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Ik woonde in ’t Regthuys

Het leesgezelschap na
de Tweede Wereldoorlog
Van een nieuwe start naar een
definitief einde

Freke Titia van der Torren-Veendorp
Een vrouw die haar mannetje stond

Verenigingsnieuws

Redactioneel

Martin Kraaijestein en Bert J. Woudenberg stelden in 
opdracht van de gemeenteraad van Waddinxveen het 
boek Het aanzien van Waddinxveen samen. Aleid Abels 
maakte voor dat boek een aquarel van ‘t Regthuys,
de plek op de hoek van Kerkweg-West en de Dorpstraat 
waar schout en schepenen van het ambacht Zuid-
Waddinxveen vergaderden.
Ons erelid Hans Geel heeft voor Het Dorp Waddinxveen 
vele malen verhaald over zijn belevenissen uit de tijd dat 
hij een kamertje in dat pand zijn verblijf mocht noemen. 
De aquarel inspireerde hem tot het schrijven van de eer-
ste bijdrage in deze editie, een bijdrage die uiteindelijk ook in vermeld boek terecht is gekomen.
Met de tweede bijdrage in deze editie sluit Jet van Herwaarden haar reeks over het Leesgezel-
schap af. Het betreft de periode na de Tweede Wereldoorlog tot de opheffing van het gezelschap 
in 1980. 
De laatste bijdrage gaat over een bijzondere vrouw, Freke Titia van der Torren-Veendorp. Voor 
haar geen glazen plafond, zij werd op eigen kracht als enige vrouw lid van de Waddinxveense 
gemeenteraad en bleef dat twaalf jaar onafgebroken. Dat was niet alleen voor het in die tijd 
behoudende Waddinxveen bijzonder, ook landelijk behoorde zij tot een zeer kleine minderheid. 
Verder werd zij drie keer gekozen als statenlid van de provincie Zuid-Holland. Daarnaast was zij 
ook maatschappelijk actief, onder meer voor de boerinnen en andere plattelandsvrouwen. Een 
idee haar naam te verbinden aan een Waddinxveense straatnaam?
Ten slotte wijst de redactie u op het verenigingsnieuws waarin aandacht wordt besteed aan het 
25-jarig bestaan van onze vereniging. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier
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Ik was benoemd aan de kersverse Christelijke 
Landbouwhuishoudschool De Rank, gelegen aan 
de Esdoornlaan en het bestuur zocht voor mij een 
onderkomen. Een 22-jarige alleenstaande onder-
wijzer diende ordentelijk gehuisvest te zijn. Na wat 
heen-en-weergeschuif viel de keus op Kerkweg 2, 
een stevig pand - hoek Kerkweg/Dorpstraat - met 
een merkwaardige klokgevel, versierd met een 
rococoachtig stucwerkje rond het zolderraam. Be-
neden was slager Van Tilburg de baas, boven een 
geboren Waddinxveense, die van Drees trok en dus 
wel een extra centje gebruiken kon. Zij gunde mij 

’t Regthuys, aquarel van Aleid Abels, de aanleiding voor deze bijdrage

Hans Geel

Ik woonde in ’t Regthuys

een minuscuul klein kamertje - iets meer dan twee 
bij twee meter -, waar net een tafel, een stoel en 
een kastje konden staan, er waren een wasbakje 
en een bedstee zonder luiken. Aldus zag mijn ‘in-
woning’ eruit. Mijn kost betrok ik behalve van mijn 
hospita vooral van de huishoudschool. 
Dat het pand heel oud moest zijn, werd me van 
meet af aan duidelijk: geen vloer was waterpas, de 
balken kreunden, de ramen floten bij de eerste de 
beste windvlaag en als er een volgeladen hooiwa-
gen langs reed, trilde het gebouw op zijn grond-
vesten. Aanvankelijk besteedde ik alle aandacht 

Op een mooie, warme dag in september van het jaar 1960 zette ik voet op 
Waddinxveense bodem, vaste voet, naar zou blijken. Het dorp werd nog om-
ringd door grazige weiden en wuivende korenvelden en het Noordeinde leek 
een landweg, waaroverheen boerenkarren ratelden.
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aan mijn leerlingen; om dat huis bekommerde 
ik me niet, zolang het maar niet in mijn bijzijn 
instortte. Tot de oudeheer Van Eeuwen een keer 
het bovenhuis aandeed. Diens vader was lang 
geleden een levensmiddelenzaak aan de Zuidkade 
begonnen, waar hij ook alcoholische dranken 
mocht verkopen; vanwege het evenwicht werd de 
man tegelijkertijd lid van de blauwe knoop. Van 
Eeuwen jr. had een saai uitziend boekje bij zich, in 
1940 geschreven door P. van Balen, secretaris van 
de Goudse Oudheidkundige Kring: Uit de geschie-
denis van Waddinxveen, een uitgave van drukkerij 
Veldwijk. Hij wilde mij beslist iets voorlezen van 
bladzij 11 en dat deed hij met enige nadruk: “Het 
dorp Waddinxveen is ontstaan op het ontmoe-
tings- en kruispunt der wegen uit Noord, Zuid, 
Oost en West. Daar ontmoetten de inwoners van 
verafgelegen buurtschappen elkaar. Daar verrezen 
herbergen en uitspanningen. Daar vestigden zich 
ambachtslieden en winkeliers. Op de bovenver-
dieping der herberg, genaamd Sint-Joris of ’t Reg-
thuys, vergaderden schout, ambachtsbewaarders 
en schepenen.” De voorlezer keek mij veelbeteke-
nend aan en onthulde: “Meneer, dat is dit huis op 
de hoek van de Kerkweg en de Dorpstraat!! Hier-
buiten, waar die wegen elkaar raken, stond heel 
vroeger de kaak, de schandpaal voor booswichten, 
terwijl beneden op de Dorpstraat, die meer dan 
honderd jaar geleden de Heereweg heette, de 
jaarlijkse paardenmarkt werd gehouden.” Ik stond 
versteld, ja, het duizelde me. Op slag was het huis 
tot leven gewekt. Het kreeg geest en beenderen. 
Teruggetrokken in mijn kamertje met uitzicht op 
de Dorpstraat en de oude burgemeesterswoning 
zag ik ’t oude dorp ontluiken. Ineens waren de 

geluiden anders; als de balken kreunden hoorde 
ik schout en schepenen vergaderen, als de ramen 
floten dacht ik aan de joelende menigte rondom 
een aan de kaak gestelde onverlaat. Ik mocht het 
boekje hebben en kwam erachter, dat het in mijn 
oog niet al te grote dorp Waddinxveen ooit uit drie 
ambachten heeft bestaan: Noord-Waddinxveen, 
Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal (later Broek), 
alle drie met een eigen overheid. Zuid viel lange 
tijd onder de grafelijke domeinen, Bloemendaal 
werd bestuurd vanuit Gouda en Noord stond onder 
leiding van de ambachtsheren van het Huyberts-
gerecht, die woonden in het landhuis Souburgh, 
dat aan de Gouwe was gelegen. Behalve uit het 
boekje kwamen de verhalen ook van originele 
buurtvertellers. Het bovenhuis werd door menigeen 
bezocht. Evenals m’n kostjuffrouw waren de mees-
ten -negentiende-eeuwers, geboren in het tijdperk 
waarin overal geschiedenislegenden ontstonden. 
Zo wist de stokoude kleermaker te vertellen dat 
Napoleon nog in dit Regthuys had vertoefd en dat 
mijn kamertje ooit het plaatselijk cachot was. Eens 
was een gevangene, die het wat al te benauwd had 
gekregen, ontsnapt door de ruit in te slaan, de tra-
lies te verbuigen en langs de leilinde naar beneden 
te glijden. Waar of niet waar? Dat van Napoleon 
niet, dat van die boef waarschijnlijk wel.
De meest betrouwbare verhalen ontving ik van 
Van Balen en de plaatselijke historici. Ik leerde dat 
kolonisten vanaf 1233 het woeste ‘Waddinxvene’ 
ontgonnen hebben. Uit hun midden stelde de 
graaf een schout aan: Nicolaas van Gnepwijk. Hij 
bestuurde vanuit zijn woning. Zo deden ook de 
schouten na hem. Sommigen vonden het nodig 
op stand te wonen in een straat-van-stand: de 
Kerkstraat, die leidde naar de dorpskerk - gewijd 
aan Sint-Petrus - en het kerkhof. Na verloop van 
eeuwen kwam er op het oude dorp een Rechtka-
mer, ondergebracht in een herberg. En uit die situ-
atie ontstond ‘mijn’ Regthuys, een groot hoekhuis 
op Kerkweg en Dorpstraat. Het werd misschien al 
omstreeks 1680 gebouwd en had bij lange na niet 
zo’n frivole aanblik als in mijn tijd. Die is te danken 
aan de oude slager. Hij had in 1917 de gevel 
met balkonnetje en rococotop laten ontwerpen, 
het geheel in twee huizen gesplitst en daarin vele 
kamertjes gemaakt. Dat verklaarde waardoor mijn 
cachotje inpandig in het naastgelegen huis was 
terechtgekomen. De grens tussen de ambachten 
Noord- en Zuid-Waddinxveen was niet erg rechttoe 
rechtaan. Globaal gesproken strekte Noord zich 
uit vanaf de Kerkweg tot aan Boskoop. Zuid lag er 
ten zuiden van. Dorpstraat, Kerkstraat en kerkhof 
werden door beide gedeeld. ’t Regthuys lag op 
het grondgebied van Noord-Waddinxveen. De 
bestuurders huurden de bovenvertrekken van de 
herberg St. Joris - niet zo gek: thee, koffie, bier en 
wijn altijd bij de hand, dus werd de naam: St. Joris 
en ’t Regthuys. Schout, schepenen en ambachts-

