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V VOORD VOORAF

Op 19 januari hield Gé Vaartjes voor de

leden van onze vereniging een Lezrng over
de boeiende figuur Herman de Man. Als
geen ander kende De Man het leven van
de plattelandbewoners in de Lopiker- en

de Krimpenerw aard, een gebied waar hij
als kind al rondzwierf, samen met zin
vader die met zrjn handeltje in mollen-
vellen en tweedehands spullen langs de

deuren trok. Hij genoot niet alleen van de

verhalen die hij dan hoorde , maar ook van
de bijzondere figuren die hU onderweg
tegenkwam. Hij heeft hen en hun ver-
halen vastgelegd in boeken, waarv an Het
wassende water de bekendste is. Wie het
heeft gelezen of de verfilming ervan heeft
gezien, weet dat deze wereld van voor de
Tweede Wereldoorlog voorbij is. De eeu-
wenoude boerderijen in de Waarden ztjn
woonboerderijen geworden, vaak bewoond
door stedelingen die als vreemdelingen in
het oude landschap wonen, los van de
oude verhalen en tradities.

Is dit lot niet elk dorp of streek in de ver-
stedelijkte randstad overkomen? Ook
Waddinxveen? Na de Tweede Wereldoor-
log is ons dory een forensengemeente ge-
worden met grote nieuwbouwwijken
waar mensen uit de ons omringende ste-
den zin gaan wonen, wat enerzijds een
verrijking is, maar anderzijds een ver-
vlakking van het eigene heeft meege-
bracht. Het zoeken naar het eigene kan in
sommige gevallen een speld in een hooi-
berg zljn. Moeten we die speld zoeken in
oude geschriften op het archief waarin
soms in getuigenverklaringen een dialec-
tisch woord opduikt? Of in de bundel Het
dialect van Gouda van A.P.M. Lafeber
waarin een enkel 'Waddinxveens' woord
voorkomt zoals 'het weije'. Als er in ons
dorp nog mensen ztjn die het dialect
spreken, dan klinkt dat niet meer zoals het
voor de Tweede Wereldoorlog heeft ge-

klonken. Het heeft steeds meer raakvlak-
ken met het Algemeen Nederlands gekre-
gen.

Het eigene van een dorp is meer dan het
hebben van een dialect. De wij ze waarop
in een relatief gesloten gemeenschap
werd geleefd, bepaalde in hoge mate het
karakteristieke van een dorp. Sociale,
economische en kerkelijke verbanden
gaven aan het dorp de 'couleure locale'
die Herman de Man zo treffend in ztjn
boeken wist op te roepen. Voor ons do{p
waren die verbanden er ook en misschien
zrjn er onder de lezers van ons blad nog
mensen die daar zelf over kunnen ver-
halen of het nog uit overlevering weten.
ZIj kunnen wellicht vertellen of er voor
de Tweede Wereldoorlog nog een- of
tweekamerwoningen waren, hoe de werk-
omstandigheden in de meubelindustrie
waren, op welke wij ze de spaarzame vrije
tijd werd doorgebracht en niet te vergeten
hoe het verenigingsleven bloeide.

De belangstelling voor gegevens die ver-
kregen zljn uit mondelinge bronnen, is de
laatste decennia onder de historici sterk
toegenomen. Ze staat bekend als oral his-
tory en kan in combinatie met gegevens
uit schriftelijke bronnen een beeld van
een gemeenschap in een bepaalde periode
oproepen. Een voorbeeld hiervan is de
geschiedenis van de Waddinxveense oor-
logsslachtoffers, vastgelegd door Hans
Geel en op internet te raadplegen.
Het aantal mensen dat het Waddinx-
veense leven van vóór de Tweede Wereld-
oorlog heeft gekend, wordt steeds kleiner.
Het is vijf voor twaalf als we hun ver-
halen voor de komende generaties willen
vastleggen' 

De redactie
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DE OUD GEREFORMEE,RDE
GEMEENTE IN WADDII{XVE,EI\

J. Hak en C.J. van Veen

Wie van Gouda over de Kanaaldijk naar
Waddinxveen rijdt, ziet ter hoogte van de

brug naar de Apollolaan aan de overzijde
van het water een fraai, betrekkelijk nieuw
kerkje staan. Het behoort toe aan een ker'
kelijke gemeente die al meer dan honderd
jaar haar wortels in Waddinxveen heeft
en deel uitmaakt van de Oud Gerefor-
meerde Gemeenten in I'{ederland. Zij kent
landelijk een bewogen geschiedenis
waarvan een zekere kennis nodig is om
een beter beeld van de Waddinxveense
gemeente te vormen.

