting van 62/63 ging men akkoord met een
bedrag van fl 400.000,-.
Het getuigt van groot vertrouwen van het bestuur
in de leden van de vereniging om te veronderstellen dat zij in staat waren om de noodzakelijke
fl 80.000,- (de eigen bijdrage) bijeen te krijgen.
Dat vertrouwen werd niet beschaamd want het
eindresultaat was fl 91.000,-!

De zuil leefde nog
Wanneer er plannen worden gemaakt om een
kerk te bouwen, krijgt een kerkelijke gemeente
aanbiedingen van diverse aannemers. Ook kwam
er in juni 1962 een schrijven van de Nederlandse
Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond,
waarbij toen meer dan tweeduizend aannemers
en bouwvakpatroons van protestants-christelijke
levensovertuiging waren aangesloten. De bond
zou het zeer op prijs stellen indien de inschrijving
beperkt zou blijven tot zijn leden! Een typisch
voorbeeld van de zogenaamde zuilenmaatschappij, waarbij je zaken doet met mensen van gelijke
gezindte.
Of de Waddinxveense aannemer Rehorst, die de
kerk uiteindelijk bouwde, ook lid van deze bond
was, vermeldt de historie niet.

De bouw
Op 1 juli 1963 werd de bouw opgedragen aan
deze firma Rehorst en op de avond van 21 augustus 1963 werd in de stromende regen de eerste
paal geslagen. Burgemeester Van der Hooft zei
bij aanvang van het heien dat hij eigenlijk niet

Overdracht gebouw aan architect Bier. V.l.n.r dhr. Rehorst, dhr. Bier, dhr. Van Oosten, mevr. Verhoeff,
ds. Kalkman en dhr. De Vries. Bron: archief Immanuelkerk

gerechtigd was de eerste paal te slaan, maar dat
hij het desondanks graag deed. Hij gaf tussen de
geweldige plensbuien door vele forse klappen op
de eerste paal.
Op deze dag bleek dat de gehele ‘Vereniging Wet
en Evangelie’ zich achter het bestuur schaarde. De
opkomst was geweldig, een gebeurtenis die men
niet gauw zou vergeten. De zondag daarna bracht
een extra collecte voor de bouw ruim fl 1.800,- op.
De bouw verliep zeer vlot en op 14 december
1963 werd de eerste steen gelegd door de heer N.
Krabbendam, tweede voorzitter van de kerkenraad.
Op 4 april 1964 werd het hoogste punt bereikt en
kon de vlag in top.

In gebruik
Op 30 september 1964 werd de kerk feestelijk in
gebruik genomen. De kerk was overvol. Ook het
voltallige college van burgemeester en wethouders
en de directie gemeentewerken waren aanwezig.
De vreugde van de leden meende men niet beter
te kunnen uiten door de collecte te bestemmen
voor de kerkgemeente in Haastrecht. Daar was de
geheel gerestaureerde kerk door brand verwoest
en men wilde graag een steentje bijdragen aan de
herbouw.
In zijn rede merkte de heer Krabbendam op dat de
voorbereidingen en de bouw in goed samenspel
met de gemeente Waddinxveen zijn gerealiseerd.
Het nieuwe gebouw werd vervolgens door het bestuur overgedragen aan de kerkenraad die het met
grote dankbaarheid aanvaardde.
Zo is een lange weg met volharding afgelegd, een
weg die voor- en tegenspoed kende. Het resultaat
was een eigen godshuis. <

Bronnen
Jaarverslagen van de
Vereniging Wet en Evangelie
van 1959 t/m/1964.
Notulen van de jaarvergaderingen in 1962 en 1963.
Bouwverslagen van het overleg tussen opdrachtgeefster,
architect en aannemer in
1963 en 1964.
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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”

13 I Het dorp Waddinxveen

Jacobus Willem Regt (1818-1873)
Praktisch pedagoog in de polder

De openbare school te Waddinxveen aan de Kerkweg bezien vanaf de Kerkstraatzijde, afgebroken 1873.
Links het klaslokaal, rechts de woning waar J.W. Regt in 1849 ging wonen.
De tekening is gemaakt door zijn zoon Willem Marie Catharinus Regt.

Gemotiveerde en vakbekwame onderwijzers vormen een basisvoorwaarde
voor goed onderwijs. Op dat gebied kon Waddinxveen in de tweede helft van
de negentiende eeuw tevreden zijn. Zoals Jet van Herwaarden ons laat zien,
had men met J.W. Regt een belangrijke troef in handen.
Jet van HerwaardenRijlaarsdam

Zevenendertig hoofd- en hulponderwijzers solliciteerden in 1849 naar de post van hoofd van de
gemeenteschool in Noord-, Zuid-Waddinxveen en
Broek. De keus viel op Jacobus Willem Regt.
Twee jaar eerder was Regt voor de hoofdenpost in
Ouderkerk aan den IJssel gepasseerd.1 Twee Ouderkerkse raadsleden waren toen wel vol bewondering geweest voor de manier van lesgeven van
hoofdonderwijzer Regt in Groote Lindt bij Zwijndrecht. Deze beoordeling bleef waarschijnlijk niet
onopgemerkt in de kleine en overzichtelijke wereld
van onderwijs- en plattelandsbestuurders.

