
 
De  openbare lagere school in Werkendam, met het hoofd der school, meester J.L. Mussert, 
links. 1902. 
Met dank aan het archief Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 

 

Vader en zoon Mussert 

 

Was het Werkendam van vader Mussert een politieke leerschool voor zijn zoon 

Anton Adriaan? 

  

At Mussert liet zich in de jaren ‘twintig en ‘dertig vooral  inspireren door het 

Italiaanse fascisme, en, in mindere mate, door het nationaal-socialisme. Maar 

was niet ook het dorp Werkendam waar hij geboren werd en opgroeide een 

voedingsbodem voor zijn latere politieke denken?Omdat At Mussert zijn 

persoonlijk archief heeft laten inmetselen in een geheim gebleven steengroeve in 

Duitsland, zijn we voor biografisch onderzoek aangewezen op berichten uit de 

tweede of derde hand, of uit indirecte gegevens. Zoals die uit zijn 

geboorteplaats.  

Een poging tot reconstructie van de krachten die mogelijk op de jonge Mussert 

inwerkten.
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Het geboortehuis van Mussert, Hoogstraat 5, Werkendam. 
Met dank aan makelaardij De Landereije, Woudrichem. 

 

At Mussert werd in 1894 geboren in het Noord - Brabantse dorp Werkendam. 

Daar was zijn vader, Johannes Leonardus Mussert, van 1879 tot 1912 hoofd van 

de Openbare Lagere School A.  

 J. L. Mussert (1856-1913) was de zoon van een katholieke 

aannemer/timmerman  uit Den Haag. Hij werd onderwijzer, en daarnaast haalde 

hij akten voor tekenen en gymnastiek, Frans en wiskunde, zodat hij ook daarin 

les kon geven aan bijvoorbeeld aankomende onderwijzers op de Normaalschool. 

Hij trouwde op 5 december 1879 met Frederika Witlam, een protestantse 

onderwijzeres, en om haar werd hij ook protestant. Maar zijn katholieke 

achtergrond werd in het oerprotestante Werkendam en omgeving niet helemaal 

vergeten. Daarvan getuigen enkele anonieme artikelen in de Nieuwe 

Gorcumsche Courant 

 



 

 

 
 



 
Bijschrift: Uit de Nieuwe Gorumsche Courant. 
Het tweede artikel, dat stamt uit het katholieke dagblad De Tijd, is van 15 okotber 1879. 

 

 

 

Van Frederika weten we heel weinig, behalve dat ze zich verzette tegen het 

huwelijk van haar zoon At met haar jongste zuster Rie. Uit de weinige 

uitspraken van At Mussert over haar, kunnen we opmaken dat ze een stroeve, 

‘ingetogen’, wellicht wat stugge vrouw was die het gezin waarvan vier van de 

negen kinderen de kleuterleeftijd niet bereikten, strak bij elkaar hield. In het 

gezin werd, zoals vroeger gebruikelijk, van de kinderen veel verlangd: ze 

moesten helpen in het huishouden, in de moestuin, en met allerlei klussen. At 

Mussert bijvoorbeeld had thuis goed leren timmeren. Hij was, naar hij zelf zei, 

ook scherpschutter, bezat een wapen en joeg met de Duitsers. Was dat schieten 

en jagen ook een erfenis uit de jeugd? Dat weten we niet zeker. In ieder geval 

had Mussert leren schieten in legerverband; de Landmacht gaf jonge mensen de 

gelegenheid schieten te leren, ook als ze niet dienstplichtig waren, ter 

‘verhooging van ’s lands weerkracht’. 
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Bron:  Advertentieblad voor de stad Gorinchem, 16 september 1912.   
Met dank aan Valentine Wikaaart. 

 



Werkendam ligt aan de Merwede. Vissers, mandenvlechters, hoepelmakers, 

rijswerkers, rietsnijders, bandsnijders en griendwerkers verdienden er de kost 

met alles wat zwom en groeide in de Biesbosch. Naast vis was de wilg de bron  

van inkomsten. Van de wilgentenen werden hoepels voor om tonnen gemaakt in 

de hoepmakerijen die in het seizoen in Werkendam aan negenhonderd man werk 

gaven. De griendwerkers op de griendgronden (grond langs het water waar 

wilgen geteeld worden) hadden dan de wilgentakken al afgeschild en de tenen 

gemaakt. Dat was zwaar, nat en vaak koud werk waar jongens van negen, tien 

jaar al bij ingeschakeld werden. De griendwerkers waren veel van huis; door de 

week woonden de mannen samen in een hutje op de griendgronden. 

Hun bazen namen ook kleine waterbouwkundige werken aan. Voor de grote 

bazen in de natte aannemerij die dijken bouwden vlochten de Werkendamse 

rijswerkers zinkstukken (rijsmatten) uit de wilgenstaken- en tenen (de banden). 

De zinkstukken gaven de dijken hun hechte structuur. 

