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Kerkelijke onrust aan de Gouwe (vervolg)
De schoolstrijd

Dirk Verheulweg

Voordragen en lezen in
het negentiende-eeuwse Waddinxveen

Herenhuis Noordeinde 118
Waddinxveen
Eén van de eerste gemeentelijke
monumenten

Verenigingsnieuws

Redactioneel

In dit nummer vervolgt uw hoofdredacteur zijn verhaal over de ‘troebelen’ in het vooroorlogse Waddinxveen 
die leidden tot de oprichting van de Vereniging Wet en Evangelie, later bekend onder de naam Immanuel-
kerk Gemeente. In deze bijdrage staat de schoolstrijd centraal.
Een dorp dat groeit, heeft de behoefte aan nieuwe straatnamen. Het nieuwe bedrijventerrein waar onder 
meer Lidl zijn distributiecentrum krijgt, worden de straten vernoemd naar Waddinxveense ondernemers die 
‘iets groots’ hebben verricht. In deze editie besteden we aandacht aan de carrosseriebouwer Dirk Verheul.
Jet van Herwaarden neemt ons in de derde bijdrage mee naar het lezen en voordragen in het negentiende-
eeuwse Waddinxveen. Het Waddinxveense leesgezelschap is eerder in dit blad aan de orde geweest, maar
nu wordt uitgebreider stil gestaan bij wat de leden lazen en waarover ze spraken. Zo krijgen we een goed 
beeld van de culturele belangstelling van de meer ontwikkelde inwoners van ons dorp aan het begin van
de negentiende eeuw.
Ten slotte vind u een korte beschrijving van één van de eerste gemeentemonumenten van de hand van
Wim Vergouw, één van onze vertegenwoordigers in de monumentencommissie.
Dit eerste nummer van 2016 is samengesteld door een kleinere redactie. Luit Bloem heeft na twee jaar 
besloten een punt achter zijn redactionele arbeid te zetten. Hij kon zich helaas niet vinden in de redactionele 
aanpak. Hiermee verliezen we een redactielid dat met meerdere artikelen een zeer gewaardeerde inbreng 
heeft gehad. Luit schreef over het leven van Jacob van Tol, de bouwgeschiedenis van de Immanuelkerk, de 
schaakvereniging en samen met Rob Kempkes over de geschiedenis van het meubelbedrijf met die naam.
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Wat brengt mensen ertoe binnen de hervormde 
kerk een eigen kerkgemeenschap te stichten, dát 
is de hoofdvraag in de artikelen waarin aandacht 
is besteed aan het ontstaan van de vereniging 
‘Wet en Evangelie’. In het eerste artikel van deze 
reeks werd Leen Vroegindeweij aan u voorgesteld, 
als gedreven dominee een belangrijke exponent 
van de Gereformeerde Bond en van bevindelijke 
richting binnen de hervormde kerk. Verder is stilge-
staan bij het streven van verschillende hervormde 
dominees naar meer inhoudelijke en bestuurlijke 
invloed op het Waddinxveense protestants-chris-
telijk onderwijs. Het vorige deel sloot af met de 
oprichting van een Hervormde Schoolvereniging 
op 30 maart 1936.
De schoolstrijd die hierna losbarstte zou het 
onderwerp zijn van het tweede artikel in een reeks 
van drie. Het lukt echter niet binnen de opgelegde 

Klassenfoto van de school aan de onderweg, toen P. Lijklema hoofd der school was (van 16 augustus 1921 tot zijn overlijden op 14 oktober 1937).

1 De Lageronderwijswet van 1878 (die in 1880 in werking trad) onderscheidde openbare en bijzondere scholen: “Lagere 
  scholen, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk door de gemeenten of het Rijk worden gedragen, zijn openbare, alle 
  andere bijzondere scholen”.
2 ‘Onvoltooid verleden tijd’, 125 jaar Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen, 1868-1993.

Hoe een aanvraag voor een eigen hervormde school tweedracht zaait in ker-
kelijk en politiek Waddinxveen.

Piet Smit

Kerkelijke onrust aan de Gouwe (vervolg)

De schoolstrijd

redactionele beperkingen aan de hele schoolstrijd 
voldoende aandacht te besteden. Daarom gaat 
deze bijdrage niet verder dan tot het moment 
dat aan het gemeentebestuur wordt gevraagd de 
middelen voor een eigen hervormde school ter 
beschikking te stellen. De politieke strijd die daarna 
volgt, is het onderwerp van een latere bijdrage.

Protestants, niet kerkelijk
De stichting van de eerste christelijke school (1868) 
in Waddinxveen was een particulier initiatief van 
gedreven protestantse burgers die vonden dat hun 
kinderen protestants-christelijk onderwijs moes-
ten krijgen. Dat werd dus een bijzondere school 
waarvan de exploitatie voor rekening kwam van de 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder-
wijs1. Uit de geschiedenis van de vereniging2 valt 
op te maken dat men streefde naar één vorm van 
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protestants-christelijk onderwijs voor alle protes-
tantse gezindten zonder een speciale binding met 
een der kerken, het begrip kerk hier in de beteke-
nis van het instituut kerk en niet van een bepaalde 
kerkelijke richting. Zo lezen we in ‘Onvoltooid 
verleden tijd’, als de discussies met ds. Van der Wal 
(1902) aan de orde zijn: “Hij (de eerste voorzitter 
van de vereniging P. Rupke, red.) heeft als voorzit-
ter alle jaren die de school bestaat, kerk en school 

gescheiden trachten te houden, …”3. En tijdens 
een buitengewone vergadering in 1932 wijst de 
voorzitter ds. Looze erop: “…dat we een vereniging 
hebben, die zich stelt op een grondslag naar Gods 
woord, naar de opvatting van de ‘Drie Formulieren 
van Eenigheid’, van de Gereformeerde Kerken; 
derhalve scholen van ‘Gereformeerde Belijdenis’, 
zonder te zijn kerkelijke scholen.”4

Dit streven, protestants-christelijk zijn zonder bin-
ding aan (een van de ) kerken, lag ten grondslag 
aan het verzet tegen al te grote bemoeienis van de 
diverse predikanten, in het bijzonder die van her-
vormde huize. Die bemoeienissen werden gezien 
als pogingen de invloed van een bepaalde kerk te 
vergroten met als mogelijk gevolg een bedreiging 

voor het voortbestaan van de vereniging. 
Tot ds. Vroegindeweij het strijdperk betrad, was er 
weliswaar ‘gedoe’ over het protestants-christelijk 
onderwijs in Waddinxveen, maar dat was vooral 
bestuurlijk gedoe. Duidelijke aanwijzingen dat het 
streven van hervormde dominees hun greep op 
het protestants-christelijk onderwijs te vergroten 
ook massaal werd ondersteund door hervormde 
ouders, zijn niet gevonden. Het lijkt er eerder op 
dat ouders hun kinderen gewoon stuurden naar de 
school die hun het beste uitkwam. Dat kon ook een 
openbare school zijn. Dat laatste vond overigens 
geen genade in de ogen van de hervormde domi-
nees. Zo hebben we eerder kunnen lezen dat Leen 
Vroegindeweij in Hervormd Waddinxveen van 14 
maart 1936 de hervormde ouders opriep hun kin-
deren toch vooral naar een protestants-christelijke 
school te sturen.