Wonen en werken midden negentiende eeuw
Regt, pas getrouwd, nam met zijn vrouw Adriana
Weijers intrek in het kleine schoolgebouw te Waddinxveen, waar huis en school met elkaar waren
1

2

3

verbonden. Ze kregen acht kinderen, vier zoons
en vier dochters.2 De woning was klein en in het
schoolgebouw met de ramen op de noordkant
kwam amper een zonnestraal binnen. In een kamertje zonder ramen huisden de ondermeesters.3
Woongenot was voor de groeiende familie Regt
niet weggelegd.
De school, gebouwd in 1782, lag in het dorp ZuidWaddinxveen en kende geen enkel comfort. Vlak
voor de komst van de familie Regt gebruikten de
leerlingen nog een paal boven de sloot voor hun
behoeften. In 1849 werd aan het schoolgebouw
een nieuw secreet gemaakt. Een onderwijzerswoning en een tweede school waren al gespreksonderwerp vanaf midden jaren veertig. Na een aantal
reparaties en het bij plaatsen van een noodlokaal
bleef de school in gebruik tot 1875. Begin jaren

De daar benoemde Dirk Aart Kip (1820-1893) had naast de tweede rang - een vereiste voor een hoofdonderwijzer ook kennis van een vreemde taal en was ervaren met wis-, meet-, land- en werktuigkunde.
Cornelis Coenraad Regt, *29-7-1850, David Pieter Regt, *15-11-1851, Helena Johanna Regt *17-5-1853, Theodora
Anna Wilhelmina Regt, *7-5-1855, Adriana Hendrika Regt, *7-1-1857, Jacobus Wilhelmus Adrianus Regt *23-9-1861,
Maria Catharina Wilhelmina Regt *8-3-1866, overleden 3-1-1866, Willem Marie Catharinus Regt, *28-3-1867.
J. Radstaat, ‘Vijftig en meer jaar geleden: herinneringen van een oud-onderwijzer’, Het dorp Waddinxveen, Historisch
Genootschap Waddinxveen (2) (1994) 11-20, 37-44.
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zestig begon de discussie over een nieuwe huisvesting voor hoofd en leerlingen opnieuw.
Regt moest uit zijn inkomsten als hoofd van de
school zijn personeel financieren. Extra verdiensten
kreeg hij als directeur van de begraafplaats. Hij
moest het register der graven bijhouden, toezien
op het graf delven en de lijkkleden bewaren. Het
inkomen - de drie gemeentes gaven een vaste
toelage - werd aangevuld met de wisselende opbrengst van de schoolgelden.

Drie klassen

‘Practische Onderwijskunde’
van J.W. Regt

‘Aan onze school
kleven, gelijk aan
menige andere,
groote gebreken,
en immer hopen wij,
dat de Hemel ons onze
onvolkomenheden doe
gevoelen’5

Regt bestelde bij zijn komst drie borden voor het
klaslokaal. Voor elk bord zat op lage banken een
rij leerlingen klassikaal geordend. De derde klas,
de laagste, bestond uit vijf-, zes- en zevenjarigen.
Zij betaalden zeven cent aan schoolgeld voor het
leren lezen en het kennen van kleine getallen.
De leerlingen van de tweede, middelste klas (acht
tot tien jaar) mochten schrijven, kregen meer rekenen en moesten op de hoogte zijn van Nederlandse maten en gewichten. Zij betaalden elf cent
per week. Verreweg de meeste leerlingen verlieten
de school na de middelste klas om te gaan werken.
Weinigen kwamen toe aan de eerste en hoogste
klas. Voor vijftien cent en vijf cent extra voor boeken (die men mocht houden), kregen die leerlingen
als extra vakken geschiedenis, aardrijkskunde,
zangkunst en het leren schrijven van brieven. Voor
nog eens tien cent extra kon men ook ’s avonds
de school bezoeken. Alleen ’s avonds de school
bezoeken kostte twintig cent.
Het absenteïsme was groot. In de winter en na
de kermis in juli was er in menig gezin geen geld
meer om de school te betalen. Regt berekende het
gemiddelde aantal leerlingen in de jaren vijftig op
honderdvijfenzestig per jaar.4

‘Practische Onderwijskunde’
Reeds als jonge hoofdonderwijzer (1840-1849)
was Regt in Groote Lindt een actief schrijver.
Bij zijn komst in Waddinxveen had hij twee boeken
over de Zwijndrechtse en de Hoekse Waard met
omliggende gebieden gepubliceerd en was hij
begonnen met de beschrijving van Rijnland.6 Later
zou hij nog een naar plaats van herkomst gerangschikt boek over beroemde personen schrijven, dat
ook enige drukken beleefde.7
4
5
6