 De rijs- en griendwerkers brachten ondernemers voort; een van hen was Govert 

van Oord. Hij legde in 1868 de basis voor het bedrijf Van Oord van nu dat 

baggert over de hele wereld. Ook in de 19
e
 eeuw waren er aannemers van 

bagger- en dijkwerken uit bijvoorbeeld het naburig Sliedrecht werkzaam buiten 

Nederland, in Sint Petersburg, China, Nederlands-Indië of elders. Ze namen de 

rijswerkers mee voor hun grote projecten; de inheemse bevolking deed daar het 

zware werk. De weeklonen van de Nederlandse opzichters waren hoog -  ze 

beliepen 45 tot 100 gulden. Ter vergelijking: los arbeiders verdienden tien 

gulden of minder.  

De getrouwde Werkendamse vrouwen moesten hun man een groot deel van het 

jaar missen, maar vonden ze dat altijd erg? Ze hadden wel het inkomen, niet de 

bemoeienis en het dorp kreeg de bijnaam ‘vrouwenhemel’ of ook wel 

‘vrouwenregering.’ De kinderen van  Werkendam raakten, naar het schijnt, wat 

losgeslagen omdat de vaders zo vaak weg waren. Ook zou er veel gesnoept 

worden door zowel de moeders als de kinderen.  

De oudste kinderen stamden in meerderheid uit een gedwongen huwelijk; 60 % 

van de bruiden is zwanger als het huwelijk gesloten wordt, schrijft de 

Commissaris van de Koningin, mr. Arthur. E.J. baron van Voorst tot Voorst in 

1902 in zijn verslag van een werkbezoek aan het dorp.
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Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant van 
1896-1925.  
Bron: BHIC, FOTOVU.1309. 

 

 

Maar vaders die wat van de wereld hadden gezien en zwangere bruiden 

betekende niet dat Werkendam van God los was. Er was weliswaar een 

openbare lagere school, maar die was er vanwege de Grondwet die al in 1848 

zei dat er overal vanwege het Rijk voldoende openbaar onderwijs gegeven 

diende te worden. Dat werd ten dele betaald uit ’s Rijkskas.  

Werkendam was en bleef in de tijd dat vader Mussert er werkte conservatief en 

zeer christelijk. Het kerkelijk leven was er niet simpel. In 1834 ontstond, in heel 

Nederland, door een scheuring  (de Afscheiding) van de Nederlandse 



Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerk.  Ook Werkendam kreeg een 

Gereformeerde Kerk. Na de Doleantie in 1886 (de tweede Afscheiding van de 

Nederlands Hervormde Kerk) vormden de Dolerenden en Afgescheidenen 

landelijk de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). In Werkendam echter 

was leidde de Doleantie tot een splitsing. Er kwam een kerk bij, de 

Gereformeerde Kerk B. De eerder ontstane Gereformeerde Kerk kreeg als 

aanduiding de letter A. Het was de bedoeling dat deze kerken ooit samen zouden 

gaan, maar zo ver kwam het nooit.  

In 1911 ontstond in Werkendam ook een Christelijke Gereformeerde kerk, 

waaruit weer splitsingen ontstonden.
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De School met de Bijbel.  

Bron : Valentine Wikaart, Werkendam 



 
Vader Mussert en dochter Lena (later Leny) 
 met dank aan Piet Vos, Werkendam. 
 



 
Schoolfoto’s  met  Anton Adriaan Mussert 
Met dank aan Piet Vos, Werkendom 
 
School foto Anton Mussert 
Bovenste rij v.l.n.r. Jaap van de Ruit, ? van den Heuvel, Jo Wieringa, Rijk Baggerman, Anton 
Mussert, ? van Oord, Herman de Jong, Cor Herks (Klerks) 
Tweede rij v.l.n.r. Floor van Zanten, onbekend, Kees Vlot, Jan van Elzelingen, Jan de Keizer, ? 
Groeneveld, mijnheer Mussert 
Derde rij v.l.n.r. Marinus Zwets, daarboven Johan Kerkhoven, Hes van Everdingen, Dirk de 
Weerd, Gerrit de Vries, Jan de Rover, Marie Kerkhoven 
Vierde rij v.l.n.r. Mientje van de Heuvel, Betje van Beest, Jannigje Mol, Jet Baggerman, Antje 
Klop, Leentje Versluis, Pietje(?) van den Heuvel 
Onderste rij v.l.n.r. Albert de Jong, Marie Kieboom, Lena de Klerk, Neeltje Rijkers, 
?(Groeneveld of Ippel) 
Vrouw links Rina of Rika Mussert 

 

 

