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Redactioneel

Ds. Leen Vroegindeweij correspondeerde al jaren met een dame uit Rotterdam toen hij zich ging verloven met 
de dochter van een bestuurslid van de Gereformeerde Bond en referendaris bij het kabinet van de Koningin. 
De leden van de hervormde kerkenraad spraken van ‘verkeerdheden’, maar verbonden er geen consequen-
ties aan. De Provinciale Kerkvergadering dacht daar anders over en schorste ds. Vroegindeweij voor twee 
jaar. U leest hierover in het laatste artikel van de reeks over Kerkelijke onrust aan de Gouwe.
Wie waren de mensen die bijdroegen aan de geschiedenis van Waddinxveen en hoe beleefden zij wat er in 
hun tijd in Waddinxveen gebeurde? Om die vraag te beantwoorden worden oudere Waddinxveners geïnter-
viewd. Coby van Doorn-Visser had een vraaggesprek met Hans Geel, een geboren verhalenverteller en niet 
voor niets erelid van ons genootschap.
In de derde bijdrage vertelt Jet van Herwaarden ons over de leescultuur van de ‘elite’ van ons dorp in
de tweede helft van de negentiende eeuw. Haar bijdrage is niet alleen een interessant onderdeel van de 
Waddinxveense geschiedenis maar laat ons ook (hernieuwd) kennismaken met de Nederlandse literatuur-
geschiedenis uit die tijd.
De laatste bijdrage gaat over Louis Dobbelmann en de Waddinxveense periode van het bedrijf dat deze 
naam droeg. Een van de straten van het nieuwe bedrijventerrein bij de A12 gaat de naam Louis Dobbel-
mannweg dragen.
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Op 14 december 1988 kopte het Weekblad voor 
Waddinxveen: “Dominee hield van twee vrouwen” . 
Deze titel stond boven het artikel dat de scriptie van 
Jan de Bas besprak over de oprichting en eerste vijf 
jaren van de Hervormde Kiesvereeniging (HKV).1 
Het was een nogal commercieel gedreven kop die 
weinig van doen had met het wel en wee van de 
HKV. De vraag is of de relatie die dominee Leen 
Vroegindeweij onderhield met twee dames van 
wie een zijn verloofde was, vermeld had moeten 
worden. De scriptie ging immers over de HKV. 
De ingezonden brieven die volgden op de publi-
catie van het artikel gingen vooral over wat er over 
die relatie was geschreven en bijvoorbeeld niet 
over de belangrijke rol die de schoolstrijd heeft 

De Brugkerk tijdens de bouw van de hefbrug. De brug werd in 1936 opgeleverd

1 Jan de Bas, De Hervormde Kiesvereeniging te Waddinxveen 1935 tot 1940, 1988

In de jaren dertig van de vorige eeuw golden er andere normen dan nu, 
zeker voor de verhouding der seksen en dominees hoorden het goede voor-
beeld te geven. 

Piet Smit

Kerkelijke onrust aan de Gouwe (slot)

De schorsing

gespeeld bij de ontwikkeling van de HKV. De schrij-
vers van de brieven verdedigden de in hervormd-
gereformeerde kring nog steeds gewaardeerde 
dominee en trachtten hetgeen er was gebeurd min 
of meer te bagatelliseren.
In de bespreking van de omstandigheden die 
leidden tot de oprichting van de Vereniging Wet 
en Evangelie mag een nader onderzoek naar de 
eerder genoemde relaties van ds. Leen Vroegin-
deweij echter niet ontbreken. De terugkeer van de 
dominee na zijn schorsing vormde immers een van 
de overwegingen van een aantal hervormd-gere-
formeerden om een eigen hervormde gemeente te 
beginnen.
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De brieven
Leen Vroegindeweij was op 18 september 1937 
net verloofd toen de vader van zijn verloofde, J.L. 
Verbeek Wolthuys2, achttien brieven ontving die zijn 
toen nog aanstaande schoonzoon had geschreven 
aan mejuffrouw K. Ketting, verpleegster in Rot-
terdam. Deze correspondentie begon al in 1933 
toen Leen Vroegindeweij nog in Wilnis stond en 
was kennelijk alarmerend genoeg voor Verbeek 
Wolthuys om onmiddellijk in actie te komen.
Hij haalde, nota bene op zondag, zijn dochter uit 
Waddinxveen, nodigde voor 20 september een 

delegatie uit van de hervormde kerkenraad om 
kennis te nemen van de inhoud van de brieven en 
organiseerde, ook op 20 september, een ‘verhoor’ 
van Leen Vroegindeweij op zijn werkplek waarbij 
ook inspecteur van politie Kersten aanwezig was. 
Laatstgenoemde had daarvoor opdracht gekregen 
van de hoofdcommissaris. Tijdens dat verhoor 
erkende Leen Vroegindeweij dat hij die brieven had 
geschreven.

De Waddinxveense delegatie die op 20 septem-
ber de heer Verbeek Wolthuys bezocht, bestond 
uit de ouderlingen G. Zijdeman en C. Bil, diaken 
T. Brouwer, de burgermeester en de (hervormde) 
locoburgermeester.3 De brieven werden aan deze 
delegatie voorgelezen.
Waar gingen die brieven over? Ik heb ze niet 
kunnen terugvinden en moet dus volstaan met 
de kwalificaties die anderen er aan gaven. En die 
logen er niet om.
In een brief aan de hervormde kerkenraad van 25 
januari 1938 - hij schrijft die brief omdat hij de 
kerkenraad in de behandeling van de zaak tekort 
vindt schieten - kwalificeert Verbeek Wolthuys de 
brieven als ‘pornografisch[e]’. Verder schrijft hij 
onder meer: “Ds. L. Vroegindeweij durfde het te 
bestaan zijn intens vuile brieven eene geestelijke 
strekking toe te kennen zooals het “Bijbelsche 
Hooglied”’. Verder citeert hij uit een van de brieven 
van Leen Vroegindeweij aan mejuffrouw Ketting: 
“als je het aan mij over laat ga ik zoo met je door”.
Nu was Verbeek Wolthuys, als vader van een ge-
kwetste dochter nog emotioneel betrokken bij zijn 
waardering van de brieven, maar ook in de classis 
Gouda en in de Provinciale Kerkvergadering Zuid-
Holland is men duidelijk in de beoordeling van de 
zaak. De scriba van de classis, de heer Schimmel, 
kwalificeert in een brief van 15 november 1937 de 
kwestie als een ‘vuil zaakje’ en in de notulen van 
de Provinciale Kerkvergadering Zuid-Holland van 
23 november 1938 worden termen gebruikt als 
‘obscene brieven’, ‘ongeoorloofde verhouding’ en 
‘onzedelijk handelen’.
Dat het om meer ging dan alleen een theologische 
gedachtewisseling moge ook blijken uit hetgeen 
mejuffrouw Ketting zelf schreef: “(…)dat hij van mij 
gehouden heeft en ik van hem(…)”.4

De brieven waren dus echt geschreven en konden 
naar de maatstaven van die tijd, zeker voor een 
dominee, niet door de beugel.

Hervormd Waddinxveen
Hoe ging de Hervormde Kerk van Waddinxveen 
om met deze zaak? 
In een brief van 10 februari 1938 richt een comité 
van bijna twintig verontruste hervormde gemeente-

“Ds. L. Vroegindeweij durfde het te bestaan zijn intens vuile 
brieven eene geestelijke strekking toe te kennen zooals het 

‘Bijbelsche Hooglied’”

2 J.L. Verbeek Wolthuys maakte deel uit van het bestuur van de Gereformeerde Bond, was ouderling in Den Haag en werkte 
  als referendaris bij het Kabinet van de Koningin.
3 De naam wordt niet genoemd maar  de kwalificatie ‘hervormd’ duidt op de heer Herfst.
4 Brief van 17 januari 1938 gericht aan dominee Steenbeek, voorzitter van de classis.

