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Het is een zekere constante in het Waddinxveense bestuur: beslissingen die geld kosten, vragen veel tijd.
We zien dat ook in de bijdrage van Jet van Herwaarden over ‘meester Regt’ en het onderwijs in zijn dagen.
J.W. Regt trof in 1849 een situatie aan, die toen al geen recht deed aan het belang van goed onderwijs.
Maar een nieuwe school kwam er pas in 1875, een genoegen dat hij niet meer mocht smaken. In dit nummer vervolgen we het verhaal van deze vakbekwame, hardwerkende, veelzijdige en gezaghebbende onderwijzer. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er geen Waddinxveense school is die de naam van J.W. Regt
draagt, of dat hij niet is geëerd met een straatnaam.
Vlakbij die nieuwe school aan de Kerkweg begon in 1908 Klaas Uitman een horeca-etablissement, nu Café
Sport geheten en gerund door inmiddels de derde generatie. Wytze Visser tekende het verhaal van dit café
op uit de mond van Dick en Loes Roos.
In het derde artikel gaat Ton Broer opnieuw terug naar zijn ‘kindsheid’ en maakt ons deelgenoot van de
‘school- en speelwereld’ van kinderen ongeveer zestig jaar geleden.
In de laatste bijdrage, van Ruud Groot, gaan we opnieuw naar het oude dorp. Daar begon Jan van Nielen
rond 1895 een fietsenzaak die later uitgroeide tot een bekende garage waar velen terecht konden voor het
onderhoud van hun (vracht)wagen. Op de hoek van de Dorpstraat en de Kerkweg kon men ook terecht voor
de benzine.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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Jacobus Willem Regt (1818-1873)
Praktisch pedagoog in de polder (slot)

De Kerkweg (vanuit de Dorpstraat) met rechts de ‘nieuwe’ school

In het vorige nummer introduceerde Jet van Herwaarden Jacobus Willem
Regt, een zeer deskundig onderwijzer, die zich met grote inzet van zijn taak
kweet. Ook leerden we de omstandigheden kennen waaronder hij zijn werk
moest doen.
Jet van HerwaardenRijlaarsdam

Dankzij de herinneringen van hulponderwijzer
Pieter Willem van Milaan (1850-??), in 1869 uit
25 sollicitanten gekozen, kunnen we ons goed
voorstellen hoe de arbeidsomstandigheden voor
het onderwijzend personeel eind jaren zestig van
de negentiende eeuw waren. Regt verdiende goed,
maar zijn hulponderwijzers werden zwaar onderbetaald. Het hulppersoneel wisselde snel, omdat
het naar elders vertrok waar hogere salarissen
werden geboden. Steeds weer moest Regt nieuwkomers inwerken in een bijgeplaatst noodlokaal, een
houten loods van ruwe planken, waar de jongste
leerlingen les kregen.
Het barse humeur van de patroon, ouderwetse
lesmethodes - de jongsten leerden nog met veren
pennen schrijven - en een klas met 143 leerlingen
brachten Van Milaan er bijna toe te vertrekken.
Tactvol optreden van echtgenote Adriana voorkwam echter een overhaast vertrek. Regt besteedde
meer aandacht aan hem, leerde hem pennen

snijden en gaf tips voor een goed verloop van de
lessen.
Van Milaan beschreef de didactische aanpak van
het hoofd, met name het in koor zingen waarbij
alle leerlingen betrokken waren.
“Elke dinsdagmorgen om 1 uur nam de patroon
de hele school voor zijn rekening en dan was het
in koor: de tafels van vermenigvuldiging van 2
tot 20. De middelste klas liet na die van tien de
zaak schieten. Wel deden die leerlingen hard mee
met het noemen der factoren, even vurig als de
groten, maar naar het product hapten ze maar in
de aanvang, maar door het voortdurend aanhoren,
werd het al beter en beter, zodat, wanneer zij de
hoogste afdeling bereikt hadden, de tafels tot 20 er
muurvast inzaten. Aardrijkskunde werd op dezelfde
wijze behandeld. Op Vrijdagmiddag klonken de
provincies van Nederland met de hoofdsteden en
daar begon het koor, altijd in een eentonig, vast
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ritme waarbij de maat door het tikken met een
lineaal werd aangegeven. Dan volgden op dezelfde
wijze de steden der provincies en de landen van
Europa met de hoofdsteden.”1

Werk van J.W. Regt.
Bron: Website Gebroeders
E. & M. Cohen

In zijn boek over de praktijk somde Regt de voordelen van de koorzang op:
1. tijdwinst;
2. gemeenschappelijke arbeid wordt graag
verricht;
3. opmerkzaamheid, er wordt niet gepraat;
4. een kind wil geluid maken;
5. het brengt vrolijkheid;
6. alles wordt op maat min of meer muzikaal
ingeprent;
7. oog en oor geoefend en goed ingeprent voor
het geheugen.2
Van Milaan raakte gesteld op zijn patroon. Zijn
voogd drong echter voortdurend aan om naar een
beter betaalde plaats te solliciteren. Na bijna drie
jaar keerde Van Milaan met tegenzin terug naar
zijn geboortestad Schiedam.

Schoolboeken en schrijfmateriaal
Zoals alle hoofden in de omgeving zocht Regt uit
welke leveranciers de beste en goedkoopste waar
leverden. Het krijt bestelde hij per pond, want dat
was veel voordeliger dan de toen al in de handel
zijnde pijpjes. Voor schriften moest je bij Thieme
zijn, zij werden aanbevolen door schoolautoriteiten.
Hij bestelde duizend stuks, gelijnd en ongelijnd.
Leien lagen in de prijsklasse van vier, vijf of zes
centen. Een bestelling van flessen inkt, pakjes
griffels en stalen pennen ontbrak nooit. Regt hield
zowel de schoolcommissie als de burgemeesters op
de hoogte van zijn zorgvuldig uitgekiend aankoopbeleid.
Het huis dat vroeger aan de school vast zat en waarin het
hoofd van de school woonde. Bron: D.J. Thuis

Opmerkelijk is het gebruik van de veer om mee
te schrijven. In 1862 bestelde hij nog vijfhonderd
bouten (schrijfpennen gemaakt uit vogelveren).
Uit onderzochte bestellijsten in Zuid-Holland blijkt
tot nu toe alleen schoolhoofd Arie van Noortwijk
(1817-1894) in Ammerstol, leeftijdsgenoot van
Regt, ook bouten te bestellen.
Schoolboekjes gingen lang mee. Van de door Regt
geschreven Leesstukjes (drie deeltjes) is tot nu toe
geen enkel exemplaar teruggevonden. De bewaard
gebleven bestellijsten uit de jaren zestig laten zien
hoe Regt traditionele methodes handhaafde en
nieuwe methodes invoerde voor de sedertdien
verplichte vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuurkunde.
De werken Nova Zembla van de dichter Hendrik
Tollens (1780-1856) en Brave Hendrik van Nicolaas Anslijn (1777-1838) behoorden tot de classics
die tot ver in de negentiende eeuw ook aan de
schoolkinderen in Waddinxveen werden voorgelegd.

