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ME,DICI, CHIRT]RGIJI{S,
VROEDVROUWEN EN CHARLATANS

H.L. Houtzager

Dr. H.L. Houtzager heeft op 7 februari
j.l. voor ons Historisch Genootschap een

boeiende lezing over experimenteel ge-
neeskundig onderzoek in de zeventiende
eeuw gehouden. llia de lezing vroeg de
redactie hem of hij een artikel voor ons
lcwartaalblad wilde schrijven waarop hij
spontaan antwoordde dit te zullen doen.
Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het
toegestuurde artikel dat de ondertitel 'De
gezondheidszorg in ons land in de zeven-
tiende eeuw' draagt.

De medici
Tot 157 5 was het in de Noordelijke Ne-
derlanden onmogelijk om een universi-
taire opleiding tot geneesheer te volgen.
Pas na de stichting van de Leidse univer-
siteit op 8 februari 1575 kwam hierin ver-
andering. Voor het einde van de zestien-

de eeuw gingen de In{ederlandse studen-
ten voor hun medische opleiding veelal
naar de universiteit van Leuven en van
Parijs. Maar vooral de universiteitssteden
in ltalië, zoals Bologna en Padua, oefen-
den een grote aantrekkingskracht op de
Noord-Irlederlandse studenten uit.
De universitaire opleiding tot geneesheer
was voornamelijk een theoretische en
v66r de tweede helft van de zestiende
eeuw vooral gebaseerd op de medische
kennis die door klassieke schrijvers als
Galenus (130-199 na Chr.) was verza-
meld. Vanaf het midden van de zestiende
eeuw zetJ hierin schoorvoetend verande-
ring komen. Het haanbrekende werk van
Andreas Vesaleus (1514-1564) op het ge-
bied van de kennis van de menselijke ana-
tomie en de ontdekking van de bloeds-
omloop en de pompvrerking van het hart

Tekening van het academiegebouw der Leidse nniversiteit uan het Rapenburg
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door William Harvey (1518-1657) zijn
van uitzonderlijke betekenis geweest voor
het leggen van de basis van onze huidige
kennis over de bouw en de functies van
het menselijk lichaam. De ontdekking
van de microscoop samen met het maken
van de injectiespuit is van groot belang
geweest bij de ontwikkeling van de expe-
rimentele geneeskunde zoals deze binnen
en buiten de universiteiten in de loop van
de zeventiende eeuw van de grond kwam.
Naast de opleiding in de theoretische ge-
neeskunde werd in de loop van de twee-
de helft van de zeYentiende eeuw de
medische student ook geconfronteerd
met de zieke mens. Voor dit doel werd
vanaf 1636 in Leiden het St. Caeciliagast-
huis ingericht ten behoeve van het prak-
tisch onderwijs in de geneeskunde. Pas

aan het einde van de achttiende eeuw
werd in Leiden een bescheiden acade-
misch ziekenhuis ingericht, waar onder
leiding van de medische hoogleraren de

studenten werden onderw ezen in chirur-
gische operaties en verloskundige ingre-
pen.
Tot ver in de zeventiende eeuw beperkte
de academisch opgeleide medicus ztch
tot het voelen van de pols, het inspecte-
ren van de urire, het stellen van de diag-
nose en het uitschrijven van recepten.
Wanneer dit alles leidde tot een medische
ingreep zoals aderlaten. het geven van
klysma's of één of andere operatie, dan
werd dit toevertrouwd aan de chirurgijn
die onder supervisie van de medicinae
doctor ztjn werkzaamheden uitvoerde.

De chirurgijns
De functie van de chirurgijn was bij de

uitoefening van de geneeskunde er een
van zuiver praktische aard. Aderlaten, het
verrichten van operatieve ingrepefl, het
aanleggen van verbanden, het geven van
klysma's etc" behoorden tot het werk van
de chirurgijn. De chirurgijns waren in de

meeste steden verenigd in een gilde. V/il-
de men als lid tot het gilde toegelaten wor-
den, dan diende men, na als leerling te
zijn begonnen, een examen af te leggen

voor een commissie, bestaande uit gil-
denmeesters, de stadsmedicus en een
meestal ad hoc toegevoegde stadsbe-
stuurder. Tijdens het examen werd de
kandidaat geëxamineerd over zrjn kennis
betreffende de menselijke anatomie en
werd hem "eenige notabele accidenten
van ulceraties, wonden en fracturen voor-
gelegd, offi op de kennisse, oorzaken,
staat- en curere van dien te worden onder-
vraagd".
Daar het instrumentarium waarvan de
chirurgijn ztch bediende meestal te kost-
baar was om zelf aan te schaffen, kon hij
dit van het gilde lenen wanneer er een
grote operatieve ingreep moest worden
verricht. Eenvoudige instrumenten zoals
aderlaatmesjes, bekkens om bloed op te
vangen en clysteerspuiten waren in elke
chirurgijnswinkel aanwe zig, naast scha-
ren, kammen en scheerbenodigdheden
die de barbier-chirurgijn dagelijks nodig
had om zrjn klanten te knippen en te sche-
ren.
De medici, chirurgijns en hun leerlingen
kwamen regelm attg bijeen in de chirur-
gijnsgildenkamer om daar de lessen bij te
wonen die door de stadsanatoom werden
gegeven. Ookbezat het gilde daar meest-
al een verzameling anatomische prepara-
ten op sterk water, skeletten van mens en
dier en een kleine bibliotheek met medi-
sche boeken, plaatwerken en kruidenboe-
ken"
Onder de practici in de geneeskunde wa-
ren ook specialisten die zrch in bepaalde
operatieve ingrepen hadden gespeciali-
seerd, zoals blaassteenoperateurs en 'chi-
rurgen' die een grote handvaardigheid
hadden in het verrichten van moeilijke
operaties zoals ooglensextracties, het cu-
reren van kankergezwellen of het plas-
tisch corrigeren van hazenlippen etc.
Deze vooral rondre rzende operateurs
mochten slechts met toestemming van
het stadsbestuur en onder toezicht van
het chirurgijnsgilde hun ingrepen ver-
richten. Op het platteland en in de dorpen
werd de geneeskunde bij afwezigheid
van een doctor medicinae volledig uitge-
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oefend door de chirurgijns. Deze hadden
in een aantal van de gevallen hun oplei-
ding genoten in een stad en een chirur-
gijnsexamen afgelegd bij het daar func-
tionerende chirurgijnsgilde. Ook was het
niet ongebruikeliik dat de dorpschirurgijn
zelf een leerling had en deze opleidde tot
chirurgijn. Aan het einde van zrjn leertijd
werd dan in een notariële akte vastgelegd
dat de leerling voldoende onderwezen was
en zelfstandig het vak kon uitoefenerl.
Voorzien van het diploma va.n meester-

Titelprent van 'Exa-
nten der Chirurgie'
(Arusterdam I693 ),
ttortrstellende de
€xanxenkandidaat en

zijn examinatoren in
een chirurgijnska-
mer

chirurgijn konclen zrj zrch vestigen op het
plattelanel en in de dorpen en gehuchten.
De schout van tret dorp , gezten hebbende
het diplontae gaf dan na overleg met het
doqpsbestuur de chirurgijn de gelegenheid
zijn praktijk uit te oefenen. Vaak werd er
een overeenkomst tussen deze laatste en
de elorpsgemeenschap gesloten waarin
bepaalcl rverd dat de chirurgijn voor een
vast jaarltiks bedrag de armlastige dorps-
genoten n:edische en chirurgische bij-
star"rcl vertreenC*. In geval van het uitbre-
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Afteeldíng van een aantal medische instrumenten
zoals deze in de zeventiende eeuw werden gebruikt.

