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Is er nog niet genoeg over geschreven en gezegd: het nieuwe centrum? Gemeten naar de tijd die
het kostte om dat nieuwe centrum te realiseren, is er nog wel wat ruimte voor informatievoorziening.
Toch beschikken we al over een vrij compleet overzicht dat door Martin Kraaijestein en Bert Woudenberg
is vastgelegd in hun boek ‘Van winkelstrips tot Gouweplein’. In het eerste artikel krijgen we van Martin
Kraaijestein een overzicht.
Jacobus van der Breggen is in dit blad al eerder, vanuit diverse invalshoeken aan de orde geweest. Denk
maar aan de eerste Nederlandse kaasfabriek. Frans Bos bespreekt in zijn bijdrage de familie van Jacobus.
De Waddinxveense Schaakvereniging bestaat dit jaar tachtig jaar. Luit Bloem, zelf een enthousiast schaker,
laat ons kennis maken met de geschiedenis van deze mooie vereniging en met een van de hoogtepunten:
de grootmeester vierkamp die in 1979 in Waddinxveen werd gehouden.
De laatste bijdrage gaat over een andere familie die op meerdere momenten in de Waddinxveense
geschiedenis een belangrijke rol heeft vervuld: de familie De Bas. De aanleiding is de sluiting van de
doe-het-zelfzaak aan de Jan Dorrekenskade. Ook deze bijdrage is van Frans Bos.
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Een nieuw centrum in Waddinxveen
Een worsteling van een halve eeuw

Het Centrum in de avond van 21 november 2014, de dag na de opening, met daarvoor de weekmarkt voor het eerst
op die plek. Bron: D.J. Thuis

Ongeveer vijftig jaar heeft de zoektocht naar een nieuw centrum geduurd.
Het was een strijd waarbij lokale politici, bewoners, belangengroepen (in het
bijzonder de plaatselijke middenstandsvereniging1) en projectontwikkelaars
waren betrokken.
Martin Kraaijestein

Drie fasen kunnen worden onderscheiden in de
wordingsgeschiedenis van het nieuwe centrum. In
de eerste fase, vanaf halverwege de jaren vijftig
tot medio jaren tachtig van de vorige eeuw, ging
de discussie vooral over de wenselijkheid van
een nieuw hoofdwinkelcentrum. Niet de locatie
maar de grootte was de belangrijkste vraag. In
de tweede fase, vanaf medio jaren tachtig tot
2004, is de omvang van het centrum nog wel een
aandachtspunt, maar spitst de strijd zich toe op de
locatiekeuze. De derde fase begint in 2004, als de
gemeenteraad instemt met de nieuwe locatie Be
Fair. Maar voordat in november 2014 ‘Het Gouweplein’ daadwerkelijk werd gerealiseerd, waren er
nog de nodige problemen te overwinnen.

De Passage
In de eerste fase ging het dus niet in zozeer om de
plaats van een nieuw centrum. De gemeente had
toen nog twee dorpskernen, ‘Brug’ en ‘Dorp’, met
elkaar verbonden door de dan nog doorgaande
Kerkweg. Het ontbrak Waddinxveen dus aan een
duidelijk historisch centrum. Een nieuwe locatie, bij
voorkeur centraal gelegen, lag voor de hand omdat geen van beide kernen voldoende mogelijkheden bood om tot een nieuw centrum uit te groeien.
1

Sinds 1992 de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW)

In 1950 worden de eerste twee naoorlogse nieuwe
winkels aan de Kerkweg gebouwd. Zij zijn de
voorbode van de winkelgalerij aan de zuidkant
van de Kerkweg. In een onderzoeksrapport van
het Economisch-Technologisch Instituut voor ZuidHolland in 1956 wordt centrumvorming in de
directe omgeving van de Kerkweg, aansluitend bij
de geplande woningbouw in de latere Oranjewijk
dan ook aanbevolen. In 1961 komen er aan de
winkelgalerij aan de Kerkweg nog zeven nieuwe
winkels bij en het plan is om aan de overzijde een
tweede rij winkels te bouwen. Vanaf 1961 krijgt de
winkelgalerij de naam ‘De Passage’.
In de daarop volgende jaren worden diverse plannen gemaakt er een echt centrum van te maken,
onder meer door uitbreiding van De Passage en
deze te verbinden met het Brugcentrum. Het moet
een centrum met allure worden, een soort ‘Waddinxveense Lijnbaan’. De aanjager van al deze
plannen is burgemeester Cor van der Hooft. Hij
heeft ambitieuze plannen voor Waddinxveen. De
burgemeester wil van Waddinxveen een groeigemeente maken met 40 á 50.000 inwoners.
Van die wilde plannen komt echter niets terecht.
Alleen een uitbreiding van De Passage blijft over.
Het college van B en W, in het bijzonder de bur-
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Het oerbegin van de Passage met de eerste in 1950 gebouwde twee winkels van Mulder Mannenmode en
Kapsalon H. Doeleman.

gemeester, wil een uitbreiding met circa 7000 m2
winkels. Maar de gemeenteraad, beïnvloed door
een sterke lobby van de middenstandsvereniging,
vindt dat veel te veel. Na uitvoerige discussie besluit
de gemeenteraad in 1974 De Passage uit te breiden met maximaal 3000 m2. In november 1975
wordt het nieuwe hoofdwinkelcentrum De Passage
officieel geopend.

Meerdere plannen
Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw
komt het centrumbeleid opnieuw op de politieke
agenda. Het gaat dan vooral om het zoeken
naar een geschikte locatie voor het centrum. Veel
alternatieven worden onderzocht, enkele zelfs
herhaalde malen.
In eerste instantie is de aandacht gericht op uitbreiding van De Passage. Het eerste plan uit 1987 De
Passage aan de westzijde uit te breiden met 5000
m2 blijkt niet uitvoerbaar. Vervolgens onderzoekt
het college, naast andere locaties in het Passagegebied, ook de locatie Be Fair, maar vooralsnog
zonder resultaat. In 1992 wordt een plan gemaakt
De Passage uit te breiden met winkels aan de
noordzijde van de Kerkweg-Oost (villagebied).
Maar in 1993 blijkt dat dit plan, mede door de
verkeersproblematiek en de grote weerstand van
de bevolking, niet levensvatbaar is.
Daarna komen de locaties De Passage en Be Fair
opnieuw in beeld. De overgrote meerderheid van
het College van B en W is voor Be Fair, maar de
gemeenteraad volgt in 1994 het minderheidstandpunt van wethouder Jan Hielema en kiest voor De
Passage. Ondanks veel maatschappelijk verzet, in
het bijzonder van omwonenden, krijgt het definitieve plan ‘De Nieuwe Passage’ in 1996 het groene
licht van de gemeenteraad. De politiek heeft ein2

delijk een definitieve keuze gemaakt. Maar ook dit
plan strandt. De tegenstanders krijgen gelijk van de
rechter en later ook van B en W omdat de omvang
van de uitbreiding feitelijk veel groter is dan in het
plan is weergegeven.
Een andere weg wordt ingeslagen onder leiding
van de nieuwe wethouder Maria Wientjens. Begin
2000 presenteert het college het plan ‘Van Petteplas tot Gouwe’ waarbij De Passage wordt verbonden met het gebied Kerkweg-Oost tot aan de
Gouwe. Opnieuw is er veel maatschappelijk verzet.
Ook de projectontwikkelaar van het Passageplan,
William Properties, heeft grote bezwaren aangezien
het nieuwe plan in strijd is met de overeenkomst
die de ontwikkelaar met het gemeentebestuur over
‘De Nieuwe Passage’ heeft gesloten. Teneinde
uit de impasse te geraken worden twee externe
adviseurs ingeschakeld. Zij stellen de projectontwikkelaar in 2002 in het gelijk. Het College weet het
nu ook niet meer en besluit het probleem over te
laten aan het nieuwe College, dat aantreedt na de
verkiezingen in 2002.

