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Redactioneel
Dit is het laatste nummer van het jaar dat het Historisch Genootschap Waddinxveen zijn vijfentwintigjarig jubileum viert. Onze vicevoorzitter Henk Revoort doet in de eerste bijdrage uitgebreid
verslag van de activiteiten waarmee het vijfde lustrum is gevierd.
In 2018 was er nog een jarig. 120 jaar geleden is de muziekvereniging Concordia opgericht.
Oud-voorzitter en paukenist Bram van Rutten verschaft ons een kort overzicht van de ontwikkeling
van deze muzikale vereniging die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.
In de derde bijdrage laat ik u kennismaken met een vorm van voortgezet onderwijs dat niet meer
bestaat: het avondvaktekenonderwijs. Deze vorm van onderwijs begon in 1919 als onderdeel
van het rooms-katholieke jeugdwerk en werd na de oorlog voortgezet onder de hoede van het
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. In 1960 eindigde in Waddinxveen dit type onderwijs.
Cees Verlooij sluit deze editie af door ons kennis te laten maken met de Waddinxveense burgerwacht. Deze burgerwacht, opgericht in 1919, diende als versterking van en aanvulling op de
lokale politiemensen en veldwachters bij de handhaving van orde en veiligheid. De burgerwacht
is in de oorlog ontbonden.
De redactie wenst u veel leesplezier
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Oud-burgemeesters met v.l.n.r. Koos Karssen, Fedde Jonkman, Bert Smallenbroek, de huidige burgemeester
Evert-Jan Nieuwenhuis, Bert Cremers en Henk Roijers. Bron: H. Revoort.

Historisch Genootschap vijfentwintig jaar jong
Henk Revoort

Het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW) is opgericht op 20 april
1993. Dit jaar bestaat het dus 25 jaar. Het bestuur heeft besloten dit jubileumjaar een groot aantal evenementen te organiseren. In dit artikel
blikken we terug op onze activiteiten van dit jaar.
Op dinsdag 27 februari 2018 verzorgde historicus
Sander Wassing uit Utrecht een inleiding over ‘De
Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver Lieve
van Ollefen (1749-1816)’. Van 1793 tot 1801
werkte Van Ollefen aan een reeks beschrijvingen
van steden en dorpen in Zuid-Holland waaronder ook Waddinxveen. De ligging van ons dorp,
zijn bijzondere gebouwen, de bezigheden van de
bewoners en de ontstaansgeschiedenis kwamen
allemaal aan de orde.
Voor elke dorpsbeschrijving heeft de Amsterdamse
gravuremaakster Anna Brouwer een ovale ets gemaakt. Zo ook voor Waddinxveen. De afbeelding
van de gravure prijkt nog steeds op de voorkant
van het kwartaalblad van ons Genootschap.
Ongeveer vijfenzeventig belangstellenden, leden
en niet-leden, kwamen naar de Unie en volgden
met grote belangstelling het betoog van de heer
Wassing. Hart van Holland besteedde in de edities
van 21 februari en 3 maart 2018 aandacht aan
deze lezing.

Hoogheemraadschap
Het feit dat Waddinxveen onder de zeespiegel
ligt, had en heeft nog steeds grote invloed op ons
dorp. Daarom vond het bestuur het interessant
aansluitend op de algemene ledenvergadering van
dinsdag 17 april 2018 iemand uit te nodigen die
met verstand van zaken kon ingaan op de betekenis van die lage ligging. Die deskundige werd Hans
Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard (het zuidelijke
deel van Waddinxveen ligt in het gebied van dat
hoogheemraadschap).
De heer Oosters gaf inzicht in het werk van het
Hoogheemraadschap dat ervoor zorgt dat de Waddinxveners in zijn gebied de voeten drooghouden.
Hij noemde ons land na Bangladesh het gevaarlijkste land ter wereld. De reden daarvoor is volgens
Oosters dat het westelijke en dichtstbevolkte deel
van ons land meters onder de zeespiegel ligt en
zich bovendien in de oksel bevindt van een aantal
grote rivieren. Daarnaast is de bodemdaling een
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Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Breestraat in Leiden.
Bron: Erik Zachte
van zijn grootste zorgen.
Na de inleiding van de heer Oosters kon het
publiek met hem en oud-dijkgraaf van het waterschap Wilck en Wiericke Cees Kroes, van gedachten wisselen.
Hart van Holland deed in de editie van 25 april
2018 verslag van de gehouden lezing.

Geld in oorlogstijd
In zijn inleiding op maandag 14 mei 2018 vertelde
bankbiljettenexpert Ed van den Brul uit Oudewater
over ons geld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In de vijf jaar durende oorlog moesten mensen
natuurlijk ook betalen en daarvoor was geld nodig.
Zo vertelde Van den Brul ons over het zinken
kwartje. Op 15 januari 1942 begon men met
de uitgifte van zinken munten. Dit werkte goed
zodat de problemen die door de geldschaarste
werden veroorzaakt, tot het verleden behoorden.
Bijkomend voordeel voor de Duitsers was dat de
afbeelding van koningin Wilhelmina van de munt
verdween. Van de oude munten werden vaak
sieraden en gebruiksvoorwerken gemaakt door de
beeltenis van de koningin uit te zagen of door de
munten te bewerken.
Deze inleiding werd bijgewoond door ongeveer
veertig personen, leden en niet-leden

Bezoek Gemeenlandshuis
Een ‘gemeenlandshuis’ was oudtijds de bestuurszetel van een waterschap of hoogheemraadschap
in de gewesten Holland en Utrecht. Op vrijdag 22
juni 2018 kregen vijftien leden een rondleiding in
het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraad-

schap Rijnland in de Breestraat in Leiden. De
archivaris van het Hoogheemraadschap Rijnland,
de heer Gert Kroese, verzorgde de rondleiding.

Museum Paulina Bisdom van Vliet
Op zaterdagmiddag 1 september 2018 namen
tweeëntwintig leden van onze vereniging deel aan
een excursie naar Museum Paulina Bisdom van
Vliet te Haastrecht. Paulina le Fèvre de Montigny
- Bisdom van Vliet was de laatste bewoner van
deze patriciërswoning uit de negentiende eeuw
en bepaalde in haar testament dat de woning
na haar dood in zijn oorspronkelijke staat als
museum moest dienen. Het museum toont het in
driehonderd jaar opgebouwde familiebezit van het
geslacht Bisdom van Vliet en is heel uniek doordat het een beeld geeft van het wonen omstreeks
1900. Het interieur is volkomen origineel gebleven
met al het bijbehorende interieurtextiel, zoals vaste
vloerkleden, gordijnen en deurgordijnen. Ook zijn
er meer dan vijfhonderd porseleinen wandborden
te zien.

