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V VOORD YOORAF

Met dit nummer beginnen we met de lle
jaargang van ons kwartaalblad. Vele on-
derwerpen uit de geschiedenis van ons
dorp zrjn de revue gepasseerd en wellicht
vraagt u zich af of er nog iets nieuws uit
het verleden te verhalen valt. Gelukkig
kunnen we die vraag positief beantwoor-
den. V/e hebben trouwens de wind mee
want 'geschiedenis' is in, wat blijkt uit de
vele uitgaven die zowel landelijk als in de
regio verschijnen. In alle boekwinkels in
het Groene Hart ligt op de toonbank 'De
kleine geschiedenis van het Groene Hart',
een uitgave in zeventien deeltjes over
allerlei onderwerpen uit dit gebied. In on-
ze eigen woonplaats verscheen kort gele-
den een tweetal boeken die, hoe verschil-
lend van opzet ook, elk een aspect van het
verleden van Waddinxveen belichten. Met
het fotoboek 'Historisch V/addinxveen in
beeld' laten C. Verloolj en J. Versluis ons
genieten van het verleden. Prachtige,
scherpe foto's roepen bU velen nostalgi-
sche gevoelens op. Op een geheel andere
wrjze doet dat ook het boek 'Anders nog
iets? Winkelen in V/addinxveen door de
jaren heen', geschreven door Bert V/ouden-
berg in opdracht van de Ondernemers
Vereniging Waddinxveen.

Daarnaast is het u vast en zeker niet ont-
gaan, dat in de bibliotheek 'De Groene
Venen' een Historisch Ontmoetings Punt
is geopend. We noemen het kortweg de
'HOP'. Het is een vaste plek waar infor-
matie over de geschiedenis van Waddinx-
veen en omgeving te vinden is. Telkens is
er een wisselende tentoonstelling. Zo
wordt vanaf 19 maart in woord en beeld
de geschiedenis van de spoorlijn tussen
Gouda en Alphen aan den Rijn belicht aan
welke spoorlijn in ons blad eerder aan-
dacht is besteed.

Kortom, de geschiedenis van Waddinxveen

leeft bij velen van ons en wordt door ver-
schillende activiteiten ondersteund, onder
andere door het Historisch Genootschap
met het kwartaalblad. In deze aflevering
van het blad is er veel aandacht voor
'Waddinxveense' onderwerpen. Soms is
er sprake van een afgesloten geschiedenis
zoals bij de ijsclub 'Nooit Gedacht', ter-
wijl bij de Gereformeerde Kerk behalve
geschiedenis ook het heden een rol speelt.

De redactie gaat met vertrouwen de nieu-
we jaargang in, wetend dat ze gesteund
wordt door een scala aan activiteiten uit
verschillende hoeken.

De redactie



DE GEREFORMEERDE KERK
TE, WADDINXYEEN

K.F.V/. Groeneweg en Y.J. van der Honing

In dit tijdschrift worden met enige regel-
maat artikelen geplaatst die betrekking
hebben op de kerkgemeenschappen in ons
dorp. Tot dusver ontbrak echter een bij-
drage over de Gereformeerde Kerk. Met
deze bijdrage hopen de schrijvers in deze
omissie enigszins te voorzien. 1) Het ont-
staan van de Gereformeerde Kerken in
Nederland en ook van deze kerk in V/ad-
dinxveen vindt zijn aanleiding in de ont-
wikkelingen binnen de Nederlands Her-
vormde Kerk in de negentiende eeuw en
de daaraan voorafgaande eeuwen. Daar-
om wordt eerst een korte schets gegeven
van de gebeurtenissen binnen het laatst-
genoemde kerkverband.

De ontwikkelingen in de Nederlands
Hervormde Kerk
Na de Bataafs-Franse ttjd (1795-1813)
kreeg de grootste protestantse kerk in
1816 van koning V/illem I de naam Ne-
derlands Hervormde Kerk. Tot die tijd
droeg zij de naam Gereformeerde Kerk en
had zij tot 1795 in de toenmalige Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden een be-
vooÍïechte positie ingenomen.
De leer van de Kerk was gebaseerd op de
Bijbel en daarvan afgeleid op de algeme-
ne belijdenissen, alsmede op de drie zo-
genoemde Formulieren van Enigheid, t.w.
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse
Leerregels. Het laatstgenoemde geschrift
staat ook bekend als de Vtjf artikelen
tegen de Remonstranten die waren opge-
steld tijdens de Nationale Synode van
Dordrecht ( 161 8- 1619). Tijdens deze
synode werd ook een nieuwe kerkorde
opgesteld, die bekend staat als de Dordtse
kerkorde, maar de invoering ervan vond
na goedkeuring van de betreffende pro-
vinciale staten alleen plaats in Gelder-
land, Overijssel en Utrecht. In andere pro-

vincies bleven eerder ingevoerde kerkor-
des van kracht. Zo handhaafde Holland
(Zluid en Noord) de Haagse kerkorde van
1586.
In de achttiende eeuw kreeg de toen
Gerefofineerde Kerk ook te maken met de
ideeën van de Verlichting, waarin wel een
Opperwezen werd erkend, maar waarin
ook de menselijke deugdzaamheid een
belangrijke plaats kreeg. Deze ideeën
vonden vooral ingang in de regerende
bovenlaag, waardoor pogingen van hen
die de gereformeerde leer wilden handha-
ven, schipbreuk leden. De Staten van
Holland verboden in 1773 zelfs elke twist
op dit gebied.
Na zijn aantreden, eerst als soeverein
vorst en daarna als koning, wilde de even-
eens door de Verlichting beïnvloede
koning Willem I als een landsvader voor-
al rust op kerkelijk gebied. Daartoe liet
hij een kerkorde ontwikkelen die voorna-
melijk bestuurlijke regelingen bevatte,
maar die ten aanzien van de leer geen
duidelijkheid verschafte. Het bij Konink-
hjk Besluit vastgestelde document kreeg
de naam 'Algemeen Reglement voor het
bestuur der Hervormde Kerk van het
Koninkrijk der Nederlanden'. Zowel de
wijze van vaststelling als de naam geven
al aan dat het een regeling van de over-
heid betrof en geen door de kerk zelf vast-
gestelde kerkorde. De in het reglement
niet duidelijk aangegeven binding aan de
Bijbel en de belijdenis liet een grote leer-
vrijheid toe. Dit sloot aan bij de hiervoor
genoemde ideeën van de Verlichting.
Daarentegen gaf het reglement wel proce-
durele aanwij zingen waarin de hiërarchi-
sche structuur van de kerk werd bena-
drukt.
Toen in het begin van de jaren dertig van
de negentiende eeuw een dominee in
Ulrum, ds. Hendrik de Cock, afstand nam
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van de denkbeelden van de Verlichting en

volgens de gereformeerde leer ging pre-
ken - ook wel een rechtzinnige prediking
genoemd - , etr hij bovendien in woord en
geschrift de verlichte visies van andere
predikanten weerlegde en ook nog zonder
toestemming kinderen uit andere gemeen-
ten doopte, werd hij als een rustverstoor-
der aangemerkt. In 1834 werd hij geschorst,
vervolgens afgezet en belandde daarna
zelfs nog enige tljd in de gevangenis.

Het begin van de Gereformeerde Kerk
in Nederland
De activiteiten van ds. De Cock vonden al
snel elders in hervormd Nederland steun.
De beweging die ontstond, wordt de
Afscheiding genoeffid, naar oDe Acte van
Afscheiding' van 14 oktober 1834. Hier-
mee scheidde de kerkenraad van Ulrum
zrch af van de Nederlands Hervormde
Kerk. De Overheid beschouwde hen die
de Afscheiding volgden als onruststokers,
met als gevolg dat zij inkwartiering, geld-
boetes of gevangenisstraffen kregen, ter-
wijl er ook huisuitzettingen plaatsvonden.
Men gebruikÍe het wetsartikel uit het Wet-
boek van Strafrecht dat samenscholingen
van meer dan twintig personen verbood,
om de kerkelijke samenkomsten van de
afgescheidenen te verbieden of te versto-
ren.
De Afscheiding werkte ondanks de tegen-
stand van officiële zljde als een olievlek,
want in 1836 waren er in het gehele land
al 125 gemeenten ontstaan. In maart van
dat jaar reeds kwamen afgevaardigden in
Amsterdam bij elkaar voor de eerste lan-
delijke synode. Op deze synode en ook
daarna traden er echter tamelijk grote ver-
schillen aan het licht over de leer en de
mate waarin de Dordtse kerkorde moest
worden gevolgd.
De afgescheidenen die zich beschouwden
als de voortzetting van de Gereformeerde
Kerk, wensten deze naarn te voeren, maar
bij het Koninklijk Besluit van 5 juli 1836
werd dit verboden. Wilde men erkend
worden, dan diende te worden afgezien
van alle aanspraken op bezitting, inkom-