7

8

Een veel grotere school en een groeiend gezin
weerhielden hem er niet van om te publiceren over
zijn vakgebied: het onderwijs. In februari 1854 verscheen een boek over de allereerste beginselen der
‘Practische Onderwijskunde’. In de tweede druk gaf
Regt aan wat zijns inziens de belangrijkste punten
uit de onderwijswet van 1857 waren.
a. De verhouding van de openbare school tot de
godsdienstige gezindten meer nauwkeurig
vastgesteld.
b. Een strenger toezicht zowel vanwege de Staat als
de gemeente.
c. De omvang en strekking van de leerstof juister
opgegeven.
d. De gemeenten verplicht in al de kosten van het
onderwijs te voorzien.
e. Het minimum van schoollokalen, onderwijzers
en onderwijzerstraktementen vastgesteld.
f. De vereisten tot het verkrijgen van verschillende
aktes als hoofd-, hulp- of vakonderwijzer nauw
keurig omschreven.
g. De wijze van aanstelling, schorsing of ontslag
der onderwijzers aangeduid.
h. Het lot van de onderwijzer op de oude dag of bij
‘gebrekkelijkheid’ verzekerd.
i. Een meer gelijkmatige werking van het onderwijs
voor geheel ons land bevorderd.
j. Tevens vrijere speling gelaten aan de zich meer
ontwikkelende, bespiegelende geest, door onder
zekere volstrekte nodige voorwaarden vrijheid tot het oprichten van bijzondere scholen te
verlenen.
Deze veranderingen waren ingrijpend voor de dagelijkse gang van zaken in school. Regt gaf in de
nieuwe druk aanwijzingen hoe men alle vakken in
de klas zou kunnen behandelen. Hij beschreef heel
precies de aanpak van de negen verplichte vakken,
lezen, schrijven, rekenen, vormleer (basismeetkunde), Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis,
kennis van de natuur (plant-, dier- en natuurkunde)
en zingen.8
In veertien voorlezingen voor het onderwijzersgezelschap in Zevenhuizen sprak hij vanaf 1857 over
belangrijke binnen- en buitenlandse pedagogen.
Hij schetste de geschiedenis van het onderwijs
vanaf de oudste bewoners in ons land. Hij gaf
aan wat geschikte school- en kinderliteratuur was
en welke verschillende soorten onderwijs ons land

SAMH, Ingekomen stukken, 12 januari 1850.
Citaat uit het voorwoord van een van de in noot 8 genoemde boeken
J.W. Regt, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijdrechtsen Waard, den Riederwaard en het land
van Putten over de Maas (Zwijndrecht 1848); Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoekschen-Waard
(Zwijndrecht 1849); bovendien bestaat er een ‘Proeve van bewerking van Geschied- en aardrijkskundige beschrijving
van het platteland van Rijnland’ betreffende de ‘Hooge heerlijkheid en gemeente Koudekerk’ (Gouda z.j. [=ca 1855])
J.W. Regt, Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en
beknopt toegelicht (Schoonhoven 1863), met latere drukken, in 1868 eveneens in Schoonhoven en 1876 in Arnhem.
J.W. Regt, Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekeling-onderwijzers
(Gouda 1854), VI, 110 pp.; 2e druk: Gouda 1860; Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk
ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers em onderwijzeressen (4e druk: Gouda 1866, VIII, 139 pp.);
Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, hulponderwijzers en
hulponderwijzeressen (5e veel vermeerderde druk, Gouda z.j. [=1873]), VIII, 200 pp.
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kende. Deze voordrachten bundelde Regt tot een
boek over pedagogiek.9
Zijn publicitaire activiteiten leidden ongetwijfeld
tot zijn benoeming als leraar pedagogiek aan de
Rijksnormaalschool in Gouda, een nieuwe opleiding voor onderwijzend personeel die in 1860 was
opgericht. De nieuwe, gewijzigde en veel uitvoeriger drukken van de twee onderwijsboeken moesten
de kwekelingen vormen tot ‘meester in ons vak en
meesters van de harten der kinderen’.

Een nieuwe wind
Elke gemeente voerde vanaf 1860 een eigen beleid
op gebied van regels en salaris voor het onderwijzend personeel. De schoolhoofden mochten niet
erop achteruitgaan in hun salaris, was de landelijke afspraak. Aan de hand van hun verdiensten
in de afgelopen vijf jaar werd het nieuwe salaris
vastgesteld. Regt correspondeerde evenals veel andere hoofden met zijn broodheren over de hoogte
van zijn salaris. In een van de brieven omschreef
hij zijn taak:
“Bij bepaling van de vaste jaarwedde mag toch
wel redelijkerwijs worden aangenomen dat de
betrekking van hoofdonderwijzer aan de gemeenteschool te Waddinxveen altijd voor een der
besten van Zuid-Holland is gehouden en dat die
betrekking om den aard der talrijke en fatsoenlijke
school hare eigenaardigheden heeft en meer dan
elders eene voortdurende krachtinspanning voor
leerlingen en hulppersoneel vraagt zodat zij den
onderwijzer met drukke werkzaamheden voorziet
en hem niet zelden het onschuldigsten levensgenot
doet ontzeggen.10
Na 1860 ontving Regt van de gemeente een
vast salaris van elfhonderdzestig gulden. Andere
inkomsten leverden ongeveer drie- à vierhonderd
gulden op. Hij kreeg toestemming van Gedeputeerde Staten om directeur van de begraafplaats
te blijven. In veel dorpen mocht het hoofd zich niet
meer bezighouden met de begraafplaats. Bijbaantjes zoals koster, klokkenluider, het in orde houden
van de begraafplaats of voorzanger en voorlezer
in de kerk verdwenen langzamerhand. Daarvoor
kwamen andere culturele en maatschappelijke
activiteiten in de plaats, die voortaan vaak, zonder
betaling, de vrije tijd van het schoolhoofd opeisten.
Het vaste salaris en het vooruitzicht op een pensioen maakten de weg vrij voor het hoofd om zich
volledig in te zetten voor een goede gang van
zaken in school.

