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EEI\ KORTE GESCHIEDEI{IS
VAN EE,I{ KLEURRIJKE

EA M I L IE O I\D E RI\E M II{ G
M.W. de Jong

Komend vanuit Waddinxveen, over de
hefbrug rechtsaf, rijdend langs de Gouwe
richting Gouda, ztet men na de Coene-
coopbrug onderdoor gereden te ztjn, net
voorbij de rotonde, aan de overkant van
de Gouwe een gebouwencomplex. Vaag
is nog op het witte gebouw de naam Boon-
stoppel te lezen Hier aan de Wilhelmina-

" kade was tot 2000 een bedrijf gevestigd
met de intrigerende, oorspronkelijke naam
'Lak- en Vernisfabriek Wed. Boonstoppel
&. Zanen'.

Hoe het begon
Hiervoor moeten we teruggaan naar 1890.
Cornelis Boonstoppel, geboren 25 maart
1848 in Montfootr, is van beroep koop-
man. Hrj is gehuwd met Ehzabeth van
Holst, die op 5 februari 1856 te Bodegra-
ven geboren is .Zij hebben drie zonen en
drie dochters. Het gezin verhuist op 7 ok-
tober 1887 van 's-Gravenhage naar Aar-
landerveen.
De drie zonen Boonstoppel: Bastiaan Fre-
derik, geboren op 27 januari 1881, Arie,
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Rekening van
de Fírma
Boonstoppel
& Co.
( Privécollectie )
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geboren op 30 mei 1884 en Cornelis, ge-
boren 16 augustus 1885, hebben iets met
verf. Cornelis is in eerste instantie schilder.
HU vertrekt in 1903 naar Amerika waar
hij zrek wordt ten gevolge van loodvergif-
tiging. In 1920 keert hij naar Nederland
terug. Hij is dan werkzaam in de vestiging
van de verffabriek in Rotterdam. Arie is
vaak te vinden bij de verffabriek van de
familie Varossieau in Alphen aan den
Rrjn. Deze familie woont ook in Aarlan-
derveen.
In 1890 besluiten Bastiaan en Arie Boon-
stoppel met hun zwagers Hoogendoorn,
gehuwd met Bep Boonstoppel, en Van 't
Wout, gehuwd met Anna Boonstoppel, tot

de oprichting van de Firma Boonstoppel
&. Co. De fabriek is gelegen aan de
Zutdkade, buiten de bebouwde kom van
Waddinxveen, waar nu het Gouwe-aqua-
duct ligt. In die tljd werden vernissen ge-
stookt op open vuren. Wegens verïneend
brandgevaar en de te verwachten stank
mocht de fabriek niet in de bebouwde
kom gesitueerd zijn.

Verfproductie in Nederland
Rond 1900 is er in Nederland nog niet echt
sprake van een grootschalige verfproduc-
tie.
De productie beperkt zich tot het met pot-
molens in olie malen van pigmenten. Be-

Met riemen aangedreven
v erfmolen ( zo g enaamde p ot-

molen) van Duits fabrikaat
in gebruik bij de verffabriek,

circa 1935 (SAMH
Fotocollectie inv.nr 13063 )
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ginnende verffabrikanten zijn meestal huis-
of kunstschilders, die zelf hun verven ma-
ken. De meeste schilders wrijven zelf op
stenen platen later met handgedreven
kleine pot- en trechtermolens de pig-
menten in lijnolie. Hieruit bereiden ze
verstrijkbare verf door toevoeging van
gekookte olie, standolie en gesmolten
gommen en kopalharsen. Al snel maken
deze lieden meer verven en vernissen dan
voor eigen gebruik nodig is. Het gevolg
is, dat men deze overproductie verkoopt
aan rijtuig- en huisschilders. De toene-
mende vraag resulteert in vergroting van
de productie. Ook nieuwe producten,
zoals de japanlakken, doen hun intrede.
Toen de verven nog met de hand gemalen
werden, bezaten deze na droging weinig
glans. Eind negentiende eeuw slaagt men
er in verven te maken met betere glans.
Deze lakken worden japanlakken genoemd,
aangezien ze ooÍspronkelijk uit Japan ko-
men. Later worden deze glanslakken af-
lakken genoemd.

Waarom tDe Weduwe'?
Na verloop van tijd ontstaan er problemen
binnen de familie. Naar aanleiding daar-
van starten Bastiaan en Arie in 1915 met
financiële steun van hun moeder, inmid-
dels weduwe, een nieuwe verffabriek aan
de V/ilhelminakade onder de naam Firma
Wed. Boonstoppel &Zonen. Het oorspron-
kelijke bedrijf blijft aan de Zuidkade ge-
vestigd tot de aanleg van het Gouwe-
aquaduct. Deze kleinschalige fabriek, ook
wel bekend onder de naam 'De kleine
Boonstoppel' - officiële naam 'Boonstop-
pel 8L Co.' - verhuist als gevolg van de
bouw van het aquaduct naar Zuidkade
201. Echter, al na enkele jaren worden het
onroerend goed en de grond verkocht en
worden de activiteiten van de productie
en de handel in 'Boonstoppel verven en

lakken' definitief beëindigd.

Snelle groei
'De Weduwe' maakt, in tegenstelling tot
het oorspronkelijke bedrijt wel een snel-
le groei door. Zo valt uit de verleende hin-
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Etiket Copallak B
(Collectie: A. Boonstoppel sn)

derwetvergunningen af te leiden, dat er in
de periode L9l6-L935 diverse uitbreidin-
gen aan de Wilhelminakade plaatsvinden.
In 1919 wordt vergunning gevraagd voor
de bouw van een fabrieksgebouw naast de
bestaande fabriek. In 1922 wordt een ver-
gunning aangevraagd voor de uitbreiding
van de fabriet door bij een bestaande gas-
motor van 7r lz PK eè, elektromotor van
5'lz PK te plaatsen voor het aandrijven
van machines voor de fabric age van
japanlakken. Deze rnachines bestaan uit
mengmachines, walsen en verfmolens. In
1923 wordt vergunning gevraagd voor het
bouwen van een machinekarner voor
plaatsing daarin van een Berkel hoog-
drukmotor van 20 PK. Deze motor moet
een 7 PK motor vervangen en dient voor
de aandrijving van diverse machines voor
het maken van verven, lakken en vernis-
sen. Ondanks de economische crisis in de
jaren dertig wordt er volop gernvesteerd.
Er wordt een fundering gelegd voor twee
olietanks en er worden tal van machines
aangeschaft om de productiecapaciteit
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Bastiaan Boonstoppel (2e van links) en Arie Boonstoppel (rechts)
in hun stand op een schildersvakbeurs (Fotocollectie: A. Boonstoppel sn)

verder te kunnen opvoeren. In de periode
1929 tot en met 1939 wordt er in totaal
voor f 40.000 aan machines gekocht.

De oorlogsjaren
In de beginjaren van de oorlog wordt er
nog veel geïnvesteerd in een verdere uit-
breiding van het kantoor (1942: f 5.090,32)
en machines (ï940: f 6.896,5 1; L94L:

f 9.977 ,24; 1942: f 4.988,28 voor een
'Zweiwalzwerk' een 2-walsen verf-
maalmachine - van de firma Vögele).
Men bankiert bij de bank van M.J. Ogier
8L Co te Gouda. In 1942 wordt een deel
van het bedrijfskapitaal belegd bij de
Coöp. Boerenleenbank. In datzelfde jaar
is men door schaarste aan oliebrandstof
gedwongen over te gaan op elektrische
drijfkracht. Daartoe wordt door de firma
W. de Wit een vijftal elektromotoren gele-
verd. Er worden kabels gelegd en ampè-
remeters geinstalleerd.
Voor wat betreft de grondstoffen moet er
een voorraadadministratie bijgehouden
worden voor het 'Rijksbureau voor Che-

mische Produkten'. Er wordt in totaal
voor f 33.608,39, zijnde 30,77o van de
omzet, aan grondstoffen verbruikt. De
grondstoffen worden meestal per schip
over de Gouwe aangeleverd. Grondstof-
vooÍïaden worden, voor slechtere tijden,
gedeeltelijk 'bewaard' onder het kantoor-
gebouw of achter op het terrein ingegra-
ven. Later in de oorlogsjaren wordt van
lijnolie zeep gemaakt en bij boeren ge-
ruild tegen levensmiddelen voor het per-
soneel.
In 1939 maken de totale kosten (lonen,
afschrijvingen, bedrijfskosten, verkoop-
kosten en algemene kosten) 48,3 Vo van de
omzetuit. In 1941is dit gestegen tot 73,4Vo.
Het jaar 1942 wordt afgesloten met een
bescheiden voordelig saldo van Í 5.469,04
bij een omzet van f L13.599,00. Voor
1940 waren de bedragen respectievelijk
f 3J.150,28 en f 201.000,00. Er is dus
een duidelijke daling rnerkb aar!
De auto's van de firma worden door de
bezetter gevorderd en men krijgt daar-
voor f 2.400,00. Het lage winstcijfer voor

-89-



1942 wordt veroorzaakt door te lage ver-
koopprrjzen in verhouding tot de hogere
grondstofprij zen en omslachtiger produc-
tiemethoden. Ook wordt een groot ge-
deelte van de belangrijkste vaste kosten
door de omzetdaling niet terugverdiend.
Om de belasting, de molestverzekering en
de kosten voor het huizenbezrt aan de Bur-
gemeester Trooststraat te kunnen betalen,
wordt zelfs geld van de kapitaalrekenin-
gen opgenomen.
Reden waarom het accountantskantoor
F.A. Hoogendijk in Gouda de heren B. en

A. Boonstoppel ten zeerste adviseert de
verkooppnj zen drastisch te herzien. Er
wordt daarom een gemotiveerd verzoek
om de pnj zen te mogen verhogen inge-
diend bij de 'Afdeling Prijzen van het
Rijksbureau voor Chemische Produkten' .

