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Redactioneel
Wat moet je ermee als raadslid? De nieuw opgerichte Hervormde Schoolvereniging vraagt om geld of een
gebouw voor de stichting van een eigen school. Dat gaat de gemeente hoe dan ook geld kosten terwijl het
niet om meer leerlingen gaat. Het is echter crisis en ook de kosten voor het lager onderwijs moeten worden
teruggebracht. En of dat al niet moeilijk genoeg is, moet je als raadslid ook nog een standpunt bepalen
in een sfeer die het beste te karakteriseren is als: wie niet voor mij is, is tegen mij. U leest over de politieke
behandeling van dit vraagstuk in het derde artikel van de reeks over Kerkelijke onrust aan de Gouwe.
Waddinxveen groeide tot de jaren zestig van de vorige eeuw langzaam, maar maakte in de daarop volgende
bijna dertig jaar een groeispurt door. In die tijd stond Aart Zwamborn aan het roer van openbare werken.
Aleid Abels interviewde hem.
Toen leraren nog onderwijzers waren en de bureaucratie nog niet zo hevig had toegeslagen, was Benjamin
van Gent hoofd van de openbare School B bij de brug. In ongeveer vijfenveertig jaar heeft hij generaties
Waddinxveners onderwijs gegeven. Frans Bos en zoon A.H. van Gent brengen deze rasonderwijzer voor het
voetlicht.
De laatste bijdrage gaat over Otto Matse wiens naam verbonden zal worden aan een van de straten van het
nieuwe bedrijventerrein bij de A12.
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Kerkelijke onrust aan de Gouwe (deel 3)
Politieke fase schoolstrijd

Rehobotschool aan de Onderweg

In de jaren dertig van de vorige eeuw bestonden er scherpe tegenstellingen
in het protestantse deel van Waddinxveen. Deze werden veroorzaakt door
de oprichting van een hervormde schoolvereniging en de wijze waarop men
daarover met elkaar in debat ging.
Piet Smit

‘Het vuur van de kerkelijke hartstochten’ was flink
opgestookt, hebben we in de vorige bijdrage1 kunnen lezen. Het protestants-christelijk onderwijs was
veel te gereformeerd met als gevolg dat de hervormde kinderen daaraan niet meer blootgesteld
mochten worden. Dat was althans de opvatting van
Leen Vroegindeweij en zijn volgelingen.
Hij vond voor deze opvatting ook buiten Waddinxveen steun, overigens niet bepaald uit onverdachte
hoek. Het Christelijk weekblad op Gereformeerde
grondslag voor de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse
eilanden Eilanden Nieuws wijdde in drie edities
uitgebreid aandacht aan de Waddinxveense
schoolkwestie2. In de drie artikelen uit dit in Middelharnis (geboorteplaats van Leen Vroegindeweij en

woonplaats van zijn ouders) uitgegeven weekblad
kwamen dezelfde thema’s aan de orde als in de
publicaties van Leen Vroegindeweij, zoals de macht
van de gereformeerden die niet in verhouding
stond tot hun aantallen, de noodzakelijke emancipatie van de hervormden en het verschil in de leer.
Het weekblad gooide bovendien extra olie op het
vuur door te stellen dat van de vier hervormde bestuurleden van het Christelijk Nationaal Onderwijs,
er twee niet voor 100% hervormd waren3.
Hoe dan ook: in de gemeenteraadsvergadering
van 30 juli 19364 meldt het college de binnengekomen aanvraag van de Hervormde Schoolvereniging waarin die vraagt voor de stichting van een
hervormde school een gebouw of geld beschikbaar

Het Dorp Waddinxveen, jaargang 24 nr. 1 maart 2016
Eilanden Nieuws nr. 734, 736 en 738 van resp. 6, 13 en 20 mei 1936
3
Eilanden Nieuws nr. 734,. 6 mei 1936
4
Verslag raadsvergadering van 30 juli 1936
1
2

Het dorp Waddinxveen I 6

Minister J.B. Kan (links) in 1935 in gesprek met Mr. H.P. Marchant [1869-1956] Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mr. H.P. (Henri) Marchant, lid VDB (Vrijzinnigdemocratische Bond), was de minister die in 1933 de bezuiniging op het lager onderwijs moest
realiseren. Tweede van rechts de zoon van Minister Kan, de cabaretier Wim Kan.
Bron: het geheugen van Nederland.

te stellen. Het college zal als voorbereiding op de
bespreking in de raad een preadvies opstellen.
Van het college en van de raad werd nu gevraagd
onder deze ‘verhitte’ omstandigheden tot een
afgewogen oordeel te komen, rekening houdend
met de regels zoals die waren vastgelegd in de
Lageronderwijswet van 1920.

Lageronderwijswet 1920
In 1917 werd in de Grondwet onder meer vastgelegd dat het bijzonder onderwijs5 op eenzelfde
wijze gefinancierd moest worden als het openbaar
onderwijs. Dit werd uitgewerkt in de Lageronderwijswet van 1920. Het kwam er - globaal geformuleerd - op neer dat het rijk de salarissen betaalde
en de gemeenten moesten zorgen voor de schoolgebouwen en de inrichting ervan.

bezuinigd op de ambtenarensalarissen en ook het
onderwijs moest eraan geloven.
In 1933 werd in het parlement een wetsvoorstel besproken dat de veelzeggende titel droeg:
“Beperking van uitgaven, welke voor de openbare
kassen voortvloeien uit de uitvoering der Lageronderwijswet 1920 (nr. 213)”. De daarin opgenomen maatregelen zoals een tijdelijke bouwstop,
verhoging van het minimumaantal leerlingen om
een school te kunnen stichten en de vergroting van
de cirkel waarbinnen eerst bestaande ruimtes benut
moesten worden alvorens te kunnen beginnen met
uitbreiding of nieuwbouw, hadden kennelijk succes
want in 1939 lagen deze uitgaven weer op het
niveau van 19207.
Een belangrijk thema in de parlementaire discussie
was de vraag of de overheid een inhoudelijk oordeel kon geven over de mate waarin de verschillende richtingen of grondslagen in het bijzonder
onderwijs met elkaar overeen kwamen. Het Kamerlid voor de ‘Hervormd-Gereformeerde Staatspartij’
de rechtzinnig predikant C. A. Lingbeek schetste
deze problematiek als volgt: “De Minister schijnt
van gedachte te zijn, dat, wanneer van twee of
meer scholen de grondslag volgens de statuten
nagenoeg dezelfde is of ook geheel dezelfde, die
scholen zelf voor de ouders dan even aannemelijk
zullen zijn (…) Maar, Mijnheer de Voorzitter, als
de Minister dat meent, dan leeft Zijn Excellentie in het rijk der idealen. Men heeft in ons land
zooveel soorten van Gereformeerde menschen als
er kleuren zijn in den regenboog. En men krijgt
allengs in ons land niet alleen zooveel soorten van
Gereformeerde kerken, maar ook zooveel soorten
van Gereformeerde scholen als er kleuren zijn in
den regenboog.”8
De Tweede Kamer worstelde dus met de afweging

“En men krijgt allengs in ons land niet alleen zooveel soorten
van Gereformeerde kerken, maar ook zooveel soorten van
Gereformeerde scholen als er kleuren zijn in den regenboog”
Deze wet droeg er mede toe bij dat de kosten voor
het lager onderwijs behoorlijk opliepen. Sinds de
invoering van de wet in 1920 waren de rijksuitgaven voor het lager onderwijs gestegen van 53
miljoen gulden in 1920 naar 80 miljoen in 19356.
De crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw
dwong overheden, te beginnen bij de rijksoverheid, tot krachtige maatregelen. Zo werd er fors

tussen het algemene belang lagere uitgaven voor
het lager onderwijs te realiseren en het recht een
eigen school te mogen stichten die paste bij de
gewenste richting of de grondslag. Aan dat recht
durfde men uiteindelijk niet te tornen. Men wilde
niet dat ouders gedwongen konden worden voor
hun kinderen een plaats te accepteren op een
school die niet van hun richting was.