De Dorpstraat rond 1920 
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heren van de Waddinxveense ambachten spanden 
er de vierschaar over kleine vergrijpen, de grote 
gingen naar Gouda, bewaakten de openbare 
orde en bezwoeren oproeren, zoals in 1785 tussen 
Patriotten en Oranjemannen. Voorts vergaderden 
ze over van alles en nog wat: het onderhoud van 
de door wateroverlast bedreigde ommelanden en 
de latere inpoldering daarvan, de toestand van de 
modderige wegen, de krakkemikkige bruggen - 
waaronder de Hooghe Brugge over de rivier - het 
verlaat bij de Gouwe, over de benoeming van de 
nieuwe dominee, de nieuwe kerkenraad, de nieuwe 
schoolmeester, die ook koster, voorzanger, voorle-
zer, doodgraver, klokkenluider en weet ik veel was. 
Een bijzondere taak hadden de wees- en armmees-
ters. Door het massaal turfsteken van de verveende 
grond ten bate van de Goudse welvaart groten-
deels in het water verdwenen; de armoede was 
groot en het aantal wezen talrijk. De drie ambach-
ten hadden één armenkas die door giften werd 
gevuld. Een deel van de gelden werd bewaard in 
een weeskast met drie sloten; een schout moest 
met twee weesmeesters naar het dorp komen om 
de kast te openen. ‘1709’ staat erop alsook het 
wapen van Waddinxveen en op de bovenlijst: ‘’t 
Recht van ’t opene der weeskasse is voor den ar-
men 6 stuyvers’. Ter geruststelling: die zes stuivers 
kwamen ten slotte de armlastigen weer ten goede. 
De weeskast is een van de weinige voorwerpen die 
uit de inboedel van oud-Waddinxveen bewaard is 
gebleven.   

‘Ons’ Regthuys heeft bijna twee eeuwen als zoda-
nig dienstgedaan. Met de komst van het Konink-
rijk der Nederlanden veranderde er veel: de drie 
ambachten werden drie gemeenten met elk een 
burgemeester: A. van Oosten voor Noord-Wad-
dinxveen, A.J. de Lange voor Zuid-Waddinxveen en 
N. IJzendoorn voor Broek, voorheen Bloemendaal. 
Tijdens het bestuur van burgemeester Arie van 
Oosten brak men de middeleeuwse dorpskerk af 
en bouwde men de Brugkerk op. In 1870 wer-
den de drie gemeenten samengevoegd tot één: 
de gemeente Waddinxveen, waarvan Gerrit W.C. 
van Dort Kroon de eerste burgemeester werd. Het 
raadhuis kwam aan de Nesse terecht. 
En ‘t Regthuys dan? Dat eerbiedwaardige oudste 
gebouw van Waddinxveen hoek Kerkweg/Dorps-
traat? Dat veranderde samen met de herberg St. 
Joris in een café, uitgebaat door de heer Slootjes; 
op de bovenverdieping waar eens de vierschaar 
zat, kwamen voortaan verenigingen bijeen, waar-
onder het Leesgezelschap. Het gebouw is inmiddels 
al jaren een winkel met diverse bestemmingen, van 
de slager tot de kapper van nu. 
Ik heb zeven jaar met veel plezier in ’t Regthuys 
gewoond, midden in de week, maar zondags niet, 
en ik ben eraan gehecht geraakt. Maar helaas, het 
eens zo trotse huis ziet er heden ten dage vervallen 
uit. De tand des tijds is somtijds onbarmhartig - ik 
weet het. Met weemoed zeg ik het de Romeinen 
na: ‘Sic transit gloria mundi – zo vergaat ’s werelds 
roem.’ <

De Dorpstraat als slager Van Tilburg op de hoek is gevestigd. Het huis links met balkon is het oude
burgemeestershuis. Afgebroken om plaatst te maken voor de Polderkade

Bronnen

P. van Balen
Uit de geschiedenis van
Waddinxveen, 1940

C. Neven
Toen Waddinxveen nog
een dorp was, 1981 

W. Verboom
Waddinxveen 750 jaar, 1983

C. Verlooij
St. Joris, het rechthuis van 
Noord-Waddinxveen, 1996 - 
artikel in ‘Het dorp
Waddinxveen’, uitgave van 
het Historisch Genootschap 
Waddinxveen 
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Na de bevrijding kwamen de leden in augustus 
1945 weer bijeen. Afwisselend werd vergaderd 
in café de Unie aan de Kerkweg of bij Versloot. In 
de jaren vijftig – voor de komst van de televisie – 
beleefde het Leesgezelschap nog een kortstondige 
periode van bloei, maar het verval werd meer en 
meer zichtbaar. Oude gewoontes verdwenen en 
sommige leden waren niet gelukkig met de geest 
die de vereniging ademde.
J. van Leeuwen sr., eerst secretaris en vervolgens 
penningmeester, bedankte in april 1953 niet alleen 
vanwege ouderdom maar ook om principiële re-
denen. Bij de tijdschriften hoorden volgens hem De 

In 2016 begon de auteur haar reeks over het Leesgezelschap van Waddinx-
veen, dat werd opgericht in 1820 en een rijk archief heeft nagelaten. We 
leerden in vijf artikelen1 over de lees- en voordrachtcultuur van de Waddinx-
veense liberale elite en konden en passant (opnieuw) kennismaken met de 
literatuur- en lectuurgeschiedenis tot 1945. In deze bijdrage zien we dat na 
een korte bloei het einde zich definitief aandient.

Jet van Herwaarden

Het leesgezelschap na de Tweede Wereldoorlog
Van een nieuwe start naar een definitief einde

Spiegel en Op de Uitkijk niet thuis. Bovendien wer-
den nieuwe leden niet meer geballoteerd waardoor 
in zijn ogen de vereniging ongemerkt veranderde 
in een christelijk leesgezelschap. 
De algemene ledenvergadering vond dat jaar veel 
later plaats vanwege ‘de grote vloed’ van 1953. 
Veel bezwaren werden geopperd tegen de schen-
king van de boeken aan de geadopteerde Stad 
aan ’t Haringvliet, dus ging de verkoop gewoon 
door.2 Een jaar later volgde een reorganisatie. 
De vier leeskringen werden teruggebracht tot drie 
leeskringen van elk acht leden die bij elkaar in de 
buurt woonden. Iedere leeskring kreeg een abon-

Mej. E.F. Witkop, hier met 
klasgroep 1 en 2 van de Jan 

Ligthart school (Kerkstraat) 
schooljaar 1959-1960.

