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Redactioneel
Veel historische panden in Waddinxveen zijn slachtoffer
geworden van het vooruitgangsstreven. Gelukkig hebben
de beide villa’s aan de Kerkweg-Oost het overleefd. Het
betreft de voormalige pastorie van de Hervormde kerk
en de villa Sonnevanck aan de Kerkweg-Oost. De coverafbeelding illustreert hoe we vandaag
de dag nog alleen beperkte delen van historisch Waddinxveen kunnen bewonderen, namelijk
geïsoleerd van hun omgeving.
De eerste geschreven bijdrage gaat over de Waddinxveense makelaar De Pater die vanaf de
jaren zeventig van de vorige eeuw veel panden heeft gekocht en verkocht aan menig en zo bij
menig Waddinxvener. Tom Glasbeek en Floor van Tol spraken deze Waddinxvener op leeftijd.
In de tweede bijdrage vervolgen we de geschiedenis van het Leesgezelschap en laat Jet van
Herwaarden ons kennismaken met het leesgedrag van de liberale, Waddinxveense elite tijdens
het interbellum.
Arie Kempkes was in de vorige eeuw een belangrijke ondernemer die veel Waddinxveners de
gelegenheid bood om een goede boterham te verdienen. Eerder is in twee artikelen al eens aandacht besteed aan Kempkes Meubelfabrieken N.V. maar omdat besloten is een straat naar Arie
Kempkes te vernoemen, besteden we nog een keer aandacht aan hem.
De laatste bijdrage is van ons nieuwe redactielid Cees Verlooij en gaat over twee schietincidenten
uit een periode dat Waddinxveen minder goed bekend stond.
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De redactie wenst u veel leesplezier
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De Pater aan het werk. Bron: Makelaardij De Pater.

Makelaar Piet de Pater
Van leerling tekenaar naar baas van een bloeiend makelaarsbedrijf.
Tom Glasbeek1

Het echtpaar De Pater.
Bron: archief familie De Pater.

De Pater komt uit een familie van geharde buitenwerkers: rietsnijders, dijkwerkers, zand- en
grondschippers. Zijn grootvader woonde in de
Kouwe Hoek in Waddinxveen en was werkzaam in
de weg- en waterbouw.
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is
er veel werk in het Hollandse waterland en daarom
is het niet vreemd dat De Paters vader in de
voetsporen van diens vader treedt. Vader De Pater
heeft lang gewerkt aan de beschoeiingen van het
Aarkanaal. Met veel van zijn maten slaapt hij daar
op strobalen in de roef van een baggerschuit. Het
dagelijks voedsel bestaat uit licht belegd brood en
af en toe een warme maaltijd. Op zaterdag fietst
hij naar Waddinxveen, op zondag weer terug.

Jonge Piet
De Pater trouwt met de dochter van slager Den
Boon. Het jonge paar vestigt zich in Ter Aar waar
een woonark in de Leidse vaart hun onderdak is.
Op 19 juni 1937 ziet zoon Piet hier het levenslicht. Het gezin zal uiteindelijk uit zeven personen
bestaan. Op de ark is van elektra, gas of water
De Pater met zijn zoon Peter.
Bron: Makelaardij De Pater.

1

geen sprake. Pas eind jaren veertig worden twee
lichtpunten, twee stopcontacten aangelegd. In de
gang komt een grote zwarte telefoon van bakeliet.
Gasflessen zorgen voor nog meer gemak. Een waterleiding is er nog niet, regenwater uit de nabijgelegen regenput houdt het buitenleven natuurlijk.
De herinneringen aan de oorlog beperken zich bij
de jonge Piet tot het aanschouwen van mannen
uit Leiden en omgeving die onder dwang langs de
Leids vaart lopen, op weg naar Duitsland om daar
tijdens de laatste oorlogsjaren te gaan werken.
Ook is hem de ‘verzetsdaad’ van de oude Koeleman, dé man van de augurken en Amsterdamse
uien, bijgebleven. De Duitsers vorderen alle fietsen
in Ter Aar, ook die van Koeleman. Als die zijn fiets
tussen de buit ontdekt, haalt hij hem zonder iets
te vragenweer op, de Duitsers, die stomverbaasd
toekijken, de rug toekerend.
De Hongerwinter wordt in Ter Aar niet als zodanig
ervaren. De ark en het platteland bieden de familie
De Pater mogelijkheden tot stropen, vissen en het
zetten van fuiken.

Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met Floor van Tol.
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Na de oorlog
Na de oorlog is de woningnood hoog. Er wordt
veel gebouwd in het drassige Hollandse veenland
en dat kan niet zonder te heien. Vader De Pater
verwerft een heistelling en rijdt dagelijks met een
duopassagier op zijn Harley naar het werk. In de
jaren vijftig en zestig wordt dagelijks tussen zeven
uur in de ochtend en vijf uur in de middag door
de firma De Pater stevig geheid. De opgroeiende
jeugd wordt wel de heigeneratie genoemd.
Voor het bezoeken van de dichtstbijzijnde christelijke lagere school moeten Piet en de andere kinderen dagelijks drie kwartier lopen, op klompen,
naar Langeraar. Ruim voor achten gaan ze met
buurtkinderen en goed gevulde broodzakken de
kade af. Ze willen vooral niet te laat te komen. In
de winter worden leerlingen bij aankomst eerst aan
het werk gezet om de kachels leeg te halen en ze

den. Ook de mulo2 bevalt hem niet maar op de
ambachtsschool weet men hem wel te motiveren en
na de nodige bijlessen in wiskunde en sterkteleer
wordt vervolgens de uts3-avondschool in Leiden
bezocht.

Eerste banen
Zijn eerste baan vindt De Pater bij de gemeente
Boskoop. Hij wordt aangesteld als leerling tekenaar. Na het werk gaat hij op de fiets naar Leiden
en na schooltijd weer op de fiets naar de woonark.
Vaak is hij dan rond elven pas thuis. Sneetje brood
en nog wat huiswerk en dan stil naar bed om maar
niemand wakker te maken. Dagelijks worden er zo
wel erg veel fietsuren gemaakt en daarom wordt
het idee bij een tante in Waddinxveen te gaan
wonen als een prima uitkomst gezien. Na het werk
kan hij dan met het openbaar vervoer heen en

De woonark in de Leidse vaart waar Piet de Pater is geboren. Bron: archief familie De Pater.
vervolgens te vullen met de beschikbare brandstof.
Het schoonhouden van de leslokalen, gangen en
het sanitair behoort ook tot de dagelijkse corvee.
‘Lege tijd’ is er voor de kinderen De Pater niet
bij. Na schooltijd en in de vakanties werken ze in
de buurt bij tuinders of boeren. Het boerenleven
spreekt Piet sterk aan, hij ziet dat als een uitdaging.
Het komt er echter niet van, want hij kan goed
mee op school en wordt met bijlessen voorbereid
op toelating tot de Hogere Burgerschool (HBS) in
Alphen aan de Rijn. Maar dat is niet naar Piets zin,
hij doet er alles aan om niet toegelaten te wor-

weer naar Leiden. Het wordt hem nog makkelijker
gemaakt wanneer hij zijn ontslag neemt bij de
gemeente Boskoop en aan het werk gaat in Waddinxveen.
Na een jaartje Stuurman komt hij op de tekenkamer bij Roggeveen. Hij krijgt daar kansen zich verder te ontwikkelen. Na de uts wordt met succes de
opleiding Opzichter Tekenaar Bouwkunde afgerond
aan het Jellema Instituut te Amsterdam en na de
nodige vervolgstudies bouwfysica mag hij de titel
ing.4. achter zijn naam plaatsen.
De familie De Pater is inmiddels naar de Juliana-