Scholen voor bijzonder onderwijs worden bestuurd door bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, dit in tegenstelling tot
openbare scholen die door of namens een overheid, meestal een gemeente, bestuurd worden. Men onderscheidt confessioneel bijzonder onderwijs (de grondslag is levensbeschouwelijk) en algemeen bijzonder onderwijs (de grondslag is maatschappelijk of onderwijskundig).
6
CBS
7
CBS
8
Handelingen Tweede Kamer, vergadering van 20 juli 1933
5
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“Voor spreker geldt als raadslid; wat wil God en dan pas
komen de verlangens van een Minister aan de orde.”
Politiek Waddinxveen

9

We hebben in het eerste artikel van deze reeks
kunnen lezen dat de Waddinxveense bevolking
overwegend protestant was, vooral hervormd.
Politiek gezien behoorden de protestanten tot
verschillende partijen. De Antirevolutionaire Partij
(ARP) vond haar volgelingen vooral onder de
gereformeerden, de Christelijk-historische Unie
(CHU) was overwegend hervormd en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) steunde vooral op
kiezers uit de christelijk afgescheiden gemeente en
de oud gereformeerde gemeente in Nederland.
Dat de Hervormde Kiesvereniging (HKV) hervormde
kiezers trok, zal geen verrassing zijn.
Bijzondere aandacht verdient deze HKV. De ‘partijleider’ was T.A. van der Hee, een herenboer die
ook kerkvoogd was van de Hervormde Kerk. Van
der Hee was een principieel man. Illustratief is zijn
uitspraak tijdens de raadsvergadering van 15 februari 1937: “Voor spreker geldt als raadslid; wat
wil God en dan pas komen de verlangens van een
Minister aan de orde.”
Voor hem was de handhaving van de zondagsrust
een belangrijk politiek thema. In de jaren twintig
en dertig van de vorige eeuw deden raadsleden
van verschillende protestantse partijen, dus niet alleen Van der Hee, vele malen voorstellen voor een
strengere handhaving van de zondagsrust. Volgens
sommigen mocht zelfs de trein tussen Gouda en
Alphen aan de Rijn niet op zondag in Waddinxveen
stoppen. Men kon het echter nooit in meerderheid
eens worden, dus bleef het zoals het was.
Van der Hee voelde zich in deze discussies onvoldoende gesteund door zijn toen nog mede-CHUraadsleden. Daarom zegde hij in 1931, kort voor
de verkiezingen van dat jaar, de CHU vaarwel
maar bleef hij wel in de raad zitten. Bij de verkiezingen kwam hij met een eigen lijst: de groep ‘Hervormde Kiezers’. Deze groep behaalde één zetel
en hield zich in de daarop volgende zittingsperiode
vooral bezig met het thema zondagsrust, overigens
zonder veel resultaat.
Kort voor de verkiezingen van 1935, op 28 februari van dat jaar, richtte Van der Hee de HKV op.
Daarmee wilde hij de hervormd-gereformeerde
standpunten in de politiek verdedigen en verwoorden. Dat sprak kennelijk aan want hij behaalde
deze keer twee raadszetels. Verder leek de politieke
situatie in Waddinxveen, zo kort voor het jaar
10

waarin de schoolstrijd zou losbarsten, weinig te
verschillen van die in 1931.
Die kleine verschillen zouden echter grotere betekenis krijgen dan de zetelverdeling deed vermoeden.
Er zat nu een echte partij in de raad met twee van
de dertien zetels die zei op te komen voor de hervormd-gereformeerden in Waddinxveen. Omdat de
hervormd-gereformeerde richting in Waddinxveen
dominant was, profileerde de HKV zich dus als de
partij die de ware hervormden in Waddinxveen vertegenwoordigde. Daarmee kregen de voorstanders
van meer hervormd-gereformeerde invloed op het
lager onderwijs een luide stem in de raad.

Preadvies
Het preadvies van het college wordt besproken in
de raadsvergadering van 17 september 193611.
Het college adviseert de raad het verzoek af te
wijzen primair vanwege “…ongenoegzaamheid der
stukken12”, subsidiair omdat er voldoende lager
onderwijs volgens dezelfde beginselen is, het toestaan van de aanvraag tegen de letter en de geest
van de lageronderwijswet zou zijn en omdat het
onverantwoord is om in de moeilijke tijd (het was
immers crisis) f 50.000 uit te geven voor een vierde
bijzondere school.
De discussie in de raad is lang en fel. Hieronder
volgen de belangrijkste discussieonderwerpen.
Van der Hee stelt dat de wens tot realisatie van een
eigen hervormde school al heel lang bestaat en dat
“…het verzoek uitgaat van de geheele Hervormde
gemeente voor zoover zij van Gereformeerde
beginselen zijn.” Wat hij hier met de gemeente
bedoelt is onduidelijk. De hele actie om te komen
tot een hervormde school gaat in ieder geval niet
uit van de Hervormde Kerk als instituut. Bestudering
van de notulen van de kerkenraadsvergaderingen
uit de periode 1934 (aantreden Vroegindeweij) tot
1939 (realisatie Hervormde School) leert dat voor
de kerkenraad het protestants-christelijk onderwijs
in het geheel geen onderwerp van bespreking was.
Dat men er lang op heeft moeten wachten, kan
ook worden genuanceerd. Nog in de Hervormde
Kerkbode van 14 maart 1936 roept Leen Vroegindeweij de hervormde ouders op hun kinderen toch
vooral naar de protestantse school te sturen terwijl
al op 30 maart 1936 de Hervormde Schoolvereniging het licht ziet. Het is deze snelle ommekeer
die bij verschillende raadsleden twijfel oproept

Ik baseer mij bij de bespreking van dit onderwerp op de studie van Jan de Bas uit 1988 naar De Hervormde Kiesvereniging
te Waddinxveen 1935 tot 1940.
10
Piet Smit, Kerkelijke onrust aan de Gouwe (1), Het Dorp Waddinxveen, jaargang 23, nr. 4, december 2015
11
Verslag raadsvergadering van 17 september 1936
12
De formeel-juridische overwegingen doen in deze context niet ter zake en worden daarom niet genoemd.
9

Wethouder Herfst (links) en
burgemeester Troost. Uitsnede uit
een groepsfoto genomen tijdens
een tentoonstelling van de
gemeentebedrijven in 1929.
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Personeel Rehobothschool 1940 met v.l.n.r de onderwijzers Van der Dussen, Verwey, Van Hoeven,
Van Putten, Vlieg en Zevenbergen en daarvoor de onderwijzeressen Van Peursen en Terlouw.

over de bedoelingen van de voorzitter van de
Hervormde Schoolvereniging. Gaat het nu echt om
hervormd-gereformeerd onderwijs of vooral om
een reactie op de mislukte poging om meer invloed
te verkrijgen?
Zuiver of niet, Van der Hee constateert dat het niet
aan het gemeentebestuur is, maar aan de ouders
te bepalen wat voor soort onderwijs hun kinderen
krijgen. De Lageronderwijswet is hier duidelijk over.
Hij heeft op dit punt gelijk hetgeen betekent dat
de discussies over verschillen en overeenkomsten
tussen de grondslagen weliswaar betekenis hebben
voor de ‘gevoelens’ van de raadsleden maar er
formeel niet toe doen. Er zijn overigens wel meer
raadsleden, inclusief de CHU-wethouder Herfst, die
de wens tot hervormd-gereformeerd onderwijs wel
kunnen billijken maar die het financiële gemeentebelang in deze crisistijd laten prevaleren.
Een ander dominant thema in de discussies is de
onvrede over de wijze waarop ‘het gevecht’ voor
een hervormd-gereformeerde school is gevoerd en
de gevolgen die dat heeft voor de Waddinxveense
gemeenschap. Wethouder Van Tol (ARP) spreekt
van ‘eenzijdige en halve voorlichting’ en constateert net als burgemeester Troost een splitsing in
de gemeente, wethouder Herfst en burgemeester
Troost verwijten de Hervormde Schoolvereniging
gebrek aan bereidheid tot overleg. Burgermeester
Troost maakt zelfs melding van aan hem gerichte
dreigbrieven.
Het preadvies wordt ten slotte in stemming gebracht met als resultaat dat de raad, met uitzondering van de tweemansfractie van de HKV, de aanvraag voor een hervormde school afwijst wegens
‘ongenoegzaamheid der stukken’.