Twee jaar na de Doleantie kreeg Werkendam een protestants - christelijke 

Lagere School met den Bijbel, opgericht door Van Oord en en zijn broeders in 

het geloof. En daarmee belandde het dorp in de schoolstrijd, een lange strijd 

tussen politieke partijen en tussen burgers onderling over de vraag of bijzondere 

scholen, zoals een school op christelijke grondslag, evenveel rechten had op 

subsidie als het openbare onderwijs. Dat was een kwestie waar de 

grondwettelijke scheiding van kerk en staat mee gemoeid was. De overheid, 



zeiden de liberalen, diende geen christelijk onderwijs te subsidiëren. Onderwijs 

moest neutraal zijn, dan kon het aanspraak maken op staatssteun, zoals de 

overheid ook neutraal hoorde te zijn in godsdienstige kwesties. Schoolstrijd en 

scheiding van kerk en staat lagen in Werkendam als politieke kwesties vlak 

naast elkaar. Ze verdeelden, parallel aan de kerkscheuringen, het inwoners. De 

sfeer raakte gespannen, de gemoederen snel ontvlamd. En dat vertaalde zich in 

geldkwesties. De openbare school werd ten dele door de belastingbetaler betaald 

en dus konden de schoolgelden laag zijn. Maar dat bleven ze niet; ze werden 

inzet van de schoolstrijd.
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Na zijn werkbezoek in 1898 schreef de schreef Van Voorst tot Voorst dat 

‘Werkendam wordt verscheurd door kerkelijke partijen.’ De burgemeester, de 

wethouder Versput  en nog twee raadsleden waren liberaal.‘De wethouder Pieck 

met diens broeder, secretaris Pieck, en nog drie andere leden van den raad zijn 

antirevolutionair. De kerkelijke meerderheid van den Raad heeft in de laatste 

maanden doorgedreven, vooreerst dat er voor en na de Raadsvergaderingen een 

gebed zal worden gedaan; vervolgens, om den strijd van het bijzonder onderwijs 

met meer succes te kunnen voeren tegen het openbaar onderwijs, verdubbelde de 

Raad het schoolgeld voor de openbare school. Het is te hopen, dat dit laatste 

besluit niet door de Hooge regering gesanctioneerd wordt, de heffing is nu veel 

te hoog.’ 
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De Openbare Lagere School in Werkendam waar vader Mussert hoof der school was van 
1879-1912. 



Bron: A.Visser, Werkendam, ontdekt verleden, fragmenten uit de geschiedenis van 
Werkendam, Werkendam 1978. 

 

 

Bij die verdubbeling van het schoolgeld in 1898 was de openbare school altijd 

nog goedkoper dan de christelijke. Die verdubbelde tarieven van de openbare 

school waren, al naar gelang het inkomen, fl.1.20 per maand per kind tot 20 cent 

per maand per kind; voor de armsten was de openbare school gratis.
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Voor de christelijke school was het schoolgeld per week 25 cent, voor twee 

kinderen 40 cent, voor drie kinderen 50 cent, voor vier kinderen 60 cent. Bij elk 

kind meer 15 cent. De openbare school bleef met name voor de mensen met een 

laag inkomen (en er waren veel Werkendammers met een laag inkomen) een 

goed alternatief.
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  De goede reputatie van zowel de bovenmeester alsook het 

keurige schoolgebouw  hielpen daarbij.  

Maar voor de christelijke partijen was dat onuitstaanbaar: men betaalde via de 

fiscus mee aan scholen waar men de kinderen liever niet opdeed, en een eigen 

confessionele school werd niet gesubsidieerd. 

 

 
Nogmaals de school van meester Mussert. Datum onbekend. Is het ventje midden voor 
Anton Adriaan? 
Met dan aan archief Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 

 

 

De keuze tussen de openbare en de lagere school lijkt dus een keuze tussen een 

christelijk en een liberaal perspectief, want de liberale partijen waren sinds lang 

voorstander van de ongedeelde, en dus de openbare lagere school. Maar zo 



eenvoudig was het niet. De christenen immers waren zelf verdeeld in 

hervormden en aanhangers van orhodoxer kerkgenootschappen. 

En zo gingen uiteindelijk, naast de armste kinderen die (bijna) gratis onderwijs 

kregen, de hervormde kinderen naar de openbare school. Zij waren niet welkom 

op de gereformeerde School met de Bijbel. De gereformeerde kinderen, hoe zeer 

ook onderling verdeeld over diverse kerkgenootschappen, werden naar de 

School met den Bijbel gestuurd. Die school had bij haar oprichting meteen 100 

leerlingen en dat aantal groeide. In 1891 waren er 218 kinderen; het aantal 

kinderen op de Openbare Lagere School daalde nadat van 324 in 1882 naar 245 

leerlingen in 1891, op 580 gezinnen en 3128 inwoners in 1900.  

In 1901 kwam de leerplicht; beide scholen groeiden. Meester Mussert begon in 

1879 met één medewerker. Toen hij wegens tuberculose in 1912 afscheid moest 

nemen, waren er vijf. Toen de gelijkstelling tussen openbaar en confessioneel 

onderwijs na 1916 een feit was, veranderde de openbare lagere school in een 

hervormde school. 

 

 

 

 

 
Het personeel van de Openbare Lagere School van meester Mussert op een uitje in 1902. 
Bron: A.Visser, Werkendam, ontdekt verleden, fragmenten uit de geschiedenis van 
Werkendam, Werkendam 1978. 