De keuze
In dat nieuwe College is Hans Barth de verantwoordelijke wethouder. Het lukt hem de complexe
juridische perikelen met de projectontwikkelaar
op te lossen. Om de discussie over de locatie van
het nieuwe centrum te objectiveren, worden nu vijf
mogelijke locaties met elkaar vergeleken: het Passagegebied, Sportpark de Sniep, Sportpark Oranjewijk, Sportpark Burgemeester Warnaar ( Be Fair
en Gouwe Smash) en de toekomstige woonwijk De
Triangel. De gemeenteraad kiest in 2004 voor het
sportpark Burgemeester Warnaar.
Hierna moet er in de laatste fase, die tien jaar zal
duren, nog een aantal belangrijke beslissingen

William Properties wordt in 2006 overgenomen door Fortis en Fortis in 2009 door ASR vastgoedontwikkeling.

7 I Het dorp Waddinxveen

worden genomen, zoals over een stedenbouwkundig plan en een realisatieovereenkomst met projectontwikkelaar William Properties.2 Er worden nog
wel bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd, maar
zonder resultaat. Ook de economische crisis zorgt
nog voor enige vertraging, maar op 10 november
2012 kan de eerste paal eindelijk de grond in.

Succesvolle en minder succesvolle
bestuurders
De complexiteit van de besluitvorming rondom het
nieuwe winkelcentrum maakt het lastig over bestuurders stellige uitspraken te doen, zeker omdat
er in het College van B en W sprake is van collegiaal bestuur. Daarnaast is enige terughoudendheid
van schrijver dezes op zijn plaats, omdat die ook
betrokken is geweest bij het centrumbeleid.
Toch zijn er enkele bestuurders die een gezichtsbepalende rol hebben gespeeld. Bij de totstandkoming van De Passage moest burgemeester Cor van
het Hooft door het stof. Van zijn ambitieuze plannen kwam weinig terecht. De gemeenteraad vond
een beperkte uitbreiding van De Passage meer dan
voldoende. In de jaren negentig had wethouder
Jan Hielema het heel lastig. Maar hij overleefde
een motie van wantrouwen vanwege forse overschrijding van de voorbereidingskosten voor het
bestemmingsplan, en slaagde erin een meerderheid voor het plan ‘De Nieuwe Passage’ te krijgen.
Dit plan viel echter ook in duigen door de uitspraak

van de rechter. Wethouder Maria Wientjens hield in
het plan ‘Van Petteplas tot Gouwe’ geen rekening
met de overeenkomst die door het gemeentebestuur eerder met de projectontwikkelaar was gesloten. Dit plan strandde eveneens. Daar kwam nog
bij, dat de Waddinxveense gemeenschap voor vele
miljoenen euro’s moest opdraaien voor zowel de
voorbereidingskosten van deze mislukte plannen
als de schadeclaim van de projectontwikkelaar. En
later, toen de keuze op de Be Fair/Gouwe Smash
locatie was gevallen en de tennisvereniging moest
worden verplaatst, kwam wethouder Dirk Lont in
grote problemen door een forse overschrijding (een
miljoen euro) bij de realisatie van een nieuw tenniscomplex voor de Gouwe Smash.
De succesvolste bestuurder is zonder twijfel Hans
Barth geweest die met veel politiek vernuft een
politieke meerderheid voor de Be Fair locatie wist
te verkrijgen. Het College van B en W in de periode
2010-2014 met projectwethouder Kees de Jong
was eveneens succesvol en slaagde erin, hoewel
het centrumproject wankelde door de economische
crisis, de problemen in overleg met de projectontwikkelaar ASR op te lossen.

De toekomst
Het nieuwe centrum Het Gouweplein bestaat nu
ruim driekwart jaar. Naast de vreugde hierover zijn
er ook zorgen. Ruim twintig winkels evenals een
groot aantal koopwoningen staan nog leeg. “Is

Van boven naar beneden:
Wethouder Jan Hielema,
Wethouder Maria Wientjensvan der Velden en
Wethouder Hans Barth (D66)

De Passage op zijn dieptepunt: de afbraak. Bron: D.J. Thuis
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Burgemeester Cremers verricht de openingshandeling. Bron: J.K. Thuis

het centrum niet te groot?” opperde het gemeenteraadslid Stephan Peters recentelijk. Wethouder
Kees de Jong ontkende dit en is optimistisch over
de toekomst.3 De voorzitter van de Ondernemers
Vereniging Waddinxveen, Henk de Bas, signaleerde
dat het aanbod in de foodsector op Het Gouweplein te groot is.4 Hij schrijft dit- terecht- toe aan de
tegenvallende groei van het inwoneraantal in de
gemeente. Maar dit geldt niet alleen voor de foodsector. Voor de omvang van het nieuwe winkelcentrum is uitgegaan van het in 2009 uitgevoerde
Distributie Planologisch Onderzoek (DPO). Dit
onderzoek is gebaseerd op een inwoneraantal in
2016 van ca. 31.300. Op 1 januari 2015 was het
inwoneraantal echter nog maar 25.659. Daarbij is
het vraag of de (regionale) aantrekkingskracht van
Het Gouweplein wel zo groot is als verwacht.
De omvang van het mooie nieuwe centrum is
vanzelfsprekend een gegeven. Het is wel nodig om
te bezien welke maatregelen nog genomen kunnen
worden om de aantrekkelijkheid te vergroten en de
leegstand te verminderen, bijvoorbeeld door meer
horeca en publieke voorzieningen in het centrum te
realiseren. Het is een heikel onderwerp in Waddinxveen en de standpunten lopen zeer uiteen,
maar de steeds groeiende toename van gemeenten
die openstelling van winkels op zondagen mogelijk maken is waarschijnlijk ook niet bevorderlijk
voor de concurrentiepositie van Het Gouweplein.
Daarnaast is het wenselijk een (beperkte) sanering
van winkels in de wijken en het stimuleren van
verhuizing vanuit de wijkcentra naar het centrum
opnieuw op de politieke agenda te zetten. <
3
4

