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Redactioneel

In deze editie vervolgt Jet van Herwaarden haar bijdrage over de leescultuur van de ‘elite’ van ons dorp in

de tweede helft van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw. We komen bekende Waddinxveners tegen 

die ook in andere sectoren van de maatschappij een belangrijke rol vervulden. Bovendien kunnen we onze 

kennismaking met de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit die tijd vervolgen.

In de negentiende eeuw waren sociale voorzieningen nog geen zaak van de overheid. Kerken en particu-

lieren namen op dat gebied hun verantwoordelijkheid. Zo ook Pieter Nourisse, die net als zijn vader en groot-

vader geneesheer in Waddinxveen was. Toen hij in 1887 met zijn praktijk stopte, richtte hij een fonds op voor 

de ondersteuning van arme arbeiders. Eric van der Oest vertelt het verhaal.

Kees Verlooij laat ons in de laatste bijdrage van deze editie kennismaken met een voor velen minder bekende 

‘industrie’, die van de verwerking van baleinen van walvissen tot een breed pakket aan producten variërend 

van baleinen voor dameskorsetten tot fraai bewerkte doosjes. 

De redactie wenst u veel leesplezier
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Na het heengaan van notaris Molenaar en het af-
treden van ds. Van der Pot in 1879 trad een nieuwe 
generatie aan. Van de ongeveer dertig leden uit de 
voorgaande jaren kenden we van velen de namen 
zoals de burgemeester, de predikanten, de dokter 
en de notaris, de papierfabrikanten, vooraanstaan-
de landbouwers en de goed geschoolde hoofd- en 
hulponderwijzers. De wisselwerking tussen de 
openbare functionarissen en de belangrijkste 
vroeg-industriëlen uit de dorpsgemeenschap was 
niet alleen gericht op lezen, maar ook op behar-
tiging van algemene dorpsbelangen. Vermelding 
van het beroep van een lid vond aanvankelijk 
niet plaats, behalve in 1875 bij het aannemen als 
lid van een meester-tegelbakker en een meester-
timmerman. Werd het elitaire karakter doorbroken 
door geschoolde vaklui toe te laten?
Een ledenlijst uit 18881 vermeldt de beroepen wel. 
De zoons volgden hun vader op. Notaris Isaäc 
Molenaar, gemeentesecretaris Gerrit van Dort 
Kroon en hoofdonderwijzer Cor Regt vervulden 
voortaan een belangrijke rol. Ook de zoons van 
de families Van der Torren, Spruijt en Muller, die 
resp. hout aankochten, papier fabriceerden en 
tras vervaardigden, waren lid. Leden van deze 
families zouden ook bestuursfuncties bekleden. Vier 
houtdraaiers, een broodbakker, een verver en een 
vleeshouwer vertegenwoordigden de middenstand. 
Het sprak vanzelf dat vooraanstaande landbouwers 
en grondbezitters zoals de kaasfabrikant Adrianus 
van der Breggen en de papierfabrikant Spruijt op 
de ledenlijst voorkwamen. Twee predikanten en vier 
goed geschoolde meesters gaven suggesties voor 
boekaanschaf en waren bereid voor te dragen.
Behalve als kring van lezers ontpopte het leesgezel-
schap zich ook een enkele keer als een maatschap-
pelijk betrokken gezelschap. Zo plaatste het comité 

De nieuwe generatie,
van boven naar beneden:

C.C. Regt, G.W.C. van Dort Kroon, 
hier al als burgemeester,

en Notaris Isaäc Molenaar 

1 Notulenboek 3, los blad voorin. 
2 Goudsche Courant, zondag 23 april 1882: G.W.C. van Dort Kroon, burgemeester, K. van der Torren Cz., wethouder,
  G. van Lange, W.H. Luttenberg predikant der Hervormde gemeente, G. van der Pot CWz., predikant der Remonstrantse
  gemeente, mr. I. Molenaar, notaris, J. van der Breggen Az., lid van Provinciale Staten, G. Spruijt Az., lid van de gemeente-
  raad en grondbezitter, C. van der Torren Kz., papierfabrikant, en S. Kahn (op de ledenlijst 1888 vermeld als Salomon Kahn,
  vleeschhouwer). 
3 Notulenboek 3, 10 januari 1890. 

De zoons van de leden van het eerste uur volgen hun vaders op, leden van de 
middenstand gaan deel uit maken van het leesgezelschap, leesavonden wor-
den jaarvergaderingen en het aanbod van boeken en tijdschriften vernieuwt 
zich en breidt uit.

Jet van Herwaarden

Het Leesgezelschap in Waddinxveen, 
1864-1914 (deel 3)

Waddinxveen namens het Nederlands comité 
op 23 april 1882 een oproep ter ondersteuning 
der hulpbehoevende Israëlieten in Rusland. De 
lijst werd aangevoerd door louter leeskringleden: 
bovenaan stond burgemeester Van Dort Kroon en 
onderaan de vleeshouwer Salomon Kahn.2

Leesavonden
Nog waren in de jaren tachtig de leesavonden suc-
cesvol. Predikanten  uit de regio maar ook vanuit 
uithoeken als Maastricht en Groningen kwamen 
- dankzij de verbeterde infrastructuur - naar Wad-
dinxveen. De verdiensten van Tollens, Beets, Van 
Beers en Shakespeare werden uitvoerig besproken.
De historische roman was op zijn retour en aan 
belangrijke historische personen werd nauwelijks 
aandacht besteed. De bètavakken, zo belangrijk 
in het nieuwe onderwijssysteem, vroegen nu de 
aandacht. Een HBS-leraar en een kandidaat in de 
wis- en natuurkunde bespraken kometen, vallende 
sterren, bergen, vulkanen - waaronder de Kraka-
tau.
Algemene en maatschappelijke onderwerpen 
zoals heroïsme, spotternij, de uiterlijke schijn van 
kleding en de ontwikkeling van de geest tegenover 
de macht van het geld, bleven. Hoe moest een 
gegoede de werkman benaderen? Moest realisme 
de grondslag van een politieke partij zijn?
De actualiteit ontbrak niet. De hervormd predikant, 
theoloog en later vooraanstaand lid van de Chris-
telijk Historische Unie mr. J. Slotemaker de Bruïne 
uit Den Haag sprak in een lezing over armoede en 
humaniteit zijn zorg uit over het socialistisch woelen 
en wroeten van zogenaamde volksagitatoren onder 
de armen.3 In 1895 sprak predikant Cornelius 
Rogge (1844-1906) tijdens zijn verlof uit Indië over 
zijn deelname aan de strafexpeditie op het eiland 
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Lombok en vertelde hij hoe bij Tjakra Negara in 
een gevecht de Nederlanders (met geweer en ba-
jonet) de Balinezen (met speer) hadden afgeslacht.4 
Nu een schandvlek op ons verleden, maar vanaf 
1910 versierde een plaat met dit wrede tafereel 
menig Nederlandse schoolmuur. 
Nog steeds kwamen de hoofden van scholen 
voordragen. Hun zoons vernieuwden enigszins het 
oude vertrouwde repertoire van hun vaders. Cor 
Regt droeg zijn novelle De Minstreel en de Bruid, 
verschenen in Eigen Haard, voor.5 Leendert Ak-
kerhuijs, nog steeds actief, bleef komen, maar zijn 
zoon Anton, gespecialiseerd als voordrachtskun-
stenaar, bracht vanaf 1894 oud, nieuw en eigen 
repertoire. Vader Akkerhuis bleef Laurillard trouw, 
de zoon favoriseerde Justus van Maurik (1846-
1904). Akkerhuijs vertolkte in zijn laatste optreden 
Kollemie, geschreven door zijn zoon.6 De laatste 
vertegenwoordiger van de voordragende school-
hoofden was Hermanus Anthon Westbroek (1863-
1925), werkzaam in het Beijersche bij Stolwijk. 
Onder meer met een stuk van Bilderdijk, De twee 
broeders van Bommel (in 1599)7, sloot hij de rij van 
amateursprekers. Als dirigent van een zangkoor, 
toneelspeler bij De Goudsbloem, een rederijkerska-
mer in Gouda, en regionale Nutsspreker etaleerde 

hij dezelfde veelzijdigheid als zijn voorgangers, zijn 
patroon Leendert Akkerhuijs, zijn halfbroer Gerrit 
Hermanus Westbroek en tijdgenoot Cor Regt, die 
naast het zelf declameren ook nog leiding gaven 
aan zangkoren en orkesten. 
Oude, afgezaagde poëzie verdween niet helemaal, 
maar naar het echte leven ging ook aandacht uit. 
Het sociaal realisme van J.J. Cremer (1827-1880), 
die in de roman Fabriekskinderen hun slopend 
bestaan beschreef, ging niet aan de bestaande 
sociale kwestie voorbij.8 Van de Fransman François 
Coppée (1842-1908) sprak het door Jacob Leon 
Wertheim (1839-1882) vertaalde stuk De werk-
staking begeleid door muziek bijzonder aan.9 De 
populariteit van de domineedichters was tanende 
en toen de Tachtigers opkwamen, waren de 
hoogtijdagen van de voordrachtsavonden door 
dilettanten voorbij. 