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
De uts ging na 1968 middelbare technische school (mts) heten en valt nu onder het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
4
Ingenieur die hoger beroepsonderwijs heeft gevolgd. Tegenwoordig staat deze titel vóór de achternaam.
De ingenieur opgeleid aan de universiteit gebruikt de titel ir.
2
3
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De vestiging van de makelaardij hoek Oranjelaan-Kerkweg-Oost. Bron: D.J. Thuis
straat in Waddinxveen verhuisd. De jonge De Pater
valt al snel op het meisje van de overburen en in
1961 trouwt hij met de verpleegkundige Zwanny
van Bergen. Het paar vestigt zich aan de Brugweg
en krijgt vier kinderen, drie meiden en een zoon.
Vanaf 1965 wordt De Pater ‘uitgeleend’ aan
landelijk opererende beleggingsinstellingen om
grote projecten te begeleiden. Halverwege de jaren
zeventig kent Nederland echter een periode van
crisis. De opdrachten drogen op en dat geeft De
Pater het gevoel dat hij het over een andere boeg
moet gooien. Hij schoolt zich bij Roggeveen verder,
behaalt het diploma makelaar en wordt beëdigd
tot makelaar taxateur.

Eigen baas
De Pater wil voor zichzelf beginnen. Om de
bureaucratie te omzeilen neemt hij direct contact
op met burgemeester Van der Hooft, bekend om
zijn slagvaardig optreden. Hij doet zijn verhaal en
geeft aan dat hij als ‘beginnend ondernemer met
platte zakken’ zo snel mogelijk wil beginnen. De
burgemeester belt daarop de gemeentesecretaris
en geeft opdracht de aanvraag van De Pater nog
dezelfde week op de agenda van de vergadering
van het college zetten zodat de heer De Pater de
week erop kan beginnen.
1 januari 1975 begint ‘De Pater Makelaardij’ officieel. De start is moeizaam, vooral doordat de
concurrentie niet echt op een nieuwe collega zit te
wachten. In de begintijd neemt mevrouw De Pater
de telefoon op en fungeert zij als gastvrouw in haar
eigen woonkamer. Boxer Bulletje zorgt ervoor dat
klanten op hun plaats blijven zitten. Els van Elswijk
neemt in 1976 de administratieve en boekhoudkundige taken op zich. Ze blijft maar liefst veertig

5

Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude Rijndijk.

jaar in dienst van De Pater. De familie en de
makelaardij verhuizen in 1978 naar twee panden
aan de Schielandweg. Het gaat het bedrijf dan flink
voor de wind. Er worden meerdere medewerkers
aangetrokken en zoon Peter geeft aan dat hij ‘het
wel met zijn vader wil proberen’. Hij slaagt voor de
opleiding en wordt als makelaar taxateur beëdigd.
Peter begint eerst voor zichzelf in Boskoop alvorens hij in Waddinxveen de leiding overneemt. Het
vrijgekomen gebouw van de ABN aan de Kerkweg
is door zijn strategische ligging een aantrekkelijk
pand voor de makelaardij.
Inmiddels bestaat makelaardij De Pater uit drie
vestigingen.5 Het bedrijf heeft zich breed ontwikkeld.Naast het begeleiden van aan- en verkoopopdrachten heeft het zich gespecialiseerd in het
uitvoeren van bijzondere taxatierapporten.

Vierde kwart
Senior woont al weer een kleine twintig jaar aan
de Brugweg. Hij wordt nog graag betrokken bij
bijzondere opdrachten en rijdt bijna dagelijks over
de Hefbrug naar ‘de zaak’. Dit jaar is hij tachtig
geworden, maar zijn levenswerk helemaal loslaten
valt hem zwaar.
Ambities heeft hij nog volop. Zijn missie is woonen werkomgeving leefbaarder, mooier en gelukkiger te maken. Er wordt nu weer veel gebouwd
en verbouwd waarbij naar nieuwe gebruiksmogelijkheden wordt gezocht. Nederland is volgens
De Pater niet vol. Er staat zelfs heel veel leeg en
dat geeft ruimte voor experimenten, innoveren en
verduurzamen.
Tot slot geeft De Pater aan dat hij weliswaar tachtig
jaar is, maar nog graag zijn steentje wil bijdragen.<
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Café-Restaurant Vermeulen (voor 1920) zou later Bondshotel De Unie heten en was de vergaderplek
voor het leesgezelschap

Het Leesgezelschap tijdens het interbellum

Van literair cultureel genootschap naar een lectuur lezend gezelschap
In 2016 begon de auteur haar reeks over het Leesgezelschap
van Waddinxveen, opgericht in 1820. We leerden in vier artikelen1 over de lees- en voordrachtcultuur van de Waddinxveense
liberale elite en konden en passant (opnieuw) kennismaken met
de literatuur- en lectuurgeschiedenis tot 1914. In deze bijdrage
zien we dat er definitief afscheid wordt genomen van het vormende aspect en dat lezen voor het plezier als enig doel over
blijft.
Jet van Herwaarden

In de Eerste Wereldoorlog daalde het ledental sterk
en hing het voortbestaan van het leesgezelschap
aan een zijden draadje. Voorzitter notaris Gerrit
Vos, ondersteund door secretaris-penningmeester
Regt, zorgde voor continuïteit. De rechtspersoonlijkheid werd in 1917 voor 29 jaar en 9 maanden
verlengd. Toen de 1800 gulden van de opgeheven
spaarbank bij een faillissement dreigde verloren te
gaan, zorgde notaris Vos voor een belegging bij
een andere instantie tegen een rente van vijfenhalf
procent.

1

Begin 1919 wees Vos erop dat, gezien de ernst der
tijden, ordelievende verenigingen meer dan voorheen zich bewust moesten zijn van hun doelstelling.
Ook het Leesgezelschap, een vereniging voor alle
gezindten en bijna honderd jaar oud, zou zich met
de zinspreuk ‘Door kennis tot waarheid’ kunnen
handhaven.
In de jaren twintig steeg het ledental tot ruim vijftig
en werden een vierde en vijfde leeskring nodig.
Het reglement werd bijgesteld en de bonen bij het
stemmen werden vervangen door gesloten briefjes.

Het Dorp Waddinxveen, edities 1, 3 en 4 van 2016 en editie 1 van 2017

Het dorp Waddinxveen I 10

Wel bleef het boetesysteem. Niet aanwezig bij het
afroepen der leden kostte tien cent. Later dan een
halfuur te laat binnenkomen of jezelf niet afmelden
werd bestraft met vijftig cent boete. Voor vrouwelijke leden golden deze regels overigens niet.