Onrecht ongedaan maken
Gaat het niet bovenlangs, op bestuurlijk niveau, 
dan maar onderlangs via de verenigingsdemocra-
tie, moet Leen Vroegindeweij gedacht hebben. Hij 
laat dhr. T. Breedijk, ook bestuurslid van de Vereni-
ging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 
een brief bezorgen waarin onder meer het voorstel 
is opgenomen bij de bestuurssamenstelling reke-
ning te houden met de kerkelijke gezindte van de 
ouders van de schoolgaande kinderen. Het voorstel 
wordt, zoals we eerder lazen, op de jaarvergade-
ring van 20 maart 1936 in stemming gebracht en 

De Brugkerk voor 1940

‘Het doel heiligt
de middelen’

3 Ibid. bldz. 15
4 Ibid. bldz 33. De term ‘Gereformeerd’ verwijst hier naar de naam van de protestantse kerken in Nederland ten tijde van de 
  reformatie.
5 Hervormd Waddinxveen, 28 maart 1936
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verworpen.
Dat is duidelijk tegen het zere been. Leen Vroegin-
deweij schrijft in Hervormd Waddinxveen van 28 
maart 19365 onder meer: “Om een voorstel, dat 
streefde naar recht en billijkheid, te kunnen verwer-
pen hadden zij voor meer dan driehonderd en vijf-
tig gulden stemsoldaten geworven om de Hervorm-
de ouders te overstemmen”. Later spreekt hij van 
huursoldaten. Met: “Laat nu niet één thuisblijven!”, 
roept hij alle hervormde voorstanders, niet alleen 
de ouders, op om te komen naar de vergadering 
van 30 maart 1936 waar een ‘Hervormde School-
vereeniging’ opgericht zal worden. 

Die voorstanders komen massaal. Leen Vroeginde-
weij maakt in Hervormd Waddinxveen van 4 april 
1936 gewag van 255 mensen die zich opgeven 
als lid van de op te richten Hervormde Schoolver-
eniging. Verder meldt hij dat er spontaan ongeveer 
260 kinderen worden opgegeven. Grote tevreden-
heid dus die hem doet opmerken: “Er behoeft en 
mag ook geen haat of vijandschap tegen anderen 
zijn.” Dat laat onverlet dat ‘de hervormden’ wel 
waakzaam moeten blijven. Leen Vroegindeweij: 
“Het spreekt vanzelf dat er pogingen zullen worden 
aangewend de ouders te bewegen hun handteek-
ening bij ons terug te komen vragen. Zij zullen 
ondervinden dat de Hervormden vasthouden aan 
hun gegeven woord en strijden blijven voor hun 
eigen school.” 
Ook geeft hij in dezelfde editie van 4 april alvast 
een schot voor de ‘gemeenteboeg’. “Als wij de 
medewerking krijgen waarop wij, volgens de wet, 
recht hebben dan kan, bij gunstig verloop, de Her-
vormde school begin 1937 D.V. worden geopend. 
De wettelijke eischen zijn o.a. volgens den secre-
taris van den Schoolraad, dat wij een lijst hebben 
van kinderen, die de openbare school bezoeken. 
Hoe lang, schrijft hij, eventueel van de openbare 
school overkomende kinderen die school bezocht 
hebben, doet niet ter zake”.
Het is overigens maar de vraag of het (ver)plaatsen 
van kinderen naar een openbare school om ze 
daarna naar de hervormde school te kunnen 
sturen wel volgens de ‘eischen van de wet’ is. De 
secretaris van de schoolraad, mr. J.J. Hangelbroek, 
bestrijdt dit. In zijn bericht aan het bestuur van het 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs noemt mr. 
Hangelbroek deze suggestie van ds. Vroegindeweij 
“misleidend”. Hangelbroek: “Wanneer men kinde-
ren van een bijzondere school naar de openbare 
school overplaatst met het kennelijk oogmerk om 

straks met behulp van die kinderen een nieuwe 
bijzondere school te stichten, dan ontduikt men de 
wettelijke bepalingen”
Voor een goed verstaander is hier geen woord 
Spaans bij. Wel voor de Hervormde Schoolvereni-
ging. In Hervormd Waddinxveen van 18 april lezen 
we woorden als “…grievende en onware beschul-
digingen door Mr. J.J. Hangelbroek aan het adres 
van hun Voorzitter Ds. L. Vroegindewey gericht…” 
en “… spreken hun diepe verontwaardiging over 
deze beleedigende en verzonnen beweringen 
uit…”.
Het tekent de sfeer: iedere tegenstander wordt 
genadeloos weggezet.

Verschillen uitvergroot
Er hoeft en mag dan weliswaar geen haat of vij-
andschap zijn tegen de anderen, Leen Vroeginde-
weij maakt er wel een conflict van tussen hervorm-
den en gereformeerden en plaatst de hervormden 
bovendien in de slachtofferrol. Aan hen is onrecht 
gedaan. Zij hadden gewoon recht op een extra be-
stuurszetel. En dat recht is aan hen onthouden door 
malversaties - zo wordt het door hem genoemde 
kopen van stemmen impliciet geduid - van de 
gereformeerden. 
Hij diept dat conflict verder uit door sterk in te 
zetten op het verschil tussen hervormd en gere-
formeerd. Dat is niet alleen nodig om hervormd 
Waddinxveen achter zijn idee van een hervormde 
school te verenigen, maar ook om te kunnen 
verklaren dat een nieuwe, bijzondere school 
volgens de wet te rechtvaardigen is. Zo schrijft hij 
in Hervormd Waddinxveen van 9 mei 1936: “…en 
moeten de Hervormden hun kinderen altijd maar 
aan Gereformeerde onderwijzers toevertrouwen 
met wien zij gansch niet één van geest of één van 
gevoelen zijn?” En verderop schrijft hij: “Het is toch 
genoegzaam bekend dat het ons gaat om principi-

De toen nog gereformeerde kerk met toren.

‘Wat zal sterker blijken
het Gereformeerde geld of 

het Hervormde recht?’
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eel ander onderwijs dan gereformeerden krachtens 
hun beginsel geven kunnen. (…) Voor het besef 
van ons Hervormden heerscht er in de Geref. Kerk 
een lichte en lichtvaardige geest aangaande de 
dingen die de eeuwige zaligheid en de weg daar-
heen raken.”
In latere edities van Hervormd Waddinxveen (16 
mei en 23 mei) zet hij de verhoudingen nog verder 
op scherp onder meer door de periode voor zijn 
aantreden te kwalificeren als oorlog tussen het 
bestuur en leden van de vereniging, een oorlog 
waaraan door zijn initiatieven een einde komt. 
Verder speelt hij de kaart van de maatschappe-
lijke ongelijkheid door de vraag te stellen: “Wat 
zal sterker blijken het Gereformeerde geld of het 
Hervormde recht?”6  

Het doel heiligt de middelen
Het Weekblad voor Waddinxveen besteedt op 9 
april 1936 aandacht aan de kwestie onder de kop 
“Dominé wil een eigen school”. Met onderkop-
pen als “Strijd in het Christelijk bevolkingsdeel van 
Waddinxveen” en “Misbruik van de wet” maakt 
het blad de positie meer dan duidelijk. Zo ana-
lyseert het weekblad de beweegredenen van de 
dominee als volgt: “Ds. kreeg zijn zin niet en verliet 
de vergadering met zijn kudde. Deze gevoelige 
nederlaag zette kwaad bloed bij ds. Vroegindeweij, 
het Christelijk Nationaal Onderwijs moest boe-
ten.” Verder wijst het blad fijntjes op de principiële 
ommekeer van de dominee. Nog op 4 april roept 
hij de hervormde ouders op om hun kinderen 
naar een van de Christelijke scholen te sturen, nu 
moeten ze hun kinderen naar een openbare school 
sturen om ze daarna volgens ‘de eischen van de 

wet’ over te laten gaan naar een nieuwe bijzondere 
school. Geconfronteerd met deze inconsistentie 
zegt ds. Vroegindeweij: “Hebt u wel eens over een 
sloot gesprongen? Dan gaat men eerst een eindje 
achteruit.” Voor Het Weekblad voor Waddinxveen is 
het duidelijk: “Het doel heiligt de middelen”.
Men kan zich overigens de moeilijkheden en de 
financiële gevolgen voor de gemeentekas voorstel-
len als maar voor korte tijd het aantal leerlingen op 
de beide openbare scholen met ongeveer tweehon-
derd toeneemt. Het is dit probleem dat vooral de 
aandacht krijgt in de Goudse Courant van 1 mei 
1936 en De Telegraaf van 9 mei 1936, als beide 
kranten aandacht besteden aan de schoolstrijd in 
Waddinxveen.. 