Martin Kraaijestein
Het Gouweplein, het nieuwe centrum van Waddinxveen, is op 20 november
2014 officieel geopend: een centrum met ruimte voor zestig winkels, horeca,
260 woningen en het Cultuurhuys De Kroon. De realisatie van dit nieuwe centrum
kent een lange voorgeschiedenis. Op verzoek van het gemeentebestuur hebben Bert Woudenberg en Martin Kraaijestein, als ‘vrijwilligers’ een boek over die
geschiedenis geschreven: ‘Van winkelstrips tot Gouweplein. Waddinxveen worstelt
halve eeuw met nieuw centrum’. Het boek bevat verder interviews die Carina
Bergman heeft gehouden met de projectontwikkelaar, architecten en belegger
en een bijdrage van Hans Geel over Waddinxveense middenstanders in 1960.
Voor het onderzoek is vooral gebruik gemaakt van de persoonlijke archieven van
beide auteurs, krantenarchieven en het gemeentearchief. Het gemeentebestuur
heeft onbelemmerde toegang tot de archieven verleend, ook voor vertrouwelijke
stukken. Vermeldenswaard is dat beide auteurs betrokken zijn geweest bij het
centrumbeleid.
Bert Woudenberg was hoofdredacteur van het Weekblad voor Waddinxveen in
de periode 1973-2000. Hij organiseerde onder meer voor het weekblad debatavonden over het centrum. Daarnaast voerde hij als inwoner van Waddinxveen
in 2002 met succes campagne om
Hans Barth met voorkeurstemmen
in de gemeenteraad te krijgen.
Martin Kraaijestein was gemeenteraadslid van de PvdA in de periode
1982-1994 en wethouder van
1982-1990. In die functie was hij
medeverantwoordelijk voor het
centrumbeleid en als voorzitter van
Stichting Vonk nauw betrokken bij
de voorbereidingen voor de oprichting van Cultuurhuys De Kroon.

AD-Groene Hart d.d. 27 maart 2015
http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-05-2015/supermarktenoverschot-winkelgebied-centrum-waddinxveen
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Huize Reigersburg ca. 1889 met het gezin op de foto.

Jacobus van der Breggen
Landbouwer, politicus en bestuurder
Frans Bos

Bij een duik in de geschiedenis van Waddinxveen, kun je Jacobus van der
Breggen niet ontwijken. Hij was actief op meerdere terreinen en zijn invloed
strekte zich uit tot ver voorbij de grenzen van het dorp waar hij zijn bedrijf
uitoefende1.
Jacobus van der Breggen Azn. (dat staat voor
Adrianuszoon), geboren op 29 september 1828 in
wat toen Noord-Waddinxveen heette, is niet alleen
een bevlogen landbouwpionier, maar ook liberaal
politicus en bestuurder. Hij opent in 1871 de eerste
kaasfabriek van ons land, naar Engels voorbeeld2.
En hij boert goed: op zijn landerijen van bijna
driehonderd hectare langs het Noordeinde en de
Plasweg houdt hij onder meer tweehonderd melkkoeien, tweehonderd schapen en veertig paarden.
Verder is hij mede-oprichter van het Nederlandse
Rundvee Stamboek en krijgt hij al snel een goede
naam in de paardenfokkerij. Al op jonge leeftijd
experimenteert hij met guano als kunstmest op
tarwe. Deze natuurlijke mest uit Chili bevat een
zeer hoge concentratie fosfaten en natriumnitraat
en wordt daarom ook wel chilisalpeter genoemd.

1

2

Veel functies
Daarnaast vindt de nijvere Jacobus kennelijk nog
tijd voor politiek en bestuur. Al in 1858, net dertig
jaar oud, wordt hij hoofdingeland van het 12de
district van het hoogheemraadschap Rijnland. In
1872 wordt hij hoofdingeland van Rijnland en hij
zal dat blijven tot zijn benoeming tot dijkgraaf in
1888. Voor het uitoefenen van die functie verhuist
hij van Waddinxveen naar Leiden.
Omstreeks 1871 is hij ook nog enige tijd dijkgraaf
van de Achterofsche of Drooggemaakte Polder.
Vanaf 1866 is hij dijkgraaf van de Zuidplaspolder.
Het gemaal Van der Breggen aan de Kanaaldijk,
dat in 1876 is gebouwd, is naar hem vernoemd.
Ook is hij voorzitter van de ‘Polders, tezamen
uitmakende de Drooggemaakten Noordplas’. In
diezelfde tijd, in 1871, wordt Jacobus gekozen tot

Joke Radstaat, ‘Jacobus Van der Breggen. Een Waddinxveense landbouwpionier’ Het Dorp Waddinxveen,
jaargang 22 nummer 3 september 2014.
G. Elings, ‘De geschiedenis van de eerste Nederlandse kaasfabriek’, Het Dorp Waddinxveen,
jaargang 22 nummer 3 september 2014.

Het dorp Waddinxveen I 12

lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor
het kiesdistrict Alphen. Hij blijft dat tot juli 1883.
Jacobus van der Breggen wordt in 1884 gekozen
tot lid van de Eerste Kamer. Tot zijn dood, 5 maart
1894, behoudt hij die functie.
De liberalen, waartoe de remonstrantse Van der
Breggen behoort, zijn aanvankelijk bepaald niet
blij met de Eerste Kamer, maar bij de Grondwetsherziening van 1887 raken zij positiever gestemd.
Het voornaamste punt van kritiek van de liberalen was de eenzijdige, op inkomen gebaseerde
samenstelling. Men vindt een compromis in de
uitbreiding van de kring van burgers die lid mogen
worden van de Eerste Kamer. Voortaan mogen ook
onder meer hoogleraren, officieren, rechters, oudministers en oud-Tweede Kamerleden die niet tot de
hoogste inkomensgroep behoren, lid van de Eerste
Kamer worden.
De rijke grootgrondbezitter Van der Breggen treedt
in 1886 als Eerste Kamerlid toe tot de Staatscommissie inzake de toestand van de landbouw. Ook

behoren waterstaatkundige zaken tot zijn portefeuille en een enkele keer spreekt hij over defensieaangelegenheden. Tot zijn overlijden heeft hij vanaf
januari 1890 ook zitting in de gemeenteraad van
Leiden.
Van der Breggen vervult ook nevenfuncties: van
1891 tot 1893 is hij lid van de Raad van Commissarissen van de Rijnlandsche Bankvereeniging en
van 1892 tot 1893 van het College van Regenten
van de Rijkswerkinrichting voor Vrouwen en Huis
van Bewaring te Oegstgeest.
Jacobus is voor zijn verdiensten onderscheiden met
het ridderschap in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.

