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V V OORD VOORAF

Ongetwijfeld heeft u in de krant gelezeÍr
over de discussie die in ons land over het
Nationaal Historisch Museum gevoerd
wordt. Die discussie gaat niet alleen over
de plaats waar het museum moet komen
maar ook over de wrjze waarop de ge-
schiedenis van ons land in dit nieuwe mu-
seum gepresenteerd zol moeten worden.
Voor de presentatie was het aanvankelijk
de bedoeling dat de canon die de commis-
sie Van Oostrom in opdracht van het mi-
nisterie van OCW heeft ontwo{pen, de
leiddraad zou worden. In deze canon van
Nederland komen belangrijke personer,
creaties en gebeurtenissen voor die samen
laten zren hoe Nederland is geworden
zoals het nu is.

Het initiatief van een landelijke canon
heeft navolging gevonden . Zo is er een
canon voor de geschiedenis van het
Groene Hart samengesteld en in de regio-
nale kranten heeft u mogelijk gelezen dat
ook Gouda een eigen canon heeft. Al deze
initiatieven ztjn genomen uit een zekere
onvrede over het feit dat kinderen onvol-
doende kennis van de geschiedenis van
ons land hebben als gevolg van het ge-
schiedenisonderwijs op de scholen. En
niet alleen bij hen ontbreekt het aan de
nodige kennis, ook bij volwassenen zljn
er leemten in de kennis van de nationale
en regionale geschiedenis.

Bij het samenstellen van een canon gaat
het over onderwe{pen - vensters - die ken-
merkend zin voor de geschiedenis van
het land, de regio, de stad of het dorp.
Hoe is het met uw kennis van de geschie-
denis gesteld? Laten we ons beperken tot
de lokale geschiedenis van Waddinxveen.
Als wij u de vraag voorleggen welke on-
derwerpen kenmerkend voor de geschie-
denis van onze woonplaats zljn, blijft u
ons dan het antwoord schuldig? Wellicht

zult u een aantal onderwerpen uit het be-
trekkelijk recente verleden noemen: de
groei van de gemeente na de Tweede We-
reldoorlog, de bloei en ondergang van de
meubelindustrie, de geschiedenis van het
winkelcentrum, etc. Bij een of meer van
deze onderwerpen bent u misschien per-
soonlijk betrokken geweest, maar gaan
we verder in de tijd terug dan bent u af-
hankelijk van andere bronnen dan 'per-
soonlijke ervaring'. U kunt naaÍ het Streek-
archief Midden-Holland gaan waar een
schat aan historische gegevens ligt opge-
slagen. Of u bladert in de bibliotheek in
de ruimte van het HOP de oude jaargan-
gen van 'Het dorp Waddinxveen'door om
tot de ontdekking te komen dat in de loop
der jaren veel onderwerpen uit de geschie-
denis van \Maddinxveen de revue gepas-
seerd zin.

Zouden we toch een canon van personetr,
creaties en gebeurtenissen van Waddinx-
veen kunnen samenstellen? Of ontbreken
er nog veel vensters? Het antwoord is aan
u. Wat zeker is, is dat een canon moet
gaan leven zodat er een affiniteit tot de
lokale geschiedenis ontstaat. Het HOP
levert hiertoe een positieve bijdruge even-
als het Historisch Genootschap. We zljn
op de goede weg.

De redactie
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STICHTING ME,UBE,LS TAT)
WADDINXYEE,N

C. J.Th. de Jong-Steenland

che te doordringen van het belang van een
meer gezamenlijk en gecoördineerd op-
treden en handelen, teneinde te voorko-
men dat - gelet op de plannen voor meu-
belboulevards in de regio - de Waddinx-
veense meubelbranche ernstige concur-
rentie gaat ondervinden. Ook de moeilijke
tijd die de meubelbranche doormaakt ten
gevolge van de economische teruggang is
ons inziens een reden tot gezamenlijke
actre." Verderop in het stuk wordt nog ge-
sproken van'een gemeenschappelijke
vijand', de plannen voor de meubelboule-
vards dus. In het advies staat verder , dat
"alle bedrijven uit de meubelbranche
(groothandel, detailhandel, tussenhandel,
meubelstoffeerderijen, meubelfabrieken
en toonzaien)" door het college uitgeno-
digd zullen worden om te peilen of men
voelt voor een gezamenlijke aanpak. De
gemeente kan een belangrijke rol vervul-
len en tevens als bindmiddel fungeren.
Zelfs eventuele financiële steun behoort
tot de mogelijkhedetr, voor een gezamen-
lijk meubelpaleis bijvoorbeeld. Hierover
was al eens overleg geweest met het ICW
(Industrieel Contact Waddinxveen) , maat
dat was toen een brug te ver. Tijdens de
opening van het Gouwe-aquaduct op 6
oktober 1981 had een aantal meubelzaken
al een soort beurs georganiseerd, maar dat
had geen vervolg gekregen.

Het begin
Het College van B&W reageert positief
en op 26 juli 1983 stuurt de gemeente V/ad-
dinxveen een brief naar alle zeyenenveer-
tig betrokken bedrijver, met een totaal
verkoopvloeroppervlak van 30.000 vier-
kante meter en ongeveer 300 werknemers.
Men wordt uitgenodigd aanweztg te zin
op maandag 29 augustus 's middags om
vier uur in de raadzaal om van gedachten
te wisselen over een plan van samenwer-

3-

Bij toeval kwam het Historisch Genoot-
schap Waddinxveen een plakboek onder
ogen, waarin krantenknipsels keurig ver-
slag doen van de wederwaardigheden van
de Stichting Meubelstad Waddinxveen,
die opgericht werd op l0 januari 1984,
rwim 25 jaar geleden alweer. Bij navraag
bleken er ook nog notulen bewaard te zijn
gebleven op het gemeentehuis. Andere
bronnen vermeldden de opheffi.ng van de
Stichting op 11 mei 2009. Reden genoeg
om eens in het nabije verleden van de

Waddinxveense meubelindustrie te duiken.

Het idee
Van oudsher bevinden zich in Waddinx-
veen veel houtverwerkende bedrijven, meu-
belfabrieken en meubeltoonzalen . Deze
ztjn ontstaan uit eenmansbedrijfies die,
mede door de gunstige ligging aan de
Gouwe, konden uitgroeien tot grotere be-
drijven. Begin jaren tachtig maakt de Wad-
dinxveense meubelbranche echter moei-
lijke tijden door. De verscheidenheid aan

bedrijven is groot, samenwerking onder-
ling is er nauwelijks en in de regio wor-
den plannen gemaakt voor meubelboule-
vards. Vooral deze laatste ontwikkeling,
die gesteund wordt door Gedeputeerde Sta-
ten, vormt een regelrechte bedreiging
voor de bedrijven in Waddinxveen. De
gemeente Waddinxveen erkent de moei-
lijke situatie en er worden plannen ge-
smeed om hieraan iets te doen. Het moet
toch mogelijk zijn om al die verschillen-
de bedrijven op één lijn te krijgen? Het
dorp telt al 700 werklozeÍr...
Wethouder van werkgelegenheid, M.
Kraaijestein, en C. Loose van de afdeling
Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening
brengen op 15 maafi 1983 over deze
kwestie een advies uit aan het College
van B&W. Volgens de heer Loose moet
het doel ztjn "de plaatselijke meubelbran-



king. Eenentwintig bedrijven zeggen toe
aanwe ztg te zljn, zeyen zeggen af . De rest
laat niets van ztch horen.
Uit de notulen van die vergadering, die
onder voorzitterschap van burgemeester
C.M. van der Linden stond, blijkt dat het
het gemeentebestuur er vooral om ging de

werkgelegenheid te behouden en zo mo-
gelijk te bevorderen. Als mogelijke acti-
viteiten worden aangegeven: verbetering
van het beeld naar buiten, Waddinxveen
promoten en gezamenlijke reclameacti-
viteiten ontplooien. Voorts het oprichten
van een informatiecentrum en het afstem-
men op stijl en soort van de meubelen. Er
wordt een werkgroep geformeerd waar-
van de heer G.Th.B. Mulleman (Van
Berkesteijn Meubelen) tot voorzitter
wordt benoemd en de heer C.A.P.M.