Burgemeestersconferentie
Beslist het hoogtepunt van ons jubileumjaar was
de burgemeestersconferentie die op dinsdag 11
september 2018 werd gehouden in de raadzaal
van het nieuwe gemeentehuis. Onder leiding van
de huidige burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis
gingen de Waddinxveense oud-burgemeesters Bert
Cremers (burgemeester van 2009-2017), Koos
Karssen (tijdelijke vervanger van Bert Cremers in
2017), Henk Roijers (2004-2009), Fedde Jonkman (1997-2004) en Bert Smallenbroek (1976-
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1981) in op de identiteit van Waddinxveen en de
Waddinxvener(s) in de tijd dat zij burgemeester
waren van ons dorp. Historicus en oud-wethouder
Martin Kraaijestein kreeg daarna de gelegenheid
kort op hun inleidingen in te gaan.
Elke oud-burgemeester had zo zijn eigen visie op
de identiteit van de Waddinxveen in zijn tijd. Bert
Smallenbroek keek met name terug op de wijze
waarop landelijke stromingen hun vertaling in ons
dorp kregen. Hij benadrukte dat identiteit alleen
kan ontstaan als partijen elkaars opvattingen respectvol accepteren.
Fedde Jonkman had vooral aandacht voor de
eigen geschiedenis van Waddinxveen en de ontwikkelingen in ons dorp. Met een nieuw gemeentehuis
en een nieuw winkelcentrum vond hij het nu hoog
tijd worden voor een eigen expositieruimte voor
ons Historisch Genootschap.
Henk Roijers vond dat Waddinxveen omstreeks
1960 nog echt een eigen identiteit had. Door
import en daarmee gepaard gaande culturele
invloeden en veranderde woonomgeving is die
eigen identiteit in de loop van de tijd verwaterd. Hij
was van mening dat de raad zich eens zou moeten
verdiepen in de identiteit van de huidige gemeente.
Koos Karssen, afkomstig uit Bodegraven, vertelde
in zijn jeugd altijd jaloers te zijn geweest op Waddinxveen. Er was in ons dorp veel meer werkgelegenheid dan in zijn woonplaats. Toen hij een korte
periode burgemeester van Waddinxveen was, heeft
hij ons dorp nog beter leren kennen.
Bert Cremers parafraseerde het begrip identiteit
aan de hand van het gedicht van Marsman, Herinnering aan Holland met de bekende beginregels:
“Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag
door oneindig laagland gaan”. Cremers zag: “…
de Gouwe traag door het Hollands landschap
gaan, speelgoed en meubels als industrie verloren
gaan, maar de tuinbouw en het geloof in God fier
overeind blijven staan”.
Evert-Jan Nieuwenhuis ten slotte ziet, als hij
naar Waddinxveen kijkt, een open en toegankelijke
gemeente. Aan de ene kant dorpse trekken en aan
de andere kant ook randstedelijke invloeden. Een
dorp met christelijke wortels en vooruitkijkend, een
heel ambitieuze gemeenschap.
In zijn reflectie op de inleidingen was Waddinxveen
volgens Martin Kraaijestein in de jaren vijftig van
de vorige eeuw overzichtelijk en van een orthodox
protestants-christelijke signatuur. Burgemeester Van
der Hooft maakte zich in zijn tijd al zorgen over de
toekomstige samenleving van de oorspronkelijke
autochtone bevolking en de toestroom van nieuwe
inwoners in zijn gemeente. Een belangrijk deel
van de Waddinxveense bevolking werkt nu buiten
het dorp en het was voor hem al de vraag hoe
die mensen te betrekken bij de Waddinxveense
gebeurtenissen. Ook de afgeketste fusies met
Boskoop en/of Gouda hebben bijgedragen aan de

zelfstandigheid van gemeente en haar bewoners.
Wat kenmerkt Waddinxveen, vraagt Kraaijestein
zich af? Hij noemt de Brugkerk, de Hefbrug, het
Groene Hart, de vertelbanken, het brede en diverse
verenigingsleven en de grote inzet bij de opvang
van vluchtelingen. Verder constateert hij over het
algemeen geen heel grote interne tegenstellingen
in onze gemeente. Ten slotte vindt hij het opvallend
dat de lokale politici menen dat het dorpskarakter
van Waddinxveen behouden moet blijven. Hoezo
dorps karakter vraagt hij zich af, met 28 duizend
inwoners, drie NS-stations en twee belangrijke
snelwegen waarop het drukke verkeer langs ons
dorp raast...
In zowel de regionale als de lokale pers was er
ruime aandacht voor deze bijeenkomst. Het AD
(regio Groene Hart) besteedde op 14 juni en 12
september 2018 aandacht aan deze bijeenkomst,
Hart van Holland ruimde er in de edities van 11 juli
en 19 september 2018 redactionele ruimte voor in.

Misdaad en straf
Het slechte weer vormde op dinsdag 30 oktober
2018 geen beletsel voor ruim zestig leden en nietleden de inleiding van ons lid Cees Verlooij bij te
wonen over misdaad en straf, in het bijzonder in
Waddinxveen.
Cees gaf een boeiend inzicht in de wijze waarop
misdaden en overtredingen sinds de Germaanse,
de Romeinse en de Franse tijd in ons land werden
bestraft.
Pas in 1531 is de eerste Waddinxveense strafzaak
beschreven. Het ging in dat geval om doodslag.
Bepaalden vroeger (de familie van) het slachtoffer
en de dader de omvang en inhoud van het geding,
in deze zaak werd al namens de overheid rechtgesproken.

Lezing Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
met daarop v.l.n.r. voorzitter Leen de Jong, Cees Kroes en Hans Oosters. Bron: Henk Revoort
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strafproces moet worden gevoerd werd later in het
Wetboek van Strafvordering vastgelegd.
Onze regio heeft de twijfelachtige eer de regio te
zijn waar de op één na laatste doodstraf is voltrokken. In 1860 werd Pieter Pijnacker in Gouda door
ophanging gestraft voor een door hem gepleegde
moord.
In Hart van Holland van 7 november 2018 is een
verslag van deze inleiding opgenomen.

Wandeling langs een aantal
vertelbanken

Het bestuur van het Historisch Genootschap Waddinxveen met v.l.n.r. J. Tromp (oudheidskamer),
H. Revoort (vicevoorzitter), H.H. Brinks-Offers, A.G.M. Weijermars (penningmeester, ledenadministrateur), L. de Jong (voorzitter, public relations, lezingen, excursies), A.A. Wiekart (archief,
depotbeheer) en P. Benders-Los (secretaris).
Waddinxveen kende verschillende rechtsgebieden.
Zo bestond rond de brug de Hoge Heerlijkheid
het Huybertsgerecht waar ook kapitale misdrijven
(bv. doodslag) berecht konden worden. Misdrijven
gepleegd in Noord- en Zuid-Waddinxveen vielen
voor de berechting onder de baljuw van Rijnland
in Leiden, en Bloemendaal viel dan weer onder de
baljuw van Gouda. In die tijd gingen veel processen over de vraag welke baljuw het recht toekwam
een misdadiger te straffen.
De straffen waren zwaar. Bij mannen werd de
doodstraf meestal door ophanging uitgevoerd. Bij
vrouwen werd de doodstraf vaak door verwurging
voltrokken. Zo werd Arie Blom voor diefstal van
twee koeien en een inbraak veroordeeld tot ophanging en confiscatie van al zijn goederen.
Vanaf de Franse tijd (1795-1813) is veel op
strafrechtgebied veranderd. De Code Penál werd
ingevoerd, de voorloper van ons huidige Wetboek
van Strafrecht. De regels over de wijze waarop een

Expositie in het centrum,
Promenade 79-81 met lid van
de redactie Dick-Jan Thuis

De laatste jaren zijn in Waddinxveen onder auspiciën van ons Genootschap een tiental vertelbanken geplaatst bedoeld om mensen uit te nodigen
op die vertelbank plaats te nemen en elkaar te
vertellen over hoe het daar vroeger was. Naast
elke vertelbank staat een paneel waarop oude
foto’s te zien zijn die stof kunnen leveren voor oude
verhalen.
In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van
ons Genootschap zijn drie wandelingen langs de
vertelbanken georganiseerd op de zaterdagen 21
april, 26 mei en 16 juni. Aan de wandelingen namen gemiddeld tussen de zeven en tien personen
deel.

Vrijwilligersmiddag
Direct na het uitkomen van deze editie zal op
woensdag 12 december weer een middag voor
onze vrijwilligers worden gehouden. Zonder vrijwilligers zou het werk van ons Genootschap niet
kunnen worden uitgevoerd. Deze middag zullen
daarom de vrijwilligers weer in het zonnetje worden
gezet.