Regt als secretaris van het
Leesgezelschap
Omstreeks 1823 richtte het schoolhoofd G.H.
Bloemendaal een Leesgezelschap op. Vooraanstaande Waddinxveners uit de families Van der
Torren, Herfst en Spruijt, de hoofden van de
openbare school en vrijzinnige dominees speelden
gedurende de negentiende eeuw een belangrijke
rol in dit genootschap. In huiskamers kwamen de
leden bijeen. Zij hielden voordrachten en schaften
boeken en tijdschriften aan die volgens een leensysteem de ronde deden.
Op den duur werden de huiskamers te klein voor
het groeiend aantal leden zodat zaaltjes voor de
leesavonden werden gebruikt. Het Leesgezelschap
organiseerde activiteiten in de geest van de ‘Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’, een landelijke
liberale vereniging die volksopvoeding en volkscultuur stimuleerde. Met de door haar gestichte
instellingen ‘Volkswelvaart’, een volksbibliotheek
en een spaarbank poogde zij de lagere klassen te
bereiken. Regt maakte deel uit van de spaarbankcommissie. De oprichter van het ziekenfonds, de
geneeskundige P. Nourisse, rekruteerde de commissarissen uit de leden van het Leesgezelschap.3
Vermoedelijk werd Regt meteen na zijn benoeming
bij het Leesgezelschap betrokken. Zijn opstel over
‘Kinderen - schatten’ leende zich uitstekend voor
een voordracht. Een mens moest voor kinderen
zelfbeheersing, zelfopoffering en zelfverloochening
opbrengen met als doel gehoorzaamheid, werkzaamheid, welvoeglijkheid en godsdienstigheid
aan te kweken. Dát was de kern van zijn artikel.4
Het Leesgezelschap wilde niet aan de herdenking
van het vijftigjarig bestaan van het Koninkrijk der
Nederlanden (1863) voorbijgaan. Evenals de
schoolcommissie stimuleerde het haar secretaris
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De Kerkweg richting Dorpstraat met links de pastorie en achter de bomen de ‘nieuwe’ school

Regt een toespraak te houden voor de bevolking
in de Nederlands Hervormde kerk bij de Brug.
De schoolkinderen liepen op de herdenkingsdag
met vrolijk gezang in optocht door de dorpen. De
liedjes, waaronder ‘Aan Neêrlands vlag’ en ‘Onze
Koning’ van de hand van Regt, zetten de toon voor
de nationalistische schoolvieringen van toekomstige
generaties, belichaamd in de trits God, Nederland
en Oranje.
Er ging bijna geen leesavond voorbij of Regt
leverde zijn bijdrage. Hij droeg voor uit werken
van populaire schrijvers als Jan Frederik Helmers
(1767-1813), Jan Pieter Heije (1809-1876),
Nicolaas Beets (1814-1903), Eliza Laurillard
(1830-1908), en Abraham Johannes de Bull
(1823-1888). Ook zijn collega Goester, hoofd van
een bijzondere school aan de Brug (ULO met de
vakken Frans en Engels), droegen werken voor
van geliefde schrijvers als Tollens en Beets. Behalve
bijdragen van leden werden ook sprekers van
buiten uitgenodigd. De schoolhoofden Akkerhuijs
en Westbroek uit Schoonhoven waren gewilde
sprekers voor leesavonden.5 Op de geïllustreerde
avonden, waar ook vrouwen welkom waren, weerklonk behalve poëzie en proza ook muziek. Het
winterseizoen werd afgesloten met de verkoop van
boeken en tijdschriften die het afgelopen jaar bij de
drie leeskringen hadden gecirculeerd. Regt zorgde

voor abonnementen op tijdschriften zoals De Nederlandse Spectator, Wetenschappelijke Bladen en
De Navorscher.
Het rouleren van de leesportefeuille was een vast
onderdeel vanaf het begin van de negentiende
eeuw. Als commissaris van de eerste afdeling was
Regt verantwoordelijk voor de rondgang van de
leesportefeuilles, bestaande uit boeken en tijdschriften die in Waddinxveens grauw pakpapier eens per
week of tweewekelijks van het ene naar het andere
adres gingen. Een voorstel om de boeken in fraaie
portefeuilles rond te zenden werd afgestemd om
de plaatselijke papierindustrie te beschermen. De
commissarissen van de drie afdelingen deelden
boetes uit als leden hun papieren leeszakken te
laat bij het volgende adres bezorgden.
Regt was een spil in de organisatie en toen hij met
zijn gezondheid kwakkelde, bedankte de voorzitter
halverwege december 1872 Regt ‘met het oog op
zijn herstel van een bedenkelijke ziekte’. Hij wenste
Regt ‘krachten en vermogens’ toe om ook in het
belang van het gezelschap bezig te zijn. Richtte
volksziekte nummer één – tbc - Regt te gronde? Het
armzalig schoolgebouw heeft zeker aan zijn vroege
dood bijgedragen.

De nieuwe scholen
In 1870 beschreef de schoolcommissie de hoofd-

Radstaat, ‘Herinneringen’, 16.
J.W. Regt, Praktische Onderwijskunde, 66, 67.
3
De commissarissen waren A. van Oosten, burgemeester van Broek, de landbouwer A. van der Breggen en
notaris A.N. Molenaar.
4
J.W. Regt, ‘Kinderen - schatten’, Vaderlandsche Letteroefeningen 149 (1856) 658-676.
5
Vgl. over hen: Jet Rijlaarsdam, “Want ik verlang zeer naar de school’. Twee schoolhoofden en de dagelijkse gang van
zaken bij het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van de negentiende eeuw (Ridderkerk 2010)
passim. Over het leesgezelschap SAMH, Waddinxveen 0501, Archief van het leesgezelschap Waddinxveen.
1
2
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en hulpschool. Al zaten de kinderen rondom de
kachel in het noodgebouw, zij rilden van de kou
doordat bij al de wind de kachel niet kon worden
gestookt. In de oude school lagen loopplanken
tussen de rijen banken vanwege de vochtige vloer.
Overigens verliep het bezoek van de schoolcommissie plezierig, want de schoolexamens vielen
goed uit en menig leerling kreeg een prijs.
Het schoolverzuim bleef een probleem. Ook al
bezocht de commissie de ouders persoonlijk, toch
wensten sommigen niet mee te werken. Bovendien
was er telkens personeelsgebrek, zodat de dochters
van Regt - die overigens volgens Van Milaan te
speels waren - als kwekelingen werden ingezet.
In de raad sleepte de bouwdiscussie voort. Er was
sprake van een school voor lager en uitgebreid
lager onderwijs. Regt zou in ieder geval hoofd in
het nieuwe gebouw worden.
De eerste steen voor het nieuwe gebouw bij de
Brug werd pas op 1 april 1873 gelegd. Begin
september kwam de hoofdonderwijzerswoning bij
de Brug klaar, te laat voor Regt, die veertien dagen
later stierf.
Op 1 april 1873 was Regt vervangen door zijn
oudste zoon Cor. In juli kwam de tweede zoon
David Pieter - onderwijzer in Dinteloord - weer
terug in Waddinxveen, vermoedelijk om afscheid te
nemen van zijn ernstig zieke vader en om zijn familieleden bij te staan. Regts jongste zoon was nog
maar zes jaar oud. De burgemeester van Waddinxveen stond in een raadsvergadering uitvoerig stil bij
het overlijden. Uit dank verzorgde de gemeente de
begrafenis en een van de haar toekomende graven

was geboekt ten name van J.W. Regt.
Na de herdenking was de salariëring van het te
benoemen hoofd en hulppersoneel voor de twee
scholen weer inzet van een heftige discussie.