Jaarvergaderingen
Vanaf eind jaren negentig vergaderde de vereni-
ging eenmaal per jaar, vooral over de roulatie en 
verkoop van het gelezene in de drie leeskringen. 
Vast onderdeel was de boek- en tijdschriftenver-
koop waarvoor de commissarissen van de drie 
leeskringen de lijsten met titels aanleverden. Regt 

4 Notulenboek 3, 23 oktober 1895.
5 Notulenboek 3, 12 januari 1893; SAMH 0501.19: in 1878 werd door Nut en Verpoozing Vaderlandsliefde, vijands
  en vriendentrouw van C.C. Regt opgevoerd. 
6 Notulenboek 3, 22 januari 1896; zie ook: Prinses Elsa [ps. van Louise Antoinette Stratenus],
  De post-juffrouw en andere novellen (Amsterdam ca 1890), alleen in microfilm via KB Den Haag.
7 De dichtwerken van Bilderdijk I (Haarlem 1856) 274-278 (1818).
8 Jacobus Johannes Cremer, Fabriekskinderen: een bede, doch niet om geld (Arnhem 1863).
9 François Coppée, La grève des forgerons (eerste uitgave: Parijs 1869, vele herdrukken); J.L. Wertheim (vert.),
  De werkstaking. Gedicht van François Coppée (Amsterdam 1880).

J. Slotemaker de Bruïne

A.W. van Lange, eigenaar van 
papiermolen/fabriek ‘De schoone 
Haas’ was ook lid van het lees-
gezelschap.
Bron: Archief Familie Van Lange
in beheer bij dhr. A. Ripping

Hoe bij Tjakra Negara in een gevecht de Nederlanders (met geweer en bajonet) de Balinezen (met speer) hadden afgeslacht. 
Bron http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/
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vermeldde de opbrengsten van de verkoop van 
boeken en tijdschriften.10 
Eens in de twee of drie jaar bracht een voor-
drachtskunstenaar de herinnering aan de tijd van 
de leesavonden terug. In ruim vijftien jaar hielden 
negenentwintig sprekers voor de pauze hun lezing. 
Onder hen waren negen dominees en zeven 
hoofdonderwijzers. Uit Gouda kwam de zanger/
declamator W. van Voorst, ‘van de gaven des 
gezichts beroofd’.
Als de financiën het toelieten werd een beroeps-
kracht uitgenodigd, zoals in 1902 en 1905 Henri 
Marinus Dekking (1871-1939). Vijfhonderd keer 
droeg deze Rotterdamse journalist, schrijver en 
voordrachtskunstenaar Cyrano de Bergerac van 
Edmond de Rostand (1868-1918) voor.11 Ook in 
Waddinxveen leverde hij deze prestatie. 

Tijdschriften
De tijdschriften waren voor de leden van min-
stens even groot belang als de boeken. Vanaf de 
oprichting van de leesvereniging in 1820 behoorde 
De Vaderlandse Letteroefeningen (1761-1876) tot 
het pakket. Het vuistdikke tijdschrift bevatte veel 
boekrecensies.
De Gids (1837-heden) had stevige kritiek op de 
Vaderlandsche Letteroefeningen. Het was te acht-
tiende-eeuws, slecht vorm gegeven en gevuld met 
te veel recensies, mengelwerk12 en een bric à brac 
van honderden stukjes. De Gids was moderner, 
beknopter, met een duidelijke indeling en gericht 
op vernieuwing. Kritiek en discussie over bepaalde 
boeken werden niet geschuwd. Over het boek Das 
Leben Jesu van David Friedrich Strauss, waarin 
Jezus als louter historische figuur werd beschreven, 
ontbrandde een hevige polemiek.
In de Tijdspiegel (1844-1921) die zich tegen ortho-
doxie kantte, was ds. Cornelis Eliza van Koetsveld 
(1807-1893), vanaf 1878 de hofprediker van 
koning Willem III, die de middenkoers van de NH 
kerk bevoer, de held. Aan Petrus Augustus de Gé-
nestet (1829-1861), zo populair bij de vrijzinnigen, 
werd geen aandacht besteed. 
In de jaren zestig gingen deze drie tijdschriften 
meer de conservatieve kant op. De Waddinx-
veense liberalen lazen toen meestal met plezier De 
Nederlandse Spectator, weekblad van den ouden 
heer Smits, dat in 1856 voor het eerst verscheen, 
in 1860 met twee andere periodieken fuseerde en 
tot 1908 zou bestaan. Het tijdschrift - oprecht libe-
raal en met vooraanstaande medewerkers als de 

algemeen rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink 
(1810-1865), de scherpe literatuurcriticus Busken 
Huet (1826-1886) en de invloedrijke literator 
Carel Vosmaer (1826-1888) - kantte zich tegen de 
vermenging van godsdienst en politiek en was een 
pleitbezorger van openbaar onderwijs. 
Verschillende tijdschriften verschaften plezier aan 
meerdere gezinsleden. Het sedert 1834 verschij-
nend Nederlandsch Magazijn (1834-1885) was 
heel breed opgezet met feuilletons, gedichten en 
stadsbeschrijvingen. Met illustraties van nieuwe in-
dustriële vindingen, aanleg van parken en gebou-
wen liet het blad de vooruitgang van Nederland 
zien. Ook het vanaf 1855 verschijnende Humoris-
tisch Album (1855-1916), met geïllustreerde en als 
grappig bedoelde teksten, bood als voorloper van 
een stripverhaal vertier aan jongere gezinsleden. 
Veel mengelwerk bood Het Leeskabinet (1834-
1903).
De Navorscher (1851-1960), dat zich ‘een middel 
tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer 
tusschen allen die iets weten, te vragen hebben of 
iets kunnen oplossen’ noemde en onder zinspreuk 
Viresque acquirit eundo (‘Al gaande wint hij krach-
ten’) verscheen, deed zijn naam eer aan. Heeft Ne-
derland de meeste vestingen? Is de familie Viruly 
van Joodsche afkomst? Wie kan namen geven van 
Franse kostschoolhouders aan het begin van de 
negentiende eeuw? Waarom heet een achterneef 
of -nicht in Noord-Holland een knikkebol? Dit is 
maar een kleine greep uit de meest uiteenlopende 
reeks vragen. Het blad kende de rubricering vader-
landse merkwaardigheden, geschiedenis, geslacht/
wapenkunde, beeldende kunsten, taalkunde, 
toneel, land- en volkenkunde en muziek.
Het Album der Natuur (1852-1909) en de We-
tenschappelijke Bladen (1856-1940) brachten de 
lezers op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
natuurwetenschappen.
Het is niet verwonderlijk dat slechts één tijdschrift 
aan godsdienst was gewijd. Het Christelijk Album 
(1846-1870) wilde het godsdienstig leven van 
beschaafde christenen van allerlei stand stimuleren 
en daar rekenden de Leesgezelschapleden zich 
zeker toe.13

Uit de stukken blijkt dat in 1883 vanouds bekende 
tijdschriftentitels in de jaarlijkse verkoop werden 
geveild. 
Af en toe ontbrandde er een discussie over ver-
nieuwing van het tijdschriftenbestand: in hetzelfde 
jaar 1883 werd de, overigens niet nader geïden-

10 Meestal konden titels en auteursnamen aan de hand van de overgeleverde lijsten en verslagen wel worden thuisgebracht, 
   maar sommige titels en auteurs vielen niet te achterhalen.
11 Over hem P. Verdoes, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1941) 21-24; 22: ‘meer dan
   vijhonderd maal’; Edmond de Rostand, Cyrano de Bergerac (Parijs 1896); Edm. Rostand, Cyrano de Bergerac: helden
   drama in 5 bedrijven, uittreksel (Amsterdam 1902); vgl. Carolina de Westenholz, Albert Vogel, voordrachtskunstenaar, 
   1874-1933 (Amsterdam 2003) 19: ‘Omstreeks dezelfde tijd als Albert Vogel debuteerde de Rotterdamse journalist Henri 
   Dekking met een eenmansvoordracht van Cyrano de Bergerac, in eigen vertaling’.
12 Letterkundig allerlei
13 De informatie over boeken en tijdschriften via www.dbnl.org