ken van epidemische ziekten zoals bij-
voorbeeld de pest, kreeg de dorpschirur-
gijn een aparte uitbetaling boven ztjn jaar-

lijkse traktement. Een en ander werd
meestal in een notariële akte vastgelegd.
Uit 17 63 is zo'n overeenkomst bewaard
gebleven, gedateerd 19 augustus en ge-
sloten tussen de schout van Noord-Wad-
dinxveen en de chirurgijn Pieter de Nick.
Deze laatste volgde de overleden chirur-
gijn Van Stavel clp.

f)e vroedvrou\ryen
Aanvankelijk leerden de vroedvrouwen
elkaar, vaak van moeder op dochter, de
kunst om zwangeren bij de bevalling
hulp te bieden. Op het platteland en in de

dorpen is hierin tot in de negentiende
eeuw weinig verandering gekomen" Om
echter meer grip op hun handelen te krij-
gen en hen te beschermen tegen de onge-
oorloofde praktijkvoering van concuïïe-
rende 'loslopende bakers' werden in de

steden ook de vroedvrouwen in de loop
van de zeyentiende eeuw in het chirur-
gijnsgilde opgenomen. Dit hield onder
andere in dat zrj een examen moesten

afleggen alvorens zelfstandig praktijk te
kunnen uitoefenen en dat zij evenals hun
mannelijke colleg&'s, de chirurgijns, aan
het gilde contributie moesten betalen.
De instrumentele verloskunde was hun
echter niet toegestaan. Tangverlossingen,
kerzersneden of het verwijderen van een
dode vrucht uit de baarmoeder dienden
door de vroedmeester te worden gedaan.
Dit was een van stadswege aangestelde
chirurgijn die zich in de operatieve ver-
loskunde had gespecialiseerd. Op het
platteland werd dit meer gespecialiseerde
onderdeel der geneeskunde echter door
de dorpschirurgijn zelf uitgeoefend.

Apothekers
Ten plattelande z\jn in de periode tot on-
geveer 1800 geen apothekers bekend. De
barbier-chirurgijns waren'apotheek hou-
dend', wat wil zeggen dat zrj rn staat wa-
ren om eenvoudige geneesmiddelen zelf
te maken. Kennis over de geneeskrachti-
ge werking van kruiden en planten was
bij de bevolking, zeker op het platteland,
niet onbekend. Onderling zullen de dor-
pelingen gebruik gemaakt hebben van
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Besluit van een 'Extra ordinaire vergadering' van de schouten varu

N oord-Waddinxve en, Zuid-Waddinxv e en en B lo enten daal
waarin besloten wordt om Pieter de Nick als chirurgijn aaru te stellen.

(Archief H ervormde gemeente van Waddinxt,e en)
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Een huakzalver prijst zijn zalfies, smeersels en drankjes aan.
De rieten mand is gevuld met flesjes en kruiken. Tekening van Leonard Bramer die

leefde van I 5 95 - I 67 4. ( P rentenkabinet der Rijksuniv ersiteit Leiden)

hun kennis over de geneeskrachtige wer-
king van verschillende in de natuur voor-
komende planten.
Wanneer echter deze huismiddeltjes niet
voldoende uitkomst boden, moest men
naar de naburige stad om bij de daar ge-
vestigde apothekers medicijnen te halen.

Zobhjkt uit het archief van notaris Adriaan
Schoonhoven te Gouda dat 'Govert Jansz.
wonende int Zuydeinde van Waddinx-
veen' op 8 februari 1655 een schuld had
van tweehonderd gulden bij apotheker
Johan Schade te Gouda.
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De kwakzalvers
Behalve de hierboven genoemde medici,
chirurgijns, vroedvrouwen en rondre tzen-
de gespecialiseerde operateurs waren er
nog allerhande niet duidelijk gekwalifi-
ceerde personetr, die zrch tot 'de kunst
van Hippocrates' voelden aangetrokken.
Door de eeuwen heen heeft de genees-
kunst steeds in sterke mate aantrekkings-
kracht uitgeoefend op figuren die er op
uit waren om als kw akzalvers de mensen
geld uit de zak te kloppen in ruil voor
meestal waard eloze geneesmiddelen. Jaar-
markten waren bij uitstek de gelegenhe-
den waar deze rondtrekkende genees-
meesters zich ophielden om er hun kun-
sten te vertoneÍI. Voorzien van allerlei
vaak gefingeerde aanbevelingen van vor-
stelijke personen maakten zij zich aan het
goedgelovige volk bekend. Slechts met
toestemming van het stadsbestuur moch-
ten zlj op kermissen hun tenten opslaan
om hun pillen, poeders en zalven aan de
man te brenger, die met hun genees-
krachtige werking voor de talrijke, meest
uiteenlopende ziekten en kwalen uitkomst
moesten bieden.

Ter afsluiting
In het bovenstaande is een schetsmatig
beeld van de gezondheids zorg gegeven
zoals deze in ons land in de zeventiende
eeuw was geregeld. In de steden waren
het talrijke regelgevingetr, verordonneerd

door het stadsbestuur, die ervoor moesten
zorgen dat het leefklimaat binnen de mu-
ren zo 'gezond' mogelijk was. In de dor-
pen en op het platteland ontbraken deze
regelgevingen meestal en waren het de
chirurgijn en de door ervaring wijs ge-
worden boeren en burgers die in geval
van ziekte of lichamelijk letsel elkander
hielpen. Naarmate het medisch onder-
wijs, de algemene hygiënische inzichten
en de wettelijke gezondheidsreglemente-
ring in de loop der tijden verbeterden,
bevorderden deze zowel de gezondheids-
situatie van het afzonderlijke individu als
die van de totale bevolking in de steden
en op het platteland.

Bronnen:
E. Grendel, De ontwikkeling van de
artsenijbereidkunde in Gouda. Gouda,
1951 .

H.L. Houtz ageÍ, Medicyns, vroedwyfs
en chirurgyns. Amsterdam, 7979.
H.L. Houtzager, e.a., De snijkunst ver-
beeld. Zwolle,2002.
D.J.B.-Ringoir,, Plattelandchirurgijns in
de |7de.r"l8de eeuw. BunniL" Igll .
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CHIRURGIJNS IN WADDINXVEEN
C.

Dr. H.L. Houtzager verhaalt in ztjn arti-
kel over de chirurgijns op het platteland
in de zeventiende eeuw. Onderzoek naar
de chirurgijns in onze woonplaats lever-
de een aantal gegevens op die vermel-
denswaard zíjn, omdat ze een beeld ge-
ven van de 'status' van deze personen.
Zlj voÍïnen zo een illustratie bij het arti-
kel van dr. Houtzager.

Mr. Barent Grines
Bij zijn huwelijk werd hij "jongeman van
Oudew ater" genoemd. Hij trouwde in
\Maddinxveen op 22 november 1645 met
Annetgen Fransdochter, de weduwe van
Joris Adriaensz. Donder de Tweede.
Behalve chirurgijn was hij herbergier in
St. Hubertgerecht. In zijn herberg werden
ook de rechtsdagen gehouden. Zo op 3

Neven

februari 1659, toen hij in zrjn huis Mr.
Frans Brocius ontving. Deze Haarlemse
scherprechter bracht die dag een dief op
het schavot. Dank zij het pijnigen van de

beul had de dief bekend! In elk geval was
de chirurgijn bij de hand.
De herberg van Mr. Barent kwam op 31

maart 1612 in opspraak door een gevecht
van messentrekkers. Ook in zo'n geval
was een aanwe zrge chirurgijn geen over-
bodige luxe. Mr. Barent Grines overleed
in \677 en werd op 24 augustus begraven
in het koor van de kerk. Zijn weduwe
volgde haar man op 2l augustus 1679.