Ds. Leen Vroegindeweij.
Bron: De domineesfamilie Vroegindeweij (I) door A.J. Terlouw 
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leden zich tot de classis. De leden van het comité 
vinden dat de kerkenraad niet adequaat handelt. 
In de handtekeningen onder de brief zijn onder 
meer de volgende namen te herkennen: Jongen-
burger (kerkvoogd), A. de Ruiter, De Joode, P. van 
den Berg, A. Vis Jr., Yska, J. Möhle, Heijkoop, A. de 
Jong en C. van de Berg. De handtekeningen van 
Zijdeman, Bil en T. Brouwer, leden van de delegatie 
die op 20 september Verbeek Wolthuys bezocht, 
ontbreken. In de brief doet het comité onder meer 
verslag van de wijze waarop ‘de brievenzaak’ door 
de kerkenraad is aangepakt.
Op 21 september komt het college van ouderlin-
gen en diakenen (geen officiële vergadering van 
de kerkenraad) in de consistorie bij elkaar om het 
verslag aan te horen van wat de eerder genoemde 
delegatie op 20 september had vernomen. Die 
bijeenkomst liep echter anders dan verwacht en 
ouderling Zijdeman kreeg fors de wind van voren. 
Het comité schrijft: “Groot zal echter de verras-
sing voor broeder Zijdeman geweest zijn, toen hij, 
naar ons ter oore kwam, ontvangen werd met vele 
scheldwoorden. Hij was een lasteraar, heulde met 
de Gereformeerden, enz.” De gemoederen raakten 
zelfs zo verhit dat een diaken zich genoodzaakt 
voelde ds. Wouter Vroegindeweij5, die bevond 
zich kennelijk in de pastorie, er bij te halen. Laatst 
genoemde deed tevergeefs pogingen om de heer 
Zijdeman tot andere gedachten te brengen. Het 
comité: “…tot heden blijft broeder Zijdeman bij zijn 
bezwarend getuigenis, dat al wat hij uit genoemde 
brieven van Ds. L. V. gehoord of gelezen heeft ‘erg 
meer dan ergerlijk is’” De heer Zijdeman bevestigt 
deze lezing in zijn brief aan de classis van 1 febru-
ari 1938 waarin hij niet alleen een aantal vragen 

beantwoordt maar ook zijn verslag doet van de 
gebeurtenissen op 21 september. Bovendien maakt 
hij in die brief duidelijk dat hem het leven zuur 
gemaakt wordt omdat men hem van kwaadspreke-
rij beschuldigt. Hij verzoekt de classis daarom zijn 
brief niet bij de stukken te voegen en zijn naam niet 
te vermelden: “(…)want zij maken mij het leven zoo 
bitter”. 
De voltallige kerkenraad komt eerst op 23 septem-
ber nog onder voorzitterschap van Leen Vroeginde-
weij bijeen om de zaak te bespreken. Men besluit 
af te zien van een eigen onderzoek naar de be-
twiste interpretatie van de brieven en accepteert de 
verklaring van hun dominee dat de betekenis van 
de brieven als ‘geestelijk’ verstaan moet worden.
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 
23 september: “Over de moeilijkheden gerezen 
door de verkeerdheden van de predikant, wordt de 
geheelen avond gesproken. Aan het eind verklaren 
de acht broeders er prijs op te stellen den predikant 
met zijn gebreken te behouden”. Op die verklaring 
zijn de broeders niet meer teruggekomen. Ook de 
eerder genoemde brief van Verbeek Wolthuys van 
25 januari 1938, waarin hij de kerkenraad nog 
eens uit de doeken doet wat er aan de hand is en 
wat er volgens hem van de kerkenraad verwacht 
wordt, doet de heren niet van gedachten verande-
ren. Behandeling heeft kennelijk ook geen priori-
teit. De brief wordt voor het eerst genoemd in de 
notulen van de vergadering van 12 maart 1938 en 
pas in de vergadering van 22 maart voorgelezen. 
Van een bespreking is niets terug te vinden.
Op zaterdag 25 september vertrekt Leen Vroegin-
deweij geheel onverwachts naar Zeist een bericht 
achter latend dat hij op medisch advies een half-
jaar verlof moet nemen. Uit de behandeling van de 
zaak in de classis en in de Provinciale Kerkvergade-
ring blijkt dat hij zich onder behandeling van een 
psychiater heeft gesteld.
De kerkenraad moge eendracht uitstralen, in de 
gemeente is die eendracht ver te zoeken. Het 
eerder genoemde comité is daarvan een illustratie 
maar er zijn meer aanwijzingen. In de kerken-
raadsvergadering van 12 maart 1938 wordt een 
brief behandeld, ondertekend door vele gemeente-
leden, waarin men de kerkenraad verzoekt broeder 
Zijdeman niet meer te laten voorlezen in de kerk. 
Deze en andere brieven zouden verstuurd zijn 
vanuit de pastorie. De discussie is lang en hevig, 
maar de conclusie is dat er geen reden is om 
aan het verzoek te voldoen. Tijdens de volgende 

5 Ds. Wouter Vroegindeweij was in die tijd predikant te Reeuwijk en fungeerde tijdens de kerkenraadvergadering van
  7 oktober 1937 (zijn broer Leen was net met ziekteverlof gegaan) als consulent. De broeders verzochten de classis of
  Wouter consulent mocht blijven, maar dat verzoek werd afgewezen. Het werd ds. Damste. 

“Aan het eind verklaren de acht broeders er prijs op te stellen 
den predikant met zijn gebreken te behouden”

Hoofdbestuur Gereformeerde Bond in de Nederlands Her-
vormde Kerk. Staand, tweede van links J.L. Verbeek Wolthuys. 
Bron: website van Martijn de Groot, ‘De gereformeerden’ 
Over de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland 
(GKN) en gereformeerd zijn nu
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vergadering, die van 22 maart, meldt ouderling Bil 
onder meer dat de vader van Leen Vroegindeweij, 
Jan Vroegindeweij, in de pastorietuin beledigd is. 
Al deze zaken vormen voor de broeders aanleiding 
na te gaan hoe zij met deze uitingen van verdeeld-
heid om moeten gaan. Zij beloven elkaar naar 
buiten te zwijgen, op geen enkele uitdaging meer 
te reageren en onderlinge bezwaren in de verga-
dering te bespreken en niet eerst de publiciteit te 
zoeken. Men hoopt zo de rust in de gemeente weer 
te laten keren. Dat blijkt ijdele hoop te zijn want al 
tijdens de vergadering van 1 april 1938 worden 
enkele overgangen naar de Gereformeerde kerk 
besproken.
Net als bij de schoolstrijd waren er ook in deze 
zaak voor- en tegenstanders van ds. Leen Vroegin-
deweij. Duidelijk is dat de kerkenraad partij koos 
voor zijn dominee en de ogen sloot voor wat er 
werkelijk aan de hand was en op die manier ver-
zuimde te handelen zoals van een verantwoordelijk 
kerkbestuur verwacht had mogen worden. Het is 
op zijn minst merkwaardig dat men op 23 septem-
ber 1937 de zaak behandelde met ‘de verdachte’ 
als voorzitter.
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat 
de sfeer binnen de kerk al vergiftigd was door de 
schoolstrijd die begon in 1936 en als voorlopig re-
sultaat had dat de eerste aanvraag voor een eigen, 
hervormde school op 13 september 1937 werd 
afgewezen door de Raad van State.6 

De schorsing
De classis zou de eerst aangewezen instantie moe-
ten zijn om de zaak te behandelen, zeker omdat 
de kerkenraad dit naliet. De classis doet inderdaad 
onderzoek, ook naar andere verhalen en berichten 
over Leen Vroegindeweij, maar worstelt met de 
vraag of de zaak naar tucht en opzicht behan-
deld moet worden of dat de ziekte het primaire 

uitgangspunt dient te zijn. Men bouwt weliswaar 
een dik dossier op, maar slaagt er niet in tot een 
concrete uitspraak te komen. 
Op de vergadering van de Provinciale Kerkver-
gadering Zuid-Holland van 10 maart 1938 staat 
een aanvraag van ds. Leen Vroegindeweij (van 22 
februari 1938) op de agenda om hem per 1 april 
1938 emeritaat te verlenen wegens ziekte. Omdat 
de tuchtzaak door de ziekte nog niet aan de orde 
is geweest, vraagt de Provinciale Kerkvergadering 
aan de classis of de afhandeling van de zaak zou 
kunnen leiden tot afzetting of dat de classis tot een 
ander besluit zal komen.
De Provinciale Kerkvergadering besluit op haar 
vergadering van 11 april dat de uitkomst van de 
procedure zou kunnen leiden tot een afzetting en 
neemt de zaak daarom over. Leen Vroegindeweij 
wordt voorlopig vanaf 1 april geschorst en voor de 
vergadering van 5 mei uitgenodigd om zijn ziens-
wijze te geven. Hij kan dan echter niet aanwezig 
zijn wegens ziekte. Daarom wordt de zaak uitge-
steld tot de vergadering van 23 september. 
Tijdens die bijeenkomst besluit men er de vol-
gende dag een buitengewone vergadering aan te 