De naoorlogse periode
De tweede generatie Boonstoppel, te
weten C.R. (Cor), de zoon van Bastiaan,
en C. (Cees) de zoon van Arie, vornen de
directie. De andere zoon van Arie, ook
Arie geheten, ziet niets in verf en leent

Aandeel (collectie: A. Boonstoppel sr.)
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Leue hel "urrie" stranf,I
[,rve ook de vriie verfha$, t'
del als Booustoppel's vao
ouds verrnaarde Garantie l
Standvgrt/eo rr€er volop '

verkriigbaar ziio. Nog is
het uiet zooverr BàEr wÈ
schíeten opt
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Itrat. BonnslqrpEl & Zonen. WADDINXVEEN . TEL.35O
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Advertentie in' Het Schildersblad'
(Uít: Eisma's Schildersblad I 3/14-2005)

van zinvader geld om in 1951 een garage-
bedrijf aan de Oranjelaan te beginnen en
legt daarmee het fundament voor de hui-
dige gerenommeerde Peugot-garage aan
de Juliana van Stolberglaan. De beide va-
ders, Bastiaan en Arie, worden tot com-
missaris van de verffabriek benoemd.
In 1951 wordt de firma omgezet in een
N.V. en worden er aandelen en obligaties
uitgegeven. De nettowinst in dat jaar be-
draagt f 116.220,62 bij een netto omzet
van f 1.185 .414,28. De investeringen ne-
men weer sterk toe. Het kantoor wordt
verder uitgebouwd evenals het stookge-
bouw. Aangeschaft worden diverse verf-
mengapparaten, oplosmiddel- en vernis-
pompen, een vernisketel en een tweetal
mengketels. Het wagenpark van de N.V.
bestaat in 1951 uit een Citroën, een Ford,
een Morris, een Skoda, een Volkswagen,
een Mercedes en twee Opels, maar een
paaÍ jaar later bestaat het wagenpark al uit
drie Chevrolets, zeyen Opels en één bak-

Reclametekening samenspraak schilder met schildersbaas
(Collectie: A. Boonstoppel sn)
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fiets, die in gebruik is bU het depot in
Leeuwarden. Inclusief de twee directeu-
ren en acht vertegenwoordigers bestaat in
195 t het personeelsbestand urt 26 perso-
nen.
De jaren vijftig worden gekenmerkt door
een gestaag groeiende omzet, toename
van het aantal personeelsleden, uitbrei-
ding van het aantal depots (195 1 Almelo;
1953 's-Gravenhage; 1955 Rotterdam en
1956 Amsterdam) en verdere investerin-
gen in productiemiddelen. In 1951 wordt
er aan de Wilhelminakade een belendend
terrein aangekocht (6.408 m') en daarop
wordt nieuwbouw gerealiseerd. In deze
nieuwbouw worden de expeditie en een
opslagruimte voor verpakkingsmaterialen
en gereed product ondergebracht.

Promotie van de producten
Alhoewel er vlak na de oorlog nauwelijks
grondstoffen te krrjgen zijn, wordt er al
direct volop geadverteerd in de vakbladen

'Het Schildersblad', 'De SchildaÍ', 'St.
Lucas' en 'Het schildersgilde'. In 1948 is
de grondstoffenschaarste voorbij en nieu-
we afzetgebieden worden aangeboord.
Lakverwerkende industrieën krrjgen spe-
ciaal naar hun wensen gemaakte verven
en lakken. Belangrijke klanten zijn onder
andere schoensmeerfabriek ERDAL, waar-
aan men bliklakken levert, en de Wad-
dinxveense speelgoedfabrieken G. Okker-
se, waaraan allerlei synthetische lakken
en schoolbordenverf geleverd worden, en
'W.A. Sliedrecht, die voornamelijk met
blanke lakken beleverd wordt. Maar het
meest gekend is "De Weduwe" bU de
huisschilders om de mooie standverven
'met de bolle glans en het vette karakter'.
Deze verven zijn ook zeer geliefd bij be-
zitters van monurnentale panden. Met na-
me de kleuren (Herengracht)groen, rood,
blauw en roomwit uit de speciale 'Monu-
mentenwaaier, sieren menig pand.
Op vakbeurzen wordt de kwaliteit van de

\r
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Interieur fabriek begin jaren zestig (Fotocollectie: A. Boonstoppel sn)
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Cor Boonstoppel belt en Cees Boonstoppel schrijft op het kantoon
(Fotocollectie: A. Boonstoppel sn)
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Van línks naar rechts: Cees Boonstoppel, de heer Binnendijk (vertegenwoordiger
voor Zuid-Holland en Zeeland), de heer Starrenburg (vertegenwoordiger voor

Noord-Holland en Utecht) en onbekend op een vakbeurs eind jaren vijftig.
( Fotocollectie : A. Boonstoppel sn )
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Wandbord als relatie g e s chenk, g emaakt door P late elfubriek Scho onhov en
(Collectie: E.W. Berger)

Boonstoppel-verven onder de aandacht
van de schilders gebracht. Bij 'Plateelbak-
kerij Schoonhoven' worden ter ondersteu-
ning van het relatiebeheer mooi gedeco-
reerde borden en kruiken besteld. Ver-
maard zijn de Boonstoppelmerken Garan-
tie Standverf, Tokion (en later Tokinol en
Dexoleum), Tokoleum en Dexowall.

Nieuwe ontwikkelingen
In 1963 treedt de heer E.'W'. Berger in
dienst als hoofd van het laboratorium. In
1965 wordt hij in de directie opgenomen.
De directie bestaat dan uit de heren C.R.
en C. Boonstoppel en E. W. Berger. Onder
de bezielende leiding van de heer Berger
worden tal van nieuwe producten ontwik-
keld. In het begin van de jaren zeventig
komt 'De Weduwe' als een van de eerste
verffabrieken in Nederland met een wa-
terverdunbare glanzende schilderslak op
de markt. Al snel daarna komt men, nu als
eerste Nederlandse verffabriek, met 'high

solid' schilderslakken naar buiten. 'High
solid' staat voor hoge vaste stof. Dit bete-
kent, dat de verven minder oplosmiddel
bevatten en daardoor minder belastend
voor het milieu zijn. De Nederlandse over-
heid begint namelijk meer en rneer eisen
te stellen ten aanzren van de hoeveelheid
oplosmiddelen die de industrie in het
milieu brengt.
Na het terugtreden uit de directie van de
heren C.R. en C. Boonstoppel treedt de
derde generatie Boonstoppel aan. De di-
rectie bestaat dan uit de heren Berger, Ad
Boonstoppel (zoon van Cees) en Bas
Boonstoppel (zoon van Cor). Ad treedt
weer spoedig uit. Na het aftreden van de
heer Berger eind 1990 blijft Bas als laat-
ste Boonstoppel over.

Terugval
Tot 1980 ontwikkelt 'De 'Weduwe' 

zrch
voorspoedig en behoort lange tljd achter
de twee groten (Akzo Nobel Coatings en
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Kleurenfolder TOKION
(Collectie: E.W. Berger)

Sigma Coatings, die samen goed zijn
voor tweederde van de Nederlandse verf-
ornzet) tot de groep van de grotere bedrij-
ven van de Nederlandse verfindustrie.
'Boonstoppef is een typisch familiebe-
drijf en wordt als zodanig bestuurd, het-
geen betekent: een goede persoonlijke re-
latie tussen directie en personeel. Op het
hoogtepunt van de onderneming werken
er in totaal ruim 120 personen in de diver-
se vestigingen in Nederland en Duitsland.
Maar dan breken er begin jaren negentig
minder goede tijden aan. Er zijn daarvoor
verschillende oorzaken aan te voeren zo-
als teruglopende economie, een te groot
assortiment, te veel winkeldochters en
dus een slecht rendement. Het distributie-
concept met een groot aantal eigen ver-
kooppunten (filialen) blijkt brj een slin-
kende omzet niet meer kostendekkend te
zijn. Het personeelsbestand is inmiddels
al geslonken tot 80 personen en wordt
verder teruggebracht naar 65 personen. Er
wordt met diverse collega-verffabrikan-
ten gesproken om tot een samenwerkings-
verband te komen. In het midden van de
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Kleurenwaaiers (Collectie: E.W. Berger)
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jaren negentig gaat 'Boonstoppel Verf'
met de nog resterende 45 medewerkers
deel uit maken van de 'Circle Group'
waarin ook opgenomen zijn de verffabrie-
ken 'De V/it' in Groningen en 'Nezolid' in
Tiel. Aangezien de Engelse firma 'Kalon'
grootaandeelhouder is van de 'Circle
Group' is de volgende stap te verwachten:
verffabriek Boonstoppel heet voortaan
'Kalon Netherlands'.
Als vervolgens Sigma en Kalon in 1999
fuseren, komt de verfproductie in V/ad-
dinxveen onder de regie van Sigma.
Volgens de nieuwe eigenaar is de voor-
malige Boonstoppel-locatie in V/addinx-
veen sterk verouderd en heeft men zelf
voldoende productiecapaciteit. Het gevolg
is dat de activiteiten in V/addinxveen eind
1999 beëindigd worden. Als zelfstandige
verffabriek is er voor "De Weduwe" geen
toekomst meer.