sten en rechten van de HervorÍnde (Gere-
formeerde) Kerk en moest er een andere
naam worden gevoerd. Sommige gemeen-
ten vroegen toen erkennirg aan bU de
Overheid onder de naam Christelijk Afge-
scheiden Gemeente. In het begin van 1839
was Utrecht de eerste gemeente die deze
officiële erkenning kreeg. Anderen be-
schouwden deze naam als de aanduiding
van een sekte en dat wilden ze niet. Zii
noemden zich GereforÍneerde Gemeenten
onder het Kruis en hadden daardoor lan-
gere trjd met hinderhjk overheidsingrij-
pen te maken. De nieuwe wet op de kerk-
genootschappen van 1853 bood meer ruim-
te, maar het duurde tot 1869 voordat de
beide stromingen elkaar weer vonden. In
1869 vergaderden beide groeperingen in
Middelburg en kwarnen toen de naam
Christelijk Gereformeerde Kerk overeen.
Ondanks de interne verschillen groeide
het aantal afgescheidenen gestaag. Bij de
volkstelling van 1840 bleken ruim 40.000
personen zich tot de afgescheidenen te
rekenen en in 1869 was het aantal ge-
groeid tot meer dan 100.000. Toen in
1889 een aantal van bijna 190.000 werd
bereikt, had er zich inmiddels een nieuwe
scheuring in de Nederlands Hervormde
Kerk voorgedaan. In 1886 had onder lei-
ding van Abraham Kuyper weer een grote
groep rcchtzinnigen deze kerk verlaten.
Met deze afsplitsing, die de Doleantie
werd genoeffid, ontstond een nieuw kerk-
genootschap, dat in 1887 de naam Neder-
duitsch Gereformeerde Kerken kreeg. 2)

De meervoudsvoÍïn werd gekozen, omdat
men van mening was dat de plaatselijke
kerk een zelfstandig positie innam, vooral
waar het ging om het beheer van de ker-
kelijke goederen.
In de jaren tot 1892 vond intensief over-
leg plaats met de Christelijk Gereforïneer-
de Kerk om de mogelijkheden tot een
samengaan te bezien. In dat jaar besloot
de synode van de Christelijk Gereformeerde
Kerk in meerderheid samen te gaan met
de Nederduits Gereformeerde Kerken.
Deze gebeurtenis wordt ook wel aange-
duid als de 'Vereniging'. De naam van het



nieuwe kerkgenootschap luidde: Gerefor-
meerde Kerken in Nederland. Een deel
van de afgescheidenen ging niet mee met
deze Vereniging, rnaar bleef een afzon-
derlijk kerkgenootschap met behoud van
de naam Christelijk Gereformeerde Kerk.
In beide kerkgenootschappen werd de
Dordtse kerkorde gevolgd. Overigens wa-
ren niet alle rechtzinnigen in de Neder-
lands Hervormde Kerk meegegaan met
de Afscheiding of Doleantie, maar waren
binnen dat kerkverband gebleven.
Na dit algemene oyerztcht kan nu de aan-
dacht worden gericht op de ontwikkelin-
gen in Waddinxveen. 3)

De Afscheiding in Waddinxveen
Aanvankelijk vond de Afscheiding van
1834 hier in de regio betrekkelijk weinig
weerklank. De eerste gemeente ontstond
in november 1835 in Bodegraven en had
gedurende enige jaren tevens een regio-

nale functie. Dit hield in dat zij die mee-
gingen met de Afscheiding zondags te
voet of per boot naar Bodegraven moes-
ten om de kerkdiensten bU te wonen. In
1841 kwam er echter een Christelijk Af-
gescheiden Gemeente in Gouda en in ok-
tober 1849 bleek dit ook mogelijk in Bos-
koop. De Waddinxveners die het betrof,
werden in Boskoop ingeschreven, gingen
daar naar de kerk en kregen vandaar ook
pastorale zorg. Daarmee was een van de
drie Boskoopse ouderlingen belast. a) In
november 1852 deed in Boskoop ook de
eerste predikant zijn intrede. Dit was ds.
J.Ph. Sluijter die daar tot zijn emeritaat in
1895 is gebleven.
Het aantal afgescheidenen in V/addinx-
veen was in deze beginjaren te klein om
een eigen gemeente te kunnen stichten.
Omdat de tocht tweemaal per zondag
voor de kerkdiensten in Boskoop toch als
een bezwaar werd ervaren en men ook

Ds. J.Ph. Sluijter
stond lange tijd in

Boskoop. Hij heeft de
stichtíng van een

Gereformeerde kerk
in Waddinxveen sterk

bevorderd.
(fotocollectie:

Historische
Vereniging Boskoop)



een eigen kerkelijk leven miste, deed bak-
ker C. van der Star in het voorj aaÍ van
1866 het voorstel aan de kerkenraad in
Boskoop om een middagdienst in Waddinx-
veen te mogen houden. Voor de samen-
komsten wilde hij zijn huis in de Dorp-
straat ter beschikking stellen. In de dienst
zou een preek worden gelezen en men
hoopte dat zo nu en dan ook een predikant
zov kunnen voorgaan. De gemeente in
Boskoop die de Waddinxveners steeds in
vele opzichten steun gaf, stemde in met
het voorstel, maar stelde wel als voor-
waarde dat een ambtsdrager - een ouder-
ling - de preek diende te lezen. Dit laatste
was geen groot probleeffi, omdat een van
de ouderlingen van de Boskoopse gemeen-
te, de heer J. Poot, in Waddinxveen woon-
de. Voor de kerkdiensten op de zondag-
morgen bleef men voorlopig nog in Bos-
koop ter kerke gaan.

met deze middagdiensten en heeft dit
mogelijk ook meer mensen aangetrokken,
want al enkele maanden later deden de
afgescheidenen in Waddinxveen door tus-
senkomst en met steun van de gemeente
in Boskoop het voorstel aan de classis
Leiden te mogen overgaan tot het stichten
van een eigen gemeente. Op het verzoek
werd positief beschikt en vervolgens werd
op 22 november 1866 de Christelijke Ge-
reformeerd Afgescheiden Gemeente te
Whddinxveen geinstitueerd.
De ambtsdragers die daarna op 6 decem-
ber werden bevestigd, waren J. Poot en C.
van der Star, beiden als ouderling, en
Hendrik Asscheman en Adrianus van der
Geur als diakenen. Er was dan wel een
gemeente, maar deze bezat niets, geen
geld en geen kerkgebouw.
Toen de Hervormde gemeente in Waddinx-
veen de oude pastorie aan de Kerksffaat
publiek verkocht, was het Van der Star die

De Christelijke Gereformeerd Afge- eind 1866 het geld op tafel legde en eige-
scheiden Gemeente te Waddinxveen naar van het gebouw werd voor f 2.881,76.

Interieur van de toenmalige Chn Geref. Kerk te Boskoop waar de
Gereformeerden uit Waddinxveen aanvankelijk naar de kerk gingen.

(fotocollectie : Historische Vereniging Boskoop)
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Verslag van de stichting der gemeente te Waddinxveen in 1866
en de verkiezing van de eerste ambtsdragers. (Archief Geref. Kerk)

maakt voor zowel kerk als pastorie, ver-
huurde hij vervolggns aan de nieuw ge-
vormde gemeente voor / 132,15 per jaar.
Daarbij werd aangetekend: "zoolang zij
in staat is dezelve op te brengen". Toen de
kerkelrjke gemeente niet in staat bleek de
verbouwing en de inrichting zelf te finan-
cieren, was het weer Van der Star die dit
alles - zelfs de Bijbel op de kansel, het no-
tulen- en het kasboek - betaalde. De huur
werd hierdoor met slechts f 29,95 ver-
hoogd. Enige jaren later werd de kerk

eigenaar van het gebouw, maar het bedrag
van de hypotheek werd door de heer Van
der Star verstrekt.
De nieuwe gemeënte handelde voortva-
rend, want toen er in het voorj aaÍ van
186l naar schatting 15 belijdende leden
waren en de gemeente in totaal 150 tot
200 zielen telde, werd de classis toestem-
ming gevraagd een predikant te mogen
beroepen. Nadat de classis hiervoor toe-
stemming had gegeven, kon het beroepings-
werk aanvangen. In 1861 meende een
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tweemaal beroepen predikant nog te moe-
ten bedanken, maar in 1868 nam ds. V/.
Raman, woonachtig te Amsterdam, het op
hem uitgebrachte beroep aan en kon hij
op 1 november worden bevestigd. In 1869
werd op grond van de besluiten, genomen
tijdens de synode te Middelburg, ook hier
de naam gewljzigd in de Christelijke Ge-
reformeerde Gemeente te Waddinxveen.
De Doleantie van 1886 bracht in Waddinx-
veen geen nieuwe kerkscheuring teweeg.
Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door
de ontwikkelingen binnen de HervorÍnde
gemeente in ons dorp, waar de rechtzinni-
ge leer de overhand kreeg. 5)