Honderd jaar

Grard van Lange,
Bron: A. Ripping

Ter gelegenheid van het eeuwfeest op 20 februari
1920 was er een feestavond gepland. Het lid Van
Lange, directeur van de papierfabriek de Schoone
Haas, haalde de destijds bekende Rotterdamse
voordrachtskunstenaar Henri Dekking (18711939) in zijn Lancia van de trein. Dekking zou het
honderdjarig bestaan met zijn voordracht opluisteren. Met het batig saldo van de feestavond werd
in november dat jaar het optreden van een andere
voordrachtskunstenaar, Albert Vogel Sr (18741933), gefinancierd.
Het jaar daarop viel de opnieuw uitgenodigde
Henri Dekking minder in de smaak: zijn optreden
was onvoldoende verheffend. Er kwamen te weinig
leden.
Het bestuur wilde geen dominee uitnodigen en kon
weer een jaar later niet kiezen tussen de populaire
artist Clinge Doorenbos (1884-1978) en de Rotterdamse notabel mr. A.W. Kamp. Het werd Kamp,
tevens de laatste in de rij sprekers van buiten. In de
daaropvolgende jaren was het honorarium steeds
het struikelblok.

en het eerdergenoemde De aarde en haar volken
(1865-1940).
Het nog steeds bestaande tijdschrift De levende natuur en het vooral natuurkundig tijdschrift De natuur
(1881-1930) hadden een stevige positie op de lijst.
In de jaren dertig werden beide geflankeerd door
resp. De wandelaar (1929-1950), een geïllustreerd
blad gewijd aan natuurstudie (en toerisme), en
Natuur en Techniek (1931-2003).

‘Een tijdschrift is dat wat een
tijd over zichzelf schrijft, het
plaatst zich enerzijds tussen de
krant en anderzijds het boek’ 2
Morks Magazijn (1910-1942) was een degelijk
maandblad met berichten over literatuur en kunst.
In het Haagsch Maandblad4 (1924-1944) en
de Hollandsche Revue5 (1896-1941) werd over
actuele en culturele onderwerpen geschreven. Aan
Astra (1923-1942, 1949), een blad voor moderne
en jonge mensen, werkten auteurs mee van wie de
namen frequent op de Waddinxveense bestellijsten
voorkwamen.

Tijdschriften
Waddinxveners bleven verwoede tijdschriftlezers.
Meer tijdschriften, verbeterde druktechnieken en
een breder inhoudelijk aanbod zetten de toon.
Sommige tijdschriften hielden op te bestaan, andere waren voor de Waddinxveners niet meer aantrekkelijk. Blijver was Eigen Haard (1875-1941),
het eerste geïllustreerde tijdschrift met een tijd lang
De aarde en haar volken als supplement. Eigen
Haard viel onder de categorie ‘leerzaam familieblad’. Ook Elsevier’s geïllustreerd maandschrift
met artikelen over wetenschap, beeldende kunst en
literatuur was een blijvertje in de leeszak.
Aardrijkskunde, natuur en literatuur waren bij de
lezers populair. Het geïllustreerde weekblad Buiten
(1907-1936) liet via - zeker voor die tijd - haarscherpe foto’s (vooral Nederlandse) natuur, steden
en landhuizen zien. Lagere schoolkennis werd
opgefrist met een blad als Ons land (1915-1941)3,
een geïllustreerd tijdschrift met twee bijbladen
Sjors en De Humorist. Verder weg de wijde wereld
in kwam je terecht bij Onze aarde (1928-1940)

De Humorist https://www.bobbedoes.nl

Citaat van M. Schneider tijdens het eerste lustrum van de Federatie van Nederlandse Journalisten.
Ons land, een nationaal tijdschrift, onder redactie van H. van de Rivière (via Picarta).
4
Dit door Cornelis Easton (1864-1929) en Salomon Frederik van Oss (1868-1949) - ook hoofdredacteur van
de Haagsche Post – geredigeerde periodiek was niet geïllustreerd en ontbreekt derhalve in Hemels en Vegt.
5
Dit eveneens ongeïllustreerde tijdschrift stond de eerste 25 jaar onder redactie van Frans Netscher
(1864-1923), een van de meest vooraanstaande letterkundigen zijner jaren.
2
3
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Ontspanningslectuur
Ook bladen met een lichtere toets zaten in de leeszak. Het Leven (1906-1941) was aanvankelijk een
blad met novellen, schetsen, actuele onderwerpen
en een vrouwen- en sportrubriek. De redactionele
stijl werd in de jaren twintig echter opdringeriger,
sensationeler en agressiever. Fotoreportages over
maatschappelijke misstanden, rampen en ongelukken logen er niet om. Het jaarlijkse ‘badnummer’ met frivole meisjes in badpakken was zeer
populair, zij het niet bij veel Waddinxveners. Die
ergerden zich aan de onzedelijke illustraties. Toch
was op de jaarlijkse ledenvergadering de meerderheid niet bereid het blad weg te stemmen.
Andere bladen waren Panorama (vanaf 1913) met
veel beeldmateriaal en rubrieken voor alle gezinsleden en De Wereldkroniek (1894-1970), een mondain weekblad voor de betere kringen. Echt aan
haar trekken kwam de vrouw in De vrouw en haar
huis (1906-1974). Toen het Leesgezelschap verdween stond het nog steeds op de lijst. ‘We gunnen
de dames op hun terrein ook iets’, schamperde
een bestuurslid tijdens een vergadering toen geïnformeerd werd of het blad wel gelezen werd. Toen
speelde even de gedachte een abonnement op het
Radioweekblad te nemen om beter de radioredevoeringen van het Nut te kunnen volgen. Maar het
bestuur hield ook nu het Nut buiten boord.
Het amusante weekblad ofwel ‘t Amusantje (19221951) was wel een blijvertje.
Eind jaren dertig kregen de lezers zelfs buitenlandse bladen zoals de Berliner Ill[ustrierte] Zeitung en
de Weekly Illustrated.
Vanaf 1936 werd de tijdgeest weerspiegeld in de
aanschaf van het blad Vliegwereld6 (1935-1951),
dat door de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging
voor Luchtvaart werd uitgegeven en van begin tot
eind een plaats in de portefeuille had.

Boeken in de twintiger jaren
Wat er na de Eerste Wereldoorlog speelde binnen
de literaire wereld ging aan het leesgezelschap
voorbij. Evenmin werden dichtbundels aangeschaft.
Damesromans, liefdesromans, speurdersromans,
streekromans, avonturenromans en historische
romans bleven de boventoon voeren. Niet iedereen
was over dat aanbod tevreden. Halverwege de
jaren twintig klaagde landbouwer Gerrit van Dort
Kroon dat hij te vaak de aangeboden boeken al
had gelezen.
De ranglijst met tien titels werd aangevoerd door
Hedwig Courths-Mahler (1867-1950), schrijfster
van een oeuvre van 217 titels opgebouwd uit mierzoete en clichématige liefdesromans.
Daarna kwam de socialiste Anna van Gogh-Kaul-

6

James Oliver Curwood (1878-1927) leverde zeven romans vol spanning en avontuur. In de
Verenigde Staten kon de auteur van de opbrengsten in Owosso (Michigan) Curwood Castle
laten bouwen. Bron Rodney Campbell
bach (1869-1960). Zij schreef onder meer over
antimilitarisme en over vrouwen die worstelden met
hun bestemming, bekneld als zij waren door een
huwelijk waarin zij moeilijk hun hogere idealen
konden nastreven. Het niveau was hoger dan dat
van Courths-Mahler ook al haalde zij volgens critici
niet dat van Ina Boudier-Bakker (1875-1966).
Ex aequo eindigden de vrouw van Willem Kloos,
Jeanne Reyneke van Stuwe (1874-1951) en F. de
Sinclair (pseudoniem van August Herman van der
Feen; 1873-1953) met acht titels. Beide schrijvers
zijn volledig vergeten. De Sinclair schreef speurdersromans, toen een nieuw genre.
James Oliver Curwood (1878-1927) leverde zeven
romans vol spanning en avontuur. In de Verenigde
Staten kon de auteur van de opbrengsten in
Owosso (Michigan) Curwood Castle laten bouwen.
De Nederlandse auteurs werden het meest gelezen. Van de buitenlandse schrijvers domineerden
Engelstalige auteurs en Duitse en Noord-Europese
auteurs trokken op hun beurt meer lezers dan hun
Franse vakbroeders. De Russen Dostojevski en
Toergenjev stonden ieder met slechts één boek, Een
veelbewogen jeugd en Als lentewateren, op de lijst.
De streekromans van Felix Timmermans en Stijn
Streuvels bleven populair. Toonaangevende
literatoren kraakten deze romans echter af. Ook
diverse vrouwelijke auteurs die in Waddinxveen