Ds. Cornelis Eliza van Koetsveld 
(1807-1893).
Bron: www.canonsociaalwerk.eu/
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tificeerde, Globe vervangen door de Hollandsche Il-
lustratie (1864-1901). De Nederlandsche Spectator 
stond herhaaldelijk ter discussie. Cor Regt verde-
digde dat blad en stelde bovendien de aanschaf 
van de Nieuwe Gids (1885-1943) en [Bijvoegsel 
van] De Amsterdammer [,weekblad voor Nederland] 
(1886-1914) voor. Beide tijdschriften zaten slechts 
één jaar in de leeszakken en werden afgevoerd 
omdat ze door het bestuur als volslagen ongeschikt 
werden beschouwd. Regt pleitte voorts tevergeefs 
voor een indeling in wetenschappelijke en niet-
wetenschappelijke tijdschriften. Ook zijn voorstel 
een bibliothecaris te benoemen die het aanschaf-
beleid bepaalde werd door het bestuur afgestemd 
uit vrees voor te veel macht bij een persoon. Bij het 
binnenkomen van de leeszak kozen de mannen 
waarschijnlijk het eerst de tijdschriften en de vrou-
wen de romannetjes.
Van Dort Kroon lukte het De Nederlandsche Spec-
tator te doen vervangen door Elseviers geïllustreerd 
maandschrift (1891-1940). Tot 1914 volgden 
verder nog aanvullingen met het kortstondig 
verschenen Woord en beeld (1896-1902), De we-
reldkroniek (1894-1970), Onze Eeuw, maandschrift 
voor staatkunde, letteren, wetenschap en kunst 

(1901-1924) en De Hollandsche revue (1896-
1936). Klachten over stuklezen, te laat bezorgen, 
kwijtraken en soms voorbijgaan aan de anciën-
niteit, waardoor nieuwe leden de recente bladen 
eerder kregen, waren vaak discussiepunten tijdens 
de vergadering.14

Boeken
Pas vanaf 1887, met uitzondering van de jaren 
1894-1898, weten we weer welke boeken de leden 
lazen. Of de Max Havelaar werd aangeschaft, we-
ten we niet, al verzorgde Brandes een voordracht 
van Saïdjah en Adinda.15 Soms is het gissen naar 
auteursnamen omdat de notulisten slechts titels 
vermeldden en verkooplijsten niet volledig waren. 
Boeken werden waarschijnlijk uitgezocht aan de 
hand van recensies in tijdschriften; een enkele keer 
blijkt dat schoolhoofden titels suggereerden. Zo 
wees Brandes op Vragen des Tijds (1875-1930), 
een vooruitstrevend tijdschrift van kathedersocialis-
ten die onder andere tegen kinderarbeid en voor 
schoolplicht ijverden.16 Zijn opvolger als hoofd 
aan de Brug, Veenstra, zag graag allerlei goed-
kope reeksen aangekocht met louter Nederlandse 
schrijvers. Regt was hier tegen gekant vanwege 

14 Notulenboek 3, 10 januari 1890, 19 november 1890, 18 maart 1893, 13 december 1895, 11 november 1896.
15 Notulenboek 2,  20 december 1877.
16 Elisabeth Leijnse (*1961), Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie (Breda 2015) 45.

Enkele van de besproken tijdschriften 
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goedkoop en slecht papier.
Negentien Nederlandse en vertalingen van resp. 
zeventien Engelse, acht Duitse en drie Franse boe-
ken werden in negen jaar aan de leden verkocht. 
Van der Haak, een landbouwer, hoofdonderwij-
zer Regt en burgemeester Van Dort Kroon waren 
uitschieters met de aanschaf in die jaren van resp. 
15, 12 en 11 exemplaren.
Bij de naoorlogse pre-Mammoet generatie, 
schoolgegaan op het ULO, de HBS of het gymna-
sium, hebben sommige schrijversnamen nog een 
bekende klank. Jacob van Lennep (1802-1868) 
schreef het vijfdelige Klaasje Zevenster, toen zeer 
populair, nu in onze ogen een langdradige roman. 
In 1868 volgde de aanschaf van het supplement 
Klaasje Zevenster is niet dood, waaruit we afleiden 
dat de deeltjes daarvoor circuleerden. Van H.J. 
Schimmel (1823-1906), Gidsredacteur en schrijver 
van historische romans en toneelstukken, werd 
het tweedelige Het gezin van Baas van Ommeren 
gekocht. Conrad Busken Huet kraakte het af in 
De Gids. Van J.J. Cremer (1867-1880) werden de 
roman Anna Rooze (1867) en novellen en vertellin-
gen aangeschaft. Uit de Guldens-editie van Thieme 
waren de historische novellen van A.L.G. (‘Truitje’) 
Bosboom Touissaint (1812-1886) in omloop. Hoe 
actueel het aanschafbeleid was, blijkt uit de aan-

koop van de driedelige roman Adriaan de Merival. 
Allard Pierson (1831-1896), modern theoloog, 
beschreef in deze roman de geloofsafval van een 
predikant. Zelf verliet Pierson in Rotterdam in 1865 
de Waalse kerk.
De aangeschafte boeken van Engelse auteurs zoals 
Charles Dickens (1812-1870), George Eliot (ps. 
voor Mary Ann Evans; 1819-1880), Anthony Trol-
lope (1815-1882), William Makepiece Thackeray 
(1811-1863) en Wilkie Collins (1824-1889), 
hebben nu nog de status van classics. Ook De 
negerhut van oom Tom (1852) van Harriet Beecher 
Stowe (1811-1896), in die tijd een zeer populair 
boek, ontbrak niet. Eliza’s vlucht of moederliefde 
eener slavin (1854), het gedicht van Bernard ter 
Haar (1806-1880), werd veelvuldig voorgedragen 
en sloot prachtig daarbij aan. In het Duits werd 
naast romans opvallenderwijs een werk over Paus 
Ganganelli – Clemens XIV – gelezen, al zou het 
hier ook een Nederlandse vertaling kunnen betref-
fen.17 Deze paus had de Jezuïetenorde opgeheven. 
De argwaan jegens katholieken met hun Jezuïe-
tenstreken vond ongetwijfeld bijval bij sommige 
Waddinxveense liberalen. Er staan slechts twee 
Franse boeken op de lijst, een van Victor Hugo 
(1802-1885) en een verhandeling over het mense-
lijk lichaam. <

17 Het betreft hier waarschijnlijk Karl Frenzel, Pabst Ganganelli: ein historischer Roman (3 dln.; Berlin 1864), ‘naar het
   Hoogduitsch’ in het Nederlands vertaald: Paus Ganganelli (Clemens XIV): zijn tijd en omgeving (3 dln.; Leiden 1866).

De redactie van de Nederlandsche Spectator in 1864. Bron: Letterkundig Museum, Den Haag
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Bij genealogisch onderzoek stuitte ik op de benoe-
ming van mijn overgrootvader, Hendrik Bernardus 
van der Oest, tot bestuurslid van het Nourisse-
fonds. Hij was zadelmaker en kwam omstreeks 
1888 vanuit Alphen naar Waddinxveen. 
Over dat fonds was nog weinig bekend. Voldoende 
reden dus om de archieven in te duiken en uit te 
vinden wat van dit fonds het doel en de maat-
schappelijke betekenis voor Waddinxveen was.
Het Nourissefonds werd opgericht door Pieter Nou-
risse, arts te Waddinxveen. Hij richtte het fonds op 
toen hij in 1887 zijn praktijk beëindigde. Het fonds 
had als doel zieken en hulpbehoevenden onder 

Dorpstraat gezien in de richting van het Noordeinde. Een afbeelding van ver voor WOII.
Het eerste grote pand links is Dorpstraat 66. 

Eric van der Oest1

Particuliere zorg in Waddinxveen
Het Nourissefonds 1888 – 1953

meer kleding, verpleging, versterkend voedsel, 
verbandmiddelen en instrumenten te verschaffen 
zodat zij enigszins in hun persoonlijk onderhoud 
konden voorzien2. 
Het fonds hielp decennialang zieke arbeiders bij 
hun herstel en heeft ruim zestig jaar bestaan. Het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vermeldt 
dat het fonds in april 1953 werd opgeheven. Het 
fonds had zijn dienst bewezen: de verbeteringen in 
de sociale zekerheid maakten het fonds overbodig. 
Het vermogen dat nog in kas zat werd overgedra-
gen aan de gemeente Waddinxveen.3 

In de negentiende eeuw en een deel van de twintigste eeuw was de zorg voor 
armen en behoeftigen een kerkelijke of particuliere aangelegenheid. Gedu-
rende ruim zestig jaar heeft het Nourissefonds in Waddinxveen een belang-
rijke rol vervuld.