De eerste predikant, ds.'VV'. Raman, die op
1 november 1868 aan de gemeente werd
verbonden, bleef maar twee jaar in Wad-
dinxveen. Daarna kwam medio 1871 ds.
W.J. V/Uenberg die tweeënhalf jaar bleef.
Zijn opvolger ds. N.J. Engelberts, die vljf
jaren de gemeente diende, kreeg te maken
met heftige discussies over het al dan niet

gebruiken van de Bijbel in de toen gang-
bare spelling. In de oorspronkelijk Staten-
vertaling van 163l kwamen verscheidene
woorden voor (wrjf, peerd, sweert, etc.)
die inmiddels in onbruik waren geraakt.
Het voornemen de Statenvertaling in de
nieuwe spelling in te voeren maakte ook
de dominee tot mikpunt van beledigingen.
Dit gebeuren bracht hem ertoe in l8l9
een beroep naar Uithoorn direct aan te ne-
men. De onrust in de kerkgemeenschap
heeft er vernoedelijk toe bijgedragen dat
pas drie jaar later een predikant, ds. C.J.I.
Engelbregt, het op hem uitgebrachte be-
roep aannam en vervolgens vier jaar in
Waddinxveen stond.
Na een vacature van anderhalf j aaÍ kwam
hier in 1888 ds. C. de Groot. Tijdens zijn
predikantschap kwam in 1892 de hier-
voor verrnelde samenvoeging - de Vereni-
ging van de Nederduits Gereformeerde
Kerken en het grootste deel van de
Christelijk Gereformeerde Kerk. Ds. De
Groot wilde zich echter niet daarbij aan-
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sluiten, maar zag er ook van af om te blij-
ven blj hen die de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk voorzetten. De standpunten
die hij inn&ffi, leidden uiteindelijk tot zijn
schorsing, maar wel wist hij een belang-
rijk deel van de leden van de plaatselijke
gemeente voor zijn zienswijze te winnen.
Met deze leden ging hrj verder als de

Christelijke Afgescheiden Gemeente te
Waddinxveen. Slechts ongeveer honderd
zielen vormden toen de Gereformeerde
Kerk te Waddinxveen. Toch kwam er weer
groei, want omstreeks 1900 telde de ge-
meent e 21 5 zielen, waarvan 132 belijden-
de leden. Deze groet zette zich door waar-
door in de kerk ruimtegebrek begon te
ontstaan.

Gereforrneerd kerkelijk leven in de
twintigste eeuw
De industriële activiteiten in Waddinxveen
droegen er toe bij dat velen van elders
zich hier vestigden. Door deze instroom
van mensen vertoonde ook de Gerefor-
meerde Kerk een geleidelijke groei. Ds.
'W.J. Smidt, die hier van 1930 tot 1948
predikant was, signaleerde dat negentig
procent van de gemeenteleden afkomstig
was uit de elf provincies, maar hij meldde
daar tevens bij dat dit geen tegenstellin-
gen veroorzaakte tussen de hier geboren
en de binnengekomen leden.
Tijdens de mobilisatie en de meidagen
van 194A was ds. Smidt opgeroepen als
legerpredikant. Hij werd in deze periode
vervangen door een kandidaat die hier als
hulpprediker dienst deed. In juni l94l
werd een aanklacht tegen de dominee in-
gediend, omdat hij de NSB zou hebben
beledigd. Waar deze onjuiste beschuldi-
ging vandaan kwam, is nooit duidelijk
geworden, maar mogelijk had er een in-
formant in de kerk gezeten die waarschrjr-
lijk niet goed had geluisterd. In ieder ge-
val vonden uitgebreide verhoren plaats,
die niets opleverden, waardoor de zaak
met een sisser afliep.
Grote indruk maakte eind september
L944 de executie van Toon Pille. Niet
alleen in het dorp, maar ook en vooral in

de Gereformeerde Kerk. Hij was van huis
uit onkerkelijk, maar had na catechisatie
te hebben gevolgd in april 1943 belijdenis
gedaan. Hoewel verscheidene leden van
de kerk betrokken waren bij illegale acti-
viteiten, lijken geen verdere gevangenne-
mingen te hebben plaatsgevonden.
De diaconie heeft zich vooral in het laat-
ste oorlogsj aar ingespannen om de gezin-
nen die dit nodig hadden, van voedsel te
voorzien. Ook werden voedselpakketten
opgestuurd naar hen die in Duitsland waren
tewerkgesteld. Overigens was dit alleen
maar mogelijk omdat anderen vooral
landbouwers - deze ter beschikking stel-
den.
Na de oorlog kreeg de Gereformeerde
Kerk aanvankelijk te maken met leden die
emigreerden. Hierdoor zakte het zielental
in 1941 onder de duizend, maar daarna
ging het aantal geleidelijk weer omhoog.
Dit werd niet alleen veroorzaakt door de
'geboortegolf' , maaÍ ook door de omvang-
rijke nieuwbouw die in het dorp werd ge-
realiseerd en voor een toestroom van bui-
tenaf zorgde. In 1962 overschreed het zie-
lental de dertienhonderd en in 1966 waren
er meer dan achttienhonderd gereforïneer-
den in ons dorp. Deze stijging maakte het
mogelijk over te gaan tot de vestiging van
een tweede predikantsplaats in 1964. In
hetzelfde jaar nog kwam ds. B. Koekkoek
die samen met de sinds 1948 hier werkza-
me ds. J. Snoey de herderlijke zorg voor
de gemeente op zich nam. Na het vertrek
van ds J. Snoey in 1968 dienden de vol-
gende predikanten de gemeente: ds. D.J.
Modderaar, ds. P. van den Berg, ds. P.A.C.
Bongers en dr. J.C. de Moor.

Vanaf 1969 waren twee kerkgebouwen
voor de erediensten ter beschikking, de
Kruiskerk en de Ontmoetingskerk. Betrek-
kelijk kort daarna kreeg de Gereformeer-
de Kerk te maken met een sterke terug-
gang in het kerkbezoek en ledental. In het
midden van de jaren tachtig werd het dui-
delijk dat met één kerkgebouw kon wor-
den volstaan. Na ampele overweging
werd besloten de Kruiskerk af te stoten en
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de Ontmoetingskerk te handhaven. Om
dezelfde reden werd ook het aantal predi-
kantsplaatsen weer teruggebracht naar
één. Toen in 1999 dr. J.C. de Moor met
emeritaat ging, werd er geen nieuwe pre-
dikant beroepen, maar naast ds P.A.C.
Bongers werd G.J. Martini als pastoraal
medewerker aangesteld. Als opvolger van
ds. Bongers is sinds september 2006 ds.

H.G. van Viegen werkzaam.

Het Samen op Weg (SOW) proces in
Waddinxveen
Tijdens de gezamenlijke synode - combi-
synode genoemd - verklaarden de Gere-
formeerde Kerken en de Nederlands Her-
vormde kerk in 'staat van hereniging te
zljn'. Daarmee gaven beide kerkgenoot-
schappen aan het proces van hereniging te
stimuleren. Deze ontwikkeling wordt aan-
geduid met de term 'Samen op Weg'.
In Waddinxveen werd deze wens tot sa-

menwerking eveneens gevoeld door de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Immanuëlkerkgemeente. Dit werd vervol-
gens meer geconcretiseerd in een 'Stap-
penplan L987-1992'. Dit plan beoogde 'in
een tijdsbestek van vijf jaar te komen tot
een intensieve samenwerking tussen de
beide kerken'. Kenmerkende elementen
uit het plan waren: de catechese vanaf
1990 gezamenlijk te geven; het jeugd-
werk volledig te integreren; een volledige
samenwerking te realiseren ten aanzten
van het diaconale werk, zending, wereld-
diacon aat en ontwikkelingssamenwer-
kirg (ZV{O); een aanvang te hebben ge-
maakt met een gezamenlijk pastoraat.
De realisatie van dit plan duurde echter
langer, waardoor e( geen vervolgplan kon
worden opgesteld. In de jaren negentig
ijverde een Samen Op Weg Raad (SOW-
Raad) voor een intensivering van de sa-
menwerking tussen de beide kerken.
Deze raad bestond uit vertegenwoordigers
uit de beide kerkenraden en werd ge-
steund door enkele werkgroepen. In janu-
ari 1998 resulteerde dit in een samenwer-
kingsovereenkomst, waarbij een Beperkte
Federatie Kerkenraad (BFK) werd inge-

steld. Aan deze BFK werden door de bei-
de kerkenraden alle activiteiten overge-
dragen die gezamenlijk konden worden
uitgevoerd.