'Oude Liefde'
Met deze slogan blaast Sigma de
Boonstoppel-verven nieuw leven in. Het
assortiment wordt halverwege het jaar
2000 opnieuw in de markt gezet als 'am-
bachtelijke kwaliteit in een modern jasje'.
De verkoop van de producten wordt
ondersteund met brochures, een website
en een 'Monumentenwaaier' die gretig
aftrek vindt. Er wordt gebruikgemaakt
van de SigmaKalon verkooppunten in
Nederland. Bewust is gekozen voor een
beperkt pakket grondverven en lakken
voor de afwerking van met name houten
ondergronden binnen en buiten. De pro-
ducten worden in Arnsterdarn vervaar-
digd.

Het nieuwe logo

Anno 2006 zijn de Boonstoppel-produc-
ten bij 62 verkooppunten verkrijgbaar. In
oktober van dit j aar zijn de verpakkingen
en het merklogo, met de toevoeging
"sinds 1890", vernieuwd, want Boonstop-
pel Verf staat voor nostalgie, traditie en
authentieke kleuren. De herpositionering
van het merk Boonstoppel Verf lijkt voor-
alsnog geslaagd.

Bronnen:
Privé archieven
Streekarchief Midden-Holland te Gouda
Met dank aan de heer A. Boonstoppel
sr. (voormalig commissaris van de
'Wed. Boonstoppel & Zonen), de heren
E.'W. Berger en A. Boonstoppel Czn
(voormalige directieleden van de'Wed.
Boonstoppel & Zonen) en de heer G.
Zeeman (voormali g bedrij fsleider van
de Wed. Boonstoppel & Zonen)
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NAMEN OM TE GEDENKEN
J.D. Geel

Op 4 rnei 2006 onthulde burgemeester
H.C.J. Roijers samen met de heer A. van
Noort, voorzrtter van de Stichting Natio-
nale Gedenkdagen Waddinxveen, na een

sobere plechtigheid in de doorgang van
de aula van de oude begraafplaats aan de
Kerkweg een koperen plaquette, waarop
de namen geschreven staan van 34 Wad-
dinxveense slachtoffers. De vele nabestaan-

den en betrokkenen waren onder de in-
druk van dit late eerbetoon. Toch, zo is
me in de loop der jaren gebleken, was het
niet goed mogelijk eerder een volledige
lijst van omgekomenen samen te stellen.
Over de oorlog werd in ons dorp weinig
gesproken, ook al kort na 1945 en dan
hooguit in eigen kring. Na de plechtig-
heid op de dag van de dodenherdenking
kwamen alsnog de verhalen los.
Over elf oorlogsslachtoffers heb ik reeds
eerder gepubliceerd. In drie afleveringen
zult u de tragische geschiedenissen van
dertien anderen lezen. Van mensen uit
onze omgeving die wilden leven, maar
stierven door oorlogsgeweld. Verhalen,
verteld door nabestaanden die eindelijk
woorden voor hun verwerkte verdriet
vonden.
In deze aflevering leest u over de militai-
ren Cornelis Both, Teunis Daniël Burger,
Arie Oudijk en Adrianus Johannes van
Vuuren.

Cor Both
Cornelis Both werd op 24 februari 1905
te Waddinxveen geboren. Hij was bedrijfs-
leider bU de Waddinxveense meubelfa-
briek Wed. G. Both. Toen de Tweede We-
reldoorlog uitbrak, diende hij als dienst-
plichtig militair in het 28e Regiment in-
fanterie,2e Compagnie IIe Bataljoll. Cor-
nelis Both was gehuwd met Centhrjna
Cornelia Vermeer. Het echtpaat dat woon-
de aan de Brugweg, kreeg twee dochters.
Het trieste verhaal van de verloren ge-
waande rnilitair Cor Both wordt verteld

Cornelis Both
(archief: mw. S. Lamens-Both)

door zijn oudste dochter, mevrouw Fia
Lamens-Both, woonachtig te V/addinx-
veen.

"MUn vader behoorde tot de oudste dienst-
plichtige militairen, die bij het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog in het leger
zaten. In mei 1940 was hU 35 jaar oud.
Hij had al sinds jaren een betrekking als
bedrijfsleider in de meubelfabriek Wedu-
we G. Both aan de Jan Dorrekenskade,
een familiebedrijf, dat in 1929 was opge-
richt en naast het vervaardigen van alle
soorten meubelen, gespecialiseerd was in
het maken van bureaus. Later was de
fabriek aan de Oranjelaan gevestigd en
werden er vooral eiken salonkasten en
bergmeubels gemaakt. De firma bestaat
niet meer; twee generaties Both hebben er
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gewerkt.
Mijn vader en moeder hadden een eigen
huis aan de Brugweg, net over de witte
brug even voorbij de Winterdijk, komend
van het dorp aan de rechterkant. Ik werd
er in 1934 geboren.
Toen vader in militaire dienst moest, was
hij eerst gelegerd in Strijensas in de Hoek-
sewaard en daarna in fort Blauwkapel bij
Utrecht. Hij moet zich eenzaam hebben
gevoeld, weg van huis, zijn vrouw in ver-
wachting van hun tweede kind. Gelukkig
was er in Groenekan een familie die hem
opving. Hij werd er op de koffie gevraagd
en kon met die mensen bijpraten. Dat had
hij nodig, want contact met thuis was toen
niet zo eenvoudig als nu. Hij werd over-
geplaatst naar Dordrecht. En toen brak de
oorlog uit".

Op 10 mei 1940 overschreden Duitse troe-
pen op verschillende plaatsen de oostgrens
van ons land. Tezelfdertijd deden Duitse
parachutisten en luchtlandingstroepen een

aanval op de lrjn Moerdijk-Rotterdam-
Den Haag. Die aanval gelukte bU de
Moerdijk en bij Dordrecht en gedeeltelijk
bU Rotterdam. De slag om de residentie
werd aanvankelijk gewonnen door de
Nederlandse militairen. De Duitse over-
macht was echter te groot. Op 15 mei
capituleerde het Nederlandse leger, een

dag na het bombardement op Rotterdam.

"Mrjn vader vocht in de voorste gelederen.
Hij was mitrailleurschutter brj de Infan-
terie. Thuis wachtte mijn moeder in grote
spanning. Intussen was m'n zusje Corrie
geboren. Moeder zat daar met twee kleine
kinderen. Er kwam echter geen enkel be-
richt, ook niet na de capitulatie. Na enige
tijd werd mrjn vader als vermist opgege-
ven. Pas een half jaar later is hU opge-
spoord. Wat was er gebeurd? Tijdens de
gevechten in Dordrecht op 1l mei was hij
dodelijk getroffen en daar begraven onder
de naam Blok. Het Rode Kruis kwam het
in oktober melden. De kist met vaders li-
chaam werd opgegraven en opengemaakt
en toen moest mijn moeder haar man

identificeren.
Samen met de broer van mijn vader en
meneer Noteboom, de boekhouder van ons
bedrijl die aan de Oranjelaan woonde, is
ze naar Dordt gegaan. Het was mrjn va-
der, maar mijn moeder durfde niet te kij-
ken met als gevolg, dat ze eigenlijk niet
geloofde dat hij dood was. Nu was de Win-
terdijk, waarbij wij woonden een vlucht-
route voor Engelse piloten. Jaren later
nog dacht mrjn moeder: 'Hij komt vast
terug, langs de Winterdijk'.
Mrjn vader is op 19 oktober begraven op de
Algemene begraafplaats aan de Kerkweg.
Het was niet gebruikelijk in onze kring
bloemen te sturen, maar het huis lag vol
bloernstukken, tot in de gang en op de
trap toe. Mrjn moeder vond het verschrik-
kelijk. Dat hoorde niet bij de Hervormden.
Daar kwam nog bij, dat de kist te groot
was en op het graf moest blijven staan in
plaats van neer te dalen. Ook dat was toen
ongebruikelijk. De oorspronkelijke kist
was in een tweede geplaatst. Mijn vader
is trouwens nog een keer opgegraven en
voor de derde keer ter aarde besteld, want
in 1950 besloot het gemeentebestuur van
V/addinxveen de oorlogsslachtoffers bU

elkaar te leggen. Na veel aarzeling heeft
mrjn moeder erin toegestemd. Ze vond in
haar hart een derde begrafenis onzin. Toch
zer ze: 'Ach, het is misschien wel beter
zo'.
Vlak na de oorlog is er door de dames
Verheul en Van der Torren en de heren
Gerts en Van der Zwaard een comité ge-
vormd dat voor bloemen zoÍgde voor op
het graf. Dat kostte ons niets. Ook werden
er bloemen gelegd op het graf van Arie
Oudijk en Lubbert Rozeboom. Rozeboom
kwam uit Bedum en is op dezelfde dag als
mrjn vader omgekomen. HU werd boven
de Bloemendaalse polder met zrjn vlieg-
tuig neergeschoten. Zijn moeder en broer
kwamen ieder j aaÍ naar Waddinxveen toe.
Ik geloof zelfs, dat een andere broer van
Lubbert tijdens de slag in de Javazee is
omgekomen. Mijn moeder en mevrouw
Rozeboom hebben elkaar veel gesproken
en elkaar daardoor echt gesteund. De
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moeder van Lubbert Rozeboom was een
lief mens. Toon Pille werd apart herdacht
door het verzet Ook Jan Sonneveld is
herbegraven.
WU hadden het na de dood van mrjn vader
niet breed. Mrjn moeder wilde graag in
ons huis blijven wonen. Daarvoor heeft
zehard moeten werken.Ze kreeg wel een
kleine toelage van de gerneente. Die moest
ze trouwens zelf op het gemeentehuis gaan
halen. Gelukkig ontving ze na de oorlog
als oorlogsweduwe van de overheid een
pensioen. Daar heeft de BNMO - de Bond
Nederlandse Militaire Oorlogs slachtoffers