De Dorpstraat in 1885

ring ingevolge de onderwijswet van 1857, van
een overkoepelende schoolcommissie die namens
de drie betrokken gemeenten optrad. Uit elke gemeente werden drie leden benoemd. Een gemeenschappelijk en een huishoudelijk reglement van elk
vijftien artikelen stelde vast waarover de commissie
besliste en op wat voor manier zij vergaderde. De
commissie stelde een nieuw schoolreglement op en
besliste mee over klassenindeling, prijsuitreiking,
klassenovergang, verwijdering van leerlingen en
de aanschaf van schoolbenodigdheden. Commissieleden moesten alleen of getweeën de school
minstens een keer in de twee maanden bezoeken.
De leden kwamen zes keer per jaar bijeen, in de
zomer om zeven uur en in de winter om zes uur.
Te laat komen en het niet nakomen van verplichtingen leidde tot boetes oplopend van vijftig cent tot
een gulden. De commissie nam haar taak serieus
en uit de jaarlijkse schoolverslagen spreekt een
zorgvuldige benadering van het onderwijs. De
districtsschoolopziener werd volledig op de hoogte
gehouden door toezending van uitnodigingen en
verslagen.
Vermoedelijk door toedoen van de vereniging voor
Volkswelvaart (opgericht in 1855) was Waddinxveen een van de weinige gemeenten in Zuid-Holland zonder schoolgeld: de afzonderlijke gemeentes Noord- en Zuid-Waddinxveen besloten namelijk
geen schoolgeld te heffen. Broek liet echter de
gemeenteontvanger wel schoolgeld innen en de
schoolcommissie lukte het niet de gemeente Broek
over te halen het voorbeeld van Waddinxveen te
volgen. Toen Broek vervolgens wèl extra vakken als
landbouwkunde en handwerken wilde invoeren,
werkte de schoolcommissie daaraan niet mee.

De schoolcommissie

Veel werk

De schoolopziener was verheugd over de invoe-

Regt kreeg veel administratief werk. Het bijhouden

J.W. Regt, Geschiedenis der Nederlandsche paedagogiek in voorlezingen, voornamelijk ten dienste van kweekelingen,
jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen der lagere scholen (Gouda 1862), VIII+152 pp.; derde druk, herzien door
G.B. Lalleman (1820-1901): Gouda 1876, VIII, 192 pp.
10
SAMH, 0646, 57 Noord Waddinxveen, Ingekomen stukken, 28 augustus 1859.
9
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Willem Marie Catharinus Regt maakte deze tekening van de nieuwe school.

van leerlingenstaten en het voortdurend bestellen van boeken en ander onderwijsmateriaal was
weerkerend werk. Vier keer per jaar mochten
de ouders de leerlingen bij de schoolcommissie
aanmelden wat voor Regt weer de zorg voor een
nieuwe klasindeling met zich meebracht.
Het wisselend onderwijzerskorps en de rondlopende kwekelingen vereisten geduld en tact van
Regt. De onderwijzers moesten stipte orde en stilte
handhaven en de meisjes en jongens gescheiden
van elkaar laten zitten.
De schooltijden waren lang: dagelijks van negen
tot twaalf en van een tot vier, alleen de zaterdagmiddag was vrij. Vier avonden in de week, in de
winter van zes tot acht en in de zomer van vijf tot
zeven, kon men ook nog lessen volgen.
Zelfs op zondag was Regt nog in touw. Hij was
bij de kerkdiensten als voorzanger betrokken.
Bovendien gaf Regt na de middagdienst van vijf
tot zeven aan ouderen boven de achttien les in
schrijven, rekenen en lezen. Eens in de veertien
dagen verzorgden hij en anderen in opdracht
van de vereniging Volkswelvaart na de lessen ook
nog een lezing die beslist niet langer dan een uur
mocht duren. De Volksbibliotheek leende boeken
en ‘tractaatjes’ uit met de opdracht ze niet te laten
verslonzen. En ook bij de gratis activiteiten moesten
de toehoorders zich netjes gedragen.

Een nieuwe school?

Noot van de redactie
Die oplossing kunt u lezen in het
tweede deel van dit artikel dat
vanwege de lengte in twee delen
is gesplitst. Het tweede deel zal
in het eerste nummer van 2015
worden gepubliceerd.