In het midden van de jaren negentig ont-
stond er echter een nieuwe ontwikkeling
binnen de Nederlands Hervormde Kerk te
V/addinxveen. Een groep gemeenteleden
vond binnen de (centrale) Hervormde ge-
meente geen gehoor voor hun voorstellen
tot een andere inhoud en uitvoering van
de kerkdiensten. Dit bracht hen ertoe de
(confessionele) Hervorïnde Stichting'De
Rank' op te richten die zelf kerkdiensten
belegde, aanvankelijk in de Remonstrantse
kerk aan de Zurdkade en later in het Coe-
necoop College aan de Dreef. Nadat het
overleg met de (centrale) Hervormde ge-
meente was mislukt, zocht de stichting
contact met de lrnmanuëlkerkgemeente
voor een kerkelijke inbedding. Dit gebeur-
de in september 1998 . Deze ontwikkeling
hield in dat in de realisatie van de samen-
werking tussen de beide kerken dus nog
een derde partij werd betrokken, die bo-
vendien de wens te kennen gaf een eigen
herkenbare plaats te willen innemen. De
ambtsdragers zljn echter lid van de ker-
kenraad van de Immanuëlkerk en ook ma-
ken ambtsdragers sinds 1998 deel uit van
de hiervoor verÍnelde BFK.
In verband met de vereniging van de
SOW kerken tot de Protestantse kerk in
Nederland (PKN) is op grond van de per
1 mei 2004 van kracht zijnde kerkorde in
Waddinxveen een Protestantse Gemeente
(in wording) gevormd. De gemeente be-
staat uit de Hervormde Immanuëlgemeen-
te, de Confessioneel Hervormde gemeen-
te De Rank en de Gereformeerde Kerk.
Op 29 april 2004 werd daartoe een fede-
ratieovereenkomst getekend. Het samen-
werkingsverband bestaat uit drie wijkge-
meenten: Immanuëlkerk, Ontmoetingskerk
en De Rank. Binnen dit verband zal De
Rank fungeren als een wijkgemeente van
bijzondere aard. Sinds mei 2004 verschrjnt
het gezamenlijke kerkblad 'Kompas' en
vanaf het seizoen 2004-2005 wordt een
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Predikanten die de Gereformeerde Kerk te Waddinxveen dienden

(vanaf 22 november 1866 Christelijk Afgescheiden Gemeente,
sinds 1869 Christelijk Gereformeerde Gemeente, sinds 1892 Gereformeerde Kerk)

Naam: Vertrek:

W. Raman

ïV.J. Werjenberg

N.J. Engelberts

C.J.I. Engelbregt

C. de Groot

T. de Jager

E. Kropveld

E.H. Broekstra

J.J. Wielenga

'W. 
Veder

'W.J. Schmidt

D.C. van Lonkhuijzen (kandidaat)

J. Snoey

B. Koekkoek

D.J. Modderaar

P. van den Berg

J.C. de Moor

P.A.C. Bongers

H.G. van Viegen

G.J. Martini (pastor)

6 november 1870

28 december 1873

20 juli 1879

1 augustus 1886

2l april 1892

22 februari 1895
(datum overlijden)

29 apnl 1900

20 mei 1906

17 augustus 1924

2l april 1929

15 februari 1948

15 april 194A

15 mei 1968

19 december 197 6

I februari 1980

15 maart 1985

1 oktober 1999

23 mei 2003

heden

heden

Lijst van predikanten díe de
Gereformeerde Gemeente te Waddinxveen sinds de oprichting dienden

Aankomst:

1 november 1868

2 juli 1871

15 november 1874

6 augustus 1882

5 februari 1888

10 juni 1894

tZ juli 1896

28 juli 1901

28 juli 1907

22 maart 1925

23 februari 1930

15 oktober 1939

18 juli t948

l0 mei 1964

24 augustus 1969

15 mei 1977

l9 juli 1981

19 januari 1986

3 september 2006

I juni 1998
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gezamenlij k j aarboekj e uitgegeven .

Bij het verdere proces van samenwerking
tussen de wijkgemeenten zrjn niet alleen
de organisatorische en financiële z*en
van belang, maar gaathet vooral ook om de
eenheid van geest, waarbij de leden van
de samenwerkende gemeenten elkaar er-
kennen en herkennen als volgelingen van
de ene Heer. Van groot belang voor het
slagen van dit proces is de regelmatige
ontmoeting van elkaar in kerkdiensten,
Bijbelkringen, gespreksgroepen, vergade-
ringen, e.d.

De kerkelijke gebou\ryen
Het eerste kerkgebouw met de pastorieën
Zoals eerder al is aangegeven, was de
oude pastorie van de Nederlands HervorÍn-
de Kerk in 1867 in gebruik genomen als
kerkgebouw en als woning voor de predi-
kant van de Gereformeerde Kerk, die toen
nog de naam Christelijke Gereformeerd
Afgescheiden Gerneente droeg. Vanwege

de toename van het aantal leden moest het
gedeelte dat als kerk werd gebruikt, al in
1869 worden vergroot. Het bleef echter
een oud gebouw dat aan vervanging toe
was, maar vooralsnog liet de financiële
positie de uitvoering van grote bouwplan-
nen niet toe. In 1907 bleek de behurzing
van de predikant zodanig" gebreken te
vertonen dat een oplossing moest worden
gevonden. Het was het kerkenraadslid de
heer Dijs die op eigen kosten een plan liet
maken voor een nieuwe pastorie dat de
instemming kreeg van de kerkenraad. De
nieuwe pastorie kon aan de westzijde van
de kerk worden gebouwd, waarbij wel de
consistoriekarner en de keuken zouden
worden afgebroken. Het bouwplan werd
op 6 november 1907 ingediend bij de bur-
gerlijke gemeente die drie dagen later al
haar goedkeuring verleende. De aanbeste-
ding en het begin van de bouw verliepen
daarna eveneens vlot, want reeds op 5 de-
cember metselde de inmiddels hertrouw-
de weduwe Van der Star de eerste steen.

:À......

::it\Ni.
:l§llr-

,S,

Gereformeerde kerk aan de Kerhueg-West van 1867 tot 1925
(eerder Hervormde pastorie) - (fotocollectie: J. Oskam)
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Brief uit lg07 met daarin de aanvraag vtoor de boui
van een pastorie aan de Kerlcweg-West (SAMH te Gouda)

De predikant mocht dan wel een nieuwe
woning hebben gekregen, de bouw van
een nieuwe kerk echter bleef voorlopig
een wens. Toen in 1912 een gift werd ont-
vangen bestemd voor een 'bouwfonds ener
nieuwe kerk', was dit de aanleiding een
fonds in het leven te roepen en in l9l4
een bouwcommissie in te stellen. Het zou
evenwel nog ruim tien jaren duren voor-
dat een nieuwe kerk werkelijkheid werd,

omdat de Eerste'Wereldoorlog de plannen
doorkruiste. Het ruimtegebrek in de kerk
noopte tot tussentijdse maatregelen. In
l9l7 vond een kleine uitbreiding plaats
die vijftig extra zrtplaatsen opleverde. De
aanbouw kreeg in de volksmond als snel
de naam 'bedstee'.

De Kruískerk en de pastorie
Voor de locatie van de nieuwe kerk waren
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er drie mogelijkheden: bouwen op de 1o-

catie van de oude kerk, aan de Brugweg
of aan de Kerkweg naast het gebouw van
de toenmalige MULO. De locatie naast
het Mulo-gebouw kreeg al snel de voor-
keur, mede door de centrale ligging tus-
sen de 'Brug' en het 'Oude Dorp'. Ook de
keuze van de architect gaf de nodige strub-
belingen, omdat enkele leden van de bouw-
commissie bezwaar maakten tegen de
keuze van de zeer deskundige architect
die in Waddinxveen reeds vele gebouwen
had ontwo{pen. Het bezwaar betrof niet
zijn deskundigheid, maar het feit dat hrj
geen lid van de Gereformeerde Kerk was.
De bezwaarden die een gereformeerde
architect van elders, wensten, brachten de
zaak ook nog voor de classis (Gouda). Dit
leverde voor V/addinxveen weliswaar een
negatief onderzoeksrapport op, maar het
besluit werd niet gewijzigd en de hier
zeeÍ bekende P.D. Stuurman kreeg de op-
dracht voor het ontwerp. Er werd vervol-
gens gebouwd en op 11 september L925
kon de nieuwe kerk, de Kruiskerk, met
toren en luidklok, in gebruik worden ge-
nomen. De verdere groei van de gemeen-