voor gezorgd. Toen heeft ze het beter
gekregen. Ze ging ook wel naar het vakan-
tieoord voor oorlogsweduwen in Doorn.
Toch heeft ze haar hele leven last gehad
van de verschrikkelijke gebeurtenissen.
Ze kreeg lichamelijke klachten, maar on-
danks dat was ze een evenwichtige vrouw
met een groot godsvertrouwen.
De steen op het graf van mrjn vader was
in de loop der trjd helemaal verweerd. We
hebben in 1998 een nieuwe steen laten
plaatsen rnet het oorspronkelijke opschrift:
'Wel verloren, maar niet vergeten'.
Mrjn vader heeft na de oorlog nog een
onderscheiding gekregen. Bij Koninklijk
Besluit van 6 januari 1948 is hem door de
Minister van Oorlog postuum het Oorlogs-
herinneringskruis met gesp verleend voor
bij zondere knj gsverrichtingen'Nederland
Mei 1940'. Op de oorkonde, die burgemees-
ter Warnaar zelf kwam brengen, staat:
Ter nagedachtenis aan de dienstplichtige
soldaat der infanteríe C. Both van de Ko-
ninklijke l^andmacht die zijn leven gaf voor
Koningín en vaderland in de Wereldoor-
log 1940-1945. Hij stierf voor het behoud
van onze vrijheid.
Mrj, moeder ontving een condoleance-
brief van H.M.Koningin Wilhemina:
's-Gravenhage, 30 Januari 1946
Paleis - Noordeinde
Mevrouw de Wed. C.C. Both-Vermeer
Waar Ik thans in de gelegenheid ben, is
het Mij een behoefte, U alsnog Mtjn deel-
neming te betuigen bij het verlies van Uw
echtgenoot Cornelis, die U zoo dierbaar

was. Na een wreede en bittere dwingelan-
dU van bijna vrjf jaren, bracht het offer
van zijn leven ons de vrijheid.
Zijn gedachtenis zal dan ook bU Mij in
dankbare herinnering voortleven.
Wilhelmina
Allemaal mooi natuurlijk en eervol, maar
we kregen er mijn vader niet rnee terug".

O o rlo g s he rinne rin g s krui s,

postuum toegekend aan C. Both
(archief: mw. S. Lamens-Both)

Cornelis Both is op 11 mei 1940 bij de
Mijlweg te Dordrecht in het gevecht ge-
sneuveld. Hij werd aanvankelijk te Dor-
drecht begraven onder de naam Blok. Op
19 oktober 1940 is hij begraven op de ou-
de gemeentelijke begraafplaats te Wad-
dinxveen in het graf 2e klas nr. 34. Als
gevolg van een raadsbesluit d.d. 28 febru-
ari 1950 is hij herbegraven in een 'Militair
Particulier Graf op de plaats van de Wad-
dinxveense oorlogsgraven. Het onder-
houd van het graf berust bij de gemeente
Waddinxveen.
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Teun Burger
Teunis Daniël Burger werd op 12 mei
19 19 teWaddinxveen geboren. Zijn ouders
Jacob Burger en Neeltje Harkes kregen
acht kinderen: vijf meisjes en drie jon-
gens. Teun was het vierde kind en de eer-
ste zoon. Het gezin verhuisde enkele ma-
len binnen de dorpsgrenzen van Waddinx-
veen. Toen Teun het plan opvatte naar
Nederlands-Indie te gaan, woonde de fa-
milie vooraan op de Brugweg naast de
oprit naar de brug. In 1936 werd de rjze-
ren klapbrug over de Gouwe vervangen
door de hefbrug. Een jaar later vertrok
Teun naar de Oost.

Teunis Daniël Burger
(archief: fam. Burger)

"Het was crisistljd", vertelt zijn zes jaar
jongere broer Grjs Burger, die in Wad-
dinxveen is blljven wonen. "Velen waren
werkloos. Dat lot trof ook ons gezin. Mtjn
vader werkte eerst bU de meubelfabriek
van Matse en later bij Van Berkesteijn.
Teun werkte van meet af aan als meubel-
maker bU Van Berkesteijn. Zowel mrjn
vader als Teun raakte in het midden van
de dertiger jaren hun werk kwijt. Voor de
werklozen was opvang geregeld in het
koffiehuis van Kwaak aan de Zuidkade,
waar indertijd de aanlegsteiger was voor
de boten die naar Boskoop en Gouda voe-
ren. In een zaal achter in het gebouw kon-
den ze figuurzagen en zo alledei gebruiks-
voorwerpen maken, die dan weer ver-
kocht werden. Ik herinner me nog, en dan
spreek ik over ver voor de oorlog, dat ze

in diezelfde zaal ook films draaiden en
tegen de kerst tentoonstellingen hielden
van schapen, kippen en konijnen.
Juist in de tijd, dat Teun geen werk meer
had, kwam een broer van mrjn moeder
over uit Indië. Hij was luitenant bU het
KNIL het Koninklrjk Nederlandsch-
Indisch Leger - in Buitenzorg. Hij haalde
mrjn broer over ook naar Indië te gaan om
daar een bestaan op te bouwen als militair.
Eerst kreeg hij in Nijmegen een infante-
rie-opleiding en daarna in Ede een radio-
grafische opleiding waarna hrj naar Ban-
doeng vertrok. Dat was in 1931. Hij was
net achttien jaar geworden. Ik herinner
me Teun als een gezellige jongen, een
babbelaar maar geen drukteschopper.
Toen hij vertrok, was ik twaalf. "Jij mag
m'n schaatsen hebben", zei hij tegen me.
Niemand kon weten, dat we elkaar nooit
meer terug zouden zien. In Bandoeng
werd hij sergeant Genie bij het KNIL.
Toen brak ook daar de Tweede Wereld-
oorlog uit, in l94l . Teun werd door de
Japanners geinterneerd in een krijgsge-
vangenkamp op Java en naar Birma over-
gebracht. Daar moest hU werken aan de
beruchte spoorweg - van de brug over de
rivier de Kwai. Hrj is zrek geworden en
op 30 november 1942 in Rangoon gestor-
ven. Hier in Waddinxveen wisten we van

101



niets. Ik werkte in Duitsland als dwangar-
beider in de stad Gtistrow in Mecklen-
burg. Ook mijn jongere broer Gerrit moest
dwangarbeid verrichten, maar heeft dat
nooit gedaan; hij dook onder bij een fami-
lie in Friesland.
Na de oorlog, in 1946, kwam Willem
Loef, ook een V/addinxvener en een vriend
van Teun, bij ons thuis het overlijdensbe-
richt brengen. Ik meen, dat we toen nog
niet officieel waren ingelicht. Wij woon-
den inmiddels aan de Wilhelminakade.
V/illem was als marinier in Indië terecht-
gekomen. Ook hij moest werken aan de
Birmaspoorlijr, maar had het er levend
vanaf gebracht. Hij wist bij de herbegra-
fenis van Teun nog wat spullen van hem
te pakken te krijgen, waaronder een ring.
Het stoffelijk overschot van mrjn broer is
later overgebracht naar het erekerkhof in
Jakarta. Mijn oudste zus Jo, die na de oor-
log verpleegster werd in een ziekenhuis in
Batavia, heeft als enige van de familie het
graf van Teun bezocht".

Graf van T.D. Burger, It{ederlands ere-
veld Menteng Pulo, Jakarta, Indonesië

( F oto : O o rlo gs grav enstichting )

Teunis Daniël Burger ging in 1931 naar
Nederlands-Indië, waar hU als sergeant
Genie in dienst was van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger. Hij stierf op
30 november 1942 te Rangoon in Birma,
als gevolg van de ontberingen, die hij trj-
dens de Japanse overheersing had door-
staan bij de tewerkstelling aan de Birma-
spoorlijn. Hij is begraven op het Neder-
lands ereveld Menteng Pulo te Jakarta in
Indonesië. Hij was ongehuwd.

Arie Oudijk
Arie Oudijk werd op 23 januari 1920 te
Waddinxveen geboren als tweede zoon
van Arie Oudijk en Geertruida Johanna de
Lange. Het echtpaar had drie zonen en
een dochter. Uit een tweede huwelijk van
Arie Oudijk sr. is wederom een dochter
geboren. Het gezin woonde aan de Zuid-
kade.

Arie Oudijk
(archief: mw. M. Oudijk-v.d.Berg)
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Arie Oudijk jr. diende bU het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog te Delft in
de 5e Compagnie van het 3e Depotbatal-
jon. HU was ongehuwd.