Wat te doen met teveel leerlingen in treurige
gebouwen?
Al vanaf de jaren veertig drong de overheid aan
om een extra school te stichten. De oppervlakte
van de gemeenten maakte twee scholen noodzakelijk. Dankzij de zorgvuldige administratie van
Regt waren de gemeenteraadsleden precies op
de hoogte van het aantal leerlingen, hun leeftijd en uit welke gemeente ze kwamen. In 1861
schreef de schoolcommissie: ‘Vergeeft ons het
woord welk getal zal in de school gestopt worden’.
11

Gezien dat te grote aantal leerlingen maakte de
schoolcommissie zich zorgen over de ventilatie. De
avondschool werd in de zomer slecht bezocht. De
schoolcommissie pleitte bij de gemeente om Regt
in die periode vrij te geven ‘om zich te sterken tot
zijner moeilijke plichten’.11
Regt maakte keurige staten waarin van elke leerling het aantal weken schoolbezoek werd aangeven. Via optellen, aftrekken en delen berekende
Regt het gemiddelde schoolbezoek. In het jaar
1863 moesten volgens de schoollijst 347 kinderen
het onderwijs achtenveertig weken volgen maar
gemiddeld 240 leerlingen waren echt aanwezig;
107 leerlingen verzuimden regelmatig. Regt constateerde zorgelijk: ‘Inderdaad een schrikwekkend
getal maar nog verontrustender worden de resultaten als men 1/5 der bevolking tot maatstaf neemt’.
En weer rekende Regt. De drie gemeenten telden
4.000 zielen waarvan 800 leerlingen naar school
moesten. Zonder onderwijs bleven 453 kinderen.
Ook voor andere jaren golden soortgelijke cijfers.
Weinig meisjes gingen naar school en nog steeds
waren er te veel kinderen afwezig. Regt wilde beter
betaalde hulponderwijzers en meer kwekelingen
in zijn school laten werken. Vroegtijdige schoolverlaters moesten worden aangemoedigd om de
zondagsschool te bezoeken om zo de verworven
kennis nog wat vast te houden.
De plaats van een nieuwe school en een eventuele verbouwing van de oude school verhitten de
gemoederen. Het onderhoud van de gebouwen
en het salaris van twee hoofden en hulppersoneel
waren jaarlijks een weerkerende post en drukte
zwaar op de begroting van elke gemeente. Broek
dreigde met de stichting van een eigen school,
Zuid-Waddinxveen en veel raadsleden van NoordWaddinxveen wilden slechts een nieuw gebouw.
Advies werd ingewonnen, allerlei plannen met
varianten passeerden de revue, afhankelijk van
de subsidie die Rijk en Provincie bijdroegen en het
aantal leerlingen per gemeente.
Architect Exalto uit Moordrecht maakte in 1867 een
voorstel om het woonhuis van Regt aan de school
toe te voegen. Verlenging of verbreding van de bestaande school was onmogelijk omdat een stenen
schuur in de weg stond en de speelplaats dan veel
te klein zou worden. Een nieuwe school aan de
Brug bij de Gouwe en renovatie van de bestaande
school in het Dorp werden de nieuwe inzet. De
leerlingen uit Broek en de Bloemendaalse polder
zouden hun weg naar de Brugschool bij de Gouwe
kunnen vinden en velen uit Noord-Waddinxveen en
de westelijke polder konden dan voortaan in het
Dorp terecht.
Pas na de samenvoeging van Noord- en ZuidWaddinxveen en Broek in 1870 kwam de oplossing. <

SAMH 0641: 54, 56, Rapporten van de schoolcommissie, 9 juli 1861.
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Een noodlottig ongeval
op de Gouwe

Hoofdkantoor ‘De Volharding’ in Leiden aan de Haven

Vandaag de dag varen er grote schepen door de Gouwe, hetgeen sommige inwoners doet vrezen voor ongelukken met grote gevolgen. Die bleven
tot op heden uit. Bijna honderd jaar geleden waren de schepen weliswaar
veel kleiner, maar dat was zeker geen garantie voor de veiligheid van de
scheepvaart. Cees Verlooij verhaalt over een scheepvaartongeluk dat in 1926
plaats vond.
C. Verlooij

‘Siva’
Het is donderdag 2 september 1926. Het belooft
een redelijk mooie dag te worden. Er wordt geen
regen opgegeven. Het is weliswaar bewolkt, maar
de temperatuur belooft rond 19 graden te worden.
Ideaal weer voor een boottochtje moeten ook de
opvarenden van het motorbootje ‘Siva’ hebben gedacht. Genoemd motorbootje is een rank voertuig,
gebouwd door scheepswerf Vis aan de Noordkade
van Waddinxveen en is 7½ meter lang.
De schipper die dag is Abraham Vis van diezelfde
scheepmakerij. Het bootje komt uit Waddinxveen
en heeft in ieder geval één passagier in Gouda
opgehaald. Het is de 32-jarige juffrouw Elizabeth
de Wit, geboren op 28 maart 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar zij woont in Moordrecht.
Ze is de verloofde van Johannes Adrianus Broer.
Johannes Broer is één van de twaalf kinderen van
de Waddinxveense bakker Klaas Broer en Elisabeth
Cornelia Mulder. Verder aan boord zijn de 55-jarige Jan Mulder en de 43-jarige Johanna Broer,

een zuster van de al genoemde Johannes Adrianus
Broer.
Het motorbootje is onderweg van Gouda naar het
gemeentehuis aan de Zuidkade omdat Jan Mulder
en Johanna Broer die dag gaan aantekenen. Bij
de St.-Victorkerk passeren zij de stoomboot de
‘Volharding’, welke aangemeerd ligt aan de steiger
bij de Zuidkade om passagiers op te pikken en af
te zetten.