Voorgeschiedenis
In de achttiende eeuw groeide onder in-
vloed van de Verlichting in de Gerefor-
meerde kerk het aantal opvattingen dat af-
week van de officiële leer die gebaseerd
was op de Bijbel en de daarv-an afgeleide
Formulieren van Enigheid. 1) Deze af-
wijkende meningen gaven ruimte voor
een andere benadering van God als het
Opperwezen, en Jezus Christus die be-
schouwd kon worden als een voorbeeld
voor een deugdzaam leven. Deze visie
vond vooral ingang bij de meer ont-
wikkelden van het protestantse volksdeel.
Zij uitten zrch ook tamelijk denigrerend
over hen die een mindere ontwikkeling
hadden genoten.
Na het ontstaan van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1815 legde Koning Wil-
lem I in 1819 deze kerk een Algemeen
Reglement op en gaf haar de naam Neder-
lands Hervormde kerk. Het reglement
betrof vooral de organisatiestructuur van
de kerk, maaÍ was vaag over de leer. Aan
de gemeenten werd tevens opgedragen in
de erediensten zowel psalmen - volgens
de berijming van ll73 als liederen te

ztngen uit de Evangelische liedbundel die
in 1807 was ingevoerd.

De Afscheiding
Hoewel na de invoering van het regle-
ment elders al eerder leerstellige bezwa-
ren naar voren waren gebracht, ontstond
in 1834 in Ulrum een duidelijk conflict.
Dat leidde tot afzetting van de plaatselijke
predikant ds. Hendrik de Cock, die zich
vervolgens in dat jaar met een aantal
medestanders afscheidde van de Neder-
lands Hervormde kerk. Deze afgescheide-
nen beschouwden zrch als de voortzetting
van de Gereformeerde kerk. Zij wilden
dan ook deze naam gebruiken, maar dat
stond de overheid niet toe. Omdat zrj voor
het houden van bijeenkomsten geen toe-
stemming kregen van de plaatselijke
overheid, werden de door hen belegde
bijeenkomsten als illegaal beschouwd.
Op grond van het strafwetboek werden de
leiders bestraft met geldboetes en soms
met gevangenisstraffen. Na enige jaren
kwam er wel toestemming om bijeen-
komsten te houden, maar dan moesten zf
als kerkgenootschap een andere naam
aannemen. Gevolg gevend aan deze voor-
waarde kwam in 1839 te Utrecht een
eerste gemeente tot stand, die de naam
Christelijk Afgescheiden gemeente droeg.
Verscheidene andere gemeenten volgden
dit voorbeeld, maaÍ een aantal weigerde
en noemde zich Gereformeerde Gemeen-
te(n) onder het Kruis, ook wel Kruisge-
meente(n) genoemd. In 1869 vonden de

Christelijk Afgescheiden gemeenten en
een deel van de Kruisgemeenten elkaar en
ontstond de Christelijk Gereformeerde
kerk die in 1870 officieel werd erkend.
Een aantal Kruisgemeenten had zich even-

1) De Formulieren van Enigheid bestaan uit
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse

de Nederlandse Geloofbelijdenis, de
leerregels.
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wel hierbij niet aangesloten.

f)s. Ledeboer
Een bijzondere ontwikkeling deed ztch
voor in Benthutzen. Hier werd in 1838
Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer,
die in 1808 in Rotterdam geboren was,
predikant van de Nederlands Hervormde
gemeente. Daar bleek hij een pastoraal
zeer betrokken predikant te zljn, die al