Vliegwereld. Populair geïllustreerd weekblad voor de luchtvaart, vanaf 1952 tot 1962 voortgezet als
Avia-Vliegwereld.
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Carl Laemmle, president van de Universal Studios, en Erich Maria Remarque (re) in Berlijn in 1930.
Bron: Fotocollectie Het leven
gretig aftrek vonden, moesten het bij de literatoren
ontgelden.
Thema’s uit eerdere periodes speelden nog steeds.
Annie Salomons (1885-1980) schreef pro vrouwenemancipatie, Gina Lombroso (1872-1944),
de dochter van de roemruchte criminoloog Cesare
Lombroso, contra. De dochter van Abraham Kuyper, Henriëtte Kuyper (1870-1932), verwoordde het
antirevolutionaire standpunt inzake het ‘Vrouwenvraagstuk’.
Ook buitenlandse bestsellerauteurs waren geliefd.
Zo werd het tweedelige De heilige en haar nar
van Agnes Günther (1863-1911) aangekocht. Het
verscheen postuum in 1913 en in 1919 waren er al
meer dan een miljoen exemplaren van verkocht.7
Ook populaire titels als The shepherd of the hills
(1907) of When a man’s a man (1912) van de
Amerikaanse predikant-schrijver Harold Bell Wright
(1872-1944) vonden in Nederlandse vertaling gretig aftrek, al is daarvan in huidige bibliotheekcatalogi nauwelijks nog een spoor van terug te vinden.
Toch kwamen de leden van het Waddinxveense
Leesgezelschap, vrijzinnige Waddinxveners dus,
slechts in aanraking met een heel klein gedeelte
van wat er op de boekenmarkt verscheen. Zo
verkocht de Wereldbibliotheek, een neutrale, idealistische uitgeverij die alle lagen van de bevolking
in aanraking wilde brengen met verantwoorde
binnen- en buitenlandse literatuur, alleen al tussen
1905-1930 2.150.800 Nederlandse werken en
1.250.200 buitenlandse.

De jaren dertig
Ook in deze periode bestelde het bestuur weer
7

boeken van ongeveer 160 auteurs onder wie weer
ongeveer 60 buitenlanders. Bij de vrouwen ging
G.M. van Nes-Uilkens (1877-1952) aan top met
negen romans. Protestants-christelijke, realistische
romankunst was haar kracht. Jo van Ammers-Küller (1884-1966) steeg op de lijst met zes boeken
en Anna van Gogh-Kaulbach zakte naar vier. Willy
Corsari (1897-1998), schrijfster van detectives,
kinderboeken en romans, was met vijf boeken een
nieuwe ster. Van M.H. Skezely-Lulofs (1899-1958)
werden vier romans spelend in Nederlands-Indië
aangekocht. In Rubber, aangeschaft in 1935,
beschreef zij de financiële en sociale zorgen van de
welvarende planters in Deli na de crisis. Van schrijfsters als Diet Kramer (1907-1965) en Cissy van
Marxveld (1889-1948), die schreven over serieuze
jongeren en giechelende bakvissen, genoot misschien ook de oudere Waddinxveense jeugd.
Streekauteurs met classics gelezen tot ver in de
twintigste eeuw braken nu door. Zij verdrongen
de vrouwelijke auteurs van hun eerste plaats. De
volksauteurs Antoon Coolen (1867-1961) met
tien boeken o.a. Dorp aan de rivier, A.M. de Jong
(1888-1943) met vijf titels, waaronder de reeks
Merijntje Gijzen, Herman de Man (1898-1946)
met drie titels, waaronder Het wassende water, en
Anne de Vries (1904-1964) met Bartje en Het land
van Bartje, gaven de toon aan. Slechts een enkele
‘literair verantwoorde roman’ zoals die van Arthur
van Schendel (1874-1946) De Waterman en Een
Hollands drama, stond op de lijst.
Crisisliteratuur, d.w.z. teksten waarin de economische crisis aan de orde was, werd op een enkele
uitzondering na niet aangeschaft. Linkse auteurs

In een vertaling van Oswaldi naar de 21e druk (1916) van Die Heilige und ihr Narr (Rijswijk z.j.=1916).
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waren niet geliefd. Wel kocht men van het echtpaar Carel (1878-1950) en Margot (1869-1957)
Scharten-Antink het prijswinnende boek De nar uit
de Maremmen waarin Mussolini en het opkomend
fascisme worden verheerlijkt.
Bij de buitenlandse auteurs zijn de Duitser Erich
Maria Remarque (1898-1970) en de Rus Fjodor M.
Dostojevski (1821-1881) met drie romans populair.
Van het westelijk front geen nieuws (Im Westen
nichts Neues) van Remarque was een internationale bestseller. Alleen al in Nederland liep het aantal
verkochte exemplaren van de door Annie Salomons
verzorgde vertaling op tot tweehonderdduizend.
Verfilming van dit boek stimuleerde de verkoop,
wat ook voor andere boeken gold.8

De Tweede Wereldoorlog
Op 3 maart 1944 vond nog de jaarlijkse vergadering in hotel de Unie aan de Kerkweg plaats.
Negen leden waren aanwezig en de boekenverkoop leverde evenals in voorgaande jaren een
aardig bedrag op. De vraag naar boeken was
groot in deze jaren toen een avondklok gold en de
mogelijkheden tot uitgaan beperkt waren.

De ‘oude Unie’ moest worden afgebroken om de
bouw van de Hefbrug mogelijk te maken en vond een
nieuwe plek in het gebouw van het oude postkantoor.
In 1937 nam Versloot het etablissement over. Hier
werd na de oorlog vergaderd.
8

Tot 1944 kwamen amper Duitse auteurs voor op de
verkooplijsten. Het merendeel bestond uit boeken
van vooroorlogse populaire Nederlandse schrijvers als Herman de Man, Anne de Vries en Jan
Mens (1897-1967). Noord-Europese auteurs zoals
Trygve Gulbranssen (1894-1962) en Olav Gullvag
(1885-1961) leverden trilogieën waarin de winden
waaiden en arme jonge boeren verliefd werden op
dochters uit een rijk boerengeslacht. Van de Amerikaanse militair F. van Wijck Mason (1901-1978)
werd de trilogie De stem van het bloed, De stem
van de zee en De Stem van het hart aangeschaft.
De classic Rebecca van Daphne du Maurier (19071989) ontbrak evenmin. Van de meeste auteurs is
tweedehands aanschaf nog steeds mogelijk.
In het tijdschriftenbestand verdween de Weekly
Illustrated, maar de Berliner Illustrierte Zeitung bleef
wel in het bestand.