Mr. Andries Jaspersen van Stavel
Hij werd geboren te Leiden, waar hij op
22 augustus 1640 gedoopt is. Op 24 juli
1679 besloten de schouten van Noord- en

De chirurgíjn.
Gravure van Jan Luyken
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Zurd-Waddinxveen en de baljuw van
Bloemendaal dat Mr. Andries in zrjn
dienst als chirurgijn gecontinueerd werd
als medisch verzorgeÍ van de aÍïnen. De
ambachten beloofden hem 25 gulden per
jaar en daarboven kreeg hij van de diaco-
nie nog 15 gulden. Hiervoor moest hij
alle gevallen behandelen "behalve pest
en roode loop". Behalve chirurgijn was
hij ook doodgraver. Van mei 1692 tot
november 1698 was hij eveneens sche-
pen in Waddinxveen. Hij was gehuwd
met Cornelia van Sickenburg uit Gouda,
op 26 augustus 1664. Zrj overleed in 1719
en werd op 18 oktober begraven te Wad-
dinxveen. Mr. Andries van Stavel over-
leed in 1723 en werd op 27 januari bijge-
zet rn de zuidbeuk van de kerk, de zoge-
naamde 'nieuwe kerk'.

Mr. Jasper Yan Stavel
Hij was de zoon van Mr. Andries van
Stavel en werd gedoopt te Waddinxveen
op 26 april 1671. Op 8 november 1699
trouwde hij in Waddinxveen met Neeltje
Jans van der Snoeck. ZLj gingen in Bos-
koop wonen waar Neeltje overleed. Jas-
per keerde terug naar V/addinxveen en
huwde op 4 november 1725 met Neeltje
Klaas Zoet" Hij volgde zrjn vader op als
chirurgijn in V/addinxveen, vermoedelijk
sinds 1723. Van oktober 1726 tot januari
1736 was hij schepen in V/addinxveen.
Van januari 1736 tot juni 1738 vervan-
gend schout van Zurd-Waddinxveen. Mr.
Jasper van Stavel overleed in 17 63 en
werd op 28 mei bijgezet in het graf van
zrjn vader in de 'nieuwe kerk'.

Mr. Pieter de Nick
Op 19 augustus 17 63 werd hij als chirur-
gijn aangesteld als opvolger van Mr. Jas-
per van Stavelo "den gemeenen aÍïnen be-
dienende op een jaarlijkse wedde van
dertig gulden, waarvoor dezelve gehou-
den zal zrjn als van ouds alle ordinaire

accidenten en diensten waar te nemen,
uitgezondert alleen pest en roode loop".
Ook hij was schepen. In 1173 wordt hij
als zodanig genoernd.

Mr. Jacobus Rahtsma
Hij was chirurgijn in Noord-V/addinx-
veen van 1803 tot 181 1. Hij werd gevor-
derd voor het leger van Napoleon. Vol-
gens zijn eigen opgave werd hij "onder 't
Fransche Bestuur gerequireerd tot den
krijgsdienst". In de herfst van 1813 was
hij gelegerd in de forten te Delfzijl, waar
hij deel uitmaakte van het garnrzoen.
Hier verbleef hij tot de overgave van de
vesting in mei 1814. Daarna trachtte hij
zich te vestigen in Wagenborgen, waar
zijn vrouw overleed. Met vier kinderen
vertrok hij naar Slochteren, maar ook
daar kon hij niet voldoende inkomen ver-
werven. De kinderen keerden in juli 1815
terug naar Waddinxveen. Zelf trachtte hij
elders een bestaan op te bouwen, terwijl
de kinderen in de milddadigheid van de
Waddinxveense armbe zorgers bleven aan-
bevolen.

Bronnen:
Archief Hervormde Gemeente V/ad-
dinxveen Handschrift ca. 1779 cat.nr.
32 124
J.L. van Eijk, I{et geslacht van Eijk ca.
1545 - ca" 1800. Gouda , 1963.
G. van Stavel, Het geslacht van Stavel
ca. 1570 - heden. 'Woerden 1980.
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HE,T KAPE,LLE,TJE
OPHE,T R.K. KERKHOF

C.J. van Veen

Gebouwen kunnen in de loop der jaren
hun fu'nctie verl tezen. Ze worden ge-
sloopt of krijgen een andere bestemming.
Bij kleine bouwsels kan het gebeuren dat
ze gewoon 'zinloos' blijven staan, zeker
als ze ntemand of niets in de weg staan.

Op een bepaald moment weten veel men-
sen niet meer wat de oorspronkelijke be-
stemming eryan was.
Zo'n gebouwtje is het kapelletje op het
rooms-katholieke kerkhof achter de Sint
Victorkerk. Het staat aan het einde van
het pad dat eerst door een deel van de pas-
torietuin loopt en vervolgens verder gaat
op het kerkhof. Het werd in L925 ge-
bouwd naar het ontwerp van architect J.

Teppema die ook de tekeningen van de
pastorie heeft gemaakt. Het ligt voor de
hand om te denken dat het kapelletje iets
van doen heeft met de functie van het
kerkhof" Toch is dat niet zo.

oZien is geloYen'
Om de functie van het kapelletje te be-
grijpen, moeten we ver terug in de tijd en

wel naar de tweede helft van de Middel-
eeuwen toen bijna iedereen in West-
Europa tot de katholieke kerk van Rome
behoorde. In die kerk nam het sacrament
van de eucharistie een zeeÍ belangrijke
plaats in de eredienst in. Ook de wijze
waarop het gevierd werd, was van grote
betekenis, want de gelovigen waren zeeÍ
visueel ingesteld. Ze waren uit op wat
het oog streelde, op dramatiek en drama-
tische uitbeelding. De kunsthistoricus
Henk van Os heeft naar aanleiding van
de grote tentoonstelling'Reliekenverering
in de Middeleeuwen' in 2000-2001 dat
kernachtig geformuleerd met "Zien is ge-
loven".
Een van de belangrijkste veranderingen
in de viering van de eucharistie was in
die tijd de opheffing van de heilige Hos-

tie na de consecratie, wanneer de formule
van het sacrament 'want dit is mijn
lichaam' was uitgesproken. De opheffing
werd aangekondigd door een teken met
een bel of klok. Zo werd tegemoet geko-
men aan "le désir de voir l'hostie". Deze
ritus van de opheffing is in 1209 of 1215
door een Synode in Parijs voorgeschre-
ven. Men wilde het precieze moment van
de consecratie onderstrepen en tegelijk
aan de visuele behoefte van de gelovigen
tegemoetkomen.

Eucharistische devotie
De ritus van de opheffing is het begin
van een uitgebreide eucharistische devo-
tie geworden. De opheffing werd verlengd
door het plaatsen van een geconsacreerde
hostie in de 'monstrans' die op een troon
werd gezet ter aanbidding. Dit gebruik
van de 'uitstelling' Ieidde tot de instel-
ling van Sacramentsdag in 1345, maar
aan het eind van de Middeleeuwen vond
de uitstelling op meerdere belangrijke
feestdagen plaats. Het was het begin van
het zogeheten 'lof', dit is de lofprijzing
en aanbidding van Christus, die onder de
gedaante van brood werkelijk aanwezrg
is.
Men ging ook processies houden met de
heilige Hostie, gevat in een monstrans.
Zo'n processie trok door de straten van
de stad of het dorp, waarbij de priester ge-
huld was in een lange mantel, de zoge-
naamde koorkap, die rijkelijk geborduurd
was. Op verschillende plaatsen in de stad
was een 'rustaltaar' opgesteld, waarop de
monstrans werd geplaatst en waar de
gelovigen zongen en baden. De priester
gaf vervolgens de gelovigen de zegen
door een kruisteken te maken met de
monstrans.
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De Hervorming
Na de Hervorming in de zestiende eeuw
werd de 'uitstelling van het Allerheiligst
sacrament' voor de katholieken het teken
bij uitstek van het ware geloof tegen de
reformatoren die de werkelijke tegen-
woordigheid van Christus onder de ge-
daante van brood ontkenden. Behalve op
de hoogtijdagen vond de uitstelling ook
vaak plaats op gewone zondagen tijdens
het lof. V/e kunnen deze periode kenmer-
ken met een citaat uit het proefschrift van
Xander van Eck; "Behalve van militant
katholicisme getuigt deze activiteit ook
van het vcortleven van de nriddeleeuwse