Exposities
Onze dorpsgenoot Erik Baak heeft ons Genootschap aangeboden een deel van de ruimte die hij
in het nieuwe winkelcentrum aan de Promenade
79-81 voor zijn foto-expositie huurt, in te richten
met een tijdelijke tentoonstelling van een deel van
het bezit van het Historisch Genootschap. De expositie is ingericht door Jan Versluis en Cees Verlooij.
Op vier panelen wordt een toelichting gegeven op
Huize Souburg, de industrie en molens van Waddinxveen en de bouw van het NS-station. De expositie is geopend op donderdag-, vrijdag-,
en zaterdagmiddagen van 14.00-17.00 uur.
De bezoekersaantallen lopen per middag uiteen
van vijf tot vijftien personen.
Daarnaast is gedurende het hele jaar de Oudheidkamer aan de Noordkade 64d geopend op
elke eerste woensdag van de maand van
14.00 tot 16.00. In de Oudheidkamer zijn tal van
voorwerpen uit de geschiedenis van Waddinxveen
te vinden en kunnen vragen gesteld worden aan
een lid van onze vereniging. Voor rolstoelgebruikers is een lift beschikbaar. <
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Honderdtwintig jaar Concordia
Je kunt en wilt er niet omheen, als er in ons dorp iets te vieren valt. Dan is
Concordia van de partij en dat al 120 jaar.

Concordia in het voorjaar van 1899 met rechts initiatiefnemer meester C.C. Regt

Bram van Rutten1

Aan het eind van de negentiende eeuw werden
overal in Nederland muziekkorpsen opgericht.
Het hoofd van de school in het ons Gouwedorp,
meester C.C. Regt, vond dat Waddinxveen niet kon
achterblijven en nam het initiatief een plaatselijk
muziekkorps op te richten dat Concordia ging
heten (16 maart 1898). Er werden instrumenten
gekocht, leden gezocht en men ging aan de slag.
Alleen mannen mochten toen lid worden en dat
nog alleen na een strenge selectie.
Qua bezetting werd het een fanfare met dus uitsluitend koperen blaasinstrumenten. Later werden ook
saxofoons toegevoegd. De fanfare had voornamelijk marsmuziek in het repertoire en was bij alle
feestelijke gelegenheden present. Meestal waren
dat optochten door het dorp, want er was in die tijd
weinig ander vertier. De jaarlijkse uitvoering waarbij niet alleen muziek ten gehore werd gebracht
maar ook een toneelstuk werd opgevoerd, vormde
een hoogtepunt. Voorts werden serenades gebracht
bij echtparen die veertig jaar getrouwd waren.
Concordia had zich zo een hechte plaatst in de
Waddinxveense gemeenschap verworven.
1
2

Meer show
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
werd het showelement versterkt. Zo kwamen er
majorettepelotons en een drumband bij en kregen
de straatoptredens meer show. Er werd wel deelgenomen aan taptoes die ook in Waddinxveen
werden georganiseerd. Daarnaast werd meer werk
gemaakt de concertoptredens.
Gaandeweg werd het moeilijker om de straatoptredens te blijven volhouden. Andere muziekverenigingen kozen er vaak voor alleen verder te
gaan als show- of concertorkesten Concordia gaf
de voorkeur aan het laatste. Wel werden nog evenementen als de aubade op Koninginnedag, later
Koningsdag, dodenherdenking op 4 mei en andere
gebeurtenissen in orkestopstelling opgeluisterd.

Harmonie
Concordia had nog steeds een fanfarebezetting.
Dat sprak kennelijk minder aan want het aantal leden nam af. In het begin van de jaren tachtig werd
daarom besloten over te gaan op een harmoniebezetting. Dat betekende dat naast de koperen

Bram van Rutten is paukenist en was in de jaren tachtig voorzitter.
http://www.concordia-waddinxveen.nl/
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Het oude clubgebouw
blaasinstrumenten er ook mogelijkheden kwamen
voor klarinet, fluit, hobo, fagot e.d. Laatstgenoemde instrumenten vragen minder fysieke inspanning
dan koperen blaasinstrumenten en zijn zo meer
geschikt voor jeugdigen en dames om te bespelen.
De dames maken nu dan ook een belangrijk deel
uit van het orkest. Een harmoniebezetting heeft
daarbij een veel grotere klankkleur. In ieder geval
heeft die omzetting geleid tot een weer levensvatbare vereniging.

de vorige eeuw kon de muziekvereniging het oude
houten schoolgebouw aan J.W. Frisoweg kopen en
ze knapte dat vervolgens op. Later, toen het einde
van de technische levensduur in zicht kwam, is een
plan gemaakt voor nieuw te bouwen huisvesting.
Met financiële medewerking van de gemeente en
zelfwerkzaamheid van de leden is een prachtig
onderkomen gebouwd op de plaats van het oude
gebouw. Het kreeg de toepasselijke naam ‘De
Hoge Noot’.

Huisvesting

Opleiding

Concordia gebruikte jarenlang bedrijfsruimten om
te kunnen oefenen maar in de jaren tachtig van

Vroeger leidde de dirigent, soms samen met enkele
ervaren muzikanten, nieuwe leden op. De afgelopen jaren is dat verder geprofessionaliseerd.
Tegenwoordig verzorgen vakdocenten van stichting
Vonk de individuele opleiding. Daarnaast is er veel
aandacht voor de verdere vorming als lid van een
harmonie of orkest. Voor die vorming is een speciaal opleidingsorkest gevormd met de naam ‘Cakkoord’. Op dat gebied is samenwerking gezocht
met Excelsior in Boskoop. Met dit alles is een goede
opleiding van nieuwe muzikanten verzekerd.

Recent optreden in een tijdelijke muziektent opgesteld in het Burgemeester Warnaarplantsoen. Bron: Dick-Jan Thuis

Toekomst
Jaarlijks zijn er een Victorconcert en het traditionele
kerstconcert om de levende kerststal muzikaal op te
luisteren. Ter viering van het 120-jarig bestaan in
2018 waren er allerlei extra activiteiten en feestelijkheden. Zo was er een feestavond voor de leden,
een reünie voor oud-leden en een reeks jubileumconcerten met medewerking van Zandprinses Rosa
van der Vijver3.
In het verenigingsgebouw hangt een plaquette met
de tekst: “Waar muziekmakers muziekmakkers
worden.” Dit brengt Concordia in de praktijk en
dat resulteert erin dat de vereniging vol vertrouwen
de toekomst tegemoet gaat. <

3

De Zandprinses gooit, strooit en schuift met zand op een lichtplaat en laat op betoverende wijze allerlei
tekeningen verschijnen. Zie www.dezandprinses.nl
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Overzicht vervolgonderwijs in Waddinxveen

Avondvaktekenschool

Eenenveertig jaar theoretisch nijverheidsonderwijs
Piet Smit

Het kan verkeren. Waddinxveen kent alleen nog openbaar voortgezet onderwijs, ook al waren de meeste Waddinxveense scholen voor voortgezet
onderwijs bijzondere scholen, dus gesticht door particulieren. Dat was ook het
geval bij het onderwerp van deze bijdrage, de Avondvaktekenschool.
De toenemende industrialisatie aan het einde
van de negentiende eeuw zorgde voor een groter
wordende vraag naar goed opgeleide vaklieden.
Daar waren in die tijd wel scholen voor maar die
konden de vraag bij lange na niet aan. Zo zouden
er in 1880 50 duizend 12- tot 18-jarigen in opleiding moeten zijn om uiteindelijk aan de behoefte
aan geschoolde handwerkers te voldoen, terwijl
de scholen die daarvoor opleidden toen 7.720
leerlingen telden1. Toch zag de overheid nog heel
lang geen sturende rol voor zichzelf weggelegd
op het gebied van het nijverheidsonderwijs, de
onderwijssoort waartoe de Avondvaktekenschool
ook behoorde. Pas in 1919 nam de rijksoverheid
haar verantwoordelijkheid met de goedkeuring van
de Wet op het Nijverheidsonderwijs die in 1921
van kracht werd. Daarin werden onder meer eisen
gesteld aan leerkrachten en regels geformuleerd
voor de vaststelling van de leerplannen en de
subsidiering. Ook kwam er een inspectie op het

nijverheidsonderwijs. Rijksscholen waren wel mogelijk maar de wet ging in beginsel uit van lokale
initiatieven, hetzij van de gemeentelijke overheid,
hetzij van particuliere organisaties. Voornoemde
Wet op het Nijverheidsonderwijs regelde behalve
het technisch onderwijs ook het onderwijs op gebieden als de visserij, het ambacht of handwerk en
de huishoudkunde.