1 Het Dorp Waddinxveen, edities 1, 3 en 4 van 2016 en edities 1 en 3 van 2017.
2 Notulenboek 4, bestuursvergadering 1 april 1953.
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nement op de weekbladen zodat niemand meer 
oude nummers ontving. Elk jaar werd de lezers-
volgorde opnieuw vastgesteld. De verzending ging 
van maandag naar zaterdag om elk lid tijdens het 
weekend een leeszak met verse inhoud te kunnen 
bezorgen. De boeken hadden nu een leestermijn 
van drie weken. En als altijd klonk het: “Geef de 
zakken op tijd door en ga met de inhoud zachtzin-
nig om!”.3 
In 1958 schonk Van Leeuwens zoon het leesge-
zelschap de prachtige ijzeren kist waarin de vier 
notulenboeken, leeslijsten, aantekenboekjes en de 
rekeningen van drukker Veldwijk en boekhande-
laar Nooteboom werden opgeborgen. Dankzij dit 
unieke geschenk is het ons mogelijk terug te kijken 
op anderhalve eeuw Waddinxveens leesgedrag.4 
De opkomst op de ledenvergaderingen was vaak 
minimaal. In april 1961 waren maar zeven leden 
aanwezig waaronder een vrouw en dat was een 
zeldzaamheid in de afgelopen honderd jaar. Mej. 
E.F. Witkop had zelfs het verheugende bericht 
nog een vrouw als lid te willen voordragen.5 Juist 
vanaf die tijd hebben we weinig zicht meer op de 
vereniging.
Na 1960 werd weinig toegevoegd aan het archief 
behalve wat slordige, met ballpoint geschreven 
notities: de ballpoint als vernietiger van een zo lang 
gekoesterde schijfcultuur in de zorgvuldig bijge-

houden dikke notulenboeken van het vaderlands 
verenigingsleven. De gedrukte uitnodigingen voor 
de vergaderingen met achterop het aanbod van de 
te kopen boeken en tijdschriften verschenen ook 
niet meer. Over de laatste tien jaar valt weinig te 
melden.

Tijdschriften

‘Men is het erover eens dat zich daarin tijdschriften 
bevinden die onze erflaters niet zouden waarde-
ren’.6 

Papierschaarste beperkte aanvankelijk het aantal 
tijdschriften. Pas in 1948 werd het papierverbruik 
weer vrijgegeven.7 Tot 1949 waren er zeven bladen 
in omloop. Het Amusante Weekblad ging in de 
jaren vijftig op in Okido, een humoristisch ge-
zinsblad.8 In 1949 zaten er weer elf bladen in de 
leeszak. Panorama, Wereldkroniek en het nieuwe 
gezinsblad Vizier (vanaf 1960 Televizier) waren 
populaire weekbladen voor het hele gezin.9 Ook 
de Vrouw en haar huis werd weer ingevoerd. Na-
tuur en Techniek en Vliegwereld waren ook voor 
de Tweede Wereldoorlog al geliefde bladen. De 
Wandelaar liet prachtige plekjes zien. Buitenlandse 
bladen als Der Stern en Illustrated Revue werden 
uitgeprobeerd. De Spiegel, een protestantschris-

3 22 oktober 1954, circulaire secretaris P. van Zonneveld.
4 ALV 28 juni 1958.
5 Notulenboek 4, bestuursvergadering 7 maart 1961.
6 Notulenboek 4, bestuursvergadering 28 september 1950.         
7 De informatie over de tijdschriften komt uit Joan Hemels en Renée Vegt,
  Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland 2 Banden A en B.
8 Hemels-Vegt, Tijdschrift 2 A, 325-326; 2 B, 818.
9  Hemels-Vegt, Tijdschrift 2 B, 1109. 

 

Een echte Waddinxveense boekenkast van Kempkes meubelfabrieken (formule meubels).
Bron: https://veiling.catawiki.nl
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telijk weekblad, en Op de Uitkijk, een politiek-
kerkelijk weekblad, werden door sommige leden 
vanwege hun christelijke signatuur niet gewaar-
deerd. Op de Uitkijk verdween, maar De Spiegel 
kwam weer terug op de lijst. 

Boeken
In 1954 was G.J. Spruijt veertig jaar lid en na enig 
wikken en wegen besloot het bestuur een streekro-
man naar zijn nieuwe adres in Utrecht te zenden.10 
Niet verwonderlijk, deze keuze. Streekromans 
waren nog steeds zeer geliefd. Jannetje Visser-
Roosendaal (1899-1990), de koningin van de 
West-Friese streekroman, en Mia Bruijn-Ouwehand 
(1895-1968) met veelal boeken over het Katwijks 
vissersleven, gingen in hun genre aan kop met vijf 
titels. Dat nam niet weg dat algemenere auteurs 
als Piet Bakker en Jan Mens met elk zes titels nog 
geliefder waren. Van de 244 schrijvers waren er 
105 Nederlander.

Buitenlandse auteurs
Onder de vertaalde buitenlandse schrijvers gaven 
de Engelstaligen met 58 auteurs de toon aan. Pearl 
Buck, wereldberoemd, leverde zes romans. Dr. A.J. 
Cronin, al vanaf 1936 behorende tot de meest 
vertaalde buitenlandse auteurs, was nog steeds 
populair met vijf titels. Van de Amerikaanse Gwen 
Bristow was de plantagetrilogie Als de katoen rijpt, 
geïllustreerd door Anton Pieck, een aanwinst voor 
de boekenkast. Sommige schrijvers waren zichzelf 
wel bewust van hun tijdelijkheid. Zo karakteri-
seerde Clarence Budington Kelland (1881-1964), 
de schrijver van Complot in Hollywood (1947), 
zichzelf als de best second rate writer in America. 
Van Charlotte Brontë (1816-1855), wier werk wel 
de tand des tijds doorstond, verscheen in 1947 in 
de reeks Onsterfelijken van de uitgeverij Contact 
Jane Eyre in de vertaling van Elisabeth de Roos 
(1903-1981), de weduwe van Eddy du Perron. Van 
Daphne du Maurier (1907-1988), succesvol met 
haar roman Rebecca, stonden ook de Kopermijn en 
De vlucht van de valk op de lijst.
Auteurs uit de Scandinavische landen bleven po-
pulair. In 1945 werd Stel je voor, dat ik den dominé 
trouwde van de Zweedse Ester Lindin (1890-1991) 
gekocht. Het was een omstreden boek vanwege 
propaganda voor de vrije liefde en dat in een tijd 
waar de bestuurlijke elite zich zorgen maakte over 
het bandeloze leven na de bevrijding. De Noor 
Thor Heyerdahl (1914-2002) met zijn boek over 
de Kon-tiki-expeditie (1900) is overbekend, maar 
bij de Fin Johannes Linnankoski - pseudoniem 
van Vihtori Peltonen (1869-1913) met het Lied van 
de vuurrode bloem (1947) is het gissen naar de 

inhoud. Er zijn intrigerende titels zoals De kruisweg 
van Stygge Krumpen van de Deense Thit Jensen 
(1876-1957) en Wolven huilden rond het bosmeer 
(1949) van de Noor Fritjof E. Bye (1900-1973). 
Een aankoop als Sinuhe de Egyptenaar van de Fin 
Mika Waltari (1908-1979) ontlokte in1959 mijn 
leraar geschiedenis de vraag of deze historische 
roman wel wetenschappelijk verantwoord was. 
De Italiaanse auteur Giovannino Guareschi (1908-
1968) is vooral bekend geworden door zijn boeken 
over de dorpspastoor Don Camillo waarvan in 
Waddinxveen Don Camillo en de kleine wereld en 
Don Camillo en zijn kudde werden aangekocht. 
Van deze Italiaan werd eveneens zijn eerdere 
roman Het noodlot heet Clotilde gekocht.
Duitse schrijvers werden amper gelezen. Alleen 
Vicky Baum (1888-1960), voor de oorlog al 
wereldwijd populair met Mensen in het Hotel en 
Liefde en dood op Bali, kon zich na haar verhui-
zing naar de Verenigde Staten en haar overgang 
op het Engels blijvend in populariteit verheugen, 
wat blijkt uit de aankoop begin jaren vijftig van De 
grote zelfverloochening, Hotel Berlijn en Hart tegen 
hart. De Griek Nikos Kazantzakis (1883-1957) met 
Kapitein Michalis (1953) en de Spanjaard Salvador 
de Madariaga (1886-1978) met Vijf vrouwen om 
Don Juan waren de enige Zuid-Europese auteurs. 
Daarbij zij aangetekend dat Kazantzakis zijn 
leven gro- tendeels buiten 
Grieken-

10 Not. 4, bestuursvergadering 7 mei 1954.
De Spiegel hoorde er volgens J. van Leeuwen sr niet bij.

Bron: https://www.bobbedoes.nl
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land doorbracht en dat het wat De Maderiaga 
betreft om een verengelste Spaanse schrijver en 
een in het Engels geschreven verhalenbundel ging.