Hervormde School
De Hervormde schoolvereniging ging tegen het
besluit van het gemeentebestuur in beroep bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en vervolgens bij de Raad van State. Het resultaat was het
Koninklijk Besluit van 13 september 1937 waarin

de aanvraag voor een hervormde school werd
afgewezen.
De Hervormde Schoolvereniging liet het er niet bij
zitten en diende op 30 oktober 1937 een nieuwe
aanvraag in. Deze aanvraag, die op enkele formele punten was aangepast, werd besproken in de
raadsvergadering van 17 januari 1938. In de raad
passeren nagenoeg dezelfde argumenten wat tot
het weinig verrassende resultaat leidde dat de aanvraag weer werd afgewezen. Alleen de HKV-fractie
stemde voor.
Weer volgde een beroep bij Gedeputeerde Staten.
Deze keer had de vereniging echter meer succes.
Gedeputeerde Staten beschikten afwijzend op het
besluit van de gemeente.
Deze afwijzing werd besproken in de raadsvergadering van 17 juni 1938. Wethouder Herfst
fungeerde als voorzitter en maakte duidelijk dat
naar zijn inzicht in beroep gaan slechts uitstel
zou betekenen. De overige leden van het college
stelden toch voor in beroep te gaan. De raad, met
opnieuw alleen de HKV-fractie tegen, steunde het
voorstel.
Wethouder Herfst bleek gelijk te krijgen want in
oktober 1938 verklaarde de Kroon het beroep van
het gemeentebestuur ongegrond.
Na bijna drie jaar kon de Hervormde Schoolvereniging dus eindelijk een eigen school realiseren.
Die eigen school werd gevestigd in de voormalige
‘School met de Bijbel’ aan de Onderweg en ging
Rehobothschool heten. De opening was op 28 april
1939. Tekenend voor de ontstane verhouding was
de late uitnodiging aan het college, slechts een dag
voor de opening. Dat gaf dan ook aan “…door
ambtsbezigheden, respectievelijk ongesteldheid…”
verhinderd te zijn.

Gerechtvaardigd?
De heer G. Bergacker bespreekt in het boek Een
wonder ter gedachtenis, Vijftig jaar Hervormde
Schoolvereniging Waddinxveen dat onder verantwoordelijkheid van deze vereniging is uitgegeven,
de ontstaansgeschiedenis van de Hervormde
School onder de titel Waarom mogen Hervormden
geen eigen school?. Hij sluit zijn bijdrage af met
een aantal conclusies. Die bespreek ik hierna.
Allereerst vraagt hij zich af of het ontstaan van
een hervormde school te rechtvaardigen was. Hij
beantwoordt die vraag bevestigend en doet dat op
twee gronden. De eerste is dat pogingen om binnen het bestaande protestants-christelijk onderwijs
meer hervormde invloed te realiseren zijn mislukt
doordat ‘de andere zijde’ er tijdig tachtig nieuwe
leden bij wint. Daarnaast constateert hij dat de
visie op de mens, het schoolgaande kind bij gereformeerden totaal verschilt van die bij hervormdgereformeerden.
Wat betreft het recht een eigen school te beginnen, vindt hij de lageronderwijswet van 1920 aan
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zijn zijde. Voldoende aantallen ouders die een
bepaalde richting voorstaan en het voldoen aan
de formele eisen die de wet stelt, was voldoende.
Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd of ook zonder het gif van de tweedracht
een hervormde school gerealiseerd had kunnen
worden. De uitkomst van de hele strijd is ten slotte
vooral een herverdeling van de kinderen over
de bestaande schoolgebouwen. Dan hadden het
gemeentebestuur en het bestuur van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs wel de verleiding
moeten weerstaan op de provocaties van Leen
Vroegindeweij in te gaan.
Bergacker gaat ook niet in op de gevolgen voor
de Waddinxveense gemeenschap. De hele gang
van zaken sloeg immers diepe wonden, wat de
vraag oproept of het belang van apart hervormdgereformeerd onderwijs de offers gebracht door de
Waddinxveense gemeenschap rechtvaardigde. Het
leidde immers niet alleen tot een afsplitsing van
de plaatselijke hervormde gemeente, maar ook
tot grote verwijdering tussen kerkgemeenschappen en personen. Zo behandelt de kerkenraad
in de vergadering van 11 maart 1938 een klacht
over beledigende woorden uitgesproken door vier
collectanten na afloop van de dienst gericht tegen
diaken Sliedrecht, beledigingen die de schoolstrijd
kennelijk als achtergrond hebben.

hierdoor was gezaaid. Ook waren er raadsleden
die twijfelden aan de motieven voor de aanvraag.
Maar in het algemeen lag voor de raadsleden
de prioriteit bij de belangen van de gemeente als
geheel. Meerdere raadsleden spraken dat ook
expliciet uit en achtten uitgaven van e 50.000 voor
een extra bijzondere school onverantwoord.

Politieke gevolgen
Bergacker is op dit punt wat summier. Hij refereert
aan de principiële tegenstelling tussen de SGP en
de hervormd-gereformeerden. Die tegenstelling
zou de belangrijkste overweging zijn geweest voor
de SGP om tegen te stemmen.
Daarnaast bespreekt Bergacker het verschil tussen hervormd-gereformeerden die bij de HKV te
vinden waren en de lichtere hervormden die achter
de CHU bleven staan. Laatstgenoemden stonden
volgens hem dichter bij de gereformeerden.
Jan de Bas gaat er in zijn studie De Hervormde
Kiesvereniging te Waddinxveen 1935 tot 1940 uit
1988 uitgebreider op in. Het komt erop neer dat
de schoolstrijd een katalysator is geweest voor de
formering van een aparte, hervormd-gereformeerde zuil met invloed op onderwijs, politiek en ook de
plaatselijke hervormde kerk. Zoals we in de tabel
kunnen zien, won de HKV in 1939 een derde zetel
en werd zo de grootste partij in de raad, overigens
zonder een wethouder te leveren.