Burgermeester Troost hier bij zijn installatie in 1920

6 Het Dorp Waddinxveen, jrg. 24, nr. 2, juni 2016

‘Ds. Vroegindeweij 
contra burgermeester 
Troost’, staat er boven 
een verslag in de ru-
briek rechtszaken van 
de Goudse Courant 
van 14 december 
1937. Wat was het 
geval? Naar aanlei-
ding van de brieven 
die Leen Vroeginde-

weij had geschreven en waarvan de inhoud 
op 20 september 1937 aan onder meer 
burgermeester Troost bekend was gesteld, 
had laatstgenoemde Leen Vroegindeweij 
verboden nog godsdienstonderwijs te geven 
op de openbare scholen.
Dat schoot broer Wouter Vroegindeweij in 
het verkeerde keelgat. Hij schreef een brief 
op poten aan burgermeester Troost waarin 
hij de maatregel van de burgervader 
beneden peil noemde en waarin hij hem 
roddelen verweet.
Troost deed vervolgens aangifte van 
belediging. De Rotterdamse rechtbank 
behandelde de zaak en kwam tot een 
veroordeling van vijf gulden subsidiair een 
dag hechtenis.

Ds. W(outer)
Vroegindeweij 
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wijden en de beraadslaging van 23 september te 
gebruiken als voorbereiding. In die vergadering 
beschikken de leden over alle relevante stukken 
zoals de kopieën van de brieven en de verklaring 
van Verbeek Wolthuys over zijn verhoor van 20 
september 1937 in aanwezigheid van een inspec-
teur van politie. 
Tijdens de buitengewone vergadering van 24 
september 1938 worden aan Leen Vroegindeweij 
onder meer de volgende vragen gesteld: Heeft u 
gedurende vier jaren een ongeoorloofde verhou-
ding gehad met juffrouw Ketting, heeft u in het bij-
zijn van Verbeek Wolthuis en een politie-inspecteur 
erkend de brieven geschreven te hebben en erkent 
u daarmee onzedelijk gehandeld te hebben?
De Provinciale Kerkvergadering besluit na be-
oordeling van de stukken en de antwoorden van 
Leen Vroegindeweij de Waddinxveense dominee te 
schorsen van 24 november 1938 tot 23 november 
1940 met verlies van traktement.
In de notulen van de Waddinxveense kerkenraad 
is te lezen dat Leen Vroegindeweij de vergadering 
van 30 november 1940 weer voorzit.

Slot
De prediking van de dominee, de schoolstrijd die 
leidde tot tweedracht in de hervormde gemeente 
en in de politiek en de geruisloze terugkeer na een 
periode van twee jaar schorsing, vormden voor een 

Bronnen
• Notulen Provinciale Kerkvergadering Zuid-Holland, Nationaal Archief, Den Haag, Provinciaal
   Kerkbestuur van Zuid-Holland en Zuid-Hollandse Synode, nummer toegang 3.18.53, inventarisnummer 
   26B
• SAMH, De zaak Ds. L. Vroegindeweij, predikant te Waddinxveen, 1937-1938, 1937-1938
   (Bestanddeel 0563. 141) van 0563 Archief van de classis Gouda van de Nederlands Hervormde kerk, 
   1617-1950, 1617-1950 (Archief), 
• Notulen kerkenraad Hervormde Kerk Waddinxveen, periode 1934-1940. Ik dank Teunis de Kruijf en 
   Arie van Putten voor de plezierige medewerking die ik heb gekregen bij het inzien van de notulen.

groep hervormde Waddinxveners de overwegingen 
om de Vereniging Wet en Evangelie op te richten. 
In een reeks van vier artikelen heb ik getracht de 
omstandigheden die ten grondslag lagen aan de 
laatste drie genoemde overwegingen te schetsen 
op basis van door mij uitgevoerd archiefonderzoek. 
Vergunt u mij nog twee opmerkingen. 
De les is al vele malen geleerd en zal nog vaak ge-
leerd moeten worden, maar het beste resultaat be-
reik je met echt onderhandelen. Het is mijn stellige 
overtuiging dat er genoeg mogelijkheden waren 
om met behoud van één vereniging voor christelijk 
onderwijs de hervormde richting meer ruimte te ge-
ven en zo een schoolstrijd te vermijden. Angst voor 
verlies van invloed, onvoldoende kennis van de 
mogelijkheden die de Lageronderwijswet bood en 
een de behoefte het eigen gelijk ten koste van alles 
te willen realiseren, hebben veel schade aangericht 
binnen de Waddinxveense gemeenschap. Zelfs nu 
nog raakt deze materie een gevoelige snaar bij 
nazaten van de actoren uit die tijd.
Een tweede opmerking betreft de behandeling 
door de kerkenraad van ‘de brievenzaak’. Het 
onvermogen, of zo u wilt de onwil om in deze 
zaak echt verantwoordelijkheid te nemen, heeft het 
vertrouwen in de leiding van de Hervormde kerk zo 
ernstig beschadigd, dat afscheiding of verlaten van 
de kerk op een andere wijze onvermijdelijk was. <

Groepsfoto (vermoedelijk 1937) met op de voorste rij, A. Vroegindeweij (hulpprediker van 1 oktober 1937 tot 1 april 1938) 
tweede van links, G. Zijdeman (vierde van links) en ds. Leen Vroegindeweij (tweede van rechts)
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Hans, we kennen elkaar al jaren en tutoyeren 
elkaar daarom. Je bent medeoprichter van het 
Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW). 
Kan je wat vertellen over de begintijd?1 
Die oprichting is een kleine historie op zich. Corrie 
de Jong-Steenland verbaasde zich in 1992 over het 
ontbreken van een Waddinxveense oudheidkamer. 
Een agrarisch en houtbewerkersdorp moest toch 
waardevolle spullen kunnen tonen? Zij schreef 
daarover in het Weekblad voor Waddinxveen. Dat 
maakte de geesten wakker, ook die van de leden 
van de gemeenteraad en van burgemeester Van 
der Linden. Die wist notaris In ’t Hol te bewe-
gen voorzitter van een op te richten historische 
vereniging te worden. Hij stemde daarmee in op 
voorwaarde dat ik vicevoorzitter zou worden. Corry 
de Jong, de initiatiefneemster dus, werd secretaris.

Dat moet  een drukke tijd geweest zijn.
Ik had het razend druk als adjunct-directeur van 
de Christelijke Scholengemeenschap voor Mavo/
Lbo De Wadde, maar ja, ik had al zo het één en 
ander voor de gemeente gedaan en was daarvoor 
in 1992 koninklijk onderscheiden, dus ik voelde 
me wel verplicht. Er werden meer bestuursleden 
aangezocht; opmerkelijk: geen van allen geboren 
Waddinxveners. We kregen de beschikking over 
een commissiekamer in het gemeentehuis, ook 
een enkele ambtenaar hielp mee en zo gingen we 
van start. De notaris wist precies hoe dat moest, 
een stichting of een vereniging oprichten. Op 24 
april 1993 –Waddinxveen bestond 760 jaar – was 
het Historisch Genootschap Waddinxveen (HGW) 
een feit. Velen waren enthousiast en werden lid. Er 
kwamen een redactie voor een kwartaalblad, een 
tentoonstellingcommissie, een ledenwerfcommissie 
en zelfs een commissie archeologie.

Hoe ben je  in Waddinxveen verzeild geraakt 
en hoe ontstond je betrokkenheid bij diverse 
activiteiten?
Je raakt soms zo maar ergens verzeild. Meer 
dan vijftig jaar heb ik naast mijn schoolwerk als 
hobby verhalen vertellen gehad, die me overal in 

Hans Geel zoals veel mensen
hem kennen. De opname stamt uit 
1999.