1 Eric van der Oest woonde van 1965 tot en met 1987 in Waddinxveen. Hij studeerde tussen 1987 en 1992 maritieme en
  vaderlandse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bijzonder dank gaat uit naar Marianne van der Veer van het 
  Streekarchief Midden-Holland voor haar deskundige hulp bij de totstandkoming van dit artikel.
2 Streekarchief Midden-Holland (SAMH) (www.samh.nl), inv. nr 0637.557, Brief van de Commissie aan de gemeenteraad 
  van Waddinxveen tot oprichting van het Nourissefonds met als doel om zoveel mogelijk te voorzien in de persoonlijke 
  behoeften van arme, zieken en herstellenden, 19 september 1888. In de vergadering van het college van burgemeester
  en wethouders van 28 september 1888 wordt enkel kennisgenomen van het fonds, zie SAHM, inv. nr 637.25, Secretariaats-  
  archief Waddinxveen 1870 - 1935, blz. 269. Ook in de gemeenteraad werd de oprichting van het fonds voor kennisgeving 
  aangenomen, zie SAHM, inv. nr 637.3, Secretariaatsarchief 1870 – 1935, blz. 390. 
3 NTVG 97 II 17, blz 1097 van 25 april 1953.
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Pieter Nourisse
Pieter Nourisse werd geboren op 16 juni 1827 te 
Waddinxveen-Noord als zoon van Neeltje Blok en 
Izaak Pieter Hendrik Nourisse, genees- en heel-
meester in Waddinxveen. Hij werkte er ongeveer 
35 jaar als huisarts. Hij trouwt op 10 februari 1859 
te Jutphaas met Catharina Cornelia Vroesom de 
Haan. Samen kregen zij een zoon, Izaak Pieter 
Hendrik, geboren in 1868, en een dochter, Caro-
lina Johanna, geboren in 1870. In 1887 hing hij 
zijn stethoscoop aan de wilgen en vertrok hij naar 
Den Haag. Acht jaar later overleed hij na een lang-
durig ziekbed. Hij werd onder grote belangstelling 
begraven in Waddinxveen. Het dorp verloor een 
vriend en niet in de laatste plaats de oprichter van 
een lokaal bekend fonds. Voorzitter van het Nouris-
sefonds op dat moment, ds. Van der Pot, sprak de 
laatste woorden voor hem uit.4 
Naast zijn huisartspraktijk was Nourisse nauw 
betrokken bij het maatschappelijk leven. Zo trad 
hij in 1881 toe tot de plaatselijke schoolcommissie. 
Volgens De Rijnbode was de keuze voor hem in het 
belang van het openbaar onderwijs ‘zeer gelukkig 
te noemen’. 

Uniek
In de negentiende eeuw kende Nederland veel 

lokale, particuliere initiatieven gericht op de zorg 
voor behoeftigen en arme arbeiders. De (nationale) 
overheid speelde nog geen rol op dit gebied.
Voor Waddinxveen was de oprichting van een 
particulier fonds met als doel zieke arbeiders te 
helpen, uniek5. In de negentiende eeuw kwamen in 
Waddinxveen de papier- en houtindustrie (meubels, 
speelgoed) op. De economische groei en daarmee 
het groeiend aantal arbeiders in het dorp, waren 
voor Pieter Nourisse mogelijk redenen om zijn 
fonds als afscheidscadeau na te laten.
Pas in het begin van de twintigste eeuw ontstond er 
voldoende politiek draagvlak voor een nationale 
aanpak van deze zorg. Het besef groeide dat in-
dustrialisatie maatschappelijke gevolgen had voor 
mensen en dat de kloof tussen arm en rijk groter 
werd.6 

Bestuurders
Het Nourissefonds was een vereniging. Uit de 
geraadpleegde bronnen komt een onvolledig beeld 
naar voren van de bestuurssamenstelling door de 
jaren heen. In 1907 werd de heer F.A. van der 
Torren benoemd tot voorzitter. Van der Torren was 
in het dagelijkse leven houthandelaar en maakte in 
het begin van de vorige eeuw als wethouder deel 
uit van het gemeentebestuur. Zijn voorganger was 
ds. G. van der Pot, predikant bij de Remonstrants-
Gereformeerde gemeente, die begin 1907 was 
overleden. Van der Pot werd al eens in 1890 
herbenoemd en is daarmee mogelijk de langst zit-
tende voorzitter. 
Andere bestuursleden waren onder meer de heer 
M. Kolkman, de heer G. Spruijt en de heren H. en 
G. Alblas. Van het bestuur uit 1915 is bekend dat 
F.A. van der Torren voorzitter was en Th. Kolk-
man secretaris. G. Alblas en H.B. van der Oest 
waren beiden commissaris. Al met al behoorden 
de bestuursleden van het fonds tot verschillende 
maatschappelijke lagen. Onder de leden was dat 
niet anders. 

Doel en middelen
De weinige kennis over de activiteiten van het fonds 
is vooral ontleend aan korte berichten uit lokale 
kranten als De Rijnbode, de Schoonhovensche 
Courant en de Goudsche Courant. 
Het belangrijkste doel van het fonds was het helpen 
van zieke arbeiders met de schenking van onder 
meer kleding en levensmiddelen. Uit beschikbare 
bronnen blijkt dat jaarlijks vooral levensmiddelen 

4 www.delpher.nl, Rotterdamsche Courant, 29 oktober 1895.
5 In Het dorp Waddinxveen (nr 2 van juni 2014, blz 17 - 19) beschrijft C.J. van Veen de geschiedenis van het rooms-
  katholieke ziekenfonds ‘Sint Victor’, dat in 1914 werd opgericht. Het ontstaan ervan plaatst Van Veen begrijpelijkerwijs in 
  het licht van de verzuiling. C. Verlooij beschrijft in hetzelfde tijdschrift de geschiedenis van de vereniging ‘Ziekenzorg’ die 
  in 1904 werd opgericht en tot 1958 blijft bestaan. In tegenstelling tot Sint Victor, dat een kerkelijk initiatief was, was dit een 
  particulier initiatief zoals het Nourissefonds. Zie C. Verlooij, ‘Van steek en slof. De vereniging ‘Ziekenzorg’ 1904 – 1958’, in 
  Het dorp Waddinxveen, september 1995, nr 3 blz 87 – 93.
6 A. Pegtel, Vijfhonderd jaar armoedebestrijding, in Historisch Nieuwsblad, nr 4/2003.

Ds. Van der Pot, sprak de laatste woorden voor hem uit.
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7 In 1890 werden 650 liter melk, 1600 eieren, 21 kilo vlees en 8 flessen wijn onder zieken uitgedeeld, zie SARM,
  De Rijnbode, 21 september 1890 en in 1936 betrof het 2535 liter melk, 368 eieren, 171 ons vlees en 35 ons ham,
  zie hiervoor SAHM, Goudsche Courant, 21 november 1936.
8 Voor berekening is gebruik gemaakt van de calculator van het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis,
  www.iisg.nl.

werden geschonken variërend van (karne)melk tot 
flessen wijn.7 Daarnaast werden ook geneeskun-
dige verzoeken aan het fonds gedaan. In 1910 
waren dat er 114.
Over de financiële ontwikkeling van het fonds en 
het aantal leden is iets meer bekend. Een van de 
oudste bronnen over het fonds dateert uit 1890. 
Het aantal leden bedroeg op dat moment tachtig, 
naast veertien begunstigers. Financieel was het een 
jaar dat met een klein tekort van f 14,06 sloot. 
Een belangrijke financiële impuls kreeg het fonds 
van de oprichter zelf die na zijn dood in 1895
f 1.000 naliet, een flink bedrag dat naar huidige 
maatstaven e 14.500 waard zou zijn.8

In 1898 brachten de heren Van der Weerd en Regt, 
leden van de kascommissie, financieel verslag 
uit. Zij rapporteerden een tekort van f 26,55. De 
vereniging telde op dat moment 86 leden. Tien 
jaar later was het ledenaantal gedaald tot 68 (plus 
nog acht donateurs), maar groeide weer door een 
ledenwerfactie naar 144 in 1911. Dat boekjaar 
werd afgesloten met een batig saldo van f 46,66.