Partijdig gemeentebestuur?
Scheiding der geesten

De heer Bergacker stelt dat het gemeentebestuur
op de hand was van het bestaande, protestantschristelijk onderwijs. Zo had het college niet
vooraf gewezen op onvolkomenheden in de eerste
aanvraag.
De besprekingen in de raad over het verzoek een
eigen hervormde school te mogen stichten, rechtvaardigen die conclusie niet. Men had moeite met
de wijze waarop Leen Vroegindeweij over dit onderwerp communiceerde en met de tweedracht die

Het opstoken van het vuur van de kerkelijke hartstochten werd uiteindelijk een uitslaande brand. Wie
niet voor meer hervormd-gereformeerde invloed
op het lager onderwijs was, had kennelijk gereformeerde opvattingen en kon dus niet echt hervormd
zijn. Die scheiding werd doorgetrokken in de politiek. Een scheiding der hervormde geesten kon dus
niet uitblijven. <

Zetelverdeling in de Waddinxveense gemeenteraad na de verkiezingen van 1931, 1935 en 1939. De
getallen tussen haakjes geven de wethoudersverdeling aan
Partij					1931		1935		1939
Anti Revolutionaire Partij (ARP)

2

2(1)

2(1)

Christelijk Historische Unie (CHU)

3 (2)

3(1)

2(1)

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

1

1

-

RK

2

2

2

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

2

3

3

Vrijheidsbond en Plattelandersbond

1

0

1

Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)

-

0

-

Gemeentebelangen

1

-

(geen lijst)

Hervormde Kiezers/HKV

1

2

3

Totaal					13		13		13
Bron: Jan de Bas, De Hervormde Kiesvereniging te Waddinxveen 1935 tot 1940 uit 1988
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Waddinxveen in de groei
Interview met voormalig directeur openbare werken Aart Zwamborn
Hoe beleefden oudere inwoners wat er in hun tijd in Waddinxveen gebeurde?
Dát vastleggen is het doel van het interviewproject dat het bestuur van het
Historisch Genootschap heeft geïnitieerd. In dat kader interviewde Aleid
Abels Aart Zwamborn, voormalig directeur openbare werken in Waddinxveen.
Aleid Abels

Aart Zwamborn kan als 90-jarige smakelijk vertellen over zijn rijke leven. Geboren in 1925 te Gorkum als zoon van een weg- en waterbouwkundige,
groeit hij op in een gezin van tien kinderen.
Zijn jeugd heeft duidelijk invloed op zijn leven.
Als jonge knul haalt hij al graag kattenkwaad uit,
school boeit hem niet zo. Hij geniet van het contact
met zijn klasgenoten en van de waterrijke omgeving bij de Merwede. De oorlog en de onderduik
als 18-jarige - hij houdt zich schuil boven het grote
postkantoor te Woudrichem waar zijn vriendinnetje Ingrid Kuipers woont - het verzetswerk en de
vrijwillige dienst na de oorlog laten hun sporen bij
Aart na.
De liefde voor het water doet hem HTS Weg- en
Waterbouw kiezen. Hij wordt een serieuze student
en nadat hij de opleiding met mooie resultaten
afrondt, begint hij aan zijn eerste baan in de
gemeente Zoetermeer. Na twee jaar volgt Boskoop
waar hij een huis krijgt aangeboden. Aart en Ingrid
trouwen op een schitterende zomerdag in 1952.
Vijf jaar later verhuizen ze naar Alblasserdam.

Waddinxveen

Aart Zwamborn.
Bron: Aleid Abels

Van der Hooft, dan burgemeester van Waddinxveen, ontmoet hem toevallig op een bijeenkomst in
Alblasserdam en herkent hem van het verzet. Het
helpt ongetwijfeld maar het is vooral de pragmatische werkwijze van Aart die de doorslag geeft
bij zijn sollicitatie. Aart Zwamborn heeft namelijk
de grondprijzen berekend in Alblasserdam i.v.m.
grondexploitatie van een nieuwe wijk en liep
daarmee voorop in Nederland. Deze kennis kan
Van der Hooft goed gebruiken en zo begint Aart op
1 april 1960 in Waddinxveen als adjunct-directeur
Openbare Werken.
Bij zijn aantreden telt Waddinxveen ruim elfduizend inwoners. Openbare Werken is dan met vijf
ambtenaren gevestigd tegenover het Gasbedrijf
aan de Henegouwerweg. Op dat moment staan
er nog maar tweehonderd huizen in de Oranjewijk. De grens van de bebouwing is de sloot bij
de Luifelbaan. De Sniep was al gebouwd. Per jaar
komen er veel inwoners bij, onder meer ambtenaren werkzaam in Den Haag en medewerkers van
de NKF uit Delft. Bedrijven als Kempkes en de NKF

kopen huizen voor hun werknemers.
Aart begint met de exploitatie van de Oranjewijk.
De winkels aan de oostkant van het Koningin
Wilhelminaplein zijn dan al gebouwd. Teus Ververs
begint er zijn café-restaurant Royal. De Vondelwijk en de wijken in het westen en oosten volgen.
Rehorst bouwt de huizen, Reym de flats. Ze kopen
de grond van de gemeente en zijn vervolgens aannemer en projectontwikkelaar tegelijk. De ontwikkeling van Waddinxveen gaat razend snel. Gouda
is afgunstig.

Directeur
In 1969 wordt Aart directeur Openbare Werken,
al een jaar vóór directeur Kranenburg afscheid
neemt. Burgemeester Van der Hooft wil hem namelijk beslist niet laten gaan. Onderling vertrouwen
en saamhorigheid maken dat Van der Hooft, een
man met veel visie en dadendrang, samen met
de gemeenteraad en Openbare Werken veel tot
stand kan brengen. In die sfeer is voor Openbare
Werken overwerken om nog extra gebied bouwrijp
te krijgen geen punt.
Elke week aan het eind van zijn vergadering adviseert Aart het college. Zo wordt op zijn advies de
winkelgalerij aan Groensvoorde niet direct aan de
straat geprojecteerd, maar aan een parkeerterrein
en worden er aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan en de Beatrixlaan grotere huizen gebouwd
om het middensegment te kunnen bedienen. Ook
adviseert Aart niet te beginnen met wijkverwarming in Groenswaard omdat het volgens hem niet
lonend is. Bovendien blijkt de wijkverwarming in
de Vondelwijk een fiasco doordat er roestwater in
de huizen siepelt. Verder lukt het hem na opening
van het aquaduct in de A12 de Coenecoopbrug te
behouden voor het plaatselijke verkeer.
Aart heeft veel waardering voor het grondbedrijf
van Openbare Werken. Niet alleen maakte dit
bedrijf een snelle uitbreiding van Waddinxveen
mogelijk, het bereikte ook een prima resultaat met
de verkoop van de grond onder het geplande tracé
A3 tussen Amsterdam en Rotterdam, een rijksweg
die niet zou worden aangelegd. Dat gaf extra
financiële ruimte om in de Alpherwetering stedenbouwkundige verfraaiingen aan te brengen.
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Luchtfoto Waddinxveen, genomen over de hefbrug in westelijke richting, links vermoedelijk eind vijftiger jaren vorige eeuw,
rechts 1981

De reorganisatie van de brandweer en het opzetten
van een regionale Commissie Reiniging met advies
tot inventarisatie zijn ook duidelijke sporen van het
beleid van Aart.

Krotje roer me niet
Wereldberoemd in Waddinxveen is de poging
ten behoeve van de bouw van de Passage enkele
krotten aan de Kerkweg op te ruimen. Daarvoor
had Van der Hooft op 12 juni 1967 Prins Bernhard
uitgenodigd. Beide kenden elkaar uit het verzet.
De Prins zou de springstof tot ontsteking brengen
waarmee de krotten opgeblazen moesten worden. Dat was althans de bedoeling maar toen na
enorme knallen het stof was neergedaald, bleken
de krotten er nog te staan. Vandaar Krotje roer me
niet.
Dit alles weerhield Waddinxveen er echter niet van
verder te groeien. Behalve de Passage werden ook
de wijken Alpherwetering en Zuidplas ontwikkeld.
De talrijke uitbreidingen waren niet alleen gunstig

De groeistuip van Waddinxveen
Inwoners
Woningen

1960		

1990

11149
2853

25195
9049

Bron: CBS

voor de gemeentekas. Ook de vele hardwerkende
mensen en de ondernemingen uit die tijd zoals
NKF, Kemkes (meubels), Huizer (bakkerij),Van Tol
(kaashandel), Broer (spijsfabriek), Boonstoppel
(autobranche), Van den Berg molenbouw bij de
Hefbrug, houthandel Alblas en De Waardt Bouwmaterialen hadden profijt van de uitbreiding van
Waddinxveen.