 

 

Het leven van hoofdonderwijzer J. L. Mussert die door zijn zoon ‘mijn beste 

vriend’ werd genoemd, maakte twee dingen duidelijk: de verzuiling van 

Nederland maakte van zoiets eenvoudigs als het bestaan van twee basisscholen 

naast elkaar, een verhitte politieke strijd. En een gemeenteraad raakte erdoor 

verdeeld. Verzuiling en democratische politiek (men kan ook van democratie 

spreken als er geen algemeen stemrecht is, want dat was er niet in 1898) waren 

voor meester Mussert en zijn school bedreigend; het ligt voor de hand dat zoon 

At al vroeg duidelijk werd.  

Bovenmeester ( de gebruikelijke naam voor het schoolhoofd) Mussert zal zijn 

misnoegen niet onder stoelen of banken hebben gestoken, want zo was hij niet. 

Hij was eerder dynamisch, ijverig, welbespraakt, een onstuimige driftkop, en 

sportief maar niet altijd gezond. Hij viste en schaatste en zwom dat het een lust 

was, maar was in 1904 ook lang ziek. Hij was, schrijft Musserts eerste biograaf, 

P.H.Ritter, net als zijn zoon At, bezeten van een ‘driftig elan’ dat ‘geen rust in 

zijn wezen’ zou toelaten.  Hij was behalve hoofdonderwijzer in Werkendam ook 

de plaatselijke correspondent van het Nieuwsblad van het land van Heusden en 

Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. Het blad was een echte 

nieuwsbode die de mensen op de hoogte hield van het wel en wee van ook de 

weggetrokken dorpsgenoten. Voor de onderzoeker is zo’n krant een mooie bron. 

Zo weten we niet alleen wanneer de oudste zoon van het echtpaar Mussert, Jo, 

eindexamen doet, wanneer hij beroepsmilitair wordt en waar hij allemaal gaat 

dienen. Als het kanon van Maarten Harpertszoon Tromp in Brielle van het 

Torpedoplein door eerste luitenant Mussert met zijn mannen versleept wordt 

naar de hal van het stadhuis, staat dat in het Nieuwsblad. En als Coby, de jongste 

van de twee dochters, net als zoon Maarten (Max, in de wandeling) het 

gymnastiekdiploma vrij- en orde oefeningen halen, staat dat ook in het 

Nieuwsblad. Net zoals we weten wanneer Leni, de andere dochter, haar 

hoofdakte (het diploma waarmee ze schoolhoofd kan worden) haalt. Het blad 

vermeldt ook wie de wedstrijd in het stekken van begonia’s op de jaarlijkse 

Floralia heeft gewonnen, namelijk meester Mussert zelf, en dochter Coby. Maar 

de andere dorpsgenoten die goed zijn met bloemen en planten worden ook met 

naam en toenaam genoemd.  

 

Vader Mussert schreef ook veel en vaak over het verenigingsleven van 

Werkendam.  

Het dorp Werkendam had een grote hoeveelheid verenigingen, van ijsclub tot 

gereformeerde jongelingenvereniging. Zo’n tierig clubleven kan worden 

uitgelegd als een blijk van dynamiek. Maar het kan even goed een blijk van 

diepe verdeeldheid zijn. Commissaris van de Koningin van Voorst tot Voorst 

schreef in het verslag van een van zijn werkbezoeken aan Werkendam: ‘Er zijn 

drie partijen in Werkendam; de antirevolutionairen richting Kuijper; de 



Christelijk Historischen richting de Visser en de liberalen (een klein kuddeke). 

De antirevolutionairen zijn wanneer ze alle zeilen bijzetten de baas; de 

Christelijk Historische gaat bij verkiezingen, althans bij 

gemeenteraadsverkiezingen, meestal met de liberalen mee. Dan wegen de 

partijen vrij veel tegen elkaar op. Er zijn in Werkendam twee fanfarekorpsen 

(..); niet omdat er zooveel aan muziek wordt gedaan, maar omdat er twee 

partijen zijn.’
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Mannen op het ijs met de school van meester Mussert op de achtergrond. 

Bron: Collectie van de Historische vereniging Werkendam en de Werken. 

 

 

Als er voor iedere gezindte een eigen vereniging moet komen, en dan nog een 

min of meer neutrale variant ervan, was Werkendam een mooie plek voor de 

bovenmeester. Daar viel nog eens wat te doen. Het actieve schoolhoofd was 

bestuurslid van de IJsclub, oprichter van de Werkendamse 

gymnastiekvereniging Kracht en Vlugheid, was directeur (dirigent) van het 

gemengde zangkoor Uitspanning door Inspanning, en bestuurslid van de bond 

van gemengde zangkoren (gemengde zangkoren! een blijk van lichte 

onzedelijkheid!). Hij was, met drie joodse dorpsgenoten bestuurder van de 

plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
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 Hij 

bestuurde liberale kiesverenigingen, de Oranjevereniging. Hij was ook regionaal 

bestuurslid van het  niet-confessionele Nederlandsch Onderwijzers 

Genootschap; er bestonden ook twee christelijke onderwijzersverenigingen. Hij 



presideerde talloze comité ’s zoals dat voor concerten ten behoeve van de stille 

armen (opbrengst: 1 varken, brood, koffie, spek) of ter viering van een jubileum.  