Subsidieaanvraag
Een kleine meevaller in 1915 van f 3,00 kon niet 
verbloemen dat over een langere periode telkens 
meer behoefte was aan hulp dan het fonds zich 
financieel kon veroorloven. Een tyfusepidemie in 
1914, een mazelenepidemie onder kinderen in 
1915 en de stijging van prijzen van levensmidde-

len zorgden er voor dat voor het nieuwe boekjaar 
1916 begon, de vereniging nog maar f 120,50 
beschikbaar had voor nieuwe aanvragen. Dit zou 
de doelstelling van de vereniging ernstig in gevaar 
brengen zodat het bestuur geen andere uitweg zag 
dan zich te wenden tot de lokale overheid en in no-

Aanvulling door de redactie
Waddinxveen heeft van drie generaties Nourisse zorg ontvangen. Opa Pieter 
Nourisse (1763-1831) kwam uit Utrecht en overleed in Zuid-Waddinxveen. Hij 
bezat een pand en wat grond aan de Zuidkade (Zuid-Waddinxveen nr. 35; een 
adres bevatte in die tijd nog geen straatnaam), vlak bij de brug. Het lijkt erop dat 
hij in dit pand zijn praktijk had. Of hij er ook woonde is niet duidelijk. Hij overleed 
er wel maar zijn zoon, Isaac Pieter Hendrik werd op 29 december 1797 geboren 
in Noord-Waddinxveen, nr. 147. Waar dat was, is niet precies te herleiden maar 
het bevond zich vermoedelijk in de directe omgeving van de sluis bij de Gouwe 
(ongeveer waar nu de Nesse en de Oranjelaan samen komen).
Isaac Pieter Hendrik was ook ‘geneesheer, heelmeester’. Hij woonde vermoedelijk 
Noord-Waddinxveen, nr. 147, het adres waar zijn zoon, Pieter Nourisse (die van 
het fonds dus) op 16 juni 1827 werd geboren en waar hij zelf op 28 juli 1875 
overleed. Isaac Pieter Hendrik ligt begraven op de oude begraafplaats. Zijn prak-
tijk was Zuid-Waddinxveen nr. 35.
Pieter Nourisse, de derde generatie, kocht in 1855 drie percelen, waaronder 
een huis met erf, aan de Dorpstraat en verbouwde het huis in 1859. Van hieruit 
oefende hij zijn praktijk als geneesheer uit. Hij verkocht het pand in 1888 aan zijn 
opvolger Corts. Uit kadasteronderzoek kan worden geconcludeerd dat het hier 
gaat om Dorpstraat 66.

Deel Zuidkade nog voor het pand van Van der Torre, rechts naast het grote witte huis, werd verbouwd tot gemeentehuis.
In het derde pand vanaf rechts was naar alle waarschijnlijkheid de praktijk van Isaac Pieter Hendrik Nourisse gevestigd. 
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vember 1915 f 150 subsidie aan te vragen.9 Ook 
al brachten de op dat moment 159 leden samen 
f 225 aan contributie op en ontving de vereniging 
jaarlijks f 306 rente van een hypotheek, de inkom-
sten waren toch onvoldoende om alle zorgaanvra-
gen te kunnen honoreren, schreef het bestuur. Een 
snel gehouden inzameling leverde overigens f 180 
op, waardoor de vereniging even op adem kwam. 
In de vergadering van de gemeenteraad van 17 
december 1915 werd de aanvraag van het Nouris-
sefonds behandeld. Besloten werd om het College 
van B&W en de Financiële Commissie om advies 
te vragen. In de eerste gemeenteraadsvergadering 
van 1916 stond de subsidieaanvraag weer op de 
agenda. In het preadvies van het college van B&W 
bevestigden de bestuurders het grote nut van de 
vereniging en erkenden zij dat plaatselijke instellin-
gen als het Nourissefonds het burgerlijk armbe-
stuur ontlastten. Maar zij wensten geen subsidie te 
verlenen om precedentwerking voor andere instel-
lingen of verenigingen te vermijden. De Financiële 
Commissie van de Raad uitte zich in min of meer 
gelijke bewoordingen. 
De gemeenteraad legde zich niet op voorhand 
neer bij het collegeadvies. Zo merkte gemeente-
raadslid en huisarts J. Bruins Slot op dat hij een 
positief advies had verwacht omdat de voorzitter 
van het Nourissefonds tevens wethouder was en 
burgemeester G. van Dort Kroon, als lid van het 
fonds aan het verzoek tot aanvraag zou hebben 
meegewerkt. Hij vreesde de precedentwerking niet 
en stelde dat het bestuur van het fonds alles in het 
werk heeft gesteld om meer inkomsten te genere-
ren. De gemeenteraadsleden J. Visser en H. van 

Drimmelen steunden het pleidooi van Bruins Slot 
en raadslid J.G. Herfst stelde vast dat het fonds 
nimmer zijn hand heeft opgehouden.
Van Dort Kroon verweerde zich door te stellen dat 
hij als lid van het fonds de aanvraag inderdaad 
had gesteund, maar vanuit zijn bestuurlijke positie 
tot de conclusie was gekomen dat verlening tot 
ongewenste precedentwerking zou leiden. Hij 
suggereerde dat onder de leden van het fonds 
gegoede burgers zaten die zeer wel in staat waren 
om f 150,00 op te brengen.
Het lot van de aanvraag werd in negatieve zin 
beslecht door het antwoord op een vraag van 
raadslid Herfst. Hij wilde weten waarom juist nu het 
fonds de hand ophield. Wethouder Van der Tor-
ren kreeg als voorzitter van het Nourissefonds het 
woord en gaf aan dat het de stijgende kosten voor 
levensmiddelen waren. Hij erkende echter “…ik in 
het algemeen steeds tegen ben geweest, om een 
dergelijke subsidieaanvraag te doen. Maar ziende 
de begeerte van de vergadering, heb ik gemeend, 
er qua-voorzitter, ook vóór te moeten stemmen”. 
Nog zwakker maakte hij de zaak door te stellen 
dat er op zichzelf, net als vorig jaar, wel een extra 
bijdrage van de leden gevraagd kon worden. 
Dat deed raadslid Herfst opmerken dat de leden 
van het fonds ook dit jaar wel weer extra konden 
bijdragen! Herfst was bovendien bevreesd dat het 
Nourissefonds een onderafdeling zou worden van 
het Burgerlijk Armbestuur en kreeg hierin bijval 
van het gemeenteraadslid Bremmer die als lid van 
het fonds ook wel een extra bijdrage wilde leveren. 
Toen ook het raadslid G. van den Akerboom zich 
uitsprak tegen een subsidie omdat dat verkapte 
staatszorg zou zijn, staakte Bruins Slot zijn verzet 
en legde hij zich neer bij het preadvies van het 
College. 
Opgetogen sloot Van Dort Kroon de discussie af: 
“Ik wil er alleen nog aan toevoegen, dat, gehoord 
de verschillende besprekingen, het m.i. zeer zeker 
de eer van de leden van het Nourissefonds te na 
zal komen, om er niet voor te zorgen, dat het be-
noodigde ruimschoots wordt bijeengebracht.” 

Het einde
Ondanks de afwijzende beschikking op de sub-
sidieaanvraag overleefde het fonds tot de ophef-
fing in 1953. Een serieuze reconstructie van die 
periode is echter niet mogelijk omdat de gegevens 
daarvoor ontbreken. Een uitzondering vormt het 
jaar 1936. In dat jaar telde de vereniging hon-
derd betalende leden en was er een batig saldo 
van f 35,52. Daarvan moesten nog wel enkele te 
ontvangen rekeningen worden betaald. Tijdens de 
ledenvergadering werd uitvoering stilgestaan bij de 
financiële situatie en hoe daarin verbetering kon 

Huisarts J. Bruins Slot (kaal met snor). Bron: Archief 
Familie Van Lange in beheer bij dhr. A. Ripping

9 SAHM, inv. nr 0637.1083, Brief van het bestuur van het Nourissefonds aan de gemeenteraad van Waddinxveen om
  subsidie, 30 november 1915.
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worden aangebracht. Er werden ter vergadering 
twee voorstellen gedaan: het uitbreiden van het 
ledenaantal en het idee om een bloempjesdag te 
organiseren.

Na opheffing
Het fonds werd begin 1953 opgeheven. Statutair 
was bepaald dat de middelen ten goede zou-
den komen aan de gemeente Waddinxveen. Het 
bestuur wilde wel bepalen naar welk doel het geld 
zou gaan. De schenking bedroeg f 2.300,00 (om-
gerekend naar huidige maatstaf zo’n e 8.000,00). 
Burgemeester Warnaar Jz. stelde in de gemeen-
teraad dat hij hierover vooraf was benaderd door 
het bestuur en had, zo hield hij de gemeenteraad 
voor, het bestuur meegedeeld dat aan het laatste 
statutair geen rechten verbonden konden worden. 
De gemeenteraad kon zich echter in het voorstel 
van de burgemeester vinden om de schenking te 
aanvaarden en het bestemmingsvoorstel van het 
fondsbestuur te honoreren. En zo kwam het geld 
ten goede aan de plaatselijke afdeling van het 
Groene Kruis ter ondersteuning van de stichting, 
uitbreiding en completering van het wijkgebouw 
aan de Stationsstraat.10 Het Groene Kruis in Neder-
land (sinds 1978 opgegaan in de Nationale Kruis-
vereniging) was ook een particulier initiatief voor 
het verzorgen en verplegen van zieken, ongeacht 

de godsdienstige levensbeschouwing.
Zo maakten, zonder dat ze het wisten, veel Wad-
dinxveners gebruik van het Nourissefonds. Want 
het gebouw aan de Stationsstraat is voor velen, 
ook voor mij, een heel bekend plekje waar veel 
tranen zijn gelaten. Want zeg nou zelf: wie heeft er 
nu niet zijn of haar ‘prikken’ in het Groene-Kruis-
gebouw gekregen?