‘Schaamtelooze demagogie’
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs laat het publicitaire ge-
weld via de kerkbode van de Hervormde Kerk niet 
ongemerkt aan zich voorbij gaan en plaatst in het 
Weekblad voor Waddinxveen van 15 mei 1936 een 
ingezonden brief ondertekend door A. Jonkheid 
(vz.) en A. Vis Jr.7 (secretaris). Zij reageren op het 
geschrevene in Hervormd Waddinxveen van 9 mei 
en richten hun bezwaar vooral op het uitdiepen van 
de verschillen tussen hervormd en gereformeerd. 
“Eerst heeft Ds. Vr. pertinent verklaard, zoowel in 
eigen kring als ook tegenover de autoriteiten, dat 
de schoolkwestie met het beginsel niets te ma-
ken had, maar louter een organisatorisch verschil 
betrof.”, schrijven zij en maken verder duidelijk dat 
als de bestuursbezetting wel was gewijzigd, de-
zelfde scholen met dezelfde onderwijzers “…princi-
pieel wel goed en zuiver zijn geweest”. Volgens de 

P. Rupke, de eerste voorzitter
van de Vereniging voor
Christelijk Nationaal School-
onderwijs in Waddinxveen
(1868-1905)

Leden van de middenstandsverenigingen tijdens een voor ouden van dagen georganiseerde tocht. W.S. Buitelaar (knielend, 
vierde van links) en W. Buitelaar (knielend, uiterst rechts) waren beide bestuurlijk actief in de Hervormde Schoolvereniging. 
Bron: Kent u ze nog …de Waddinxveners
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Dit pand was in de tijd dat de schoolstrijd woedde, de hervormde pastorie

ondertekenaars vereist de geloofwaardigheid van 
de dominee dat, nu zijn plan is mislukt, hij het over 

een andere boeg moet gooien. “Nu moet het vuur 
van de kerkelijke hartstochten opnieuw worden 
aangeblazen…”. Ten slotte merken zij op dat “Het 
gemeenschappelijk aanvaarden der belijdenis…” 
een betere grond voor samenwerking is dan alleen 
het behoren tot de Hervormde Kerk. De taal van 
de brief is overwegend gematigd maar zij motive-
ren hun brief met de opmerking dat “…genoemd 
stukje (dat van 9 mei, red.) ten sterkste weerspro-
ken wordt, omdat het van a. tot z. druipt van 
schaamtelooze demagogie (volksvoorlichting)”. 
Voorwaar ook duidelijke taal.

Wantrouwen
De stellingen zijn dus duidelijk betrokken, het taal-
gebruik verhardt en de partijen betwijfelen elkaars 
motieven. De hervormde dominee en zijn volge-
lingen menen dat een eigen hervormde school 
eindelijk recht doet aan de hervormde, tot dan toe 
door de gereformeerden onderdrukte rechten, de 

tegenstanders menen dat de hele kwestie het ge-
volg is van de mislukte poging van Leen Vroegin-
deweij om de macht in het protestants-christelijk 
onderwijs over te nemen. Die tegenstanders vinden 
bovendien dat het onderscheid tussen hervormd en 
gereformeerd vooral wordt uitgediept om de ge-
reformeerden te diskwalificeren voor het onderwijs 
aan de hervormde kinderen.
Een laatste poging tot een voor alle partijen ac-
ceptabele oplossing te komen mislukt. De afspraak 
was dat een aanvraag van 160 hervormde leerlin-
gen voor de openbare scholen zou worden aange-
houden tot na een geplande bijeenkomst van de 
betrokken besturen, te houden onder leiding van 
burgemeester Troost. Toch worden die aanvra-
gen al voor de te houden vergadering ingediend 
waarmee het gemeentebestuur voor een voldongen 
feit wordt geplaatst. Burgemeester Troost hierover 
in de raadsvergadering van 17 september 1936: 
“Maar er was wantrouwen, hetgeen tot dwaalwe-
gen leidt”.
Op 2 juli 1936 verzoekt het bestuur van de Her-
vormde Schoolvereniging aan het gemeentebestuur 
voor de stichting van een eigen hervormde school 
geld of een gebouw beschikbaar te stellen.8 Het 
probleem wordt zo dus onderwerp van bespreking 
in de lokale politieke arena. <

Wordt vervolgd

6 Hervormd Waddinxveen, 23 mei 1936
7 A. Vis Jr. was in die tijd lid van de gemeenteraad voor de CHU, toen nog het politieke huis voor de hervormden
8 Een wonder ter gedachtenis, Vijftig jaar Hervormde Schoolvereniging Waddinxveen, samengesteld door N. Bakker
  en A.A.J. Korevaar; een eigen uitgave van de vereniging

Noot van de auteur:
Voor de citaten uit ‘Hervormd
Waddinxveen’ is gebruik 
gemaakt van de weergave 
hiervan in ‘Een wonder ter 
gedachtenis, Vijftig jaar 
Hervormde Schoolvereniging 
Waddinxveen’.

‘Maar er was wantrouwen, 
hetgeen

tot dwaalwegen leidt’
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E INFO@HOUTEX.NL

• EIKEN
• BEUKEN 
• KERSEN
• NOTEN
• TEAK
• BANGKIRAI
• AZOBE
• BILINGA
• MAHONIE
• MERANTI
• IROKO

•  WESTERN RED CEDAR
• OREGON PINE
• VUREN 
• GRENEN
• LARIKS
•  EN NOG VELE ANDERE     
 HOUTSOORTEN 
• PLAATMATERIAAL 
• MASSIEF HOUTEN      
   PANELEN

Houtex heeft de mogelijkheid te 
schaven tot 300 x 450 mm!

KENNIS, ERVARING, GROTE 
VOORRAAD EN EEN BREED 
ASSORTIMENT!

SCHAVERIJ | DROGERIJ | TRANSPORT
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Wie kent ze niet, de bedrijventerreinen met 
straatnamen als Europaweg, Nijverheidsweg en In-
dustrieweg, straatnamen zonder enige binding met 
de plaats waarin het bedrijventerrein ligt. Gelukkig 
gaat Waddinxveen dat anders doen. De straten van 
het nieuwe bedrijventerrein in Zuid-Waddinxveen 
gelegen vlakbij de A12, in het westen begrensd 
door de Plasweg en in het oosten door de Beijerin-
cklaan, krijgen namen van ondernemers die voor 
Waddinxveen grote betekenis hebben gehad. In 
deze bijdrage gaat het over de naamgever van de 
Dirk Verheulweg.