Nederlandse auteurs
Vlak na de oorlog kregen de boekhandelaren 
waarschijnlijk oude restanten van uitgevers aange-
boden. Opmerkelijk was de aanschaf van een aan-
tal boeken van foute uitgeverijen als De Roskam 
en De Schouw. Het land aan de Don in 1943 van 
Th. Kröger (1891-1958) uitgegeven bij De Roskam, 
behoort tot de dubieuze boeken. Frontlijn PTT van 
Arend Tael (1901-1945), pseudoniem van Arie Pie-
ter Krul, verschenen in 1944 bij De Schouw, bevatte 
veel antisemitische uitlatingen. Frits Sampimon, de 
vertaler van Mein Kampf, vertaalde ook het boek 
Het harde geslacht van de Duitser Will Vesper, 
uitgegeven bij de nationaalsocialistische uitgeverij 
De Amsterdamse keurkamer. 
Anderzijds verslonden de lezers in die jaren de 
bestsellers Die van ons van Willy Corsari (1897-
1998), Engelandvaarders en Den vijand weder-
staan van K. Norel (1899-1971) en Schipper naast 
God van Jan den Hartog (1914-2002). In deze 
boeken wisten dappere verzetshelden van aanpak-
ken.
Naar Nederlands-Indië werd heel beperkt en nos-
talgisch teruggekeken alsof de lezers niet beseften 
dat het koloniale rijk in een gruwelijke oorlog 
verloren ging. 
Eigen land en streek bleven centraal staan. Veel 
provincies kwamen aan bod. Rein Brouwer (1910-
1984) behandelde in Paarden van schelven (1951) 
het Groningse boerenleven. Dorre grond (1942) 
van Ben van Eysselsteijn (1898-1973) behandelde 
de strijd tussen twee Drentse boerenfamilies. De 
West-Friezen werden door Uiltje Gjalts Dorhout 
(1879-1959) in de roman over De Hornstra’s 
(1941) beschreven. Waar het strijden zwaar is 
(1946) van de thans volkomen vergeten Piet 
Mossinkhoff (1894-1975) was een epos over de 
Brabantse boer. Het leven van vlasboeren kwam 
ter sprake in De aarde geeft en neemt van Lode 

van der Schelde (ps. van F. van Witteloostuijn) dat 
na het eerste deel tot een trilogie zou uitgroeien 
(1943-1954). De drooglegging van de Noord-
oostpolder waar spanning, humor, mannentaal en 
aanpakken de ingrediënten vormden, werd door 
Bas van den Tempel beschreven in In de polder 
is de duivel (1950). In Zwervende houtvoeters op 
weg naar Coharindha (1955) bewees Bas Bouw-
man (*1895) gedeeltelijk in dialect eer aan de 
bemanning van een baggerschip. De epiek van 
het Sliedrechtse baggerwezen spreekt het meest uit 
Mannen van Sliedrecht (1950) van K. Norel (1899-
1971). Johannes Willem Ooms (1914-1974) was 
de chroniqueur van de strijd tegen het water en het 
orthodox-protestantse leven in de Alblasserwaard. 
In De eerste walvisvaart van de “Willem Barendsz” 
(1947) liet Adolf Melchior (1898-1962) de herinne-
ring aan ouderwetse zeventiende-eeuwse daden-
drang vrijelijk de teugel, waarmee hij aansloot bij 
het verlangen van de lezers naar zwerftochten over 
heel de wereld. Wat dit genre betreft volstaan we 
met titels als Kaap Sidney Head (1943) van Frie-
drich Wilhelm Lübke (1887-1954), Om de druiven 
van de Kaap (ca 1940) van David Rame en last but 
not least Tussen Zuiderkruis en Poolster (1937) van 
de hier al eerdergenoemde Ben van Eysselsteijn.
   
De allerlaatste lijst
Vanaf 1965 verschenen er geen notulen en boe-
kenlijsten meer. De leesgezelschap leden werden 
nog een keer officieel uitgenodigd op 23 juni 
1970 voor een ALV. Misschien werden toen de 
laatste 43 boeken verkocht aan zeven leden. Van 
streekroman tot een van de grootste romans van 
de twintigste eeuw stonden op deze getypte lijst. 
Auteurs als Toon Kortooms met Help de dokter 
verzuipt, J. Visser-Roosendaal met de Slotsom en 
Ewout Speelman (pseudoniem van Frederik Pieter 
de Groot) met Het getij verloopt behoren in de lite-
ratuurgeschiedenis tot de verzwegen meerderheid. 
De Groot schreef onder veertien pseudoniemen 
overigens tweehonderd boeken. Van geheel andere 
snit was Call it sleep van Henry Roth (1906-1995), 
dat eerst werd miskend maar in 1964 weer werd 
uitgebracht en ook in Waddinxveen aangeschaft. 
Met een miljoen verkochte exemplaren werd het 
een cultboek.
Natuurlijk leverden Engelstalige auteurs als Nevil 
Shute (1899-1960), Harold Robbins (1916-1997) 
en Leon Uris (1924-2003) de meeste titels. Bij de 
Duitse schrijvers sprong Utta Danella eruit (Utta 
Schneider-Denneller; 1920-2015), de diva van de 
triviaalliteratuur, met Het uur der waarheid (1979) 

In 1958 schonk Van Leeuwens zoon het leesge-
zelschap de prachtige ijzeren kist waarin de vier 
notulenboeken, leeslijsten, aantekenboekjes en de 
rekeningen van drukker Veldwijk en boekhandelaar 
Nooteboom werden opgeborgen.



Het dorp Waddinxveen  I  14

Zij valt met haar zeventig miljoen verkochte boeken 
echter in het niet bij iemand als Harold Robbins 
die wereldwijd goed was voor zevenhonderdvijftig 
miljoen verkochte boeken.
En zoals altijd lazen de Waddinxveners af en toe 
boeken van een Zweedse, Italiaanse en Russische 
auteur. Franse auteurs kwamen niet voor. Histo-
rische romans zoals onder meer een boek over 
de grote treinroof in de aprilnacht van 1962 in 
Engeland, een mislukte aanslag tegen Hitler en de 
minnares van Napoleon III kwamen beperkt aan 
bod.

Het leesgedrag 
Margot Engelen ondervroeg een aantal uitgevers 
over het leesgedrag in de jaren vijftig.11 Uitgever 
Steunenberg van uitgeverij J.H. Kok Kampen ver-
woordde het zo: “Na spanning (1940-1945) wilde 
de lezer ontspanning”. De lezer wilde niet terugkij-
ken naar de Tweede Wereldoorlog, noch naar de 
politionele acties in Indonesië. 
Uitgevers liepen geen risico door goede ver-
koop van romantische vertellers in de tijd van de 
wederopbouw. Velen hadden geen of weinig geld 
om boeken te kopen. De bibliotheken en leesbi-
bliotheken bij boekhandels brachten uitkomst voor 
leeslustigen. In het kleine stadje waar ik opgroeide 
organiseerde de plaatselijke boekhandel een 