De ‘Volharding II’
In 1852 richt J.A. Zuur de ‘Leidsche Stoombootmaatschappij de ‘Volharding’’ op. Eén van de aangeboden diensten is die tussen het hoofdkantoor in
Leiden aan de Haven naar het Bolwerk in Gouda.
Er wordt aangelegd in Boskoop bij hotel Neuf en
in Waddinxveen aan de brug, aan de Zuidkade
bij het koffiehuis van Kwaak en aan de Zuidkade
bij de St.-Victorkerk. Die donderdag 2 september
is de 48-jarige Boskoper Karel Stigter kapitein op
de ‘Volharding II’ en stuurman is 28-jarige B.B. uit
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Scheepswerf Vis aan de Noordkade

Gouda.
De ‘Volharding II’ steekt weer van wal en vervolgt
haar weg richting de brug van Waddinxveen. De
‘Volharding’ vaart veel sneller dan de ‘Siva’ en
loopt in. Op 50 meter afstand geeft kapitein Stigter
een lange stoot met de stoomfluit, het zogenaamde
aandachtsein. Stuurman B. volgt dezelfde koers als
de ‘Siva’ en gaat vaart verminderen op 25 meter
afstand. De machine staat inmiddels op langzaam
en nadert het motorbootje op 5 meter afstand.
Kapitein Stigter merkt op dat er een meisje voor op
het bootje staat.

Op de ‘Siva’
Abraham Vis stuurt zijn motorjachtje richting
Waddinxveen, zich niet bewust van de naderende
de ‘Volharding’. Hij vaart ongeveer 8 meter van
de kant en de motorboot is ter hoogte van het
Bloemendaals gemaal. Tijdens de latere rechtszaak
getuigt hij dat hij geen signaal van de ‘Volharding’
gehoord heeft en hij betwijfelt ten zeerste of het
wel gegeven is. Hij helpt Elizabeth de Wit nog op
de voorplecht. De inzittenden van de motorboot
maken Abraham Vis er op attent dat de ‘Volharding’ wel heel erg dichtbij komt. Groot is de schrik
geweest als hij ziet dat de in vergelijking enorme
Volharding tot op 1 meter genaderd is.

De aanvaring
Het is tegen elf uur die ochtend wanneer chef-veldwachter A.M. de Witte wonend in de Burgemeester
Trooststraat aan de kant van de Gouwe staat. Hij
ziet een meisje op de voorplecht van een motorboot staan en hij ziet ook dat de ‘Volharding’ op
het bootje afgaat en het raakt. De ‘Siva’ helt over,
maakt water en zinkt. Stuurman B. zet de telegraaf
onmiddellijk op stop, maar de ‘Volharding’ loopt
nog een eind door. Tijdens de rechtszitting verklaart
B. dat het geen kruiwagen is die men zomaar
neerzet. De ‘Volharding’ neemt de drenkelingen
aan boord. De veldwachter roept nog dat men het
meisje redden moet, maar dat gebeurt niet. De

Witte springt in een bootje, roeit naar de plaats
van het ongeluk haalt het meisje op met een dreg.
Hoewel er snel twee artsen ter plaatse zijn, moet
men constateren dat Elizabeth de Wit overleden is.
Aan boord van de ‘Volharding’ bemerkt men dan
dat Elizabeth de Wit zich niet onder de geredden
bevindt. Veldwachter Snoek sommeert de ‘Volharding’ tot driemaal toe om aan de wal te komen.

De nasleep
Wat een vrolijke dag had moeten worden, is geëindigd in een drama. In plaats van het aantekenen
van een huwelijk op het gemeentehuis, verschijnt
de 49-jarige fabrikant Cornelis Peter Broer de dag
erna om het overlijden van Elisabeth de Wit aan
te geven. Op 10 september wordt het lijk op last
van justitie in beslag genomen voor gerechtelijk
onderzoek.
Het nieuws slaat in als een bom: krantenartikelen
over het drama verschijnen niet alleen in de plaatselijke kranten zoals de Rijnbode, ook de Telegraaf,
De Tijd, de Nieuwe Rotterdamse Courant, Het Vaderland, het Limburgsch Dagblad, het Leeuwarder
Nieuwsblad en de Sumatra Post volgen de zaak.
In Waddinxveen is men niet alleen zeer aangeslagen, maar ook boos en verontwaardigd. De politie
maakt proces-verbaal op waardoor Kapitein Stigter
en Stuurman B. worden aangeklaagd en terecht
moeten staan voor de Rotterdamse Rechtbank. Pas
na drie maanden wordt de motorboot uit het water
gehaald en onderzocht door de expert G. J. Lap.
Hij is van mening dat de vorm en de plaats van de
deuken er op wijzen dat de motorboot al gekanteld
was, toen de ‘Volharding’ hem raakte. Hij stelt vast
dat het een zeer rank scheepje is en de opbouw is
te hoog vergeleken met de holte en breedte.