Dirk Verheul
Dirk Verheul, geboren op 10 maart 1876 in 
Zoeterwoude, komt via Heinenoord en Bleiswijk in 
1898 in Waddinxveen terecht. Hij is wagenmaker 
en trekt in bij het gezin van Pieter van Schraven-
dijk, die een wagenmakerij heeft op de hoek van 
de Kerkweg en de Dorpstraat. Twee jaar later, na 
het overlijden van de eigenaar Arie Littooy, huurt 
Dirk diens wagenmakerij in de Dorpstraat. De 
zaken gaan mede door zijn vakmanschap zo goed, 
dat hij in 1903 het huis en de werkplaats van de 

Het Groene Kruisgebouw aan de stationsstraat. Heel herkenbaar is de rode ‘V’ in de voorgevel © DJ Thuis

Dirk Verheul

Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam

Piet Smit

Dirk Verheulweg1

weduwe Littooy kan kopen, het pand waar nu 
rijwielhandel Wielaard is gevestigd.
Begin twintigste eeuw gaat de motortractie het 
overnemen van de paardentractie en worden 
rijtuigen vervangen door auto’s en bussen. In 1925 
levert Dirk Verheul zijn eerste vijf bussen aan de 
gebroeders Willem en Gerrit Buitelaar die vanuit 
Waddinxveen de ‘Autodienst Boskoop Rotterdam’ 
begonnen. 
De zaken gaan zo goed dat de oude werkplaats te 
klein wordt. Er komt een nieuwe fabriekshal aan 
de Kleikade van ruim 2000 m2 die in 1931 plaats 
biedt aan 84 man personeel. De bedrijfsnaam 
wordt in 1930 ‘N.V. Carrosseriefabriek Verheul’.
Bedrijf en techniek ontwikkelen zich verder. Carros-
serieën worden niet meer van hout maar van staal 
gemaakt en de omzet groeit gestaag. Zo wordt er 
in 1937 een grote order voor de ‘Gemeente Tram 
Arnhem’ binnengehaald. Verheul gebruikte voor de 
bouw van de trams een moderne, lichte construc-
tie die door de Arnhemse Courant lovend wordt 
beschreven.
In 1935 wordt een aanvraag ingediend voor 
het bouwen van een nieuwe fabriekshal aan de 

1 Deze bijdrage is gebaseerd op het artikel van C. Verlooij ‘Carrosseriefabriek Verheul, Opkomst en ondergang van een 
  concern’ dat is gepubliceerd in Het Dorp Waddinxveen van september 2012.
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Kleikade. Die aanvraag wordt afgewezen omdat er 
geen openbare aanbesteding is geweest en men de 
offerte van een Boskoopse aannemer onrealistisch 
laag vindt. Het bedrijf  bedenkt uiteindelijk een 
oplossing door in 1938 een bouwterrein te kopen 
langs de Henegouwerweg aan de Goudse kant van 
wat nu de A12 heet, een terrein, dat destijds nog 
tot het grondgebied van Waddinxveen behoorde. 
Op 15 november 1940 wordt de eerste steen ge-
legd voor wat later fabriek A zal heten (de vestiging 
aan de Kleikade wordt dan fabriek B).
Ook Dirk Verheul zelf gaat groter wonen. Hij laat 
in 1939 een huis bouwen aan de Kerkweg. waar 
later de Nederlandse Middenstand Bank nog was 
gevestigd.
De oorlog gooit niet alleen roet in het eten want 
die periode wordt benut voor de ontwikkeling van 
de zelfdragende buscarrosserie, een revolutie in de 
carrosseriebouw.
Het herstel na de oorlog verloopt mede door de 
grote inzet van het personeel voorspoedig. In 
1950, als het vijftigjarig bestaan groots wordt 
gevierd, werken er bij het bedrijf vijfhonderd werk-
nemers. Op 25 november 1955 komt er zelfs een 
derde fabriek, fabriek C, in Apeldoorn. Zo werken 
er in 1958 wel zeshonderd mensen bij het bedrijf.
Daarna zet het verval in. In 1960 worden de aan-
delen verkocht aan Assiociated Equipment Com-
pany Ltd., een Britse bussenbouwer die later wordt 
overgenomen door Leyland. Fiatimporteur Leonard 
Lang koopt de Apeldoornse vestiging.
Op 9 december 1970 gaat fabriek A in vlammen 
op. British Leyland bouwt op het terrein een nieuwe 
fabriek als hoofdvestiging van het bedrijf.
Dirk Verheul maakt de neergang niet meer mee. 
Hij overlijdt op 24 mei 1956 op tachtigjarige 
leeftijd.

Maatschappelijk
De mensen werkten graag voor Verheul. Al in 1937 
is er een personeelsvereniging, die met de directie 
onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden. In 
1946 komt er een pensioenregeling, in 1947 een 
sociaal fonds. Verder kende het bedrijf personeels-
verenigingen voor voetbal, schaken, tafeltennis en 
toneel.
De waardering van het personeel voor zijn werk-
gever kwam op een bijzondere manier tot uiting 
bij het vijftigjarig jubileum. Toen betaalde het uit 
eigen zak f 2400,- voor een gedenkraam, gemaakt 
door het Haarlemse atelier Bogtman. Het drieluik 
staat nu op een prominente plaats in het gemeen-
tehuis. Helaas heeft het college bepaald dat voor 
dit gedenkraam in het nieuwe gemeentehuis geen 
plaats meer is.
Dirk Verheul wilde ook iets tastbaars schenken aan 
de Waddinxveense gemeenschap. Ter gelegenheid 
van het vijftigjarig jubileum schonk het bedrijf het 
Groene Kruisgebouw aan de Stationsstraat. <

Boven: De Carrosseriefabriek
aan de Dorpstraat

Rechts: Rijtuig (Coupé?) gemaakt
door Verheul

Boven: Het fabriekscomplex aan
de Henegouwerweg (bij de A12)

Rechts: DAF/Verheul streekbus 88 
Oranjetip voor veerponten en
smalle wegen uit 1970, RTM,

Rotterdam. Bron: Jan Oosterhuis
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De Kist van het Waddinxveense leesgezelschap

Het leesgezelschap uit Waddinxveen behoort tot de 
gezelschappen waarvan wat uitgebreider gegevens 
over een langere periode bewaard zijn gebleven. 
Pas in de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
viel het doek voor dit gezelschap. De schriftelijke 
nalatenschap van het gezelschap werd door wijlen 
notaris In ‘t Hol in een inboedel aangetroffen en 
vervolgens aan het Streekarchief Midden Hol-
land overgedragen. Daar beschreven de dames 
De Jong-Steenland en Radstaat in grote lijnen de 
geschiedenis van de vereniging1.
Het archief bevat vier notulenboeken, veel inko-
mende en uitgaande post en aankondigingen 
van lezingen. Het rijke bronnenmateriaal kent wel 
zijn beperkingen. Na berichtgeving over de jaren 
1821-1822 zijn er over de periode 1823 tot 1864 
weinig gegevens bewaard gebleven. Vanaf 1864 
bevatten de notulen verslagen van de leesavon-
den en berichten over de verkoop van boeken en 

De negentiende eeuw was de gouden eeuw van de leesgezelschappen. Juist 
in de jaren twintig toen - na de Franse tijd - de rust weerkeerde, nam het 
aantal leesgezelschappen in Zuid-Holland toe. Tot de toen 112 leesgezel-
schappen in die provincie behoorde ook het Waddinxveense leesgezelschap, 
opgericht in 1820. Van veel leesgezelschappen kennen wij slechts het bestaan 
en hun korte bloei.

Jet van Herwaarden-
Rijlaarsdam

Voordragen en lezen in het
negentiende-eeuwse Waddinxveen

tijdschriften van het vorige leesseizoen.
Lezingen door leden en buitenstaanders weerspie-
gelen de aandacht voor literatuur en actualiteit. De 
aan- en verkooplijsten geven een beeld van wat 
een aantal burgers las. Sommige vrouwen lazen 
zeker mee, zij waren vanaf de jaren zestig van 
harte welkom op de lezingen, maar lid worden was 
aan mannen voorbehouden. 
 