Paplepel
De politieke interesse van Jacobus is niet zo
vreemd: zijn vader Adrianus is langdurig lid van de
raad van Waddinxveen en wethouder van NoordWaddinxveen. Zijn grootvader Jacobus is schepen
van ‘den Dorpe en Ambachte’ van Noord-Wad-

Familiefoto vanwege 12½-jarig huwelijk (officieel op 1 juni 1923), A.E. van der Breggen-Van Lange, Philippus Adrianus,
A. van der Breggen, Sientje Adriana en Adrianus Philippus.
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* De eerste vermelding van een Van der Bregge(n) is in 1686
als Hendrik in Rotterdam trouwt met Annetje van der Bee(c)k.
Zij krijgen vier kinderen van wie er twee jong overlijden.
* De oudste zoon, Cornelis, is meester-knopenmaker in
Rotterdam. Hij trouwt in 1710 met Adriana (van) Wassenburgh
(of Wassenberg), winkelierster in knopen en band. Zij krijgen
niet minder dan twaalf kinderen, van wie er zeven overlijden
voordat ze volwassen zijn.
* De oudste zoon Hendrik van Cornelis wordt schoenmaker en
de tweede zoon Frans wordt Remonstrants predikant, eerst
in Oude Wetering en later in Brielle. Met zijn vrouw Neeltje
Krook krijgt hij negen kinderen. Frans is geboren in 1713 en
overlijdt in 1790.
* De zoon van Frans is Jacobus van der Breggen. Deze
is gedoopt op 9 juli 1769 in Brielle. Hij wordt landbouwer (of
bouwman zoals dat toentertijd werd genoemd) in Noord-Waddinxveen. Hij trouwt met Willemijntje Ouden Es uit Zegveld. Hij
overlijdt in 1824.
* Uit dit huwelijk wordt Adrianus geboren, nadat vijf broertjes
vóór hem overlijden. Hij wordt op 18 januari 1802 gedoopt.
Zijn broer Willem wordt notaris te Hulst. Adrianus trouwt op
14 mei 1826 te Hazerswoude met Alida Koetsier. Hij is dan al
‘bouwman op Graan voor Visch’, wethouder van Noord-Waddinxveen en hoofdingeland van Rijnland. Het paar krijgt drie
kinderen, van wie alleen Jacobus de volwassen leeftijd bereikt.
Weduwnaar Adrianus hertrouwt in 1855 met Grietje Kraan uit
Zuid-Waddinxveen. Zij krijgen twee dochters, van wie er één
binnen een jaar overlijdt.
* Jacobus, geboren 29 september 1828, is in 1849 getrouwd
met Adriana Kroes. Zij krijgen tien kinderen, van wie er vier
jong sterven. Hij hertrouwt met Diderica van der Poort. Het
Boven: Jacobus van der Breggen
huwelijk blijft kinderloos. Jacobus sterft op 5 maart 1894 in
Onder: Philippus van der Breggen
Leiden na een luisterrijk en welgevuld leven.
* De oudste zoon die de volwassen leeftijd bereikt, is Philippus, die later landbouwer wordt op Reigersburgh. Hij is geboren op 9 oktober 1853 en overlijdt op 22
februari 1908 te Utrecht. Op 26 september 1878 trouwt hij met Sientje Oosthoek uit Aarlanderveen.
Zij krijgen zes kinderen.
* Jacobus Adrianus is de oudste zoon. Hij is geboren op 30 juni 1879 en vestigt zich als koopman in
meststoffen en landbouwgereedschappen te Meppel. Hij trouwt op 19 februari 1910 met Djoegine
Boom uit Meppel. Hij overlijdt nauwelijks een jaar later, op 19 juni 1911. Hij is dan nog geen 32 jaar.
Hun zoon Philip wordt apotheker te Kampen en Ridderkerk.
* De tweede zoon Arie wordt geboren op 4 oktober 1881 en trouwt op 1 december 1910 met Anna
Elizabeth van Lange (4-9-1881 - 13-6-1975). Arie is landbouwer op Reigersburgh. Hij overlijdt op 31
mei 1972. Het paar krijgt twee zoons en een dochter.
* De broers Adrianus Philippus en Philippus Adrianus (‘Oom Flip’) zijn beide landbouwer en paardenfokker op Reigersburgh. Adrianus is geboren op 17 september 1911. Hij trouwt op 6 november
1941 met de Zoetermeerse Francijntje Antje van der Marel. Deze is geboren op 2 mei 1913 en overlijdt op 21 januari 2008. Adrianus overlijdt op 24 januari 1972. Het paar krijgt vier kinderen. Vader
Arie heeft zijn bedrijf midden jaren veertig van de vorige eeuw in twee gelijke delen gesplitst.
* De oudste dochter Anna Elizabeth, geboren op 23 december 1942, is instructeur op de manege
van haar vader. Zij trouwt op 9 december 1965 met Rein Dirk Salverda, makelaar in assurantiën te
Boskoop.
* De oudste zoon Arie Johannes, geboren op 27 oktober 1944, is landbouwer en paardrij-instructeur op Reigersburgh. Hij trouwt op 3 oktober 1974 met Conny Marianne Glasbeek. Zij kregen twee
kinderen, Jacoba Francijntje (roepnaam Aletta) (13-6-1979) en Adrianus Hendrik (roepnaam Aad)
(7-8-1986).
* De tweede dochter Francijntje, geboren op 7 september 1949, overlijdt op tienjarige leeftijd.
* De tweede zoon Johannes is geboren op 23 juli 1957 gaat eveneens ‘de landbouw in’. Hij trouwt op
8 december 1983 met Cornelia Thérèse Maria Wetzels uit Wateringen.
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De hoeve Ons Genoegen aan het Noordeinde omstreeks 1860.

dinxveen. Het lijkt erop dat Jacobus de interesse in
politieke aangelegenheden met de paplepel krijgt
ingegoten.
Kennelijk wist Van der Breggen ook van het leven
te genieten. In de notulen van het deftige Ossenweyers Gilde staat te lezen, dat Van der Breggen
als een ‘kundige en voorname boer’ bekend staat.
Van dit Gilde van een beperkt aantal mannen kan
men niet zo maar lid worden. Men moet worden
voorgedragen. In de notulen van 1884 staat dat de
heren dineren in Hotel De Zalm in Gouda alvorens
de boerderij van Van der Breggen te bezoeken. En
in 1885 is Van der Breggen door loting aangewezen het vlees te leveren voor de volgende maaltijd
met ossenribben.

Ons Genoegen

Frans Bos
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking
met de heer Arie Ripping
te Hazerswoude, die het
archief van de familie
Van der Breggen beheert.
Tenzij anders vermeld
komen de afbeeldingen
uit het familiearchief.

Vader Adrianus laat in 1849 de hofstede ‘Ons
Genoegen’ aan het Noordeinde bouwen. Het gezin
gaat daar ook wonen. Was Adrianus al grootgrondbezitter, onder Jacobus neemt het bedrijf
een grote vlucht. Bij het bedrijf behoren ook de
boerderij ‘Graan voor Visch’ waarin sinds 1871
de kaasmakerij en het kantoor zijn gevestigd. De
boerderij aan de Puttedijk in de droogmakerij
Puttepolder behoort eveneens tot ‘De LandbouwMaatschappij’, zoals het bedrijf heet. Maar meestal
spreekt men van ‘De Groote Woning’.
Van der Breggen en zijn vrouw Adriana Kroes
krijgen op 9 oktober 1853 een zoon, Philip(pus).
Aanvankelijk wordt hij adelborst, maar hij bedenkt zich kennelijk en gaat naar de Middelbare

Landbouwschool in Haren (Gr). Hij bekwaamt zich
in het kaasmaken en onderneemt diverse studiereizen naar Derby, toentertijd het centrum van de
fabrieksmatige kaasmakerij in Engeland. Hij blijft
tot 1879 in het bedrijf van zijn vader.
Daarna pacht Philip de hoeve Willemshoeve met
72 hectare bouwland aan de Bredeweg in Waddinxveen. De huidige eigenaar, de familie Van
Dorp, heeft plannen het monumentale pand in
oude luister te herstellen.