Pensioen
De talenten van Aart om te organiseren en relativeren komen hem goed van pas in zijn werk en spanning verdraagt hij goed. Als praktisch en nuchter
mens zegt hij: “Als het niet kan zoals het moet, dan
moet het maar zoals het kan.” Toch gaat hij, als hij
eenenzestig jaar is, met vervroegd pensioen. Hij
heeft tropenjaren achter de rug en was veel van
huis.
Burgemeester Van der Linde reikte hem bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding uit vanwege
zijn maatschappelijke inzet (kerkvoogdij Immanuelkerk en padvinderij Boskoop). Daarna blijft hij
besturen binnen de Stichting Bejaardenhuisvesting
met 200 à 250 huizen in de Van der Hooftstaete,
de Petteflats en het Anne Frank en ook heeft hij nog
tien jaar een eigen bedrijf.

Tevreden

Het bestuur van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting. Links Teus Verwey,
daarnaast Aart Zwamborn Rechts o.a voorzitter mevr. L. M. Oosterbroek-Waagmeester. Bron: familiearchief

Aart is een tevreden mens en kijkt met veel plezier
terug op een heel mooie tijd van groei in bijna
dertig jaar bij de gemeente Waddinxveen, waarbij
veel te besturen viel op allerlei gebied.
Nog steeds heeft hij een heel mooi leven, met veel
prettige contacten. “Heb uw naaste lief als uzelf”,
zegt hij, want liefde is het belangrijkste in het leven.
Hoe kan het ook anders voor zo’n aimabel mens!<
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De familie Van Gent woonde vanaf 1921 gedurende twintig jaar aan de Zuidkade, vlakbij de vroegere korenmolen De Hoop.

Meester Van Gent marcheerde naar zijn school
Een leven in het teken van kennisoverdracht

Velen zullen hem hebben gekend en velen hebben bij hem in de klas gezeten: meester Van Gent van de openbare school B aan de brug, de huidige
Theo Thijssenschool. Toen hij met pensioen ging in 1952 had hij meer dan 46
jaar voor de klas gestaan, waarvan 45 jaar in Waddinxveen. Hij heeft schoolkinderen in zijn klas gehad, wier ouders en soms zelfs grootouders hij ook
heeft onderwezen.
Frans Bos
met medewerking van
A.H. van Gent1

Meester Van Gent was geboren voor het onderwijs.
Hij bracht verhalen boeiend en met verve. Geschiedenislessen bijvoorbeeld waren dikwijls verhalen,
waarin de leerlingen zich gemakkelijk konden
herkennen, of het nu over Karel de Grote of Willem
van Oranje ging. Legendarisch is zijn voorstelling
van de inname van Den Briel door de Watergeuzen in 1572. Met een ragebol liet hij zes of zeven
jongens (denkbeeldig) de deur van het klaslokaal
rammen. Die deur verbeeldde de poort.
Hij was een verhalenverteller, hij las nooit voor.
Daarnaast dichtte hij, schreef schoolreisliedjes, gaf
gymnastieklessen die overigens vooral bestonden
uit ritmische uitgevoerde bewegingen, en liet hij de
leerlingen zingen, iets dat meesttijds was voorbehouden aan de ‘juffrouwen’.
Toentertijd was het gebruikelijk het schoolhoofd
met ‘meneer’ aan te spreken, de onderwijzers met
‘meester’ en de onderwijzeressen met ‘juffrouw’,
1

wat die laatsten ook altijd waren. Na hun huwelijk werden vrouwen gewoonlijk ontslagen. In die
tijd was het uitgesloten, dat de leerkrachten - ook
onderling - elkaar in de school met de voornaam
aanspraken.
Kennelijk was meester Van Gent populair: dagelijks
werd hij van zijn huis aan de Zuidkade opgehaald
door een groepje leerlingen. Of die er veel plezier
aan beleefden, is op z’n minst twijfelachtig, want
meester Van Gent wandelde niet naar school, hij
zette zijn hoed op en marcheerde.

Klaaswaal
Benjamin van Gent werd geboren op 24 juli 1887
in Klaaswaal en stierf op 19 augustus 1975, op
exact zijn 61ste trouwdag. Hij was de enige zoon
van een Klaaswaalse en een weduwnaar zonder
kinderen, een zelfstandig werkende tuinder en
tuinman die afkomstig was uit Bemmel in de buurt

A.H. van Gent is de zoon van meester Van Gent. Hij was onder meer wethouder van Waddinxveen en
burgemeester van Zevenhuizen
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Het oude schoolgebouw (bouwjaar 1873) dat dwars op Kerkweg stond

van Nijmegen.
Hij ging naar de openbare lagere school die toen
nog zeven klassen telde. Maar op veertienjarige
leeftijd was hij, in tegenstelling tot veel van zijn
leeftijdsgenoten, nog niet uitgeleerd. In het nabije
Numansdorp was een ‘normaalschool’, die in
1905 naar Klaaswaal verhuisde. Deze school
leidde op tot onderwijzer. De leerlingen werden
kwekelingen genoemd en Benjamin voltooide deze
opleiding in de voorgeschreven vier jaar.
Als jongeling van net achttien kreeg hij een tijdelijke aanstelling voor een maand als onderwijzer
in Amersfoort, in die tijd een enorm eind van huis.
Na een jaar in Nieuwerkerk aan den IJssel volgde
op 1 december 1907 zijn benoeming tot onderwijzer aan de openbare lagere school aan de brug,
‘School B, ‘zulks op de bij de verordening van 19
Februari 1902 aan deze betrekking verbonden
jaarwedde en eventuele tegemoetkoming in de
huishuur’, aldus de aanstellingsbrief.
En zo stond de twintigjarige meester Van Gent
voor een volle klas met tien- en elfjarigen! Bij zijn
afscheid in 1952 zei hij het zo: “Op 2 december
1907 kwam ik hier in Waddinxveen. Ik kwam er
in een derde klas. Eigenlijk was ik toen nog maar
een groot kind, dat op de kleinere werd losgelaten.
Want het besef dat ik naast onderwijzen ook nog
opvoeden moest, was in die eerste jaren nog niet
tot mij doorgedrongen”.

Zelfstandig

A.H. van Gent in zijn jongere jaren

Benjamin van Gent had het voordeel dat hij relatief
oude ouders had (zijn moeder was 39 toen hij zich
aandiende) en al jong van huis was gegaan. Daardoor wist hij op jonge leeftijd een zekere zelfstandigheid te verwerven.
In Nieuwerkerk was hij al begonnen een boekje bij

te houden welke leerlingen hij in de klas had en hij
heeft dat jaren volgehouden.
De eerste jaren in Waddinxveen stond er op die
plek aan de brug een ouder schoolgebouw (bouwjaar 1873), dat in 1926 werd vervangen door de
Theo Thijssenschool die toen nog gewoon School
B heette. De leerlingen waren gedurende de bouw
tijdelijk ondergebracht in de zogenaamde Sluisjesschool aan de Nesse, later zaal Het Centrum,
geëxploiteerd achtereenvolgens door ene Bruinjé
en Klaas Blanken.
De jonge onderwijzer ging in de kost bij huisschilder Ververs. Zijn vrije tijd werd in die eerste jaren
grotendeels besteed aan de studie voor de hoofdakte en daarna de akte Frans. Hij behaalde beide.
Verder speelde hij viool samen met enkele collega’s
en verkende hij de wijde omgeving op de fiets. Hij
raakte steeds meer in Waddinxveen ingeburgerd.
Hij dichtte niet onverdienstelijk bij diverse (feestelijke) aangelegenheden.
Na verloop van enkele jaren had hij zijn oog laten
vallen op de dochter des huizes: Johanna Adriana
Ververs, geboren op 17 september 1883. Dat was
wederzijds. Het paar trouwde in augustus 1914.
Het was een zeer roerige periode door de afgekondigde mobilisatie voorafgaande aan de Eerste
Wereldoorlog. Benjamin was toen 27 jaar oud.
Het jonge paar vestigde zich aan de Brugweg, aan
de noordzijde onderaan de helling van de brug.
Wat later verhuisden zij naar de Julianastraat 4
en weer later naar de Nesse aan de kant van de
Gouwe, ongeveer tegenover het huidige sportkledingbedrijf. De familie Van Gent woonde vanaf
1921 gedurende twintig jaar aan de Zuidkade
vlakbij de papiermolen, later korenmolen De Hoop
en daarna weer aan de Brugweg.
De twee kregen vijf kinderen, twee meisjes en drie
jongens. Het oudste dochtertje stierf op negenjarige
leeftijd aan hersenvliesontsteking. In 1926 werd de
jongste zoon geboren.