Over Arie Oudijk vertelt zijn schoon-
zuster mevrouw Rie Oudijk-van den
Berg, woonachtig in Waddinxveen.
"Ik heb Arie Oudijk nooit gekend. Wat ik
van hem weet, heb ik allemaal gehoord
van mijn man Adri, Arie's jongere broer.
Ik heb Adri na de oorlog leren kennen en
in 1950 zijn we getrouwd. Adri was drie
jaar jonger dan zijn broer. De vader van
Arie en Adri Oudijk, mun schoonvader
dus, had aan de Zuidkade een zaadhandel.
Hij was een bekende verschijning in het
dorp. Jarenlang is hij wethouder geweest.
Aan de overkant van de Henegouwerweg
had de farnilie Oudijk de kwekerij 'Nieuw
Leven', waar tozen werden gekweekt.
Arie werkte mee in de zaadhandel. Hij
zou later de zaak zeker hebben overgeno-
men. Naderhand kwam mijn man in het
bedrijf van zrjn vader en door de kweke-
rij is hij in het bestuur van de polder Bloe-
mendaal gekomen. Van lid is hij voorzit-
ter geworden en later dijkgraaf . Wrj woon-
den aan de Oranjelaan.
De oudste zoon van vader en moeder
Oudijk, Jan, die in Lgll was geboren,
werd niet ouder dan twaalf jaar. Hij stierf
in 1930. In 1938 overleed de moeder van
Arie en Adri en hun zusje Mini. Hun va-
der hertrouwde. Uit dat huwelijk is een
dochter Tineke geboren.
In de oorlog was de familie Oudijk actief
in het ondergrondse werk, met als gevolg
huiszoekingen. Soms moesten ze alle-
maal onderduiken. Adri heeft ondergedo-
ken gezeten, eerst in Noord-Holland en
later nog in Noord-Brabant.
Arie diende brj het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog als dienstplichtig
militair bij een depotbataljon. Hij vocht in
Delft. Bij het nernen van een barricade in
een lijmfabriek is hij omgekomen. Dat
was op 11 mei 1940. Thuis wisten ze van
niets. Berichten bleven uit. Adri, die toen
zestien was, is direct met zijn vader met

de auto naar Delft gegaan om Arie te zoe-
ken. In de Nieuwe Kerk werden de omge-
komen soldaten neergelegd. Hoewel ze
niet wisten of Arie nog in leven was, wil-
den vader en Adri naar binnen. Eerst
mocht het niet. Vader is toen erg boos
geworden. Tenslotte werden zij toch toe-
gelaten. Ze vonden Arie niet. Ze zijn door
Delft gaan rijden langs de grachten om te
zien of ze hem konden vinden. Plotseling
kwam er iemand aanrijden met een bak-
fiets, waarop zijn dode lichaam lag. Zijn
benen hingen over de rand; Arie was
nogal lang. Het was een verschrikkelijk
gezicht. De schok was hevig. Adri heeft
er later maar heel weinig over gepraat. Bij
stukken en brokken heb ik gehoord wat ze
hebben meegemaakt.
Arie is op de Algemene begraafplaats van
V/addinxveen begraven in een tijdelijk
graf. In 1942 heeft zijn vader een familie-
graf laten inrichten links vooraan op het
kerkhof. Op 25 september van dat jaar
zijn in de eerste kelder Arie, zijn moeder
en zijn broer Jan begraven. Later is vader
Arie Oudijk in de andere kelder begraven
met ztjn tweede vrouw.

In juni 1940 is aan Arie postuum door het
3e Depot-Bataljon een medaille toegekend,
die ook aan de overlevenden van het Ba-
taljon verleend is. Op de oorkonde staat
geschreven:
Tben in den vroegen ochtend van l0 Mei
j.l. vijandelijke valschermjagers en vlieg-
tuiglandingstroepen in grooten getale in
de nabijheid van Delft daalden, werd ons
Bataljon plotseling voor de zeer moeilijke
taak gesteld met de wapens op te moeten
treden tegen deze zwaar bewapende en
uitstekend geoeÍende keurtroepen van het
machtige Duitsche Le ger.
Dit leek voor een Depot-Bataljon een
Bataljon dus bestaande uit voor een groot
deel nog geheel ongeoefende soldaten,
waarvan de meesten zeft nog nooit met
scherp hadden geschoten een schier
bovenmenschelijke opdracht, temeer
omdat ook onze uitrusting uit den aard
der zaak onvolledig was. Door Uw dap-
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perheid en inspanning is het echter moge-
lijk geweest om den aanval op Delft af te
slaan en deze stad te behouden.

Bij deze verdediging zijn helaas velen van
ons Bataljon gevallen, (waaronder onze
kameraad): Dpl. Oudijk. A.
Zij stierven den heldendood voor ons
Vaderland en wij zullen hen steeds met
eerbíed blijven gedenken.
Als blijvende herinnering aan de moei-
lijke en spannende oorlogsdagen zend ík
U hierbij een medaille welke gij met ge-
paste fierheid zult kunnen dragen als een

aandenken aan de dagen waarop gij goed
en bloed veil hadt voor de verdediging
van ons dierbaar Nederland.
D e B atalj ons c ommandant.
De Reservemajoo4 W. Rigter".

Graf van Arie Oudijk,
kerkhof aan de Kerlo,veg te
Waddinn)een
(Foto: J.D. Geel)

Arie Oudijk is op 11 mei 1940 te Delft in
het gevecht gesneuveld. Hij is begraven
op de oude gemeentelijke begraafplaats te
Waddinxveen.

Adriaan van Vuuren
Adrianus Johannes van Vuuren werd op
29 mer 1915 geboren op de boerderij van
ztjn ouders aan de Bloemendaalseweg te
Waddinxveen. Hlj was de oudste zoon in
het gezrn van Antonius van Vuuren en
Johanna Helena Nobel. Na hem volgden
nog vier kinderen: een zoon en drie doch-
ters. Tot de gemeenteltjke herindeling van
1964 was de Bloemendaalseweg Wad-
dinxveens grondgebied. Nog steeds woont
daar een familie Van Vuuren, maar nu dus
aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Adri-
aan van Vuuren werkte als landbouwer op
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Adrianus Johannes van Vuuren
(archief: fam. Van Vuuren)

de boerderij van zijn vader. Hij was niet
getrouwd. Toen de Tweede'Wereldoorlog
uitbrak, vocht hrj als dienstplichtig soldaat
in het 4e Regiment Infanterie, le Compag-
nie IIIe Bataljon.

Het is mevrouw Sjaan van Leeuwen-van
Vuuren uit Boskoop, achternicht van
Adriaan, die zich nog alles van de meid-
agen '40 herinnert.
"MUn familie woonde toen ook aan de
Bloemendaalseweg, tegenover oom Toon
en tante Jo, de vader en moeder van
Adriaan. Allemaal in Waddinxveen dus.
Mijn vader Frans van Vuuren was een

neef van oom Toon. Tante Jo kwam veel
in ons gezin. Ze hielp als er kinderen
geboren werden. In november 1939 had-
den mrjn vader en moeder een kindje van
twintig maanden verloren, m'n jongste

broertje. HU heette Adriaande. In maart
'40 kregen ze een doodgeboren jongetje.
Het was een verschrikkeltjke tljd. Daar-
om hadden we de hulp van tante Jo hard
nodig. Moeder was helemaal van slag.
Ook bij ons op de boerderij werd hard ge-
werkt. Zo maakten we jodenkaas. Het is
welisw aar dezelfde kaas als andere kaas,
maar de bereiding vond plaats onder rab-
binaal toezicht en er kwam een stempel
met hebreeuwse tekens op te staan.
Vooraf werd gecontroleerd of alles zuiver
was. Dat noemden we 'kousteren', een

verbastering van het joodse woord koos-
jer. We moesten allemaal uiterst schoon
zijn voor dat werk, tot de dienstbode aan
toe. In de oorlog was ik ingeschakeld om
bonkaarten weg te brengen, zo ook naar
een joods gezin, dat in de Groenendaal
achter de Vismarkt in Gouda woonde.

Op 10 mei 1,940 is de oorlog uitgebroken.
Natuurlijk leefden we mee met oom Toon
en tante Jo. Hun zoon Adriaan van Vuuren
was immers soldaat. Adriaan was een
lieve man. Hij was van 1915 en ik van
1928. Ik zre hem nog voor me. Hij had
een flink postuur en mooi haar. Hoe zou
hij het maken? We waren allemaal onge-
rust. We wisten dat hij in Valkenburg
(ZH) gelegerd was en dat daar zwaaÍ ge-
vochten was. Na een week hadden we
nog geen enkel bericht van of over hem
ontvangen. Toen besloten zijn vader en
mrjn vader op de fiets naar Valkenburg te
gaan. Dat was dus op I7 mei. Daar hoor-
den ze tot hun grote schrik en verdriet, dat
Adriaan in de morgen van de lle mei
dodelijk getroffen was. De officier en de
soldaten die hen ontvingetr, vertelden dat
hij dekking had gezocht achter een boom
bij de verdediging van het vliegveld Val-
kenburg. Jaap Visser, zrjn overbuurÍnan
aan de Bloemendaalseweg, die net zo oud
was als hij, heeft hem helpen begraven.
Jaap was hospitaalsold aat. Het zakboekje
van Adriaan is bewaard gebleven, het was
met bloed besmeurd. Adriaans vader en
mijn vader konden Adriaan zo tdentifice-
ren. Verschrikkelijk was het! 's Avonds
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Graf van A.J. van Vuuren,
Militair erekerkhof Valkenburg ZH

( Foto : Oorlo gs gravenstichting )

om tien over halfzeven kwamen ze thuis
met het vreselrjke bericht. Ik weet het nog
precies. Wat een verdriet. We waren alle-
maal in de rouw. Zijn familie en de onze.
Mijn moeder, die het al zo moeilijk had,
kon alles maar moeilijk verwerken, te meer
aangezien ze zelf een half jaar eerder een
Adriaan verloren had. Mijn achterneef
Adriaan is in Valkenburg begraven. Ze
hadden hem wel naar de boerderij kunnen
brengen, maar dat was kostbaar en er ging
een verhaal, dat je nooit wist of hij wel in
de kist lag. Zien mochten we hem toch
niet Íneer. Adriaan kreeg een graf op de

erebegraafplaats aan het Kerkplein te
Valkenburg. Op de witte rechtopstaande
steen, die je veel op Nederlandse oorlogs-
graven ziet, staan zljn naam A.J. van Vuu-
ren, zijn legeronderdeel, zrjn geboorte- en

overlijdensdatum geschreven, daarboven
is de Nederlandse leeuw uitgehouwen en
de woorden Koninkrijk der Nederlanden
en helemaal bovenaan staat een kruisje;
Adriaan was rooms-katholiek".