Loose tot secretaris.

De werkgroep
Er wordt meteen flink aangepakt. De ge-
meente zorgt voor de faciliteiten, dat wil
zeggen dat er ten gemeentehuize verga-
derd kan worden. De eerste vergadering
van de werkgroep vindt plaats op woens-
dag 28 september 1983 in het gemeente-
huis. Aanwezlg ztjn G. Mulleman, P.

Mulleman, R. Snijder, G. van Wijk, J.

Brink en C. Loose. Besloten wordt onder
andere "de aandacht primair op het pro-
motieaspect te richten" en daarvoor een
professioneel iemand in te schakelen. Dit
wordt de heer Franssen van Bureau Gold
uit Gouderak. Op 11 oktober geeft hij een
uiteen zettrng over de mogelijkheden op
dat gebied. De kosten heeft hU op f 15.000

*'' 
''t**.

Oprichting van de 'Stichting Meubelstad Waddinxveen' in de trouwzaal
vanhet gemeentehuis.Zittendvlnr.: CA.P.M.Loose,G.ThB.Mulleman,G.vanWijk,

P.C. Mulleman. Staand vlnr.: drs. J.C. Brink, J.B.van der Klugt, ER. Snijder.
Voor de tafel: notaris J. in ï Hol. (Weekblad voor Waddinxveen)
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De heer G.Íh.8. !lu11ema4, vertegenuoordiger van meubeltoonzaLen

levenead aan detalLlist (voorzitter van het stichtingsbestuur);

fr* heer Ë . A. F *t*. Loose , urerkra,am bi j de g€meente ïíaddinxveen

{eecretarie uan het stiehting*bestuur} ;

fr* heer fi,- ïFn,_HÀikr vertepefiwoordlg** tsonza3-en leverend &aR

coÍlgumenË {penníngmeester varl het sticlrtingsbestuur} ;

Fe heen dra , J *#. Brink, namens de Karner van KCIopï:andel voor

eíidden-tr{oll.arrÉ te Gcluda {hestuursf*d} ;

De heer P.C; Mu.Ileman, vertegenwoordiger van de meubelfabrikanten
(hestuurelfd] I

De heer { .F. vqÍL, dg,Ë,},qgH , werteg*rr}ro*rdÍger v&n tao*aalen

leverend &,an ÉËr?§ument {hestuur§f ld} ;

De heer E.R. Snijdgl vertegenwoordlger van tosnzalen teverend

aan consunent {besÈuurslid}.

Lijst bestuursleden van de 'Stichting Meubelstad Waddinxveen' (archief SMW)

begroot. De Kamer van Koophandel wil
dit bedrag fourneren, mits op 3I oktober
a.s. blijkt dat de bedrijven tegen een fol-
low-up - ook financieel - in begins el ' ja'
zeggefi.
Op 20 oktober stuurt de heer drs. J.C.
Brink, secretaris van de Kamer van Koop-
handel, een brief aan de 'Werkgroep Wad-
dinxveen Meubelstad' met de conceptsta-
tuten van de op te richten 'Stichting Wad-
dinxveen Meubelstad'. Uiteindelijk za| tn

de statuten als naam van de stichting staan:
' Stichting Meubelstad Waddinxveen'
Op 3l oktober is er een vergadering met
vertegenwoordigers van de in Waddinx-
veen aanwe zige bedrijven in de meubel-
branche, de werkgroep en twee vertegen-
woordigers van Bureau Gold, de heren
Franssen en Van Katwijk.Zi hebben goe-
de ideeen: het opstellen van een 'meubel-
route' door V/addinxveen, of het maken
van een 'meubelplattegrond'. Verder het
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1. Gouwe meubel

2. Baants Meubelen

3. Van Berkesteijn B.V.

4. B . V. Slaapkamermeubel en
voor de Randstad

Brugweg 2

Zui dkade 12-15

Wilhelminakade 69

Mercuriusweg 18

274\ KX

2747 JA

2740 NN

2741 TA

WADDTN)TVEEN

WADDÏNXVEEN

UIADDINX\IEEN

WADDINXVEEN

5. U.S. Meubelen P. Mulleman B.V. Mercuriusueg 3 2741- TB WADDINXWEN

6. "De Eiken Meubelmakers', van wijk B.v. wilhelminakade 26 ?741 Jv WADDINXVEEN

7. ldeubèlfabriek Hogenelst B.V. Kromme Esse 4a ?74! KP WADDINXVEEN

8. Meubelfabriek Appel B.V. Zuidkade 53 2747 JC WADDINXVEEN

Íi. G.Th, Jànmaat Klokkenfabriek zuidkade 183 2741 JJ I{ADDINXVEEN

10. Fa. P Vermeij & Zn. Zuidkade 95 2747 JE WADDINXVEEN

11, Hoogènboezem Meubeltoonzal.en ldilhelminakade 49-50 2741 JV WADDINXVEEN

12. MeubelioonzaaL Gebi. Bakker & Zn. Noordkade 157 , .2741. EZ IIIADDINXyEEN

13, Van der Linde & Zn. B.V. Dorpstraat 38 2742 AJ 9ADDINXVEEN

1.4. Lavo rugweg 6 . 2'/4L KG hIADDINXVEEN

15. Brulra MeubelfabrÍek Henegouwerweg 43 ' 274! KG WIDDINXVEEN

16. Fa. A.W. Muons Zuidkade f6}-f72 27At JJ WÀDDINXVEEN

17. Ind. en Hmdelsonderneming H. vermulm Zuidkade i.28 274! JH WADDINXVEEN

18. Meubelfabrièk P, vink Noordkade 82 2741 EZ WADDINXVEEN

Lijst van de deelneruende ondernemers (archief SMW)

ontwerpen van een algemeen herkennings-
vignet.
De volgende vergadering vindt plaats op
18 november bij Van Berkesteijn aan de

Noordringdijk. Vijftien bedrijven hebben
zrch inmiddels aangemeld, een paar heb-
ben de zaak nog in beraad. Er wordt be-
sloten door te gaan met de activiteiten en

deze concreet vorm te geven. Als verdeel-
sleutel voor vaststelling van de financiële
bijdrage per bedrijf wordt besloten het
aantal vierkante meters verkoopvloerop-
pervlak te hanteren. Per jaar zal elk be-
drijf een basisbedrag aan de op te richten
stichting betalen van f 1000. Dit wordt
het werkkaprtaal. Enkele bedrijven beta-
len f 500, omdat zrj minder belang heb-
ben. Verder wordt per vierkante meter ver-
koopvloeroppervlak f l0 bijgedragen. Voor
de eerste 1000 m2 verkoopvloeroppervlak
1007o, de tweede 1000 Ín2 7 57o , de derde
1000 m2 50Vo enzoyoort. Over deze ver-
deelsleutel zal op dinsdag 13 december

vergaderd worden in de trouwzaal van het
gemeentehuis. Op deze vergadering pre-
senteert Bureau Gold ztjn plannen en geeft
een tf\zrcht in de kosten.