Reigersburgh
In 1888 koopt Philip het huis Reigersburgh en 67
hectare bouw- en weiland aan de Plasweg van
H.M. van der Haak, in de notariële akte omschreven als ‘grondeigenaar zonder maatschappelijke
betrekking, thans wonende te ‘s-Gravenhage’.
Toen heette de hofstede nog Reigersburg, zonder h
dus. Philip is - net als zijn grootvader Adrianus én
generaties na hem - een echte paardenman.
Na het overlijden van Jacobus in 1894 vertrekt
Philip van de Willemshoeve om het familiebedrijf
te leiden. Maar het gaat niet echt goed met ‘De
Landbouw-Maatschappij’. Philip boert op Reigersburgh en laat de kaasmakerij grotendeels over aan
drie broers Brouwer. De broers en zusters van Philip
hebben geen interesse in het bedrijf, maar des te
meer in de jaarlijkse uitkeringen.
In 1904 vindt Philip het genoeg geweest en sluit de
fabriek. In januari 1905 is de openbare verkoping
van de bijna driehonderd hectare landbouwgrond
en alle opstallen. <
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Dr. Max Euwe (rechts) wordt in 1935 wereldkampioen schaken tegen Aljechin. Bron: Het geheugen van Nederland

80 jaar Waddinxveense Schaakvereniging
Rond 1885 werd in Waddinxveen een gecombineerde Schaak- en Damvereniging opgericht. Een lang leven was deze vereniging echter niet beschoren,
want in 1893 kwam de vereniging in zwaar weer terecht en werd op 19 maart
1894 opgeheven. Ze telde 14 leden en bestond een kleine 10 jaar. Het gemis
aan zo’n vereniging was echter zo sterk dat in hetzelfde jaar op 17 oktober
opnieuw een Schaak- en Damvereniging werd opgericht, na een vergadering,
welke door den heer Regt was belegd. Dezelfde Regt was ook bestuurslid
van de vergadering die begin 1894 het loodje legde. Van de opheffing van
deze tweede Schaak- en Damvereniging is niets bekend. Wel dat in 1906 de
Damvereniging Excelsior werd opgericht en het schaken er waarschijnlijk niet
meer toe deed. Tot 1935 werd er niet meer in verenigingsverband in Waddinxveen geschaakt, maar daar kwam in dat jaar een einde aan.
Luit Bloem

Max Euwe wereldkampioen!
Met de woorden ‘Es lebe Schachweltmeister Euwe’
feliciteerde de rus Aleksandre Aljechin Max Euwe
met het wereldkampioenschap schaken. De
tweekamp om de wereldtitel werd in het najaar
van 1935 in verschillende plaatsen in Nederland
gespeeld en bestond uit dertig partijen. De toenmalige wereldkampioen Aljechin daagde Euwe uit
voor de wereldtitel. Dat moet een makkie zijn dacht
Aljechin want Euwe had de laatste jaren weinig op
topniveau gespeeld. Wat Aljechin nooit had verwacht gebeurde: Euwe won de tweekamp met 15½
tegen 14½. Er ging een golf van euforie door
Nederland. Een Nederlandse wereldkampioen
schaken, dat was nog nooit een Nederlander in de
verste verte gelukt. Het Euwe-effect in Nederland

was enorm. Meer dan tienduizend schaakliefhebbers werden lid van de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond en er werden tientallen nieuwe
schaakverenigingen opgericht. Indrukwekkend was
het aantal schaakboeken dat naar aanleiding van
de door Euwe gewonnen tweekamp werd geschreven. Klassiekers als ‘Praktische schaaklessen’,
‘Oom Jan leert zijn neefje schaken’ en ‘Amateur
tegen meester’ zijn wereldwijd bestsellers en nog
steeds verkrijgbaar.
Of de oprichters van de Waddinxveense Schaakvereniging (WSV) dit al voorzien hadden is niet
bekend. Hoogstwaarschijnlijk waren ze op de
hoogte van de tweekamp want in de winter van
1934 besloot Euwe al om in te gaan op de uitdaging van Aljechin. Voor iedereen kwam dit besluit

Het dorp Waddinxveen I 16

als een donderslag bij heldere hemel. Euwe had
in de voorgaande jaren vrijwel geen belangrijke
toernooien gewonnen, zag in 1935 af van het
beroemde toernooi te Hastings en was druk bezig
met een hoogleraarschap wiskunde te verwerven.
Aljechin daarentegen had juist in de afgelopen jaren geweldige successen behaald en kon zich niet
voorstellen dat Euwe hem van de troon zou stoten.

De inmiddels tachtigjarige Euwe speelt in 1979
simultaan tegen veertig WSV’ers.

Max Euwe
Max Euwe werd op 20 mei 1901 geboren in Amsterdam. Op 4 jarige leeftijd
leerde hij van zijn ouders schaken. Hij was een groot talent en domineerde
in de jaren 20 van de vorige eeuw het schaken in Nederland. Van 1921 –
1952 won hij alle Nederlandse kampioenschappen waaraan hij deel nam.
Geleidelijk drong hij in die twintiger jaren door tot de wereldtop en won reeds
in 1923 het prestigieuze schaaktoernooi in Hastings (Engeland). Dat deed
hij eveneens in 1930 en 1934. In 1926/27 speelde hij reeds een match met
de rus Aljechin die hij verloor met 4½ – 5½. Euwe is nooit een profschaker
geworden; hij bleef amateur en studeerde wiskunde in Amsterdam waar hij
in 1923 cum laude zijn doctoraal haalde. Hij werd wiskundeleraar aan middelbare scholen en later na zijn promotie hoogleraar aan de Hogeschool
te Rotterdam en de Universiteit in Tilburg. In 1935 daagde Aljechin hem uit
voor een match om het wereldkampioenschap. Euwe was echter gestopt met
topschaak, maar ging zich fysiek voorbereiden op de match door bokslessen
te nemen. De match van 30 partijen werd in verschillende plaatsen in Nederland gespeeld met Euwe als overwinnaar
(15½ - 14½) . Voor de laatste partij voelde Aljechin al nattigheid en verscheen hij in rokkostuum achter het bord, daarmee aangevend dat hij
eigenlijk al verloren had. De revanchematch in 1937 werd door Aljechin
met overmacht gewonnen 17½ – 12½. Daarmee kwam een eind aan een
glorieus Nederlands wereldkampioenschap.
Van 1970 – 1978 was Euwe president van de wereldschaakbond FIDE. Zijn
grote verdienste daarin was dat hij de strijd om het wereldkampioenschap
schaken zodanig gestructureerd heeft dat oost en west zich hierin konden vinden. Ruim een jaar na de simultaanwedstrijd in Waddinxveen overleed Max
Euwe in 1981 op 81 jarige leeftijd in Amsterdam.