Adrianus Johannes van Vuuren is gesneu-
veld in het gevecht op 11 mei 1940 tij-
dens de verdediging van het vliegveld
Valkenburg, één van de luchthavens rond
Den Haag. HU is begraven op het Militair
Erehof te Valkenburg (Zuid Holland).

Naschrift
Van de militair Lubbert Rozeboom, over
wie ik in de kwartaalbladen van juni 1998
en 2000 heb geschreven, ontbraken tot
voor kort belangrijke achtergrondgege-
vens. V/ij wisten, dat hij, Groninger van
geboorte, op 11 mei 1940 te V/addinx-
veen is gesneuveld, nadat zrjn vliegtuig
boven de Bloemendaalse polder door
aanvallende Duitse Messerschmitts was
neergeschoten. Hij vloog als sergeant-
marconist van het Luchtvaartregiment
met vier anderen in een Fokker T-V bom-
menwerper registratienummer 850. Behal-
ve Lubbert Rozeboom kwam ook Jacobus
Lambertus van den As om. Hij was serge-
ant adspirant-reserveofficier, geboren op
7 juli 1916 te Medan/I.{ederlandsch Indië.
Rozeboom werd dood aangetroffen in het
vliegtuigwrak. Van den As was, verstren-
geld in zijn parachute, aan een staartdeel
blijven hangen en werd op slag gedood
toen de bommenwerper zich in de zachte
V/addinxveense veengrond boorde. Hij
werd begraven op het Militaire erekerk-
hof Grebbeberg te Rhenen. De drie overi-
ge militairen, onder wie de piloot, wisten
ztch per parachute te redden. Zij werden
in het Veterinair Hospitaal aan de Park-
laan te Boskoop in veiligheid gebracht.
Het tweemotorige vliegtuig is op 11 maart
2000 door de Stichting Crash geborgen.
Lubbert Rozeboom, die ongehuwd was,
is op 23 mei 1940 op de gemeentelijke
begraafplaats aan de Kerkweg begraven.
In april 1950 werd zijn stoffelijk over-
schot herbegraven in een Militair Rijks-
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graf naast de andere oorlogsgraven.
In het juninummer 1998 heb ik het ver-
haal van het gevecht boven de polder
beschreven, zoals het werd verteld door
een ooggetuige, de heer Marinus Hofman.
Enige tijd geleden ontving ik van de
gemeente Bedum, waar Lubbert Rozeboom
op 10 oktober 1918 is geboren, de vol-
gende aanvullende gegevens:
Zljn ouders waren Klaas Rozeboom en
Anje Holthof. Zij vestigden zich in l9ll
vanuit Stedum (thans gemeente Lopper-
sum) in Bedum. Het echtpaar kreeg zes
kinderen, vijf jongens en een meisje;
Lubbert was de tweede in het geztn.
Klaas Rozeboom is in L92l gaan werken
in Rotterdam. Na zijn overlijden keerde
moeder Anje met de kinderen terug naar
Bedum en verhuisde in 1930 naar Gro-
ningen.
Op 11 mei 1940 verloor zlj ook haar zoon
Lubbert. Z1j heeft zrjn graf in Waddinx-

veen regelmatig bezocht en ontmoetingen
gehad met de weduwe van Cornelis Both,
die te Dordrecht was omgekomen, even-
eens op de tweede oorlogsdag en ook op
het oude kerkhof begraven ligt.
Op het graf van Lubbert Rozeboom staat
geschreven: "Gevallen voor het vader-
land" "Getrouw tot in den doedt".

Noot:
Over de volgende omgekomen militairen
heb ik eerder gepubliceerd:

Jan MolenaaÍ. In: Hans Geel, Niet on-
gemerkt voorbij, Waddinxveen, uitga-
ve fa. Burger, 1995-1996, p. 42-44;
kwartaalblad'Het dorp Waddinxveen',
jrg. 8 (2000), nr. 2.
Krrjn van Os. In: kwartaalblad [...],
jrg. 6 (1998) , nÍ. 2.
Lubbert Rozeboom. In: kwartaalblad
[. ..], jrg. 6 (1998), nÍ. 2 en jrg. 8

(2000), nÍ. 2.

v.l.n.n Jan Sonneveld,
ten Zijthoff)
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WILLE M VERB O OM ( I 910- 2006)

Kenner van Oud-WaddinxYeen
C.

Op de hoge leeftijd van bijna 96 jaar
overleed in de zomer van dit j aaÍ de heer
Willem Verboom. Bijna een eeuw heeft
hij kunnen overzien en voor zoyer dit het
dorp Waddinxveen betrof, heeft hij dit
ook met grote betrokkenheid gedaan. In
boeken en artikelen heeft hij zrjn kennis
van de historie van onze woonplaats vast-
gelegd. En lang voor er sprake was van
een Historisch Genootschap Waddinxveen
vroeg hij aandacht voor wat hem boeide:
de geschiedenis van dit Gouwe-dorp. Uit

Willem Verboom
( F otocollectie : fam. Verboom)

Neven

dankbaarheid voor de oprichting van Het
Historisch Genootschap Waddinxveen
droeg hij zijn laatste boekje op aan onze
vereniging.
Na een korte weergave van zrjn levens-
loop willen wij ingaan op zrjn betekenis
voor het verleden van Waddinxveen.

Levensloop
\fr/illern Verboom werd op 24 september
l9l0 geboren te Rijnsaterwoude. Als jon-
gen van een jaar of zes kwam hij in Wad-
dinxveen wonen. Na de lagere school
doorliep hU de M.U.L.O.-school aan de
Kerkweg. Met zrjn diploma op zak ging
hij werken op het kantoor van notaris Vos.
"Een goede notaris en een beminnelijk
mens," schreef Verboom later over hem.
Zin werkzaamheden in die jaren beston-
den uit het voorbereiden van boedelvei-
lingen en vaak trad hij op als getuige bij
notariële akten. Het werk op het notaris-
kantoor aan de Kerkweg werd verwisseld
voor dat op een advocatenkantoor in
Schoonhoven, zodat hij enkele jaren dage-
lijks op zijn fiets door de Vlist naar zijn
werk reed.
Er volgde een tweede periode op het ver-
trouwde notariskantoor in Waddinxveen.
In de avonduren deed hU verzekerings-
werk en bezocht hij zijn klanten. Maart
1938 trouwde hij rnet Barendina van
Schoneveld. Zij betrokken de woning
boven de siroopwafelbakkerij Booij aan
de Oranjelaan. Hier werd ook de oudste
zoon geboren. Later ontving het echtpaar
nog een dochter en twee zoons.
In L940 werd Verboom benoemd tot kas-
sier van de Coöperatieve Boerenleenbank.
Met zun gezun betrok hij toen de in het
bankgebouw aanweztge woning, even-
eens in de Oranjelaan. Tijdens de moei-
lijke oorlogsjaren was hij voor veel V/ad-
dinxveners een vertrouwensman bij aller-
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lei bankzaken. En welk schoolkind kende
hem niet? Iedere maand ag bezocht hij de
scholen voor het schoolsparen met de
oranje zegeltjes. Talloze kinderen hebben
bU hem het bekende spaarbusje van de
bank geleegd.
September 1959 begon Verboom een eigen
zaak. Hij vestigde zich met zijn gezin aan
de Prinses Beatrixlaan en hield kantoor
aan huis. Een assurantie- en financie-
ringskantoor met alle veelzijdigheden die
destijds voor één man nog mogelijk
waren: van spaaragentschap van de NMS
tot reisbureau. Dat laatste was ook weer
niet zo verwonderlijk voor wie weet dat
hij in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw voor veel families uit Wad-
dinxveen de emigratiereizen naar Canada,
Australië en Nieuw -Zeeland heeft ver-
zorgd in zijn kwaliteit als agent voor de
Holland-Amerika-1ijn. In de avonduren
ging hij voor makelaar studeren.
Het jaar 1961 bracht een nieuwe wendirg
in zijn bestaan. Hij kocht het pand Zuid-
kade 22 van fotograaf Noteboom en liet
dit in geheel oud-hollandse stijl restaure-
ren waarna het kon dienen als woon- en
werkruimte. Thans is het restaurant 'De
Gouwe Dis' hier gevestigd.
Direct na de opening van dit karakte-
ristieke pand in november 1961 namen de
makelaarswerkzaamheden een aanvang,
terwijl in 1963 het hiervoor vereiste di-
ploma werd behaald. Door de ernstige
ziekte en het overlijden in januari L964
van zrjn echtgenote Dien van Schoneveld
maakte hij een moeilijke tijd mee.
Tegelijkenijd betekenden de jaren '60
voor hem een periode van intensieve ar-
beid op maatschappelijk en kerkelijk ter-
rein. Vanaf de oprichting was hij secreta-
ris van de stichting die het bejaardente-
huis in Waddinxveen tot stand bracht, tot
de opening daarvan in 1966. Vele jaren
vervulde hU de post van secretaris-kerk-
voogd binnen de Hervormde Gemeente.
In zijn bestuursperiode werd besloten tot
de bouw van een nieuwe kerk - de Bethel-
kerk - waarvan de bouw startte in 1969.
De situatie in eigen makelaardij verander-

de in 1910, toen een nieuw kantoor in ge-
bruik genomen werd aan de Julianastraat.
Het spaaragentschap van de NMS werd
afgestoten en ging over naaÍ de NMB-
bank, welke bank aan de Kerkweg-Oost
een vestiging opende. Makelaarskantoor
Verboom was lange tljd een begrip.
Eind 1979 vestigde Willem Verboom zich
in Baarn, waar hij is overleden op 16
augustus 2006.