Oprichting
Op 10 januari 1984 wordt de 'Stichting
Meubelstad Waddinxveen' een feit. Om
een langdurige verbintenis te symbotrise-
ren wordt in de trouwzaal van het ge-
meentehuis om elf uur de notariële akte
gepasseerd bij notaris J. in 't Hol. Het
bestuur zal bestaan uit de heren G.Th.B.
Mulleman, C.A.P.M. Loose, G. van V/ijk,
drs. J.C. Brink, P.C. Mulleman, J.B. van
der Klugt en E.R. Snijder (foto). Verder
zin bij de oprichting betrokken burge-
meester C.M. van der Linden, wethouder
M.J. Kraaijestein, de heer J.P. van Oosten
(ICW) en T. Hopmàn, voorzitter van de

Kamer van Koophandel. uiteindelijk doen
achttien bedrijven mee.
"Vergaderen deden we bij elkaar op kan-
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De expositie op de
(foto: Weekblad

eerste etage van het gemeentehuis
voor Waddinxveen, april 1984)

toor of in een toonzaal, ruimte genoeg,"
aldus G. Mulleman. "Het bestuur kwam
vier keer per jaar bijeen om de bestuur-
lijke zaken door te spreken, om de week
werden de lopende zaken doorgenomen.
Best intensief dus, want het moest alle-
maal gebeuren naast je gewone werk."
Het begink aprtaal bedr aagt f 100 .000 ,
mede door een subsidie van de gemeente
van f 10.000 die vlak na de oprichting
begin februari 1984 - wordt toegekend.
Tot de doelstellingen van de stichting
behoren onder andere het bevorderen van
de werkgelegenheid in Waddinxveen en
het promoten van Waddinxveen als vesti-
gingsplaats voor nieuwe bedrijven in de
meubelbranche.

Problemen
Krap twee weken na de oprichting onder-

neemt de gemeente Waddinxveen al actre,
want er zljn kapers op de kust. Er gaat op
23 januari een brief uit van het College
van B&W naar het College van Gedepu-
teerde Staten van Zurd-Holland over de
plannen voor een meubelboulevard in
Leiderdorp of Zoeterwoude. B&V/ plei-
ten ervoor dat deze meubelboulevard op
het nog te ontwikkelen bedrijventerrein
Coenecoop komt. Waddinxveen heeft im-
mers al een potentieel op meubelgebied.
Ook de 'Stichting Meubelstad Waddinx-
veen' stuurt een brief met dezelfde strek-
king naar Gedeputeerde Staten, evenals
de Kamer van Koophandel. Het mag alle-
maal niet baten, want een paar jaar later
(1986) komt Meubelplein Leiderdorp er
alsnog.
Verder komt Sanders Meubelstad - eigen-
dom van Wehkamp in het geweer. Ze
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overweegt de 'Stichting Meubelstad V/ad-
dinxveen' voor de rechter te dagen, want
ze is het niet eens met de naamkeus en
dreigt met juridische stappen. De Stich-
ting besluit toch de naam te handhaven,
omdat ze een belangenorganisatie is en
niet een commerciële instelling.
Dat de verhouding met de gemeente toch
niet altijd vlekkeloos verliep, blijkt uit een
ruzie die in de krant van 24 september 1985

breed is uitgemeten. De gemeente wei-
gerde toestemming te geven de winkels
op zondag 13 oktober open te stellen van-
wege de landelijke oktober(meubel)maand.
"Vanuit handel en industrie wordt oktober
gepropageerd als dé meubelmaand," al-
dus G. Mulleman in het Weekblad voor
Waddinxveen. "De internationale meu-
belbeurs van september is achter de rug
en nieuwe collecties worden gepresenteerd.
En zeker in zo'n maand is het zinvol om
een dag te hebben, speciaal gericht op de
activiteiten van Meubelstad Waddinxveen.
Want ik neem aan, of ik weet bijna wel
zeker, dat meubelboulevards in de regio
wel open ztjn " De gemeente blijft echter
bij haar besluit.

Acties
De eerste actie van de 'Stichting Meubel-
stad Waddinxveen' is meteen een groot
succes. Op Tweede Paasdag - maan dag 23

april 1984 - wordt een gezamenlijke Paas-

show gehouden, waar tiendurzend bezoe-
kers op af komer, onder wie veel Wad-

dinxveners. Er zrjn een groot aantal prij-
zen te winnen met de Paasactie 'Wie
helpt de Paashaas?', o.a. een reischeque
van f 7 50, een kleurentelevisie, diverse
radio's en een opblaasboot. Verder talrij-
ke troostprijzen.
Op 15 en 16 juni 1984, tijdens het Brug-
festijn, biedt de Stichting Meubelstad Wad-
dinxveen het bestuur van het Winkelcen-
trum Brug een muzikaal cadeau aan, frà-
melijk een optreden van de Leidse show-
en marchingband 'Kunst en Genoegen'.
Een bijzondere actie vindt plaats op maan-
dag 24 september 1984. Een oude Lon-
dense dubbeldekker vol journalisten be-
zoekt diverse meubelbedrijven in Wad-
dinxveen. Deze persmiddag valt zeeÍ in
de smaak.
In het raadhuis wordt een zithoek inge-
richt met uitsluitend ''Waddinxveense
meubelen'. Daar is ook een diapresenta-
tie. Er komt een oldtimer voor de recla-
ffie, er wordt een logo ontworpen, er komen
vlaggen in de kleuren geel/wit/b1auw,
vlaggenmaster, stickers voor de deelne-
mende bedrijven, briefpapier en een ad-
vertentie in de kranten. In hetzelfde jaar is
er een speciaal frankeerstempel van de
gemeente Waddinxveen, dat gedurende
een jaar op alle gemeentelijke post kan
worden gebruikt. De kosten ztjn evenwel
voor de Stichting. Wel wordt in 1985 door
de gemeente nog eenmalig een bedrag
van / 5000 ter beschikking gesteld.
In 1986 is er een grote Paasmeubelshow

' Stichting Meubelstad Waddinxv een

-8-
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met een slagzinnenactie waarvan de prijs-
uitreiking in mei is. Alweer een klapper!
In 1987 pakt de "stichting Meubelstad
Waddinxveen" pas goed uit: er wordt een

half miljoen gulden besteed aan promotie
en de net opgerichte reclamezutl bij meu-
belfabriek Van Stijn wordt gehuurd. Kos-
ten noch moeite worden gesp aard om de

Stichting te promoten. De bouw van een

woonarcade op bedrijventerrein Coene-
coop neemt steeds vastere vormen aan.
Het wachten is nog op een 'trekker' .Daar'
om worden er pogingen gedaan om het
Zweedse woonwarenhuis Ikea voor vesti-
ging in Waddinxveen te interesseren.