Oprichting Waddinxveense
Schaakvereniging (WSV)
De Waddinxveense Schaakvereniging werd op 10
april 1935 opgericht in de zaal van den Heer v.d.
Water, een etablissement op de hoek Dorpstraat/
Plasweg. De Vereniging telt 8 leden en omdat men
niet goed op de hoogte is van het oprichten van
een vereniging, wordt de voorzitter van de Goudse
schaakclub A.S.C1. uitgenodigd de oprichtingsvergadering bij te wonen en van hem te vernemen
hoe een en ander bij zijn vereniging was geregeld.
De notulen van de oprichtingsvergadering werden
in een cahier met de hand geschreven door de notulist, later secretaris, de heer K. v.d. Gaarden. In
de eerste vergadering werd F. Koster tot voorzitter
gekozen, A. van Oord tot secretaris en P. Roelevink
tot penningmeester. Het eerste besluit van de vereniging was het vaststellen van de contributie. Voor
werklozen bedroeg die 6 cent en voor werkenden
10 cent per week. Om lid te kunnen worden moest
men 25 cent entree betalen waarvoor men dan
ook een reglement kreeg. De speelavond werd
vastgesteld op maandag en op de eerste speeldag kwamen 19 personen opdraven. Helaas had
de kersverse vereniging een probleem: te weinig
schaakstukken met toebehoren zoals dat in de
notulen vermeld staat. Om daar wat aan te doen
verzocht men B. en W. om met een lijst langs de
deuren te gaan lopen om gelden in te zamelen
voor de aanschaf van stukken, borden en klokken.
Waren er op de tweede vergadering in september
al 18 leden aanwezig, in het voorjaar van 1936
was dit aantal gegroeid tot 36 leden die aanwezig
waren op de eerste jaarvergadering. Daarin werd
besloten om zich aan te sluiten bij de Rotterdamse
Schaakbond en daardoor de competitie aan te
gaan met andere schaakverenigingen. De groei
van het aantal leden zal zeker verband hebben
gehouden met de grote werkloosheid in die jaren.
Schaken is een prachtig spel en tijdverdrijf vooral
wanneer men er meer dan voldoende tijd aan kan
besteden.
Het is voor een kersverse schaakvereniging van
groot belang dat in de beginjaren bestuurlijke
continuïteit zich voordoet. Zo was F. Koster van
1935 tot 1954 voorzitter van WSV en K. v.d.
Gaarden eveneens in die periode secretaris.
Kampioen bestuurslid, gezien het aantal jaren, was
Arie Versluis (94 jaar) en nog steeds spelend in
de clubcompetitie van WSV. 11 seizoenen was hij
secretaris en in 9 seizoenen hanteerde hij de voorzittershamer in de algemene ledenvergadering en
in de bestuursvergaderingen. Verreweg de meeste
clubkampioenschappen werden behaald door

1

In de notulen staat dat het gaat om de voorzitter van de
Goudse schaakvereniging, maar een vergissing ligt voor de
hand omdat er ook vandaag nog een schaakclub is die ASC
heet en uit Alphen aan de Rijn komt.
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Het eerste tiental met reserves
dat kampioen werd van de derde
klasse RSB.
Eerste rij v.l.n.r. P. Broer en L. Wolfs.
Middelste rij v.l.n.r. N.E. Plantfeber,
drs. W.H. Wientjens, A. Versluis,
W. Verstoep, J. van Oort en
W. van Oort.
Achterste rij v.l.n.r. A. van de Starre,
A. van Oort, A. Littooy,
G. de Willigen en L. Jongsma

Wim van Vuuren (90 jaar) die achttien keer met de
titel ging strijken en ook nu nog actief deel neemt
aan de clubcompetitie. Pas halverwege de jaren
zeventig van de vorige eeuw kwam er een einde
aan zijn zegereeks. Waddinxveen ontwikkelde zich
in de jaren 70 meer en meer als forensendorp
voor werkenden in Den Haag en Rotterdam en met
deze import kwamen ook sterke schakers mee die
het kampioenschap voor zich gingen opeisen. De
speelavond is na de oorlog op donderdag vastgesteld en het speelseizoen loopt van begin september tot half juni. Daarna wordt tot en met augustus
het zogenaamde zomerschaak gehouden in Het
Zuidhonk in de Zuidplas. Daaraan kan iedereen
meedoen zowel huisschakers als spelers buiten
Waddinxveen. Sommige spelers spreekt de sfeer
en gezelligheid zo aan dat ze meteen lid worden
van WSV. Naar aanleiding van het 75 jarig bestaan
van WSV heeft de jubileumcommissie een prachtig
jubileumbrochure gemaakt waarin 75 jaar schaakhistorie van WSV in woord en beeld is vereeuwigd.

3 Ronden toernooi
In 1955 werd het eerste drie ronden toernooi door
WSV georganiseerd. Een toernooi waaraan zowel
eigen leden als schakers uit de wijde omgeving
konden deelnemen. Helaas begon het toernooi in
de jaren zestig in de versukkeling te geraken (6 à 8
deelnemers) en de toernooiorganisatie stond voor
de keuze het toernooi ten grave te dragen of nieuw
leven in te blazen. Dat laatste geschiedde en in de
jaren zeventig kwam een absolute topper met 212
deelnemers. Die werden allemaal in de zaal van
het verenigingsgebouw in de Stationstraat gepropt
met daarbij notoire rokers. Na een paar uur was
de zaal veranderd in een rookhol en was de lucht
er om te snijden. Van rookverboden had men in
die tijd nog nooit gehoord. Kleding moest minstens
24 uur buiten hangen om de rooklucht er een
beetje uit te krijgen.

Grootmeester vierkamp
Al jaren riep de toenmalige burgemeester Smallenbroek in de jaren 70 dat er ooit in Waddinxveen
een grootmeestertoernooi met de wereldkampioen
zou worden gehouden. De Waddinxveense Schaakvereniging stond daar ietwat sceptisch tegenover en
geloofde niet dat dit ooit van de grond zou komen.
Alleen al de financiële kant van zo’n toernooi is
een groot probleem. Grootmeesters laten zich
goed betalen en in het bijzonder de wereldkampioen. Tot stomme verbazing van WSV wist de
burgemeester dit toch voor elkaar te krijgen, zij het
dat het bedrijfsleven, met name Kats Bouwgroep uit
Leeuwarden, financieel royaal meehielp. De grootmeestervierkamp begon op 12 juni 1979 werd in
de trouwzaal van het gemeentehuis gehouden en
ging tussen de Russische wereldkampioen Anatoly Karpov, de grootmeesters Vlastimir Hort en
Lubomir Kavalek en de Nederlandse grootmeester
Genna Sosonko. Tijdens het toernooi moesten de
trouwpartijen noodgedwongen in de kamer van
de burgemeester plaats vinden! Karpov wist het
toernooi te winnen en daarmee de Euwe-Wisseltrofee die prof. Euwe hem persoonlijk overhandigde.

Premier van Agt opent de schaakvierkamp in Waddinxveen en
schaakt met Karpov
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Arie Versluis

Wim van Vuuren

Karpov liet ook het meest interessante spel zien.
In het kader van deze vierkamp kregen de Waddinxveense schakers de kans om tegen een voormalige wereldkampioen te spelen. De inmiddels 80
jarige Euwe speelde simultaan tegen 40 WSV ‘ers.
Euwe verloor maar één partij en wel die tegen Jan
Muit die de ex wereldkampioen pardoes mat zette!

tafels, liefst in ganzenmars. Lange tijd heeft WSV
een jeugdafdeling gehad, maar in 2002 ging
deze helaas ter ziele. Gelukkig is deze afdeling in
2005 weer nieuw leven ingeblazen en krijgt een
tiental jeugdschakers op donderdagavond les en
begeleiding van WSV senioren. Dat het schaken bij
de jeugd in de lift zit, getuigt het jaarlijks te houden
schoolschaaktoernooi, waarbij lagere scholen in
Waddinxveen en Boskoop tegen elkaar spelen
waarbij ook het individuele resultaat voor een prijs
in aanmerking komt.