De jaren 1821-1822
Omdat het Waddinxveense leesgezelschap hooguit 
twintig leden telde, kwam het in een huiskamer 
bijeen. De directeur van het gezelschap, G.H. 
Bloemendaal, hoofd van de dorpsschool, be-
richtte beknopt het verloop van de vergaderingen 
en administreerde zorgvuldig de afwezigen en 
laatkomers. Daaruit blijkt dat de absentie hoog 
was. De boetes op het verzuim waren een welkome 
aanvulling op het aanschafbudget. Drie stuivers 

1 C.J.Th. de Jong-Steenland en J.Radstaat, ‘Vereniging Het leesgezelschap te Waddinxveen’, Historisch Tijdschrift Het dorp 
Waddinxveen II (1994) 3, 82-92; 4, 106-113
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voor te laat komen en zes stuivers voor afwezig zijn 
was het tarief.
In samenspraak met de leden bepaalde directeur 
Bloemendaal welke boeken en tijdschriften werden 
aangeschaft. Boeken en tijdschriften waren duur, 
gezamenlijk lezen en collectieve abonnementen 
brachten uitkomst. De leden kregen de werken 
waarschijnlijk eens per veertien dagen thuisbe-
zorgd. Dat bespaarde hun een reis naar Gouda 
naar een boekhandel om een keuze te maken.
Een ledenlijst uit deze beginperiode ontbreekt, 
maar uit de notulen blijkt dat de schouten van 
Noord- en Zuid-Waddinxveen, de pastoor en de 
predikant lid waren. Tot de leden behoorden ook 
lieden als Spruijt, Blok en Van der Torren, on-
dernemers in de veenderij en de papierindustrie. 
Sommige leden waren niet-lezend lid: zij woonden 
de vergaderingen bij maar waren niet betrokken bij 
de roulatie van boeken en tijdschriften.
Opmerkelijk is het lidmaatschap van de in Leiden 
gepromoveerde jurist en Rotterdamse notabel Ja-
cob Reepmaker (1748-1828), dankzij zijn moeder 
Jacoba Catharina van Belle (1718-1798) onder 
andere ambachtsheer van Noord-Waddinxveen, 
die tegen het einde van zijn werkzame leven meer 
en meer tijd in het ambachtsheerlijk huis Souburgh 
doorbracht en daar zijn laatste adem uitblies.2

Reepmaker was een erudiet koopman die tot de 
patriottenpartij behoorde. Hij beschikte over een 
bibliotheek met ongeveer vijfduizend boeken. Na 
zijn dood werd de bibliotheek verkocht en dankzij 
de verkoopcatalogus leren we de samenstelling van 

zijn bibliotheek kennen: veel werken van auteurs 
uit de Franse en Duitse Verlichting. Hij las vooral in 
het Nederlands en het Frans; de catalogus van zijn 
bibliotheek bevat slechts drie Engelse werken.3

Waarom was hij lid? Wilde hij na een actief leven 
nog op de hoogte blijven van actuele zaken of trok 
hem het gezelligheidsaspect dat zo’n belangrijk 
bestanddeel was in het genootschappelijk leven? 
Voor hem gold zeker niet het argument van velen 
om voor weinig geld veel te lezen als drijfveer om 
lid te worden. 

2 Cees Verlooij, ‘De familie Reepmaker, Een notabele familie met honderd jaar invloed in Waddinxveen’,
  Het Dorp Waddinxveen, september 2015
3 De catalogus van de bibliotheek bevindt zich in het familiearchief-Reepmaker in het Stadsarchief van Rotterdam: GA 
  Rotterdam, inv. 146/61; www.ericpalmen.nl → blogs → ‘Struinen in een achttiende-eeuwse boekenkast’: Eric Palmen over de 
  bibliotheek van Jacob Reepmaker.

Vergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de Oude Lutherse kerk te Amsterdam, 1791.
Gravure van omstreeks 1791. Maker onbekend.

Lid van het eerste uur: Mr. Jacob Reepmaker 1748-1823



15  I  Het dorp Waddinxveen

Voordrachten
68 pagina’s telt het eerste notulenschrift over de 
jaren 1821-1822, met steevast de beschrijving van 
het verloop van de leesavonden: een korte uitwis-
seling van gedachten over aan te schaffen boeken 
en tijdschriften, gevolgd door een voordracht van 
een van de leden met als afsluiting een gezellig 
samenzijn. Tijdschriften verschenen regelmatig en 
boeken zagen veelal in afleveringen het licht.
In periode 1821-1822 betroffen de voordrachten 
vooral de mens. De openingslezing was van schout 
en notaris De Lange uit Zuid-Waddinxveen met 
het onderwerp: ‘Hoe noodzakelijk het is, dat de 
mensch aan zijn bestemming beantwoordt, om 
daardoor algemeen heil te bevorderen’. De pas-
toor en de dominee spraken over bescheidenheid, 
het schadelijke van hoogmoed, goed en kwaad. 
Schoolhoofd Bloemendaal onderstreepte de voor-
treffelijke waarde van het kind. Andere voordrach-

ten gingen over ‘De mens en de natuur’, ‘De mens 
en zijn handelingen’, ‘De mens beschouwd in de 
kring zijner werkzaamheden’, ‘De bestemming 
van de mens om nuttig werkzaam te zijn voor zijn 
medemens’ en ‘De onsterfelijkheid van de mens’.
De Bijbel kwam slechts ter sprake waar de mens 
weer tot leven kwam, zoals bij de opwekking van 
een jongeling te Nain en de opwekking van Laza-
rus door Jezus. Speelser waren voordrachten over 
het kaartspel en een merkwaardige droom. Een ze-
kere P. Blok gaf met behulp van een aardglobe de 
beweging der aarde weer. Aardrijkskundige kennis 
speelde tot halverwege de eeuw zowel op school 
als in huis een veel grotere rol dan geschiedenis. 
Waarschijnlijk werden de leden geïnspireerd door 
het verloop van de vergaderingen van de Maat-
schappij tot het Nut van het Algemeen4, waar lezin-
gen de hoofdmoot der bijeenkomsten vormden. De 
Waddinxveners ondersteunden zeker de doelen van 
het Nut, maar vonden zoals blijkt uit latere notulen 
de afdracht aan het Hoofdbestuur in Amsterdam te 
hoog. De armen steunen en het bijleren van kennis 
en spaarzaamheid zou de elite decennia later op 
eigen wijze aanpakken.

Boeken
In 1821 waren er zestien boeken en vijftig tijd-
schriften in omloop. In 1822 deden 57 tijdschriften 
en 26 boeken de ronde. Er circuleerde geen enkel 
stichtelijk werk, wel één dichtbundel, een verzame-
ling gedichten van Jacob van Dam (1785-1865): 
een landbouwer en veearts uit Aarlanderveen die 
het landelijk leven bezong. Het beroep van de 
dichter en de nabij gelegen woonplaats waren 
waarschijnlijk de redenen tot aanschaf.
Ook het aantal romans was spaarzaam. De lezers 
waren er nog niet mee vertrouwd. Het genre 
roman was pas in de achttiende eeuw ontstaan en 
werd argwanend en kritisch bekeken. Het lezen van 
een roman was iets dat tot verloren ogenblikken 
moest worden beperkt. Te veel lezen van romans 
zou luiheid kunnen bevorderen en de jeugd en 
zeker ook de vrouwen op verkeerde gedachten 
brengen.

De roulerende romans van twee verlichte schrijvers, 
Mr. Willem Kist (1758-1841) en Adriaan Loosjes 
(1761-1818), vielen nauwelijks onder de categorie 
roman. De stijl van Kist was op z’n minst wijdlopig 
te noemen wat niet wegnam dat de lectuur van de 
in januari 1821 aangeschafte tetralogie (serie van 
vier boeken) Eduard van Eikenhorst, zijne huisge-
nooten en vrienden zoveel enthousiasme teweeg-
bracht, dat men in juni 1821 Kists debuutroman 
over de landjonker van Blankenheim aanschafte; 
in 1822 volgde bovendien nog de aanschaf van 
De Egyptische tooverstaf of karakterschetsen en 
tafereelen des menselijken levens, dat in drie delen 
verscheen. Kist was zich bewust van zijn beperkin-
gen als romanschrijver, maar onder de dekmantel 
van een roman droeg hij verlichtingsidealen uit. 
Verdraagzaamheid, het verstand gebruiken om 
jezelf, je medemens en de maatschappij beter te 
maken, was het uitgangspunt. Kist zette zich scherp 
af tegen kerk en adel. 
Ook in de romans van Adriaan Loosjes, wiens boe-
ken - voorlopers van de historische roman - zich 
afspelen in de zeventiende eeuw, zijn de hoofdper-
sonen de spreekbuis van de verlichte opvattingen 