Het voormalige Regthuys, van waaruit Hans Geel vele 
verhalen optekende. Bron: P.K. Smit

Coby van Doorn-Visser

Hans Geel
Een geboren verhalenverteller

het land. Ik heb in de ruim vijftig jaar honderden 
optredens achter de rug. Zo trad ik eens op voor 
een bijeenkomst van de Christelijke Boeren- en 
Tuindersbond Holland Brabant. Daar vroeg men 
mij welk beroep ik uitoefende. Ik was toen net 
geslaagd voor de hoofdakte van de kweekschool. 
Of ik geen zin had op een te starten school te gaan 
lesgeven: de Christelijke Landbouwhuishoudschool 
De Rank in Waddinxveen. Dat was in 1960. We 
waren in het begin met drie vaste leerkrachten: de 
directrice gaf kookles, een lerares naaldvakken en 
ik gaf de algemeen vormende vakken. 

Hoe was de sfeer op de Huishoudschool?
Heel goed, zo goed dat de lerares naaldvakken 
mijn echtgenote is geworden.
Waddinxveen had toen een zeer energieke 
burgemeester, de heer Van der Hooft. Die was 
aanwezig bij de opening van de school, waarvoor 
ik een spel had geschreven. Hij vond dat prachtig 
en sindsdien heeft hij me voor alles en nog wat 
ingeschakeld: het feest van 150 jaar koninkrijk, 
de 25ste verjaardag van de bevrijding, het zilveren 
jubileum van Koningin Juliana. Ik  schreef en regis-
seerde de openluchtspelen voor de schooljeugd, 
organiseerde, optochten en tentoonstellingen. De 

Wie waren de mensen die bijdroegen aan de geschiedenis van Waddinxveen 
en hoe beleefden zij wat er in hun tijd in Waddinxveen gebeurde? 
Om die vraag te beantwoorden worden oudere Waddinxveners geïnterviewd. 
Coby van Doorn-Visser had een vraaggesprek met Hans Geel.

1 http://hgwaddinxveen.nl/wordpress/?page_id=7
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burgemeester vroeg me ook mee te werken aan 
de 4 meiherdenking en daarbij een gedicht voor te 
dragen. 

Daar heb ik je jarenlang bezig gezien. 
Na het vertrek van burgemeester Van der Hooft 
heb ik nog veel meer op touw kunnen zetten, zoals 
bij het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. En 
elke volgende burgemeester vroeg me voor 4 mei. 
Ik heb veertig jaar aan de herdenking meegewerkt. 
In 2005 hebben leerlingen van het Coenecoop 
College mijn taak overgenomen. Dat was voor mij 
bijzonder omdat die school min of meer een voort-
zetting was van de school waar ik ooit begon. De 
huishoudschool ging namelijk over in ‘De Wadde’ 
en die ging weer op in het Coenecoop College. Bij 
die school was ik tot mijn pensioen locatieleider.

Was je opgeleid om die evenemen-
ten te organiseren?
Ik heb het geluk gehad  voor 
onderwijzer te mogen leren op 
de Hervormde Kweekschool van 
Amsterdam. De directeur, J.W. van 
Hulst, later bekend als politicus 
en hoogleraar pedagogiek, 
vond dat ik goed kon vertellen 
en bood tijdens de opleiding 
de gelegenheid mijzelf ook op 
andere terreinen te ontwikke-
len. Ik speelde toneel en met 
anderen maakte ik cabaret. 
Ik mocht zelfs meedoen aan 
een jeugdprogramma van 
de NCRV. En zo ontdekte 
ik wat ik zoal te berde kon 
brengen. Overigens, die 
kweekschool aan de Plan-

tage Middenlaan in Amsterdam heeft dankzij de 
directeur een belangrijke rol gespeeld in de Tweede 
Wereldoorlog bij het redden van joodse kinde-
ren uit de ‘Hollandse Schouwburg’, die aan de 
overkant van de straat lag. School en Schouwburg 
gaan nu deel uitmaken van het Holocaustmuseum.

Jij hebt je verdiept in de Waddinxveense geschie-
denis en in die van de Tweede Wereldoorlog en 
daarover gepubliceerd. Maar ook op kerkelijk 
terrein ben je actief geweest. Waar heb je je 
inspiratie vandaan?
Die komt voort uit mijn jeugd. Ik ben in 1937 
geboren in Bussum in een gezin met meelevende 
ouders, een broer boven en een broer onder me. 
Mijn vader was vóór de oorlog bankemployé, maar 
hij werd gemobiliseerd en toen hij na de meida-
gen van 1940 terugkwam, was hij zijn werk kwijt 
en werd toen vertegenwoordiger bij een levens-
middelengroothandel. Mijn moeder was lerares 
naaldvakken, dat beroep oefende ze uit vóór haar 
trouwen en nadat haar zonen de deur uit waren. In 
de oorlog zat ze in een verzetsgroep. Voor belang-
rijke en gevaarlijke klussen nam ze mij mee. Ik was 
- als vier- en vijfjarige - haar bliksemafleider. Mijn 
oudste herinneringen zijn dan ook puur oorlogs-
herinneringen: aan ondergedoken Joden, huiszoe-
kingen, beschietingen, bombardementen. 
Mijn ouders waren ook kerkelijk actief; mijn vader 
was hervormd, mijn moeder gereformeerd, Sa-
men-op-weg avant la lettre dus. Ik zeg altijd: mijn 
moederkerk is de gereformeerde, mijn vaderkerk 
de hervormde. Met het samengaan van kerken 
heb ik geen enkele moeite. Ik leef nog steeds mee 
met activiteiten in de kerk en vertelde jarenlang 
verhalen op de zondagsschool van de Immanu-
elkerk. Het kerkelijk klimaat in onze Bussumse 
kerk was oecumenisch. Ik leerde behalve de eigen 
traditie ook de rooms-katholieke traditie kennen en 
de oosters orthodoxe met haar schitterende kerken 
en iconen.
Toen ik hier mee ging doen met 4 mei, begon ik 
me te interesseren voor de Waddinxveense oorlogs-
slachtoffers. Van nabestaanden kreeg ik vele verha-
len te horen. Zo kon ik zevenendertig slachtoffers 
opsporen. In de aula van de Oude Begraafplaats 
aan de Kerkweg staan hun namen vermeld. Voor 
die studie kreeg ik in 2010 de gemeentelijke leg-
penning. Ik heb ook vier boeken over Waddinxveen 
kunnen publiceren: twee met verhalen en twee 
over de Waddinxveense oorlogsgeschiedenis en de 
slachtoffers.

Ja, ik heb aan Waddinxveen heel veel te danken en 
mijn vrouw en ik zijn bijzonder blij dat we hier in 
1960 zijn neergestreken. <

Hans Geel met een aantal van 
zijn collega’s

DE cover van zijn boek Waddinxveense Verhalen
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Op 17 november 1863 werd in het Willemspark in Den Haag door Willem III de eerste steen gelegd van een nationaal 
monument om de terugkeer van Willem I in 1813 te herdenken. Bron: http://www.npogeschiedenis.nl/  

Was het nu in de Sociëteit of op een vergadering 
van het Leesgezelschap dat het idee werd geop-
perd het vijftigjarig bestaan van het Koninkrijk 
der Nederlanden (1863) te herdenken? Voorzitter, 
notaris Anthonie Nicolaas Molenaar (1819-1879), 
secretaris, hoofdonderwijzer Jacobus Wilhelmus 
Regt (1818-1873), en burgemeester, Gerret Willem 
Christiaan van Dort Kroon (1828-1903), bespra-
ken in ieder geval de aanpak van de feestviering in 
de oktobervergadering van 1863 van het Leesge-
zelschap. Regt kreeg het verzoek de dorpsgemeen-
schap bij de herdenking te betrekken. Voor de 
schoolkinderen zou hij een feest organiseren en 
voor de dorpsbewoners een toespraak houden in 
de Nederlands Hervormde kerk. Van Dort Kroon 
zou het dorp bij de plechtigheden in ’s-Graven-
hage vertegenwoordigen. In het door hem nieuw 

Hoe beperkt het bronnenmateriaal ook is, toch was dat ruim voldoende om in 
het eerste deel van deze serie een goed beeld te schetsen van het Leesgezel-
schap aan het begin van de negentiende eeuw. Voor de tweede helft van de 
negentiende en de eerste jaren van de twintigste eeuw geven de notulenboe-
ken 2 en 3 uitgebreid inzicht in het culturele leven van welvarende Waddinx-
veners.

Jet van Herwaarden

Het leesgezelschap in Waddinxveen, 1864-1914 (deel 2) 

aangeschafte notulenboek meldde Regt in decem-
ber 1863 de titel van zijn lezing: Wat de feesten in 
November mij te zien en te denken gaven.1 Ook bij 
de volgende nationale feesten was de steun van de 
Leesvereniging onmisbaar.