Slot
Het Nourissefonds past in de traditie van particu-
liere initiatieven voor de zorg aan minder bedeel-
den in de samenleving. Het financiële beeld van de 
vereniging is er één van constante zorg. Het is aan 
het doorzettingsvermogen en de veerkracht van be-
stuur en leden te danken dat de vereniging zo lang 
heeft kunnen bestaan. Leden waren ondernemers 
en geestelijken, sommigen ervan tevens lokale 
bestuurders. Het is opmerkelijk dat het fonds tot op 
de dag van vandaag zo’n anoniem bestaan heeft 
geleid, maar krijgt nu toch een bescheiden plekje 
in de annalen van het Gouwedorp. <

De oorspronkelijke versie van dit artikel is voorzien 
van een uitgebreid notenapparaat. Ruimtegebrek 
dwong de redactie tot belangrijke beperkingen. 

Belangrijkste bronnen
Regionale kranten zoals De 
Rijnbode, de Schoonhoven-
sche Courant en de Goud-
sche Courant, allemaal te 
raadplegen via het Streek-
archief Midden-Holland of 
het Streekarchief Rijnlands 
Midden.
Notulen van de gemeente-
raadsvergaderingen van
17 december 1915 en 21 
januari 1916 en 9 april 1953, 
te raadplegen bij het Streek-
archief Midden-Holland.

Het Groene-Kruisgebouw aan de Stationsstraat. Bron: D.J. Thuis

10  SAHM, inv. nr 0205.2125, Notulen van de Gemeenteraad 1951 – 1954, Notulen van de vergadering van 9 april 1953, 
blz 77. Overigens stelt de heer Smit in zijn artikel “Dirk Verheulweg. Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een 
straatnaam” in Het Dorp Waddinxveen, maart 2016, nr 1, blz. 12, dat het bedrijf Verheul bij haar vijftigjarig jubileum het 
Groene-Kruisgebouw aan de Stationsstraat heeft geschonken.
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De baleinenfabriek ‘De Walvisch’ met daarnaast het herenhuis

Langs de Henegouwerweg, het vroegere Jaagpad, 
stond vanaf 1604 een vierkante wipmolen om de 
afwatering te regelen van de polder Bloemendaal. 
In 1876 nam een stoomgemaal, gebouwd op de 
plaats waar nu nog steeds een gemaal te vinden 
is, die functie over en werd de wipmolen gesloopt. 
Op deze plek kwam omstreeks 1961 het tuinders-
bedrijf van T. Eikelboom. Bij graafwerkzaamheden 
vond men twee grote stukken bot, welke perfect 
op elkaar pasten. Het Zoölogisch Museum van 
de Universiteit van Amsterdam dacht te maken te 
hebben met de vierde rib van een walvis, maar kon 
helaas niet met zekerheid zeggen welke walvissoort 
het betrof.
De heer Eikelboom stond zijn vondst welwillend 
af aan het Coornhert Gymnasium in Gouda voor 
onderwijsdoeleinden1. Het was overigens niet de 
eerste keer dat men overblijfselen vond van een 
walvis. In de jaren twintig heeft men een stuk 

Dat Waddinxveen hout-, papier- en meubelindustrie kende in de negen-
tiende en een deel van de twintigste eeuw, is al vaker onderwerp geweest 
van publicaties. Dat er ook producten werden gemaakt van ‘walvisonder-
delen’, is minder bekend.

C. Verlooij

Walvissen in Waddinxveen

onderkaak gevonden in dezelfde polder Bloemen-
daal.

Herkomst
Hoe komt een rib van dat reusachtige zoogdier, dat 
voornamelijk wordt aangetroffen in de Noordelijke 
ijszeeën, in Waddinxveen terecht? Het is uiter-
aard ondenkbaar dat zo’n enorm dier op eigen 
houtje in de Gouwe of Hollandse IJssel terecht is 
gekomen en gestorven. Het moet dus door iemand 
zijn meegenomen naar Waddinxveen, maar waar 
vandaan? 
Een mogelijkheid is dat de rib komt van een wal-
visachtige die op de Nederlandse kust is aange-
spoeld. Dit gebeurt nu ook nog wel. Sinds de eerste 
gedocumenteerde waarneming in 1255(!) zijn er 
negenduizend walvisstrandingen op vaderlandse 
kust gemeld. Er is een heuse website van, dus 
mocht de lezer meer willen weten: www.walvis-

1 Navraag leerde dat bij de verhuizing van de school vanuit de Nansenstraat naar het Jan van Renesseplein de walvisrib 
  waarschijnlijk is weggeven of weggegooid.
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strandingen.nl. Deze strandingen betreffen echter 
veelal dieren zoals bruinvissen, vinvissen, dolfijnen 
en potvissen. Die zijn veel kleiner dan de ‘echte 
walvis’. 
Een andere mogelijkheid is dat een Waddinxvener 
die werkzaam was in de walvisvaart het bot als 
curiosum heeft meegenomen. In dat geval zou 
de rib afkomstig zijn van een Groenlandse walvis 
(Balaena mysteticus) of een zogenaamde noord-
kaper (Eubalaena glacialis). Beide behoren tot de 
groep van de echte walvissen waarop men tijdens 
de Groenlandvaart joeg. 

Walvisjagers bij Groenland
Van 1614 tot 1642 werkten Hollanders en Zeeu-
wen samen in de Noordsche Compagnie bij de 
jacht op walvissen. Op Spitsbergen, in de Noor-
delijke IJszee, stonden toen in de plaats Smeeren-
burg, ook wel Blubberstad genoemd, traankoke-
rijen, enkele huizen, cafés, een kerk, bakkerijen 
en een bordeel. De walvisvaart was bijzonder 
winstgevend omdat een Groenlandse walvis een 
fortuin aan olie en baleinen oplevert. Tussen 1700 
en 1800 maakten de Nederlanders zo’n 39.000 
walvissen buit.
De walvisvaart zorgde ook in Nederland voor het 
nodige werk. In de Tegenwoordige Staat der Neder-
landen lezen we: ‘Men moet zig dan verwonderen, 
dat sommige schrijvers de Walvisvangst ook een 
goudmijn voor ons land genoemd hebben. ’t Is 
ondertussen waar, dat veelerlei handwerkslieden 
hun bestaan vinden, in het maken van het gene 
ter uitrustinge van eenen Walvischvanger vereischt 
wordt. Met 180 schepen, want zo veelen worden 
er omtrent jaarlyks op de Walvischvangst uitgerust, 
waagen Reeders omtrent 10.000 guldens van ieder 
Schip, of in ’t geheel 18 Tonnen Gouds (cf. onge-
veer 900.000 euro)’.
Touwslagerijen, kuipers, scheepsbouwers en 
smeden profiteerden van de walvisvaart. Het dorp 
Nieuwkoop kende uitzonderlijk veel smeden die 
bestonden van de vervaardiging van snijmessen, 
houwelen, eggen en ander gereedschap voor de 

walvisvaart. Groot Ammers, gelegen aan de Lek, 
leverde enkele commandeurs van walvisschepen, 
evenals Ammerstol, Nieuwpoort en Krimpen aan 
den IJssel. Maar liefst acht leden van de familie 
Ooms uit Krimpen aan de Lek waren commandeur. 
In datzelfde dorp was van 1714-1742 de rederij 
Van Holst gevestigd, gespecialiseerd in de walvis-
vaart. In de kerk van Krimpen aan de Lek zijn drie 
panelen met houtsnijwerk uit de achttiende eeuw te 
bekijken met voorstellingen van de walvisjacht. 