Het rustaltaar met
ervoor het príestergraf
(F otocollectie:
,S/. Victorparochie)

Sacramentsdevotie, waarbij het aanschou-
rwen van de eucharistie voor velen een
hoogtepunt in de godsdienstige beleving
vormde." Omdat de openbare uitoefening
van de roomse godsdienst door de Staten
van Holland verboden was, vond de ere-
dienst plaats in schuilkerken. Processies
in de openlucht waren dan ook uit den
boze. Door de beperkte ruimte in de
schuilkerken en de opeengepakte men-
senmassa verloren de binnenkerkelijke
processies vaak veel van hun eerbied-
waardigheid en werden uiteindelijk door
de pauselijke nuntius te Brussel verboden.
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De kerk aan de Goudkade
De katholieken van Waddinxveen die
vanaf 1663 in de 'schuurkerk' aan de
Goudkade (thans Zurdkade) kerkten,
stonden in de traditie zoals die hierboven
is beschreven. Ook bij hen nam het Aller-
heiligst sacrament een centrale plaats in
hun geloofsleven in. Zo verleende de
Apostolisch Vicaris te vergelijken met
een bisschop - in 1672 aan pastoor de Ja-
ger, de eerste vaste pastoor in \Maddinx-
veen na de Hervorming, toestemming om
het veertigurengebed te houden. Dit hield
in dat in een aaneengesloten periode van
veertig uur het Allerheiligste was uitge-
steld en dat gedurende die tijd steeds een
aantal gelovigen in gebed aanwezig was.
Het is niet waarschijnlijk dat de kerkge-
meenschap al een monstrans had. Zou
dat het geval geweest zijn, dan zou deze
nu nog aanwezrg geweest zrjn of op de
oudste inventarislijst die de parochie be-

zrt, vermeld staan, want een rnonstrans
was een zeeÍ waardevol en kostbaar litur-
gisch voorwerp. De uitstelling zal ge-
beurd zrjn met een ciborie (een van een
deksel voorziene kelk) die in het geopen-
de tabernakel werd uitgesteld. Pas in
17 56 schafte de kerkgemeenschap een
monstrans aan. Het was een zogenaamde
'stralenmonstrans' van zilver en verguld
ztlver die in Den Bosch door de zilver-
smid 'W. van Beugem is gemaakt. Toen
de monstrans op 24 februari 11 57 aan
pastoor Henricus van den Broek werd
afgeleverd, telde deze daar 260 gulden
voor neer, een bedrag dat gelijk stond
aan ruim een half jaar loon dat een met-
selaar of timmeÍïnan in die tijd in Wad-
dinxveen verdiende. In de inventarislijs-
ten van de achttiende en negentiende
eeuw prijkt hij bij de opsomming van de
liturgische voorwerpen op de eerste plaats,
wat overigens ook op de inventarislijsten

1930 rnet de voorstelling
(Collectie: C.J . van

van een middeleeuwse processie.
Veen)

Schoolplaat van circa
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van andere schuilkerken het geval is. Het
onderstreept op een andere manier de
grote betekenis die de 'uitstelling' in de
geloofsbeleving van de katholieken des-
tijds innam.

Napoleontische tijd
De Bataafse revolutie van 1795 bracht
voor de katholieken een religieuze gelijk-
berechtiging met zich mee. Bij de intrede
van het Franse bestuur kwam in de con-
stitutie van 1806 onder andere te staan:
"Alle uitoefening van Godsdienst wordt
binnen de Muren der Kerken van alle de
verschillende gezindheden bepaald", wat
betekende dat de openlijke godsdienstige
gebruiken aan de kerkgebouwen werden
gekoppeld. Een uitvloeisel van de nieu-
we constitutie was de regeling die de
burgerlijke overheid met de katholieken
van V[addinxveen trof aangaande de kerk
aan de Kerkweg die bij de Hervorming
naar de protestantse gemeenschap was
overgegaan. Er kwam een schadeloos-
stelling tot stand.
In de grondwet van I 814 bleken zelfs alle
beperkingen tot het houden van openbare
godsdienstoefeningen uit de wet te zrjn
gehaald, wat al spoedig door de wetgever
als een omissie werd ervaren. De katho-
lieken van V/addinxveen maakten ge-
bruik van de verkregen vrijheid, niet
door het in het openb aar houden van pro-
cessies wat Koning V/illem I bij ge-
heim besluit in 1822 alsnog verbood ,

maar wel door het aanleggen in 1828 van
een eigen kerkhof bij de intussen vergro-
te 'schuurkerk', wat niet zonder slag of
stoot is gegaan.

De periode na 1853
Van grote betekenis is de grondwet van
1848. Daarin werd vastgelegd dat proces-
sies en andere godsdienstige plechtighe-
den binnen kerkgebouwen en besloten
plaatsen altijd zouden zrjn toegestaan. Als
zeven jaar later de bisschoppelijk hierar-
chie (de creatie van bisdommen en de
aanstelling van bisschoppen) wordt her-
steld, maken de \fr/addinxveense katholie-

ken duidelijk gebruik van de mogelijk-
heid die de grondwet van 1848 hun bood:
de processie met het Allerheiligste werd
in ere hersteld, nu evenwel binnen de
'besloten plaats' van het terrein naast de
kerk. Vanuit de 'schuurkerk' trokken zij
op Sacramentsdag door de pastorietuin
naar het kerkhof waar een rijk versierd
rustalt aaÍ \ilas geplaatst" Vanaf de Zurd-
kade was de stoet nauwelijks te zten,
want de kerk lag achter de Alpherwetering
en was door de lintbebouwing van de
Zurdkade aan het zrcht onttrokken. Voor
zover het te beoordelen valt, had deze
processie in V/addinxveen geen demon-
stratief karakter, maar was ze een uiting
van de continuïteit van de tradities van
vóór de Hervorming, waar de gelovigen
ztch overigens niet van bewust waren"

De stralenrnonstrans van 1757
(Foïo: W.-f . fuÍol)
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Josephus 'W. Hendriks, die van 1863 tot
1878 pastoor van de parochie aan de
Goudkade was, was zrch van dat laatste
evenwel terdege bewust, wat blijkt uit een

cadeau dat hij ter gelegenheid van ztjn
vijfentwintigjarig priesterfeest in 187 6

kreeg. Zijn broer, die priester in Leeu-
warden was, schonk hem een monstrans.
'Waarschijnlijk had pastoor Hendriks,
toen zrjn broer hem vroeg welk cadeau
hij wilde, hem laten weten dat zrjn pa-
rochie een monstrans bezat die 'uit de

mode' was. In de periode na 1853 was in
katholiek Nederland namelijk de neogo-
tiek in zwang, een stijl die teruggaat op
de Middeleeuwen. De nieuwe neogotische
monstrans is gemaakt in het befaamde
atelier van Franz Xaver Hellner in Kem-
pen am Rhein. Bij alle liturgische voor-
werpen die Hellner maakte, greep hij
terug op voorbeelden uit de Middeleeu-
wen. Zo ook bij de ''Waddinxveense mon-
strans' .