Opheffïng
Door allerlei omstandigheden zoals goed-
kope import vanuit lage lonen landen, werd
het voor de ondernemers in de meubel-
brance steeds moeilijker hun bedrijf voort
te zeÍten Ook maatregelen van hoger
hand zoals scholing en werktijdverkor-
ting maakten het voor de bedrijven er niet
gemakkelijker op. Het leidde op den duur
tot sluiting van steeds meer Waddinx-

veense bedrijven. De Stichting kampte
daardoor met een dalend aantal leden.
Door de overgebleven leden werden nog
wel activiteiten ontwikkeld zoals licht-
bakreclames binnen Waddinxveen, maat
het benodigde brede draagvlak nam door
het ledenverlies steeds verder af wat het
bestuur tenslotte deed besluiten de
Stichting op te heffen. Dat gebeurde op
11 mei 2009.

Bronnen:
Het plakboek van mevrouw A.M.
Mulleman van Berkesteijn dat zij voor
deze publicatie beschikbaar stelde,
waarvoor onze dank.
Weekblad voor Waddinxveen
Met dank aan de heer G.Th.B. Mul-
leman en aan mevrouw M. Boots-
Lustig, medewerkster bestuurssecreta-
naat van de gemeente Waddinxveen.

-10-



GEDE,NKTE KEN 1940. 1945
C.J. van Veen

Onmiddellijk na de bevrijding in mei 1945
werden overal in ons land gedenktekens
opgericht ter herinnering aan de oorlog,
de bevrijding, het verzet, de slachtoffers
etc. Het initiatief daartoe ging zowel van
particulieren als van gemeenten uit waar-
bij de spontaneïteit van de totstandko-ing
van het werk een grotere rol speelde dan
de vraag of het tot stand gekomen werk
artistiek verantwoord was. Dat laatste ver-
ontrustte de Kring van Beeldhouwers za
zeet dat ze Ln juni 1945 zich tot het Mili-
tatr Gezagrichtte met het yerzoek een voor-
lopig verbod tot het oprichten van oor-
logsmonumenten af te kondigen. Hun ver-
zoek was niet geheel vrij van eigen be-
lang, want velen hadden in de oorlog geen

opdrachten meer gehad, omdat zi zich
niet hadden aangesloten bij de Kultuurka-
mer. Over hun bezwaar tegen de 'wild-
groei' lezen we in het blad De Telex van
1 augustus L945 het volgende: "Zal deze
of gene uit het comité met een plannetje
of tekeningetje komen van een bankje of
een uitzonderlijk stuk metselwerk, afge-
zaagde onderwerpen van huldigingsblijken ?

Of met een modelletje door een dame van
zrjn kennis gemaakt 'wat toch zo btjzon-
der lief en aardig is ...' eÍl niets kost? Of
zal de rechte weg gevonden worden: ztch
te wenden tot een bekwaam kunsterraat,
fiaar aanleg en door ondervinding de aan-
gewezen man om de gevoelens van de op-
drachtgevers in het materiaal en de vorm-
geving van het monument te vertolken?"

Koninklijk Besluit
Het verzoek van de beeldhouwers werd
ingewilligd. Op 15 oktober 1945 werd bij
Koninklijk Besluit afgekondigd dat het
oprichten en plaatsen van oorlogs- of vre-
desgedenktekens op openbare plaatsen of
op van de weg af zrchtbare plaatsen alleen
mocht nadat het Ministerie van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen daaraan
goedkeuring had verleend. De minister

liet zrch adviseren door de Centrale Com-
missie die voor dit doel in het leven ge-
roepen was . Deze had op haar beurt ken-
nisgenomen van het standpunt van de
Provinciale Commissie waarvan er elf
waren ingesteld. Niet iedereen juichte de
'monumenten-stop' toe, omdat ze ervaren
werd als beknotting van de in L945 be-
vochten vrijheid. De maatregelen zouden
ook ten koste van de spontaneïteit gaan
waarmee de gedenktekens tot nu toe veel-
al tot stand waren gekomen. Men vreesde
dat het oprichten van een monument in
een ambtelijk circuit terecht zou komen.

Waddinxveens comité
In 1945 werd rn onze woonplaats een co-
mité gevormd om te komen tot stichting
van een gedenkteken als blijvende herin-
nering aan de achterliggende oorlogsjaren
1940-1945. Van dit comité was C. Hoo-
gencloorn sr de voorzittet, H.A. van Ber-
kesteijn de secretaris en K. van der Torren
de penningmeester. Om het gedenkteken
te bekostigen hield het comité op zaterdag
2I juli 1946 een geldinzameling waarvan
zlj verwachtte dat ze de benodigde drie-
duizend gulden bijeen zou krijgen gerren
"de bekende vrijgevigheid van Waddinx-
veen" . Ze had hiervoor een circulaire la-
ten drukken die huis aan huis verspreid
werd.

Het ontwerp
In haar circulaire schreef het comité dat
het ontwerp van het monument "in bekwa-
me handen" was . Ze had inderdaad eind
1945 begin 1946 contact opgenomen met
de Rotterdamse architect H. Sutterland.
Niet bekend is waarom het comité hem
had gevraagd om een ontwerp voor een
gedenkteken te maken. Sutterland (1889-
1965) stond vooral bekend als ontwerper
van huizen, kerken en overheids- en be-
drijfsgebouwen. Aanvankelijk werkte hU
in loondienst van architect P.G. Buskens
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in wiens schaduw hij lange tijd stond.
Toen hij circa 1920 een eigen bureau had,
noemde hij dit 'Bureau voor techniek en

schoonheid in woon- en bedrijfsbouw'.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Sut-
terland voor het comité een meer archi-
tectonisch dan een figuratief ontwerp maak-
te. Het hoofdbestanddeel van het gedenk-
teken bestaat uit een naald op een verho-
ging waarop van beneden flaaÍ boven de
jaafiallen 1945 en 1940 staan. Op de muur

Circulaire betrffin-
de de collecte voor
een gedenknaald
(archief parochie
,Sr. Victor)

daarachter zljn de woorden gebeiteld:
voor hen die vielen - van hen die bleven.
Aan de uiteinden van de muur zljn twee
schalen aangebracht. Een bijna gelijk ont-
welp zou Sutterland in L947 voor de ge-
meente Alblasserdam maken: een zutl, een
halfronde muur met twee offerschalen.
Het ontwerp werd op 14 oktober 1946 door
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen goedgekeurd, nadat de
Centrale Commissie en de Provinciale
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Commissie de minister positief geadvi-
seerd hadden. Eerder had het comité met
de Nederlandsche Spoorwegen overeen-
stemming bereikt over de plaats waar het
gedenkteken moest komen: hoek Kerk-
weg-Stationsweg. De grond was namelijk
eigendom van de Spoorwegen. De ge-
meente moest de afrastering van de toe-
gangsweg naar het station verplaatsen.
Omdat het een 'bouwwerk' boven vtjf-
honderd gulden betrof, had het comité de
goedkeuring van het Ministerie van Open-
bare werken en'Wecleropbouw nodig. De
materialen - kunstgraniet voor de naald,
2300 metselbakstenen en 600 straatstenen

- waren aanweztg, zodat de toestemming
op 26 maart 1947 kon worden afgegeven
Bi.j het in orde brengen van de benodigde
vergunningen had het comité veel steun
van de gemeentearchitect A.C. Kraneveld
gehad. Nu het ambteluk circuit doorlopen
was, kon P. Rehorst met de bouw van het
gedenkteken beginnen.