leeskring waar kringleden een boek kochten dat 
onder de leden circuleerde. Na afloop mocht je het 
boek houden. Mijn moeder, R. Rijlaarsdam-van der 
Meulen, een verwoed leesster, was lid. Zo herinner 
ik mij de aanschaf van de Noordelijkste dokter ter 
wereld (1949) door Aage Gilberg (1912-2002) en 
het zeer populaire Revolutie der eenzamen (1953) 
van P.J. Bouman (1902-1977). Over de aanschaf 
van het laatste boek kreeg mijn moeder compli-
menten van medelezers die zij bij het boodschap-
pen doen tegenkwam. Deze caleidoscoop van 
historische fragmenten sprak velen aan.  
In de gezinnen waar wel eens een boek gekocht 
werd, stond vaak de eikenhouten boekenkast 
als pronkstuk in de voorkamer. Deurtjes hielden 
de boel stofvrij en voorkwamen - zo dachten de 
ouders - het lezen van niet geschikte boeken door 
jeugdigen. In de kast prijkten meestal een encyclo-
pedie, gebonden boeken en omnibussen in kloeke 
banden uitgevoerd in diverse kleuren met in grote, 
gouden letters de auteursnaam. Aan de boektitels 
en uitgevers zoals Elsevier, Ad M.C. Stok/Zuid-
Hollandse uitgeversmaatschappij, Arbeiderspers, 
Callenbach en Malmberg kon je zien tot welke 
zuil het gezin behoorde. De romantische vertellers 
waren nog steeds, evenals voor de oorlog favoriet, 
ook bij de Waddinxveners. 
In de jaren zestig kwam de omslag van populaire 
bellettrie naar literaire auteurs. Hoewel natuurlijk 
heel veel lezers trouw bleven aan streek-, romanti-
sche, en kasteelromans. Meer welvaart en grotere 
scholing brachten andere lezers. Er was geld om 
literaire pockets, mooi uitgevoerde romans en 
populairwetenschappelijke werken over de Tweede 
Wereldoorlog en het koloniale verleden te kopen. 
De verwerking van het verleden, die nog steeds 
voortduurt, was begonnen. De eiken boekenkast en 
het Prisma pocketrekje werden vervangen door de 
blanke Lundiakast en weer wat later de witte Billy 
van Ikea. 
De laatste lijst van het Waddinxveens leesgezel-
schap uit eind jaren zestig weerspiegelde nog 
helemaal de tijdgeest van de jaren vijftig. Mo-
derne schrijvers als W.F. Hermans, Harry Mulisch, 
Jan Cremer en Jan Wolkers kwamen er niet op 
voor. Ondergang van Jacques Presser en de vele 
delen van Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong - non-fictie 
bestsellers toch - ontbraken eveneens. Die werken 
zijn echter ongetwijfeld ook door Waddinxveense 
particulieren aangeschaft.  

De opheffing van het leesgezelschap
In hun tweede artikel beschrijven Joke Radstaat en 
Corry de Jong-Steenland de activiteiten van het 
Leesgezelschap in de twintigste eeuw. Zij noemen 
financiële gegevens en een reeks namen van 

11 Margot Engelen, Literatuur 2 (1985) 66-73.

Gwen Bristow. Bron: Angieklong.wordpress.com
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leden die zich in het interbellum inzetten voor de 
vereniging. Sommige leden zijn nakomelingen van 
vooraanstaande Waddinxveners uit de negentiende 
eeuw zoals G. J. Spruyt, lid vanaf 1904 en ook 
een tijd voorzitter. Nieuw onderzoek zou kunnen 
uitwijzen tot welke sociale laag de bestuurders uit 
de twintigste eeuw behoorden.
Op 8 augustus 1980 werden in een brief aan 
notaris In ‘t Hol werden nog slechts zes leden ge-
noemd. Deze volhouders willen we thans eren met 
vermelding van hun namen: N. Bontenbal, P.J. van 
Leeuwen, N.M. van Rooijen, J.A. Kwaak, mej. C.C. 
Blonk en mej. E.F. Witkop.

Conclusie
In hoeverre was het Waddinxveens leesgezelschap 
nu uniek? Zeker wat betreft de lange levensduur 
waar slechts enkele andere soortgelijke gezel-
schappen op kunnen bogen. Voor zijn onderzoek 
naar leesgezelschappen in de vroege negentiende 
eeuw bekeek Arnold Lubbers ook de archivalia 
van het Waddinxveense leesgezelschap dat qua 
leesgedrag en strenge regels en wetten niet afweek 
van de honderd leesgezelschappen in Holland in 
1830.12 Volgens Lubbers was naast het lezen het 
in harmonie vergaderen en voordrachten houden 
minstens even belangrijk. Gesprekken, voordrach-
ten, discussies leidden tot maatschappelijke betrok-
kenheid. Er kwam een voorzichtige democratisering 
voor de hogere en middenklasse op gang.
Voor Waddinxveen ging dit zeker op wat blijkt uit 
de oprichting in de jaren vijftig van de negentiende 
eeuw van Volkswelvaart, een instelling die zich in-
zette voor het bijbrengen van kennis aan de lagere 
volksklasse. De volksbibliotheek en de Volks-
spaarbank behoorden tot de loten van hetzelfde 
opvoedingsideaal. De geneeskundige Nourisse 
richtte in 1855 een ziekenfonds op waarvan de 
commissarissen even als hijzelf allen lid van het 
Leeskabinet waren.13 Vanaf de jaren zestig genoten 
ook vrouwen, jongens en meisjes van de culturele 
avonden met voordrachten, muziek en toneel. Dat 
was de dynamiek van een ondernemingsgezinde 
gemeenschap actief op het gebied van innovatie 
van landbouw en industrie. Hoewel na midden 
jaren negentig van de negentiende eeuw het aantal 
culturele avonden afnam, bleef tot in de jaren twin-
tig van de twintigste eeuw het vormende element 
aanwezig. Vanaf die tijd werd het Leesgezelschap 
louter een voordelige leesclub.

12 Arnold Lubbers, Een republiek in het klein. Noord-Nederlandse leesgezelschappen en hun lectuurkeuze 
   in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 (Amsterdam 2014); Arnold Lubbers, ‘Het dubbele 
   gezicht van leesgezelschappen in de negentiende eeuw’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 29 (2011) 45-51.
13 Jet van Herwaarden-Rijlaarsdam, ‘Jacobus Willem Regt (1818-1873), Praktisch pedagoog in de polder’, in: 
   Het dorp Waddinxveen 23 (maart 2015) 5-9; Eric van der Oest, ‘Het Nourissefonds 1888-1953’, in: Ibidem, 
   11-15. Na het vertrek van P. Nourisse is de kas van het ziekenfonds vermoedelijk naar het Nourissefonds 
   overgeheveld. 
14 Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920 (Nijmegen 2011); vgl. Boekenpost 
   19 (juli-aug 2011) 114-116.

Don Camillo en de Kleine Wereld is de naam van de eerste van een serie satirische
verhalenbundels over de vermakelijke verwikkelingen van een dorpspastoor, een communis-

tische burgemeester en de rest van het dorp, geschreven door de journalist en schrijver
Giovannino Guareschi. Deze boekenreeks werd ook verfilmd met Fernandel als de beroem-

de pastoor. Bron: Wikipedia

In haar uitmuntende studie, een waar monniken-
werk, onderzocht dr. Boudien de Vries het gedrag 
van negentiende-eeuwse lezers van alle gezindten 
in Haarlem.14 In een interview in het blad Boeken-
post kijkt ze terug op haar meer dan vijftien jaar 
durende onderzoek. Bij slechts een of twee mensen 
ontdekte zij een louter literaire smaak. Negentien-
de-eeuwse lezers dachten volgens De Vries minder 
in literaire hokjes dan wij. De liberale Waddinx-
veense lezer las tussen rijp en groen, zeker in de 
negentiende, begin twintigste eeuw ook boeken en 
tijdschriften van de literaire canon. Zij gingen voor-
bij aan de leeshonger van de lagere klasse. Na de 
dood van hoofdonderwijzer Regt hoorden we niets 
meer over de Volksbibliotheek, een latere poging 
van zoon Cor, eveneens hoofdonderwijzer, liep op 
niets uit. Het leesgezelschap stond zijn boeken niet 
af voor die bibliotheek met als argumentatie het te 
hoge niveau van zijn boeken. In de twintigste eeuw 
bleven ze lezen maar de lijsten van boeken en 
tijdschriften overziend was het louter lectuur voor 
menig genoeglijk uur. <

Notaris J. in ‘t Hol die aan de wieg 
van onze vereniging stond, droeg 
het Leesgezelschap notarieel ten 
grave. Bron: Bert J. Woudenberg 
‘Anders nog iets?’ Winkelen in 
Waddinxveen door de jaren heen. 
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“Waarom is er nooit een artikel geschreven over 
tante Freke van der Torren?” vroeg Titus van der 
Torren toen hij werd geïnterviewd over de bestuur-
scrisis in 2003. Tja, waarom niet? Tante Freke had 
immers heel lang als enige vrouw in de gemeente-
raad van Waddinxveen gezeten en was ook meer-
dere periodes statenlid geweest van Zuid-Holland. 
Dus aan de slag om over deze bijzondere dame 
meer te weten te komen. 