De opvolging
In december 1873 was de school bij de Brug klaar.
Het feest werd uitgesteld totdat de school in het
Dorp was gerestaureerd. In de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar viel de benoeming
van A. Brandes Jzn tot hoofd van het lager onderwijs (LO) en het uitgebreid lager onderwijs (ULO)
aan de Brug. Het nieuwe schoolhoofd was, zoals
men dat destijds omschreef, Israëliet, wat de vraag
deed rijzen hoe het voortaan zou moeten met het
openen met gebed bij elke schooltijd? Afwisselend
gebed, toespraak of gezang was de oplossing voor
het openingsrepertoire. Het geven van godsdienstles stond ook ter discussie. Op zaterdag waren
veel rooms-katholieke leerlingen afwezig. Het
geven van algemene geschiedenis in plaats van
Bijbelse geschiedenis zou misschien het kwetsen
van rooms-katholieke en orthodox-protestantse
kinderen wat hun godsdienstige gevoelens betreft
voorkomen. Het mocht niet baten dat er naast de
protestants-christelijke school uit 1872 in 1874 ook
een rooms-katholieke lagere school in het dorp
gesticht werd.
De gebroeders Regt werkten korte tijd beiden aan
de Brugschool. Bij het vergelijkend examen voor
de benoeming van de school in het Dorp eindigde
Cor Regt als derde. Hij werd toch benoemd met
als motivering dat ‘de gemeenteraad die na het

Een opname uit 1899 van ‘Concordia’ (opgericht 16 maart 1898) met daarnaast de eerste dirigent C.C. Regt
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de kwaliteit van de steen niet zo best? Over zijn
broer Cor Regt meldde hij de viering van zijn veertigjarig jubileum in 1914. Acht jaar later werd het
graf weer geopend om het stoffelijk overschot van
zijn oudste broer bij te zetten. Het bescheiden graf
van vader en zoon werd omgeven door graven
van predikanten, landbouwers, fabrikanten, een
molenaar en een notaris. Met de meesten hadden
zij samengewerkt in een verenigingsleven waar de
liberalen de toon aangaven. Die tijd was voorbij,
vanaf 1920 gaven christelijke partijen de toon aan.

Slotbeschouwing

De grafzerk van vader en zoon Regt op de oude begraafplaats aan de Kerkweg-West. Bron: P.K. Smit

overlijden van de heer J.W. Regt zijn diensten weet
te waarderen ... voor deze geen grotere erezuil
[kan] oprichten dan diens zoon in zijn plaats te
benoemen’. Cor Regt verdiende als schoolhoofd
800 gulden, zijn broer aan de Brug 600 gulden.
Piet Regt verzorgde bovendien het onderwijs aan
de zondagsschool. Vanaf 1875 woonde Cor met
zijn moeder en overige familieleden in het nieuwe
schoolhuis, niet ver van de begraafplaats Memento
Mori, waar hun vader met een zerk werd geëerd.6

De zerk
Op 21 september 1874 vond de onthulling van de
grafzerk plaats. Zuinig als het gemeentebeleid was,
stond ook de prijs van de zerk ter discussie. Vijftien
cent per letter voor de woorden op de steen was
te duur. Na een bod van twaalf cent per letter ging
de gemeenteraad akkoord. In 1883 werd Adriana
Weijers bij haar echtgenoot begraven.
Jaren later beschreef jongste zoon Willem Catharinus Marie Regt, onderwijzer in Oudshoorn,
in de Heraut (1915) de grafzerken van de eerste
afdeling van de begraafplaats Waddinxveen. Bij
nummer vijf, het graf van zijn ouders, voegde hij
twee aantekeningen toe. Een paar jaar ervoor had
de gemeente de zerk vernieuwd met hetzelfde opschrift. Waren de goedkope letters verbleekt of was

De negentiende-eeuwse onderwijzer was een duizendpoot. Wat Regt op onderwijsgebied presteerde
is indrukwekkend. Als je zijn activiteiten overziet,
constateer je dat hij zich verdienstelijk maakte op
veel gebieden. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat was hij in touw. De meeste tijd was hij kwijt
aan lesgeven. Hij zette zich krachtig in om het
schoolverzuim te bestrijden. Op de zondagsschool
en de avondschool trachtte hij de geringe kennis
van oud-leerlingen nog wat bij te spijkeren. Hij
hoopte dat de school- en uitleenbibliotheek tot
versteviging van de opgedane kennis zou leiden.
In 1866 publiceerde hij een overzichtelijk werk
waarin alle vakken van de lagere school inhoudelijk beknopt werden weergegeven.7 Hij hoopte
dat oud-leerlingen deze mini-encyclopedie van de
basiskennis van het lagere schoolonderwijs nog
vaak zouden raadplegen.
In het culturele leven speelde Regt een belangrijke
rol. Hij was als secretaris altijd aanwezig bij de
lees- en muziekavonden van het leesgezelschap.
Voor de roulatie van de leesportefeuille in het
Dorp was hij verantwoordelijk. Contacten met
voordrachtskunstenaars uit andere steden, vaak
ook schoolhoofden, hielden hem op de hoogte
wat er speelde binnen onderwijs en literatuur.
Hij beheerste het Frans, wat blijkt uit een vertaling
van een boek over het Franse onderwijs.8 Zijn
boeken en zijn leraarschap aan de Normaallessen
in Gouda maakte hem, zeker in Zuid-Holland, tot
een alom bekend onderwijs- en opvoedkundige.
Op zijn begrafenis was ook Pieter Willem van
Milaan aanwezig die altijd met zijn patroon was
blijven corresponderen. En bedroefd en bitter
schreef hij: ‘Ik volgde nu het overschot van de man
die menselijkerwijs geoordeeld te vroeg was heengegaan, als slachtoffer van een ongezonde werkplaats, waarin hij meer gedaan had dan zijn plicht
en gewerkt had voor God en zijn geweten’.9 <

Adriana Weijers overleed op 27 december 1883.
J.W. Regt, Hoofd- en steunpunten uit de vakken van het lager onderwijs:herinneringen voor leerlingen, die de school
verlaten of tot uitgebreid lager onderwijs overgaan (Gouda 1866), VIII + 152 pp.
8
J.W. Regt, Het volksonderwijs in de XIXe eeuw: eene proeve, naar het Fransch van Emile de Lavaleye, met aantekeningen
en een voorberigt van J.W.Regt (Tiel 1867), 224 pp.
9
Radstaat,’Vijftig en meer jaar geleden’, 20.
6
7

David Pieter Regt was onder meer
onderwijzer in Dinteloord en Waddinxveen en kreeg in 1915 eervol
ontslag als hoofd der school in
Hurwenen wegens ziekte. Bron:
via mevrouw Van Herwaarden.

W.M.C. Regt (1867-1938) werd
na een onderwijsloopbaan in
1926 benoemd tot onbezoldigd
gemeentearchivaris van Alphen
aan den Rijn.
Bron: Streekarchief Rijnlands
Midden

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

SCHADE?

WIJ MAKEN HET GOED
Kies Glasbeek voor:
Vakmanschap
Maxi-service
Prijs is prijs
Verzekeringsafhandeling
Vervangende auto
Halen / brengen
Afslepen
4 Jaar garantie

“Waddinxveense Verhalen”

Noordkade 24
2741 EV Waddinxveen
T 0182 - 61 25 88
E info@absglasbeek.nl

Oprichting Autobedrijf Boonstoppel

1951
Foto:
opening nieuw
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Café Sport vandaag de dag. Bron: D.J. Thuis

Haalt Café Sport volgend jubileum?

Van je familie moet je het maar hebben

Horecagelegenheden in Waddinxveen komen en gaan, vaak in een hoger
tempo dan wij beseffen. Café Sport, dat al meer dan 100 jaar bestaat, vormt
de spreekwoordelijke uitzondering op die de regel. Wytze Visser sprak met
de huidige eigenaren van het café.