Avondvaktekenschool
Hoe paste een Avondvaktekenschool ook wel
ambachtstekenschool genoemd, hierin? Een citaat
uit het eerste jaarverslag van de Waddinxveense
Avondvaktekenschool maakt dit duidelijk:
“Het onderwijs in teekenen is er op gebaseerd
de leerlingen, die bijna allen in het meubel- of
speelgoedvak werkzaam zijn, zover te brengen
dat zij zelfstandig naar gegeven teekening de hun
opgedragen arbeid zullen kunnen uitvoeren…”2. De
leerlingen kregen alleen in de avonduren les gedu-

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen
tot aan de huidige tijd, Van Gorcum, Assen/Maastricht 1987.
2
Jaarverslag Vaktekenschool van de Patronaatscommissie ‘St. Aloysius’, 1919-1920.
1
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Pastoor Scheffer in zijn jonge
jaren afgebeeld op een schilderij
dat nu in de pastorie hangt

rende elf uren per week in de vakken lijntekenen,
handtekenen, meetkunde, rekenen en Nederlandse
taal in een schooljaar dat liep van oktober tot april.
De Avondvaktekenschool nam dus die elementen
van de vakbekwaamheid voor zijn rekening waarvoor de didactische omstandigheden in het bedrijf
minder geschikt waren.
De financiering van het nijverheidsonderwijs en
dus ook van de vak- of ambachtstekenscholen
werd pas in 1921 definitief geregeld. Van de netto
kosten3 betaalde het rijk zeventig procent en de
gemeente de resterende dertig procent. Het bestuur
van de school moest voor elk jaar een begroting
indienen bij gemeente en rijk en na afloop van het
schooljaar werd door rijk en gemeente een verslag
geëist.
Al ruim voor de inwerkingtreding van de wet op het
nijverheidsonderwijs, waren er al vaktekenscholen.
Bladerend in de Goudsche Courant komt men
vermeldingen van vak- of ambachtstekenscholen
tegen in onder meer Woerden, Alphen aan den
Rijn, Bodegraven, Haastrecht en Gouda. Het ging
dan meestal over de verstrekking van subsidie door
de provincie Zuid-Holland. Kennelijk begon die
provincie veel eerder in te zien dat de exploitatie
van scholen voor nijverheidsonderwijs niet alleen
aan particuliere organisaties kon worden overgelaten.

Gunstige omstandigheden
Ook in Waddinxveen groeide aan het begin van de
twintigste eeuw de behoefte aan goed opgeleide
vaklieden, vooral in de meubel- en speelgoedindustrie. Noch gemeente noch de werkgevers stonden echter in de rij om een tekenvakschool op te
richten. Het moest immers voor eigen rekening en
dat was voor de werkgevers en de gemeente nog
een brug te ver. Of in die tijd in protestantse kring
aan de oprichting van een vorm van nijverheidsonderwijs werd gedacht, is helaas niet te achterhalen.
De rooms-katholieken vormden maar een klein

deel van de Waddinxveense bevolking. Zo stonden
in 1920 van de 6350 inwoners er 973 als roomskatholiek geregistreerd4, maar toch bleken de
omstandigheden hier gunstiger om tot een lokale
Avondvaktekenschool te komen.
Net als in de rest van Nederland was de roomskatholieke gemeenschap zich in die tijd aan het
organiseren tot een echte zuil met onder meer
een eigen begrafenisvereniging, sportvereniging,
vereniging voor middenstanders, ziekenfonds
etc. In 1908 kocht het parochiebestuur voor zijn
verenigingsactiviteiten het gebouw van de Protestantenbond aan de Zuidkade (zie kader). Een
rooms-katholieke school was er al sinds 1874. Die
was ondergebracht in de voormalige baleinenfabriek De Walvisch aan de Zuidkade5, 6.
Daartoe aangespoord door de bisschoppen richtten vanaf 1902 vrijwel alle Nederlandse parochies
ook een patronaat op. Het doel daarvan was vorming en scholing te organiseren voor dat deel van
de rooms-katholieke jeugd, dat na het verlaten van
de lagere school (sinds 1900 gold een leerplicht
tot 12 jaar) geen verder onderwijs meer volgde.
Op initiatief van pastoor P.J.J. Scheffer (pastoor van
1890-1924) werd in 1914 de vereniging De Patronaats Commissie St. Aloysius opgericht. Volgens de
statuten uit 1917 was het doel “…in overleg met de
ouders de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke vorming te bevorderen van de R.K. mannelijke schoolvrije jeugd der Parochie”. De vereniging
trachtte haar doel onder meer te bereiken door:
“…herhalings- en voortgezet onderwijs, vakteekenonderwijs, ambachtsonderwijs, gymnastiekonderwijs of deelname daaraan te bevorderen…”. Zo
kon het latere vaktekenonderwijs in Waddinxveen
zijn bestuurlijke basis krijgen.
Een derde factor die het ontstaan van een Avondvaktekenschool begunstigde, was het groeiend
inzicht bij de verschillende overheden dat zij een rol
hadden te vervullen in het nijverheidsonderwijs. Dat
blijkt onder meer uit de diverse subsidies. In een

In de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg de orthodoxie in de hervormde kerk de overhand. Als
reactie daarop richtten kerkleden met een vrijzinniger opvatting in 1870 de Nederlandse Protestantenbond
(NPB) op. Waddinxveen volgde die trend. Een aantal vrijzinnige Waddinxveners vormden daarom in 1889
een lokale afdeling van de NPB. In 1890 kon de Waddinxveense afdeling van de NPB aan de Zuidkade
(nummer 68) een eigen gebouw in gebruik nemen. Dit gebouw stond in Waddinxveen bekend als het
‘Bondsgebouw’7.

De netto kosten vormden het verschil tussen de werkelijke kosten en de inkomsten uit bronnen, als lesgelden
en bijdragen van individuen of bedrijven.
4
P. van Balen, Uit de Geschiedenis van Waddinxveen, 1940, Veldwijk Waddinxveen.
5
Altijd een teken van licht: de kerklocaties van de katholieken in Waddinxveen, (red Kees van Veen)
uitgegeven door werkgroep “Geschiedenis van de Sint Victorparochie” in 2005.
6
Over de geschiedenis van ‘De Walvisch’ kunt u lezen in de bijdrage van C. Verlooij, Walvissen in
Waddinxveen, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 24 nummer 4, december 2016.
7
T. de Kruijf, De Nederlandse Protestantenbond te Waddinxveen, in: Het Dorp Waddinxveen,
jrg. 18 editie 1, maart 2010.
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Het Verenigingsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat (links vooraan)

raadsbesluit van 21 juni 1918 kunnen we lezen dat
de gemeente Waddinxveen subsidie wilde verlenen
van f 10,- per leerling per jaar tot een maximum
van f 200,-. En in 1920 betaalde het rijk f 500,- en
de provincie f 103,-.