Onthulling en overdracht
Op 5 mei 1947 's middags om half drie
vond de officiële onthulling van het ge-
denkteken plaats. Volgens de versla gge-
ver van de Goudsche Courant woonden
circa 2500 mensen de plechtigheid bij die
na afloop diep onder de indruk naar huis
gingen. Onder hen waren vele genodig-
den zoals het College van Burgemeester
en Wethouders, de raadsleden, de gemeen-
tesecretaris, de leden van het Oranje-
comité, de leden van het comité herden-
kingsteken en nabestaanden van de oor-
logsslachtoffers. De heer Mastenbroek,
oud-v oorzrtter van het Oranjecomité,
opende de plechtigheid met een rede.
Nadat mevrouw Mumsefl, de echtgenote
van de burgemeester, het monument offi-
cieel had onthuld, werd het namens de
burgerij aan de gemeente aangeboden. De
burgemeester legde vervolgens een krans
bij het monument. Daarna volgden vere-
nigen en deputaties met het leggen van
bloemen terwijl de muziekvereniging Con-
cordia enkele koralen speelde. Tenslotte
sprak de heer Oudijk namens de familie-

leden van de oorlogsslachtoffers een
dankwoord, waarna twee coupletten van
het Wilhelmus werden gezongen.
In de gemeenteraadsvergadering van J met
aanvaardde de raad officie el zonder discus-
sie of hoofdelijke stemming het geschon-
ken monument wat inhield dat de gemeen-
te de zorg voor het onderhoud op zich nam.

Vragen
Sommige bewoners vroegen zrch af of de
jaartallen op de naald van het monument
in de juiste volgorde stonden. Het jaartal
1940 moest toch boven L945 staan, want
men leest toch van boven naar beneden.
De tweede vraag die men stelde, was of er
in de schalen bloeiende planten zouden
komen. Dat de burgers zich met deze vra-
gen beztghielden, kwam voort uit het feit
dat hun de symboliek die de ontwerper
beoogd had, ontging. Voor het aanbren-
gen van de j aartalLen had de architect de
obelisken van de Egyptenaren als voor-
beeld genomen. De ze rerkten als het ware
uit de aarde omhoog naar de hemel . Ze
konden steeds hoger gemaakt worden en
wilde men de mogelijkheid openhouden
om teksten toe te voegen dan moest men
met het aanbrengen ervan van beneden
naar boven werken. Ook de beide schalen
hadden een symbolische functie. Het wa-
ren offerschalen waarop dankoffers ge-
bracht werden. In dit geval bedoeld als
dank voor de bevrijding.

Zorg en onderhoud
In 1998 rapporteerde de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg dat het monument in
slechte staat verkeerde. Er was onder an-
dere sprake van betonrot en cementuit-
slag. Ook de punt van de obelisk stond
scheef. Ir. W. Kuyper adviseerde de ge-
meente de gedenknaald van goedkope
'wederopbouw-steen' te vervangen door
een monoliet van een lichtkleurige , maat
har,Ce natuursteen. HU deed tevens de sug-
gestie de restauratie gelijktijdig mee te
nemen met de bouw van het nieuwe win-
kelcentrum, dat toen bij de Passage ge-
pland was.
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De gedenknaald in volle glorie na de voltooiing op 5 mei 1947 - (fotocollectie: J. Oskam)
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De restauratie van het monument vond
uiteindelijk in 2007 plaars. Met behulp
van een zogenaamde vtjzeltechniek werd
het monument op hoogte gebracht en de

obelisk recht gezet. De treden werden in
originele staat hersteld en de offerschalen
vernieuwd.

Naam
In het persbericht dat de gemeente naaÍ
aanleiding van de restauratte van het mo-
nument in mei 2001 uitgaf, wordt het mo-
nument 'Poort der Bevrijding' genoemd.
Noch in de archiefstukken in het Streek-
archief Midden-Holland, noch in het dos-
sier van architect Sutterland in het Ge-
meentearchief Rotterdam komt deze
naam voor. Waarschijnlijk heeft de pers-
voorlichter van de gemeente de naam ont-
leend aan het boekje van Hans Geel 'Niet
ongemerkt voorbij' ( 1995). Bij nayraag
bij Hans Geel bleek dat hij de naam over-

genomen heeft uit het 'Monumentenboek
1940-1945'van W. Ramaker (1980). Omdat
in dit boek bronvermelding ontbreekt,
weten we niet hoe hij aan de naam 'Poort
der Bevrijding' is gekomen. Wellicht weet
een van onze lezers het.

Bronnen:
W. Ramaker e.a., Sta een ogenblik
stil. . . Monumentenboek 1940-1945 .

Kamper, 1980.
Gemeentearchief Rotterdam toegang-
snummer 391 archief architectenbu-
reau Sutterland
SAMH gemeente Waddinxveen ac 205
inv.nrs. 833 en 2124
Archief Parochie St. Victor te Waddinx-
veen
Goudsche Courant d.d. 8-5-1941
Weekblad voor Waddinxveen d .d. 4-3-
1998.

De gedenknaald anno 2010 (foto: T. de Kruijf)
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DE, NE,DE,RLANDSE
PROTE,STANTENBOND

TE, WADDINXYEE,N
T. de

Tijdens een redactievergadering in 2007,
waarin het voormalige rooms-katholieke
bondsgebouw in de Burgemeester Troost-
straat aan de orde louam, maakle de heer
C. It{even de overige redactieleden er op
attent dat dit verenigings gebouw een
voorganger had aan de Zuidkade. Dit ge-
bouw was eerder eigendom geweest van
de afdeling Waddinxveen van de I'{eder-
landse Protestantenbond, die er om-
streeks 1900 bijeenkomsten belegde. Hij
vermoedde dat de naam 'bondsgebouw'
niet zozeer verband hield met de verschil-
lende rooms-katholieke verenigingen en
bonden, die er onderdak vonden, maar
verwees naar de lt{ederlandse Protestan-
tenbond.
De gememoreerde opmerking vormt het
uitgangspunt voor een tweetal artikelen,
t.w. één over de lt{ederlandse Protestan-
tenbond in Waddinxveen en één over de
lotgevallen van het Bondsgebouw aan de
Zuidkade en de Burgemeester Trooststraat.
In deze aflevering wordt de Waddinx-
veense afdeling van de Bond beschreven,
terwijl in een volgende uitgave het bonds-
gebouw ter sprake zal komen.