Groningen
Mevrouw Van der Torren werd in 1898 als Freke Ti-
tia Veendorp geboren. Het gezin Veendorp met va-
der Pieter Heertjes (1872-1959) en moeder Martha 
Zwaantina Wiersma (1875-1939) woonde in Wes-
teremden, een dorpje in de provincie Groningen 
dat vroeger tot de gemeente Stedum hoorde en nu 
onder Loppersum valt. Na Freke volgden nog vier 
dochters van wie de tweede, Geertina Hendrika 
(1903-2000), in deze bijdrage nog een rol speelt. 
Volgens diverse rouwadvertenties moet er nog een 
voorlaatste kind zijn geweest, een T.L.C Veen-
dorp, maar het is niet duidelijk geworden of dat 

Meer vrouwen dan mannen in de gemeenteraad, daar haalde Waddinxveen 
het landelijk nieuws mee toen de resultaten van de verkiezingen van 2018 
bekend werden. Dat een dame in 1951 als eerste vrouw het politieke man-
nenbolwerk van Waddinxveen kon betreden, is minstens zo bijzonder.

Piet Smit

Freke Titia van der Torren-Veendorp
Een vrouw die haar mannetje stond

een zoon of een dochter was. In familieberichten 
waarin bijvoorbeeld melding wordt gemaakt van 
een geboorte, is deze Veendorptelg niet vermeld.
Pieter Heertjes was een welgestelde landbouwer 
en politiek en bestuurlijk actief. Zo zat hij voor de 
vrijzinnig-democraten (hij was lokaal ook plaats-
vervangend voorzitter van die partij) in de gemeen-
teraad van Stedum en werd daar later wethouder. 
Hij werd ook gekozen in de Provinciale Staten 
van Groningen. Verder was hij voorzitter van het 
waterschap Fivelingo, bestuurslid van de mede 
door zijn vader opgerichte Stoomzuivelfabriek Fivel 
te Loppersum en secretaris van het Groene Kruis 
in Stedum. Voor de Groningse Maatschappij van 
Landbouw en Nijverheid (afdeling Appingedam) 
werkte hij mee aan de opstelling van het jaarlijkse 
landbouwverslag. De paardenfokkerij had, zo 
valt in de kranten uit die tijd te lezen, zijn warme 
belangstelling. 

Waddinxveen
Kors van der Torren J.C.zn (1897-1964) zou 
landbouwer worden. Zijn grootvader, Kors van 

Opvoering van ‘Doll’s house-
party’ door leerlingen van de 
3e klas van de gemeentelijke 

HBS voor meisjes in Groningen, 
12 juli 1915. Freke Veendorp 

zit op de stoel uiterst links. 
Bron: RHC Groninger

Archieven, foto van
Isaak Joseph Cohen
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der Torren Kz. (1824-1910) die de gouden Tor 
werd genoemd, had in 1879 voor zijn zoon Johan 
Christiaan (1860-1920), de vader van Kors, de 
boerderij Spruyt en Dam aan het Noordeinde in 
Waddinxveen gekocht. Later liet hij voor zijn zoon 
Chris daarnaast het statige huis Noordeinde 118 
bouwen.1

Kors ging in 1915 naar de middelbare landbouw-
school in Groningen en slaagde voor zijn oplei-
ding in 1918. Zijn neef, Gerret Willem Christiaan 
(1895-1982)2, was hem drie jaar eerder al voorge-
gaan (1912-1915). 
Aangenomen mag worden dat beide neven ge-
durende hun opleiding in de buurt van de school 
hebben gewoond en in de stad en ommelanden 
hun sociale leven hadden. Even het weekend op 
en neer was toen bijna onmogelijk. Kors heeft 
naar mag worden aangenomen in die Groningse 
periode Freke Titia Veendorp leren kennen. Mo-
gelijk kenden beide welgestelde vaders elkaar. De 
families Van der Torren (vader Johan Christiaan en 
ook oom Johannes Hendrik) en de familie Veen-
dorp (vader Pieter Heertjes) waren immers beiden 
bestuurlijk actief in onder meer de Hollandse 
Maatschappij van Landbouw, de paardenfokkerij 
en in dezelfde politieke groepering: de Vrijzinnig-
Democratische Bond. 
15 maart 1921 trouwden Kors van der Torren en 
Freke Titia Veendorp in Gouda en gingen wonen 
Noordeinde 118. Het echtpaar zou kinderloos blij-
ven. Vader Johan Christiaan maakte het huwelijk 
van zijn zoon niet meer mee, hij overleed in 1920. 

In 1926 trouwden Gerret Willem Christiaan van 
Dort Kroon en Geertina Hendrika Veendorp.

Maatschappelijk actief
Mevrouw Veendorp zette zich enorm in voor haar 
nieuwe woonplaats. De eerste krantenberichten 
over haar maatschappelijke activiteiten verschij-
nen in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar 
ze moet al voor die tijd in beeld zijn geweest als 
een vrouw met bestuurlijke capaciteiten. Ze werd 
namelijk in de zomer van 1930 uitgenodigd voor 
de oprichtingsvergadering in Utrecht van De Ne-
derlandse Bond van Boerinnen en andere Platte-
landsvrouwen. De eerste organisatie voor platte-
landsvrouwen ter wereld werd in 1897 in Canada 
opgericht en stelde zich ten doel de vrouwen in de 
agrarische sector naar een hoger ontwikkelingsni-
veau te brengen voor hun taken in het huishouden. 
Thema’s waren onder meer de zorg voor de voe-
ding van kinderen, hygiëne, hulp bij ongelukken, 
aandacht in het onderwijs voor de voorbereiding 
van meisjes op hun huishoudelijke taak.
Mevrouw Van der Torren nam de verantwoordelijk-
heid op zich in de provincie Zuid-Holland plaatse-
lijke afdelingen op te richten. Dat lukte wonderwel. 
Met een werkwijze die in een handboek colportage 
niet zou misstaan, slaagden zij en een aantal col-
lega’s erin in Zuid-Holland 55 plaatselijke afdelin-
gen op te richten. De afdeling Waddinxveen begon 
op 31 oktober 1934 met 37 dames3.
Mevrouw Van der Torren kreeg in 1938 de voorzit-
tershamer van de Zuid-Hollandse afdeling in 
handen en hield die vast tot haar terugtreden in 
1956. Op 26 april 1956 kreeg zij de versierselen 
uitgereikt behorende bij het ridderschap in de Orde 
van Oranje-Nassau wegens “…haar bijzondere 
verdienste[n] voor de geestelijke en zedelijke ver-
heffing van de Zuid-Hollandse plattelandsvrouwen 
gedaan gedurende haar 25-jarige werkzaamheid 
in deze bond.”4 
Vanuit haar rol in de Bond voor Plattelandsvrou-
wen (de boerinnen verdwenen na de oorlog uit de 
naam) werd Mevrouw Van der Torren betrokken bij 
meer maatschappelijke activiteiten. Zo kunnen we 
in de Goudse Courant van 9 juni 1939 lezen dat de 
plaatselijke afdeling van de Bond voor Boerinnen 
en andere Plattelandsvrouwen een bazaar heeft 
georganiseerd waarvan de opbrengst, f 2000,-, 
wordt geschonken aan de Tbc-vereniging. Het 
bestuur van deze vereniging benoemde mevrouw 
Van der Torren uit dankbaarheid tot erelid. Verder 
maakte zij deel uit van de plaatselijke afdeling van 

1 C. Verlooij, J. Versluis, Familiegeschiedenis Van der Torren Waddinxveen 1749-1910
2 G.W.C. van Dort Kroon was de zoon van burgemeester Gerret van Dort Kroon (1856-1920) en Catharina 2 2  
  Maria van der Torren (1859-1950), oudste zus van J.C. van der Torren.
  C.J.Th de Jong-Steenland, Vrouwen van nu, dames van toen, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 12 nummer 
  3, september 2004
4 Het Vrije Volk, 27 april 1956

Dagreis Staten Zuid-Holland, 
in restaurant te Meerkerk, 
16-07-1954. Mevrouw Van der 
Torren zit uiterst rechts, deels 
verscholen achter de mand. 
Bron: Beeldarchief Provincie 
Zuid-Holland
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het Nationaal Crisiscomité5,6 en zat zij in het Wad-
dinxveense bestuur van het Groen Kruis7. Voor die 
organisatie organiseerde zij samen met andere da-
mes een ‘oliebollen dag’ voor de Waddinxveense 
burgerij om geld in te zamelen voor het Groene-
kruisgebouw aan de Stationsstraat.