Kleding die tot in de twintigste eeuw
door de dominee in de Oud Gerefor-

meerde Gemeenïe werd gedragen
( colle ctie : mus eLrm Catharijne conv ent

te Utrecht)

snel na zljn aantreden afstand nam van de
moderne ideeën in de kerk. Hij verwierp
het Algemeen Reglement en kon zrch ook
niet vinden in de gezangenbundel. In
november 1840 gooide hij de bundel van
de kansel om ze veÍvolgens samen met de
reglementen te begraven in de tuin van de
pastorie. Voor deze daad werd hij vervol-
gens aangeklaagd en in januari 1841
afgezet als predikant van de Nederlandse
Hervormde Kerk.
Hij bleef echter preken en de ambten be-
dienen en werd daarom verschillende ke-
ren veroordeeld tot het betalen van een
boete. Omdat hij meende geen misdaad te
hebben begaan, weigerde hij betaling en
dat leverde hem anderhalf jaar gevan-
genisstraf op. Als rondrerzend prediker
stichtte hij in verschillende plaatsen een
gemeente. HU overleed in 1863.

Ledeboerianen in Waddinxveen
Ook in Waddinxveen waren volgelingen
van ds. Ledeboer. De oudst bekende plaats
waar zij aan het einde van de negentiende
eeuw voor hun diensten bijeenkwamen,
was de boerderij van W. Hoogerbrugge
aan de Zuidkade. De boerderij stond op
de plaats waaf nu de Apollolaan begint,
ten westen van de Alpherwetering. Hoo-
gerbrugge was bij deze diensten de voor-
ganger. Op 2 september 1894 werd de
gemeente geïnstitueerd door ds. David
Janse van de Ledeboeriaanse gemeente te
Middelburg.
Later vond de gemeente een onderkomen
in een gebouwtje aan de Zutdkade nr.
I59 dat oorspronkelijk diende als
opslagplaats van het metselbedrijf van
Cornelis Alblas. Dochter Gesiena (1861-
\922) die van de Remonstrantse kerk naaÍ
de Ledeboerianen was overge gaan, had
het samen met een huisje dat erbij stond,
in 1904 uit de erfenis van haar vader
verkregen. Zi stelde de opslagruimte ter
beschikking van de Ledeboeriaanse ge-
meente, maar bleef wel eigenaar.
Verboom beschrijft in 1983 in zrjn boek
Waddinxveen 750 jaar het gebouw als
volgt: 'Het is aan de voorgevel nauwelijks
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Het kerkpand aan de
Zuidkade met de ver-
nieuwde gevel van
19s4

Zij gevel van het kerk-
pand aan de Zuidkade
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Het interieur van het I

te zien dat er een kerkgebouwtje achter
staat. Het heeft van binnen een geheel
houten betimmering met een gewelfde
zolder. Het bfzondere van deze betim-
mering is dat die nooit werd geverfd.
Door de jaren heen heeft het hout daar-
door een warme kleur gekregen, wat aan
het interieur een apafie bekoring geeft'.
Waarschijnlijk heeft Verboom niet de oor-
spronkelijke gevel aangeduid, maar de
gevel die in 1954 de oude had vervangen.
Het lange en slechts drie meter en zestig
centimeter brede gebouw liep van de
Zurdkade tot aan de Alpherwetering. De
inrichting was sober: twee rijen van elk
drie stoelen breed met een pad in het mid-
den, waar voorin een houten katheder was
geplaatst. Aanvankelijk bestond de ver-
lichting uit gaslampen. In het midden van
de kerk stond 's winters een potkachel en

ook was het mogelijk een warme stoof te
krijgen. Het mag een wonder worden ge-
noemd dat er nooit brand is uitgebroken.