Wytze Visser

Het Café voor de verbouwing.
Bron: Familie Roos

We zitten aan de stamtafel van Café Sport, dat verscholen ligt tussen de Dorpstraat en Kerkweg-West,
naast het leegstaande gebouw van de voormalige
Jan Ligthartschool waarop nu nog de letters Vonk
prijken. Het is stil geworden bij de buren. Je kunt
voorzichtig met de auto tussen het pand van stomerij van Mullem en Café Sport doorrijden. Op de
parkeerplaats is er nog een plaats vrij.
De meeste stamgasten gaan via de achterdeur
naar binnen, waar een overdekt rookgedeelte is
gecreëerd omdat roken in horecagelegenheden
sedert januari van dit jaar niet meer is toegestaan
(dit tot groot ongenoegen van Loes Roos). Wie niet
buiten roken kan, moet maar buiten roken.
Dat er tot januari stevig gerookt is, is duidelijk
zichtbaar. Je hoeft alleen maar naar het plafond te
kijken. Met recht kun je zeggen dat Café Sport een
bruin café is.
En dat zal wel zo blijven, want een eenzame witte
plek op het plafond laat zien dat er ooit een-op-

tijd-gestopte-poging is gedaan de oorspronkelijke
kleur terug te krijgen.

Derde generatie
Op het tijdstip van ons bezoek is de zaak nog
gesloten. De tijd van ’s morgens 09.00 tot in de
kleine uurtjes open, zeven dagen per week, is al
35 jaar verleden tijd. Waar vader Bertus altijd zei:
“Een café hoort 7 dagen open”, denken Loes en
Dick daar nu anders over en openen van maandag
tot en met zaterdag om 15.30 uur.
Naast de koffie en thee en asbak ligt er een dikke
map met krantenknipsels en foto’s op tafel.
Daar achter zitten broer Ben en zus Loes Roos–van
der Sluis. Zij hadden even een oom geraadpleegd
om nog het een en ander van de geschiedenis van
Café Sport boven water te krijgen.
Het is de stoelen van de stamtafel niet aan te zien
dat ze zijn bezet met jaartal 1945. Stiekem vraag
je je af wat iemand van zeventig nog ziet in een
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baan van ’s middags tot diep in
de nacht. Is het geen tijd voor
pensioen en AOW?
Blijkbaar niet voor Dick en Loes
Roos, die alweer de derde generatie uitbaters van het café zijn
en hun werk niet echt als een
baan zien.

Een krijgertje

Drie generaties uitbaters Café Sport
in 1998. Bron: familie Roos

“Mijn grootvader”, vertelt Loes,
“kreeg dit café van zijn broer.
Die broer, Johan Uitman, was
een zeer gefortuneerde zakenman, eigenaar van een staalbedrijf in Rotterdam. Hij liet
voor zijn broer Klaas in 1908
een herberg bouwen in Waddinxveen, naast de koeienstal
en de huishoudwinkel van Van
Mourik”.
Behalve rijk, was broer Johan
Uitman ook nog eens een
bescheiden grootgrondbezitter.
Veel grond tussen Café Sport en
de huidige spoorlijn was in zijn
bezit. Op een ander deel van
die grond liet broer Johan een
boerderij bouwen voor weer een
andere broer, Hein Uitman.
Dat niet alle grond aaneengesloten van Johan UItman was, bleek
wel uit het feit dat op de plek
naast de oude begraafplaats de
busonderneming van Buitelaar
was gevestigd. En wie is daar
niet mee op schoolreis geweest?
Loes geeft met armgebaren aan
wat ongeveer het herberggedeelte, het winkeltje en
de keuken moeten zijn geweest.
In 1929 wordt er achter de herberg een ‘vischbakkerij’ gebouwd. Met trots vertelt Loes dat haar
moeder die zelfgebakken vis op vaste tijden naar
het notarishuis op de Beukenhof en naar huisarts
Hemminga aan de Dorpstraat bracht.

Tweede generatie
In de donkere tijden van 1940-1945 wordt de herberg in bezit genomen door de Duitsers. In de er
naast gelegen Jan Ligthartschool worden in 1942
soldaten ingekwartierd, de herberg wordt ingericht
als officiersmess.
Na de bevrijding keert de familie terug naar de
herberg, met dien verstande dat de dochter van
Klaas, Annie Uitman, de zaak overneemt.
Als Annie 16 jaar is, krijgt zij verkering met Bertus
van der Sluis uit Ophemert. Wanneer zij later willen
trouwen, krijgt Bertus te horen dat hij dan eerst
maar katholiek moet worden. Dat was de wil van

Klaas en zijn echtgenote Wietske van der Meer uit
Bolsward. Blijkbaar was die plaats zo belangrijk,
dat later zelfs de koffie voor het café uit Bolsward
werd betrokken.
Dat het leven niet altijd over rozen ging, blijkt wel
als wordt verteld dat de grootvader van Loes Roos
in 1918 voor de derde keer in het huwelijk treedt,
en nu met zijn veel jongere huishoudster en oma
van Loes, die daarvoor reeds in den Haag werkte.
“Mijn grootvader heeft haar zelfs met paard-enwagen uit Den Haag gehaald.” Dat het katholieke
geloof blijkbaar een grote rol speelde in het leven
van herberg-schenker Johan, blijkt uit het feit dat
hij zijn vermogen heeft nagelaten aan de katholieke kerk van Rotterdam.
Met verve wordt nog meegedeeld, dat hun voorouders de eerste tap in de gemeente Waddinxveen
hadden en bovendien hun bier zelf bottelden.

Derde generatie
Als in 1971 vervelende klanten van buiten Waddinxveen het werkplezier verstoren en vader Bertus
veel hartproblemen heeft, wordt besloten het pand
te verpachten aan Loes en Dick, die het in 1977
kopen. Pa Bertus, dan 52 jaar, is toch nog te actief
om niets te doen en als in hetzelfde jaar Sporthal
De Sniep wordt geopend, besluit hij samen met
schoonzoon Dick de horecagelegenheid te gaan
exploiteren. Hij heeft dat met veel plezier gedaan
tot bijna aan zijn dood in 1988. Vandaag de
dag wordt het horecagedeelte van tegenwoordig,
Sporthal De Dreef, gerund door een van de twee
zonen van Loes en Dick. Hij doet dat samen met
zijn vrouw Anette. Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan.
Het caféleven veranderde. Nadat eind jaren 60 en
70 het personeel van grote Waddinxveense bedrijven zoals Baas, Air Products en de Nederlandse
Kabelfabriek (NKF) hun meegebrachte boterhammetjes aten of een hapje bestelden van de in die
jaren uitgebreide lunchkaart, kwamen o.a. de bedrijfskantines en versoberde de lunchkaart. Heden
ten dage is nog slechts de bal gehakt, de tosti en
het bittergarnituur te bestellen.
Waar vroeger vader Bertus op de vrijdagavonden
aan de deur stond om de een naar binnen te laten
nadat een ander plaats had gemaakt, staat nu een
asbak.

Nog een generatie?
Of er na Loes en Dick nóg een generatie de scepter in Café Sport zal zwaaien, is maar de vraag.
Misschien gaat het Waddinxveense Café Sport wel
zijn naamgenoot in Gouda achterna. Dan zijn de
tijden dat Hans Dulfer en Rob Agerbeek het café
lieten volstromen, van het politiek café, van de
vergaderingen van het sportweekcomité, van
de sportweekcommissie en van de ijsclub Nooitgedacht, verleden tijd. <
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Dorpstraat
Petteplas

Spoorwegovergang
Kerkweg

Een overzicht van mijn speelterrein, rond 1960

Waddinxveen

Het dorp van mijn jeugd (slot)
In het vorige nummer heb ik het gewone leven geschetst uit mij jeugd. Daarin
schreef ik over de serieuzere zaken als wonen, eten en drinken, de schaarste
en de grote samenhang met hetgeen de natuur ons bood. In dit tweede en
laatste deel gaat het over zaken waarmee de jeugd van toen meer bezig was.