Oorlogstijd
Titus van der Torren vertelde dat tante Freke in 
de oorlog onderduikers hielp. Daarvan zijn geen 
andere bronnen te vinden. 
Bij het NIOD bevindt zich een klein dossier over 
de Waddinxveense Afdeling van de Landelijke Or-
ganisatie voor hulp aan Onderduikers met daarin 
verslagen die zijn gemaakt voor Het Grote Gebod, 
het gedenkboek van het verzet in Landelijke Orga-
nisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke 
Knokploegen in de Tweede Wereldoorlog8. Daarin 
gaat de opsteller A.J. den Boon als plaatselijk 
leider alleen in op de werkwijze van de afdeling en 
noemt hij geen onderduikadressen. Onderdeel van 
die werkwijze was dat er, wat men noemde land-
bouwausweisen vervalst werden. Met een dergelijk 
document kon de bezitter ervan aantonen dat hij 

noodzakelijk was voor de voedselvoorziening en 
dus niet naar Duitsland hoefde om daar tewerkge-
steld te worden.
Het is dus best mogelijk dat er onderduikers met 
zo’n pas hebben gewerkt op de boerderij Spruyt en 
Dam. Dat zou overigens extra risico’s hebben op-
geleverd. Achter de boerderij bouwden de Duitsers 
namelijk een versterking om met direct gericht vuur 
de tot tankgracht uitgebouwde tocht te kunnen ver-
dedigen. Er was dus behoorlijk wat Duitse activiteit 
langs en in de directe omgeving van de boerderij.
Haar laatste bedrijfsleider op de boerderij Spruyt 
en Dam, de heer Kees Wesdorp (zijn vader was 
dat vóór hem), heeft zelf over onderduikers weinig 
meegekregen (hij werd geboren in 1937) en er 
later ook weinig over gehoord. Hij herinnert zich 
nog wel dat hij als kleine jongen bovenin de tas9 
een Duitse soldaat aantrof die naar hij later hoorde 
gedeserteerd was. En kennelijk konden de Duitse 
soldaten de cake door zijn moeder gebakken wel 
waarderen, omdat die op een keer plotseling was 
verdwenen.   
Onderduikers of niet, over de rol van mevrouw 
Van der Torren in de oorlog heeft kennelijk geen 

5 Het Nationaal Crisiscomité werd in 1931 opgericht om de gevolgen van de crisis te verzachten en heeft b
  bestaan tot 1936. De plaatselijke afdeling werd in 1933 opgericht.
6 C.J.Th de Jong-Steenland, Bleekneusjes van Waddinxveen, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 6 nummer 1, 
  maart 1998
7 C.J.Th de Jong-Steenland, Wijkverpleging in Waddinxveen, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 7 nummer 3, 
  september 1999
8 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 251a, Stichting Landelijke Organisatie 
  voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen, inv.no. 33...
9 Benaming voor de afgeschutte ruimten in een schuur waar de veldproducten geborgen worden. 
  Bron etymologiebank.nl’

De boerderij Spruyt en Dam, Noordeinde 120. Bron: Archief familie Wesdorp

Luchtfoto RAF genomen op
13 september 1944 op 9600 voet.
Gemarkeerd is de plak waar
volgens de heer Wesdorp de
bunker was gebouwd.
Bron: WUR Library 367386

A. Spruyt en Dam
B. Noordeinde 118
C. Door de Duitsers gebouwde
    versterking.

A

B
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twijfel bestaan. Zij kon namelijk zonder problemen 
zitting nemen in de ‘noodgemeenteraad’ die op 22 
november 1945 voor het eerst bijeenkwam. 

Politiek
Een eerste publiekelijke signaal dat mevrouw Van 
der Torren de politiek in wilde, staat in de Goud-
sche Courant van 13 mei 1931. Daarin valt te 
lezen dat zij zich voor de Vrijheidsbond en Plat-
telandersbond, samen met onder meer C.P. Broer 
en haar zwager G.W.C. van Dort Kroon kandidaat 
stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een 
zetel in de gemeenteraad was voor haar toen nog 
een brug te ver. Dat was ook het geval bij de ver-
kiezingen in 1946 (de eerste echte gemeenteraads-
verkiezingen na de oorlog) en die in 1949.
Mevrouw Van der Torren was in het verkiezingsjaar 
1949 direct betrokken bij de oprichting van de lo-
kale afdeling van de VVD, een partij die landelijk in 
1948 het licht zag. Zij werd de eerste ‘presidente’ 
van de Waddinxveense VVD-afdeling.10

Op 27 december 1951 legde mevrouw Van der 
Torren de eed af als lid van de gemeenteraad 
namens de VVD. Zij verving de heer Heykoop die 
als raadslid ontslag nam en ze bleef onafgebroken 
raadslid tot 14 november 1963, toen problemen 
met de gezondheid haar dwongen ontslag te 
nemen. Al die tijd was zij het enige vrouwelijke 
raadslid.
In de notulen van de gemeenteraad uit haar zit-
tingsperiodes valt te lezen dat zij zich duidelijk 
manifesteerde, niet bang was om minderheids-
standpunten te verdedigen en burgemeester en 
wethouders zeer scherp hield als zij pogingen 

ondernamen de raad te overrulen. Zo was zij tegen 
de sluiting van sportvelden op zondag (vond dat 
een zaak van overtuiging en niet van de wet), tegen 
een subsidie voor de Bond tegen het Vloeken en te-
gen subsidie voor het Humanistisch Thuisfront (was 
een zaak voor de rijksoverheid). Haar sociale hart 
sprak toen zij zich sterk maakte voor samenwerking 
met Boskoop om een ‘oudeliedenhuis’ te stichten. 
Ze haalde de landelijke pers toen zij zich helder 
keerde tegen het voorstel van het college om met 
Van den Bron en zijn aardstraalkastjes in zee te 
gaan. Die kastjes zouden de grond van wat later 
het WSV-complex zou worden, verbeteren.11

In de raad had zij voldoende gezag om deel uit te 
kunnen maken van belangrijke raadscommissies 
zoals de financiële commissie en de bouwcom-
missie. Van laatstgenoemde werd zij in 1955 ook 
voorzitter. 
Mevrouw Van der Torren liet het niet bij de ge-
meentepolitiek. Namens de VVD werd zij in 1950, 
1958 en in 1962 gekozen als statenlid van de 
provincie Zuid-Holland.
Zij werd ook betrokken bij de internationale 
landbouw. Mevrouw Van der Torren was lid van 
het ‘Nationaal Comité voor Samenwerking met de 
Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties’ dat onder leiding stond van S.L. Mansholt, 
toen minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening.12  

Slot
Het is niet eenvoudig om alleen uit raadsnotulen en 
krantenartikelen een persoon van vlees en bloed 
te presenteren. Het beeld dat uit de beschikbare 
informatie wel naar voren komt is dat mevrouw 
Van der Torren een sociaal betrokken bestuurder 
was die beslist niet over zich liet lopen. De heer 
Kees Wesdorp karakteriseerde haar als een strikte, 
eerlijke, strenge bazin en een echte dame. “Er zat 
een koppie op”, zo karakteriseerde de heer Onno 
Spruyt haar, “en ze was een echte dame”. 
In 1964 overleed haar man Kors van der Torren. 
Niet lang daarna nam de heer Onno Spruyt13 op 
verzoek van weduwe Van der Torren de boerderij 
over. Hij bezat al vanaf 1953 een landbouwbedrijf 
aan het begin van het Noordeinde. De gebouwen 
werden afgebroken en vervangen door een villa 
met in de gevel gemetseld de gevelsteen met de 
naam Spruyt en Dam.
Mevrouw Van der Torren ging in 1970 in het Anne 
Frankcentrum wonen en overleed op 9 oktober 
1984 in De Riethoek te Gouda.>

10 Schoonhovensche Courant, 15 april 1949
11 J. Versluis, De aardstraalkastjes van Johannes Bron, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 5,
   nummer 4 december 1997
12 Staatscourant, 23 augustus 1946
13 Johanna Bartina Spruyt (1824-1847) was de eerste vouw van Kors van der Torren

Bronnen

www.delpher.nl/nl/kranten, 
meerdere kranten

Streekarchief Midden-Holland, 
Goudsche Courant en ingang 
205 Archief van de gemeente 

Waddinxveen 1936-1975

Interview met K. Wesdorp

Interview met O. Spruyt

Links en rechts echtpaar Van 
der Torren met in het midden 

de vader van K. Wesdorp.
Bron: Archief familie Wesdorp
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VERENIGINGSNIEUWS

Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering 2018, het jaar dat het Historisch Genootschap Waddinxveen zijn 
25-jarig bestaan viert, is gehouden op 17 april in Hotel De Unie.
De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat het bestuur de ereleden mevrouw C. de 
Jong-Steenland en de heren J.D. Geel, J.M. Houterman en H. Smid persoonlijk voor deze jubileumver-
gadering heeft uitgenodigd.
Een belangrijk thema voor het bestuur is het vinden van een groter en beter bereikbaar onderkomen. 
De vergader- en expositieruimte aan de Noordkade is klein en niet altijd goed bereikbaar en het lo-
kaal dat de vereniging als depot gebruikt in het gebouw ‘Wereldwijd’ aan de Mauritslaan is inmiddels 
overvol. Het bestuur is in gesprek met onder meer het gemeentebestuur over een nieuwe locatie, maar 
andere suggesties voor een nieuwe plek zijn zeer welkom.
Een 25-jarig jubileum mag niet ongemerkt voorbijgaan, daarom worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd. Zo zal tijdens de zomermaanden een tijdelijke expositie te bezichtigen zijn in het pand 
Promenade 79-81 in het winkelcentrum Gouweplein. Ook zijn dit jaar twee excursies voorzien:
op vrijdag 22 juni naar het Waterschaphuis in Leiden en op zaterdag 1 september naar 
museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht.
Verder kan er nog een keer onder leiding van een gids gewandeld worden langs de vertelbanken
in Waddinxveen: 6 juli. Eerdere wandelingen waren op 21 april, 26 mei en 16 juni.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 25 april 2017 konden zonder op- of aanmerkin-
gen worden vastgesteld en het financiële verslag van 2017 en begroting voor 2018 werden goedge-
keurd. Dat laatste betekent onder meer dat de contributie niet verhoogd wordt. De leden verleenden 
het bestuur formeel decharge voor het gevoerde beleid. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit 
de heren R. Kempkes en A. Modderkolk.

Lezing Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard1

Hans Oosters, dijkgraaf van het hoogheemraadschap, begon zijn voordracht met de constatering van 
de Verenigde Naties dat ons land na Bangladesh het gevaarlijkste land ter wereld is omdat het weste-
lijke en dichtst bevolkte deel van ons land meters onder de zeespiegel ligt in de oksel van een aantal 
grote rivieren.
Oorspronkelijk was dit gebied een gevaarlijk moeras. De eerste mensen die er gingen wonen legden 
het gedeeltelijk droog, onder meer door de aanleg van sloten. Toen men ontdekte dat je veen kon 
drogen tot turf en dat als brandstof kon gebruiken, groef men grote delen van het veen af waardoor 
uiteindelijk grote waterplassen ontstonden met kades waarop de mensen woonden. Bij harde wind was 
het daar heel gevaarlijk.
Bescherming tegen wateroverlast was dus al heel vroeg een belangrijk thema. Voor dat doel zijn vanaf 
de dertiende eeuw door en voor de inwoners waterschappen gevormd. Zo is Rijnland in 1269 opge-
richt en Schieland in 1273. De waterschappen zijn de oudste vorm van openbaar bestuur. Vroeger 
kende ons land er meer dan 2500, op dit moment zijn er nog 21. Voor Waddinxveen zijn van belang 
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Rijn-
land. Vroeger vormde het veenriviertje de Picklede (ter hoogte van het Weegje) de grens, pas vanaf de 
negentiende eeuw is dat de Dorrekade (of Jan Dorrekenskade) geworden.
De grote waterplassen zoals de Noordplas (ten westen van het Noordeinde en ten noorden van onder 
meer Moerkapelle) en de Zuidplas (ten zuiden van Waddinxveen en zich uitstrekkend tot onder meer 
Zevenhuizen en Moordrecht) vormden een groot gevaar voor de bevolking. Daarom besloot men ze 
droog te leggen en er polders van te maken voor bewoning en het telen van gewassen. Het droogma-
len gebeurde eerst met windmolens, later met stoom- en dieselgemalen. Het waterpeil in de polders 
wordt tegenwoordig met behulp van elektrisch aangedreven gemalen beheerd.
Om de belangrijkste taken te kunnen uitvoeren zoals het waarborgen van de veiligheid voor de be-
woners en het beheer van het (drink)water, is het zaak dat de waterschappen de veranderingen steeds 
een stap voor blijven. Een belangrijk probleem is de voortdurende bodemdaling. Daarnaast spelen de 
gevolgen van de klimaatverandering voor het beheer een grote rol. Zo noemde Oosters de verwachte 
zeespiegelstijging (tussen 80 cm en enkele meters!), de verhoogde waterafvoer door de rivieren, de 
lange droogteperiodes in het voorjaar en de extreme regenval. Hij vindt het goed nieuws dat we deze 

In de paneldiscussie onder 
leiding van onze voorzitter Leen 
de Jong (staand), beantwoord-
den Hans Oosters (re) en 
Cees Kroes, dijkgraaf van het 
voormalige waterschap Wilk 
en Wiericke, vragen van het 
publiek. Bron: Henk Revoort

1 Het verslag is gemaakt door H. Revoort, vicevoorzitter van onze vereniging
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risico’s nu al kennen en daar nu dus al maatregelen tegen kunnen nemen. Bij de keuze voor (woning)
bouwlocaties en snelwegen houdt men reeds rekening met deze risico’s. Ook wordt er tegenwoordig veel 
bewuster gebouwd. Zo worden in nieuw te bouwen ziekenhuizen belangrijke installaties niet meer in de 
kelder geplaatst. En na de overstromingen van de grote rivieren in 1995 is men tot de conclusie gekomen 
dat waterveiligheid niet alleen geborgd kan worden door steeds hogere dijken te bouwen, maar dat er 
ook voldoende ruimte voor (oppervlakte)water moet zijn. De Eendrachtspolder in de gemeente Zuidplas is 
daarvan een voorbeeld. Bij extreme wateroverlast dient deze polder als extra waterberging.
Wij als bewoners hebben groot belang bij de waterveiligheid. Daarvoor moeten we aan het waterschap 
(belasting) betalen maar we krijgen daar wel zeggenschap bij het besturen van het waterschap voor terug. 
Oosters sloot zijn inleiding af met de opmerking dat het waterschap, samen met de inwoners en andere 
organisaties, alles in het werk stelt om de gevolgen van de bodemdaling en de klimaatverandering zo veel 
mogelijk te beperken.

In de paneldiscussie onder leiding van onze voorzitter Leen de Jong, beantwoordden Hans Oosters en 
Cees Kroes, dijkgraaf van het voormalige waterschap Wilk en Wiericke, vragen van het publiek.

Aanwinsten
J. v.d. Spek-van Piershil Foto van C(ees) v.d. Spek naast bestelwagen Dobbelmann.
Van der Breggen-van Lange archiefstukken, rol touw van De Schoone Haas, bordjes en boeken.
J. Kloosterman asbak, penning Leyland, diverse plakboeken en personeelsbladen.
H. Broer Overeenkomst Waddinxveense bakkers 1951, receptie boek vijftig jaar Nederlandse Bakkers-
bond Waddinxveen inclusief zes groepsfoto’s van 19 maart 1952 en de statuten van die bond uit 1910.
Via Ton Broer foto’s van de hefbruggen van Waddinxveen en Boskoop en de Julianasluis van Gouda.
Bart Wiekart (marktplaats) wandbord met de voorstelling ‘Brood Backerij’ met bedrijfslogo C.P. Broer.
M. Hazenberg prent ‘Het Dorp Waddinxveen’, 12x12cm uit De Nederlandse Stad- en Dorpbeschrijvin-
gen, boekje: Uit de geschiedenis van Waddinxveen
A. de Vries Boek ‘Het bestrijden van een gruwelijk vandalisme’, kaderplan molengebied Moerkapelle.
P.H. Koetsier diverse items van de Gouwe Ruiters, thermometer ‘de Hoop’, bevrijding 1970, Nieuwjaars 
zegenwensch 1937.
C. Keizer zijn brochure ‘de verdwenen molens van Waddinxveen’ oktober 2013.
J. Timmermans-Sliedrecht documenten van de kunststichting Waddinxveen.
A. Ripping archiefstukken van de families Van Langen, Van der Breggen en Ripping, speelgoed, foto’s en 
schilderij van de stamboom Van Lange.
Jet Brinks Herdenkingstegel vijfentwintig jaar huwelijk Juliana-Bernhard.
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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
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