Eerste steen
voor de
pastorie
Kerh,veg-
West
(foto: T. de
Kruijf)

te maakte het al in 1938 noodzakelijk twee
galerijen in de kerk te maken. 6)

Tijdens de oorlogsjaren werd in februari
T943 de klok in opdracht van de Duitse
bezetter uit de toren gehaald, waarvoor in
1949 een nieuwe klok in de plaats kwam.
Daarop werd toen een gedicht van de heer
Van Dam aangebracht, dat luidde:

I 943- I 949
De vijand kwam
De vijand nam

De klok uit deze toren
God sloeg met kracht

Des vijands macht
Lrf doe ik nu horen

De naoorlogse uitbreiding van Waddinx-
veen deed ook het ledenaantal van de Ge-
reformeerde Kerk (i.p.v. gemeente) stij-
gen waardoor de Kruiskerk te klein werd
en er moest worden uttgezien naar een
tweede kerkgebouw. Met de in gebruik-
neming van de Ontmoetingskerk - waar-
over hieronder meer - werd aan het einde
van de jaren zestig van de vorige eeuw

15



aan dit ruimteprobleem tegemoetgeko-
men.
In het begin van de jaren zeventtg werd
geconstateerd dat de toren van de Kruis-
kerk ernstige schade had opgelopen als
gevolg van weersinvloeden. De kosten
van herstel waren zodanig hoog dat daar-
van werd afgezien. Besloten werd de toren
te slopen en aan de voorztjde van de kerk
een uitbouw te maken die geschikt moest
zijn als garderobe en ontvangstruimte. De
klok kreeg een plaats aan de voorgevel
van het kerkgebouw. De toren werd tij-
dens de verbouwing van de kerk in I97 L

gesloopt.

De Gereformeerde Kerk kreeg in de jaren
zeventig en tachtig van de twintigste eeuw
te maken met afnemend kerkbezoek, te-
ruglopend ledental en oplopende kosten.
De kerkenraad zag zich daarom in 1992
genoodzaakt de Kruiskerk te verkopen.
Voor veel gemeenteleden, vooral bij hen
die in Waddinxveen waren geboren en ge-
togen, gaf dit grote emotionele problemeÍI.
Bij veel belangrijke momenten in hun

leven - doop, huwelrjk, belijdenis en kerk-
gang - had dit kerkgebouw een belangrij-
ke functie vervuld. Toch kon deze moei-
lijke beslissirg met goede argumenten
worden onderbouwd. Op zondag 28 juni
1992 vond de laatste kerkdienst in de
Kruiskerk plaats. Vanaf 1 juli daaropvol-
gend werden alle kerkdiensten in de Ont-
moetingskerk gehouden. Gelukkig bleef
de Kruiskerk als kerkgebouw in functie,
want de nieuwe eigenaar werd de Gere-
formeerde Kerk Vrijgemaakt te Waddinx-
veen.

Op foto's en ansichtkaarten is te zren dat
aan de oostzijde van de Kruiskerk een
fraaie woning heeft gestaan die enkele
decennia als pastorie dienst deed.
Na de ingebruikneming van de kerk in
1925 bleef de pastorie bij het 'Oude Dorp'
nog enige trjd in gebruik, maar na aan-
koop van grond bij de Kruiskerk werd in
192911930 daar een nieuwe pastorie ge-
bouwd. Toen ds. 'W.J. Smidt in 1930 het
beroep naar Waddinxveen aannam, kon
hij deze nieuwe pastorie betrekken. De

Ïfur.$*s+gr rxs,. $e,*ti,{ §e,.À o,'r p§11#.§. *t"§**§**" * }ss#,wsuer.*

Gereformeerde kerk - de Kruiskerk - aan de Kerhueg-Oost - (fotocollectie: HGW)
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Gereforrneerde kerk -
de Kruiskerk - na de
verbouwing in l97l
(fotocollectie: HGW)

Gereformeerde
(Kruis)kerk aan de

Kerkweg-Oost met de
in 1930 in gebruik
genomen pastorie

(fotocollectie: HGW)
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functie van het huis als pastorie liep in
1968 ten einde. Op 24 december van dat
jaar werd de woning formeel overgedra-
gen aan de gemeente Waddinxveen. Het
gebouw is nog tot 1981 in gebruik ge-
weest als woonhuis en toen gesloopt voor
de destijds voorgenomen verdere uitbouw
van de huidige Passage die uit het midden
van de jaren zeventig stamt.
De pastorie die in L929 werd gebouwd,
mag dan wel zljn verdwenen, de eerdere
pastorie uit 1907 aan de huidige Kerkweg
West (nr. 13) staat er nog steeds . Ze be-
hoort inmiddels tot de weinige nog aan-
wezige oudere gebouwen in Waddinxveen.
Gezien de stijl is dit pand zeker het be-
houden waard.
Sinds 1968 hebben de predikanten een
woning die in één van de woonwijken
staat en niet meer gekoppeld is aan een
kerkgebouw.
Na de Tweede Wereldoorlog kocht de
kerkelrjke gemeente in 1948 een stuk
grond achter de kerk om daarop een ver-
enigingsgebouw te plaatsen. Dit gebouw

Het Trefpunt aan de Stationsstraat
werd in 1950 in gebruik genomen. Sinds-
dien is het enkele keren verbouwd en
eveneens eind L992 verkocht. Het heeft na
verdere verbouwingen twee gescheiden
functies gekregen, namelijk als rouwcen-
trum en als zalencentrum.

De Ontmoetingskerk
Nadat in de jaren vijftig van de vorige
eeuw de Bomenwijk en de Victorwijk tot
stand waren gekomen, volgden in de
jaren zestig de Oranjewijk en de Vondel-
wijk en werd begonnen met de wljk
Groenswaard. Deze uitbreidingen van
V/addinxveen en daardoor ook de toena-
me van het ledenaantal van de Gerefor-
meerde Kerk bracht de kerkenraad tot het
voornemen een nieuw kerkgebouw te
stichten. Er werd in 1964 een commissie
voor de kerkenbouw opgericht en in 1965
kreeg het architectenbureau Fledderus &.

Roggeveen de opdracht een ontwerp te
maken. Dit ontwerp moest daarna worden
vereenvoudigd omdat de kosten te hoog

Pastorie Gereformeerde kerk aan de Kerla»eg-West van 1907 tot 1929 (foto: A. Bout)
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werden geacht. Inmiddels hadden enkele
leden van de bouwcommissie, die tevens
lid van de Ondernemerskring Industrieel
Contact V/addinxveen (ICV/) waren, in
gesprekken met rooms-katholieke colle-
ga's vernomen dat ook het bestuur van de
parochie Sint-Victor met eenzelfde acti-
viteit bezrg was. Uit daarna gelegde con-
tacten ontstond het plan te komen tot een
'interconfessioneel gebou'\ry'. In juni 1967
vonden gesprekken plaats tussen leden
van de Bouwcommissie en leden van het
rooms-katholieke kerkbestuur. De in \966
benoemde pastoor van de Sint-Victor pa-
rochie, J.A.M. Saulenn, die de opdracht
had meegekregen in V/addinxveen-Noord
een kerk te bouwen, besprak vervolgens
het idee met het bisdom Rotterdam. Daar
bleek men niet onwelwillend tegenover
het plan te staan. Nadat op 24 oktober een

volgend gesprek had plaatsgevonden,
schreef de pastoor op 3I oktober 1961
Hervormingsdag - een brief aande Bouw-
commissie van de Gereformeerde Kerk
en verïneldde daarin onder meer: '[. . .] of-

schoon de financiël e zijde van het yraag-

stuk belangrijk is, mag het zeker niet het
enige motief van samengaan zijn. Het
gezamenlijk gebruik is te waarderen als
positieve stap om kerken vertrouwd te
maken met elkaar'. Diverse bijeenkomsten
tussen de gereformeerden en de rooms-
katholieken hadden als resultaat, dat groen
licht werd gegeven voor samenwerking
voor de bouw en exploitatie. Voor dat laat-
ste zou een proefperiode van twee tot drie
jaar worden aangehouden.
Nadat desgevraagd de Nederlands Her-
vormde Kerk op 31 januari 1968 had mee-
gedeeld niet bij het project aan te sluiten,
kon aanbesteding plaatsvinden op naam
van de Gereformeerde Kerk. Gelet op de
afgesproken proeftijd werd het gebouw
geregistreerd als eigendom van de Gere-
formeerde Kerk. Later zou de helft wor-
den overgedragen aan de rooms-katho-
lieke Kerk. Op zondag 31 maart 1968
werd in beide kerken het voornemen tot
de samenwerking afgekondigd. Beide
kerkgemeenschappen bleken in te stem-

Verenigíngs gebouw' Het Trefpunt' omstreeks I 960 (fotocollectie : HGW)
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men met het voorstel. Op 6 april 1968
kon de eerste paal worden geslagen en na-
dat op 27 augustus de sleutels waÍen over-
handigd, werd op 30 augustus 1969 de
Ontmoetingskerk tngezegend door de bis-
schop van Rotterdàffi, mgr. M.A. Jansen.
De gereformeerden hielden op zondag 3l
augustus hun eerste dienst in de Ontmoe-
tingskerk.
De aldus ontstane samenwerking, die blij-
kens navraag door pastoor Saulenn bij het
Vaticaan uniek kon worden genoeffid,
werd in een notariële Akte van Samen-
werking vastgelegd. Het was het eerste
gebouw dat door samenwerking van pro-
testanten en rooms-katholieken tot stand
kwam. De overdracht van de onverdeelde
helft van het gebouw en de inventaris aan
de rooms-katholieke parochie kon pas

tien jaar later plaatsvinden, omdat de In-
spectie der Belastingen aanvankelijk niet
bereid was de overdrachtsbelasting te laten
vervallen. Dank zij de bemoeienis van
notaris J. in 't Hol is dit toen alsnog
gelukt.