De rechtszaak
April 1927 dient de zaak voor de rechtbank in Rotterdam. Maar liefst 21 getuigen worden gehoord,
waaronder dr. E.C. van Rijsel, die op 3 september
de lijkschouwing verrichtte. In de fijnste delen van
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de longen zijn sporen van water en plantendelen
aangetroffen wat wijst op dood door verdrinking. De verdediger, Mr. J. Elshout, vraagt of het
mogelijk is zo snel te overlijden; juffrouw De Wit
heeft slechts enkele minuten in het water gelegen?
Dr. H.C. van Herwerden is tot dezelfde conclusie
gekomen als zijn collega en legt uit dat iemand
die 5 minuten onder water heeft gelegen bijna niet
meer te redden is.
Stuurman B. geeft toe dat de navigatie geheel zijn
verantwoording is geweest, dat de ‘Volharding’ het
bootje zeer dicht genaderd is, maar dat het bootje
zonder reden ineens dwars kwam te liggen.
Kapitein Stigter zegt niets gemerkt te hebben van
een overvaring.
De scheepsbouwkundige ingenieur met de toepasselijke naam A.M. Schippers, concludeert dat de
beschadigingen aan bakboordzijde zitten en wel
drie deuken op 2¾ meter van de achtersteven,
elliptisch van vorm, waarschijnlijk veroorzaakt door
de omgebogen berghouten van de ‘Volharding’.
Hij vindt het bootje wel wankel, maar feit blijft dat
de ‘Volharding’ veel te dichtbij is gekomen, een
feit waardoor het bootje niet meer naar het roer
luistert.
Getuige Akerboom, scheepsbouwer te Boskoop
heeft de ‘Siva’ al eens zien varen en geconstateerd
dat ze sterk slagzij maakte bij een wending naar de
zijde, tegenovergesteld aan die van de richting.

Getuigenverklaringen
Dan volgen de verklaringen van de opvarenden
van de ‘Siva’. De schipper Abraham Vis verklaart
koers te hebben willen houden, maar dat hij stuurboordroer moest geven toen de ‘Volharding’ bijna
op zijn boot zat. Dat de ‘Siva’ niet meer op het roer
reageerde, wijt hij aan de zuiging.
Getuigen Jan Mulder en Johanna Broer verklaren
gezien te hebben dat de ‘Volharding’ de ‘Siva’
raakte.
Getuige D. Mansfelder heeft het allemaal zien
Aanlegplaats aan de Zuidkade bij de St.-Victorkerk

gebeuren vanaf de Zuidkade. De ‘Volharding’ is op
de boot ingevaren, het motorbootje kwam dwars
te liggen en is omgeworpen. De boot ging met de
kop naar beneden, waarbij het achterste gedeelte
is gelicht waardoor Mulder en zijn vrouw konden
worden gered. Jawel, zij waren op 7 oktober 1926
in het huwelijksbootje gestapt.
Getuige H. v.d. Berg verklaart dat de bestuurder
van de motorboot omkeek, waardoor de boot
zwenkte. Volgens hem zou zonder deze actie de
‘Volharding’ wel gepasseerd zijn. Iemand op het
jachtje leek naar het meisje op de voorplecht te
willen gaan, maar ging –uit vrees zelf te verdrinken- weer terug.
Het Openbaar Ministerie meent dat de stoomboot
de ‘Volharding’ hoogst roekeloos en onvoorzichtig
heeft gehandeld. Er was geen enkele reden het
bootje zo dicht te naderen. Er was ruimte genoeg
om te passeren. Geopperd wordt dat het een
plagerijtje geweest zou zijn om met een flinke golf
water de inzittenden een nat pak te bezorgen. De
kapitein, staande naast de stuurkast, is verantwoordelijk. Ook als de stuurman onvoorzichtig is, moet
hij ingrijpen. Tegen beide worden drie maanden
gevangenisstraf geëist.

Verdediging
Mr. Elshout voert aan dat kapitein Stigter al 18
jaar op de Gouwe heen en weer vaart van Gouda
naar Boskoop, waarvan 14 jaar op de ‘Volharding
II’. Beide verdachten staan gunstig bekend en de
maatschappij is zeer tevreden over deze mensen.
Op een boot als de ‘Volharding’ is eigenlijk niet
veel verschil tussen kapitein en stuurman. Op het
moment van het ongeluk was de taak van de stuurman het navigeren. De kapitein had daar niets
mee te maken; hij was belast met de kaartverkoop.
De verdediging vraagt dan ook vrijspraak voor
de kapitein en besluit met de constatering dat het
niet vaststaat (mede door de getuigen die aan de
Zuidkade stonden) dat de ‘Volharding’ de botsing
veroorzaakt heeft, maar de plotselinge zwenking
van Abraham Vis. De uitspraak volgt op 2 mei
1927