Regt en de Leesvereniging 
‘Mocht hij als mens niet zonder gebreken zijn, hij 
was een man boven velen, in het maatschappelijk 
leven niet zonder vlek of rimpel, hij was het vurigst 
en werkzaamst lid der vereniging’.2 Bij de afsluiting 
van het leesseizoen april 1873 stond voorzitter 
Molenaar stil bij de ‘bedenkelijke ongesteldheid’ 
van Regt, die zich als secretaris volledig inzette. In 
de herfst van 1873 stierf Regt en wegens zijn grote 
verdiensten werd hij op kosten van de gemeente 
begraven.3 Na het heengaan van Regt in 1873 

1 Notulenboek 2, 19 december 1863.
2 Notulenboek 2, 30 oktober 1873.
3 Jet van Herwaarden-Rijlaarsdam, ‘Jacobus Willem Regt (1818-1873), praktisch pedagoog in de polder’, 
  Het dorp Waddinxveen, Historisch Genootschap Waddinxveen 2014.4, 13-16; 2015.1, 5-9.

Het nationaal monument op
Plein 1813 in Den Haag.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, afdeling Gebouwd Erfgoed
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ontbreken in de notulen aantekeningen over de 
aanschaf en verkoop van boeken. Regt werd als 
secretaris opgevolgd door dominee Gerrit van der 
Pot CWzn (1842-1906), die vanaf 1865 als remon-
strants predikant in Waddinxveen functioneerde.
In 1870 had Regt de bloei van de vijftigjarige 
leesvereniging geschetst als een vriendschap-
pelijke filantropische instelling. Tijdens dat feest 
riep burgemeester Van Dort Kroon de leden op lid 
te worden van het Schoolverbond, een landelijke 
vereniging gericht op het bestrijden van school-
verzuim. Ieders lidmaatschap zou ‘Een waardige 
gedenkzuil ter ere van het vijftigjarige leesgezel-
schap’ zijn.4 Op vier na werd iedereen meteen lid 
van dat Schoolverbond, waarvan notaris Molenaar 
voorzitter werd. Al eerder had de Leesvereniging 
de Vereniging voor Volkswelvaart gestimuleerd, 
die lezingen en onderwijs voor jong- volwassenen 
verzorgde en een volksbibliotheek beheerde. In de 
jaren zestig volgde onder haar auspiciën de oprich-
ting van een spaarkas voor de arbeidende klasse. 
Op elke vergadering werd voorts een bijdrage 
gevraagd voor ‘Tabitha’, een vrouwenvereniging 
die zich bekommerde om de armen.

De huishoudelijke vergaderingen 
Molenaar en Regt bepaalden de gang van zaken. 
Vanaf hun komst in 1849 waren zij overal als 
voorzitter of secretaris/penningmeester bij het 
dorpsleven betrokken. Zo maakten het ziekenfonds 
van de chirurgijn/heelmeester Pieter Nourisse 

(1827-1895), het bestuur van de drooglegging van 
de Petteplas en de commissie van toezicht op het 
openbaar onderwijs gebruik van Molenaars kennis 
en kwaliteiten. Molenaar als voorzitter en Regt als 
secretaris zorgden in 1867 voor het reglement van 
de Spaarkas. Ook de herziening van het reglement 
van de leesvereniging was een kolfje naar de hand 
van Molenaar.5   
In 1876 verschenen in druk de vijfenveertig arti-
kelen voor de leden van de Leesvereniging. Leden 
waren verplicht om de brochure voor dertig cent 
aan te schaffen. Als lezend lid van een van de drie 
leeskringen kreeg je tijdschriften en boeken thuis 
bezorgd. ‘Dogmatische boeken’ - waarmee werd 
gedoeld op kerkelijk-religieuze geschriften - waren 

reglementair niet toegestaan. 
Stipt om zes uur begon de huishoudelijke vergade-
ring die aan de openbare bijeenkomst voorafging. 
Afwisselend in een ruimte in het Dorp of bij de 
Brug - resp. Noord- en Zuid-Waddinxveen - werden 
eerst de namen van de leden gelezen. Molenaar 
liet Regt zorgvuldig noteren wie te laat kwam of 
zonder bericht de vergadering verzuimde. De boe-
tepot werd ruim gevuld en vervolgens gebruikt om 
boeken aan te schaffen. Steevast volgde daarna 
de controle van de aantekenboekjes van de leden 
waarin ontvangst en verzending van de geleende 
literatuur werd bijgehouden. Na een discussie 
over de aan te schaffen boeken, de invulling van 
een feestelijke avond met zang, toneel en muziek 
of alleen een toneelstuk, werd de huishoudelijke 
vergadering afgesloten. In een andere zaal zaten 
de vrouwen - wier komst vaak bejubeld werd - en 
de niet-lezende leden dan al klaar voor de open-
bare bijeenkomst. De vrouwen waren onmisbaar 
en mochten wel lid zijn, maar niet meebeslissen en 
ontsnapten dientengevolge aan het boetestelsel.
Het verenigingsjaar kende een vaste opbouw. Van 
oktober tot april organiseerde het bestuur vijf of 
zes avonden. In januari werden de tijdschriften 
verkocht. De eindvergadering met de veiling van 
de boeken vond meestal eind mei of begin juni 
plaats. Dan werd ook de balans goedgekeurd en 
de contributie vastgesteld: die schommelde tussen 
de vijf en acht gulden per jaar. De grootste kosten-
post was de rekening van boekhandel en uitgeverij 

Van Goor uit Gouda en boekhandel Brinkman uit 
Amsterdam. Zaalhuur besloeg een vast bedrag, de 
rijtuigkosten varieerden en soms trakteerde het be-
stuur zichzelf op taartjes. De eindrekening, tussen 
de drie- à vierhonderd gulden vertoonde vaak een 
klein overschot. Notulist Regt beschreef de titels van 
boeken en tijdschriften die verkocht werden. Op-
volger ds. Gerrit van der Pot schonk meer aandacht 
aan de inhoud van de lezingen, maar vermeldde 
geen boektitels. Pas eind jaren tachtig krijgen we 
weer inzicht in het leesgedrag.6

Eind 1879 werd er intensief vergaderd. De gastvrije 
Molenaar, die de sprekers in zijn huis onthaalde en 
soms liet logeren, was dat jaar gestorven. Ds. Van 
der Pot gaf privéredenen aan voor zijn besluit af te 

4 Notulenboek 2, 17 februari 1870.
5 SAMH, Waddinxveen, 0501.15: Statuten en reglementen van de leesvereniging.
6 SAMH, Waddinxveen 0501.17: Lijsten met de op de algemene vergadering te verkopen boeken, 1887-1918.
7 Tjaard Barnard, ‘Vader en Zoon’, Ad Rem, Remonstrants Maandblad 21.8 (oktober/november 2010) 10-16. 

Moordrechtse schoolhoofd
Gerrit Bernardus Lalleman,
strijder tegen kinderarbeid en
betrokken bij de oprichting van
de Schoolbond.
Bron: http://www.regiocanons.nl/