Opvallend in de Ontmoetingskerk zijn de
glas-in-loodramen. Beide ramen zijn ver-
vaardigd door de V/addinxveense kunste-
naar Jeroen Dijkhuizen. Het horizontale
dwarsraam in de kerkzaal is het oudst en
stelt de overgang voor vanuit de chaos
naar rust en orde. Het verticale raam is

van recentere datum en is in oktober 1997
geplaatst. Dit raam ter hoogte van het li-
turgisch centrum heeft als thema het her-
stel van de verbroken band tussen hemel
en aarde. Dit verwrjst naaÍ het brandoffer
en heeft als connotatie het verhaal van
Abraham die zrjn zoon lzaàk offert. Cen-
traal in het raam is het rood van het vuur
zichtbaan De witte vlakken stijgen als
rook op naar de blauwe hemel. Onderaan
is het beeld als het ware geworteld in de
aarde.
In een rooms-katholieke kerk staat het
altaar centraal, in een protestantse kerk de
preekstoel. Door altaar en preekstoel van
precies dezelfde hoogte te maken werd
uitdrukking gegeven aan deze gelijkwaa,'-
dige positie. De aanwezige kanselbijbel is
een geschenk van de Sint-Victor parochie
aan de Gereformeerde Kerk
Bij het complex behoorde een kosterswo-
ning, maar sinds het vertrek van de laatste
full-time koster is de ruimte omgebouwd
tot jongerencentrum 'De Boemerang'.
Het gebouw is primair bedoeld voor alle
jeugdactiviteiten.

In 1 999 zrjn verbouwingswerkzaamheden
uitgevoerd aan de kerk om te kunnen vol-
doen aan de huidige (brand) veiligheids-
eisen. Tevens is het keukengedeelte gemo-
derniseerd, is een nieuwe CV-installatie
geplaatst en zijn de sanitaire voorzienin-

Ontmoetingskerk na de voltooiing in 1969 (fotocollectie: HGW)
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Interieur Ontmoetingskerk met orgel - (fotocollectie: HGW)

gen uitgebreid.
De beide kerkgenootschappen, die elk voor
de helft eigenaar zijn van het gebouw, heb-
ben de exploitatie ondergebracht de Stich-
ting Ontmoetingskerk (STOK), waarin
ook beide gelijk zijn vertegenwoordigd.
Het dagelijks beheer is toevertrouwd aan
een coördinator, die voor alle voorkomen-
de werkzaamheden in en rond de kerk
steunt op een vrijwilligersorganisatie. De-
ze steun strekt zich ook uit tot de zondag-
se erediensten.

Recente ontwikkelingen
Inmiddels tekenen zich enkele sombere
ontwikkelingen af rond het eigendom. Fi-
nanciële overwegingen en teruglopend
kerkbezoek nopen het bisdom Rotterdam
drie kerkgebouwen in de regio t.w. in
Gouda, Reeuwijk-Brug en Waddinxveen,
te sluiten. Daarmee komt voor wat betreft
Waddinxveen een einde aan de gezamen-
lijke exploitatie en beheer van de Ont-

moetingskerk. Vanaf 2008 worden door
de rooms-katholieke Sint-Victorparochie
al geen reguliere diensten meer in de Ont-
moetingskerk gehouden. Statutair is de
Gereforïneerde Kerk als eerste gerechtigd
het kerkgebouw over te nemen. Daarover
vinden momenteel onderhandelingen plaats.
De betrekkelijk jonge geschiedenis van
de Gereformeerde Kerk te Waddinxveen
geeft zowel opgang als neergang te zien.
Het samengaan met twee andere kerken
in de PKN geeft echter nieuwe uitdagin-
gen en mogelijkheden.
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Noten:
1) T"r beperking van de omvang van het artikel is volstaan met een literatuuropgave en

enkele verklarende noten. Het volledige notenapparaat is desgewenst te raadplegen bij de

redactie.
2) Met de woorden doleantie (= klaagschrift) en dolerenden wilde men tot uitdrukking

brengen dat men treurde over de staat van de Nederlands Hervormde Kerk en het valse
kerkbestuur.

3) Enkele gebeurtenissen beschreven in de volgende paragrafen werden eerder in dit tijd-
schrift gepubliceerd door I.N. Voorthuijzen-den Dekker. Voor deze herhaling is gekozen

om de samenhans in dit verhaal te behouden.
4) Waarschrjnlijk zij-n zij, die in Bloemendaal woonden - toen nog de zelfstandige gemeen-

te Broek -, verbonden gebleven met de gemeente in Gouda.
5) Ou". deze wijziging binnen de Nederlands Hervormde Kerk te W'addinxveen verscheen

al eerder (2000) een artikel van C. Neven in dit tijdschrift.
6) ftet oude kerkgebouw aan de Kerkweg(-West) werd verkocht en vervolgens omgebouwd

tot woonruimte.
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ARCHIE F SPRO KKE,LIN GEN
C.J.van Veen

In 2008 woedde op de pastorie van de St.
Victorkerk een hevige discussie over de
vraag of er op de toren van de kerk al dan
niet een haan als windwtjzer heeft ge-
staan. Deze discussie ontstond naaÍ aan-
leiding van het feit dat de torenspits van
de kerk in 2009 gerestaureerd zal worden
waarbij ook het torenkruis onder handen
genomen wordt. Van dit kruis is bekend

dat de V/addinxveense smid Dorus van
Embden het in 1880 'eigenhandig' heeft
gemaakt. Maar hoe zit dat met de haan?
Sommigen beweerden dat er nooit een
haan op de toren heeft gestaan, anderen -
betrouwbare ooggetuigen - wisten te ver-
tellen dat de haan lange tijd in de schuur
bij de pastorie opgeborgen heeft gelegen,
nadat hij bU een zeer harde najaarsstorm
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Met een hoogwerker wordt
het torenkruis van de toren

gehaald om gerestaureerd te
worden.

(foto: C.M.C. Boomers)

van de toren was gewaaid. Niemand van
die 'ooggetuigen' wist echter te vertellen
waar de haan gebleven is oftewel naar
zijn verdwijning kraait geen haan.
Bij toeval kwam ik in de archiefstukken
van de parochie een 'offerte voor vernieu-
wing van de torenspits' uit 1965 tegen die
een einde aan de discussie maakte. Een
van werkzaamheden zov bestaan uit het
naar beneden halen van de torenhaan om
deze te bekleden met dubbel torenblad-
goud waarna hij teruggeplaatst zou wor-
den. Tegelijkertijd zotr ook het torenkruis
opgeknapt worden.
Het werk werd niet aan de opsteller van
de offerte gegund. Vier jaar later werd
door een andere firma de torenspits onder
handen genomen wat geen succes bleek te
zijn Na een half jaar namelijk lieten bij
een hevige najaarsstorm delen van de ver-
nieuwde dakbedekking die uit singles be-
stond, los waarvoor de pastoor in een
brief van 12 november 1969 de firm a aan-
sprakelijk stelde. Er was nog meer schade
aan de toren die evenwel niet op de firma

verhaald kon worden. Mogelijk is bij die
storm ook de haan van de toren gewaaid,
hoewel sommige 'kenners' zeker menen
te weten dat de haan al eerder van de toren
was gevlogen.
Bij de aanstaande restauratie krijgt de
toren van de St. Victorkerk weer een haan
als windwijzer. Hij is door Tonny te Kop-
pel, koperslager te Eibergen, met de hand
gemaakt. Uit een roodkoperen plaat heeft
hij twee hanen gesneden die hij met de
hamer zodanig heeft bewerkt dat er een
bolle vorïn is ontstaan waarna hij beide
helften aan elkaar heeft gemaakt. Om
tegen weerinvloeden bestand te ztjn is de
haan daarna van bladgoud voorzien.
Als de restauratie van de toren medio
20A9 klaar is, zal de nieuwe haan zetelen
op het oude torenkruis zodat het heden en
het verleden elkaaÍ raken.