:rkpand aan de Zuidkade

Geen aansluiting bij de Kruisgemeen-
ten
In 1901 raakte de Waddinxveense gemeen-
te betrokken bij de landelijke kwestie van
het al dan niet samen gaan met de Gere-
formeerde Gemeenten onder het Kruis. In
oktober van dat jaar wist ds. G.H. Kersten
de meeste Ledeboeriaanse gemeenten te
bewegen zich met hen samen te voegen.
Dit leidde tot het ontstaan van de Gere-
formeerde Gemeenten in Nederland en
Noord-Amerika. Een aantal van de Lede-
boeriaanse gemeenten ging echter niet
mee.Zrj hadden vooralbezwaaÍ tegen de
psalmberijming van 1773 en hielden vast
aan de oude berijming van Datheen (uit
1566). Ook konden zij ztch niet vinden in
de door ds. Kersten voorgestelde theolo-
gische opleiding. Voorts verwie{pen zlj
de toga en kozen voor het oude ambtsge-
waad: steek en kuitbroek.
Onder leiding van ds. L. Boone ( 1860-
L935) uit Sint Philipsland stichtten ztj een
ander kerkverband: de Oud Gereformeer-
de Gemeenten in Nederland. Hiertoe wa-

6-

het kerkpand



ren ztj op 3 december 1901 in Waddinx-
veen samengekomen. De leiding van de

vergadering was in handen van ds. Boone.
Uit de notulen van de bijeenkomst blijkt
dat een vijftiental gemeenten ztch btj het
nieuwe kerkverband aanslo ot.2)

Van de Waddinxveense gemeente waren
aanwezig de ouderlingen S. Slappendel en

G.J. de Rooij. Door deze gemeente waren
ook afgevaardigd de diakenen M. de Rooij
en R. de Bruin. De vertegenwoordigers ga-

ven er tijdens de vergadering blijk van de

zienswtjze van ds. Ledeboer te kiezen als
grondslag voor hun gemeente. Dominee
Boone, die in de Waddinxveense gemeen-
te zeer geliefd was en er regelmatrg kwam,
was tot L934 de enige predikant van de

Oud Gereformeerde Gemeenten.

De gemeente
De Oud Gereformeerden kennen geen eigen
theologische opleiding. Bij benoeming tot
predikant of lerend ouderling moeten de

kandidaten over'singuliere' (bijzondere)
gaven beschikken. Het aantal predikanten
in de Gereformeerde gemeenten is zeer
klein met gevolg dat plaatseluk een van
de ouderlingen voorganger is. Hij geeft
samen met de overige leden van de ker-
kenraad leiding aan de gemeente en ver-
zorgt op zondag de diensten, waarbij hij
een preek leest van een predikant uit de

Oud Gereformeerde gemeenten.
Zoals eerder verÍneld was W. Hoogerbrug-
ge de eerste voorganger van de Waddinx-
veense gemeente. Na zijn overlijden volg-
de Gemit Jan de Rooij hem op, die dit
bleef tot zrjn overlijden in L929. Hij was
een zwager van Gesiena Alblas. Van
beroep was hij schoenmaker, wonend aan
de Kerkweg-Oost. Hij vervul de deze taak
tot zrln overlijden in 1929. In zljn plaats
kwam Robbert Cornelis de Bruin, die in
l95l op Ss-jarige leeftijd overleed. Na
hem was vele jaren de heer C.H.A. Ka-

mermans uit Gouda de voorganger. HU
was eigenaar van een schildersbedrijf in
Gouda en was een opvallende verschij-
ning vanwe ge ztjn indrukwekkende lange
baard. Elke zondasmorgen kwam hij 1o-

pend uit Gouda om in Waddinxveen twee-
maal een leesdienst te houden. Aanvanke-
lijk werden de psalmen van Datheen a

capell a gezongen, maaÍ later is er orgel-
begeleiding gekomen. In de tijd dat zonder
orgelbegeleiding werd gezongen, kwam
het wel eens voor dat de opgegeven psalm
te moeilijk was om te zingen. In dat geval
maakte de ouderling dit de voorganger
duidelijk, die dan uitweek naar psalm 42
vers 1. Voor zoveÍ bekend was er geen
YOOfZAnger.