Het kapelletje
Niet alleen bij de het bouwen van kerken
en het vervaardigen van liturgische voor-
werpen stonden bij de katholieken de
Middeleeuwen model , maar ook bij de
herleving van de devoties. Het Sacra-
mentsfeest met zijn processie werd vanaf
circa 1900 steeds uitbundiger gevierd,
ook in V/addinxveen. Een oude parochi-
aan herinn ert zich nog levendig hoe zo'n
processie in de jaren dertig eruit zag.
"Als ik me niet vergis werd de buitenpro-
cessie gehouden op de derde zondag na
Pinksteren, 's middags om drie uur. Dan
vierden \ile Sacramentsdag. Er was ook
een processie op de laatste dag van het
veertigurengebed, maar deze werd bin-
nen de kerk gehouden. Tijdens het lof
stelde de processie zrch in de kerk op.
Voorop liep de kapelaan. Hij had een pro-
cessiestaf met het beeldje van St.Victor,
in de hand. Dan volgde een stoet van
bruidjes, jonge meisjes in witte jurkjes
met een sluiertje op het hoofd of een
bloemenkrans in het haar. Achter hen lie-
pen de misdienaars met het wierookvat

en de brandende processielantaarns. Ver-
volgens kwam de pastoor, gehuld in een
koorkap, met de monstrans. Hij liep on-
der een baldakijn die door vier mannen
met witte handschoenen aan werd gedra-
gen. Daarachter liepen de vertegenwoor-
digers van de standsorganisaties, de ver-
enigingen en de broederschappen met
hun vaandels en vlaggen, gevolgd door
de overige gelovigen . Zo trok de stoet
zingend en biddend naar buiten. De toe-
gangshekken naar de kerk waren intussen
gesloten. Volgens mij moest dat. We lie-
pen door de laan van de pastorietuin naar
het kerkhof waar het rustalt aaÍ stond dat
prachtig met bloemen was versierd. Dat
was, wat u het 'kapelletje' noemt. Hier
plaatste de pastoor de monstrans. Hij hield
een korte preek en na het zingen van het
'Tantum ergo' kregen we de zegen in de
voïïn van een kruisteken, waarbij de pas-
toor de monstrans in zrjn handen had.
Hierna keerden we terug naar de kerk en
werd het lof beëindigd. Dat alles gebeur-
de in de beslotenheid van de kerk en de
tuin van de pastorie. Vanaf de Zuidkade
was de stoet bijna niet te zien Alleen van-
af de Kanaalweg die vanaf de Kanaaldijk
naaÍ de Ztxdkade langs de St. Jozefschool
(thans De Kameleon) liep, konden de
mensen de processie zien. Soms stonden
daar 'andersdenkenden' te kijken. Het
moet een mooi schouwspel zrjn geweest.
Als kind maakte de processies door hun
pracht en praal grote indruk op me. . .

Ach, de tijden zijn veranderd."

De tijden zijn Yeranderd
Het kapelletje was in 1925 dus gebouwd
als rustaltaar voor de Sacramentsproces-
sie. Dat is gebeurd onder het pastoraat
van C. Kors ( 1924-1934). De tekst die op
de voorgevel is aangebracht is, is zeer
toepasselijk voor de plaats waar het rust-
altaar staat: Ik ben de Verrijzenis en het
Leven. Tegelijk met de bouw van het ka-
pelletje werd aan het einde van het pad
over het kerkhof, recht voor het rustaltaaÍ
het priestergraf aangelegd.
Het kapelletje is gebouwd in de bloeipe-
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De neogotische monstrans van 1876
(Foto: W.J. Mol)

riode van de herleefde eucharistiedevotie
naar middeleeuws voorbeeld en zou on-
geveer veerti g jaar dienst blijven doen.
Na het tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) raakte de 'uitstellirg' van het Aller-
heiligste en de daarbijbehorende ere-
dienst van het lof en de devotiepraktijk
van processies grotendeels in onbruik. In
de meeste parochies ztjn de montransen
voorgoed in de kluizen opgeborgen of

aan musea in bruikleen gegeven. Slechts
een enkele parochie gebruikt de mon-
strans nog ter afsluiting van de viering
op ïVitte Donderdag als het overgebleven
eucharistisch Brood naar een rustalt aar
wordt gebracht. Het tabernakel blijft in
verband met de droeflreid die de Kerk op
Goede Vrijdag beleeft, leeg tot het einde
van de Paaswake. Wat in Waddinxveen
voor iedereen nog zichtb aar herinnert aan
de eeuwenoude traditie is het kapelletje.
Het is een 'monumentje' geworden op
het rooms-katholieke kerkhof waar sinds
1972 in principe geen nieuwe graven
beschikbaar zijn.

Bronnen:
Archief van de parochie St. Victor te
Waddinxveen.
X. van Eck, Kunst, twist en devotie.
Goudse katholieke schuilkerken 1572-
1795. Delft, 1994, p. 159- 164.
B. Falk, Etablissement Franz Xaver
Hellner l8M-1894. Eine rheinische
Goldschmiedewerkstatt im
Historismus. Krefeld, 1994.
P.J. Margry, 'Processie versus stille
omgang [...]'. In: Holland, jrg.25
( 1 993), p. 17 +196.
H.A.J. V/egman, Geschiedenis van de
christelijke eredienst in het Westen en
in het Oosten. Hilversum, 1983,
p.167 -169.
Met dank aan pastor dr. A.J.M. van
der Helm, Waddinxveen.
Dit is het tweede artikel dat geschre-
ven is in het kader van de viering van
het lZ1-jwig bestaan van de St. Victor-
kerk.
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DE LEZ,ER AAI\ Htr,T WOORD

De viering van het feit dat ons land zes-
tig jaar geleden van het oorlogsgeweld
werd bevrijd, heeft bij verschillende le-
zers van ons blad herinneringen opgeroe-
pefl, met name aan het laatste oorlogsjaar
en de daarop volgende bevrijding. Hoe-
wel herinneringen persoonlijk gekleurd
zrjn, zrjn ze uiterst waardevol omdat zlj
de emotionele beleving van die periode
blootleggen. Het is opvallend hoe jonge
mensen juist door de verhalen van hen
die de oorlog hebben meegemaakt, ge-
raakt worden.
Een van onze lezers, mevrouw To van
der Klauw-Hogenelst, schrijft het vol-
gende: "Het laatste halfiaar van de oor-
log hadden wij het thuis bijzonder moei-
lijk, vooral wat het eten betrof. We waren
met z'n elven" Aan het eind van de zomer
gingen in de polder de dorsmachines aan
de gang. Ik ging dan met mijn zusje en

buren naar boer Van der Torren in Moer-
kapelle. Daar mochten wij tijdens het
laden van de korenschoven de tarwearen
die uit de schoven v/aren gevallen, opra-
pen. De knechten van de boer knipten
wel eens een schoof door en lieten die bij
ons op de grond vallen. Ik had een wit
kussensloop bij me en daar stopte ik de
aren in. Was die sloop vol, dan ging de
inhoud over in een juten zak. 's Avonds
om een uur of zes was die zak behoorlijk
vol en zwaaÍ. Ik bond hem dan achter op
mijn fiets waarvan de banden van tuin-
slangen waren gemaakt. Achteraan het
land was een weggetje, zodat we niet
over het erf van de boer hoefden te fiet-
sen. Wij dachten dat de boer het zeker
niet goed zou vinden dat wij met zo'n
grote zak geraapte aren naar huis zouden
gaan. Thuisgekomen werden de tarwe-
korrels gemalen en mijn moeder bakte

Korenaren rapen híj Van der Torren, 25 augustus I944
(Fotocollectie: J. van der Klauw)
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(Fotocollectie: J .