Bron:
archief van de parochie St. Victor te

Waddinxveen

-23



OI{OOIT GEDACHT'
DE, IJSCLUB VAN WADDINXYE,EN

C.J.Th. de Jong-Steenland

Met de schaatskoorts van januari nog in
de benen is het aardig om terug te kijken
naar het schaatsgebeuren in vroeger tlj-
den. Wat werd er in Waddinxveen georga-
niseerd en vooral: wie zaten daar achter?
Dat vroeg ik aan Piet Versluis, erelid van
'schaatsvereniging De Gouwe Streek'.
Hij was gedurende dertig jaar voorzitter
van de Waddinxveense lJsclub 'Nooit
Gedacht'. Terwijl de Schaatsvereniging
het meer van kunstijs moet hebben, ging
het bij de IJsclub 'Nooit Gedacht'uitslui-
tend om natuurijs, in ieder geval in de
beginperiode.

Oprichting lJsclub 1933
De lJsclub 'Nooit Gedacht' werd op 26
januari 1933, midden in de crisistijd, op-
gericht door een aantal heren uit Wad-

dinxveen. In januari van dat jaar was de
midden in het dorp gelegen Petteplas,
kortweg de Pette genoemd, dichtgevroren
en stroomden de mensen toe om er te
schaatsen. "En daar lag nu een pracht ijs-
vlakte zonder banen", staat in het notu-
lenboek bij de inleiding over het tienjarig
bestaan. "Een onzeq thans voorzitter der
vereniging (T. Ververs, red.), had, doordat
de Pette zwart zag van lieflrebbers voor
de ijssport, een plan bedacht om een hard-
rijderij voor werklozen te organiseren in
de vorm van levensmiddelen als prij zen.
Om het plan ten uitvoer te brengen moest
de heer T.Ververs zich toch in verband
stellen met medelieflrebbers, waarnede
hij spoedig succes had." De heren P. Al-
blas en J. Appel steunden de heer Ververs
meteen, waarna de heer Appel met een

..,.. 
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Opruimen van de baan jaren zeventig.
vlnr. Johan de Vries, Koos van de Wijngaard, Piet Versluis, Rinus Boere, Dirk Flier
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lijst de baan opging "om offers in ont-
vangst te nemen van ingezetenen van
Waddinxveen voor het houden van een
hardrijderij voor mannen." Er bleek 's

avonds zeventig gulden in kas te zgn en
honderd gulden in natura. Meteen de vol-
gende dag werd er met veel hulp een baan
aangelegd op de Pette, die kundig schoon-
gemaakt werd en versierd met vlaggen
van de buurtbewoners. Iedereen kwam
helpen en de saamhorigheid was groot.
"Eindeluk de middag brak aan en de deel-
nemers konden zich opgeven in de schuur
van de heer Van Gelooven. Om twee uur
begon de wedstrijd met 13 deelnemers en
buiten de hoofdpnjzen kreeg een ieder
nog een behoorlijk stukje spek en wat
erwten, flu om naar te watertanden." De

giften stroomden toe en een aantal heren
besloot dat er zo snel mogelijk een ijsclub
opgericht moest worden. o'Dat gebeurde
dan ook in het café van de heer Uitman
(nu café De Sport, red.), die deze zaal
gratis afstond. De aanweztgen, in totaal
63, waren allen bereid tot de op-bouw van
een ijsclub rnede te werken en gaven zich
allen als lid op", aldus het Weekblad voor
Waddinxveen bij het L1-jarig bestaan van
de ijsclub. Het bestuur werd samenge-
steld en bestond uit de heren J.Appel Sr.,
voorzitter; A.F. Alblas, secretaris; L.V/.
Versluis, penningmeester en als bestuur-
sleden C. Koren, P. Alblas, W.
Sleeuwenhoek, T. Ververs, P.H. van
Gelooven, Jac. Van Heezik, C.J. Fafiani,
H. Borman en L. Bonefaas.

26-
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De vereniging
Besloten werd het boekj aaÍ van de vere-
niging te laten lopen van mei tot mei. De
contributie zou één gulden per jaar bedra-
gen voor het hele gezin, inbegrepen kin-
deren der leden tot en met vijftien jaar.
Vanaf 24 januari tot 1 mei 1933 werd dit
bedrag bepaald op vijftig cent per lid.
In het jaarverslag van 1933 staat: "De
bedoeling van de vereeniging was althans
het oprichtingsjaar tot mei 1933 uitslui-
tend om levensmiddelen te laten rijden
zoodat den 25ste Januari een wedstrijd
was uitgeschreven voor Dames waaraan
37 Dames deelnarnen, wij hadden juist
die middag een sterke koude wind te
kampen maar buiten dat was de lieftreb-
berij voor de wedstrijd groot. Als winnaar
waren van deze wedstrijd M. Lonkhnrzen,
Mej . Zwanenburg, Mej. v.d. Flier, Mej.
van Reeuwijk, Mej. v.d. Stelt, Mej. Boere,
Mej. van der Starre en Mej. v.d. Berg.
Overigens ontving elke deelneemster I
Kg spek." De dagen daarna waren er wed-
strijden voor mannen boven de 16 jaar,
een hardrijderij voor paren (waaraan 32

paren deelnamen) en ook een wedstrijd
voor meisjes van 8 tot 11 jaa, en van 12
tot 15 j aar. Door het vele water op het ijs
en de slechte weersomstandigheden bU

die laatste wedstrijd waren de lijsten totaal
veffegend, zodat er geen prijswinnaars
bekend werden. Wel kregen alle deel-
neemsters twee pond rijst en nog een ver-
rassing. Alle pnjzen waren in natura,
meestal bestaande uit levensmiddelen, die
tn deze crisistijd goed van pas kwamen.
Al snel na de oprichting kwam het bestuur
er achter dat het grootste deel van de
Petteplas eigendom was van de Neder-
landse Spoorwegen. Die verhuurden het
water aan de Zuid-Hollandse Hengelaars-
bond (Z}JHB) in Den Haag. Vier bestuurs-
leden van de lJsclub gingen daarop naar
Den Haag voor een vriendschappelijke
bespreking met de voorzitter van de
ZHHB, die gratis het water aan de lJsclub
afstond.
In januari 1934 was het ledental al geste-
gen tot 3L3, in mei van dat jaar was dat
zelfs al 442, een groot succes dus.

,§

\\:

Korte baan 160 m. Jolanda den Ouden
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Vijftigiarig bestaan,

Het tweede seizoen
Secretaris A.F. Alblas doet bij het tienja-
rig bestaan beknopt verslag van alle acti-
viteiten. In het notulenboek lezen we:
"Het tweede seizoen zette weer prachtig
in, een gladde ijsvlak bracht ons weer op
de schinkels (= schaatsen, red.) en weldra
lag IJsclub Nooit Gedacht weer bij een
ieder voor in de mond om te vernemen
wat de plannen van het Bestuur waren.
Natuurlijk waren het weer wedstrijden
om levensmiddelen; op de banen die weer
keurig in orde waren gebracht wapperde
de Hollandsche driekleur en de gezellig-
heid was ook weer enorïn. Zoo van den
eerste dag af aan was het weer druk met
het boeken van nieuwe leden, ik mag niet
anders zeggen als dat het tweede seizoen
nog grooter succes is geweest dan het eer-
ste; want de band die onder Bestuur en

leden gelegd was werd steeds grooter en
hoewel de winter maar kort duurde, had-
den wij toch weer een groote sprong
vooruit gemaakt. Het Bestuur heeft na
den inval van de dooi zelf een Clubhuis
gebouwd op een stu§e grond wat het

eigendom was van de Ned. Spoorwegen.
Met eigen handen is dit gebeurd, een
ieder die het vak verstond heeft er een
steentje aan bijgedragen. Metselaars la-
gen de voet en de timmerlieden bouwde
zijn geheel, alles onder leiding van den
heer Bulder. Toen dit prachtig gebouw
klaar was, heeft den heer Hoogerdijk er
electries licht in gebracht en zoo hadden
wij door middel van den heer Hoogerdijk
bU ijs 's avonds licht op de baan en in het
Clubhuis."
Een van de leukste wedstrijden moet zijn
geweest de hardrijderij voor mannen met
kinderwagens, 's avonds op 18 december
1933, met maar liefst 82 deelnemende
mannen !