‘Na de afloop der verdere gewone werkzaamheden
is bij de wet bepaalde tijd genoegelijk en aangenaam 
doorgebragt en is hierop de vergadering behoorlijk

gescheiden’
Vaste slotzin na elke vergadering

4 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ‘t Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen
  (“departementen”), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap 
  te bevorderen. De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één van de grootste verdiensten van 
  de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Lid van het eerste uur: Mr. Jacob Reepmaker 1748-1823

Twee verlichte schrijvers,
Mr. Willem Kist (1758-1841) en 
Adriaan Loosjes (1761-1818). 
Bron: Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren



van de schrijver. In de roman Hillegonda Buisman 
diende deze ideale vrouw en moeder God en 
vaderland. Haar geloof was een ondogmatisch, 
praktisch christendom. Zij keerde zich tegen katho-
lieken en gereformeerden.
Vertalingen uit het Duits gaven de toon aan. 
De Duitse predikant Friedrich Philipp Wilmsen 
(1770-1831) schreef over een zekere Eugenia, 
onderwijzeres aan een meisjesschool, die dankzij 
een goede opvoeding en een zuiver godsgeloof 
ondanks tegenslagen respect en bewondering 
wist af te dwingen. Modern was de aanschaf 
van een bloemlezing uit het werk van Jean Paul 
(pseudoniem van Johann Paul Friedrich Richter; 
1763-1843). In Duitsland stond deze auteur in die 
tijd op gelijke hoogte met Goethe en Schiller. Hij 
beïnvloedde schrijvers als Kist en Loosjes.
Reisbeschrijvingen waren favoriet. In Wandelingen 
in een gedeelte van Gelderland leerde de auteur 
Isaak Anne Nijhoff (1795-1863) zijn lezers de 
historische dimensie van de omgeving van Arnhem 
kennen. In Geheimzinnige toebereidselen tot eene 
boertige reis door Europa schreef Arend Fokke 
Simonsz (1755-1812) vermakelijke reisavonturen. 
Ook hier waren het met name vertalingen uit het 
Duits die de leden van het leesgezelschap kennelijk 
wensten. De Nederlandse vertaling door Jan Wil-
lem Jacobus Steenbergen van Goor (1778-1856) 
van de door Christian August Fischer (1771-1829) 
uitgegeven en becommentarieerde (maar niet ge-
schreven) Reise von Livorno nach London biedt de 
lezer een curieus relaas over de streken en plaatsen 
waar de reis over land langs voert, waarbij de 
bewerker af en toe de gelegenheid te baat neemt 
van zijn afwijkend standpunt kond te doen. Het 
eveneens uit het Duits vertaalde Rome en deszelfs 

bewoners van Johann Ludwig Wilhelm Müller 
(1794-1827) biedt een relaas in brieven waaruit 
eens te meer de geest der Verlichting spreekt.
Op zijn oude dag boekstaafde de theoloog-peda-
goog August Hermann Niemeyer (1754-1828), 
hoogleraar in Halle, in vijf delen herinneringen aan 
reizen die hem in diverse Duitse landen, Engeland, 
Frankrijk en Nederland hadden gebracht, waarvan 
het vierde deel aan zijn Reis mijner wegvoering 
naar Frankrijk in den jare 1807 is gewijd: herinne-
ringen aan zijn gijzelaarsschap. Wereldwijd strekte 
het encyclopedisch relaas van de Duitse geograaf-
zoöloog-filosoof Eberhard August Wilhelm [von] 
Zimmermann (1743-1815), die overigens vooral 
door zijn studies over de geografische verspreiding 
van zoogdieren bekendheid verwierf.
Populair waren beschrijvingen van reizen naar het 
Heilig Land, waarvan in deze context een wel heel 
bijzonder uit het Duits vertaald specimen wordt 
genoemd: een vrome roman, geschreven door 
Gerhard Friedrich Abraham Strauss (1786-1863) 
- niet te verwarren met David Friedrich Strauss 
(1808-1874), de atheïstische auteur van Das Leben 
Jesu. Alleen al de titel verraadt een eigensoortige 
benadering: Helon’s bedevaart naar Jerusalem, met 
in de Duitse titel de nadere toevoeging ‘honderd-
negen jaar voor de geboorte van onze Heer’.
Zich verplaatsend in Helon, een jonge en vrome 
jood uit Alexandrië die de heilige dagen in Jeru-
salem wil meemaken, schetst de auteur een beeld 
van de periode tussen het einde van de boeken 
der Makkabeeën en de geboorte van Christus, de 
joodse context dus van de komst van de Zaligma-
ker.
Dat het een bijzonder boek was, blijkt wel uit de 
hoedanigheid van de betrokkenen bij de Neder-
landse uitgave. De vertaling was van de hand 
van de dichteres Antonia [Kleyn-]Ockerse (1763-
1828), die al eerder een werk van deze Strauss 
had vertaald. Het woord vooraf was verzorgd door 
niemand minder dan de Nederlandse dichter en 
theoloog, oud-minister Johannes Henricus van der 
Palm (1763-1840). Het geheel was van aanteke-
ningen voorzien door de vooraanstaande Leidse 
theoloog Joannes Clarisse (1770-1846).

Actualiteiten
Dezelfde Van der Palm hield op 20 december 
1820 voor de Leidse afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschap-
pen een herdenkingsrede ter nagedachtenis van 
zijn jong gestorven collega-theoloog/hoogleraar en 
dichter Elias Annes Borger (1784-1820), waar-
van de uitgave meteen door het Waddinxveense 
Leesgezelschap werd aangeschaft. De betreurde 
Borger had twee vrouwen in het kraambed verloren 
en was in diepe melancholie acht maanden na het 
overlijden van zijn tweede vrouw gestorven.
Een andere aanschaf sleepte de lezer mee in de 

De Duitse predikant Friedrich Philipp Wilmsen (1770-1831) schreef meer dan alleen romans.
Hier een koperets uit Handbuch der Naturgeschichte für die Jugend und ihre Lehrer, aber auch

zu jedem anderen Lehrbuche der Naturgeschichte brauchbar. Bron: The Prints Collector
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avonturen van een Nederlandse militair in Franse 
dienst, Antonie Johan Pieter Storm de Grave 
(1788-1864), deelnemer aan de krijgsbedrijven in 
Spanje (1808-1814). In een boek over Napoleon, 
waarin de keizer zelf zijn mening gaf over tegen-
standers en veldslagen, liet de auteur, Napoleons 
Ierse dokter Barry Edward O’Meara (1786-1836), 
de lezer smullen van sappige details.
Opvallend is dat het Leesgezelschap van Wad-
dinxveen, in tegenstelling tot 56 andere leesgezel-
schappen, niet intekende op de beschrijving van de 
Nederlandse watersnood in januari 1820, waarin 
de ramp waterstaatkundig werd toegelicht met een 
nuttige overzichtskaart van de dijkdoorbraken in 
het rivierengebied. Wel droegen Zuid- en Noord-
Waddinxveen bij aan de collecte voor de slachtof-
fers: resp. ƒ 75,- en ƒ 160,57 Overigens overtrof 
het naburige Boskoop ze verre met ƒ 447,60. 