van het meel op het petroleumstel heer-
lijke tarwebrood."
Het probleem om aan voedsel te komen
werd evenwel steeds groter. "De laatste
maanden moesten wij thuis toch nog van
de gaarkeuken eten. De maaltijd bestond
uit bonensoep, stamppot met kroten of
stampot met rode kool. De aardappelen
waren vervangen door stukjes bieten en
bloembollen. Toen er door Engelse vlieg-
tuigen voedsel werd gedropt, was het
grootste leed geleden."
Op 4 mei 's avonds om acht uur maakte
maarschalk Montgomery over de radio
bekend dat de volgende dag de Duitsers
de onvoorwaardelijke overgave zouden
tekenen. Dat moet een zeer emotioneel
moment geweest ztjn "De hele avond
was het feest. Tot twaalf uur 's nachts
werd er gezongen en gedanst. Er werd
een man op de bakfiets gezet met een ac-
cordeon en de hele meute er achteraan.
De Duitsers keken vanaf de brug waar ze
nog wacht liepen,hjdzaam toe."
Ook de komst van de bevrijders heeft
grote indruk gemaakt. Mevrouw Van der
Klauw zegt hierover: o'Het duurde nog
een paar dagen voordat de bevrijders

van der Klawu)

kwamen. Wij stonden hen op de rijksweg
op te wachten. De eerste was een motor-
rijder en toen die in de massa kwam, had
hij het niet meer. Hij werd van alle kan-
ten omhelsd. Gelukkig voor hem kwamen
al gauw zïjn maten in jeeps aangereden,
gevolgd door enkele vrachtwagens met
soldaten. Er werd door die jongens volop
sigaretten en chocolade- uitgedeeld""
Naarmate de afstand in tijd groter wordt,
verbleken niet alleen de herinneringen,
maar kan ook het oordeel over bepaalde
gebeurtenissen veranderen. In de roes van
de bevrijding werden N.S.B.-ers opgepakt
en meisjes die omgang met de Duitse
soldaten hadden gehad, kaalgeknipt op
een wtjze waarvan je nu zegt: "Gelukkig
werd daar al gauw een eind aan gemaakt."
In Paktijd, het blad van de Historische
Vereniging Boskoop, las ik: "Verhalen
over de Tweede V/ereldoorlog kunnen
niet anders dan slechts heel voorzichtig
raken aan wat de persoonlijke realiteit
was van hen die het meemaakten [. . .]."
Laten wo, nu het nog kan, onze herinne-
ringen aan bezetting en bevrijding aan
elkaar doorgeven.
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NOG STEEDS DE JO-JO
Een kijlrje te Waddinxveen

C.J. van Veen

"In Waddinxveen, het aardige dorp langs
de Gouwe, bloeit de jo-jo-industrie! Ver-
schillende van de daar gevestigde meu-
bel- en speelgoedfabrieken hebben de
vervaardiging van de jo-jo op zich geno-
men en er wordt nog steeds hard gewerkt
om aan alle aanvragen te voldoen." Zo
begint een artikel in een geïllustreerd
weekblad van vrijdag 28 oktober 1932.
De jo-jo was in die dagen ongekend popu-
lair en daarom was de redactie van het
tijdschrift een kijkje gaan nemen in de
werkplaatsen van Noorlander. "We kon-
den nu de geheele vervaardiging, van
punt tot punt, volgen en hebben daarvan
onze kieken gemaakt, die we met andere

aanvulden."
Noorlander had zrjn werkplaats aan de
Zurdkade, waarin een houtdraaierij was
gevestigd. Ook hij speelde in op de grote
vraag naar jo-jo's zoals ook verschillende
speelgoedfabrikanten in Waddinxveen
dat deden. In het vervolg van het artikel
wordt verteld over de jo-jo-rage die woed-
de. De schrijver had hierover zo zijn
eigen mening. "Wat ons betreft, ffi&g de
jo-jo echter gerust nog wat leven. Mogen
kleine en desnoods groote kinderen er
ztch mee amuseeren. Wij willen geen
droogstoppel zljn, al blijven wij bij onze
meeniilg, dat wij de ambitie der groote-
ren voor de jo-jo een veeg teeken des

Het hout, waaruit de jo-jo " gesneden" wordt.
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Armen vol staven, voot' de jo-jo

De staven worden tot schffies gezaagd.



tijds vinden. 't Zal wel weer overgaan!
Misschien komen de menschen nog wel
eens tot de ontdekking, dat er ernstiger
en betere dingen te doen zrjn en dat zij
't jo-joën aan de kinderen kunnen overla-
ten. Dan is er niets tegen de jo-jo te zeg-

Betr, integendeel, dan is 't kleurige draai-
ding een fleurig object van werkverschaf-
fing. En die objecten zrjn ons altijd wel-
kom!"
Over Noorlander en zijn werkplaats wordt
niets geschreven. 'Wat het artikel evenwel
voor ons zo interessant maakt , ztjn de
'kieken' die erbij afgedrukt zrjn. Zes
foto's brengen in beeld hoe de jo-jo bij

De jo-jo's krijgen
een mooi kleurtje.

De laatste hand
wordt gelegd aan
de jo-jo.

Noorlander werd gemaakt. Zo te zien
geen ingewikkeld proces. Wat de foto's
prachtig weergeven is hoe er in zo'n
'fabriek' in de jaren dertig werd gewerkt.
Daarbij valt onder andere op dat jongens
al op jonge leeftijd in de Waddinxveense
fabrieken werkten. Kortom, de reportage
geeft qua tekst en foto's een scherp tijds-
beeld weer.

Bron:
Dank aan de heer W. Benders voor het
beschikbaar stellen van het artikel.
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,VERHALEI\ UIT 6T REGTHUYS'
TE BOEK GESTELT)

L.

In de eerste maanden van dit jaar werd in
het Noord-Brabants Museum in Den
Bosch de tentoonstelling 'Knus' gehou-
den die een onverwacht groot aantal be-
zoekers trok. Het was voor velen het
feest van de herkenning, omdat de expo-
sitie een beeld van de jaren vijftig opriep.
Je hoorde dan ook voortdurend opmer-
kingen als 'Dat hadden wij vroeger thuis
ook' en 'Het was toen een gezellige tijd'.
Vooral de sfeer van een vervlogen tijd-
perk dat zo zeeÍ van het onze verschilt,
sprak sterk tot de verbeelding van de
bezoekers.
In dezelfde periode dat deze tentoonstel-
ling werd gehouden, verscheen het boek-
je 'Verhalen uit 't Regthuys' dat qua

v/iue

sfeer er naadloos bij aansluit. De onderti-
tel luidt: Hans Geel vertelt uit de kleine
historie van Waddinxveen. De stof van
ztjn verhalen verzamelde Hans Geel in
het Regthuys - hoek Kerkweg/Dorpstraat

- waaÍ hij als jong onderwijzer bij 'tante'
Ploon in de kost lag. Bij zrjn hospita
kwamen veel Waddinxveners op de kof-
fie. Dat moeten heel knusse momenten
geweest ztjn, want "geschaard rond de
tafel bij rijen koppen koffie vertelden die
mensen hun verhalen." Die knusse mo-
menten hebben knusse verhalen opgele-
verd, zo herkenbaar voor \il/addinxveners

die onze woonplaats nog als een klein-
schalig dorp hebben gekend. Bij hen
roept 'de kleine historie' nostalgische

Teunis Burger met zijn echtgenote voor hun winkelpand aan de Dorpstraat nr 80,
circa 1930 - (Fotocollectie: Burger boek en kantoor b.v.)
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gevoelens op, terwijl bij hen die deze
periode niet gekend hebben, \Mellicht een
gevoel van verwondering opkomt"

't Regthuys
De verhalen van tante Ploon zijn opgete-
kend in een historisch pand. Hier was
oorspronkelijk de herberg Sint Joris in
gevestigd. Het was tevens het rechthuis
van Zuid-Waddinxveen. De schout en
schepenen vergaderden boven, beneden
vloeide de drank. Toen in 1870 Zurd-
Waddinxveen, l,loord-Waddinxveen en
Broek een gemeente werden, vergader-
den burgemeester en wethouders in een
pand aan de Nesse waardoor het pand
ztjn functie als rechthuis verloor. In 1916
hield St. Joris ook op herberg te zrjn.
Slager G.K. van Tilburg kocht namelijk
het pand en verbouwde het tot winkel en

slagerij. Nadat slagerij Van Tilburg naar
het Koningin V/ilhelminaplein was ver-

huisd, herbergde het pand achtereenvol-
gens stomerij Van Mullem (thans Kerk-
weg-West), audiobedrijf Audipack (nu in
Moerkapelle), dierenspecia alzaak'Het
beestenspul' en thans is er een computer-
bedrijf gevestigd.