Jeugd
In 1974 werd voor het eerst het WSV jeugdtoernooi
gehouden als equivalent van het seniorentoernooi. Met name jeugdleider Gerard Torenbeek
nam hiervoor het initiatief. Een toernooi waar uit
de wijde omgeving jeugdschakers zich konden
meten met hun rivalen uit andere plaatsen. Het
werd in de loop der jaren een groot succes. 60,
70 en soms meer dan 80 jeugdschakers deden
mee aan de toernooien. Ook de eigen jeugd van
WSV liet zich niet onbetuigd door vrijwel allemaal mee te doen aan het toernooi. Voor zover
bekend worden de jeugdschakers in categorieën
speelsterkte ingedeeld om met maatjes van gelijke
sterkte te spelen. Eveneens deed de jeugd onder
leiding van Torenbeek mee aan de competitie voor
volwassenen van de Rotterdamse Schaakbond. Ze
werd ingeschreven in de laagste klasse. Omdat
schaken voor een groot deel een wintersport is,
was het wel eens koud in de speelzaal. Torenbeek
liet ze dan een rondje hardlopen rond de speel-

RSB
Al in 1936 is WSV lid geworden van de overkoepelende Rotterdamse Schaakbond (RSB) en
speelde het eerste tiental tegen verenigingen uit de
omgeving met wisselend succes. Tweemaal wist het
eerste team van WSV te promoveren naar de promotieklasse van de Rotterdamse Schaakbond (RSB)
en wel in 1974 en 2007. Het niveau van deze
hoofdklasse is echter zo hoog dat in het volgende
seizoen alweer gedegradeerd werd. Promotie en
degradatie spelen voor het eerste team van WSV
zich meestal af tussen de eerste en tweede klas van
de RSB. In het seizoen 2013/2014 zijn helaas alle
teams (3) van WSV gedegradeerd vanwege het
vertrek van een aantal sterke spelers (verhuizing).
In het huidige seizoen wisten alle teams zich prima
te handhaven in hun klasse. <

Oorsprong schaakspel

Bronnen:

Notulenboek Waddinxveense
Schaakvereniging
Max Euwe Centrum
Historie Damvereniging Excelsior
Geschiedenis van het schaakspel,
Silberman/Unzicker
WSV Jubileumboek
‘75 jaar schaakhistorie in vogelvlucht’

De oorsprong van het schaakspel komt uit India. Uitgangspunt was het nabootsen van een veldslag
tussen twee legers. De bedoeling was het tonen van een gevecht dat afwisseling en spanning
bood, waarbij geen bloed vloeide en waarbij geen enkel fysiek geweld aan de orde was. In boeddhistische kloosters kwam dit spel langzamerhand tot een vorm die niet erg veel meer verschilde
van de huidige spelregels. Het schaakbord is het strijdtoneel en het verbeeldt de dimensie van de
ruimte. De schaakstukken geven de vorm weer naar analogie van het Indische leger dat is ingedeeld in voetvolk, ruiterij, olifanten en strijdwagens. Zo’n leger bestond dus uit 4 delen.
Een derde element van het schaakspel is de tijd. Met iedere zet verandert de stelling. De situatie
op het schaakbord verandert dus voortdurend zoals de tijd in het dagelijkse leven de dingen ook
verandert. Het schaakbord bestaat uit 8 x 8 = 64 velden. Het getal 8 is het symbool voor oneindig
in de wiskunde en ook het ‘leger’ bestaat uit 8 stukken en 8 pionnen. Het aantal zetmogelijkheden
van een schaakpartij die 50 zetten beslaat is enorm en loopt in de miljarden mogelijkheden. Via
Perzië en daarna de Arabische wereld is het schaakspel in Europa terecht gekomen en zijn ook de
spelregels wat veranderd zoals we die vandaag en de dag kennen.
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De sluiting is een feit

Fixet is exit
De vestiging van Fixet is dicht. De doe-het-zelfwinkel aan de Jan Dorrekenskade-Oost is wellicht beter bekend als ‘de winkel van De Bas’. Henk de Bas
beëindigt na een dikke 130 jaar de Waddinxveense timmertraditie van de
familie.
Frans Bos

“Bij ons kon je nog altijd schroeven en spijkers per
stuk kopen”, zegt Henk de Bas. “De mensen stelden dat op prijs. Maar eigenlijk kon dat vandaagde-dag niet meer. En het internet werkte ook niet
mee. Potentiële klanten kwamen hier naar dure
machines kijken, lieten zich uitgebreid voorlichten
en kochten die machine uiteindelijk via internet met
een paar euro’s korting”.
“Ik moest steeds meer aan mijn vrouw Irene
overlaten, dat kon ik met een gerust hart doen
hoor, omdat ik hartstikke druk ben met de HEMA.
Bovendien gaat er binnen de inkooporganisatie
DGN1 het een en ander veranderen. Daarnaast
bleken onze kinderen geen ambities te hebben om
de zaak over te nemen. Al met al waren dat de redenen om te zeggen: we stoppen ermee. Met pijn
in het hart, dat wel. Je hebt toch de zorg voor de
jongens die hier werkten. Een paar waren gelukkig
al snel onder de pannen. Het is allemaal niet leuk,
maar het is niet anders”.

Kees
Omstreeks 1881 was er op de plek van de huidige

winkel een houten timmermanswerkplaats met
grote draaideuren. Eigenaar was Willem de Bas,
die ook metselwerken uitvoerde. Zijn zoon, Henks
grootvader, was Frederik Willem. Het was dan wel
de gewoonte in de familie dat de oudste zoons
beurteling W. en F.W. heetten, maar ze werden Willem genoemd.
De timmerwerkplaats van W. de Bas, met daarvoor F.W.
de Bas, bakker H. van Gils en J. Minee uit ‘Kent u ze nog
de Waddinxveners’ samengesteld door H. Glasbeek

Het dorp Waddinxveen I 20

Overzicht vanaf de Hefbrug. Het witte pand met geel-zwarte markering is de Fixet in betere tijden.

Kees de Bas

Grootvader Willem zette de zaak voort en droeg
deze in 1954 over aan zijn derde zoon Kees. De
markante persoonlijkheid Kees de Bas was een
ondernemer pur sang. Hij bouwde zijn timmer- en
aannemingsbedrijf langzaam om tot een nieuwigheid in die tijd: de doe-het-zelfzaak. In de jaren
zeventig sloot De Bas zich aan bij de inkooporganisatie De Vakman.
Kees de Bas stond jonge ondernemers met raad en
daad bij. Hij werd in 1978 voorzitter van de toenmalige middenstandsvereniging, later Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en bekleedde diverse functies bij de Kamer van Koophandel.
Op politiek gebied speelde hij een belangrijke rol,
maar wel op de achtergrond. Hij was bestuurslid
van de Hervormde Kiesvereniging,die later opging
in de PCW.
Kees de Bas overleed in 2013 op negentigjarige
leeftijd.