Avondvaktekenschool
van de Patronaatscommissie
De Avondvaktekenschool van de Patronaatscommissie in Waddinxveen was per 1 januari 1919 een
feit en werd ondergebracht in het Bondsgebouw
aan de Zuidkade. Cees Neven schrijft in zijn bijdrage over de Patronaatscommissie8 dat de lessen
toen werden gegeven door J. Ruys (hoofd van de
rooms-katholieke lagere school), J. Peeters en A.
Bizot. Andere namen zijn J.C. Rooymans die de
school twintig jaar als directeur heeft gediend en
de heer Scholte die dertien jaar aan de vakschool
verbonden is geweest.9
Vanaf 1921, toen de nijverheidswet van kracht
werd, betaalden alleen nog het rijk (70%) en de
gemeente (30%).
De school voorzag duidelijk in een behoefte. In de
jaarverslagen valt te lezen dat het aantal leerlingen
groeide van ongeveer 25 in het begin tot een piek
in 1937 van 80 leerlingen. Die kwamen niet alleen
uit Waddinxveen want ook leerlingen uit omringen-

de plaatsten als Boskoop, Moerkapelle, Zevenhuizen en Reeuwijk bezochten de school.
De Avondvaktekenschool begon als onderdeel van
het plaatselijke rooms-katholieke jeugdwerk. Dat
ging in de loop der jaren over naar het jeugdwerk
onder bisschoppelijke paraplu. De opvolger van
pastoor Scheffer, H.J. Vonk, schrijft in 1935 dan
ook: “Doch de oude Patronaats-commissie St.
Aloysius reserveerde voor zich in feite alleen de
exploitatie van de neutrale avondtekenschool”.
Hij stelde in 1937 een nieuw reglement voor de
Avondvaktekenschool op waarin het woord ‘katholiek’ niet meer voorkwam.10
In 1929 betrok de rooms-katholieke parochie een
nieuw verenigingsgebouw aan de Burgemeester
Trooststraat11. De Avondvaktekenschool verhuisde
mee. Het oude Bondsgebouw werd met de bijbehorende grond (600 m2) verkocht aan N.V. Houthandel voorheen J. & G. Alblas. Het pand is in 1953
gesloopt. De vrijkomende grond maakte daarna
deel uit van het Alblascomplex.12
Afgaande op de jaarverslagen lijkt de Avondvaktekenschool ongeschonden de oorlog te zijn
doorgekomen. Wel valt op dat het aantal vermelde
leerlingen van 1940 tot en met 1942 ongewijzigd
blijft, iets dat tot dan nog nooit was voorgekomen.
De school moest in de loop van 1942 het gebouw

D C.J. van Veen, De Patronaats-commissie ‘St. Aloysius’ en de vaktekenschool, Het Dorp Waddinxveen,
jrg. 13 editie 4, december 2005.
9
Afscheidsspeech gehouden t.g.v. de overdracht aan het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs,
bron: archief St.-Victorkerk.
10
C.J. van Veen, De Patronaats-commissie ‘St. Aloysius’ en de vaktekenschool, Het Dorp Waddinxveen,
jrg. 13 editie 4, december 2005.
11
Dit is nu in gebruik als Koninkrijkszaal van de Jehova’s Getuigen.
12
T. de Kruijf, Het Bondsgebouw, in: Het Dorp Waddinxveen, jaargang. 18 nummer 2, juni 2010.
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Een foto genomen bij de opening van wat in 1929 nog de St. Josefschool heette met vooraan uiterst links de
heer J.C. Rooymans die de eerste Avondvaktekenschool twintig jaar als directeur heeft gediend.
verlaten en werd ondergebracht in de St.-Jozefschool en keerde op 1 oktober 1943 weer naar
de oude locatie terug. De Duitsers hadden in die
tussentijd het gebouw in gebruik.
Pastoor Vonk vond direct na de oorlog dat hij de
ruimte in het verenigingsgebouw nodig had voor
een kleuterschool en dat de ‘neutrale’ Avondvaktekenschool geen verantwoordelijkheid meer hoefde
te zijn van zijn parochie. Gemeentebestuur en
lokale ondernemers waren echter van mening dat
de Avondvaktekenschool niet voor Waddinxveen
verloren mocht gaan. Dat leidde ertoe dat het
bestuur van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
besloot een Avondvaktekenschool per 1 januari
1946 onder zijn hoede te nemen. De PatronaatsCommissie werd opgeheven.

Start tweede Avondvaktekenschool
Onder het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
(CNS) in Waddinxveen vielen in 1946 drie scholen
in twee gebouwen. In de School met de Bijbel aan
de Oranjelaan huisden een kleuterschool en een
lagere school. Aan de Kerkweg, naast de Kruiskerk,
was de Mulo gevestigd. De Avondvaktekenschool
werd dus de vierde school.
Op 24 juni 1946 komen op uitnodiging van het
CNS-bestuur onder voorzitterschap van de heer
Jongkind de heren H. Kempkes, N. Krabbendam,
A. Mulder. S. Sikkens en J.P.H. Venema bijeen om
samen een commissie te vormen die het bestuur
moest adviseren over de Avondvaktekenschool.
In de loop van 1946 besluit het CNS-bestuur dat
deze commissie, het wordt geen bestuur, niet alleen
zal adviseren maar zoveel mogelijk zelfstandig de
verantwoordelijkheid voor het vaktekenonderwijs

namens het CNS-bestuur zal nemen.
De commissie gaat voortvarend aan de slag. Er
zal vanaf 1 oktober tot eind maart het jaar daarop
gedurende tien uren per week in de avonduren les
worden gegeven in de School met de Bijbel aan
de Oranjelaan. Het vaktekenen zal gericht zijn op
drie hoofdgroepen: het meubelvak, bouwkunde en
werktuigbouwkunde (inbegrepen carrosseriebouw).
Maar ook beeldhouwers, schilders en smeden
moeten ‘met vrucht’ de cursussen kunnen volgen.
Er komt begin jaren vijftig ook nog een boetseeren beeldhouwcursus gericht op de meubelindustrie.
Naast in het tekenen zal ook onderwezen worden
in toegepast rekenen, Nederlandse taal, meetkunde en algebra. Een diploma kan na vier jaar
volgen. Voor ijverige leerlingen wil men ook een
tweejaarlijkse vervolgcursus organiseren. Die komt
er niet officieel maar leerlingen kunnen wel een
aantekening op hun diploma krijgen als ze die
extra jaren met goed gevolg hebben afgerond.
Zonder grondslag geen christelijke school, dus het
reglement dat was overgenomen van de eerste
Avondvaktekenschool moet in die zin worden aangepast. Met de kerken werd een vaste catechisatieavond afgesproken. Die afspraak hield overigens
geen stand. In een brief aan de hervormde kerkenraad van 1957 constateert de bestuurscommissie
dat zij in het kerkblad heeft moeten vernemen dat
er op maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond catechisatie zal worden gegeven en verzoekt
de kerkenraad het besluit in het belang van het
avondonderwijs terug te draaien.
Ook al zijn alle formaliteiten nog niet vervuld, de
school begint in oktober 1946 met de eerste cursus
onder leiding van A. van der Vusse die ook direc-
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teur is van de lagere school. Van der Vusse wordt
in 1950 opgevolgd door W.J.A. Ming jr. Er staan bij
aanvang van de cursus 49 leerlingen ingeschreven.