Lessen
Het onderwijzen zat Benjamin van Gent in het
bloed. Naast zijn reguliere baan spijkerde hij leerlingen en oud-leerlingen bij, gaf boekhoud-, taalen rekenlessen aan mensen die wat meer kennis
wilde opdoen en zette zich in voor tal van maatschappelijke doelen. Heel wat mensen met een
beperkte opleiding of die simpelweg meer wilden
weten, kwamen bij meester Van Gent ‘een uurtje
les’ halen. Vanaf 1934 tot aan zijn pensionering
was hij hoofd van de gemeentelijke Franse cursus,
waaraan je kon deelnemen als je de vijfde klas van
de lagere school had bereikt.
Vele jaren was hij de privéonderwijzer van de kinderen van het gezin van een orthodox-christelijke
boer die zijn kinderen wel aan meester Van Gent
toevertrouwde, maar niet aan een school waar
ze wel eens ‘verkeerde ideeën’ zouden kunnen
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opdoen. Overigens met volledige toestemming van
de onderwijsinspectie gaf Van Gent die kinderen
elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag les. Dat
was voor hem geen enkel probleem want hij was
opgevoed met de opvatting dat iedereen vrij moest
kunnen zijn in zijn geloof of levensovertuiging.
Heel actief was Benjamin van Gent ook voor het
comité kinderpostzegels. Als plaatselijk voorzitter
van de stichting Voor het Kind werd in 1952 2000
gulden opgehaald, oplopend tot 8000 gulden
in 1963 en 17.000 gulden in 1967. In totaal
haalde de stichting in die jaren 120.000 gulden
op. De nettowinst van Voor het Kind was 45.000
gulden en dat was voor de stichting aanleiding de
gemeente in de persoon van gemeentesecretaris H.
Jenné, een schenking te doen van 7500 gulden ten
behoeve van de baby- en kleuterverzorging.

Educatie
Ook de ontwikkeling en educatie van de arbeidersbevolking had meester Van Gents warme
belangstelling. Hij gaf als vrijwilliger meer dan 25
jaar les aan de arbeidersavondschool, onderdeel
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. De
lessen waren gedurende acht maanden per jaar
elke vrijdagavond. Later zou het instituut door de
fusie met het natuurvriendenwerk het Nederlands
Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON) worden.
Benjamin van Gent was sociaaldemocraat. Niet dat
hij ooit op de barricaden heeft gestaan, hij deed
het werk meer op de achtergrond. SDAP’ers en
later PvdA’ers konden wel altijd een beroep op hem
doen als er een pamflet of een officiële brief moest
worden geschreven. Maar zijn hart lag bij educatie
en bij de jeugd.
Actief was hij ook voor het Nederlands Verbond der
Verenigingen Pro Juventute, eind negentiende eeuw
opgericht en gefinancierd door particulieren met
als doel de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Leden
van de verenigingen verleenden rechtsbijstand aan
delinquente kinderen en hulp aan de ouders van
deze kinderen. Het zijn de eerste instellingen voor
voogdij en gezinsvoogdij, en organisaties voor
vrijwillige ambulante jeugdzorg. De Verenigingen
Pro Juventute zijn de voorlopers van de huidige
bureaus jeugdzorg.

Het afscheid werd groots gevierd met dansjes van
leerlingen, toneelstukjes en de onvermijdelijke toespraken van oud-leerlingen, gemeentebestuurders
en de onderwijsinspecteur. Dit alles werd omlijst
door muziek, onder meer van de muziekvereniging
Voorwaarts. Het kwartet Kwaak trad met succes op.
Dat bestond uit drie zingende broers en een zus
van het gelijknamige café, officieel het stationskoffiehuis, bij de aanlegsteiger aan de Zuidkade.
De school bood niet genoeg ruimte en daarom
was uitgeweken naar de kantine van de NV Louis
Dobbelman, de tabaksfabriek. Burgemeester
Warnaar bood namens de gemeente tot verrassing
van de jubilaris een glimmend zwart gemoffeld
rijwiel aan.
Maar Benjamin van Gent, geboren schoolmeester,
kon het kennelijk niet laten: hij bleef les geven aan
iedereen die meer wilde leren. Na zijn pensionering stond hij als invaller in School A aan de
Kerkstraat, de latere Jan Ligthartschool en zelfs nog
een paar maanden als invaller in Benthuizen.
Voor zijn werk voor de Kinderbescherming en al
zijn andere verdiensten kreeg de markante en
bescheiden persoonlijkheid Benjamin van Gent in
1961 uit handen van burgemeester C.A. van der
Hooft de eremedaille in goud, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau.
Maar zijn allergrootste verdienste is misschien wel
geweest dat hij heel veel ouders in die lange reeks
van jaren met veel overtuigingskracht ertoe heeft
bewogen hun kinderen naar vermogen te laten
doorleren. <

Afscheid
Op 17 juli 1952 nam Benjamin van Gent op
65-jarige leeftijd afscheid van School B. Die
gebeurtenis werd bijgewoond door onder vele
anderen burgemeester A. Warnaar Jz. die zich
verontschuldigde dat de gemeente het veertigjarig
jubileum van de onderwijzer ongemerkt voorbij had laten gaan. Ook gemeentesecretaris H.
Jenné, de onderwijsinspecteur en een menigte van
oud-collega’s en oud-leerlingen gaven acte de
présence.

Onderwijzers School B met v.l.n.r. Jaap Jager, Jo Boekholt, J.J.C. Mastenbroek, jufrouw Van der Schans
en Meester Van Gent. Bron: Familiearchief
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Als achtjarige schreef Benjamin van Gent:
In ‘t lied van de tuinman meldde ik U
dat hij vroeg op moest staan,
Maar de boer ziet men om
een uur of vier naar de akker gaan.
En rond de eeuwwisseling dichtte Benjamin, als dertienjarige:
In het Zuiden van de Aardbol
daar is het nog niet pluis;
Daar vechten nog de Boeren
met ‘t Engelse Gespuis
In de jaren dertig verscheen er bij elk schoolreisje wel een passend gedicht, soms een
lied. Het Schoolreislied van 1931:
We gaan weer op reis met de school, wat een pret!
Dat doen we maar eens in het jaar
We waren vanmorgen al vroeg uit ons bed,
En ieder was tijdig reeds klaar
De bussen van BUIT’LAAR, ze komen op tijd,
En staan weer ‘en file’ voor de school.
We stappen erin en zingen om strijd,
‘t Is daad’lijk al vreugd en jool.
Van NIELEN en BUIT’LAAR, ze rijden ons fijn,
De Plas in, voorbij Willem II.
Het is voor onze oogen een wonderfestijn,
Dat graanland en ‘t glanzend vee.
We gaan over Moercapel en Zoetermeer
Naar Pijnacker en dan naar Delft.
Daar zijn we geheel in historische sfeer,
De vierde begrijpt maar de helft.
Dan gaan we door t Westland met kassen bij kas,’
Waar groente en fruit wordt geteeld.
Het is hier een eind’looze zee haast van glas,
waarin men zich toch niet verveelt.
Zo komen we in ‘t Haagje, de parel van ‘t land,
En eten daar in ‘De Bataaf’.
Na ‘t eten gaan allen op echt ouden trant
genieten van ‘t spel, flink en braaf.
We rijden weer verder en komen in ‘t duin
ten Westen van Wassenaar aan.
Het lijkt hier wel een reusachtigen tuin,
Waar villa’s bij honderden staan.
Aan ‘t Wassenaarsche Slag wordt weer lustig gespeeld,
Dat ieder van ons heeft plezier.
Wij wijden aan ‘t spel ons geheel onverdeeld.
Wat is het toch prettigjes hier!
Nu gaat het weer verder en houden ons stil
Bij Leiden, daar heb je ‘De Vink’.
Hier drinken we nog eens en ieder, die wil,
Die speelt en stoeit maar weer flink.
Zo eind’lijk -het wordt avond- de tijd breekt weer aan,
Dat eindigt de reis, zoo vol pret.
Wat jammer! ‘t Is weer voor dit jaar gedaan.
En allen gaan spoedig naar bed.

Ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag
van Benjamin van Gent stelde
diens oudste zoon in de zomer
van 1987 een bundel samen
met gedichten van zijn vader.
Bij Leiden, daar heb je
‘De Vink’.

REIGERSBURGH
Onze manege:
 2 binnenmaneges
- Agterbergbodem
 buitenmanege
- ook met Agterbergbodem
 stalling
- pensionpaarden/pony’s
 groepslessen
- pensionruiters
- manege ponyruiters
 privélessen
- springen
- dressuur
 gezellige foyer

www.reigersburgh.nl

Firma A.J. van der Breggen
Plasweg 35/b, 2742 KA Waddinxveen
Tel. 0182-61 24 23 Mob. 06-51 10 59 20
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Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam

Otto Matseweg
Piet Smit1

In Zuid-Waddinxveen verrijst vlakbij de A12 een
nieuw bedrijventerrein. Het wordt in het westen
begrensd door de Plasweg en in het oosten door
de Beijerincklaan. De straten krijgen namen van
ondernemers die voor Waddinxveen grote betekenis hebben gehad. In de vorige editie ging het over
de naamgever van de Dirk Verheulweg. In deze
bijdrage is Otto Matse aan de beurt.

Het begin
De Matses wonen al generaties in Broek, vanaf
1870 deeluitmakend van de gemeente Waddinxveen, als op 24 maart 1882 Otto Adrianus
Hendrikus Matse wordt geboren. Zijn vader,
Adrianus Matse, is een jaar eerder getrouwd met
Agnes Jansen. Over de jeugd van Otto is weinig
bekend, maar op basis van zijn latere activiteiten
kunnen we aannemen dat hij een voor die tijd niet
ongebruikelijke loopbaan heeft gekozen: die van
meubelmaker.
Hij vestigt zich aan de Wilhelminakade en begint
een meubelmakerij. De zaken gaan kennelijk goed
want in 1912 vraagt en krijgt hij vergunning voor
de uitbreiding van zijn fabriek. Ook mag hij een
zuiggasmotor van twintig pk plaatsen waarmee
de houtbewerkingmachines aangedreven kunnen
worden.
Het blijft hier niet bij. In 1917 sloopt hij de
De werkplaats van het meubelbedrijf van Otto Matsen in Waddinxveen. Links Otto Matsen met
dochtertje. Tweede van rechts vader Matse die meesterknecht was in het bedrijf.

bestaande houtloods en vervangt die door een
nieuwe en een jaar later breidt hij zijn meubelfabriek uit met een nieuwe werkplaats van 31 meter
lang, 10 meter breed en 8,5 meter hoog, gelegen
achter de bestaande werkplaats.
De vooruitgang heeft zijn prijs. Een aantal omwonenden schrijven een brief aan het gemeentebestuur waarin zij zich beklagen over de overlast die
de fabricage van meubels met zich meebrengt.
Tuinen, dakgoten en wasgoed raken vervuild door
“…groote hoeveelheden krullen, zaagsel en stof…”
en de zuiggasmotor maakt te veel lawaai.
Kennelijk neemt Otto Matse voldoende maatregelen want in 1924 volgen nieuwe uitbreidingen. De
bestaande houtbergplaats wordt vervangen door
een nieuwe en Otto Matse laat een glasslijperij
en spiegelfabriek bouwen. Deze fabriek, zij het
met een andere functie, staat nog steeds langs de
Gouwe, naast de in aanbouw zijnde nieuwe brug
die onderdeel uit maakt van de parallelstructuur.

Grote sprong voorwaarts
In de tijd dat Otto Matse zijn zaken uitbreidt in
het zuiden van Waddinxveen, volstrekt zich in het
noorden van Waddinxveen aan de Noordkade,
een zakelijk drama. Op 15 april 1914 breekt er
brand uit in de fabriek van NV Kurkwarenfabriek
voorheen L. Vermeulen & Co. Het gebouw wordt
grotendeels in de as gelegd.
Ruim een jaar later krijgt de directie van de kurkwarenfabriek toestemming voor de bouw van een
nieuwe fabriek naar een ontwerp van het architectenbureau van P.D. Stuurman. Deze fabriek (65 m
bij 72,60 m) wordt in 1916 in gebruik genomen
en behoudt zijn functie totdat het bedrijf op 1 april
1922 failliet gaat.
Wat er daarna met het gebouw gebeurt, is niet
helemaal duidelijk. De Rijnbode van 20 februari 1924 schrijft onder meer: “De voormalige
kurkwarenfabriek zal, naar wij vernemen, ingericht
worden voor een metaalsmelterij.” Dat zou dan gebeuren onder auspiciën van de N.V. Metaalkantoor

De informatie is aangereikt door de heer O. Matse uit
Bodegraven, een kleinzoon van O.A.H. Matse
2
Een zuiggasmotor is een viertaktmotor waaraan een
installatie is gekoppeld, die steenkool, hout of andere
brandbare materialen zoals turf omzet in een brandbaar gas, waarop de motor loopt. Dit type motor
kwam omstreeks 1880 op de markt en is in Europa
vooral populair geweest tijdens de beide wereldoorlogen, toen de brandstofprijzen sterk waren gestegen en
de gebruikelijke brandstof vaak niet voorhanden was.
Zuiggas wordt ook wel aangeduid met houtgas.
Bron: Wikipedia
1
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Het pand van de Meubeltoonzaal G. van Wijk is in 1924 door Otto Matse gebouwd als glasslijperij en spiegelfabriek

te Amsterdam die als directeur O.A.H. Matse heeft.
Het bericht in de Goudse Courant van 17 augustus
1926 doet vermoeden dat van die plannen weinig
is terechtgekomen. De krant schrijft: “De voormalige kurkwarenfabriek staande aan de Noordkade
alhier, die jaren stil heeft gestaan is eenige tijd
geleden aangekocht door de heer Matse alhier.”
Hoe het ook zij, op 7 augustus 1926 vraagt Otto
Matse vergunning aan voor de oprichting van een
meubelfabriek in wat inmiddels zijn gebouw is, en
de plaatsing daarin van een stoommachine van
150 pk voor de aandrijving van verschillende machines voor de fabricage van meubels. Hij krijgt die
vergunning en kan zo zijn bedrijf sterk uitbreiden.
Er zullen op het hoogtepunt vijfhonderd mensen
een baan vinden in de meubelfabriek. Voor het

Waddinxveen van die tijd, de bevolking groeide
van ongeveer 7500 in 1926 naar ongeveer 10.000
inwoners in 1951, was Otto Matse een grote
werkgever.
Met de bouw van een woning bij de nieuwe fabriek
en de sloop van zijn oude werkplaats aan de
Wilhelminakade vestigt hij zich definitief aan de
Noordkade.