Dat maakt hem nog geen notabele: hij was een ambtenaar uit de middenklasse. 

Bij het ambtsjubileum van de gemeentesecretaris gaat hij met de jubilaris in 

gezelschap van de directeur van het postkantoor en met B & W op de statiefoto. 

Als hij weer een concert organiseert voor de bedeling van de stille armen 

(opbrengst deze keer: geld voor 1 varken, erwten, broden en koffie) spelen de 

dames van notaris of burgemeester wel piano of ze zingen liederen van de toen 

zo befaamde Catherina van Rennes. Maar of meester Mussert ook bij de dames 

met hun heren over de vloer kwam, daarvan horen we niets. Een nazaat van de 

Werkendamse notabele familie Mijnlieff (grootvader huisarts, vader tandarts) 

die in het dorp groot kwam, vertelt hoe los de notabelen van het dorp waren; een 

aantal was niet gelovig en had geen ander contact met het dorp dan 

professioneel. De notabelen waren een clubje onder elkaar; daar hoorde het 

hoofd van de Openbare Lagere School niet bij. Het laat zich horen. Frederika 

Mussert - Witlam was de dochter van een huisschilder uit Enkhuizen; de afstand 

tussen haar en haar man enerzijds en de dokter, de notaris en de burgemeester 

anderzijds was te groot. Maar dat had zijn voordelen: meester Mussert, horend 

tot het middenkader, was bereikbaar voor mensen met weinig opleiding of 

sociale status. Voor de bovenmeester had je respect, maar hij torende niet boven 

je uit. Hij was benaderbaar, en werd  gevraagd te spreken als er werd 

gejubileerd, vergaderd, gefeest of gerouwd.  

 

 

 
Een onbekend Werkendams gezelschap met hoge hoed. J. L. Mussert is tweede van rechts.  

Bron: Valentine Wikaart, Werkendam 

 



 
B & W en gemeentesecretaris,met de directeur van het postkantoor en meester Mussert (7e 
van links, blond, met bril) kortom, vrijwel de gehele overheid van het dorp Werkendam, op 
de enkele gemeentearbeiders na. 
Bron: Thomas Westerhout, Werkendam, ‘de metamorfose van een Biesboschdorp’ 
(zp 2000) 

 



Als we de redes mogen geloven die werden uitgesproken bij zijn jubileum werd 

vader Mussert op handen gedragen in het dorp en in de regio. Bij zijn 25-jarig 

jubileum als hoofd der school in 1904 werd hij toegezongen door de schooljeugd 

en overladen met cadeaus: een tafel, zes stoelen, een buffet, een crapaud, een 

schemerlamp, een ontbijtservies en koffie - en theetoestel ( te vergelijken met de 

Russische samovar, een heetwaterketel met erop een pot voor koffie of thee)  

worden het deel van hem en zijn vrouw. Het lijkt alsof dat traditioneel hèt 

cadeau was bij dit soort jubilea. Als zijn collega E. van Drimmelen enkele jaren 

later een kwart eeuw aan de school is verbonden, krijgt die ook een tafel, zes 

stoelen, een buffet enzovoort. 

Bij zijn  afscheid van de school en de gemeente in 1912 - hij lijdt aan tbc en zal 

een jaar later sterven - wordt meester Mussert hem alle lof toegezongen en in de 

lokale geschiedschrijving komt hij er ook heel goed vanaf. Luister maar: 

 

  ‘Hoewel er nog geen plaatselijke Oranjevereniging bestond, werden er diverse 

activiteiten georganiseerd waar vrijwel de hele bevolking aan meewerkte. De 

bovenmeester J. L. Mussert, een organisator en een Oranjeklant van het 

zuiverste water, was de stimulator en de stuwende kracht bij dit jaarlijks 

gebeuren. Deze man heeft voor de Werkendamse samenleving zeer veel goeds 

gedaan en als zijn zoon Anton later niet de verkeerde keuze had gemaakt 

waardoor de gehele familienaam bezoedeld werd, was er naar deze zeer actieve 

en op handen gedragen bovenmeester, in Werkendam ongetwijfeld een straat 

vernoemd. Koninginnedag was een hoogtijdag van het jaar, waarvoor gespaard 

werd en waar weken naar toegeleefd werd. Het was een echt dorps- en 

familiefeest. De jeugd werd in feestjurken en in matrozenpakjes gehesen en 

voorzien van oranje strikken en sjerpen. Er werden diverse optochten gehouden 

met veel verkleedpartijen en praalwagens. Op school kreeg de jeugd een glaasje 

ranja en oranje likstok. Dat waren traktaties in die tijd. ’s Middags waren er 

spelen zoals mastklimmen, ringsteken, koekslaan, enz op een weide achter de 

molen. Een enkele keer was er een bescheiden kermisattractie, een vuurspuwer, 

een koorddanser, of een poppenkast. ’s Avonds werd er besloten met muziek en 

vuurwerk. Meestal was het een groot feest hoewel er door enkelen mateloos 

gedronken werd zodat er weleens vechtpartijen ontstonden.’
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Bovenmeester Mussert was een echte Oranjeklant.. Zoon At zou later zeggen: 