‘Het leesgezelschap bestaat voor het merendeel uit de
achtenswaardigste inwoners uit het dorp en toelating moet
als een zeer vererende onderscheiding worden gezien’.20 
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treden. Hierbij speelde vermoedelijk de kerkelijke 
problematiek een rol. Vader Combertus Willem 
(1813-1891) en zoon Gerrit, beiden remonstrants 
predikant, worstelden met de remonstrantse keus 
in 1879 voor het modernisme. Vader Combertus 
legde zijn ambt neer, maar zoon Gerrit bleef als 
enige in het land tot aan zijn dood in 1906 de 
orthodoxie in Waddinxveen uitdragen.7 De remon-
stranten troffen tegen deze ‘laatste der orthodoxe 
Mohikanen binnen de Remonstrantse Broeder-
schap’8 geen sancties, liberaal als de kerk was.
Als hulde aan de vader kwam een voorstel meteen 
zoon Isaäc Molenaar (1852-1917), eveneens 
notaris, tot voorzitter te benoemen. Secretaris Van 
der Pot achtte dat echter reglementair onmogelijk. 
Hoewel Molenaar in de stemrondes triomfeerde, 
wees hij de benoeming van de hand. Zo werd 
Adolf Brandes (1849-1928), sedert 5 januari 
1874 opvolger van Regt als schoolhoofd aan de 
Brug, voorzitter, en Kornelis van der Torren Korszn 
secretaris. In dezelfde vergadering wilde Kornelis 
van der Torren Jzn de Spectator afschaffen wegens 
aanstootgevende zaken en wilde diens neef se-
cretaris K. van der Torren Kzn de rechten van niet-
lezende leden inperken, omdat zij de lezende leden 
zouden kunnen overvleugelen en dure sprekers van 
honderd gulden konden uitnodigen.
De vergadering werd afgesloten met een toespraak 
van Cornelis Coenraad Regt (1850-1923) over 
de negentiende eeuw die hij als eeuw der vrijheid 
wilde typeren. Deze, in de omgang Cor genaamd, 
was de opvolger van zijn vader als schoolhoofd 
in het Dorp. Hij liet de toehoorders de vrijheid 
het met hem eens of oneens te zijn. De nieuwe 
secretaris onderstreepte hierna het belang van 
sprekers uit eigen kring: gunstig voor de kas, maar 
nog belangrijker was de verdieping van onderlinge 
kennismaking.9 
Juist in deze tijd bloeide het Rederijkersgezelschap 
Nut en Verpoozing met zijn toneelvoorstellingen. 
Vanaf november 1877 tot februari 1882 zijn de 
programma’s bewaard gebleven.10 De leden van 
het Rederijkersgezelschap hadden vrij toegang tot 
de voordrachtsavonden van de Leesvereniging. 
Slechts even was er ook samenwerking met de be-
staande sociëteit, maar een plan tot gemeenschap-
pelijke aanschaf van onder meer een katheder liep 
op niets uit. Vermoedelijk had iedere vereniging 
haar eigen karakter en vonden jongeren het to-
neelspelen wat flitsender.
Het nieuwe bestuur bracht vrij snel zes huishou-

delijke vergaderingen per seizoen terug tot drie 
met als begintijd zeven uur in de vooravond.11 
Wel bleven de avonden goed bezocht volgens het 
oude vertrouwde ritme met lezingen en poëzie. Pas 
in de jaren negentig kwam de omslag. Door het 
afschaffen van de aantekenboekjes in 1891 kwam 
er minder geld in de kas en het leidde tot verlaging 
van de opkomst van de leden.12 De leesavonden 
waren niet meer zo populair en het animo om voor 
te dragen liep terug. Tegen welke prijs sprekers al 
dan niet moesten worden aangetrokken was voort-
durend een discussiepunt.

Predikanten
Na de huishoudelijke vergadering van gemiddeld 
25 man stroomden gemiddeld evenveel anderen 
toe in een grotere ruimte. Niet altijd was het rustig. 
Soms maakten opgeschoten jongeren lawaai en 
namen leden te jonge kinderen mee. Benoeming 
van ordecommissarissen volgde. De aangewezen 
personen weigerden dikwijls, waarna een ander de 
klos was om de orde in de zaal te handhaven.
De lezingen waren altijd op avonden met volle 
maan. Om zeven uur begon de lezing, gevolgd 
door een ruime pauze waarna de leden en dikwijls 
ook nog de sprekers hun voordrachtskunsten ten 
gehore brachten. 
Predikanten en oud-predikanten uit eigen ge-
meente hoorde het publiek graag. Ds. Willem 
Theodorus van Griethuysen (1824-1886), een 
gevierd dominee, tussen 1853 en 1858 werkzaam 
in Waddinxveen, kwam vanuit Rotterdam waar 
hij sinds 1860 stond, over zijn reizen in Italië en 
Noorwegen vertellen. Drie jaar achter elkaar kwam 
ds. Rinse Koopmans van Boekeren (1832-1896) uit 
Leiden. Literaire onderwerpen als de mystieke dich-
ter Jan Luyken (1649-1712) en de liefdeshistorie 
van Geeraert Brandt (1626-1685) en Susanna van 
Baerle (1622-1674) - zij trouwden op 8 september 
1652 - hoorde het publiek ademloos aan. In 1871, 
na de Frans-Duitse oorlog (1870-1871), behan-
delde Van Boekeren een actueel onderwerp: hij be-
zocht het Nederlands lazaret in de Uhlanenkazerne 
in Düsseldorf, dat door het Rode Kruis was inge-
richt. Daarnaast refereerde hij aan de verdiensten 
van een paar kloosters in de buurt.13 Van Boekeren 
was populair, schreef boeken, geestige schetsen en 
een zeer populair leesboek voor lagere scholen.14

De komst van ds. Eliza Laurillard (1830-1908), po-
pulair schrijver van humoristische stukken, was een 
hoogtepunt. Zijn honorarium van vijftig gulden was 

8 Ad Rem 24.7 (2013) 12.
9 Notulenboek 2, 25 november 1879; 18 december 1879.
10 SAMH,Waddinxveen, 0501.19 Aankondigingen van toneelavonden lezingen 1868-1928.
11 Notulenboek 2, 1 oktober 1880.
12 Notulenboek 3, 21 januari 1891.
13 Zie bij voorbeeld het verslag in het Leidsch Dagblad van 26 oktober 1870, p. 1.
14 www.dbnl.org/auteurs. 
15 Notulenboek 2, 1 juli 1875.

Dominee Gerrit van der Pot CWzn 
(1842-1906) volgde Jacobus
Wilhelmus Regt (1818-1873) op
als secretaris.



het dubbele van wat andere predikanten vroegen. 
Moest het honorarium per hoofdelijke omslag van 
de leden geheven of door de bezoekers worden 
betaald? Over het sprekerstarief werd veelvul-
dig van gedachten gewisseld. Laurillard was een 
uitzondering: ‘Het is meesterlijk en meesters in hun 
vak moeten ook meesterlijk worden gesalarieerd’,15 

voerde een van de leden aan. Voor de organisatie 
van de avond was het wel een probleem hoe de 
verwachte tweehonderd toeschouwers te ontvangen 
en plaatsen.
Laurillard pakte uit met de belevenissen van schoei-
sel door de eeuwen heen, met uiteraard als start-
punt de Bijbel. Na de pauze volgden stukjes over 
de schelp, spoorwegwijsheid, een echte stadsman 
buiten, een lachles en een paardengang. Laurillard 
liet het paard sukkelen, draven en galopperen en 
liet het vervolgens in omgekeerde volgorde weer tot 
stilstand komen. Het was een groot succes maar de 
leden zagen ervan af een jaar later Laurillard met 
dezelfde lezing weer te laten komen.16

Hoofdmeesters
Schoolhoofd Leendert Akkerhuijs (1837-1919) 
kwam tien keer langs, eerst uit Moerkapelle, later 
uit Schoonhoven. Tot op hoge leeftijd leverde hij 
een vast repertoire van spreekwoorden, beschou-
wingen en poëzie van geliefde domineedichters op 
Nutsavonden en leesverenigingen in heel de regio. 
Hij declameerde uit het werk van de hiervoor al 
genoemde Jan van Beers, uit het rijke oeuvre van 
Tollens (1780-1856) - de vaderlandse poëet bij 
uitstek - en de dikwijls humoristische verzen van 

Laurillard.
Soms werd Akkerhuijs vergezeld door zijn plaats-
genoot, kostschoolhouder en hoofd van het ULO 
Gerrit Hermanus Westbroek (1823-1899). Ook 
Westbroek was een gevierd regionaal spreker en 
gewild als dirigent met zijn orkest ‘Apollo’. Als over-
tuigd liberaal besprak hij maatschappelijke proble-
men. Hij liet zijn publiek genieten van het werk van 
Jacob Jan Cremer (1827-1880), de schrijver van 
Betuwse dorpsnovelles die als voorlopers van de 
streekroman kunnen worden beschouwd.
Het hoofd van de stadsarmenschool uit Schiedam, 
Pieter van Vlaardingen (1831-1898), sprak over 
het ware communisme en socialisme zoals dat 
werd belichaamd door Robert Owen (1771-1858), 
de Schotse idealistisch-socialistische katoenfabri-
kant. Volgens Van Vlaardingen was Owen beden-
kelijk afgegleden op de maatschappelijke ladder, 
waarmee deze spreker zich tegenstander van de 
gematigd-socialistische opvattingen van Owen 
betoonde.