Ontwikkelingen
De school voorziet duidelijk in een behoefte en
telt op het hoogtepunt in 1952 110 leerlingen die
behalve uit Waddinxveen ook uit de regio komen.
De naam wordt daarom vanaf 1951 ‘Christelijke
Avondvaktekenschool voor Waddinxveen en omstreken’ en de bestuurscommissie wordt in dat jaar
uitgebreid met leden uit Boskoop en Zevenhuizen.
Meer leerlingen heeft tot gevolg dat de organisatie
uitbreidt, niet alleen met leraren (van twee naar
zeven leraren) maar ook met een conciërge en een
administrateur (J.L. Koopman) en de school krijgt
ruimtegebrek. Er worden plannen gemaakt om op
de zolder van de school aan de Oranjelaan leslokalen in te richten. Maar dat blijkt te ingewikkeld.
Per 1 oktober 1951 kunnen twee lokalen worden
gehuurd op de eerste verdieping van wat toen nog
School B heette. In het streven naar meer ruimte
wordt al in 1949 contact gezocht met het bestuur
van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (afdeling Holland-Brabant) dat kennelijk plannen heeft
om in Waddinxveen een Christelijke Landbouwhuishoudschool op te richten. Dat komt er voorlopig
niet van. Pas in 1959 begint de Rank in het nieuwe
schoolgebouw aan de Esdoornlaan en die biedt
geen soelaas meer voor de Avondvaktekenschool
die in 1960 zal ophouden te bestaan.
Vanaf 1951 verandert de inrichting van het avondvaktekenonderwijs. Er komt een driejarig leerplan
waarvan de inhoud overeenkomt met hetgeen op
een tweejarige ambachtsschool in dagonderwijs
gegeven wordt. Het doel is dat jongens die na
de lagere school een praktijkopleiding hebben
gevolgd bij een baas, samen met het met succes
afgeronde avondvaktekenonderwijs een ambachtsschooldiploma kunnen krijgen. Er moet ook een
tweejarige vervolgcursus komen. Het lesrooster
wordt vanaf 1952 aangevuld met lessen godsdienst- en maatschappijleer. Het mogen geen
kerkelijke lessen worden en politiek is uit den boze.

Ambachtsschool?
Al in 1949 rijpt bij het gemeentebestuur het idee
om de Avondvaktekenschool om te zetten in een
gewone ambachtsschool. In dat kader vraagt het
gemeentebestuur per brief van 11 oktober 1949
aan het Economisch Technologisch Instituut voor
Zuid-Holland advies. Ook wordt aan de provincie
in 1950 om medewerking gevraagd. Daarnaast
richt burgemeester Warnaar zich in een persoonlijke brief aan J. Schipper, lid van de Eerste Kamer
(ARP) en oud-secretaris van de Bond voor Verenigingen voor Christelijk Nijverheidsonderwijs,
waarin hij de zaak voor Waddinxveen bepleit,
maar Schipper geeft de voorkeur aan Gouda.

Bij de bestuurscommissie van de ‘Christelijke
Avondvaktekenschool voor Waddinxveen en
omstreken’ groeiden ook gedachten aan een
ambachtsschool in Waddinxveen. Om die mogelijkheid te onderzoeken kwamen op 1 juni 1951
naast betrokken commissieleden een aantal
grotere werkgevers bijeen in het kantoor van N.V.
Kempkes meubelfabrieken. In de als vertrouwelijke
gekwalificeerde vergadering kan men niet tot een
eensluidend advies komen.
Uiteindelijk wordt er in Gouda een Stichting voor
Christelijk Nijverheidsonderwijs voor Gouda en
omstreken opgericht met het doel in Gouda een
ambachtsschool te stichten. De Waddinxveense vertegenwoordigers in die stichting hebben uiteindelijk
ingestemd met Gouda als vestigingsplaats.
De Goudse gemeenteraad weigert echter de
vereiste noodzakelijkheidsverklaring af te geven
(er is al een neutrale ambachtsschool). Daarom
doet voornoemde stichting een tweede poging bij
het gemeentebestuur van Waddinxveen. Na een
uitgebreide discussie in de vergadering van 2 oktober 1953 stemt de raad met acht stemmen voor
en vier tegen in met het voorstel van het college
de gevraagde verklaring af te geven. De beoogde
ambachtsschool komt er pas in 1974 onder de
paraplu van de Stichting Protestants Christelijk
Vervolgonderwijs.

Het einde
Wat in Gouda in eerste aanleg in 1953 niet lukte,
slaagde later wel. En in 1959 diende wat inmiddels
heette Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs voor Gouda en omstreken ook een aanvraag
in bij het Goudse gemeentebestuur om in die
plaats een Christelijke Avondnijverheidsschool op
te richten. Dat betekende het einde van de Avondvaktekenschool in Waddinxveen. Het gemeentebestuur besluit dat er in Waddinxveen geen behoefte
meer is en de activiteiten van de lokale school
worden overgedragen aan de school in Gouda.<

De Oranjelaanschool, onderkomen van de tweede Avondvaktekenschool

Bronnen
Streekarchief Midden-Holland
Naast de verslagen van de
gemeenteraad uit betrokken
periode:
- 0205.819 R.K. Vaktekenschool - begrotingen,
1937 – 1960
- 0205.816 Stichting en
uitbreiding van een nieuwe
vaktekenschool, 1945 - 1960
- 0637.1310 Lijsten van
leerlingen uit Waddinxveen
en Boskoop van de vaktekenschool onder bestuur van
de patronaatscommissie St.
Aloysius en het toekennen van
subsidie aan deze vaktekenschool, 1921 - 1935.
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Het Historisch Genootschap
Waddinxveen kreeg van
dhr. Van der Hoorn een
vaandel van de Waddinxveense Burgerwacht.

De Waddinxveense Burgerwacht
Handhaving van de openbare orde en veiligheid is van oudsher een zaak
voor de overheid. Afhankelijk van tijd en omstandigheden werd die handhaving op verschillende wijze verwezenlijkt. Zo heeft Waddinxveen een
burgerwacht gekend.

Cees Verlooij

De ‘Statuten en Huishoudelijk
Reglement van de Vereeniging
van de Waddinxveense Burgerwacht’ leren ons meer over
organisatie en doelstelling

Als de veiligheid van een land van buitenaf wordt
bedreigd, dan komt het leger in actie. En als vroeger een snelle versterking van het staande leger
noodzakelijk werd gevonden, dan riep de overheid
een landweer in het leven.
In Nederland werd op 24 juni 1901 de Landweerwet aangenomen. Door het in werking treden van
deze wet werden de schutterijen officieel opgeheven en vervangen door een landweer, die bestond
uit zowel dienstplichtigen als vrijwilligers. De
landweer werd net als de in 1913 heropgerichte
landstorm in 1922 opgeheven, toen een geheel
nieuwe regeling van kracht werd1.
Een dreigende oorlog bracht minister van Oorlog
Hendrik Colijn in 1913 ertoe een nieuwe legerwet
in te dienen. De landstorm werd toen opgericht als
reserve voor leger en landweer. Tot de landstorm
behoorden volgens artikel 2 van deze wet zij die

waren uitgeloot of vrijgesteld bij de Nationale
Militie (dus niet in het leger hoefden te dienen),
niet ouder waren dan veertig jaar en nog landweerplichtig waren. Overigens kon men ook
vrijwillig toetreden tot de landstorm2.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak waren er
zoveel vrijwilligers die wilden helpen Nederland
te beschermen, dat een vrijwillige landstorm werd
opgericht om de toestroom in goede banen te
kunnen leiden.

Oproer
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog heerste
in Europa een geest van revolutie en opstand.
In Rusland en Duitsland werden arbeiders- en
soldatenraden gevormd en in Nederland vreesde
men ook voor een revolutie.
De Nederlandse soldaten waren de lange mo-

Https://nl.wikipedia.org/wiki/Landweer
Tussen 1813 en 1815 kende Nederland ook landstormbataljons
3
Het op 15 april 1948 opgerichte Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht zet de tradities
voort van de Vrijwillige Landstorm uit 1914
1
2
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De leden van de burgerwacht
zijn herkenbaar aan een band
om de arm, waarvan een
exemplaar bewaard is gebleven bij het Nationaal Militair
Museum.