Tijdschriften
Tot 1830 was het aanbod van tijdschriften over-
zichtelijk. Daarna brachten nieuwe methodes 
van produceren een groei in het titelaanbod. Van 
zevenhonderd titels in 1830 steeg het landelijk 
aanbod naar drieduizend in 1900. In de verza-
meling van het Waddinxveense leesgezelschap 
bevonden zich vijf tijdschriften, in volgorde van 
beginjaar van verschijning: Vaderlandsche Letteroe-
feningen, met vanaf 1813 de toevoeging Tijdschrift 
van konsten en wetenschappen (1761-1876); 
Euphonia: een weekblad voor den beschaafden 
stand (1814-1829); Mnemosyne: mengelingen voor 
wetenschappen en fraaije letteren (1815-1828)5; 
Amsterdamsch, vanaf 1822: Algemeen Letterlie-
vend Maandschrift (1817-1850) en De Weegschaal 
(1818-1832).
Vaderlandsche Letteroefeningen was een product 
van de Verlichting van de doopsgezinde gebroe-
ders Loosjes en ontpopte zich tot een van de meest 
toonaangevende literair-culturele tijdschriften. 
Euphonia, ‘weekblad voor den beschaafden stand’, 
bracht veel recensies en vertalingen van Engelse 
literatuur. De vrijzinnige Utrechtse Evangelisch-
Lutherse predikant Johannes Decker Zimmerman 
(1785-1867) - leerling van de hiervoor genoemde 
Arend Fokke Simonsz. en bewonderaar van Das 
Leben Jesu van Strauss en de geschriften van de 
Franse sciëntist Ernest Renan (1823-1892) - schreef 
het vol. Decker Zimmerman schreef overigens ook 
nogal eens in de Vaderlandsche Letteroefeningen. 
Na zijn overlijden werd een levensbericht verzorgd 
door opmerkelijkerwijs Ferdinand Domela Nieu-
wenhuis. De ware beschaving lag volgens Decker 
Zimmerman niet in de modegrillen van de aristo-
cratie, maar in Oudhollandse burgerdeugden.
Mnemosyne stond onder redactie van met name de 

breed georiënteerde jurist Hendrik Willem Tydeman 
(1778-1863) en veelschrijver Nicolaas Godfried 
van Kampen (1776-1839). Het was een reeks voor 
het bovenste spectrum van wat tegenwoordig wordt 
genoemd ‘hoger opgeleiden’ en bevatte naast 
voordrachten en verhandelingen poëtisch mengel-
werk. Het Amsterdamsch/Algemeen Letterlievend 
Maandschrift behoorde tot de toonaangevende 
bladen en werd in leesgezelschapsverband veel 
aangeschaft. De later zo vermaarde Everhardus 
Johannes Potgieter (1808-1875), in 1821 net naar 
Amsterdam verhuisd, loste als dertienjarig jongetje 
met succes allerlei puzzels uit het blad op.
De Weegschaal was opgericht door verlichte 
Nederlanders die hartstochtelijk de ware vrijheid 
nastreefden. De titel verraadt een overwegend 
juridisch karakter, wat gezien de stichter en anima-
tor van het tijdschrift, Elias Carel d’Engelbronner 
(1779-1832), niet verbaast. Deze gepromoveerde 
Leidse jurist was tussen 1806 en 1812 rector van 
de Latijnse School in achtereenvolgens Zaltbommel 
en Middelburg, maar nam ontslag vanwege zijn 
benoeming tot Officier van Justitie bij de rechtbank 
in eerste aanleg te Goes. Nadat hij in 1817 we-
gens ambtsmisdrijf was ontslagen, bracht hij tussen 
1818 en 1821 zijn jaren door in de gevangenis 
van Gouda en verdiende na 1827 in Amsterdam 

5 Tussen 1829 en 1831 voortgezet als Mnemosyne: mengelingen voor geschied- en letterkunde; in 1836 verschenen onder 
  de titel: Letter- en geschiedkundige mengelingen.

Isaak Anne Nijhoff (1795-1863).
Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
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zijn brood als consulterend rechtsgeleerde; vanaf 
1828 was hij - huisvriend van hoofdredacteureige-
naar Jacob Willem van den Biesen (1797-1845) 
- bovendien medewerker van het Algemeen Han-
delsblad. Opvallend is dat deze voorvechter van de 
‘ware vrijheid’ en onvervaard voorstander van de 
vrijheid van drukpers vanaf 1830 in de Belgische 
kwestie de Koninklijke lijn volgde, zodat het ook 
weer niet zo verbazingwekkend is dat hij zich tegen 
de ministeriële verantwoordelijkheid keerde.

Lezingen
Slechts twee lezingen uit 1838 bleven bewaard. 
Zij ademen tevredenheid met de bestaande orde 
waarin de voorzienigheid van God alles met wijs-
heid en goedheid regelt. De spreker toont zich 
nederig en haalt wijsheden uit een traktaat van het 
Nederlands Godsdienstig Genootschap. Een aan 
zijn ouders ongehoorzame jongeling die de aan-
geraden boodschap predikant te worden negeert, 
komt tot inkeer tijdens een stortbui in een verlaten 
kerk waar toevallig net ook de dominee aanwezig 
is. Bekering volgt. En wat moest onze vorst Willem I 
niet doorstaan voordat hij de geliefde en beminde 
vorst werd. Deugd wordt altijd beloond. De ge-
ringste spijs smaakt de arme deugdzame dagloner 
beter dan wat de overvloedige tafel aan de god-
deloze rijke biedt. Ook in de tweede lezing wordt 
op hetzelfde thema voortgeborduurd. De strenge 
winter bracht de rijke de weldaad om de arme te 
ondersteunen.

Conclusie
De periode na 1822 biedt behalve de twee lezin-
gen weinig primair bronnenmateriaal. Slechts de 
toespraak van C.C. Regt bij het 75-jarig bestaan 
van de leesvereniging biedt enig inzicht in de 
vroege geschiedenis ervan. Het gezelschap groeide 
en week uit naar de bovenkamer van de Sint Joris 
Doelen. In de jaren 1846-1847 stond het leesge-
zelschap er slecht voor. Ongetwijfeld droegen de 
hoge leeftijd van de spil van de vereniging, het 
schoolhoofd Bloemendaal, en de slechte econo-
mische toestand daartoe bij. De opleving kwam 
vermoedelijk in de jaren vijftig dankzij de nieuw be-
noemde notaris A.N. Molenaar en hoofdonderwij-
zer J.W. Regt, vanaf 1849 de opvolger van hoofd 
Bloemendaal.
Toch vormen de twee kleine notulenschriften uit de 
beginperiode een goede afspiegeling van de geest 
in het zojuist ontstane Koninkrijk. De Waddinx-
veense elite las boeken en tijdschriften in de geest 
van de late verlichtingsperiode. In godsdienstige 
zin ademt het gezelschap een verdraagzame geest: 
dominee en pastoor waren beiden lid. Evenals de 
spreker uit 1838 onderstreepten zij de aanvaarding 

Noot van de
redactie
Mevrouw van Her-
waarden heeft een 
uitgebreide literatuur-
lijst opgesteld waarop 
werken staan die door 
het leesgezelschap 
werden gelezen. Ruim-
tegebrek maakte het 
echter niet mogelijk 
om de lijst in deze 
editie op te nemen. 
Belangstellende verwijs 
ik naar de website van 
onze vereniging waar 
deze lijst wel geraad-
pleegd kan worden.

van de maatschappelijke orde. Zo had de elite zich 
eerder, omstreeks 1816, tegen de Zwijndrechtse 
Nieuwlichters gekeerd, die zich - met als maat-
schappelijk gesproken voornaamste aanhanger 
de plaatselijke schout Dirk Valk - in Waddinxveen 
hadden gevestigd. Valk verloor zijn functie en de 
Nieuwlichters verdwenen via Puttershoek naar 
Polsbroekerdam. 
In 1856 schreef Regt in de Vaderlandsche Letter-
oefeningen een korte historische beschrijving van 
Waddinxveen. Regt maakte geen melding van de 
bloeiende papierindustrie en het droogleggen van 
de Zuidplas waar moderne landbouwbedrijven 
kwamen. De bevolking leefde er rustig en vreed-
zaam, grote ingrijpende historische gebeurtenissen 
gingen aan haar voorbij.6 Vanaf de jaren zestig 
nam de economische bedrijvigheid toe. Voor een 
aantal dorpsbewoners betekende dat een beter 
bestaan met meer vrije tijd en een opbloei van 
de leesvereniging. Er kwam een schaalvergroting 
maar de gebruiken uit de begintijd, het boetesys-
teem, de jaarlijkse verkoop van de roulerende tijd-
schriften en boeken bleef. Het gezellig samenzijn in 
de vorige decennia, vermoedelijk beperkt tot een 
pijpje en een praatje, veranderde van karakter. <