Baleinen
In eerste instantie worden de walvissen gevangen 
voor de traan, gekookt uit het spek. Walvistraan 
wordt voornamelijk gebruikt als lampolie en voor 
de bereiding van zeep, kaarsen en smeermiddel. 
De botten vormen een bijproduct, onder meer 
toegepast als poort, erfafscheiding, grenspalen en 
brandstof voor de haard, dus vaak als vervanging 
van hout. Zo is er bijvoorbeeld in Koudekerk aan 
den Rijn een poort geweest van walviskaken en 
herinnert in Krimpen aan de Lek een straatnaam 
(Kakebeen) aan deze toepassing.
Daarnaast zijn ook de baleinen gewild. Walvissen 
zeven met die baleinen hun voedsel uit het water 
dat ze in hun bek binnenlaten. Baleinen bestaan 
uit keratine, een eiwit dat ook in haar en nagels 
te vinden is. Deze baard van de walvis of zoals 
Craandijk het zo mooi beschrijft: ‘de zonderlinge 
mondbekleeding van de reusachtige bewoners 
der poolzeeën’ wordt gebruikt voor de fabricage 
van zwepen, deftige wandelstokken, geraamten 
van regen- en zonneschermen en dameskorsetten. 
Craandijk beschrijft dat het hoofbestanddeel van 
de walvisbaarden dik, lang, sterk haar is, door een 
vetachtige stof vast ineen gekleefd en daardoor 
van opmerkelijke veerkracht. Door koken worden 
het overtollige vet en de onreinheid verwijderd 
en tegelijkertijd de lenigheid en buigzaamheid 
verhoogd. Met scherpe messen worden stroken van 
de gewenste lengte en dikte afgesneden en met de 
schaaf worden die stroken glad en effen gemaakt. 
De grote stukken zijn bestemd voor zwepen of 
wandelstokken, de rest voor paraplu of keurslijf. Er 
worden ook ‘doorstekers’ voor de lange Goudse 
pijpen van gemaakt. Verder wordt balein gebruikt 
in de fabricage van snuif-, thee- en lodereindoos-
jes2 , mutsendozen, tabakspotten, mesheften, haak- 
en breinaalden, spatels, zeven en zadels. Vooral 
in Amsterdam  bevinden zich de fabrieken die de 
ruwe baleinen verwerken tot deze fraaie producten. 
Eén daarvan is de firma Post en Wendt.

Post en Wendt
Jacob Post wordt geboren op 28 april 1822 in Am-
sterdam. Zijn vennoot Carl Ferdinand Wendt is ge-
boren in 1829 in Bremen, Duitsland. Op 28 april 
1848 wordt voor notaris Fabius in Amsterdam de 
akte verleden waarin koopman Jacob Post en Carel 

De traankokerij van de Amsterdamse 
kamer van de Noordse Compagnie 

op Smerenburg. Schilderij van (1639) 
gebaseerd op het schilderij Dansk 
hvalfangststation(“Deense traan-
kokerij”) van ABR Speeck (1634). 

Bron:Rijksmuseum|
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2 Lodereindoosjes (l’ eau de reine, koninginnewater) 
3 Tegenwoordig deel van Alphen aaan den  Rijn

Ferdinant Wendt een vennootschap aangaan. Zij 
wonen aan de Elandsgracht te Amsterdam en zet-
ten de baleinenfabriek voort die tot dan toe werd 
gedreven onder de firma Kleefsmann en Co. De 
nieuwe naam wordt Firma Post en Wendt.
Aanvankelijk is Jacob klerk van beroep en bij zijn 
huwelijk ‘commissionair’. Dat is een tussenpersoon 
die  op eigen naam overeenkomsten sluit, maar 
in opdracht van een opdrachtgever die anoniem 
wil blijven. Jacob Post trouwt op 20 maart 1846 in 
Gouda met de Goudse Hendrica Hermina Cosijn. 
Misschien is hem toen Waddinxveen opgevallen 
of heeft zijn echtgenote hem er opmerkzaam op 
gemaakt?
In het Algemeen Handelsblad van 11 juli 1850 
wordt bekend gemaakt dat de firma de fabriek 
heeft verplaatst ‘bij Gouda’. Feitelijk staat de 
fabriek aan de Zuid-Goudkade in wat dan de 
gemeente Broek c.a. is, nu het einde van de 
Zuidkade. De oorspronkelijke eigenaar is tim-
merman Willem Schouten, wonend in Moordrecht. 
Voor de Noord-Waddinxveense notaris Anthonie 
Nicolaas Molenaar vindt de overdracht plaats van 
een schuur en erf, kadastraal bekend als D52, voor 
350 gulden. Zowel Post als Wendt woont vanaf 1 
augustus 1850 al aan de Zuidkade in Zuid-Wad-
dinxveen, waarbij Wendt inwoont bij Jacob Post.
In 1852 is er een tentoonstelling van visserijge-
reedschappen in het lokaal van de Vereniging 
voor Volksvlijt (Volkspaleis Amsterdam). Ook Post 
& Wendt te Waddinxveen bij Gouda exposeert 
daar. Het Algemeen Handelsblad is lovend over de 
producten van het Waddinxveense bedrijf en schrijft 
onder meer: “[…]Doch de prijzen daargelaten, de 
ruime en talrijke inzending van zweepen, carwat-
chen en wandelstokken door genoemde fabrijkan-
ten, heeft ons overtuigd, dat zij met meesterhand 
dit bedrijf uitoefenen, want met uitzondering van 
de vergulden en zilveren montures, zijn al de ove-
rige in ivoor, hoorn of been in hunne fabrijk uit de 
hand bewerkt, gesneden of versierd. […]De Heeren 
Post en Wendt behoeven niet aan eene goede 
toekomst te twijfelen, daar zij eene concurrentie 
van buitenlands niet behoeven te vreezen”. Het is 
duidelijk dat de zaken goed gaan en dat de firma 
zich mag verheugen in clientèle, afkomstig uit de 
gegoede kringen. Zij doen internationaal van zich 
spreken, bijvoorbeeld op exposities in Londen en in 
New York, maar ook nationaal op de tentoonstel-
ling van Nationale Nijverheid te Arnhem in 1852: 
‘eene rijke en schoone verzameling van zweepen 
van Post en Wendt te Waddinxveen’.

Failliet
In de nacht van 6 maart 1852 om één uur legt een 
geweldige brand de baleinenfabriek volledig in de 

as. De krant vermeldt dat veel huisgezinnen die 
daar werk vinden van hun onderhoud zijn beroofd. 
Carel Ferdinand Wendt verkoopt zijn gedeelte van 
het erf met afgebrande schuur voor vijftig gulden 
aan Jacob Post en verdwijnt van het toneel. Dat-
zelfde jaar nog wordt een nieuwe fabriek gebouwd 
met een ingemetselde zware koperen ketel, persen 
en een smidse.
Op 5 april 1852 wordt ten overstaan van notaris 
Molenaar de Vennootschap tot het fabriceren van 
baleinen ontbonden. De firma met nog wel de 
naam Post en Wendt wordt alleen door Jacob Post 
voortgezet. In het herenhuis naast de fabriek gaat 
hij met zijn gezin wonen.
Is de nieuwbouw te ambitieus geweest? Of is het 
zakeninstinct van Jacob Post alleen niet voldoende? 
In ieder geval gaat de zaak in 1854 failliet. In de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 maart 1854 
lezen we: ‘De heer P. fabriekant in baleinen in de 
nabijheid van Gouda, heeft voor eenige dagen 
de vlugt genomen naar Engeland, van waar men 
vermoedt dat hij naar Amerika zal vertrokken zijn. 
Eene ontdekte valschheid in handelspapieren moet, 
naar men zegt, de oorzaak dier verdwijning zijn. 
Een aanzienlijk handelshuis te Rotterdam heeft 
daardoor belangrijke schade’. De curatoren gaan 
over tot openbare verkoping.

Gebroeders Wernink
Op 19 oktober 1854 koopt Willem Catharinus 
Wernink de baleinenfabriek De Walvisch en het 
herenhuis voor “vijf duizend en driehonderd gul-
den”. Het herenhuis wordt beschreven als voorzien 
van vijf boven- en benedenkamers, keuken, kelder, 
ruime zolders, een tuin met vruchtbomen en een 
bleekveld. Daarnaast worden ook de roerende 
goederen en gereedschappen in de fabriek en het 
huis gekocht voor “drie duizend en vijfhonderd en 
tweeënveertig gulden”. De vermelding van twaalf 
stoeltjes en zitkrukjes doet vermoeden dat er twaalf 
man personeel gewerkt heeft.
De familie Wernink is een zeer welgestelde familie 
uit Oudshoorn3 die de buitenplaats Woellust en 
de bijbehorende kalkbranderijen bezit. De broers 
van de koper, Johannes Petrus Wernink, wonende 
te Broek en Webinus Clarinus Wernink, wonende 
te Oudshoorn gaan de baleinenfabriek leiden 
onder de naam J.P. Wernink en Compagnie. Dit 
duurt tot 1861. In dat jaar wordt de vennootschap 
ontbonden en Webinus Clarinus Wernink zet het 
bedrijf voor eigen rekening voort onder de  naam 
J.P. Wernink en Compagnie. Broer Johannes Petrus 
vertrekt naar Maarssen en overlijdt in 1901 in 
Scherpenzeel.
De firma krijgt in het Algemeen Handelsblad een 
vermelding wegens een voor een tentoonstelling in-
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gezonden vloermat van walvishaar. Webinus trouwt 
op 14 augustus 1862 in Gouda met Elisabeth 
Paulina Wihelmina Maria van Lakerveld Blanken. 
In 1874 besluit Wernink, om redenen ons niet 
duidelijk, de firma in Gouda voort te zetten. Aan 
de Boelekade nummer 34 wordt een onderkomen 
gevonden voor de baleinenfabriek, ook weer de 
Walvisch geheten. Wernink gaat met zijn gezin 
wonen aan de Blekerssingel. Hij is op 17 mei 1910 
overleden en ligt met zijn vrouw begraven op de 
Oude Begraafplaats in Gouda.