bilisatie en de daarbij horende vermoeiende
marsen zat. Toen ook nog de rantsoenen werden
ingekrompen en op 23 oktober 1918 alle verloven ingetrokken, ontstond in de Harskamp een
soldatenoproer waarbij de kantine en enkele
barakken in vlammen opgingen. Er werd over en
weer geschoten maar er vielen geen gewonden. De
dagen erna sloegen de ordeverstoringen over naar
zeker veertien andere garnizoenen. Het vertrouwen
in het leger als steun voor het gezag van de staat
verminderde hierdoor sterk.
Ook buiten het leger was er onrust, mede veroorzaakt door de groei van de Sociaaldemocratische
Arbeiderspartij (SDAP). De overheid vreesde dat
net als in Rusland de arbeiders de macht zouden overnemen. Tijdens een rumoerige SDAPvergadering op 11 november 1918 in Rotterdam
sprak voorman Troelstra: “…de arbeidersklasse in
Nederland grijpt thans de politieke macht. Mocht
het daarna komen tot het instellen van een oppersten raad van arbeiders en soldaten voor het hele
land, dan zal die het opperste gezag van het land
hebben”. De dag erna herhaalde Troelstra dit in
de Tweede Kamer en constateerde: “…de regering
mist de zedelijke kracht en het politiek staatkundige
recht om aan het bewind te blijven.” Dit zorgt voor
ongerustheid bij de overheid en op 13 november
1918 krijgen de belangrijke gebouwen in de grote
steden bewaking, wordt het ministerie van Oorlog
in staat van paraatheid gebracht en de vrijwillige
landstorm opgeroepen.
Eind 1918 breken er grote stakingen uit in de
veengebieden van Drenthe en Groningen, vijfduizend Amsterdamse metaalarbeiders leggen het
werk neer, de mijnen in Limburg liggen plat en in
Rotterdam staken de bakkers en het trampersoneel.
Als reactie breidt men de Haagse, Amsterdamse en
Rotterdamse gemeentepolitie flink uit terwijl de gemeentepolitie van Amsterdam wordt voorzien van
revolvers. Verder richt men de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm op waarbij dienstplichtige militairen
zonder mobilisatiebestemming als bijzondere vrijwilliger onder de wapenen kunnen komen om de
overheid te hulp te schieten bij het handhaven van
de binnenlandse orde en rust.

Burgerwachten
Premier Colijn vindt dat de dreiging effectief
bestreden moet worden door steun te zoeken bij
maatschappelijke organisaties. Daarom dringt de
regering er bij gemeentebesturen op aan vrijwillige
burgerwachten te vormen. Om ‘concurrentie’ met
de Landstorm te voorkomen bepaalt de minister van Binnenlandse Zaken dat dienstplichtige
soldaten tot en met dertig jaar zich alleen kunnen aansluiten bij de Vrijwillige Landstorm en dat
dienstplichtigen boven de dertig en ongeoefende
burgers zich kunnen aansluiten bij een burgerwacht. Formeel wordt de burgerwacht op 6 februari

1919 opgericht.
De ‘Statuten en Huishoudelijk Reglement van de
Vereeniging van de Waddinxveense Burgerwacht’
leren ons meer over organisatie en doelstelling.
De burgerwacht bestaat uit een of meer vendels
van elk honderd man. Een vendel is onderverdeeld
in vier secties van ongeveer vijfentwintig man en
een sectie bestaat weer uit twee groepen. Aan het
hoofd van elk vendel staat een hopman, aan het
hoofd van een sectie een vaandrig en een groep
wordt geleid door een voorman. Verder zijn er afspraken vastgelegd over het oefenen, het stemmen,
de bevelvoering en contacten met het leger. De
lokale burgerwachten zijn verenigd in de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten.

In Waddinxveen
Op 25 februari 1919 schrijft het gemeentebestuur
van Waddinxveen aan de bevelhebber van de 1e
Militaire Afdeling in Amsterdam, na een gesprek
met de Kapitein der Jagers H.J.A. Hogdorn, dat
men van zins is wapens te verstrekken aan de leden van de burgerwacht. Er zijn voldoende instructeurs aanwezig en men zou graag de goederen op
de bestellijst (zie kader) geleverd willen hebben.

Bestellijst Waddinxveense Burgerwacht
• 115 geweren met bajonet en verdere
onderhoudsmiddelen
• 115 geweerriemen
• 115 koppels
• 230 tasschen
• 11.500 wachtpatronen
• 4 invetstokken
• 115 broodzakbanden
• 4 Marga geweren
• 4 Marga schijven
• 3.450 Margapatronen
• 5 liter wapenolie
• 4 hamers met banddrijvers
• 115 vetdozen
De margageweren met toebehoren zijn kamerschiet-oefeningsgeweren, KSO-geweren genoemd.
Dit type geweer stamt uit 1895; men schiet met
margapatronen, genoemd naar de Belgische
uitvinder ervan. Deze geweren zijn puur voor
trainingsdoeleinden bestemd.

In juni 1919 zijn A. Bresser (geb. 1866), J. Boogaarts (1894), A.L.A. van Drimmelen, J.A. de Jong
(1890), J.C. Moons (1892) en G. Gerts groepscommandant. Sectiecommandanten zijn P.C.J. Ruys
(1884), A. Moons (1897) en L. Boomsma (1883).
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Secretaris van de Burgerwacht is A. den Boon.
Het schieten en exerceren moet uiteraard geoefend worden. In 1919 maakt men gebruik van een
van de schietbanen van het Goudse garnizoen.
De wapens liggen onbewaakt opgeslagen in het
gemeentehuis aan de Zuidkade, maar de sluitstukken van de geweren worden apart bewaard door
de commandant van de burgerwacht.
De leden van de burgerwacht zijn herkenbaar aan
een band om de arm, waarvan een exemplaar
bewaard is gebleven bij het Nationaal Militair
Museum. Niet bekend is of de leden van de Waddinxveense Burgerwacht een uniform droegen.
In 1924 lezen we in het Leidsch Dagblad dat de
heren Jonkheid en Den Boon hebben bedankt als
bestuurslid. In hun plaats worden gekozen H.M. de
Wilde en C. Graafland. (De Wilde is de eigenaar
van de manufacturenwinkel aan de Nesse.)
In oktober 1924 houdt de burgerwacht een schietwedstrijd waarbij per deelnemer twee maal vijf
patronen worden verschoten. Dankzij de uitslag in
de krant kennen we de namen van enkele leden:
J. Verkade, Th. Kors, Th. Verbree, K. van Ringelenstein, T. van Tilburg, C. Kroon, C. Graafland,
A. Vis, F. Meijderwijk, H.M. de Wilde, A.B. van
Dorp en P. Sliedrecht.
In 1925 benoemt het gemeentebestuur Kors van
der Torren JCZn, geboren 9 januari 1897 te
Waddinxveen tot hopman van de Waddinxveense
Burgerwacht. Van der Torren is een zoon van
landbouwer Johan Christiaan van der Torren en
Johanna Clasina Oppelaar. Hij blijft aan tot 1933,
waarna industrieel Philip Jacobus Cornelis Dijs,
geboren in Utrecht 8 februari 1894, tot hopman
aangesteld wordt. Naast firmant van meubelfabriek
Modderkolk en Dijs is hij reservekapitein bij het
21e Regiment Infanterie en als zodanig de ideale
persoon om commandant van de burgerwacht te
worden. De minister van Oorlog wordt wel verzocht
Dijs eervol uit de militaire dienst te ontslaan opdat
hij niet opgeroepen wordt wanneer hij bij roerige
tijden in Waddinxveen nodig is.