‘Ik ben door en door nationalistisch opgevoed.(…) Mijn vader was een echte 

vaderlander, die sterk met alles meeleefde. Ik herinner mij, dat hij bij de 

geboorte van Prinses Juliana een aparte verbinding had om het nieuws zo snel 

mogelijk te kunnen hooren om dan als eerste te illumineren. Dus dat heb ik 

meegekregen’
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Soms was er zelfs rond J.L. Mussert een wanklank. Toen hij bij de gemeente 

klaagde dat de onderwijzer Brill nooit fris voor de klas kon staan omdat hij een 



akte land- en tuinbouw had en des avonds lessen gaf op dat gebied, waarmee hij 

f 150 per jaar extra verdiende, kreeg hij de wind van voren. Had hij niet zelf acht 

bijbaantjes? Genoemd werden onder meer het zangkoor en de gymnastiek, de 

agentuur van de drukker van het Nieuwsblad, het correspondentschap van het 

Nieuwsblad, het geven van herhalingslessen en het opleiden van onderwijzers 

aan de Normaalschool. Vader Mussert verdiende daar allemaal wat mee; hij was 

daarnaast was niet onbemiddeld door onder meer een erfenis van zijn ouders. 

Hij kocht dan ook onroerend goed, dat vlak naast zijn eigen huis lag, en bouwde 

er nog wat bij.
13

 

 

 
Aankondiging van de veiling van het onroerend goed van de familie Mussert-Witlam. 
Bron: Nieuwe Gorinchemse Courant, 25.4.1918. 
Met dank aan valentine Wikaaart 

 

 

 

 Zijn jaarwedde was, vanaf 1902  fl.1200, en daar kwam niets meer bij.. Wilde 

hij zijn vijf kinderen een goede opleiding laten geven, dan had hij, net als 

meester Brill, extra inkomsten nodig. 
14

 

 



 
Prinsessefeest. 
Vermoedelijk 1909, het jaar van de geboorte van prinses Juliana. 
Bron: Valentine Wikaart, Werkendam. 

 

 

 
De Hervormde kerk met rechts nog net een stukje van de school. 
Bron: Collectie van de Historische vereniging Werkendam en de Werken. 

 

 



Wat opvalt bij vader Mussert is het compleet ontbreken van enige activiteit in 

kerkelijk verband. Dat lijkt in tegenspraak met wat At Mussert kort voor zijn 

dood zei:’ Ik ben zeer geloovig. Ik ben protestant opgevoed.’
15

 Een korreltje 

zout is hier aanbevolen, aangezien dat At Mussert in diezelfde periode aan de 

hulppredikant K.J. Ph. Reusen die hem in zijn cel bezocht, vroeg: ‘Wordt er dan 

over Christus ook in het Oude Testament gesproken?’ Reusens antwoord:’ U 

weet van het Christendom niets.’ Waarna Reusen inging op de drie parolen van 

de NSB waarvan de eerste luidde: ‘Godsvertrouwen.’ Reusen vroeg 

Mussert:’Welke God heeft u daarvoor opgescharreld?’ Waarop At Mussert 

zei:’Wij als nationaal-socialisten hebben alleen de slagzin gebruikt.’
16

   

Wist At Mussert niets van het christendom omdat zijn ouders hem daarover niets 

hadden geleerd? Dat lijkt wel zo te zijn. Moeder Mussert, van huis uit protestant, 

heeft kennelijk de kinderen niet uit de Bijbel voorgelezen als At niet eens weet 

wat het Oude Testament onderscheidt van het Nieuwe. Vader Mussert, van huis 

uit katholiek en dus niet met de Bijbel opgevoed, spreekt èèn keer een dominee 

toe die 100 jaar wordt, maar dat is het dan ook. 

 Dat non-confessionele past bij de politieke gezindheid van Mussert père. Hij is 

een actieve liberaal. In 1888 en 1894 is hij bestuurslid van de liberale 

kiesvereniging Eendracht maakt macht. In 1903 zit hij in het bestuur van de 

Vrijzinnige Kiesvereniging. 

Wat betekent dat, vrijzinnig? Het liberalisme in die dagen kende drie 

stromingen: de hoofdstroming is de Liberale Unie die de middenkoers vaart, ook 

als het om botsingen met kerkelijke genootschappen gaat. De linkervleugel van 

de liberalen was bezet door Vrijzinnig-democratische Bond, de (VDB). De Bond 

van Vrije Liberalen (1906) vormde de rechtervleugel, en richtte zich op het 

platteland vooral tegen de ‘clericalen’ (de macht van de kerken). Of meester 

Mussert daar lid van werd, is niet duidelijk bij gebrek aan ledenlijsten.  