Schoolgebouw
Tegen het vierde kwart van de negentiende eeuw 
groeit bij de katholieke gemeenschap in Waddinx-
veen de behoefte aan een eigen ‘Roomse school’. 
Wanneer De Walvisch wordt verplaatst naar Gou-
da, ziet men een kans dit ideaal te verwezenlijken.
Op 27 april 1874 wordt de akte verleden voor 
notaris Molenaar tussen baleinfabrikant Webinus 
Clarinus Wernink en het bestuur van de rooms-
katholieke kerk van Waddinxveen, bestaande uit 
pastoor Josephus Wilhelmus Hendriks, bouwlieden 
Johannes de Frankrijker en Otto Kouwenhoven en 
kastelein Cornelis de Groot. De aankoopsom vol-
gens de notarisakte is f 3600,-. De heer C.A. Staal 
is de eerste onderwijzer. Cees Neven verwoordt het 
mooi dat Staal tot 1909 in het inwendige van de 
oude ‘Walvisch’ verkeert.

In 1929 wordt de St.-Jozefschool gebouwd en kan 
het oude pand worden verlaten. De firma Plomp 
trekt erin en vervaardigt onder de naam KiBoFa 
kinderstoelen, boxen, sjoelbakken e.d. In 1943, tij-
dens de Duitse bezetting, moeten diverse woningen 
en gebouwen afgebroken worden. De Duitsers wil-
len hier vrij schootsveld hebben over de Gouwe bij 
de Rijksweg en de brug. Het gebouw ‘De Walvisch’ 
en het herenhuis gaan tegen de vlakte. KiBoFa 
verhuist naar een locatie aan de Henegouwerweg.

Einde
Nieuwe mode en de toepassing van nieuwe, 
minder kostbare materialen zorgen ervoor dat de 
baleinenfabriek steeds minder rendabel wordt. 
Zo ziet de Duitse immigrant Wilhelm Hunkemöl-
ler in Amsterdam kans korsetten te maken van 
kunstbaleinen, gemaakt van runderbeenderen, het 
zogenaamde patent Hunkemöller. De naam is nu 
nog steeds verbonden aan dameslingerie.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog houdt baleinen-
fabriek De Walvisch op te bestaan. Het pand wordt 
in 1968 gekocht door groente- en fruithandelaar 
Baas en gesloopt. Op de plaats aan de Boelekade 
is nu Body and Health Factory gevestigd. <

Bronnen
Goudsche Courant, circa 1961; Groene Hart Koerier, 23-9-2015. ‘De Kakebenen: van onbewoonbaar verklaard tot weer bewoonbaar 
gemaakt’; K.W.L. Bezemer, Ter zee en te land in het hooge Noorden in C.W. Wormser, Nederland in de vijf werelddelen. Leiden 1947; Ewald 
Vanvugt, Roofstaat, wat iedere Nederlander moet weten.  Amsterdam 2016; Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. 
Deel 6. Amsterdam 1746; Leendert Jansen, Cornelis Verlooij, Het geheim van de Nieuwkoopse smid, Noorden 1992; P. Dekker, Comman-
deurs ter walvisvaart uit het gebied van Maasmond en Lekstreek in de achttiende eeuw; Jacobus Craandijk, Wandelingen door Nederland 
met pen en potlood. Deel 1 Haarlem 1875; Diverse kranten via www.Delpher.nl 1840 - 1898; Henny van Dolder-de Wit, Van walvissen en 
wespentailles’, Tidinge van Die Goude. Jaargang 22, nr.1. januari 2004; Minuutakten notaris A.N. Molenaar 1849 – 1879. Streekarchief 
Midden-Holland. Waddinxveen, juridische zaken; 0053 Archieven van de notarissen residerende te Waddinxveen; C. Neven, Toen Waddinx-
veen nog een dorp was, Alphen aan den Rijn 1981; Kadastrale Atlas 1832 Waddinxveen, Alphen aan den Rijn 1999; www.wiewaswie.nl;
www.zoekakten.nl

Verschillende ‘baleinendoosjes’
Bron: Het geheugen van Nederland, collectie Zuiderzeemuseum
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VERENIGINGSNIEUWS

Van de voorzitter

Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 10 oktober jl. zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
- Leen de Jong, voorzitter,
- Ton Broer, vicevoorzitter,
- Jet Brinks, secretaris,
- Ton Weijermars, penningmeester,
- Jaap Tromp, lid,
- Nel Benders, notulist.
Binnen het bestuur spreken we onder meer over het aantrekken van additionele bestuursleden en over 
de invulling van de diverse commissies. Suggesties hiervoor worden zeer op prijs gesteld!

Cultuurprijs
Tijdens WadCultureel werd de Cultuurprijs van de gemeente Waddinxveen uitgereikt aan onze vereni-
ging. Dit is een prachtige erkenning van het werk dat het HGW doet ter verbreiding van historische 
kennis in de gemeenschap Waddinxveen. Tijdens een recent bezoek aan wethouder mevrouw B. Lefe-
rink werd de erkentelijkheid voor deze prijs nog eens uitgesproken.

Onderwijs
Eén van de speerpunten bij de verspreiding van kennis over en begrip voor de historie van Waddinx-
veen, is het onderwijs. Jong geleerd is immers jong begrepen.

Vertelbanken
De vertelbanken op de verschillende plaatsen in ons dorp zijn zeer goed ontvangen. Van alle zijden 
wordt het HGW lof toegezwaaid voor dit prima initiatief van onze oud-voorzitter, Ton Broer. De bij de 
banken geplaatste fotocollages geven aanleiding tot boeiende gesprekken. Er komen nog meer vertel-
banken. Het initiatief wordt breed ondersteund door diverse maatschappelijke instellingen in ons dorp. 
Te zijner tijd zal een wandel- en fietsroute worden ontwikkeld. Deze zal o.a. via onze website te raad-
plegen zijn.

Excursie
Met vijfentwintig personen, leden van het HGW en hun introducés,
is op 19 oktober het Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht 
bezocht.
Het gebouw stamt uit 1873 en bevat nog de oorspronkelijke, 
stoomgedreven centrifugaalpompen. Het is na diverse uitbreidin-
gen ingericht tot een zeer informatief centrum.
Aan de hand van een uitgebreid assortiment aan films, kaarten 
met waterlopen, replica’s van waterbeheersystemen en een gede-
gen toelichting van de rondleiders, krijgt de bezoeker een helder 
beeld van wat er in de achterliggende 1000 jaar in deze polders 
heeft gespeeld. Het vervenen en later weer droogmalen van de 
ontstane plassen, het bemalen van de gronden om die te kunnen 
gebruiken en het drastisch inklinken van de bodem tot meer dan 5 
meter beneden NAP komen uitgebreid aan de orde.
Op het achterterrein is een grote maquette van de polder gebouwd 
waar met pompen en kleppen de bezoeker een practicum voorgeschoteld krijgt van het beheer van
de diverse polderpeilen.
Het was een goed gevuld programma waarin ook veel ruimte was om vragen te stellen, die geduldig 
werden beantwoord door de deskundige rondleiders. 
Leerzaam en gezellig, dat zijn de trefwoorden waarmee de middag kan worden geduid.
Tekst en afbeeldingen, fam. T. Broer

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

Nieuwe leden
S. Seinen
E.J. van Straalen
F.A. Zandee
Tims Shoes
P.W.L. Kloet
Jan van Erk
J. Been
N.A. den Edel
D. Lont
S. Noteboom

Een beeld van wat er in de achter-
liggende 1000 jaar in deze polders 
heeft gespeeld

Een maquette van de polder
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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
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