Propaganda
Eens in de zoveel tijd organiseert men een propaganda-avond. Het Leidsch Dagblad van januari
1932 bericht:
In hotel De Unie werd vanwege de Waddinxveensche Burgerwacht een groote propaganda-avond
gehouden. Deze avond is uitstekend geslaagd, de
zaal was geheel gevuld. De gloedvolle rede van het
Kamerlid dr. Vos, uit Amsterdam, die sprak over het
onderwerp: ‘Waarom versterking der Burgerwacht
speciaal in dezen tijd vereischte is’ sloeg buitengewoon in. Vervolgens voerde kapitein Snijders, uit
’s Gravenhage, het woord en daarna ds. W.J. Smidt.
Geref. Predikant alhier. Onder de zeer mooie en
ernstige van laatstgenoemde was het buitengewoon

De leden van de Landstorm afd. Waddinxveen na het voltooien van een 60 km mars.
Zittend op de 1e rij v.l.n.r.: I. v.d. Ben, K. van Ringelenstein, A. Notenboom, P. v.d. Berg,
R. Hagen en J. Minnee. Staande v.l.n.r.: H. van Vliet, J. v.d. Krans, K. van Dijk,
H. Slinger, P. Hoeksel, J. van Dijk, J. den Boon, J. de Graaff, C. Hoogendoorn,
G. v.d. Akerboom, J.H. van Pinxteren, A. Hoogendoorn, N. Bontenbal, H. Schaart,
H. van Os en B. Slinger.
stil in de zaal, zijn woorden maakten merkbaar
indruk. De burgemeester sprak het slotwoord.
Spontaan werden de volksliederen gezongen en de
voorzitter, de heer De Wilde, mocht met recht getuigen dat de overgroote meerderheid der bevolking,
ondanks de moeilijk en zware tijden, als het moet,
metterdaad zal toonen dat zij prijs stelt op rust,
orde en handhaving van ’t wettig gezag.
Er worden meer van deze avonden gehouden, zoals in 1935 in gebouw Het Centrum aan de Nesse.
De zaal is geheel gevuld en het valt op, dat er zich
veel dames onder het publiek bevinden. Tijdens
de avond worden doel en noodzakelijkheid van
de burgerwacht uiteengezet. Voorzitter De Wilde
opent de avond en men zingt staand het Wilhelmus
met pianobegeleiding. Dan voeren ds. J. Fokkema,
hervormd predikant te Amstelveen, ds. W.J. Smidt,
gereformeerd predikant in Waddinxveen, burgemeester Verkerk van Boskoop en burgemeester
Troost het woord.
In 1936 houdt de Boskoopse burgerwacht zijn jaarvergadering in Hotel Neuf. Voorzitter A.E. Strijkel
heet vooral de afgevaardigden van de Waddinxveense burgerwacht welkom.
In 1939 viert de Waddinxveense burgerwacht het
twintigjarig bestaan met een grote propagandaavond in oktober. Er zijn dan plannen mee te doen
aan de landdag in Wassenaar, maar die wordt
afgelast vanwege de grote internationale spanning.
De aftredende bestuursleden C. Kroon en H.M. De
Wilde worden met algemene stemmen herkozen.
De Duitse bezetter ontbindt de burgerwachten in
1940. Ze zijn na de oorlog niet meer heropgericht. <
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KENNIS, ERVARING, GROTE
VOORRAAD EN EEN BREED
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• EIKEN
• BEUKEN
• KERSEN
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• TEAK
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• WESTERN RED CEDAR
• OREGON PINE
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PANELEN

Houtex heeft de mogelijkheid te
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Verenigingsnieuws
Oproep
Waar zouden we zijn zonder een blad dat er niet alleen aantrekkelijk uit ziet maar ook een aantrekkelijke
inhoud heeft? Bestuur en redactie doen dan ook een oproep aan de leden en andere lezers te komen met
suggesties voor onderwerpen die zich lenen voor een artikel in ons blad. Daarnaast houden bestuur en
redactie zich aanbevolen voor vrijwilligers die graag eens een artikel zouden willen schrijven.

E-mailadressen
Het bestuur vindt goede en tijdige communicatie met de leden van groot belang. Het helpt dan enorm
als het bestuur beschikt over de e-mailadressen van de leden. Mocht u de ledenadministratie nog geen
e-mailadres hebben gegeven, roept het bestuur u op om dat alsnog te doen. Uiteraard worden de privacyrichtlijnen nageleefd.

Aanwinsten
J. Willemstein: diverse reversspelden en reiswekker met afbeeldingen Waddinxveen, sokkenstopset en
sokkenspanner.
Gemeente Waddinxveen: via Bart Wiekart, op schaar gemonteerde sleutels en opschrift Gouweplein,
eerste exemplaar boek speelgoed uit de polder, twee trofeeën ter herinnering aan de zilveren schaats
seizoen 2013-2014 ZH-KNSB, profiel van een spoorrail aangeboden door spoorrail i.v.m. de met opening
Verlegde Dreef Waddinxveen, ets Den Haag de Plaats gezien vanaf de Kneuterdijk 1762, (wordt niet opgenomen in de collectie) Document van de Koninklijke stad Pelhromov, twee foto’s Bentwoud in vogelvlucht
plan 2000 en 2010, dienblad, zilveren munt, schaakbord, drinkglas, schaaltje met gemeentewapen, vat
met deksel met opschrift GELDLEENING 1887, vierentwintig verschillende munten, houten kistje met drie
bonnenboekjes kwitanties havengeld/kaaigeld, brochure m.b.t. omslag Het dorp Waddinxveen van Anna
Brouwer, Nederlands-Tsjechisch woordenboek, logo gemeente WXN op plexiglas, tweehonderdachtenvijftig
foto’s, tien foto(negatieven) boeken met diverse onderwerpen.
Foto Noteboom: drie foto’s.
C. Keizer: brochure een tocht door het heden en verleden van Waddinxveen.
Rommelmarkt Immanuelkerk: via Jet Brinks, aquarel Zuidkade met St. Victorkerk gezien van de
Henegouwerweg situatie 1995.
Rommelmarkt Scouting Klimopgroep: via Bart Wiekart, sjoelbak fabriek Sliedrecht
K. v.d. Glas: Koektrommel met afbeelding Gemeentehuis, briefkaart Waddingsveen brug Zuidkade.
A.C.J v.d. Hooft: Drinkbeker ‘Waddingsveen brug Zuidkade’.
P.H. Koetsier: Naaldenkoker ‘de Hoop’ (vervaardigd in oorlogstijd bij gebrek aan meel maalwerk),
vaandel De Gouweruiters, twee balpennen, twee pillendoosjes uitgegeven door E.M.L. Hemminga arts.
P.J. Bekkema: Oorlogskrantje, bonnen en stamkaarten (geschikt voor educatieve doeleinden).
M. Waldorp (België): Twee formule bedden Kempkes gekocht door haar ouders bij huwelijk in 1959.
N.N.: Kledingborstel Alblas, asbak met tekst ‘Modehuis Brouwer’.
Erven Glasbeek: Scriptie Jan de Bas Hervormde Kiesvereniging Waddinxveen 1935-1940.
D. Smith: Via Ton Broer fietsband surrogaat plm. 1944 uit oude autoband gesneden door Willem
v.d. Berg.

Nieuwe leden
Gouwelux Zonwering
Neeleman Witgoedspecialist
H. Moerman
I. Eijpe
I. van Es

J. Gerts
K.B. Kool
W. van der Burgh
Dhr. Meister

A.H.H. Wijnstok
A.L. Lugthart
K. Suykerbuyk
M. Ras

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

Koeltechniek Laan

A. de Waardt

Houtex

Vis Waddinxveen b.v.

Van Stijn Beheer BV

Glasbeek Finish b.v.

H.C.J. de Bas

JABEWA Engineering

W.A. den Boer

P.G. Boere

J. Bremmer

B. Beuker

R.J. den Boer

Bureau voor Bouwkosten

J.C. van der Maas

J.I.M. van Vliet

W.J. Hoobroeckx

B.F. Boonstoppel

Autobedrijven Boonstoppel

F. Versluis

G.J. van der Loo

A.J. van der Breggen

Van Leeuwen Beheer

A. Vis bv

F.M. van Tol

Marius G.A. Verboom

J. van Tol

Dungaree Planontwikkeling

A. Broer

Top-Consultants West B.V.

Dierenartspraktijk Baas

Van Berkesteijn Holding BV

J. de Rooij

Meubelstoffeerderij C. van der Bas

D.C. van Doorn

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