In de volgende seizoenen vroor de Pette-
plas niet dicht en daalde het ledental. Ge-
lukkig konden in 1931 weer 23 wedstrij-
den worden gereden en was het op de
baan als vanouds weer gezellig. De vere-
niging werd huurder van het water, tegen
een bedrag van f 7 5 per jaar, of / 60 bU

open winter (als er geen ijs lag). In de ver-
gadering van 2l april 1943 waren de in-
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komsten f 788,65 en de uitgaven / 392,9I,
wat volgens de notulen een batig
saldo van f 345,I4 opleverde. Op dat mo-
ment telde de vereniging 662 leden.

Wedstrijden
Soms kon er jarenlang niet op de Pette
worden geschaatst. Als het dan ineens flink
begon te vriezen, was iedereen meteen op
de been om de baan in orde te maken. Bij
9 cm ijs konden de palen geslagen wor-
den, bij 11 cm ging de baan open en wed-
strijden konden worden gereden als het ijs
13 cm dik was. Het moest immers een
flinke mensenmassa houden. Iedere mid-
dag kwamen er namelijk wel zeYen à

achthonderd mensen naar de wedstrijden
kijken. Begon het te kraken, dan stoof
iedereen weg.
Om te mogen meedoen met de wedstrij-
den moest je je aanmelden aan het loket
van het clubhuis. Leden betaalden in de
jaren vijftig daarvoor vijftig cent, niet-
leden een gulden.
Piet Versluis: "Bij de wedstrijden op de
Pette reden er steeds twee mensen tegen
elkaar. Had je bijvoorbeeld 32 deelnemers
voor een wedstrijd, dan werd er geloot
wie tegen wie moest rijden. Na de races
waren er 16 winnaars over. Die reden
weer twee aan twee tegen elkaar. Aan het
eind had je dan één winnaar. Natuurlijk
bemoeide het publiek zich ook altijd met
de wedstrijden. Soms scheelde het maar
heel weinig wie de winnaar was en dan
was het commentaar niet van de lucht." In
de jaren zeventig bestonden de prijzen uit
een geldbedrag, bijvoorbeeld f 100 voor

de eerste prljs, f 50 voor de tweede en

f 25 als derde prijs. Dit waren landelijke
bedragen. "Soms werd er gesponsord, bij-
voorbeeld door grote werkgevers als Joop
Baas en Joop Werkman en dan werd er
om hogere prijzen gereden. Maar ook de
Waddinxveense winkeliers lieten zich
niet onbetuigd en zorgden voor leuke prij-
zen. We hadden altijd veel schik met de
wedstrijden, er was een leuke, ongedwon-
gen sfeer, veel gezelligheid met muziek
erbij", mijmert Piet Versluis met enig
heimwee. "Dirk Flier was de baanveger,
ieder bestuurslid had zijn eigen werk, de
taken waren goed verdeeld. Een paar keer
is de baan door de brandweer onder water
gezet, vanwege de vele scheuren. Die ont-
stonden doordat er zoveel mensen op
stonden. 's Nachts vroor de boel dan dicht
en hadden we de volgende dag weer een
mooie, gladde baan."

Jaren zeventig
In de winter van 1976 werd er voor een
fiks bedrag materiaal gekocht. Lagen de
uitgaven in die jaren zo rond de f 900, nu
werd er voor f2553,95 aan materiaal uit-
gegeven. Kennelijk was het een en ander
aan vervanging toe.
In de zomer van 1979 werd er een trai-
ningsgroep opgericht, nadat het bestuur in
maart hierover al had gesproken. Veertien
personen gav en zich op voor de conditie-
training. De eerste paar weken kon getraind
worden op de atletiekbaan van Antilope,
maar al na een paar weken werd gebruik
gemaakt van een van de voetbalvelden
van V/SE. Daarnaast ging men regelmatig

IJSCLUB .NOOIT GEDACHT, ' WADDINXVEEN

Embleem lJsclub
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Het gehele bestuur in de jaren tachtig
Onder vlnr: Johan de Vries, Dirk Flier Piet Versluis, Jan de Redelijkheid;

staande vlnn Dirk Minnes, Peter van Gelooven, Koos v.d. Wijngaard, Rinus Boere,
Len Biesheuvel, Jan de Jong

op maandagavond schaatstrainingen doen
op De Uithof. DaaÍvoor moest bU de
KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaat-
senrijders Bond) een licentie worden aan-
gevraagd. De totale kosten voor een lid
van de trainingsgroep bedroegen f I20.
Dit bedrag bestond uit f 7 5 voor een

abonnement en f 45 voor de licentie van
de KNSB. In de zomefinaanden werd ook
een fietstraining opgezet: van april tot
augustus startte op donderdagavond om
zeven uur de trainingsgroep bij garage
'De Kouwe Hoek' aan de Zurdkade. In de

maanden daarna werd weer gerichte
schaatstraining gegeven.
Toen het bestuur ter ore kwam dat het
kleuterschooltje op de hoek van de
Esdoornlaan en de Kerkweg zou worden
afgebroken, stelde men zich op 11 sep-

tember 1979 middels een brief in verbin-
ding met de gemeente in de hoop dat het
gebouw behouden kon blijven. De IJsclub
gebruikte dat namelijk bij de wedstrijden
om stroom af te tappen en men wilde het

gebouw graag huren of eventueel overne-
men. De keet waarin het materiaal van de
club lag opgeslagen, was narnelijk in zeeÍ
slechte staat. Er vond wel een gesprek
plaats met de gemeente, maar helaas werd
het gebouw in het jaar erna toch gesloopt.
Op 1 januari 1980 telde de verenigin 9278
leden en was daarmee een van de grootste
ijsclubs van de regio.

tNooit Gedacht' versus tDe Gouwe
Streek'
Op 22 januari 1983 werd nog uitbundig
het vijftigiarig bestaan gevierd. Hiervoor
waren in de voorgaande jaren de nodige
reserveringen gemaakt. Eerst was er een
receptie in het Anne Frankcentrum, daar-
na een koud buffet voor ereleden en be-
stuursleden met hun echtgenotes. Om
acht uur begon de toneelvoorstelling
'Echtgenoot te huur' door de toneelvere-
niging VIOS uit Reeuwijk. Daarna werd
er gedanst.
In de daarop volgende jaren echter, nam
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het ledental gestaag af. Dit kwam onder
andere doordat er vele jaren geen goed
wedstrrjdrjs lag op de Pette. De trainings-
groep wilde graag meer gaan trainen op
kunstijsbanen, maar daar was vanuit de
vereniging geen geld voor, Er werden door
het bestuur al regelmatig bingo-avonden

Speldje van de lJsclub 'Nooit Gedachp',
eigendom van de heer P. Versluis

georganiseerd om de kosten van de trai-
ningsgroep te betalen.
Op 18 augustus 1986 werd daarom de
Schaatsvereniging 'De Gouwe Streek'
opgericht. De huidige voorzitter, Hans
Andela, wilde graag het contact met de
IJsclub 'Nooit Gedacht' herstellen door
middel van een gesprek met de twee
resterende bestuursleden Piet Versluis en
Dirk Minnes. Deze laatste overleed he-
laas op 11 juni 2004. Het laatste overge-
bleven bestuurslid, Piet Versluis, woonde
op 9 juni 2005 de ledenvergade.ing bU

van de Schaatsvereniging 'De Gouwe
Streek', waarin partijen tot overeenstem-
ming kwamen. Piet Versluis werd tot ere-
lid van deze vereniging benoemd. Hierna
stond niets meer de verdere afwikkeling
van de overdracht in de weg. In december
2A05 vond bij de Rabobank in Waddinx-
veen de overdracht plaats van het geld
(t € 2000) en de materialen van lJsclub
'Nooit Gedacht', die hiermee opging in
Schaatsvereniging 'De Gouwe Streek'.
Bedongen werd een deel van het geld te
gebruiken voor schaatswedstrijden van
schooljeugd op de Pette. Dat evenement
vond plaats op woensdag 7 januan 2009.
Maar liefst honderdtwintig scholieren
namen deel aan de voor hen door Schaats-
vereniging 'De Gouwe Streek' georgani-
seerde schaatswedstrijden. Er waren
medailles voor de prijswinnaars. Een hele
middag lang was de sfeer van vroeger
weer terug op het ijs van de Petteplas.

Bronnen:
archief lJsclub 'Nooit Gedacht'
archief Schaatsvereniging'De Gouwe
Streek'
Voor foto's van de schaatswedstrijden
op de Petteplas op 7 januari 2009 zie:
w w w. degou we streek. nUfotoalbum
De foto's en illustraties komen uit het
archief van de rjsclub 'Nooit Gedacht'
tenzlj anders vermeld.
Met dank aan: Piet Versluis, oud-voor-
zrtter lJsclub 'Nooit Gedacht'; Hans
Andela, voorzitter Schaatsvereniging
'De Gouwe Streek'
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