Conclusie
Het aanschafbeleid van het Leesgezelschap toonde
een duidelijke lijn. Bestsellers waren favoriet. De
aanschaf van de idealistische roman Hilda van
Suylenburg, een vroeg-twintigste- eeuwse bestseller,
zette de trend. Deze roman van Cecile Goekoopde Jong van Beek en Donk (1866-1944) stelde de
tweederangspositie van de vrouw aan de kaak.
Ook Madelon Skezely-Lulofs (1889-1958), een
kritische schrijfster over Nederlands-Indië, ontbrak
niet. Daarnaast waren lekkere liefdesromannetjes
van Hedwig Courts-Mahler en andere gezellige
familieromans ruimschoots in de leeszak aanwezig.
Vlaamse bestsellers zoals De Witte van Ernest
Claes en Pallieter van Felix Timmermans waren
in de jaren ’twintig buitengewoon populair. In de
jaren ’dertig waren Merijntje Gijzen (1935) van
A.M. de Jong, Dr. Vlimmen (1936) van Roothaert
(1896-1967) en Hollands Glorie (1940) van Jan
den Hartog (1914-2002) populaire kaskrakers.
Buitenlandse bestsellerauteurs, zoals de Noor
Trygve Gulbranssen (1894-1962) en de Amerikaanse Margaret Mitchell (1900-1944) werden
ook in Waddinxveen gelezen. Vrouwen verslonden
Gejaagd door de wind van Mitchell en de mannen
lazen naast de tijdschriften vooral reis- en avonturenromans.
Populaire detectives van Agatha Christie (18901976) en Edgar Wallace (1875-1967) bevonden
zich niet in de boekenzak.
Na de oorlog werd enige maanden later dan
gebruikelijk in augustus de jaarlijkse vergadering in
De Unie gehouden. Het batig saldo was f. 166,97,
de boekverkoop bracht f. 45,15 op en de boekenzakken zouden weer snel gaan circuleren. De oorlog had even een verandering gebracht, maar al
snel lazen de leden ook weer Duitse bestsellers. <

Erica van Boven, Bestsellers in Nederland 1900-2015 (Antwerpen-Apeldoorn 2015) 90-91.

Van de redactie
Het oorspronkelijk artikel van
de auteur is enigszins ingekort,
vooral door enige terughoudendheid te betrachten in de
opsomming en bespreking van
de vele titels die door het Leesgezelschap werden gelezen.
Ook is het zeer uitgebreide
notenapparaat sterk vereenvoudigd door waar opportuun
met een algemene bronverwijzing te volstaan. Het gaat dan
om de volgende bronnen.
- SAMH Waddinxveen,
Archief van het Leesgezelschap.
- J. Hemels en R. Vegt,
Het Geïllustreerde
Tijdschrift in Nederland.
Bibliografie. Amsterdam
1993-1997.
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Langs de Gouwe direct ten noorden van de brug (ca 1930). Het huis achter de koets is dat van
Arie Kemkes

Arie Kempkesweg

Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam
Aan het einde van de Plasweg verrijst rechts, ter hoogte van het
Lidlcomplex, de Glasparel+. De straten in dat gebied krijgen namen van Waddinxveense ondernemers die voor ons dorp grote
betekenis hebben gehad. Een van de twee wegen evenwijdig
aan de Plasweg gaat Arie Kempkesweg heten.
Piet Smit1

Portret van Arie Kempkes door
het personeel aangeboden ter
gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van het bedrijf. De foto
van het schilderij is gemaakt
door D.J. Thuis

Arie Kempkes werd op 13 augustus1884 geboren
als zoon van de schilder Hendrik Kempkes (18541937) en Adriana Maaskant (1851-1906). Er was
al een dochter en na Arie zouden er nog drie dochters bij komen.
Toen zijn vader de tijd daarvoor rijp achtte, kwam
Arie ook in het schildersbedrijf te werken. Zijn werk
bracht hem bij een mooi huis aan de Nesse dat
werd bewoond door Huibert Jongenburger. Deze
had een dochter, Hermina Johanna die, kunnen we
achteraf vaststellen, wel bij Arie in de smaak viel.
Dat bleek wederzijds te zijn. Zij trouwden in 1905
en vestigden zich in het huis dat Arie kort daarvoor
van schoonvader Huibert had gekocht.
Arie wilde graag eigen baas zijn en begon achter
zijn nieuwe huis een meubelfabriek A. Kempkes
& Co. Zijn bedrijf groeide snel. In 1908 krijgt hij
vergunning voor een meubelmakerswerkplaats
achter zijn huis en al in 1912 breidt hij uit tot een
‘stoommeubelfabriek’.
1

In die beginperiode werden onder meer zoons
Hendrik (1907) en Huibert (1909) geboren die
later hun vader zouden opvolgen als directeuren
van de fabriek. Het gezin telde daarnaast nog een
zoon en een dochter.
In 1922 behoorde zijn fabriek al tot de categorie
‘grootbedrijven’ getuige zijn kandidaatstelling
namens die categorie als bestuurslid van de Kamer
van Koophandel. Die kandidaatstelling, hij werd
geen bestuurslid, is een van de voorbeelden van
zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo was hij
ook lid van de gereformeerde kerkenraad en zat
hij in het bestuur van de vereniging ‘de Ambachtschool voor Gouda en omstreken’. Daarnaast was
hij plaatsvervangend werkgevers lid van de Raad
van de Arbeid te Gouda.
Arie leidde zijn bedrijf tot 1949, waarna hij
toetrad tot de raad van commissarissen. Hendrik
en Huibert werden beiden directeur. Hendrik was
verantwoordelijk voor de inkoop, de productie en

Dit artikel is gebaseerd op de artikelen van Rob Kempkes en Luit Bloem (redactie), ‘Kempkes Meubel
fabrieken N.V.’, Het Dorp Waddinxveen, drieëntwintigste jaargang nummer 3 en 4 2015.
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Arie Kempkes (uiterst rechts)
begon met zeven medewerkers

de personeelsaangelegenheden, Huibert hield zich
bezig met ontwerpen, verkoop en financiën.
In 1956, ruim een maand na het vieren van het
vijftigjarig jubileum van de fabriek, overleed Arie
Kempkes, 73 jaar oud. Het directieverslag van
1956 memoreert Arie Kempkes als volgt: “Tot één
uur voor zijn dood heeft hij zijn krachten gegeven
aan het bedrijf dat hij lief had en onder zijn leiding,
eerst als eigenaar, later als directeur en vanaf 1949
als gedelegeerd commissaris, is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste meubelfabrieken
van ons land. Wij, commissarissen en aandeelhouders willen niet nalaten hier nog eens onder woorden te brengen dat wij in hem een nobel mens met
onverdroten ijver vele jaren hebben mogen zien arbeiden aan de groei en bloei van de onderneming,
maar ook aan het welzijn van alle betrokkenen.
Zijn nagedachtenis blijft ons onvergetelijk.”