Voorblad eerste uitgave van Vaderlandse Letteroefeningen

6 SAMH, 501A60; J.W.Regt,Vaderlandsche Letteroefeningen,1856(2), Fragment uit een historische beschrijving van
Waddinxveen, 397-411.
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In de nieuwe Erfgoedverordening Waddinxveen 
2015 is geregeld dat er gemeentelijke monumen-
ten kunnen worden aangewezen. Dat gebeurt in 
drie fasen.
De eerste fase is een beoordeling door de gemeen-
telijke monumentencommissie. Daarin is het Histo-
risch Genootschap Waddinxveen vertegenwoordigd 
met twee leden. Die commissie beoordeelt een 
pand of object op onder meer zijn ontstaansge-
schiedenis, bouwstijl, uniciteit en bouwkundige 
staat en adviseert het college van burgemeester en 
wethouders. Het college neemt vervolgens een be-
sluit. Het is uiteindelijk de eigenaar die op vrijwil-
lige basis de voorwaarden accepteert die verbon-
den zijn aan de status van gemeentelijk monument. 
Inmiddels is voor een aantal panden en objecten 
de procedure volledig doorlopen en zijn er al 
meerdere gemeentelijke monumenten. De bedoe-
ling is om die monumenten in dit blad aan de 
lezers te presenteren.

“Waddinxveen heeft prachtige plaatsen en panden die waardevol zijn en een 
geheel eigen karakter en betekenis hebben”, aldus wethouder Cees Kroes in 
de brochure Gemeentelijke monumenten Waddinxveen

Wim Vergouw

Herenhuis Noordeinde 118 Waddinxveen
Een van de eerste gemeentelijke monumenten

Noordeinde 118
Als eerste is aan de beurt het herenhuis aan het 
Noordeinde, nummer 118. Dit voorname woon-
huis is gebouwd in 1889 zoals te lezen is boven de 
ingang. 
Het Noordeinde is een oude, middeleeuwse 
veendijk die de eeuwen van de veenwinning heeft 
getrotseerd en tot de droogmaking 1765 de oost-
grens vormde van de Noordplas. De oorspronke-
lijke boerderijplaatsen dateren uit de late middel-
eeuwen en zijn vaak op een verhoging aangelegd.
Na de drooglegging bood het Noordeinde 
opnieuw plaats aan landbouwbedrijven met hun 
gebouwen. Dat is vandaag de dag nog te herken-
nen aan het nog redelijk gaaf bouwlint met aan de 
westelijke zijde diverse boerderijen uit de acht-
tiende en negentiende eeuw. De Putteplas, gelegen 
tussen het Noordeinde en de Gouwe, werd pas in 
1872 drooggelegd.
Nummer 118 is gebouwd in de neorenaissancestijl. 
De hoofdmassa is niet diep en heeft een hoog en 
zeer voornaam voorhuis met aan de achterzijde 
een lagere uitbreiding. Aan de zuidzijde is een 
forse erker of serre aangebouwd.
De gevel van het hoge deel is aan de voorzijde 
met rijke ornamenten uitgevoerd, zoals speklagen 
in gekleurd metselwerk en segmentbogen van 
baksteen rollaag met aanzet- en sluitstenen boven 
statige, hoge kozijnen. De segmenten boven de 
bovendorpels van de kozijnen zijn versierd met 
sierlijk tegelwerk.
Het pand heeft een statige ingang met buitentrap, 
bordes en leuningen en dubbele entreedeur, naar 
de hoger gelegen begane grondvloer (bel-etage). 
Boven de entree, op de eerste verdieping, bevindt 
zich een sierlijk, uitkragend balkon op consoles 
met openslaande deuren.
De voortuin met oprijlaantje en bebouwing is nog 
redelijk origineel.
Het pand is waarschijnlijk gebouwd als buitenwo-
ning omdat het voor agrarisch gebruik ongeschikt 
is. Qua statuur en uitstraling behoort het samen 
met de hoeve Vredenburgh aan de Plasweg tot
de rijkste en voornaamste panden van de ge-
meente.<

Het besproken pand. Bron: D.J. Thuis
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VERENIGINGSNIEUWS

 

VAN HET BESTUUR

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het HGW wordt gehouden op woensdag 20 april
om 20.00 uur in de Rijnlandzaal van Hotel-Café-Restaurant De Unie bij de Hefbrug.
De stukken voor deze vergadering zijn vanaf begin april te raadplegen op de site: www.hgwaddinx-
veen.nl. Het bestuur roept u op deze mooie website regelmatig te bezoeken. U treft er zeer interessante 
informatie en beelden. Elke week staat er “de foto van de week” op. 
Na de vergadering zal de heer L.(Bert) Witte een lezing geven over De overgang van stadsgas naar 
aardgas in de jaren zestig.

Zichtbare geschiedenis
Op 4 februari jl. is de tweede vertelbank met fotopaneel (bij de oude begraafplaats) door onze burge-
meester onthuld. Waarschijnlijk nog dit voorjaar zullen de volgende twee vertelbanken met fotopanelen 
(aan de Nesse en aan het begin van de Zuidkade) worden geplaatst.
Het HGW is zeer verheugd dat het gemeentebestuur medewerking wil verlenen om in 2016 en 2017 
nog vier vertelbanken te plaatsen.
Er is al contact met een nieuwe donateur die een flinke donatie wil doen. U begrijpt, voor donaties 
voor de resterende banken met fotopanelen houden we ons aanbevolen!

Verheul glas-in-loodramen
Het gemeentebestuur heeft onze vereniging schriftelijk meegedeeld dat de prachtige glas-in-lood-
ramen van Verheul, die nu in de hal van ons gemeentehuis staan, niet meegaan naar het nieuwe 
gemeentehuis. Het HGW beraadt zich over een nieuwe locatie. Suggesties zijn altijd welkom.
 
Digitaliseren kwartaalblad
Sinds 2014 wordt ons kwartaalblad digitaal opgeslagen. Het HGW wil graag de edities van voor 2014 
ook digitaal archiveren. We zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die de bladen wil scannen en 
digitaal opslaan. Lijkt dit voor u een leuke klus (er komt twintig jaar plaatselijke geschiedenis aan u 
voorbij!) neem dan contact op met onze penningmeester, penningmeester@hgwaddinxveen.nl.

Oproep
Onze fotoredacteur Dick-Jan Thuis heeft al veel beeldmateriaal van Waddinxveen verzameld. Toch 
duikt er gelukkig nog regelmatig een mooie foto of folder op als er in particuliere verzamelingen wordt 
geruimd. Bent u ook aan opruimen toe, denk dan aan het HGW als het historisch foto- en foldermate-
riaal betreft. Neem even contact op met onze fotoredacteur (dj.thuis@planet.nl).

Nieuwe leden
A. Verbree
J. Versluis
H.M. Molenaar-van Rooijen
H.J. de Jong
Nelly Visser
A. Tol
M.C. Haagsman
D. Smith
T.J.G. Both-van ’t Slot
A. Verboom.

In memoriam

Jaap in ’t Hol

Vlak voor het sluiten van deze editie bereikte ons het droevige bericht dat
oud-notaris Jaap in ‘t Hol is overleden.

De heer In ‘t Hol, die 89 jaar is geworden, was in 1993 medeoprichter en vervolgens
de eerste voorzitter van ons Genootschap. Zijn verdiensten voor het HGW zijn aanleiding

geweest hem bij zijn afscheid als voorzitter het erelidmaatschap te verlenen.
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Historisch Genootschap Waddinxveen

De burgemeester en onze voorzitter 
samen op de bank. Bron: H. Broer
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D.C. van Doorn

D. de Waardt

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.



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, ver-

sterkt 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 aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