A. Broer

Een meccanodoos. Bron: Museum
Willem van Haren, Heerenveen

Tegenwoordig kunnen de meeste ouders hun kinderen echt kind laten zijn. Natuurlijk, beide ouders
werken ook nu hard. Zo zijn er genoeg gezinnen
waar vaak meer dan één baan nodig is om het
hoofd boven water te kunnen houden. Maar het
huishouden zelf kost veel minder tijd dan vroeger
en de kinderen zijn daarvoor zelden nog nodig.
Kolen scheppen, dieren verzorgen en de groentetuin helpen onderhouden, dat hoeft niet meer.
Toch waren er ook toen genoeg mogelijkheden
om als kind de geneugten van de jeugd te kunnen
smaken. Daarbij valt onder meer te denken aan
het spelen, het schoolgaan, de vakantietijd, het
zwemmen en niet te vergeten: de ondeugd.

Spelen
Speelgoed uit de fabriek was vrij zeldzaam.
Meisjes speelden met lappenpoppen, hadden een
springtouw, een hoepel en soms een kinderwagen
of poppenhuis met miniatuurtjes. Veel daarvan was
door de ouders gemaakt.
Wij als jongens knutselden zelf van alles in elkaar.
Een oude klomp werd een zeilbootje, een oud
fietswiel diende als hoepel en van een wilgenstok
werd een boog gemaakt. De pijlen waren van riet.
Voor onze zelfgemaakte katapult knipten we ringen
van een oude fietsbinnenband.
We kaartten ook. De speelkaarten knipten we uit
de doosjes waarin sigaretten verpakt waren van
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merken als Bond Street, Miss Blanche, Player en
Chief Whip.
Als je een stuk elektriciteitsbuis wist te bemachtigen,
was je helemaal de bink. Van tijdschriften als De
Spiegel of de Panorama knipten we dan stroken en
rolden daarvan pijltjes. Die stopten we in de buis
en schoten ze door hard blazen met grote precisie
weg.
Sommige jongens hadden een meccanodoos.
Daarin zaten onderdelen als staven, plaatjes,
boutjes en moertjes om leuke dingen mee te
bouwen. Een enkeling had zelfs een stoommachine
waarmee je van alles kon aandrijven. En natuurlijk spaarden we van alles, zoals sigarenbandjes,
speldjes en vogeleieren.
Leren fietsen was een hele ervaring. Op je moeders
fiets ging je gewoon op de trappers staan. Later
kon je met het zadel in de laagste stand en houten
blokken op de pedalen net zittend fietsen. Met de
fiets van je vader was moeilijker. Die rotstang zat
namelijk in de weg. Je hing dan scheef onder die
stang en staande op de trappers fietste je in hellende houding alsof het zo hoorde. Tegenwoordig
is er voor elke leeftijdsgroep een passende fiets,
indien gewenst, voorzien van zijwieltjes.

School
Voor het eerst naar school gaan, was spannend
en voor menig kind aanleiding om een traantje te
laten. Maar die spanning was na een paar dagen
wel over en dan kwam het plezier van de nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes. Je mocht bovendien
een bank met een ander delen. Dat was niet alleen leuk maar ook handig als je het antwoord op
een vraag niet wist. Je kon dan bij de bankgenoot
kijken of die wel het goede antwoord had. Je
begreep dan niet dat de meester of juf wist dat je
had afgekeken wanneer je beide hetzelfde, foute
antwoord had.
De lesmaterialen waren in die tijd zeker al twee
decennia oud. Het papier was vergeeld, voorzien
van ezelsoren of gerafeld. Om dat te camoufleren
mochten we aan het begin van elke schooljaar
de uitgereikte boeken met bruin kaftpapier in een
nieuw jasje steken.
Mijn eerste schrijfoefeningen deed ik met een griffel op een lei. Later kregen we een kroontjespen.
In de bank zat een geïntegreerd inktpotje met
schuifje. Doopte je de pen te diep in de inkt, dan
gaf dat dikke letters of vlekken. Was je pen heel
scherp of het papier te ruw, dan zat je schrijfwerk
vol met kleine of grote spetters. Een bijzonder
riskante operatie was het vullen van de inktpotjes.
De vlekken op de banken en de vloer waren stille
getuigen van de vele mislukkingen.
De lesstof werd er ingestampt door het klassikaal
opdreunen van tafels, jaartallen of, zoals bij het
vak aardrijkskunde, de plaatsen per provincie:
“Veendam, Wildervank, Hoogezand-Sappemeer,

…”, menigeen kent ze nog uit het hoofd.
Er heerste orde in de klas en voor de juf of de
meester had je groot ontzag. Jij, je of een voornaam waren er echt niet bij. Je moest met twee
woorden spreken en de vinger opsteken als je een
beurt wilde hebben of naar de wc moest.
Maakte je het weleens te bont, dan moest je in
de hoek staan. Was het vergrijp ernstiger dan
was verbanning naar de gang een optie met als
bijkomende probleem het risico dat de bovenmeester langs kwam. Sancties die er in hakten waren
strafwerk, bijvoorbeeld tien keer een stuk overschrijven of nablijven zodat je niet met je vriendjes
kon gaan spelen. Als je op maandag niet feilloos
je palmversje kon opzeggen, mocht je nablijven en
oefenen tot het wel lukte.

Schoolreisje
Eenmaal per jaar ging je op schoolreisje, een hele
gebeurtenis. Met een lunchpakket, wat limonade
en een rol snoep werden we aan de loswal ingescheept in de boot van Izaak van Rijn. Die voer
over Gouwe en de Rijn naar Katwijk aan Zee. Het
lunchpakket was bij Alphen aan de Rijn meestal
op. Tegen de middag arriveerden we in de haven
van Katwijk. Daar was ’s zomers de lucht van het
afvalwater van de visverwerking, te snijden.
Het strand was voor veel kinderen een eerste kennismaking met de kust. Geen zwempak bij je? Dan
maar in zee in je onderbroek. Dat natte ding ging
in je broodtrommeltje weer mee naar huis.

Een boot van Izaak van Rijn.

De Particuliere busonderneming
Gebr. Buitelaar uit Waddinxveen
was de oudste busonderneming van
Nederland. Hier een Fiat uit 1920
voor de dienst dienst RotterdamBoskoop. Bron: Rotterdams Openbaarvervoer museum
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Zwembad kanaaldijk, een opname uit 1968

Omstreeks halftwee vertrok de boot weer richting
Waddinxveen, waar de ouders ons stonden op te
wachten. Het hele uitje kostte twee van die zinken
dubbeltjes per persoon.
Later bracht de bus van Buitelaar, met Koos
Romeyn of Jaap Bikker als chauffeur, ons naar de
Westerbouwing, de Julianatoren of de Bedriegertjes.

Vakantie
De zomervakantie was voor ons in die jaren vooral
een periode van spelen en improviseren. Soms
ging je met je ouders naar speel- of dierentuin,
een andere keer je bij een oom en tante logeren,
of ging je naar een kampweek georganiseerd door
een club of door de scouting. Verder moest je jezelf
maar vermaken en dat lukte meestal zonder enig
probleem, zolang er maar vriendjes in de buurt
waren.
Zo doorkruisten we de hele Puttepolder, vanaf de
Kerkweg tot aan Boskoop. We gebruikten daarbij
een lange stok met een klein plankje eronder.
‘Dwarsvelden’ noemden we dat. Vriendjes uit de
stad die dat ook wel eens wilden doen, lieten we
een nat pak halen door de polsstok op een bonk
vette klei te zetten. Als de druk tijdens de sprong
te groot werd, gleed de stok van de klei met als
onvermijdelijke gevolg een nat pak. Dat was dikke
pret.