Koninklijk Paleis op de Dam.
De fabriek kon tijdens de Tweede Wereldoorlog
blijven produceren ondanks de steeds schaarser
wordende grondstoffen. Gelukkig achtte de bezetter het bedrijf van voldoende belang zodat de
meeste werknemers buiten de Arbeidseinsatz werden gehouden. Slechts dertig medewerkers werden
gedwongen in Duitsland te werk gesteld. Alleen
Cor Versluis, politoerder bij het bedrijf, keerde niet
terug. Hij kwam om bij een Engels bombardement
op 30 juli 1943.
Over Arie vermeldt de raad van commissarissen in
1945 onder meer: “Maar ook mag niet onvermeld
blijven dat de Directeur zich voortdurend beijverd
heeft om den voedselnood voor het gehele personeel te verzachten waar en wanneer dat mogelijk
bleek”.
De eerste periode na de oorlog verliep moeizaam
maar daarna ging het weer snel bergop. Omstreeks 1950 werkten er ongeveer 150 mensen
en in 1955 kon een nieuwe productiehal worden
geopend.
Na het overlijden van Arie heeft het bedrijf nog
zeer goede tijden gekend, maar het moest uiteindelijk in 1984 het hoofd in de schoot leggen.
Vermeldenswaard is dat er nog steeds een tweedehandsmarkt is voor meubels die door Kempkes
zijn geproduceerd. Het gaat dan om meubels die
al voor de Tweede Wereldoorlog onder de naam
‘Multi-Lux’ werden verkocht en om de zogenaamde
Formulemeubels uit begin jaren vijftig, stapelbare
elementen die aan elkaar gekoppeld konden
worden.

Zijn bedrijf

Centrale Bond van Meubelfabrikanten

Het bedrijf groeide tegen de verdrukking in, ook
al was de concurrentie uit binnen- en buitenland
moordend en stegen de productiekosten onder
meer door invoering van de 45-urige werkweek.
Omstreeks 1930 had het bedrijf al zeventig
mederwerkers en kwam de grens van de productiecapaciteit in zicht. “Onze bedrijfsladder moet
nodig met enige sporten worden verlengd d.w.z.
dat de productiecapaciteit moet worden verhoogd
waardoor een beter financieel resultaat mogelijk
gemaakt kan worden”, liet de directie weten.
Onbedoeld kwam het moment om te beslissen over
uitbreiding eerder dan gewenst. In de nacht van 3
op 4 februari 1931 brandde het bedrijf volledig af.
De toren van de in de nabijheid gelegen Brugkerk
vatte ook vlam maar werd gered door de brandweer.
Eind 1931 kon de productie weer worden hervat
in een nieuwe fabriek aan de Zuidkade. De eerste
jaren verliepen nog moeizaam maar in de tweede
helft van de jaren dertig groeide de omzet elk jaar
en was uitbreiding van de fabriek alweer nodig.
Bijzondere opdrachten uit die tijd waren leveringen
van meubels voor het Paleis Soestdijk en voor het

Arie Kempkes is zowel voor de Tweede Wereldoorlog (1937-1940) als daarna (1946-1953) voorzitter geweest van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten en heeft in die positie een belangrijke rol
vervuld voor de ontwikkeling van de meubelindustrie in Nederland. Het jubileumboek, dat de bond
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan (1962)
uit gaf, schrijft over Arie: “Van alle voorzitters die
de Bond in de afgelopen 50 jaar [hebben geleid]
heeft Kempkes ongetwijfeld de moeilijkste taak gehad. Niet alleen de oorlogsjaren maar ook de periode vlak na de oorlog waren zwaar. Grondstoffen
moesten worden gedistribueerd, meubelen gingen
op de bon, de productie werd gereglementeerd op
een wijze die met alle eisen van de praktijk spotte.
En onder deze omstandigheden heeft Arie Kempkes die verantwoordelijkheid niet alleen aanvaard
maar ook aangekund, alle ongerechtvaardigde
critiek ten spijt.”
Bij zijn aftreden om gezondheidsredenen in 1953,
benoemde de Algemene Vergadering hem tot erevoorzitter nadat de regering zijn verdienste reeds
had erkend door hem op 29 april 1953 te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. <
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Het voormalige gerechtsgebouw van Rotterdam dat in 1898 het Paleis van Justitie aan het oude Haagsche
Veer verving. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw. Bron: Wikifrits

Schoten in de nacht
Waddinxveen staat niet altijd even goed bekend in de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw. Het doet een rechter in
Rotterdam verzuchten: “Nu krijgen we weer eens Waddinxveen.”1
C. Verlooij

Waddinxveen is een uitgestrekte gemeente met tot
de jaren zestig van de vorige eeuw veel weilanden,
polders en akkers. De bebouwing beperkt zich
in die tijd tot het oude dorp, het gebied rond de
Hefbrug met de lintbebouwing langs de Noord- en
Zuidkade en de Kerkweg. Het platteland leent zich
uitstekend voor de jacht. Menig stroper trekt er dan
ook op uit om in de nacht een prooi te bemachtigen, daarbij dwars gezeten door veldwachters die
er voortdurend alert op zijn, die stropers te pakken
te krijgen. Dat dit voor die overheidsdienaren niet
zonder risico is, blijkt uit twee hierna beschreven
schietincidenten, die de kranten haalden in een
groot deel van het land.
Aanslag op Rijksveldwachter Minnée
Veldwachter Zacharias Minnée is geboren in Katwijk op 14 november 1878. Hij is eerst gemeenteveldwachter in de gemeente ’s-Gravenzande en
1

Voorwaarts, 16-09-1931

wordt in 1910 aangesteld als rijksveldwachter in
Waddinxveen. Op 10 juni 1916 volgt zijn bevordering tot brigadier-titulair.
In de nacht van 16 op 17 november 1920 worden
de rijksveldwachters Minnée en Van Arkel beschoten met een hagelgeweer. Zij komen met de schrik
vrij.
Op 13 september 1921staat de vermoedelijke dader, de 37-jarige Joh. van der Made voor de rechtbank in Rotterdam, onder meer voor het lossen van
schoten op de twee rijksveldwachters2. Hem wordt
verder ten laste gelegd dat hij twee weken later de
21-jarige landarbeider C.A. Hofman beschoten
heeft. Van der Made, die in Waddinxveen zeer
slecht bekend staat, wordt vooral veroordeeld door
de getuigenis van zijn zwager J. Koster. Ook Hofman verklaart onder ede dat Van der Made hem
had verteld dat hij op de politie had geschoten.
Van der Made wordt veroordeeld tot vier jaar
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Burgermeester Troost met links naast hem chef veldwachter De Witte op een groepsfoto genomen ter gelegenheid van het twintigjarig ambtsjubileum van laatstgenoemde in 1937.
gevangenisstraf. In het hoger beroep verwijst het
gerechtshof te Den Haag de zaak terug naar de
Rotterdamse rechter-commissaris. Minnée maakt
dit echter niet meer mee. Hij overlijdt op 7 februari
1922 op 43-jarige leeftijd.
Hernieuwd onderzoek wijst uit dat Van der Made
inmiddels 8 maanden en 9 dagen onschuldig
gevangen zit3. De werkelijke dader is C.A. Hofman,
die vervolgd wordt voor poging tot doodslag en
meineed. Later verklaart Hofman dat hij aan het
jagen was en zijn geweer voor de veiligheid in het
water had afgeschoten. J. Koster wordt van medeplichtigheid beschuldigd omdat hij de veldwachters
had belicht met zijn lichtbak om Hofman te laten
zien waar hij moest schieten. Ook heeft dezelfde
Koster 75 gulden aan Hofman beloofd om een
meineed af te leggen. Hofman wordt tot zes jaar
gevangenisstraf veroordeeld.