Schoonheid
Verboom had gevoel voor schoonheid. En
het lijdt geen twijfel of zijn liefde voor
het oude Waddinxveen was daarin gewor-
teld. Lang voor Dr. Henri Polak dit ont-
dekte, had Willem Verboom in de molens
langs de Gouwe de zeldzame schoonheid
gezten Hun verdwijning ging hem aan
het hart. Over de brand van de korenmo-
len van Sprurjtenburg in 1923: "Dat heb
ik gezien; per fiets ging ik het Jaagpad
tegenover de Noordkade op. Een triest
schouwspel !". Toen de afbraak steeds
dreigender vorïnen aannam, maakte hij
reeds in 1929 foto's van de Gouweoever.
Een ander voorbeeld. Nu uit Bloemen-
daal. "Na 'De Oude Baars' volgde de
vroeger zo schilderachtig gelegen kleine
klapbrug, die helaas in 1964 verwijderd
en vervangen werd door een lelijke brug
rnet een vast wegdek. Het klapbrugie was
veel mooier; dergelijke bruggen geven
een eigen tekening in ons waterrijke land.
Waarom zijn we daar niet zuinig op?"
Karakteristieke plekjes in Waddinxveen
legde hij niet alleen vast op foto's of
dia's, maar ook in aquarellen en tekenin-
gen. Samen met zijn vriend Piet Sliedrecht
trok hij er 's zaterdagsmiddags op uit. Ze
schilderden in het Weegje, op de Winter-
dijk, bij Akkeroord of langs de V/ilhelmi-
nakade. Of een andere keer zaten ze in de
buurt van een oud boerderijtje. "Dat lan-
delijke, dat gaat verloren." In dit besef
werkten zij. In 1977 werd in het Bouw-
voorlichtingscentrum aan de Staringlaan
een expositie gehouden van het werk van
Piet Sliedrecht. Uit de honderden aquarel-
len die deze ooit gemaakt had, was door
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Aquarel gemaakt door W Verboom, 1953

Verboom in samenwerking met de familie kende hij ongelooflijk veel mensen en
een keuze van 46 stuks gemaakt. wel- hun omstandigheden. Hij wist wie nog
haast vanzelfsprekend verrichtte Verboom een oud bord hàd, of een merkwaardig stul
de opening van de expositie, waarin hij gereedschap, dan wel een uniek àocu-
zeer terecht het werk van zijn op 17 juni ment.
1976 overleden vriend op eenzame hoog- van deze kennis is dankbaar gebruik ge-
te plaatste. maakt bij de samenstelling van de 

"*pÀi_tie 'Oud-Waddinxveen', die van 9 juni tot
T-entoonstelling'oud-waddinxveen' 12 juli 1969 gehouden werd in dL oude
vanaf zijn jeugd is veóoom geihteres- MUlo-schooi aan de Kerkweg. Hoewel
seerd geweest in de geschiedenis van Wad- hij geen deel uitmaakte van de Jamenstel-
dinxveen. Hrj bewaarde veel krantenknip- lingscommissie heeft hij wel degelijk een
sels die daarop betrekking hadden en grote inbreng daarin gàhad, ,oalr íi31",
maakÍe veel aantekeningen. Dat laatste Henk Glasbeek mij destijds verzekeide.
gebeurde vaak op kleine briefjes. Zijn Tijdens deze tentoonstelling was voor het
loopbaan bracht mee dat hij een zeldzaam eerst het boekje 'Waddiniveen in oude
goed inzicht had in de historie van allerlei ansichten' verkrijgbaar, dat Verboom op
pandenin het dorp. Immers, het notariaat, verzoek van burgemeester c.A. van der
het bankwezen en de makelaardij hadden Hooft had samengesteld. Nu kwamen ook
alle gemeen dat het transport van huizen de foto's goed van pas die hij zelf nog in
en gebouwen daarin een eigen plaats had. de jaren dertig gekócht had ui3 ae uoet-
In een dorpsgemeenschap die bovendien handelaar/fotogiaaf A. Noteboóm. Foto's
gedurende het grootste deel van zijn die ontwikkeld waren in de donkere ka-
werkzame leven nog overzichtelijk was, mer onder de winkelvloer! Ook de oudste
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generatie foto's van Waddinxveen, date-
rend uit circa 1880, kregen een plaats in
zijn boekje. Situaties en mensen die hU

vaak zelf nog gekend had.
De expositie is in kwaliteit en in omvang
sindsdien nooit meer geëvenaard. Eigenhjk
was het de opmaat voor een museum in
Waddinxveen. Typerend voor Verboom
was dat hij zijn schrijvershonorarium ter
beschikking wilde stellen voor een nog
niet bestaand museurnfonds.

Archief
Vele malen heeft Verboom de aandacht
gevestigd op wat waard was om behou-
den te worden.Zo bijvoorbeeld op 'Huize
Beukenhof in 1969: "Wat zou het jam-
rner zijn als het in de toekomst een be-
stemming zou krrjgen die het zou scha-
den!" Maar in 1983 moest hij helaas schrij-
ven: "In juni 1980 werd het oude (nota-
ris)huis afgebroken en onderging zo het-
zelfde lot als de villa 'Beukenhof' er-
naast, die in 1866 gebouwd werd en al
eerder onder de slopershamer viel . Zo ver-
dwenen deze fraaie, negentiende-eeuwse
huizen waarin vroeger de burgemeester
en de notaris woonden. Met weemoed
denk ik terug aan deze panden met hun
bouwstijl uit de vorige eeuw, aan de mooie
tuinen en oude bomen, zo'n prachtig plek-
je langs de Kerkweg ! Het slopen daarvan
betekent een verarÍning !"
Voor wie destijds nog mocht twijfelen aan
het gelijk van Verbooffi, die kan vijfen-
twintig jaar na dato de troosteloze aanblik
die de Kerkweg heden nog biedt, zelf in
ogenschouw nemen . Zo zijn er meer voor-
beelden te noemen. Was Verboom dan
een roepende in de woestijn? Zonder aan-
wijsbaar resultaat? Dat lijkt mij niet.
Graag wil ik hier de aandacht vestigen op
een weinig bekend voorval. Op zekere
avond kwam tijdens de vergadering van
kerkvoogden de vraag ter sprake: "Wat te
doen met het archief van de Hervormde
Kerk?" Verschillende bezwaren werden
opgesomd. De een vond dat het in de weg
lag, de ander vond het verouderd. Een
derde wist te melden dat het stoffig was.

De kastruimte in de consistoriekamer zou
veel beter gebruikt kunnen worden door
de verenigingen, om maar iets te noemen.
Er kwam een voorstel om Leen Rip maar
te waarschuwen, dan kon die de zaak
weghalen. Deze naam was een begrip.
Behalve in lompen en metalen handelde
hij vooral in oud papier. Doch toen vroeg
Willem Verboom het woord. Het ging niet
aan, zei hrj, offi het verleden van de kerk
zo van de hand te doen. Bovendien had
hij meegemaakt, dat er namens de synode
van de Nederlands Hervormde Kerk in
Den Haag een meneer hier geweest was
om te kijken of het archief er nog \ryas...
Die meneeÍ zort weer kunnen komen en
wat moesten ze dan zeggen? Ook had
deze een pak opengemaakt, waarin zeer
oude papieren zaten, beschreven met een
kriebelig handschrift. Iets, wat een gewoon
mens niet kon lezen welisw aar, maar
waarvan die meneer verteld had dat het
nog dateerde uit de tijd van de synode van
Dordrecht. En daarmee had Verboom de
goede snaar getroffen. Het archief mocht
blrjven.

Magnum opus
Het is Verboom gegeven geweest de we-
tenswaardigheden, die hij in zijn leven
yeÍzameld had, na het beëindigen van zijn
loopbaan te verwerken tot een boek. Dat
verscheen in 1983, toen hij inhaakte op de
belangstelling voor de historie van Wad-
dinxveen rond het 750-jang bestaan. Het
boek begint wat fragmentarisch, waarin
nog duidelijk de aantekeningen herken-
baar zijn die hij maakte uit het achttiende
eeuwse 'Resolutiën van Schouten en Kerk-
meesters' van Waddinxveen en Bloemen-
daal. Overigens is dit het enige deel uit
het archief van de HervorÍnde Gemeente
dat hij merkb aaÍ gebruikt heeft. Verder
draagt het begin de sporen van datgene
wat meester Regt in de negentiende eeuw
over de geschiedenis van Waddinxveen
heeft vastgelegd. Schuddebeurs en Voorn
zijn onmiskenbaar zijn bronnen geweest
voor hoofdstukken over de droogmaking
van de Zuidplas en de Waddinxveense

111



750 jaar

d+tr
1ry" ïE.RBCICI}Í

E{JR0FE§Ë BÍ§ HSï{íEËK ; tÀLTBOMMË.L

molens. Zo zou er meer genoemd kunnen
worden, doch daarover genoeg. De grote
kracht van het boek ligt in wat hij zelf rn
de inleiding noemt de "eigen ervaringen
en belevenissen van meer dan zestig jaar
wonen en werken in Waddinxveen". Uit
zijn herinneringen blijkt dat hij van jongs-
af een scherp waarnemer geweest is met
een goed geheugen. Direct na verschij-
ning liet ik het boek aan een leeftijdge-
noot van de auteur lezen en deze be-
vestigde de betrouwbaarheid van het ge-
schrevene. Iets, wat later ook de ervaring
van anderen was. De enkele keer dat de
geboden informatie verwondering bij mij
opriep, was spoedig verklaard nadat de
zegsman van Verboom herkend was. Maar
dit verschijnsel is nu eenmaal een gege-

Titelpagina van het boek
van W. Verboom, gesig-
neerd bíj uitreiking van
het eerste exemplaar aan
burgemeester C.M. van
der Linden
(Collectie: C. Neven)

ven waarvan ieder die gebruik maakt van
'oral history' niet vreemd zal opkijken.
Enigszins opmerkelijk is dat het lijkt of
Verboom de meest recente literatuur niet
verwerkt heeft, omdat zijn bronvermel-
ding niet verder gaat dan I9l5. Doch dit
is slechts schijn. Uit de soms bijna letter-
lijke citaten blijkt dat ook wat dit betreft
hij volledig bij de tijd bleef en alles wat
over het 'vaderland in de verte' gepubli-
ceerd werd, nauwkeurig volgde.