Grote variëteit aan lezingen
Nader beschouwd gingen veel van de ruim zeven-
tig lezingen over maatschappelijke verschijnselen 
en omstandigheden. De titels zijn vaag. Molenaar 
stond stil bij De wereld is een pijpkaneel: elk zuigt 
er aan en krijgt zijn deel.17 Regt sprak over De ide-
ale opvatting onzer maatschappelijke betrekkingen. 
Ds. Willem Hermanus Luttenberg (1836-1901), 
tussen 1871 en 1886 predikant in Waddinxveen, 
behandelde De invloed van het waarlijk schoone en 
goede op onze beschaving.

Cornelis Coenraad Regt (1850-1923),hier naast een van zijn klassen van de openbare school in het dorp

16 Notulenboek 2, 26 oktober 1876.
17 Andere versie van het laatste gedeelte: ‘maar krijgt niet veel’.
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Reisverhalen en humoristische bijdragen lagen 
goed bij het publiek. Economie, natuur en litera-
tuur kregen de nodige aandacht. Slechts een 
enkele keer kwam de actualiteit aan bod. Pieter 
Menschaar (1846-??), penningmeester van het 
Nut uit Zwolle, op bezoek bij zijn broer Jacobus in 
Zevenhuizen, hield een toespraak over de oorlog 
in Atjeh. Een zekere Petter, luitenant van de artil-
lerie, kwam vanuit Gouda om over internationale 
arbitrage te spreken. Plaatsgenoot Pieter Nourisse 
(chirurgijn/heelmeester) onderstreepte in zijn 
toespraak over De arbeiders en wie hunne vrienden 
zijn waarschijnlijk het nut van sober leven en hard 
werken. Slechts één keer was er een betoog over 
poëzie, eigenlijk overbodig, want na de pauze 
gaven gedichten de toon aan.
De Waddinxveners bleven niet achter bij de 
negentiende-eeuwse mode van het voordragen in 
gezelschap. Poëzie moest niet in eenzaamheid en 

stilte gelezen worden. Met de bijdragen door leden 
sloot het leesgezelschap Waddinxveen aan bij de 
orale cultuur van het Nut en de rederijkersgezel-
schappen.18 Hun voordrachten behoorden tot de 
Tollens-school, de canon van landelijke dichters, 
waarmee je, als je er een aantal kende, zeker in 
je dorp maar ook in de omgeving moeiteloos het 
publiek kon bezighouden.
Lang niet alle leden droegen voor. Naast Regt tra-
den daar de schoolhoofden [Jacobus] Johan[nes] 
Goester (1837-1913) en Brandes, vaak vergezeld 
van hun hulponderwijzers, regelmatig op. Ruim de 
helft van de leden beperkte zich tot een enkele keer 
optreden. Slechts weinigen waren echt bevlogen 
zoals Gerardus Johannes Bos (1825-1898), die 
veertien keer sprak. Kornelis van der Torren, voor-
zitter van de Rederijkerskamer Nut en Verpoozing, 
en zoon van de succesvolle houthandelaar en 
grondbezitter Kors van der Torren, viel op door zijn 
vooruitstrevende keus van gedichten van Jacques 
Perk (1859-1881) en Estella Herzfeld (1837-1881).

Het 75-jarig bestaan
In 1895 bestond de vereniging 75 jaar en verzorg-
den de leden twee succesvolle avonden. Vanwege 
de kosten wilde het bestuur geen feestredenaar 
of een goochelaar van buiten uitnodigen. Vijf 
vrouwen en drie mannen verzorgden in februari 
een soirée musicale met muziek van Carl Maria 
von Weber (1786-1826) en Felix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847), afgewisseld met voor-
drachten door geliefde auteurs zoals de Antwerpe-
naar Jan van Beers (1821-1888), die in Nederland 
herhaaldelijk optrad, en Abraham Johannes de 
Bull (1823-1888), die zowel met gedichten als met 
proza succes boekte.19 Na afloop werd het bal druk 
bezocht. In maart 1895 hield Cor Regt een goed 
doorwrocht betoog over de geschiedenis van de 
leesvereniging en het schoolhoofd O.G. Veenstra 
(?-1911) - die Brandes al in 1881 was opgevolgd 
- gaf een lezing over tijdschriften. De avond werd 
besloten met een blijspel.
In de jaren daarna werd veel vergaderd maar 
weinig besloten. De oprichting van een volksbiblio-
theek, het stokpaardje van de beide schoolhoofden 
Regt en Veenstra, ging niet door, ook al wilde de 
Nederlandse Protestantenbond (NPB) ruimte in zijn 
gebouwtje ter beschikking stellen. Het wel of niet 
aanschaffen van goedkope boekenseries, het af-
schaffen van wetenschappelijke tijdschriften en het 
benoemen van een bibliothecaris die het aanschaf-
beleid bepaalde, niets haalde de eindstreep.<

Wordt vervolgd

Deze bijdrage zou onmogelijk 
tot stand zijn gekomen zonder 
de toegankelijkheid van www.
dbnl.org. en Picarta, het in-
terbibliothecaire zoeksysteem. 
Zie verder Jet van Herwaar-
den-Rijlaarsdam, Voordragen 
en Lezen in het negentiende-
eeuwse Waddinxveen, Het 
dorp Waddinxveen, Historisch 
Genootschap Wadddinxveen, 
2016 I 13-18. 

Philip van der Breggen was lid van het Leesgezelschap. 
Bron: familiearchief

18 Oscar Westers, Welsprekende Burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw (Nijmegen 2003) 190, 473.    
19 Notulenboek 3, 6 februari 1895; 20 maart 1895.
20 SAMH Waddinxveen, 0501: Archief van het Leesgezelschap Waddinxveen, notulenboek 2, 1863-1880, april
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Louis Dobbelmann werd in 1837 geboren uit het 
huwelijk van Johann Peter Dobbelmann en Maria 
Elisabeth Antonetta Soiron. Louis was voorbestemd 
samen met zijn oudere broer Theodoor (1830) 
het Nijmeegse bedrijf van hun vader, Fa. Gebrs. 
Dobbelmann Zeepfabrikanten, over te nemen. 
De samenwerking tussen de broers verliep echter 
moeizaam en in 1860 vertrok Louis naar Amerika. 
Theodoor zette het bedrijf, bekend gebleven onder 
de naam Koninklijke Zeepfabrieken Dobbelmann 
N.V., alleen voort. 
Toen in 1861 de Amerikaanse burgeroorlog 
uitbrak, sloot Louis zich aan bij de Noordelijken 
en nam deel aan vier belangrijke veldslagen. Hij 
verliet in 1864 als luitenant de dienst.
Op 1 augustus 1865, hij was kort daarvoor weer in 
Nederland teruggekeerd, nam Louis de tabakszaak 
van Van Woerden en Co aan de Hoogstraat over. 
Hij wist deze zaak in korte tijd tot grote bloei te 
brengen. In 1884 slaagde hij erin het pand van 
de failliete suikerfabrikant Van Oordt, ook aan de 
Hoogstraat, over te nemen en zo kon hij al zijn 
activiteiten in Rotterdam onder een dak brengen. 
Tot het bombardement op Rotterdam in mei 1940 
bleef dit de hoofdvestiging van het bedrijf dat 
filialen had in Amsterdam (Warmoesstraat 32) en 
in Londen (Leadenhall Street). 

Waddinxveen eert belangrijke ondernemers of ondernemingen met een 
straatnaam

Piet Smit

louis Dobbelmannweg
Na de dood van Louis op 10 november 1901 ver-
anderde de naam van Stoom-Tabaksfabriek Louis 
Dobbelmann in N.V. Stoom-Takaksfabriek voorheen 
Louis Dobbelmann. Er zou nooit meer een Dobbel-
mann aan het hoofd staan.