Politiek gesproken waren de vrije liberalen in de regel strenger bestrijders van 

staatsinvloed dan aanhangers van de Liberale Unie. Op het punt van openbaar 

onderwijs waren ze heel orthodox en dus zeer gekant tegen de gelijkstelling van 

openbaar en bijzonder onderwijs. Wat betreft invoeren het algemeen kiesrecht 

waren ze wat terughoudend. Hoewel ze zich links noemden ten opzichte van de 

confessionele partijen, die ze rechts achtten, zouden wij nu die etiketten 

omdraaien. 

Ook het begrip ‘vrijzinnig’  noopt tot uitleg. Er waren, zo zagen we, de 

vrijzinnig-democratische liberalen die wij nu linksig zouden noemen. Maar de 

vrijzinnig liberale kiesvereniging van Mussert kon ook heel goed vrijzinnig zijn 

in de betekenis van losgemaakt van de Liberale Unie en  politiek zo strak in de 

leer als de BVL. Dat sloot niet uit dat deze vrijzinnig liberalen de kandidaat van 

de Liberale Unie in het kiesdistrict Gorinchem (Gorcum) waar Werkendam 

onder viel, steunden. Dat deden ze in de regel om de liberale zaak te dienen in 

gebieden waar anders helemaal geen liberaal gekozen zou worden. 

Het kiesdistrict Gorcum was zo’n gebied. 



Omdat ook van de kiesverenigingen niet of nauwelijks archief of ledenlijsten 

bestaan, is verder niets met zekerheid te melden over de politieke koers van 

J.L.Mussert.   

 Wat we wèl zeker weten, is dat het begrip vrijzinnig ruim gebruikt werd: in 

1913 verenigen de drie partijen van liberale herkomst in de Tweede Kamer 

(VDB, de Liberale Unie en de BVL) zich in de Vrijzinnige Concentratie. 
17

 

Maar wat dat woord dan nog betekent, blijft de vraag. 

 

Mussert liberalisme kunnen we misschien beter afmeten aan bijvoorbeeld zijn  

lidmaatschap van het neutrale  Nederlandsche Onderwijzers Genootschap, dat 

opkwam voor de openbare school. Daar was zijn brood mee gemoeid - de 

scheiding van kerk en staat lag hem vast na aan het hart. Scheiding van kerk en 

staat was op het platteland in de regel ook hèt twistpunt tussen liberalen en 

confessionelen; wie daar liberaal stemde, deed dat in regel omdat hij tegen de 

‘clericalen’ was.
18

 Dit alles maakte van vader Mussert nog geen godloochenaar: 

gelovigheid onder liberalen was niet uitgesloten, zeker  niet, maar ook geen 

voorwaarde.  

 

Helemaal onomstreden was hij niet in religieus/politiek opzicht, gezien het nu 

volgende knipsel. Waar de schrijver op reageert is niet duidelijk – kennelijk op 

een brief of bericht uit het blad De drie provinciën waarvan ik het exemplaar 

niet heb kunnen achterhalen. 
19

  

 



 
Bron: Katholieke dagblad de Tijd, 28.7.1907. 
Met dank aan Valentine Wikaart. 

 

 

Wat kreeg At Mussert van dit alles mee? In ieder geval - we mogen aannemen 

dat de intelligente At een open oog had voor de zorgen van zijn geliefde vader -  

dat de werking van de democratie in Werkendam de school van zijn vader 

bedreigde. Betekende dat ook dat vader Mussert, net als vele liberalen, 

vraagtekens zette bij de uitbreiding van het kiesrecht tot het algemeen kiesrecht  

waarvan hij de uitvoering niet meer zou mee maken. Lag daar een kiem van At 

Mussert latere, totale, afwijzing van dat algemeen kiesrecht? Was At Musserts 

verlangen naar de eenpartijstaat ook geïnspireerd door wat de verzuilde politieke 

partijen zijn vader aandeden, namelijk de teruggang van de openbare school ten 

gunste van het bijzonder onderwijs? En was ook de liberale voorkeur voor een 

scherpe scheiding van  kerk en staat een bron van inspiratie voor zijn latere 

ideologie? 

 

Het zijn allemaal vragen die niet tot doel hebben de liberalen van crypto-

fascisme te betichten. Integendeel. Ze stemmen  tot nadenken, en niet alleen 

over vaders invloed, maar ook over de emancipatie van At Mussert die vader 

bewonderde, maar politiek afstand nam van diens beginselen.  Opmerkelijk toch 

is At Musserts afwijzing van de ‘demo-liberale ‘ (demo staat voor democratisch) 

politiek, gezien zijn grote vriendschap die hij voor zijn vader voelde. Ook met 



zijn afwijzing van de rechtsstaat, met een verbod op vrijheid van vereniging in 

politieke partijen, wijkt hij sterk af van de liberale beginselen van vader. 