Het einde
Op 25 september 1951 komt Otto Matse door een
tragisch ongeval om het leven. Hij verliest, rijdend
op de Henegouwerweg in de buurt van de hefbrug
de macht over het stuur, raakt met zijn auto te water en verdrinkt. Zijn dood betekent ook het einde
van zijn bedrijf. <

Personeel meubelfabriek Matse en notabelen, waaronder burgemeester Troost, verzameld voor de fabriek
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VERENIGINGSNIEUWS

In memoriam

Jochem de Rooij

11 april jl. is ons bestuurslid en oud-voorzitter, de heer H.J. de Rooij, op 81-jarige
leeftijd overleden. Hoewel zijn gezondheid al tijden te wensen overliet, heeft Jochem onze
bestuursvergaderingen tot het einde toe bijgewoond en die niet alleen met zijn kwinkslagen
veraangenaamd. Zijn betrokkenheid bij ons Genootschap was groot, zeer groot. Dat geldt
ook voor zijn kennis van Waddinxveen en zijn inwoners. Jochem wist alles, nou ja, bijna
alles. Van 2007 tot 2013 was De Rooij voorzitter van ons Genootschap. In zijn portefeuille
zaten o.a. public relations en lezingen. Maar waar hij vooral veel tijd in investeerde, was
het zoeken naar fondsen voor het HGW. En met succes. Bij herhaling meldde hij zich ter
vergadering, glunderend: “Ik heb er weer een!” En dan kon er een nieuwe Vriend van
het HGW (sponsor) op het lijstje worden bijgeschreven. En beklaagde de penningmeester
zich over de betalingsmoraal van leden, die te wensen overliet? “Wie hebben er nog niet
betaald?” vroeg Jochem, de wenkbrauwen fronsend. “Geef maar hier!” Meestal waren
dan binnen een week de betalingen geregeld.
Onder het voorzitterschap van De Rooij werd een lang gekoesterde wens van het HGW
vervuld: een eigen plek, een Oudheidskamer, aan de Noordkade. Een idealere locatie
is misschien denkbaar, maar er was nu in ieder geval een onderkomen!
Langzamerhand werd het onze toenmalige voorzitter duidelijk dat zijn krachten afnamen
en dat er een opvolger moest komen. Tot zijn grote vreugde werd die ook gevonden,
en zo kon Jochem in 2013 met een gerust hart de voorzittershamer overdragen.
Maar tot het einde toe bleef hij binnen ons bestuur actief.
Wij wensen Joke en de kinderen alle sterkte met het verwerken van het verlies van
man en vader.
Bestuur Historisch Genootschap Waddinxveen

Van het bestuur
Afscheid voorzitter
In 2013 mocht ik voorzitter worden van het bestuur van het HGW, een functie die ik overnam van
Jochem de Rooij en volgens afspraak drie jaar zou vervullen. Nu die drie jaar voorbij zijn, ga ik mijn
functie overdragen aan Thon Bostelaar en wens hem veel succes en voldoening toe. In mijn laatste
bijdrage als voorzitter wil ik kort stil staan bij de afgelopen periode.
Bij mijn aantreden trof ik een prettig en gedreven bestuur aan. Ook waren er veel enthousiaste vrijwilligers actief voor het Genootschap. Die gedrevenheid en dat enthousiasme maakten het mogelijk flink
aan de weg te timmeren, niet alleen voor de vereniging zelf maar ook voor de dorpsgemeenschap
Waddinxveen.
Ons blad is vernieuwd en de oude nummers worden nu gedigitaliseerd zodat ze op termijn ook via
onze website benaderbaar zijn. Het vastleggen van de geschiedenis van ons dorp is een belangrijke
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taak van onze vereniging. Vanuit die gedachte hebben we een aantal mensen bereid gevonden oudere
plaatsgenoten te interviewen over hoe zij hun tijd in Waddinxveen hebben beleefd. Daarnaast blijven
wij behoefte houden aan mensen die artikelen willen schrijven voor ons blad.
Het beheer van ons depot aan de Mauritslaan is verder verbeterd. Wel zijn we op zoek naar een gemakkelijk toegankelijke plek waar we tentoonstellingen en presentaties kunnen houden.
Het ledenbestand vormt de levensader van een vereniging. Voor veel Waddinxveners is een lidmaatschap echter nog niet vanzelfsprekend en om die niet-leden te benaderen is een ledenwerfcommissie
aangesteld.
Onze financiële situatie is gezond, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Wij zoeken vrijwilligers die op zoek gaan naar nieuwe sponsoren en de contacten met onze trouwe sponsoren willen
onderhouden. In dit kader is het van belang dat mensen hun schenking of legaat kunnen aftrekken
voor de belasting. Om dat mogelijk te maken hebben we inmiddels de status van een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
Dat er geen toekomst is zonder verleden, beseft ook het gemeentebestuur. Daarom is onze vereniging
vertegenwoordigd in de monumenten- en straatnamencommissie. Het gemeentebestuur werkt op zijn
beurt mee met het plaatsen van vertelbanken en panelen waarop foto’s zijn geplaatst die een beeld
geven van hoe het vroeger was in de omgeving van de betreffende vertelbank.
We kunnen dus best tevreden zijn maar mogen zeker niet op onze handen gaan zitten. Er is een beleidsplan 2016-2021 opgesteld dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Zo
zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij het geven van informatie over de geschiedenis van ons dorp aan individuen, groepen en aan leerlingen van (basis)scholen:
Ten slotte wil ik mijn medebestuursleden en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en neem ik afscheid als voorzitter met de woorden: “Doet u ook mee met het HGW?”
Ton Broer

Aanwinsten

Oude schilderijen op een nieuw
hekwerk

Marco Linnenbank van ABC Hekwerken in Moordrecht: stukken hekwerk waaraan schilderijen
netjes kunnen worden opgehangen (zie afbeelding)
De heer Geel: plateel beker, polshorloge, diverse theelepels, gedenktegels, kwartetspellen, namenregister begraafplaats Kerkweg-West, speelgoed, 125 jaar RKO, kalender 100 jaar St.-Victorkerk,
oprichtingsakte HGW en nog vele foto’s.
Historisch Genootschap Boskoop: vier oude zwart-wit ansichtkaarten van Waddinxeen.
De heer Gerts: kinderstoel uit 1895 (kibofa?)
De heer Zintel: Delfts blauwe asbak van timmerfabriek Fa. Both en zonen.
De heer F.G.A. Versteegh: pakje Dobbelman shag.
De heer A. Boonstoppel Sr.: foto’s, kaarten en formulieren m.b.t. Waddinxveen.
Via J. Radstaat: Weekblad voor Waddinxveen mei-december 1991.
De heer K. Alblas: apparaat om nylonkousen te kunnen repareren
Geborduurd wandkleed Prof. Kohnstamm School voor openbaar U.L.O
N.N.: twee zilveren theedozen en zes theelepels, twee setjes 2015 eurocenten 0,01-0,50;

Aangeschaft
Boek Stille getuigen, begraafplaatsen in het Groene Hart van Jan van Es en Bernt Feis
Boek Remonstranten in Waddinxveen, door de eeuwen heen van W.H. Moelker
Boek Vijftig jaar Voetbal, vijftig jaar c.v.v. Be Fair 1953-2003 van Bert Hertog
Een baggerbeugel en een schoolplaat.

Verjaardagskalender
Het Historisch Genootschap geeft een verjaardagskalender uit. Deze kalender is te koop bij Boekhandel Burger in de Dorpstraat en in onze Oudheidskamer.
Verras uw dorpsgenoten met een serie nostalgische foto’s van ons dorp!
De kalender bevat zes pagina’s in een ringband en kost e 9,95.

Actuele informatie
Kijk voor de actuele informatie (lezingen, excursies e.d.) op www.hgwaddinxveen.nl/agenda

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
Dierenartspraktijk Baas
Bost Adviesgroep
A. van Noort
H.J. de Rooij
A. Speksnijder
Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein
D.C. van Doorn
D. de Waardt

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: D.J. Thuis