Uitspraak
De eis is dus drie maanden gevangenisstraf
wegens nalatigheid en onvoorzichtigheid. De
rechtbank veroordeelt de mannen tot drie weken.
Men gaat in hoger beroep en de zaak dient op
6 oktober 1927 voor het Haags Gerechtshof. De
standpunten worden herhaald waarna de advocaat-generaal het vonnis van zes maanden zeer
juist acht wegens dood door schuld.
De uitspraak volgt op 19 oktober: het Hof vernietigt het vonnis van de Rechtbank ten aanzien van
kapitein Stigter geheel. Hij wordt vrijgesproken.
Stuurman B. wordt veroordeeld tot een boete van
honderd gulden of vijftig dagen hechtenis. <
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VERENIGINGSNIEUWS

Woord van de voorzitter
Met deze vierde editie van ons blad Het Dorp Waddinxveen in de nieuwe uitvoering sluiten we 2014 af.
De conclusie is dat het vernieuwde blad over het algemeen met veel enthousiasme is ontvangen en dat
het gewaardeerd wordt. We zijn daar uiteraard verheugd over en een woord van dank aan de redactie
en het schrijversgilde voor hun waardevolle en onmisbare bijdragen is hier dan ook zeker op zijn plaats.
Chapeau!
Maar u weet het, het kan altijd nóg beter. Vandaar hier een oproep aan personen die misschien ook een
bijdrage zouden willen leveren aan ons blad. We denken dan aan het houden van en persklaar maken
van interviews met al of niet markante Waddinxveners, het beschrijven van gebouwen en de bewoners
ervan. En wat denkt u van de geschiedenis van oude(re) kerkgebouwen in ons dorp? Wilt u informatie?
Graag wil ik de aandacht vestigen op onze website (zie colofon) waarop veel informatie over het Historisch
Genootschap is te vinden.
Verheugend vinden wij het dat alle formaliteiten voor de ANBI-status van onze vereniging inmiddels zijn
afgewikkeld. Dat betekent dat donaties, schenkingen en legaten aan het HGW voortaan fiscaal vriendelijk
kunnen plaatsvinden. ’t Is een tip, maar u mag het ook als uitnodiging lezen.
Een woord van dank gaat uit naar alle leden, vrijwilligers, adverteerders en sponsors want door hun steun
kan het HGW blijven functioneren en zijn doelen verwezenlijken. En wilt u ons verder helpen, dan is dit
wellicht een idee: geef als cadeau een jaarlidmaatschap van het HGW aan iemand. Zie alweer onze site.
Dan iets over de activiteiten in het afgelopen jaar. Op 19 september (Wad-Cultureel) en 21 november
(opening van het nieuwe winkelcentrum) hebben we met een stand acte de présence gegeven. Daarnaast
heeft het HGW medewerking verleend aan de productie van een film over Oud en nieuw Waddinxveen.
En de Monumentencommissie van de gemeente, waarin het HGW actief participeert, is druk bezig met het
in kaart brengen van waardevolle gebouwen in ons dorp die meer bescherming verdienen.

De etalage van het Historisch
Genootschap aan de Marktstraat.
Bron: Annelies Weijermars

Tot slot dit. Het HGW heeft, weliswaar tijdelijk,
de beschikking gekregen over winkelruimte
aan de Markstraat in het nieuwe winkelcentrum (naast de RABO-bank). Het is een mooie
gelegenheid ons breed te presenteren aan
de Waddinxveense bevolking. De winkelpui is
ingericht met een fotocollage en attributen uit
het verleden. Neemt u er eens een kijkje!
Het Historisch Genootschap Waddinxveen komt op stoom, levert u ons de brandstof?
Ik wens onze lezers goede feestdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2015.

Schenkingen

Dactyloscopische tafel.
Bron: Jet Brinks

R. v.d. Brink: diverse bescheiden carrosseriefabriek
Verheul/British Leyland.
Fam. De Rooij: persoonsbewijzen, bonnen en
krantenartikelen uit de Tweede Wereldoorlog,
zwart- wit foto’s; hei- en bouwplan Van Berkesteijn.
C.J. Barelds van de damvereniging Excelsior:
notulenschriftje 1914-1926, 3 zwart-wit jubileum
foto’s 1931,1936,1956. Diverse papieren
bescheiden.
C.J. Barelds en G. Hazebroek: een dactyloscopische
tafel voor het nemen van vingerafdrukken gemaakt
tussen 1945 en 1950. Deze tafel heeft dienst
gedaan bij de groep Waddinxveen van het Korps
Rijkspolitie. Beide heren hebben bij die groep
gewerkt.
W. Kooiman ( via J. Jeukens): delfts blauw herinneringsbord ter gelegenheid van 50 jaar weegbrug
Waddinxveen.

B. van der Laan: Glazen onderzetter met afbeelding
van houthandel Alblas.
Overige schenkingen: messing beddenpan met
deksel, twee flessen wijn (750 jaar Waddinxveen en
50 jaar Weekblad van Waddinxveen), drie biertjes
“de Gouwe”.

Nieuwe leden
Joke van der Loo-van Tol
P.A.C. Bongers
Jac. Vis
L. van ’t Spijker
J.A. Berendse

Nieuwe vriend van het genootschap
Broer Bakkerijgrondstoffen bv

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

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
Horlogerie 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