Nostalgie of... ?

In 1995 volgde nog een toegift. 'Waddinx-
veen in grootrnoeders tljd', net als zljn
eerste pennenvrucht een fotoboekje. Heel
fraai is de sfeertekening van het do.p
zoals hlj die schetst in zin inleiding.
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Eigenhjk ook een plaatje! Opnieuw be-
treurt hij wat verloren ging. De vaart langs
de Kerkweg, de bomen in de Dorpstraat
en het voor hem onvergetelijke notaris-
huis. Het zotr niet juist zijn om dit soort
opmerkingen af te doen als nostalgie van
een oud man. Wie nu rondkrjkt in de
Dorpstraat zret dat hij zijn tljd ver vooruit
was. Verboom had een open oog voor het
heden. "De harde moderne maatschapprj
van glas, beton en staal doet de mens dik-
wijls verlangen naar de 'goeie ouwe tijd'.
Eerlijkheidshalve dient er bU gezegd te
worden, dat dit niet voor alles geldt. Be-
paalde dingen zouden we wel weer terug
willen hebben, maar andere om alleen
maar het wooncomfort van nu te noemen

zouden wij voor geen prijs willen rui-
len." V/at Verboom beoogde was een res-
pectvol omgaan met de erfenis van het
verleden. BI de afbraak van de schilder-
achtige boerderij van Theo Kors schreef
hij: "Dit moest gebeuren in verband met
de bouw van nieuwe huizen. Die nieuw-
bouw op zichzelf is goed, maar waarom
werd dit mooi gelegen boerderrjtje niet
ontzien? Het was onvervangbaar en had
toch wel in de nieuwbouw, aan de rand
ervan, opgenomen kunnen worden, des-
noods met een nieuwe functie? Neen, dat
werd niet ingezien en zonder enig histo-
risch besef werd het, nadat het zo'n hon-
derdvijftig jaar daar gestaan heeft, ge-
sloopt!"

Ook hier was Verboom zijn tljd vooruit.
Pas in de jaren negentig en het begin van
de eenentwintigste eeuw zou'behoud door
ontwikkeling', zoals de aanpak tegenwoor-
dig genoemd wordt, in het land een alge-
mene trend worden.

Betekenis
In het begin van dit artikel hebben we de
vraag gesteld naar de betekenis van V/il-
lem Verboom voor het verleden van V/ad-
dinxveen. LJit het voorgaande rnag wel
blijken dat die betekenis niet gering is
geweest. Op allerlei wijze heeft hU aan-
dacht gevraagd voor het erfgoed en de
historie van het dorp. Voor het bejaarden-
tehuis heeft hij de naam 'souburgh' aan-
gedragen. En zonder Verboom was er geen
Souburghlaan en geen Huybertsgeregt.
Zonder zijn inzicht stond er nu geen
monumentaal restaurant op de hoek van
de Zuidkade en de Jan Dorrekenskade,
maar zeeÍ waarschijnlijk een eigentijds
appartementengebouw. Als het even kan:
vier hoog, met uitzicht op de Goll\rye...
Het lijkt mij gepast het laatste woord re
geven aan een notaris. De heer J. in 't
Hol, oud-vo orzitter en erelid van het His-
torisch Genootschap Waddinxveen, schreef
in 1995: "De heer Verboom heeft brjge-
dragen aan het verlevendigen van de inte-
resse voor de historie van V/addinxveen,
een van de belangrijkste doelstellingen
van het genootschap." Waarvan akte"
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OPDE, FOTO
C.J. van Veen

In het digitale tijdperk waarin wij leven, is
het maken van foto's een 'alledaags iets',
zowel in letterlijke als in figuurlijke zrn.
Iedereen kan op elk moment van de dag
op de meest eenvoudige wijze foto's ma-
ken, bijvoorbeeld met zrjn mobiele tele-
foontoestelletje. Hoe anders was dat zo'n
honderd j aar geleden. Een foto werd toen
door een fotograaf gemaakt. Zo kwam de
Amsterdamse fotograaf Fraenkel op een
dag naar Waddinxveen waar hij onder
anderen - de koster van de St. Victorparo-
chie Jacob Janmaat en het huishoudelijk
personeel van pastoor Scheffer op de ge-
voelige plaat vastlegde. Beiden poseerden
voor hem in de tuin achter de pastorie,
aan het begin van de prachtige laan naar
het kerkhof. In zijn atelier in Amsterdam

maakte hlj van het glasnegatief een posi-
tieve afdruk. De op papier afgedrukte
foto's plakte hij op kartonnen kaarten die
de standaardmaat van circa 8,5 x 6 centi-
meter hadden. Deze gekartonneerde pa-
pierafdrukken worden visitekaart-portret-
ten of cartes de visite genoemd. De klant
kreeg hiervan een dozijn rnee die hij uit-
deelde aan familie en bekenden. Daar kwa-
men ze veelal terecht in insteekalbums
die speciaal voor dit soort visitekaarten
waren gemaakt. Vandaar de standaardma-
ten.

Carte de visite
Vanaf circa 1855 waren de visitek aart-
portretten internationaal een grote rage.
Dat had te maken met het feit dat de foto-

Koster Jacob Janmaat
(Collectie: C. Segers)

Het huishoudelijk personeel van
pastoor Schffir (Collectíe: C. Segers)
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graaf rond die tljd meerdere foto's op één

negatiefplaat kon vastleggen, wat ook op
de pastorie is gebeurd. Deze relatief goed-

kope manier zorgde ervoor dat een veel
grotere groep mensen zich kon laten por-
tretteren. De carte de visite kende twee
duidelrjke populariteitsgolven. De groot-
ste golf was rond 1870, de tweede rond
1900. Aan de rage kwam een einde tegen
de tijd dat de eerste wereldoorlog uitbrak.
Door de toenemende concuÍrentie daalden
de prijzen. Bovendien werd fotografie
steeds meer gemeengoed en verloor daar-
door haar exclusiviteit.

Namen onbekend
De naam van de geportretteerde werd bijna
nooit op de carte de visite aangetekend.
Het waren immers familieleden of goede
bekenden die elkaar deze portretkaarten
cadeau deden . Ze werden in een album ge-

Achterkant van een carte de visite
(Collectie: C.J. van Veen)

stoken of los bewaard. Deze albums
waren soms luxe uitgevoerd met stoffen
of leren banden, voorzien van prachtig
koperbeslag en sluitwerk. Weegt de schoon-
heid van het album op tegen de naam-
loosheid van de erin opgeborgen portret-
ten? In ieder geval verliezen de naamloze
cartes de visite niet hun waarde als cul-
tuurhistorische documenten. Kijken wij
nogmaals naar de twee portretten en verge-
ten daarbij even wie erop afgebeeld zijn.
Zonder namen vertellen deze cartes de

visite ons iets van de tijd waarin de gepor-
tretteerden geleefd hebben. Het meest
opvallende is wel de kleding van het huis-
houdelijk personeel die rond 1900 in de
'betere kringen', waartoe pastoor Schef-
fer behoorde, gebruikelijk was. Aan de
kleding van Jacob Janmaat valt eveneens
veel te ontdekken . Ze geeft ons een beeld
van hoe een arbeider in die trjd gekleed
was.
Voor verzamelaars van de cartes de visites
zijn ook de achterkanten van de portret-
kaarten interessant. Deze laten zien op
welke wijze de fotografen reclame maak-
ten voor hun metier. Ook hierin is in de
periode dat de cartes de visites gemaakt
werden, een ontwikkeling te zien.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de
carte de visite een boeiende fase in de
geschiedenis van de portretfotografie is.
Alle reden om zuinig op de albums en de
visitekaart-portretten te zljn.

Bron:
Genealogie. Kwartaalblad van CBG,
jrg. 10 (2004), nr 1, p. 20-21.
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VERENIGINGSI\IEUWS

We sluiten met deze editie de veertiende
jaargang van ons kwartaalblad af. Dat
betekent dat we daarmee meer dan vijf-
tienhonderd pagina's met de geschiedenis
van Waddinxveen onder uw aandacht
hebben gebracht. Gedurende al die jaren
was mevrouw Corry de Jong-Steenland
lid van de redactie . Ze schreef vele artike-
len over allerlei onderwerpen wat past bij
haar brede belangstelling voor de ge-
schiedenis van onze woonplaats. Ook het
'ambachtelijke' werk zoals het redigeren
van de teksten en het corrigeren van de
drukproeven deed ze nauwgezet. De re-
dactieleden waren zeeÍ veffast toen ze te
kennen gaf dat zij haar werk voor het
kwartaalblad na veertien jaar aan een
ander wilde overdragen. Het is ons gelukt
een nieuw lid in de redactie op te neÍnen
in de persoon van de heer Teun de Ikuijf
zodat we op volle sterkte de vijftiende
jaargang kunnen ingaan.
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Wij danken Corry voor haar tomeloze in-
zet voor ons kwartaalblad en we zijn er-
van overtuigd dat ze tn de komende jaren
haar bijdrage zii het op een enigszins
andere wtjze - aan ons blad zal leveren.
Met de veertiende jaargang sluiten we
tevens een jaar af. Vol enthousiasme gaan
we met de vereniging het jaar 20A7 in,
waarin wij u allen het goede toewensen.
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