De boekhandel
Het boekje van Hans Geel is ter gelegen-
heid van het 7 S-jarig bestaan van Burger
boek en kantoor b.v. uitgegeven. Teunis
Burger en zrjn vrouw Willempje Cornelia
Hoek betrekken in 1930 een winkelpand
aan de Dorpstraat (nr. 80) . Ze beginnen
er op bescheiden wrjze een kantoorboek-
handel. Het paar heeft een redelijk inko-
men, omdat Teunis ook drager bij de
Waddinxveen se B egrafenisonderneming
is, hulpbesteller bij de post en folderver-
spreider, terwijl zrjn vrouw de winkel
beheert. Zowel de crisistijd als de perio-
de van de Tweede Wereldoorlog is voor

Hans Geel signeert zijn boek (Foto:
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het gezin Burger dat vijf zoons en twee
dochters telt, een zwaÍe tijd.
In 1958 wordt de winkel vergroot door
de voorkamer van het woonhuis erbij te
betrekken. De zaken gaan goed en na
vernieuwing van het interieur is in de
Dorpstraat een moderne kantoorboekhan-
del gerealiseerd.
Een jaar na het overlijden van Teunis
Burger in 1962 neemt zrjn zoon Wim de
zaak over. Samen met zrjn vrouw Nellie
Gijse met wie hij in 1967 trouwt, zet hij
zrjn schouders onder het bedrijf. In 1972
verlaten zrj het woongedeelte van het
pand om het bij de zaak te betrekken. Al
snel is de zaak weer te klein en kijken ze
uit naar een grotere locatie. Nadat in de
nacht van 10 januari 1979 de supermarkt
van D. Kool in de Dorpstraat volledig in
de as is gelegd, koopt Wim Burger de
grond en laat daarop een nieuw pand
bouwen dat in oktober 1981 feestelijk
wordt geopend.
In 1994 treedt de derde generatie aan als
zoon Ton-Willem in de zaak komt die
een jaar later mede-eigenaar wordt. Even-
eens in 1994 ondergaat de winkel een

ingrijpende verbouwing. Boven het ma-
gazrjn wordt een verdieping gebouwd
zodat er een ruimte voor een showroom
is. Burgemeester C.M. van der Linden
verricht op 5 mei de opening. Burger
boek en kantoor b.v. blijft uitbreiden. In
2000 wordt een filiaal aan het Kerkplein
in Moordrecht geopend.

Goed initiatief
Het uitgeven van een boekje ter gelegen-
heid van een jubileum verdient navol-
ging, omdat op deze wtjze een stukje van
de geschiedenis van onze woonplaats en
haar bewoners voor iedereen toeganke-
lijk wordt. Ook onder onze leden zljn er
mensen die verhalen van Waddinxveen
kennen die waard zrjn om door te vertel-
len en in schrift vast te leggen. Het boek-
je van Hans Geel laat zien hoe verhalen
van mensen uit de jaren vijftig en zestig
van de vorige eeuw een tijdsbeeld oproe-
pen dat voor jonge mensen van nu onher-
kenbaar is.
Het boekje is zolang de vooÍïaad strekt te
koop bij Burger boek en kantoor b.v. in
de Dorpstraat.
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ZIJ WARENNIBT KOMEN OPDAGEN
C.J. van Veen

Onze gemeente kent een vrijwillig brand-
weerkorps. J. Versluis heeft in zijn artikel
'Waar rook is, moet vuur ztjn' in ons
kwartaalblad laten zien dat dit niet altijd
zo is geweest. Voordat de vrijwillige brand-
weer werd opgericht, hadden alle man-
nen boven de achttien en beneden de zes-
tig jaar als ze geschikt werden bevonden,
de plicht dienst te doen als er brand was
uitgebroken. Bovendien moesten ze aan-
wezig zrjn bij het beproeven van de blus-
middelen. Dat dit systeem niet altijd vlek-
keloos verliep, moge uit het volgende
blijken.
Op 25 augustus 1875 werd bij Burge-
meester en Wethouders een aantal man-
nen op het matje geroepen om zrch te
verantwoorden waarom ztj zonder ken-
nisgeving niet waren komen opdagen bij
de 'spuitbeproeving' van de plaatselijke
brandweer.
De eerste van wie de verklaring is opge-
tekend, was C. Yerzrjden. Hij zer dat hij
die dag op de 'paardennegotie' was uitge-
weest en daardoor laat thuisgekomen. De
gekochte paarden moest hij toen nog naar
het land brengen waarvan sommige een
uur ver. B. en W. vonden dit geen excuus
en maakten proces-verbaal op. Van der
Hoeven had een betere reden. HU was die
bewuste dag bij firma Versloot aan het
werk en was zrek naaÍ huis gegaan.
's Avonds was hij toch nog naar de oefe-
ning gegaan, hoewel te laat. Bij wie hij
zich had aangemeld? Bij niematrd, want
iedereen was al weg en toen was hij ook
maar naar huis gegaan.
Vader en zoon Hoogendoorn kwamen
eveneens goed weg. Vader had zich bij
de 'commandeur' afgemeld en zoonlief
had dat ook willen doen, maar hij wist
niet wie zrjn commandeur was. Hij was
"pas aangesteld bij de spuit." Het zij hem
vergeven.

De volgende die verscheen, was C. van
Leeuwen. Hij werkte in de Zutdplaspol-
der en had niet vernomen dat het 'spuit-
proberen' was. B. en 'W. toonden begrip
voor hem. Dat rwas niet het geval bij H.
Groenestein, die met een 'zteltg' verhaal
op het gemoed van de heren van het Col-
lege probeerde te werken. Hij verklaarde
dat zrjn moeder bijna tachtig jaar was en
dat hij haar niet alleen kon laten. Hij kon
niet begrijpen dat ze daar geen rekening
mee hadden gehouden en hem als brand-
spuitgast hadden aangesteld. Hij verzocht
dan ook om zrjn ontslag. Dat kreeg hij
niet; wel een proces-verbaal.
Dan waÍen er nog vier heren die niet op
de zttttng verschenen. Jan van Leeuwen
werkte in Nieuwerkerk aan den IJssel en
kon echt niet komen. Hij was gepardon-
neerd. Maar de drie anderen, Douwe van
Willigen, Jan Visser en Leendert Visser,
hadden volgens B. en 'W. geen reden om
niet te verschijnen en kregen dan ook een
proces-verbaal.
Niet duidelijk is waarom B. en 'W. in 1875
zo streng tegen de spijbelaars zrjn opge-
treden. Liep het verzuim soms de spuiga-
ten uit? In ieder geval is duidelijk dat een
'verplichte brandweer' zo zrjnproblemen
kende.

Bronnen:
SAHM archief gemeente Waddinxveen
code 35 inv.nr 1354
J. Versluis, ''Waar rook is, moet vuur
zijn'. In: Het dorp V/addinxveen, jrg. 1

(1993), p. 43-49.

53



YERSLAG
Yan de Algemene LedenYergadering

Het volgende bevat het korte verslag van
de Algemene ledenvergadering die ge-
houden is op woensdag 27 april 2005 . Ze
werd voorgezeten door de heer C.M. van
der Linden, voorzitter.