Zwemmen

Noordeinde autopolo toernooi
Koninginnedag

Ook voor het zwemmen was de zomervakantie
een uitgelezen gelegenheid. Zwemmen werd je op
verschillende manieren bijgebracht. Ik herinner me
dat we liggend op je buik op een smalle bank de
bewegingsoefeningen moesten leren. Later ging
het geworstel verder in het zwembad, in de zee
of in de Gouwe. Kinderen die langs deze rivier
woonden, mochten met een touw om hun middel
en hangend in een binnenband van een auto in de
Gouwe hun zwemvaardigheid opdoen.

Dat laatste was niet altijd zonder gezondheidsrisico. Onze rivier werd namelijk niet alleen voor
scheepvaart, vissen of spelevaren gebruikt, maar
ook als graf voor dode dieren. Er dreven geregeld
krengen in het water van dode varkens, honden
of katten. Een destructiedienst was er nog niet en
begraven gaf veel werk dus de makkelijkste weg
was het dumpen in de rivier.
Voor de jeugd die in het zwembad les kreeg, was
de toenmalige badmeester Roel den Haag de autoriteit die je niet alleen de zwemkunst probeerde
bij te brengen, maar ook regels van fatsoen. Op
warme dagen stond voor de ingang van het zwembad aan de Kanaaldijk een lange rij kinderen zich
te verdringen tot het bad open ging. Dan perste
de rij zich naar binnen, ook diegene voor zich
uitduwend die nog een kaartje moest kopen. Die
riep dan heel hard: ‘Abbrement’ en was al binnen
voordat iemand kon reageren.
Eenmaal binnen moesten de jongens linksaf naar
de kleedhokjes aan de westkant en de meisjes over
de vlonder naar de oostkant. Sommige, avontuurlijk ingestelde knapen hadden dat zogenaamd
niet zo goed door en staken ook de vlonder over.
Maar zij verkeken zich op het strenge toezicht van
de badmeester die heel wat ‘verdwaalde ‘ knapen
weggeplukte van de vlonder. Den Haag wist heel
goed hoe de hazen liepen en zorgde voor orde en
voor die tijd zedelijk gedrag, uiteraard voor zover
dat mogelijk was. In het water was de scheidslijn
toch al niet even goed meer te bewaken.
In de hoek was met planken een kikkerbadje
afgezet van ongeveer vijf bij zes meter. Vervolgens
kreeg je het ondiepe en daarachter, van touw tot
de vlonder, was het weer dieper voor de gevorderden. Was je eenmaal geoefend, dan mocht in het
wedstijddeel van het bad, aan de andere kant van
de vlonder. Daar werd ‘s zaterdags de wekelijkse
wedstrijd van poloclub ‘De Gouwe’ gespeeld.
Het water in dat bad was van natuurlijke oorsprong
maar niet altijd even schoon. Als je eruit kwam zaten er op alle haartjes van armen en benen zwarte
algen. Er zwommen ook vissen in het bad en menigmaal troffen we snoeken van wel 60 cm in de
spoelbakken aan. Die had Den Haag ’s morgens
vroeg gevangen.
Badmode had je nog niet zo zeer. Bijna iedereen
droeg eenzelfde zwempak of zwembroek. Sommigen droegen een gebreid exemplaar dat, als ze
ermee uit het water kwamen, drie maten te groot
bleek. Je had dan gewoon geluk als je de zwembroek nog aanhad wanneer je terug in ’t water
sprong. Menigeen heeft in z’n blootje de bodem
afgetast op zoek naar z’n zwembroek.

Koninginnedag
Direct na de oorlog was Koninginnedag nog op
31 augustus. De leerlingen van de diverse scholen
werden dan ‘afgemarcheerd’ naar het plein van
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de ‘Oranjelaanschool’ waar onder leiding van de
hoofdonderwijzer Mastenbroek, later opgevolgd
door R. Zuidema, een hele reeks vaderlandslievende liederen ten gehore werden gebracht aan de
toegestroomde bevolking. Met ‘Heb je wel gehoord
van de zilveren vloot’, ‘Waar de blanke top der
duinen’ en ‘Wien Neerlands bloed in d’ adren
vloeit’ werd het gevoel van nationale verbondenheid stevig bevestigd.
Aansluitend deden we dan op een weiland van
Maus van Tol aan het Noordeinde allerlei spelletjes als zaklopen, onder een zeil door kruipen of
touwtrekken. Alle kinderen kregen een zak snoep
of fruit. Daarna waren er attracties voor jong en
oud zoals motorcross, steilewandrace en autopolo.
‘Voorwaarts’, ‘Concordia’ en de Cormula’s zorgden voor de muziek.
‘s Avonds werden op een groot scherm films
vertoond die voor alle leeftijden geschikt waren.
Het ging om cowboyfilms met onder meer Roy
Rogers of een film met Doris Day. En het was echt
lachen geblazen als er een film van ‘de dikke en de
dunne’ gedraaid werd.

Zakgeld
Het is vermoedelijk van alle tijden: jongeren die
naast de school en het plezier ook een centje willen
verdienen. Ook voor kinderen geldt immers: voor
niets gaat de zon op.
In de herfst werden de bieten die verbouwd waren in de Achterofsche polder (westelijk van het
Noordeinde) gerooid en met paardentractie naar
de loswal aan de Gouwe vervoerd. Die periode
werd de ‘bietencampagne’ genoemd. Per schip
ging het dan naar de suikerfabrieken zoals die in
Puttershoek.
Maar bieten werden ook wel als veevoer gebruikt
en omdat veevoer geld kost, bood dat mogelijkheden. De beladen wagens met twee dikke paarden
ervoor reden via de Kerkweg naar de loswal.
Daarbij moesten ze de spoorwegovergang passeren waar de bestrating niet altijd even gelijk was
hetgeen voor een hobbelige passage zorgde. Als
de oneffenheden niet effectief genoeg waren, zorgden we er wel voor dat daar verandering in kwam.
Met een stuk boomtak stonden we quasi ongeïnteresseerd bij de overgang te wachten totdat de
voerman was gepasseerd en gooiden dan het stuk
hout voor een achterwiel. Onze creativiteit werd
soms hardhandig afgestraft door een striemende
klap met de zweep maar ook toen al gold: no guts,
no glory.
Door al dat gehobbel vielen er geregeld bieten van
de wagens. Die verzamelden wij en we verkochten
ze aan de familie Zwanenburg: tante Pietje en haar
broers Kees en Janus, alle drie ongetrouwd. Zij
hadden een boerderij met melkvee tegenover de
spijsfabriek van mijn vader. Tante Pietje betaalde
voor een grote biet een cent en voor een kleine een

halve cent. De grens tussen groot en klein bepaalde zij alleen. Met de opbrengst togen we een
kleine honderd meter verder naar het winkeltje van
tante Sjoerdje. Sjoerdje van der Starre was weduwe
en woonde met haar geestelijk beperkte zoon in
een pandje aan de Noordkant van de Kerkwegsloot, recht tegenover de toenmalige ULO-school.
Het was een winkeltje met van alles en nog wat
maar voor de lokale jeugd was het een paradijselijke snoepenclave. Op de toonbank stonden
de blikken voorzien van glazen deksel met daarin
dropveters, zoute en dubbelzoute drop. Een drop
kostte een halve cent en voor een cent kreeg je er
wel twee. Voor die bedragen kwam tante Sjoerdje
steeds weer uit haar kamertje sloffen en altijd bleef
zij vriendelijk en begripvol. Soms kwam zoon Piet
achter z’n moeder aan en hij zei dan “Moeder, Piet
geven,” wat betekende dat zij de zoute drop eerst
in de handen van haar zoon stopte, die de drop
vervolgens met kleffe hand aan ons door gaf. Dat
was nog eens zoute drop.