De omvang van de Warldinxveense Oud
Gereformeerde Gemeente in de beginja-
ren is niet bekend. In de jaarlijkse gemeen-
telijke opgaven van de plaatselijke kerk-
genootschappen komt geen afzonderlijke
rubriek voor de Oud Gereformeerden voor.
Van de opgave van hen die niet tot ge-
rubriceerde kerkgenootschappen behoor-
den, kan men voorzichtig afleiden dat het
aantal (doop)leden ongeveer 70 personen
bedroeg.

Bij Gesiena Alblas woonde Kaatje Ver-
meulen ( 1869- L953) in. Dat was in het
van haar vader geërfde huis Zutdkade nr.
158. ZU was kosteres van de kerk. Van
deze Kaatje is bekend dat zij op drieën-
dertig jange leeftijd een verhandeling
schreef over het leven en sterven van haar
vriendin Kaatje Eikenstam (187  -DAD.
Hierin komt duidelijk haar levensvisie en
die van haar gemeenteleden naat voren.
Kaatje Vermeulen huwde later met de eer-
der genoemde Robbert Cornelis de Bruin,
die weduwnaar was geworden. Later
woonden Marie de Bruin met haar broer
André de Bruin in het huis aan de Zurd-
kade. Zij waren kosteres en koster van het
kerkgebouw.

2) Momenteel telt het kerkverband ongeveer 60 gemeenten en ruim 18.000 leden en doop-
leden. Er zijn slechts enkele predikanten, terwijl er ook een enkele zogenoemd lerend
ouderling is. Bron: www.nl.wikipedia.org/.../Oud-Gereformeerde-Gemeenten
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Tekening van het ontwerp. nieuwbouw aan de Zuidkade
en tekening van het gerealiseerde kerkgebouw aan de Mecuriusweg
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Nieuwe huisvesting
Uit een crtaat uit een krantenbericht van
1983 kÍijgt men een goede indruk van de
toestand waarin het kerkgebouw verkeer-
de: 'Op de plek (= Zurdkade 159) staat nu
nog een zeer bouwvallig en brandgev aar-
lijk houten Godshuis, dat het karakter heeft
van een schuilkerk'. Het kerkbestuur be-
sloot dan ook een nieuwe kerk te bouwen
en wel op dezelfde plaats. Het riep daar-
voor een bouwcommissie in het leven
onder voorzitterschap van scriba P.W.
Hak. Het plan aan de Ztrdkade te bouwen
kon evenwel geen doorgang vinden van-
wege ingediende bezwaren. Bovendien
mocht ook de gemeente hieraan geen
medewerking geven, omdat de afstand tot
de R.K. Sint Victorkerk minder dan de
voorgeschreven tweehonderd meter be-
droeg. In samenwerking met de gemeente
werd een andere locatie gevonden aan de

Mercuriusweg. Om de bouw mogelijk te
maken moest wel het bestemmingsplan
worden gewij zrgd, omdat daar het tracé
van de ooit geplande rijksweg A3 lag, dat
overigens aI geruime tijd uit het Rijks-
wegenplan was geschrapt.Op 4 juli 1984
besloot de gemeenteraad het bestem-
mingsplan te wij zigen en kwam de weg
vrij voor de bouw van een kerk.
Het kerkgebouw is getekend door ir.
L.R.T. Oskam van het Eindhovense archi-
tectenbureau Geenen-Oskam. Het was zljn
vijfentwintigste ontwerp van een kerkge-
bouw, maaÍ het kleinste dat hij ooit had
getekend. De bouw was in handen van
Bouw- en Aannemingsmaatschappij
'Woerden' B.V. Op 28 september 1985
legde ds. C. Smits uit Hardinxveld-Gies-
sendam de eerste steen. De bouw daarna
verliep vlot en op 28 maafi L986 - Goede
Vrijdag vond de eerste dienst van de

Het kerkgebouw aan de Mercuriusweg ffoto: T. de Kruijf)
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gemeente in het kerkgebouw in plaats. De
officiële ingebruikneming op 28 mei
werd eveneens door ds. Smits verricht
met het opensl aan van de kansel-Bijbel en
het lezen van de tekst uit 1 Koningen 8:29.