Verslag ledenvergaderin g 2004
Het is leden opgevallen dat bij overgeno-
men artikelen in het Weekblad voor
V/addinxveen de bron niet wordt vermeld
en de naam van de auteur ontbreekt. Het
bestuur antwoordt dat het, na enkele
pogingen bij de redactie, geen grip krijgt
op de gemaakte afspraak. 'Wat betreft de
toestemming tot plaatsing wordt in het
vervolg contact opgenomen met de
betreffende auteur. Gevraagd wordt naar
de stand van zaken van een onderkomen
van de vereniging. De voorzitter zegt dat
deze materi e zeer moeizaam verloopt.
Hij komt hier later op terug. Ook wordt
gevraagd waarom geen gebruik is
gemaakt om op de acceptgiro te melden
dat de contributie € 15 bedraagt, maar
dat een hoger bedrag welkom is. De pen-
ningmeester zegt dit de volgende keer te
doen. Tenslotte vraagt iemand hoe het
staat met het onderzoek naar alternatie-
ven m.b.t. de huisvesting. De voorzitter
zegt deze yraag later te beantwoorden.
Hij bedankt de opsteller van het verslag
en stelt het Besprekingsversla g 2004
vast.

Jaarverslag
Gevraagd wordt hoe het staat met het
ledental van de vereniging. De penning-
meester zegt dat het in het verslag
genoemde aantal van 490 leden een type-
fout betreft welke helaas is doorgezet in
de overige stukken. Het juiste aantal
leden per peildatum 3l-12-2004 bedraagt
470. Dit aantal is bijgewerkt in het
exploitatie-ov erzicht. Het Jaarverslag

2044 wordt vastgesteld, onder dank aan
de opsteller.

Financieel verslag
Iemand heeft vragen over het financiële
verslag. De penningmeester legt uit dat
de financiën vrijwel parallel lopen aan
die van het voorgaande jaar. De vo orzrt-
ter maakt een compliment aan het adres
van de penningmeester voor de gevoerde
administratie en het opstellen van de ver-
slaglegging hiervan.

Kascontrole
Voorafgaand aan de Algemene Leden-
vergadering hebben de leden van de kas-
controlecomrnissie cle kasstukken over
het jaar 20A4 onderzocht. Men kwam
daarbij tot de conclusie dat de jaarreke-
ning een getrouw beeld geeft van de
grootte en sAmenstelling van het verno-
gen op 31 december 2004 en het resultaat
over 2004. Een verklaring in die zin
wordt voorgelezen. Het voorstel is de
penningmeester te dechargeren voor zijn
verantwoordeïijkheden over deze perio-
de. De vergadering sternt hiermee onder
applaus in.

Kascontrole 20A5
Het langst zittende lid wordt door de
voorzitter bedankt voor zrjn controle-
werkzaamheden over de afgelopen twee
jaar" De ander komt voor herbenoeming
in aanrnerking. Na enig aarzelen meldt
zich uit de vergadering een kandidate.Zij
wordt bij acclamatie door de vergadering
benoemd.

Begroting 2005
Zeer vereerd meldt de yoorzrtter dat hij
namens de Ondernemersvereniging
Waddinxveen een toezegging heeft ont-
vangen dat het HGV/ per 1 juli 2005 een
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aanzienlijke gift krijgt. Het betreft een

donatie afkomstig uit de dan ontbonden
Onderlinge Glasverzekering. De gift
staat gemeld in de begroting, maar is
daarin dus nog niet meegenomen . Deze
toezegging is grotendeels te danken aan
de penningmeester van de onderlinge
glasve rzekering, teven s penningmeester
van onze vereniging. De vergadering
toont zich zeer vereerd met de inspan-
ning van de penningmeester. Hij ont-
vangt hiervoor applaus. De vergadering
gaat vervolgens akkoord met de
Begroting 2005.

Contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie
(€ 15 per persoon per jaar) voor het jaar

2006 niet te verhogen, omdat daartoe
geen enkele aanleiding bestaat. De verga-
dering gaat met dit voorstel akkoord. De
eerder gedane suggestie om op de accept-
giro te vermelden dat de contributie
minimaal € 15 is, wordt meegenomen.

Huisvesting
De vo orzrtter merkt op dat de panden op
de hoek Jan DorrekenskadelZutdkade al
enige tijd in beeld zijn, maar dat de
onderhandelingen met het gemeentebe-
stuur om deze panden te verwerven zeer
moerzaam verlopen. Het eerdere voor-
stel, dat de panden van de gemeente wor-
den aangekocht voor het symbolische
bedrag van € I is volledig van de baan.
Er wordt nu een zodanig bedrag
genoemd, dat het bestuur het niet verant-
woord acht dit aan de leden voor te leg-
gen. Het bestuur geeft aan dat de reken-
sommen, die gemaakt zijn bij latere alter-
natieven, uitwijzen dat deze voor de ver-
eniging niet op te brengen zijn. De voor-
zitter zegt dat de locatie het bestuuÍ zor-
gen blijft baren, maar desondanks verder
werkt aan dit plan.
Een lid oppert uit te zien naar alternatie-
ven. De vo orzitter antwoordt dat dit niet
buiten beeld valt, maar dat hiertoe
geschikte panden rondom het centrum
niet bekend zijn bij het bestuur. Ook

leegstaande schoolgebouwen en -lokalen
vallen op jaarbasis te duur uit. Een ander
meldt dat zij, als raadslid, zal meeden-
ken. De voorzitter zegt de vergadering
toe dat bij een gemeend positieve ont-
wikkeling hij de leden bijeen zal rcepen
om hen een geschikt en passend voorstel
voor te leggen. Tenslotte wordt vanuit de
zaal de suggestie gedaan eens met
Woonpartners de mogelijkheden tot huis-
vesting te onderzoeken . Zelf wil spreek-
ster hierin ook een actieve rol vervullen.
Te denken valt aan leegstaande ruimten
bij boerderijen en tuinders. De voorzitter
sluit vervolgens dit heikele onderwerp af.

RondYraag
Er wordt een verklaring gevraagd naar
het aantal leden. De penningmeester
geeft aan dat het ontbreken van een eigen
accommodatie hier mede debet aan is.
Ook het niet vaak genoeg naar buiten tre-
den, zet volgens een ander het ledental
onder druk. Een der bestuursleden geeft
aan dat hieraan wel gewerkt wordt. Zo is
een begin gemaakt met het numeriek
beschrijven van de meest markante stra-
ten van ons dorp. Als het bestaande
beeldm ateriaal is gedigitaliseerd (subsi-
die aangevraagd) kan dit worden uitgezet
bij scholen en verenigingen. Daarnaast
wordt nauw samengewerkt met de Raad
voor Kunst & Cultuur. Deze samenwer-
king moet leiden tot een grotere 'spin
off' met andere (plaatselijke) culturele
organisaties. Ook wordt gevraagd om
meer jeugd te betrekken. Als voorbeeld
wordt genoemd het zoeken naar bodem-
vondsten in de nieuwbouwwijk Triangel.
Het bestuur geeft aan dat "Het verdrag
van Malta" niet toestaat dat leken deze
activiteit uitvoeren. Om drezelfde reden
leidt de werkgroep Bodemvondsten van
het HGW thans een 'slapend' bestaan.
Een ander stelt dat hij de stukken m.b.t.
de Algemene Ledenvergadering te laat
heeft ontvangen en krijgt daarin bijval
met de opmerking dat alle leden recht
hebben op relevante stukken voor de
Algemene Ledenvergadering. De voor-
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zitter geeft toe dat beide sprekers gelijk
hebben, echter met dien verstande dat er
geen uitvoeringsbepaling best aat. Om
tegemoet te komen aan de wens van de

vergadering wordt afgesproken dat in het
venrolg de stukken 14 dagen voorafgaand

aan de Algemene Ledenvergadering kun-
nen worden afgehaald bij het secretariaat.
Met deze toezegging sluit de voorzitter
het officiële deel van de Algemene Leden-
vergadering 2005.
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