Slot
We horen het vaak: de jeugd van tegenwoordig,
en dat is dan niet vleiend bedoeld. Dat roept de
vraag op of de jeugd in mijn tijd zoveel anders
was. Ik denk het niet. Toen ik jong was, hadden
we meer tijd nodig om tot spelen en rottigheid te
komen. Behalve dat we meer aan het huishouden
moesten doen, waren we ook langer bezig om
onze speelmogelijkheden te creëren. Het werd ons
niet echt aangereikt. Dat is nu meer het geval, en
dus is er meer tijd om andere dingen te doen, ook
dingen die de omgeving of voor het gezag minder
welgevallig zijn.
Dit deel van mijn verhaal is dan ook niet geschreven als boodschap aan de jeugd om te vertellen
dat vroeger alles beter was, maar als schets van
een voorbije tijd waarin duidelijk wordt hoeveel er
in een mensenleven kan veranderen. <

Bieten lossen aan de loswal (Nesse)

Het volledige assortiment is bij
ons te bewonderen!
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Van Nielen staat voor wielen

Garagebedrijf al ruim een eeuw gevestigd aan de Kerkweg-West

Links Nico met de Traction Avant uit 1933 en rechts Toon met de Citroën Rosalie uit 1933. Bron: Ruud Groot

De historie van garage Van Nielen voert terug naar de negentiende eeuw.
Of je voor reparatie met een fiets of auto kwam, de Gebroeders Van Nielen
stonden altijd klaar.
De familie Van Nielen zit allang niet meer in het garagebedrijf, maar Nico
van Leeuwen heeft het bedrijf onder dezelfde naam voortgezet. Die naam
Van Nielen is nog steeds een begrip in Waddinxveen.
Ruud Groot

Omstreeks1895 begon Jan van Nielen (bekend als
Ome Jan) een fietsenzaak in de Dorpstraat in het
pand waar nu een bloemenzaak is gevestigd. De
winkel begon lekker te draaien toen omtrent 1911
de eerste auto’s in Waddinxveen verschenen. Ome
Jan zag daar wel brood in. Hij kocht het pand aan
de overkant, op de hoek van de Kerkweg en begon
daar een garagebedrijf met een benzinepomp.
Het was het eerste autobedrijf in Waddinxveen.
Het inschrijvingsnummer 828 van de Kamer van
Koophandel toont aan dat er in de regio nog niet
veel bedrijven officieel waren geregistreerd.
Het garagebedrijf groeide gestaag en tegen 1920
kwamen ook de broers Henk en Kobus van Nielen
in de zaak. Henk ging werken in de werkplaats
en Kobus werd de boekhouder. De jongste broer,
Bas, begon later een bodedienst en was slechts
zijdelings bij het garagebedrijf betrokken. In het

begin werd er nog geen automerk gevoerd; alles
wat maar kon rijden werd onderhouden of gerepareerd.

Wederopbouw
De oorlogstijd was ook voor de gebroeders Van
Nielen een ramp. In 1945, niemand had meer wat,
besloot Ome Jan over te gaan tot het assembleren
van legervoertuigen. De onderdelen werden door
Louwman in Den Haag in kratten aangeleverd. De
op de Kerkweg in elkaar gezette voertuigen werden
verkocht aan boeren in de regio, waar ze dienst
deden op het land.
Inmiddels had de volgende generatie, de twee
zoons van Ome Jan Henk en Arie, zich voorzichtig aangediend. Toon van Nielen (zoon van Bas)
kwam in 1945 op 12-jarige leeftijd als monteur in
het bedrijf werken.
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Jan in Waddinxveen en voor 50% voor broer Henk
in Alphen.
De Van Nielens waren echte techneuten en liepen
de hele dag in een overall. Maar voor de verkoop,
vooral aan de dames, wilden ze een vertegenwoordiger in een net pak. Dat werd Anton Hoogendoorn, de schoonzoon van Jan.

Perfectie

Op deze foto staat de wagenmakerij van ‘s Gravendijk op
de hoek van de Kerkweg en de
Dorpsstraat, dus voor Van Nielen
daar zijn garage vestigde. De man
in de ingang is dhr. ‘s Gravendijk
en de jongen voor hem aan het
werk is D. Verheul (van de latere
busfabriek). Bron: Kent u ze nog…
de Waddinxveners samengesteld
door Henk Glasbeek

Het bedrijf groeide door en in 1948 werden de
broers dealer van Dodge. Korte tijd later werd de
eerste brandweerwagen aan de gemeente Waddinxveen geleverd. Natuurlijk een Dodge. Toen het
ook Bedforddealer werd, groeide het bedrijf snel
naar zo’n acht man personeel.

Sociaal bewogen
Jan van Nielen heeft zich altijd het lot van de
zieken en bejaarden aangetrokken. Zo was hij de
grote voortrekker van de bejaardenreizen die in die
tijd regelmatig werden georganiseerd. Het werden
steeds groter evenementen en op laatst reden er
zo’n honderd auto’s in een lange stoet door de
regio, met Jan voorop. De bejaarden werden van
huis opgehaald en ook weer thuisgebracht. Langs
de route stonden vele honderden Waddinxveners
de oudjes uit te zwaaien.
Voor dokter Hemminga maakte Ome Jan een
brancard waarmee de zieken die dat nodig hadden naar het Wijkziekenhuis in Gouda gebracht
konden worden. Dat ging dan gratis in een door
hem beschikbaar gestelde bestelauto. De brancard bestond in het begin niet uit veel meer dan
een paar stokken met een zeil ertussen, maar de
door Ome Jan bedachte combinatie bleek later de
voorloper van de ziekenwagen met brancard te zijn
geweest.
Op zondag speelde Henk van Nielen (die bekend
stond als de ‘witte Van Nielen’) op het orgel in de
gereformeerde Kruiskerk op de Passage.

Personenauto’s
Ook personenauto’s werden steeds vaker door
Van Nielen gerepareerd en al snel werd het bedrijf
dealers van Hillman en Skoda.
In 1955 begon Henk van Nielen in Alphen aan
den Rijn een garagebedrijf met het merk Chevrolet.
Kobus werkte als boekhouder voor 50% voor broer

Ome Jan bleef voor iedereen de grote baas. Hij
was een eersteklas vakman. Er mocht niets de deur
uit voordat hij de eindcontrole had verricht. Hij was
streng maar rechtvaardig en als het niet naar zijn
zin was, moest het werk opnieuw worden gedaan.
Begin jaren ‘60 ging Toon werken bij sloperij Bras.
“Ik wilde meer weten van alle andere merken en
Bras was een goede leerschool, want hij kocht
kreukelaars op van alle merken voertuigen die
weer moesten worden gerepareerd.
Na de leerschool bij Bras is Toon gaan werken bij
de gemeente als onderhoudsmonteur en brandweerman. Hij is daar in totaal 39 jaar werkzaam
geweest.