De Nederlandse Hervormde Kerk in de
achttiende eeu\ry

De negentiende eeuw was een periode,
waarin zich grote leerverschillen voorde-
den binnen de grootste protestantse kerk
van ons land, de Nederlands Hervormde
Kerk. De meeste bestuurders en gezag-
hebbende theologen waren sterk beïn-
vloed door de ideeën van de Verlichting.
Volgens deze geestelijke stroming was de
mens 'zeet wel in staat ztchzelf en de
wereld rondom hem te verbeteren'. Een
deugdzaam leven was het streven, daarbij
'komt Jezus de hoogste eer toe, omdat hij

Kruijf

het voorbeeld van de ware deugd was' .

Ook meenden deze leden van de Her-
vormde Kerk, dat alleen binnen het pro-
testantisme een dergelijke visie gestalte
kon krijgen. De stromiog, die dit gedach-
tegoed uitdroeg, werd (en wordt) veelal
aangeduid als vrrjztnnig of modern. I )

Vele gewone kerkleden , maaÍ ook ver-
scheidene theologen en geleerden, wilden
daarentegen vasthouden aan de kerkleer
en de daarbij behorende belijdenisge-
schriften.Zrl kregen daarvoor in de eerste
helft van de negentiende eeuw echter niet
of nauwelijks de ruimte . ZIj werden
orthodoxen of rech tzrnmgen genoemd .

De eerste groep werd in het nieuwe Ko-
ninkrijk der Nederlanden geholpen door
het Algemeen Reglement, dat in 1816 bij
Koninklijk Besluit was vastgesteld. In dit
reglement werd een strakke hiërarchische
kerkstructuur vastgelegd, waarbij de le-
den verschillende bestuurslagen - (lande-
lijke) synode, provinciaal kerkbestuur,
classis, ring en (plaatselijk) een kerken-
ruad door de koning werden benoemd,
dan wel door coöptatié werden gekoze n.2)
In de kerkenraad, het laagste bestuursor-
gaan, dienden de ouderlingen te worden
'gekozen uit den achtingwaardigste, kun-
digste en voornaamste leden der gemeen-
te'. Het reglement liet geen ruimte voor
de behandeling van leergeschillen.
Met deze reglementering kwam de kerk
in feite onder toeztcht van de koning te
staan. In dat verband kwam er ook een
apartministerie. 3) Dit ministerie was voor-
al ook van belang omdat het beheer van
de kerkelijke goederen en de financtele za-
ken buiten de hiervoor vermelde organi-
satie bleven en door dit departement wer-
den behandeld. Door de geschetste orga-
nisatiestructuur was en bleef de kerkelijke
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leiding zowel op plaatselijk als landelijk
niveau in handen van een elite, die in het
algemeen een wtjztnnige leer aanhing.

Pas na het midden van negentiende eeuw
kwam als gevolg van de Grondwet van
1848 een scheiding tussen kerk en staat
tot stand. Het Algemeen Reglement werd
aangepast aan de nieuwe situati e, maar de

hiërarchische organisatiestructuur bleef
(tot 195 1).
In 1866 verviel tevens de functie van de ko-
ning als 'opperkerkvoogd' ,maar het duur-
de nog een paar jaar voor een andere re-
geling tot stand was gekomen. Het resul-
taat was echter dat voor het beheer van de
kerkelijke goederen en de tinanciën afzon-
derlijke organen in het leven werden ge-
roepen ,waarover de synode of lagere ker-
kelijke instanties geen zeggenschap had-
den. Op plaatselijk niveau waren kerken-
raad en kerkvoogdij twee afzonderlijke
organen. 4) In 1867 kwam ook een rege-
ling tot stand waarbij de plaatselijke leden
al dan niet via een zogenoemd kiescolle-
ge de leden van de kerkenraad mochten
kiezen. Bij de periodieke verkrezingen die
daarna plaatsvonden, bleek het kerkvolk
veelal de voorkeur te geven aan orthodoxe
kerkenraadsleden. Geleidelijk wfzigde de

samenstelling van vele kerkenraden van
vrtjzrnnig in orthodox. Een ander belang-
njk gevolg van de scheiding van het ker-
kelijke en burgerlijke bestuur was de ver-
dwijning van het collatierecht, waardoor
plaatselijke kerken ze_lfstandig predikan-
ten konden beroepen.)) De ruimte die de

orthodoxie door deze wtjzrgingen kreeg,
werd onder meer zichtbaar in de oprich-
ting van de (nog bestaande) Confessionele
Vereniging in 1864. Van deze vereniging
konden niet alleen predikanten , maaÍ ook
gewone kerkle,Cen lid worden.

De Nederlandse Protestantenbond
Als reactie op deze orthodoxe herleving
begonnen zij, die de moderne theologie
aanhingen , zich eveneens te groeperen.
Vanaf 1866 werden jaarlijks bijeenkom-
sten georganiseerd en in 1870 vond de

oprichting plaats van de Nederlandse Pro-
testantenbond (NPB). Het interkerkelijke
karakter komt duidelijk tot uitdrukking in
de doelstelling van de bond, die in eerste
aanleg omschreven was als: 'De Bond stelt
zich ten doel de handhaving en bevorde-
ring der evangelische vrijheid in de prote-
stantse kerkgenootschappen'. Op een later
tijdstip wordt de grens nog ruimer getrok-
ken en omschreef artikel 1 van de statuten
de doelstelling: 'Eene Vereniging van hen,
die willen samenwerken om de vrije ont-
wikkeling van het godsdienstig leven te
bevorderen , zo binnen de kring der kerk-
genootschappen als daarbuiten in Neder-
land en zrjn koloniën'
Vanaf de oprichting in 1868 tot omstreeks
l9l0 heeft de NPB een constante groei ge-
kend. Het ledental was in dat jaar gestegen
tot ongeveer 22.000. De leden behoorden
voor het overgrote deel tot één van de 160
lokale afdelingen, die de bond toen telde.
Van l9I0 tot 1920 bleef het ledental min
of meer stabiel , maar daarna begon een

1)

2)
3)

Met de hiervoor opgenomen aanhalingen zijn slechts enkele karakteristieken weergege-
ven en niet het volledige gedachtegoed van de wijzinnigen.
Coöptatie: de zittende leden kiezen zelf hun opvolgers.
De naam van het ministerie luidde voluit: 'Departement voor de zaken van den hervorm-
de en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch Katholijken'. Voor de laatsten
kwam er eveneens een departement.

4) Eerst met de Kerkorde ,un t95t is het beheer onder het kerkbestuur geplaatst. Op plaat-

-. selijk niveau kwam de kerkvoogdij zodoende onder de kerkenraad.
5) Collatierecht is het recht een geestelijke in een pastorale functie te benoemen. Dit was in

de Republiek, en aanvankelijk ook in het Koninkrijk in handen van de wereldlijke
bestuurders (ambachtsheren, stadsbestuurders, maar ook in sommige gevallen de stad-
houder/koning). Pas in 1922 verdween dit recht definitief uit de Grondwet.
Bron: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, p. 174.
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geleidelijke terugloop van zowel leden als
afdelingen. De NPB bestaat nog steeds en
telt met een zestrgtal afdelingen ongeveer
5.000 leden. Het landelijk bureau is geves-
tigd tnZwolle. Ook in onze regio kwam het
tot de oprichting van afdelingen van de
NPB. Dit gebeurde in Alphen aan den
Rijn, Ammerstol, Boskoop, Gouda, Haas-
trecht, Moordrecht en in Waddinxveen.
Al deze afdelingen zin inmiddels opge-
heven.