Henk

Henk de Bas

In 1985 ging de zaak aan de Jan Dorrenkenskade
over naar zijn derde zoon Henk. Deze trad niet
alleen zakelijk, maar ook bestuurlijk in de voetsporen van zijn vader. Sinds 1999 is hij voorzitter van
de OVW. Daarnaast heeft Henk ook nog tien jaar
voor de PCW in de Waddinxveense gemeenteraad
gezeten
De tweede zoon Kees beëindigde het timmer- en
aannemersbedrijf en begon een DHZ-winkel in de
Goudse wijk Bloemendaal en later in Harmelen.

De oudste zoon Wim, opende een DHZ-zaak aan
het Koningin Wilhelminaplein. Die verhuisde naar
de Luifelbaan en transformeerde tot speelgoedwinkel. De jongste, Jan, is leraar geworden .

Fixet de Bas
In 1995 kwam de naam Fixet De Bas op de gevel
aan de Jan Dorrenkenskade. En nu is Fixet exit.
Wat er met de panden gaat gebeuren is nog
ongewis. “Ik ga verhuizen en mijn hoogbejaarde
moeder gaat binnenkort naar een verzorgingshuis. De panden komen in de verkoop, net als het
braakliggend terrein ernaast. En laten we wel zijn:
het is nu geen tijd voor grote plannen met luxe
woontorentjes en zo. Ik zie wel.”
Henk de Bas vindt dat het een mooie tijd geweest
is: “Eén verhaal zal me altijd bijblijven. Mijn vader
had destijds een motorfiets. Hij was met Willem van
Vliet, die een mensenleven bij ons heeft gewerkt
en die heel bekend is in Waddinxveen, naar een
klus in Hazerswoude. Ze moesten wat ophalen in
Waddinxveen en mijn vader dacht dat Willem was
opgestapt. Maar die stond nog naast de motor.
Willem deed altijd de grote draaideuren open als
ze bij de zaak aankwamen. Dus stond mijn vader
te wachten, maar er gebeurde niks. Keek-ie achterom: geen Willem. Mijn vader ging terug, want die
dacht dat Willem van de motorfiets was gevallen.
Maar hij kwam Willem op het Noordeinde tegen.
Die had een lift gekregen van een boerenkar en
zwaaide vrolijk naar mijn vader”. <
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VERENIGINGSNIEUWS
Gemeentelijke straatnamencommissie
Het gemeentebestuur heeft het HGW uitgenodigd om plaats te nemen in de straatnamencommissie en
suggesties te doen voor namen van oud industriëlen uit onze gemeente. Onze penningmeester vertegenwoordigt het genootschap en heeft drie namen genoemd die we terug zullen in vinden in de straatnamen van Triangel. Het zijn Louis Dobbelman (tabak), Otto Matse (meubels) en Dirk Verheul (Carrosserieën). Heel leuk dat we zo onze industriële historie weer eens voor het voetlicht kunnen brengen.

Monumenten
Het HGW is met twee leden, Wim Vergouw en Bart Wiekart, vertegenwoordigd in de gemeentelijke
monumentencommissie. Die commissie heeft een concept voor een erfgoedverordening opgesteld
(wat zijn de regels rond (gemeentelijke) monumenten in Waddinxveen) en heeft een voorlopige lijst opgesteld van panden die om verschillende reden karakteristiek zijn en verdienen gekoesterd te worden.
Tijdens de ALV van 22 april jl. heeft Wim daarover een voordracht gegeven. Zonder hem te kort te
willen doen, beperk ik mij hier tot twee opmerkingen. Eigenaren van potentiële monumenten moeten
die status vrijwillig aanvaarden en als ze dat doen, zijn ze voor wat betreft de instandhouding ervan
aan regels gebonden. De tweede opmerking betreft de ‘pandenlijst’. De commissie heeft veel tijd in
het onderzoek gestoken en heeft een zorgvuldig selectie-instrument ontwikkeld om te komen tot de
waardering van de onderzochte panden. Op 23 mei heeft de monumentencommissie een presentatie
gegeven aan de eigenaren van ca 75 geselecteerde panden. De belangstelling was groot.
Op 27 mei heeft de commissie een voordracht gegeven aan de gemeenteraad en de concept erfgoedverordening ligt nu ter inzage voor de inspraakprocedure.
Het is verheugend dat het beleid nu op de agenda staat en dat de politiek en het gemeentebestuur zich
daadwerkelijk inspannen om tot meer behoud en bescherming van waardevolle zaken in ons dorp te
komen.

Vertelbank
Onder belangstelling van leden en redactie van onze vereniging en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Rotaryclub Waddinxveen en de pers is op 29 mei de eerste Vertelbank met bijbehorend fotopaneel aan de gemeente overgedragen (zie afbeelding op de voorzijde van dit nummer).
Op de hoek van de Beatrixlaan bij het Stationsplein staat naast de bank een paneel met foto’s van die
locatie uit het verleden. Doel daarvan is dat gebruikers elkaar vertellen over hoe Waddinxveen er ca
vijftig jaar geleden in die buurt uitzag.
Met financiële steun van de Rotaryclub en een prettige medewerking van de gemeente is deze actie tot
stand gekomen. Wethouder M. Vroom was erg blij dat met particulier initiatief gewerkt wordt aan het
bewust maken van onze eigen geschiedenis.
Het HGW wil graag een volgende bank plaatsen op de hoek Esdoornlaan–Kerkweg en heeft daarvoor
reeds een bedrag gereserveerd.

Lezing
Als dit blad verschijnt is de lezing van Leo Hoegen over de geschiedenis van de papierfabricage al
geweest (2 juni in de Unie). De volgende lezing op de agenda is op 13 oktober en gaat over de St.
Nicolaas viering.

Aanwinsten
• R. Kempkes / C.A. van der Hooft. Twee glas in lood raamdecoraties, één voorstellend de draaibrug
over de Gouwe uit 1858 en één van het gemeentewapen van Waddinxveen. Plateel wandbord
afbeelding huize Plasrode.
• De heer K. Minnee. Twee dozen met Waddinxveense ansichtkaarten.
• Mevrouw Kempkes - van der Hooft. Stropdas met wapen van de gemeente Waddinxveen, Delfts
blauw wandbord van muziekvereniging Concordia, messing tafelbel ter gelegenheid van de
ingebruikstelling van het carillon op 30 oktober 1978.
• Openbare bibliotheek. Drie kasboeken en een map met bouwtekeningen en administratie van de
Victor bibliotheek, openbare bibliotheek en het filiaal Anne Frank.
• J. Kerver. Aquarel van de Zuidkade Waddinxveen van P. Sliedrecht.
• W. den Boer. Schilderij Plashoeve voorstellend de boerderij aan de plas waar van Leeuwen Toyota
is begonnen.
• D. Sol. Boekje ‘Het Gouwe Aquaduct’ van HBM.

Nieuwe leden
J. Rozema
M.H. van Oorschot
A.G. Peters
D.G. van der Veen
E.W.J. Fibbe-van Tol
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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