Maar zijn NSB-ideologie bevat ook elementen die in zijn jeugd hun oorsprong 

kunnen vinden. Zo’n element is het nationalisme dat bij hem wordt tot een 

religie rond natie, staat en volksgemeenschap. Zijn geringe kennis van huis uit 

van het kerkelijk leven in Nederland maakte hem blind voor de toewijding van 

vele landgenoten aan hun kerkelijke gemeenschap, waarnaast geen nieuwe 

religie rond natie, staat en volk kon bestaan. Wel zag hij, gestaald wellicht door 

ervaring thuis opgedaan, dat de schoolstrijd niet heropend kon worden - de 

Nederlanders hadden zich gehecht aan de vrijheid van onderwijs met financiële 

gelijkstelling voor alle soorten van scholen. Toch zat het de NSB dwars. 

 Het kind, schrijft de NSB, behoort weliswaar toe aan de kerk, ‘maar het kind 

behoort ook toe aan de natie.’
20

 

 

Behoorde het kind aan kerk en natie? En niet eerst aan zichzelf, dan aan de 

ouders, en vervolgens aan de familie? 

Vader Mussert zou daar vast en zeker, zoals dat vroeger heette, een boom over 

hebben opgezet met zoon At. 

 

 

Een krantenberichtje uit 1912 uit het Nieuwsblad voor het land van Heusden, Altena ec. 
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:J.L. Mussert komt voor in het Werkendamse kadaster. Hij heeft artikel 1119. Daaruit blijkt dat hij in het 

kadastrale dienstjaar 1898 (meestal loopt dit een jaar achter dus zou het ook plaats kunnen hebben gehad in 1897 

NB hij kocht het op een openbare verkoping 2.3.1897) 3 huizen met erf en een los erf heeft gekocht van Cornelis 

Baggerman. De huizen zijn getekend A 158 (huis en erf 95 ca), A159 (erf 120 ca), A 1130 (huis en erf 35 ca) en 

A1131 (huis en erf 50 ca). A 1130 en A1131 waren in dienstjaar 1897 ontstaan uit A157. Het is dus een klutje 

huizen en erven die tegen elkaar aanliggen. En ze liggen ook nog eens vrijwel naast de woning van de 

hoofdonderwijzer. De panden komen in een grensregeling terecht en hij bouwt bij waardoor de kadastrale 

nummers veranderen in A1796 (huis en erf 52 ca), A 1797 (huis schuur en erf 100 ca), A 1798 (huis en erf 62 ca) 

en A1799 (huis en erf 95 ca). Waarschijnlijk hebben ze deze huizen verhuurd. Uiteindelijk zijn de huizen 

allemaal in één keer van de hand gedaan via een openbare verkoping op 8 mei 1918 hier in Werkendam door de 

weduwe Mussert-Witlam. In 1910 pacht J.J.Mussert nog de kerkewiel  (de vijver)achter zijn huis voor de 

visserij. Hij m oet later de nodige moeite doen om daar onderuit te komen. Op 19-10-1912 is er een openbare 

verkoping van zijn roeiboot, visserij gereedschap en het timmermansgereedschap.   

  

 Herhalingsonderwijs was onderwijs in taal, rekenen , aardrijkskunde en geschiedenis op de 

avondschool voor  mensen die niet leerplichtig waren, maar hun kennis wilde bijhouden of 

aanvullen. De Normaalschool noemen we nu de Pedagogische Academie.  
15

 Zie noot 9. 
16

 NIOD,Doc I,204-C-17.Verslag van de mededelingen, gedaan door de heer K. J. Ph. Reusen 

te zijnen huize Riouwstraat 198, ’s-Gravenhage, op woensdag 25 october 1945.(Deze 

gesprekken werden voortgezet tot kort voor Mussets executie op 7 mei 1946). Liefde voor 

Volk en Vaderland was ook een van de parolen, naast Eerbied voor den Arbeid. 
17

  Patrick G. C.  van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in 

Nederland 1901-1940. (Amsterdam 2005). Met dank aan dr. P. van Schie voor zijn uitvoerige 

mededelingen over de geschiedenis van de liberalen in het kiesdistrict Gorinchem en andere 



                                                                                                                                                         

onderwerpen. Volgens Van Schie beschouwde de VDB zich niet meer als liberaal - de VDB 

vond de liberalen copnservatief. Na WOII ging de VDB op in de Partij van de Arbeid.   

 Met dank ook aan het Parlementair Documentatie Centrum Leiden.  

Aan vader Mussert is wel het lidmaatschap van de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’ 

toegeschreven, maar die werd pas in 1921, jaren na Musserts dood (1913) opgericht.  
18

 Mededeling van dr. Patrick van Schie. Er staat dat hij stemde, want we zijn nog in de 

periode dat er geen vrouwenkiesrecht was. 
19

  Er bestond ook een anti-revolutionair weekblad De drie provincien , die wel bewaard is, maar daarin komt de 

brief in kwestie niet voor. 
20

 Actueele vragen. Brochure IV van de Nationaal-Socialistische Beweging (Fascisme  in 

Nederland) (Utrecht z.j.) 

 

 
 

 

 