Stropersdrama
Het is een stikdonkere nacht, die nacht van 5 op 6
oktober 1938. Het gutst van de regen en de wind
heeft bijna stormkracht. Echt een nacht waarvan
de stropers zeggen dat daarin de hazen zitten. In
het dorp wordt het ook de hele dag al gezegd: een
uitstekende nacht om hazen te jagen. Niet alleen
vanwege het weer maar ook omdat de Waddinxveense politiemacht die avond acte de préséance
geeft bij de Vereniging voor Luchtbescherming, een
organisatie die zich ten doel stelde de zelfbescherming van burgers bij luchtaanvallen te stimuleren.
Rijksveldwachter C. van der Hoef4, nog maar vier
maanden gestationeerd in Waddinxveen, moet
vanaf halfelf als enige eropuit om te surveilleren.
Links veldwachter Marinus
de Gelder en rechts rijksveldwachter Zacharias Minnée

Algemeen Handelsblad, 14-09-1921
Nieuwsblad van het Noorden, 09-05-1922
4
Limburger Koerier, 06-10-1938
2
3

Arbeider H. Rupke en zijn baas, landbouwer W.
Havenaar vertrekken in het holst van de nacht om
het geweer op te halen dat is verstopt in de schuur
van een bevriende boer. De baas draagt de lichtbak, zijn knecht het geweer, gereed om te schieten.
Zo gaan de twee stropers en de rijksveldwachter op
weg naar een bijna fatale ontmoeting.
Van der Hoef heeft samen met zijn collega P.E.
Korte uit Zevenhuizen in de Zuidplas enige tijd gesurveilleerd, waarna beide collega’s ieder hun weg
vervolgen naar huis. In die ongure nacht horen
de twee stropers, volgens verschillende kranten in
de buurt van de Onderweg, ineens: ‘Halt, politie!’
Over wat er daarna gebeurt, lopen de verklaringen
uiteen. Feit is dat rijksveldwachter Van der Hoef
wordt geraakt door een schot hagel waarbij zijn
rechterbovenarm wordt verbrijzeld. Zwaar gewond
valt hij neer en roept naar de mannen: ‘Help, als
jullie me helpen, dan….’ Een andere versie verhaalt
dat hij gezegd zou hebben: ‘Help, help, ik ben ook
getrouwd’. De twee kiezen echter het hazenpad
en laten de rijksveldwachter zwaargewond achter.
Deze sleept zich naar de weg en blijft daar liggen
totdat een melkknecht, andere bronnen spreken
van een bakkersknecht, hem om vier uur in de
ochtend zo aantreft. Deze man waarschuwt onmiddellijk burgemeester Troost, chef-veldwachter De
Witte en de geneesheer. Dokter Hemminga verleent
eerste hulp waarna Van der Hoef zwaargewond
naar het Van Iterson ziekenhuis in Gouda wordt
gebracht. Aanvankelijk verkeert hij in levensgevaar,
maar langzaam herstelt hij. Om de totaal versplinterde bovenarm wordt een zilveren bus gezet. De
revalidatie zal lange tijd duren en het is onzeker of
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Van der Hoef zijn functie als rijksveldwachter ooit
nog zal kunnen uitoefenen.

De Rechtszaak in eerste aanleg
In januari 1939 dient de zaak in eerste aanleg
voor de Rotterdamse Rechtbank. De schutter houdt
vol dat hij per ongeluk geschoten heeft maar de
veldwachter verklaart dat hij bewust onder vuur
is genomen. Het gaat dus om het verschil tussen
zware mishandeling of poging tot doodslag op een
rijksveldwachter. Van der Hoef verklaart dat Havenaar met de lichtbak hem vol in het licht zette zodat
verdachte Rupke het geweer kon schouderen om
hem gericht neer te schieten. Van der Hoef riep om
hulp maar Rupke bleef op korte afstand van hem
staan en hield zonder een woord te zeggen het
geweer in de aanslag. Langzaam liep hij achteruit,
stapte in een greppel en bleef met het geweer aan
de schouder liggen. Van der Hoef was gewond
aan de rechterarm en kon daardoor zijn revolver
niet trekken want met zijn linkerhand kon hij het
foedraal niet bereiken.
Volgens Rupke was het dus geen opzet. Hij had zijn
vinger aan de trekker en het geweer ging af toen
hij zich omdraaide. Hij had het geweer aan de
heup en zeker niet aan de schouder.
Op 20 februari veroordeelt de rechtbank van
Rotterdam H. Rupke tot acht jaar gevangenisstraf
wegens poging tot doodslag, W. Havenaar wordt
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Het vervolg
In hoger beroep verhoogt het Hof te ’s-Gravenhage op 14 juni de gevangenisstraf tot tien jaar. Er
wordt cassatie ingesteld en de Hoge Raad verwijst

de zaak terug naar het gerechtshof van Amsterdam. Rijksveldwachter Van der Hoef, zijn rechterarm gesteund in een zwaar verband, verklaart dat
hij in die nacht twee mannen enige tijd achtervolgd
heeft en ze aanriep. “Zij draaiden zich om en
de langste schouderde het geweer en richtte op
mij.” De president vraagt: “U acht een ongeluk
uitgesloten?” De veldwachter antwoordt: “Absoluut
uitgesloten!”
Ook maakt de president een aanmerking over de
toon van de verdachte jegens de veldwachter: “Die
man is toch heel erg gewond en ik merk niets van
spijt of berouw.” Verdachte: “Ik heb in het huis van
bewaring om Van der Hoef zitten huilen, maar nu
niet meer. Hij liegt en hij blijft liegen en dat kan ik
hem niet vergeven. Hij houdt vol, dat ik het geweer
schouderde en dat is gelogen.”
Op een vraag van verdediger Mr. Simon uit Utrecht
antwoordt de rijksveldwachter dat hij zijn revolver
in de hand had, maar het wapen niet kon hanteren. Hij stak het in zijn linker broekzak en heeft het
wapen later aan chef-veldwachter De Witte gegeven. Maar had Van der Hoef niet eerder verklaard
dat het wapen in het foedraal zat en hij het mijn
zijn linkerhand niet kon bereiken? Mr. Simon vindt
het vreemd dat de revolver vol bloed en modder
zat.
In het vervolg van de zitting worden er getuigendeskundigen gehoord. Wapendeskundige Kool uit
Rotterdam komt tot de conclusie dat het schot op
ongeveer anderhalve meter is gelost. De stand van
het geweer bij het afvuren moet ongeveer horizontaal geweest zijn. Er is ook een rapport van de contradeskundige, niemand minder dan de in die tijd
beroemde ‘Sherlock Homes van Amsterdam’ Van