De groei van de interkerkelijke NPB is
beperkt gebleven, onder meer omdat aan
het einde van de negentiende eeuw een
groepering ontstond die ztch vooral richt-
te op de positie van de vrtjzrnnigen bin-
nen de Nederlands Hervormde Kerk. In
1904 leidde dit tot de oprichting van de
Vereniging van Yrtlzinnig Hervormden,
die na de oprichting van de Protestantse
Kerk in Nederland tn 2004 is omgevormd
tot de Vereniging van Ynjztnnige Protes-
tanten in Nederland.
Een klein deel van de vrqzrnnigen in de
Nederlands Hervormde Kerk is aan het
einde van de negentiende eeuw overge-
gaan naar de Remonstrantse Broederschap.
Het aantal leden van de Broederschap ver-
drievoudigde daardoor. De groepering
bleef desondanks klein en omvatte min-
der dan een procent van de bevolking. Het

gevolg was echter wel dat de rechtzinnig-
heid in de Broederschap, die tnZurd-Hol-
land nog aanwezigwas, vrijwel verd\Meen.

In het verdere van dit arttkel zal de aan-
dacht vooral zin gericht op de afdeling
van de NPB te Waddinxveen. Over het
ontstaan ervan heeft de heer C. Neven al
eerder mededeling gedaan, maar voor de
samenhang van het verhaal zal dit nog-
maals worden weergegeven.

De Nederlandse Protestantenbond te
Waddinxveen
De situatie in negentiende eeww
Ook in de Nederlands Hervormde Kerk te
Waddinxveen werden in een groot deel
van de negentiende eeuw doorgaans pre-
dikanten beroepen die tot de moderne
richting behoorden. Dit leidde tot een ze-
kere onvrede bij de meeste gemeentele-
den,maar die hadden,zoals hiervoor aan-
gegever, echter geen invloed op de sa-
menstelling van de kerkenraad en van de
kerkvoogdij. Een klein deel van hen was
meege gaan met de Afscheiding, maar een
groter deel bleef verbonden met de Neder-
lands Hervormde Kerk. Hoewel men lid
bleef van deze kerk, werden op de duur
toch afzonderlijke bijeenkomsten gehou-
den. Dit gebeurde in de tijd dat ds. W.H.
Luttenberg hier predik ant was ( 1871-
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1887). De samenkomsten werden belegd
door het bestuur der 'Evangelieverkondi-
ging'eÍr gehouden in de toenmalige 'Sluis-
jesschool'(op de hoek van de Nesse,
Oranjelaan en Noordkade). Als gevolg
van deze ontwikkeling preekte ds. Lutten-
berg in een vrijwel lege Brugkerk.
Nadat ds. Luttenberg was vertrokken, nam
de kerkenraad contact op met de leiders
van de groep Hervormden, die afzonder-
lijk bijeenkwamen. Bij dat overleg werd
duidelijk dat een terugkeer naar de Brug-
kerk mogelijk was, mits daar een recht-
zinmge predikant zotr worden beroepen.
In de kerkenraadsvergadering, waar dit be-
sproken en beslist zou worden, was ook
de kerkvoogdij uitgenodigd. Bij deze be-
spreking ontbrak echter de invloedrijke
president-kerkvoogd K. van der Torren
Kzn, die een moderne prediking voorstond
en zeker bezwaar zou hebben gemaakt. In
meerderheid stemden de aanwezrgen in
met het uitbrengen van een beroep op een

rcchtzinni ge predikant .

De predikant die vervolgens werd beroe-

pen, was ds. Ph. Peters uit Serooskerke
(Walcheren), die dit beroep naar Waddinx-
veen aannam. De diensten in de Sluisjes-
school werden beëindigd en de Brugkerk
stroomde weer vol.

De oprichting van een afdeling
Een groep vrij zinmge leden van de Ne-
derlands Hervormde Kerk was het niet
eens met de gang van zaken en bedankte
voor het lidmaatschap. Uit de lijst met na-
men valt op te maken dat vooral de elite
van het dorp de banden met de kerk ver-
brak. Bovendien was deze groep voor een
deel door familiebanden met elkaar ver-
bonden. Zrj die uitgetreden waren, wilden
de samenhang bewaren en richtten daar
toe een afdeling van de Nederlandse Pro-
testantenbond op. Op 1 mei 1889 werd de
oprichtingsbijeenkomst gehouden, waar
ds. (Jan) Herman de Ridder, remonstrants
predikant te Boskoop, de leiding had. Op
deze vergadering meldden ztch dertig
personen aan als lid. Het voorlopige
bestuur bestond uit de heren H. Alblas,
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L.F'. Hoogendijk en P.L. Laurusse. De
heer Laurusse werd secretaris en de heer
Alblas penningmeester. De laatste zou
meer dan twintig jaar de financiën behe-
ren. Enige maanden later werden 38 leden
geteld. Ook K. van der Torren Kzn sloot
zich met ztjn naaste familie aan bij de
nieuwe afdeling van de NPB. Eind 1889
werd de afdeling officieel erkend.
De afdeling wilde ook 'godsdienstoefe-
ningen en godsdienstonderwijs in vrij-
zrnntge geest' houden. Dit gaf in het
begin echter de nodige problemen. Het
verzoek om op de zondagmiddag samen-
komsten te houden in de Remonstrantse
kerk aan de Zurdkade werd afgewezen.
De oorzaak daarvan was dat de predikant,
ds. G. van der Pot, de laatste rechtzinnige
predikant binnen de Remonstrantse Broe-
derschap in Nederland was en niets moest
hebben van de vrij ztnnugheid. Hij wist te
bewerken dat het verzoek werd afgewe-
zen Vervolgens werd onderdak gevonden
in een 'herberg' .Dit was het 't Regthuis
op de hoek van de Kerkweg en de
Dorpstraat, waar de heer Niekerk de scep-
ter zwaaide. De eerste dienst vond plaats
op eerste Pinksterdag, 9 juni 1889, 's
avonds 'om 6_ ure'. Er kon nog een twee-
de bijeenkomst worden gehouden , maaÍ
toen zegde de 'roomsche eigenaar' de
huur op. Er werd een andere herberg
gevonden , maat de eveneens rooms-
katholieke eigenaar kwam op zrjn aan-
vankelijk toezegging terug en verhuurde
geen zaal aan de bond. Het was de pas-
toor, die ook weinig ophad met de vrij-
ztnnrgen en de beide eigenaren had be-
werkt. Het resultaat was dat de afdeling
voorlopig geen bijeenkomsten kon beleg-
gen.
Uiteindelijk was het de industrieel en het
oud-gemeenteraadslid L. Proos Hoogen-
dijk, vader van de voorzitter L.F. Hoo-
gendijk, die voor een oplossing zorgde.
Hij verkocht aan de afdeling een perceel
grond gelegen aan de Zurdkade. Het
gebouw dat daar veffees, kon op 1 6 maart
1890 officieel in gebruik worden geno-
men. De inwijdirg werd verricht door ds.