Naar Waddinxveen
In 1940 was Louis Antoon Adriaan van der 
Heijden, een kleinzoon van Louis Dobbelmann, 
directeur van het bedrijf, toen in mei het pand aan 
de Hoogstraat werd verwoest door Duitse bom-
men. Onder zijn leiding werd de onderneming 
naar Waddinxveen verplaatst. Van der Heijden hier 
zelf over2:
“Wij zaten niet bij de pakken neer en hadden reed 
op 25 Juli daaropvolgend een mooi terrein van 
ruim 7 HA gekocht te Waddinxveen, met een eigen 
kade aan de Gouwe. Waddinxveen was gekozen, 
omdat het ons door de regering verboden was 
onze fabriek in de stad wederom op te bouwen. De 
te Waddinxveen zeer bekende architect P. Stuurman 
werd de opbouw van een nieuwe fabriek opgedra-
gen.
Op diezelfde dag, 25 Juli 1940, werd begonnen 
met herbouw, terwijl de tekeningen nog niet geheel 
gereed waren. Vanwege de verplichting niet meer 
in Rotterdam te herbouwen, werd ons toegezegd 
dat de herbouwkosten in cash uitgekeerd zouden 
worden. Wij kochten heipalen in Nederland en 
bouwstenen in België. De opdracht aan de archi-
tect was de grote fabriekshal binnen 12 maanden 
op te leveren.
Uit het feit dat de lonen in de oorlogsjaren bevro-
ren waren, vloeide voort dat de nieuwbouw, bij [in] 
gebruikname in Maart 1946, tegen vooroorlogse 
prijs te boek stond. Van het 12 maanden plan 
kwam echter niets terecht. De oorzaak hiervan 
was de komst van enkele goudkragen, hoge duitse 
officieren in November 1940, die de plannen 
bestudeerden en ons opdracht gaven met grote 
spoed verder te bouwen. Dit was een reden voor 
ons juist het tegendeel te bewerkstelligen. De bouw 
van de grote hal kwam eerst eind 1943 gereed en 
deze werd helaas toen nog prompt gevorderd. De 
duitsers begonnen terstond licht rnetalen brandstof-
tanks te construeren, welke na voltooiing uitgetest 
moesten worden op een druk van 2,5 atmosfeer. 

1 Liesbeth Wezelaar-Dobbelman, Louis Dobbelmann 
  1837-1901, Yankee en Rotterdammer.
  Amsterdam 1997 
2 E.E. Twiss, L.A.A. van der Heijden, 1899-1997 

De ruïne van het Dobbelmanncomplex aan de Hoogstraat na het bombardement van Rotterdam.
Bron: www.oud-rotterdam.nl
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Dit geschiedde onder het oog van hoge technische 
officieren. Jammer, 8 van de 10 tank[s] lekten tij-
dens de proeven en de lekjes zaten zo, dat menige 
officier natgespoten werd.
De Dobbelmann arbeiders waren van het goede 
soort”. 

In Waddinxveen
Na de oorlog kwam de productie van sigaretten 
en tabak in Waddinxveen snel op gang. In een 
voordracht over de bedrijvigheid in Waddinxveen 
meldde een zekere drs. Van de Veen in een voor-
dracht: “Waddinxveen ‘drijft’ op de houtindustrie 
en op twee andere bedrijven nl. de N.V. Dobbel-
mann en de N.V. Verheul”3. Dobbelmann vormde 
dus met zijn ongeveer 450 werknemers een van de 
pijlers onder de Waddinxveense werkgelegenheid. 
Dat bleef zo tot einde jaren vijftig.
De fabriek van Dobbelmann speelde ook in andere 
opzichten een belangrijke rol in de Waddinxveense 
gemeenschap. Tot 1957 was de kantine van het 
bedrijf de plek in Waddinxveen voor maatschappe-
lijke, culturele en sportieve activiteiten. Concordia 
heeft er voorstellingen gegeven, TOOS heeft er 
wedstrijden gehouden, er zijn tafeltennistienkam-
pen gehouden en meester Van Gent, de lezer 
leerde hem in het vorige nummer van ons blad 
kennen, vierde er zijn afscheid. Dobbelmann was 
ook betrokken bij de nationale voetbalcompetitie 
door de uitgave van Voetbal Varia, een boekje 
waarin voetballiefhebbers aantekeningen konden 
maken  van het verloop van de nationale en de 
Engelse voetbalcompetitie.

Uit Waddinxveen
In de tweede helft van de jaren vijftig, de distributie 
van grondstoffen was inmiddels opgeheven, sloeg 
de concurrentie onverbiddelijk toe. Dat leidde ertoe 

dat het bedrijf in 1956 een overeenkomst sloot met 
Ardath Tobacco Ltd te Dordrecht en de productie 
van sigaretten naar dat bedrijf overhevelde. Even 
later volgen het kantoor en de distributie naar 
Dordrecht.
In de Goudse Courant van 28 januari 1957 kun-
nen we vervolgens lezen dat Louis Dobbelmann NV 
Beleggingsmaatschappij Eldeco NV gaat heten en 
dat de productieactiviteiten ondergebracht worden 
in een nieuwe naamloze vennootschap: Louis Dob-
belmann NV. 
Begin jaren zestig verdwijnt de productie van tabak 
en sigaretten definitief uit Waddinxveen en wordt 
deze verplaatst naar Drachten.
Het complex aan de Noordkade wordt overgeno-
men door NKF uit Delft. <

Enkele Dobbelmannproducten uit
de Waddinxveense fabriek 

De nieuwe fabriek in Waddinxveen. Rechts is nog een deel te zien van de fabriek van Otto Matse

De productiehal
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VERENIGINGSNIEUWS

 

Bericht van de penningmeester
Op de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016 is besloten dat er een wijziging komt in de 
contributiebedragen. De contributieregeling ziet er per 1 januari 2017 als volgt uit:
· Leden die in Waddinxveen wonen en vóór 1 januari betalen of die een incassomachtiging hebben
  afgegeven, betalen e17,50 per jaar (onveranderd). Betaalt u later of heeft u geen machtiging
  afgegeven dan betaalt u e20,- (was e19,-).
· Leden die buiten Waddinxveen woonachtig zijn betalen resp. e30,- en e32,50 (was e25,- en 
  e26,50). Deze verhoging hangt samen met de sterk verhoogde portokosten.

Aanwinsten
Mevrouw A. Vos: kibofa kinderstoel.
N.N.: doosje met griffels, zilveren gedenkmunt Concordia, zilveren Juliana guldens.
L. Witte: gasmunt gasfabriek Gouda. 
N.N.: blauwdruk tekening tracé spoorweg Waddinxveen.
T. Broer: asbak Fa. C.P. Broer vetspijsfabriek, balpen en twee speldjes met opdruk Fa. Broer.
Erfgenamen J. in ’t Hol: ingelijste prent “Het Dorp Waddinxveen” t.g.v. benoeming tot erelid,
twee zilveren bevrijdingspenningen 5 mei 2005.

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

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

In memoriam

Bert Witte

Woensdag 20 juli jl. is onze oud-secretaris, de heer L. Witte overleden.
De heer Witte was in de periode april 2008 tot april 2013 secretaris van het Historische Genoot-

schap Waddinxveen. Zijn betrokkenheid bij het Genootschap was groot, niet alleen vanuit de 
functie van secretaris maar ook op het gebied van representatie van de vereniging.

In zijn bestuursperiode heeft de vereniging haar onderkomen aan de Noordkade betrokken, 
waarbij Witte een voortrekkersrol vervulde bij het inrichten van de ruimte.

Voorts vertegenwoordigde hij het HGW o.a. bij het Historisch Ontmoetingspunt (HOP) en de 
overlegstructuur voor monumenten van de gemeente Waddinxveen.

Zijn betrokkenheid bleek ook uit de enthousiaste wijze waarop hij de geschiedenis van het dorp 
Waddinxveen over het voetlicht bracht. Dit zowel door het houden van voordrachten als door het 
geven van rondleidingen in ons dorp, waarbij de details van de monumenten moeiteloos naar 
voren werden gehaald. Op de basisscholen was hij een graag geziene gast, die in de groepen 

zeven en acht boeiend vertelde over “zijn” Waddinxveen. Niet alleen de jeugd had zijn aandacht, 
ook zijn presentaties in Huize Souburgh werden zeer op prijs gesteld.

Op 20 april jl. heeft Witte tijdens de algemene ledenvergadering van het HGW nog een interes-
sante uiteenzetting gegeven over het onderwerp  Van stadsgas naar aardgas.

Het Historisch Genootschap Waddinxveen is Bert Witte veel dank verschuldigd voor zijn inzet en 
betrokkenheid bij de geschiedenis van het dorp.

Bestuur Historisch Genootschap Waddinxveen

Nieuwe leden
Tony Broer
Lambert den Dekker
Otto Gooiker
J.A. Modderkolk
Ton van den Berg
A.C. Luitjes-Bakker
A.P. van Dijk
J.L. Roggeveen
 J.M. Nieboer-Buitinga
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D.C. van Doorn

A. 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