Opvolging
In 1963 is er veel verbouwd. In de werkplaats
kwam een smeerput en de benzinepomp verhuisde van de hoek van de Dorpstraat naar een
plek naast de garage. Daar was meer ruimte
zodat vrachtwagens niet meer op het trottoir van
de Dorpstraat hoefden te parkeren om te kunnen
tanken.
In 1966 kwam ome Jan te overlijden. De zonen
van Jan en zwager Toon Hoogeveen gingen verder
met het garagebedrijf dat eigendom bleef van de
vrouw van Ome Jan, beter bekend als Tante Dit.
Zes jaar later, in 1972 kwam in plaats van witte
Henk, de 22-jarige Nico van Leeuwen als monteur
in het bedrijf werken. Het personeelbestand was
inmiddels erg teruggelopen.
Drie jaar later kwam Tante Dit te overlijden en werd
de zaak verkocht aan Nico van Leeuwen. “Ga je
centen maar tellen, want de zaak is te koop”, zei
Arie tegen zijn monteur. Nico heeft het bedrijf altijd
voortgezet onder de naam Van Nielen omdat het
een gevestigde naam was in de regio en er zich inmiddels ook een ander automobielbedrijf onder de
naam Van Leeuwen had gevestigd in Waddinxveen.
Korte tijd later kon Nico weer personeel aantrekken
en in 1979 werd hij subdealer van Fiat. Dat bleef
hij tot 1984.
Eigenlijk was Nico van Leeuwen er niet geschikt
voor subdealer te zijn. Hij is een echte techneut en
hij houdt van zijn vak. “Van monteur word je dan
ineens manager en dat ligt mij niet zo”, bekent
Nico. “Ik beleef mijn vak anders en de druk van de
importeur werd steeds groter”. Als ik daarmee was
doorgegaan, had ik niet in de Kerkweg kunnen
blijven en had ik elders een nieuw garagebedrijf
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moeten beginnen. Dat wilde ik niet en dus ging ik
als universeel garagebedrijf verder”, zegt Nico.

Oldtimers
Nico repareerde niet alleen auto’s, men kon bij
hem ook terecht voor het herstellen van grasmachines, kettingzagen, maaimachines en vrachtwagens. Er was werk genoeg. In 1991 verdween de
benzinepomp definitief uit de Kerkweg, vanwege de
hoge milieueisen die van overheidswege werden
opgelegd.
De interesse voor oude auto’s is altijd gebleven.
Voor restauratie van oldtimers is men bij hem zeker
aan het goede adres. Zijn voorliefde voor Citroën
verloochent Nico niet. Zijn Citroën Traction Avant
uit 1939 verkeert in topconditie en ook de Traction
Avant uit 1953 is weer als nieuw. Zijn Citroën Rosalie uit 1933 is volledig gerestaureerd en wordt nog
regelmatig voor bruiloften ingezet.
Paradepaardje van Nico moet de Rolls Royce type
2025 worden. Van dit type in de uitvoering als
Landaulette Limousine met een carrosserie van
Trumpf & Marbury, zijn er slechts elf gebouwd. Nico
wil deze auto weer volledig in de originele staat
terugbrengen. De opbouw is van hout en diezelfde
soort hout wordt weer gebruikt bij de restauratie.
Daarop komt dan het aluminium beslag en er
wordt bekleding aangebracht. Voor onderdelen
en originele toebehoren bezoekt Nico regelmatig
beurzen in binnen- en buitenland. Want alles moet
er perfect uitzien en in de originele staat worden
teruggebracht.

Stationaire motoren
Een andere hobby van Nico zijn de stationaire
motoren. Tijdens de braderie staan steevast de

De Dorpstraat met op de hoek de benzinepomp van Van Nielen. Bron: Archief HGW

motoren voor het garagegebouw te pruttelen en
er is altijd belangstelling voor de oude techniek.
“Alles wat stinkt en draait, heeft mijn interesse”,
zegt Nico.

Toekomst
Hoelang Nico nog doorgaat op de Kerkweg is niet
bekend. Opvolgers in eigen familie dienen zich niet
aan. “Als zich een koper meldt, ga ik elders verder,
maar met alle plezier ga ik ook nog door”, aldus
Nico. Een genot als werk en hobby zo in elkaar zijn
verweven. Garagebedrijf Van Nielen staat al meer
dan honderd jaar garant voor precisie en techniek
en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. <

Een opname, gemaakt omstreeks 1936, bij de Biltse Hoek tijdens een tocht van ouden van dagen.
Bron: ‘Kent u ze nog…de Waddinxveners’ samengesteld door Henk Glasbeek
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VERENIGINGSNIEUWS
Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2015 zal worden gehouden op woensdag 22 april om 20.00 uur in
de Rijnlandzaal van Hotel ‘De Unie’. De stukken voor deze vergadering zijn bij deze editie gevoegd
en zijn bovendien in te zien via onze site www.hgwaddinxveen.nl. Na de pauze zal de vertegenwoordiging
van het HGW in de gemeentelijke monumentencommissie een presentatie geven van een reeks karakteristieke panden van ons dorp.

Excursie
Woensdagmiddag 13 mei organiseert het HGW een excursie naar de draaiorgels van Adrie Vergeer,
Punt 4 te Gouda. Dhr. Vergeer, die over twee grote en twee kleine draaiorgels beschikt, bouwt momenteel
een geheel nieuw orgel ter plaatse. Ook maakt hij zelf zijn orgelboeken. Tijdens een anderhalf uur durende rondgang krijgt u uitleg en een demonstratie. U wordt om 14.00 uur op bovenvermeld adres verwacht.
Aansluitend lopen we naar het bezoekerscentrum van de Punselie Bakkerij, Spieringstraat 107, alwaar we
onder het genot van een kop koffie met punselietaart een bedrijfspresentatie op film krijgen met daarna
voor de liefhebbers nog een rondleiding door de bakkerij.
De deelname is beperkt tot 25 personen. Daarom dient zich u aan te melden bij de secretaris, bij voorkeur
via e-mail: secretaris@hgwaddinxveen.nl of anders telefonisch: 0182 61 89 84.
De kosten van dit arrangement zijn e 7,50 p.p. Die kunnen ter plaatse worden betaald.

Lezing
In juni zal op een nog nader te bepalen datum een lezing worden gegeven. De informatie daarover
vermelden wij zo mogelijk op de convocatie van de Algemene Ledenvergadering. In ieder geval wordt u
per mail en via onze site geïnformeerd. Daarvoor dient natuurlijk wel uw e-mailadres bij ons bekend te
zijn. Stuur een e-mail met uw naam en adres naar: ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl.
U wordt dan van al onze activiteiten op de hoogte gehouden!

Vrijwilligers
Het HGW wil graag in contact komen met vrijwilligers die beschikken over een vlotte pen en die het leuk
vinden met een zekere regelmaat personen uit onze gemeente te interviewen. Het gaat dan niet alleen om
vooraanstaande personen, maar ook om de gewone inwoners die belangwekkende verhalen kunnen vertellen over hoe het er vroeger in het dagelijks leven in onze gemeente aan toeging. De interviews kunnen
dan gepubliceerd worden in ons kwartaalblad.
Daarnaast zoeken wij iemand die onze vereniging wil assisteren bij voorkomende pr-activiteiten.
Heeft u interesse of weet u een geschikt persoon voor deze functies, laat u dat dan s.v.p. even weten aan
ons secretariaat (zie colofon).

Oudheidkamer
Elke eerste woensdag van de maand, tussen 14.00 en 16.00 kunt u een kijkje nemen in onze oudheidkamer, gevestigd aan de Noordkade, nummer 64d.

Nieuwe leden
S. Best
W. de Voogd
Willemstein Hoveniers
B. Boonstoppel

Bericht van de penningmeester
Begin april worden de contributies c.q. sponsorbijdragen geïnd van leden en vrienden van het HGW, die
een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.

Van de redactie
Afbeeldingen ter illustratie van hetgeen in ons blad wordt gepubliceerd, vormen een onmisbare bijdrage
voor een aantrekkelijke presentatie. Daarom verzoekt de redactie aan de leden of zij beschikken over
afbeeldingen van mensen, gebeurtenissen en objecten uit het verleden van Waddinxveen. Is dat het geval,
wilt u dan contact opnemen met de redactie (zie colofon). D.J. Thuis, onze fotoredacteur, zal dan contact
met u opnemen en over het beschikbaar stellen van (kopieën) van de afbeeldingen die voor het fotoarchief
van belang zijn.

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
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