H.P. Schim van der Loeff, Remonstrants
predikant te Gouda. Volgens mededeling
zou er plaats zijn voor twee à driehonderd
personen.
De afdeling met aanvankelijk ongeveer
40 leden groeide geleidelijk in omvang
tot 54 in 1893. Daarna bleef het ledental
stabiel op ongeveer 50 tot 1900. In deze
jaren hield de afdeling godsdienstige bij-
eenkomsten, die door gemiddeld 26 per-
sonen werden bezocht . Daarnaast was er
een zondagsschool, die 50 leerlingen
telde. Ook werden een tot vier keer per
jaar leztngen gehouden , maar hoeveel be-
zoekers daar waren, is niet bekend. Tot
1898 was de afdeling ook vrijwel steeds
vertegenwoordigd op de j aaryergadering
van de bond.

Omstreeks 1900 was er echter een omslag
in het enthousiasme waar te nemen. Het
landelijke Hoofdbestuur berichtte in dat
jaar dat er uit Waddinxveen 'droefgeesti-
ge berichten' waren ontvangen. Er bleken
financiële problemen te zljn, maar ernsti-
ger werd geacht de verminderde belang-
stelling en de 'geringe opkomst bij de
godsdienstoefeningen' . Het ledental werd
in enkele jaren gehalveerd, terwijl ook
minder mensen de godsdienstoefeningen
bijwoonden. Het aantal leerlingen van de
zondassschool daalde naaÍ 12 in 1902.
Vermoedelijk stopte de school toen met
haar activiteiten, want er werd hierover
niets meer gemeld aan het hoofdbestuur.
Hetzelfde kan worden gezesd over de bij-
eenkomsten en de lezrngen. Van de afde-
ling te Waddinxveen werden na 1902 vrij-
wel geen activiteiten meer vermeld in de
landelijke verslagen.

Nadat achtereenvolgens de heren H.
Stam, F.A. van der Torren en J.M. van
Dulken één of meer jaren de functie van
secretaris hadden vervuld, werd dit in
1903 M. Kolkman. Hij vervulde deze
functie tot I9l2.In dat jaar gaf H. Alblas
het penningmeesterschap op en nam M.
Kolkman diens plaats in. De bekende
Waddinxveense hoofdonderwgzer van de
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Staat der veranderingen [...J gemeente Waddinxveen (SAMH inv.nr 1459)

Openbare school D(orp), C.C. Regt, werd
toen secretaris. Beiden bleven vermoede-
lijk tot de opheffing van de afdeling deze
functies vervullen. De genoemde jaarver-
slagen vermeldden echter niet de naam
van de voorzitter van de afdeling. Toen in
het jaarverslag over 1905 van alle afde-
lingen de namen van de leden waren
opgenomen, bleek het aantal leden in Wad-
dinxveen te ztjn geslonken tot 24. Er was
geen voorzitter, maar wel een tweede
voorzitter, F.A. van der Torren, die eerder
secretaris was. Ook vermeldden de jaar-
verslagen dat de afdeling beschikte over
een eigen gebouw, maar vanaf 1909 is de-
ze mededeling verdwenen.
Na 1900 raakte het gebouw aan de Zurd-
kade geleidelijk buiten gebruik als plaats

voor samenkomsten. In 1908 was het pand
'bij de week' verhuurd aan twee schilders.
De terugg ang in ledental en de hiervoor
reeds gesignaleerde financiële problemen
waren blijkb aar voor het bestuur reden
het onroerend goed van de afdeling te
verkopen. Bij een veiling, gehouden op
15 juli 1908, kwamen zowel het verga-
derlokaal, als enkele woningen, schuren
en land aan de Dorpstraat onder de hamer.
Het gebouw aan de Zuidkade werd daar-
bij eigendom van de Sint-Victor parochie.
Met de Waddinxveense afdeling van de
Nederlandse Protestantenbond bleef het
ook in de daarop volgende jaren kommer
en kwel. Het aantal leden zakte naar 16
leden in l9L0 en met een aantal van om-
streeks 15 leden wist de afdeling ztch nog
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ruim tien jaren te handhaven.
In de landelijke jaarverslagen werd tot
1916 alleen nog melding gemaakt van het
aantal leden en van de namen van de se-

cretaris en de penningmeester. Het lande-
lijk hoofdbestuur, die de ontwikkeling
volgde, berichtte in l9I7 ondenneer: 'Wad-
dingsveen deed dit jaar weer niets.' In
I9l8 vermeldde het Jaarboek dat de afde-
ling Gouda niets van zich liet horen en
voegde daaraan toe: 'Met Waddingsveen
is het dito'. Een jaar later werd deze op-
merking nog eens herhaald, maar vreemd
genoeg bevatte het verslag over 1920 de
mededeling , dat er twee openbare verga-
deringen waren gehouden, die overigens
maar matig waren bezocht. De landelijk
secretaris die op bezoek was geweest,
voegde daar wel aan toe: 'Er is in V/(ad-
dinxveen) voor maar weinig dingen be-
langstelling ,naaÍ ons bij een bezoek werd
meegedeeld . ZIj willen het daar wel ge-
looven.'
Het landelijke hoofdbestuur leek dan de
moed op te geven de afdeling overeind te
kunnen houder, want de secretaris meld-
de over 1922: 'En Waddingsveen kan, ge-
loof ik, ook wel worden uitgeboekt.' Ten-
slotte viel het doek, want in het jaar daar-
op werd meegedeeld, dat er vijftien afde-
lingen waren afgevallen , waaronder Wad-
dinxveen.

Het is opmerkelijk dat enkele andere afde-
lingen in de regio dan nog een tamelijk
bloeiend bestaan kenden. Zo had de afde-
ling Boskoop, die ooit meer dan honderd
leden telde , aÍ nog bijna 70. Haastrecht
telde er zelfs 97 , Alphen Il9 en Stolwijk
56 leden. Ook die afdelingen ztjnlater op-
geheveil, maar z|j hielden het langer vol.
Daarbij moet tevens worden bedacht, dat
bij de opheffing in die plaatsen men kon
teruggevallen op een andere vrtlzinnige
gemeenschap. Of dit voor de Waddinx-
veense afdeling ook gold, kan moeilijk
worden gezegd. WeliswaaÍ bood na 1906
de plaatselijke Remonstrantse kerk on-
derkomefl, omdat die toen wrjztnnig was
geworden , maar de drastische daling van

het ledental van de afdeling zette al enke-
le jaren eerder in, terwijl na genoemd jaar
het aantal leden bij de Remonstranten niet
opvallend steeg.
In de landelijke jaarverslagen werd bij
een teruggaand ledental van een afdeling
meestal een relatie gelegd met andere in
de betreffende plaats aanwezige vnjzinnige
gemeenschappen, maat ten aanzien van
Waddinxveen bleef deze opmerking ach-
terwege.
De opmerkingen van het hoofdbestuur
richting Waddinxveen geven de indruk
dat er sprake is van een zekere lauwheid
om het vrrjzrnnige gedachtegoed uit te
dragen. Dit zou kunnen inhouden dat in
ieder geval een deel van de leden niet
goed wist wat vrrjzinnig nu werkelijk
betekende. De oprichting van de afdeling
zov in dat geval meer een reactie ztjn op
het feit dat men - de elite - de regie in de
plaatselijke Nederlands Hervormde kerk
was kwijtgeraakt.
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