Van Iterson ziekenhuis https://www.pinterest.dk
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Ledden Hulsebosch, van, C.J., Veertig jaren speurderswerk, Utrecht 1940
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gezet. Over het schouderen van het geweer is niets
gezegd. De president Mr. Jolles vraag De Witte of
het waar is dat hij gezegd heeft: “Als R. wordt vrijgesproken, zal niemand meer in een rechtvaardige
justitie geloven.”
De Witte geeft toe: “Ja, dat is mijn mening en dat
mag ik toch wel zeggen?” Over Van der Hoef
meldt hij dat het een honderd procent kerel is, volkomen betrouwbaar en een uitstekend politieman.
Gedurende een volgende fase komt Van der Hoef
weer aan het woord. Hij verklaart dat hij om halftwee ’s nachts bij de overweg komt en het schijnsel
van de lichtbak ziet. Verbaasd merkt de verdediger
op dat verdachte en zijn baas pas om twee uur van
huis gegaan zijn.
Dan is er nog het rapport van de reclassering. De
ambtenaar die het rapport opstelt, wint inlichtingen
in bij burgemeester Troost en bij wethouder J. van
Tol. Alle twee laten zij zich ongunstig uit over de
verdachte. De ambtenaar schrijft in zijn rapport dat
hij het oordeel van de burgemeester niet objectief
vindt. De opvatting van Van Tol werd niet in het
rapport opgenomen.
Ondanks de rammelende verklaringen van rijksveldwachter Van der Hoef, de verklaringen van
deskundige Van Ledden Hulsebosch en de ontkenning van de verdachte, wordt hij uiteindelijk in juni
1940 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Van links naar rechts staan hier gemeenteveldwachter W. van Ringelenstein, rijksveldwachter J. Been en gemeenteveldwachter A. de Witte.
Bron: Glasbeek, H, Kent u ze nog… de Waddinxveners, Zaltbommel 1973
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Ledden Hulsebosch. Volgens hem kan het schot
alleen dan door iemand van 1.84 meter vanaf
de schouder gelost worden, als hij de horizontaal
gerichte loop zover omlaag brengt - bijvoorbeeld
door te knielen - dat de loop, horizontaal blijvende,
zich even hoog boven de grond bevindt als de
onderarm van de getroffene. Zijn conclusie is dan
ook anders dan wapendeskundige Kool: “Daarom
acht ik het [het] aannemelijkst, dat de stroper zijn
geweer op buikhoogte tegen het lichaam gedrukt
houdende, zich omgewend heeft en door een
onbewuste beweging aan loop of trekker te maken,
het noodlottige schot onwillens deed afgaan.”
Ook wordt veldwachter Snoek gehoord. Deze heeft
Van der Hoef namelijk als eerste verhoord. Daarbij
is niets gezegd over het aan de schouder brengen
van het geweer en dat de verdachte Van der Hoef
nogmaals bedreigd zou hebben. Hij onthult dat
hij de revolver van Van der Hoef in diens linker
broekzak heeft aangetroffen. Over de verdachte H.
Rupke vertelt hij dat de politie nooit last met hem
heeft gehad. Hij zit zelfs in verschillende commissies en is bestuurslid van verenigingen.
Dan komt chef-veldwachter De Witte aan het
woord. Hij weet zeker dat Van der Hoef hem
verteld heeft dat hij in het licht van de lichtbak werd

C.J. van Ledden Hulsebosch5
In de jaren twintig van de vorige eeuw staat wat
wij nu kennen als forensisch onderzoek op een
heel laag niveau. Christiaan Jacobus van Ledden
Hulsebosch, geboren te Amsterdam op 20 maart
1877, is de grondlegger van de forensische wetenschap in Nederland. Hij studeerde farmacie aan
de Universiteit van Amsterdam en haalde daar het
apothekersdiploma. In 1902 neemt hij de apothekerszaak van zijn vader aan de Nieuwendijk over.
Zijn grote passie is echter de criminologie. Hij studeert criminologische scheikunde en natuurkunde
in Lausanne (bij het door professor R.A. Reiss
opgerichte Institut de police scientifique), Berlijn,
Dresden en Wenen. In zijn apotheek richt Van
Ledden Hulsebosch een uiterst modern en goed
geoutilleerd laboratorium in.
In 1914 sticht hij de eerste school voor wetenschappelijk politieonderzoek. Hij is wetenschappelijk adviseur van de Amsterdamse politie en
privaatdocent bij de juridische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam. Van Ledden Hulsebosch is bekend bij het grote publiek vanwege het
oplossen van enkele geruchtmakende zaken. Hij
is de eerste die ultraviolette stralen toepaste bij het
opsporen van vervalst geld, vervalste postzegels en
onderzoek naar documenten. Tevens verzorgt hij
voor veldwachters de cursus ‘Het eerste optreden
op de plaats van een misdrijf’. De Waddinxveense
veldwachter De Witte was een van zijn cursisten. <
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VERENIGINGSNIEUWS
In memoriam Teus Verweij
10 juni jl. is overleden onze adviseur, de heer T. W. Verweij. Hij is bijna negentig jaar geworden.
Het overlijden kwam niet onverwacht, zijn gezondheid was al langer tanende, zeker na het
overlijden van zijn echtgenote eerder dit jaar.
Dhr. Verweij was vanaf de oprichting van het Historisch Genootschap Waddinxveen aan onze
vereniging verbonden. Samen met o.a. de heren In ’t Hol en Geel en mw. De Jong-Steenland
stond hij in 1993 aan de wieg ervan. De directe aanleiding tot de oprichting van het Genootschap was de afbraak van het oude notarishuis nabij de Hefbrug. Zoiets mocht nooit weer
gebeuren in onze gemeente. Dhr. Verweij zal zich ook toen al hebben laten kennen als een fanatiek voorvechter van het behoud van bouwwerken waarvan hij de architectonische waarde of
het economisch belang inzag. Dat duurde voort tot de laatste jaren, waarin hij zich een warm
pleitbezorger toonde van het behoud van het oude gemeentehuis in plaats van de verhuizing
naar het voormalige bankgebouw aan de Kerkweg. Was dhr. Verweij ergens voorstander van,
dan had zijn tegenstrever in hem een stevige opponent.
Aanvankelijk was dhr. Verweij bestuurslid van onze vereniging met de portefeuille bouwzaken.
Na een aantal jaren trok hij zich als bestuurslid terug, maar hij bleef tot aan zijn overlijden adviseur sponsoring en huisvesting. In die laatste hoedanigheid heeft hij een belangrijke bijdrage
geleverd bij de inrichting van onze oudheidskamer aan de Noordkade, waar hij tot het laatst
onze vergaderingen, al was het maar deels – bleef bijwonen.
Wij wensen alle dierbaren van de overledene en vooral zijn kinderen alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Het bestuur

Van het bestuur
Op 9 september, kort voor de verschijning van dit nummer, heeft ons genootschap tijdens het jaarlijkse
WadCultureel-programma informatie verstrekt over onze activiteiten aan de bezoekers van dit evenement.
Verder zijn weer drie nieuwe vertelbanken met fotopanelen geplaatst. Een vertelbank staat op de hoek
van de Jan Dorrekenskade met de Kanaalstraat, in het Warnaarplantsoen. De tweede is te vinden aan
de Zuidkade bij de Victorkerk. Beide vertelbanken zijn geschonken door de voormalige winkeliersvereniging De Passage. De derde vertelbank is een coproductie van het wijkplatform WaddinxveenOost en -Zuid met onze vereniging en staat aan de Koningin Wilhelminakade, bij de ingang naar het
Weegje.
In 2018 wil ons genootschap nog een bank met fotopaneel plaatsen aan de Dorpstraat. Hiervoor
zetten we het geld in dat we kregen samen met de door ons ontvangen Cultuurprijs 2016. Ook draagt
een bekende dorpsgenoot hieraan bij.
Ten slotte is de bedoeling dat er nog twee vertelbanken met fotopanelen komen aan ‘de overkant’ en
wel een in de Zeeheldenbuurt en een aan de Brugweg. Daarvoor moeten nog wel de nodige fondsen
worden geworven.
Als alle vertelbanken er staan, zal een informatieboekje worden gemaakt waarin van alle vertelbanken
de daarbij geplaatste foto’s worden beschreven. Dat boekje zal zo een prachtig en informatief beeld
geven van de historie van ons dorp.
Het bestuur is actief met de verwerving van voldoende middelen voor de realisatie van de zo gewenste
huisvesting. De resultaten zijn bemoedigend en we zij onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun loyale
ondersteuning.
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Dhr. T.W. Verweij bestudeert
een postzegel door een loep
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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, versterkt 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 aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