Vijfentwintig jaar later
Met het kerkgebouw dat nu ongeveer
vijfentwintig jaar bestaat, heeft de Oud
Gereformeerde Gemeente te Waddinx-
veen voor haar ctrca zeventtg doopleden
tellende gemeente architectonis ch gezien
een fraat onderkomen, als we het verge-
lijken met haar eerdere huisvesting aan de
Zurdkade. Maar ook als we de tekening
bekijken van haar eerste voornemen om
aan de Zurdkade een kerkzaal te bouwen,
kunnen we niet anders dan tot de conclu-
sie komen dat architect Oskam voor de
Oud Gereformeerde Gemeente in Wad-
dinxveen een mooi en passend kerkge-
bouw heeft ontwo{pen.

Het interieur van het
kerkgebouw aan de
Mercuriusweg
(foto: J. Oskam)

Bronnen:
Met dank aan T. de Kruijf voor het kri-
tisch doornemen van de eerste versie
van het artikel.
SAMH ac 39 (bouwtekeningen) inv.nr.
L95L; ac 53 (notarieel) inv.nrs. 112 en
rt3.
'W'. van der Zwaag, Om de schat van
Christus' bruid. It{ederlandse kerkge-
schiedenis sinds Reveil en Afscheiding
(GoudÍtaan, 1984).
H.J. Selderhuis (red.), Handboek Ne-
derlandse Kerkgeschiedenis (Kampen,
200s).
J.H.R. Verbooffi, Rond de kansel van
Benthuizen (3e dr.; Utrecht, L984).
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DE DOBBELMANI{EABRIEK
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG

T. de

In de verhalen over het voormalige Dob-
belmanncomplex aan de I{oordkade - la-
ter de kabelfabriek NKF - valt soms te
horen dat daar in de Tweede Wereldoor-
log onderdelen werden gemaakt voor de
V-L en V-2. Deze mening wordt gevoed
door een bericht van de lllegaliteit aan de
geallieerden in Londen, waarin men van
genoemde productie melding maakt. Ook
is in publicaties van latere datum dit als
vermoeden geuit. Een plattegrond van het
complex uit het midden van 1944 met de
indeling van de werklocaties en andere
gegevens doen echter de vraag rijzen of
de hierboven geuite veronderstelling wel
juist is. In het volgende zal getracht wor-
den een voorlopig antwoord te geven.

Het complex f)obbelmann
Het bombardement op Rotterdam op L4

mei 1940 en de daarop volgende branden
verwoestten ook de fabrieksgebouwen van
de N.V. Tabaks- en Sigarenfabriek vlh
Louis Dobbelmann aan de Hoogstraat. De
eigenaren kregen echter geen toestem-
ming op die plaats te herbouwen. De nieu-
we productielocatie, waarnaaÍ werd om-
gezien, vond men korte tijd later aan de
Noordkade in Waddinxveen. Met de aan-
koop in juli 1940 van een terrein van 7 ha
was voldoende ruimte beschikbaar geko-
men voor de bouw van een nieuwe fabriek.
De Waddinxveense architect P.D. Stuur-
man, die ook brj de verwerving van de
grond was betrokken, kreeg de opdracht
een fabriekscomplex te ontwerpen. Al in
de zomer van dat jaar begon men met de
bouw. Met de architect was afgesproken
dat de grote fabriekshal binnen een jaar
zou worden opgeleverd.
A1 tijdens de bouwwerkzaamheden toon-

Kruijf

den de Duitse bezetters veel belangstelling
voor de gebouwen . Deze interesse zou er
de oorz,aak van zrjn geweest dat de bouw
ongeveer driekwart jaar langer duurde.
Nadat in november l94L al enkele ruim-
ten waren gevorderd, gebeurde dit op 20
april 1942 ook met de grote fabriekshal
met een oppervlakte ,àn 13.887 m'. 1)

Daarna volgden in februari L943 het kan-
toorgebouw en in juli van dat jaar een pak-
huis. fn totaal was toen bijna 20.000 m'in
beslag genomen. De productie die na de
inrichting van start ging, was in handen
van N.V. Holland Nautic. Het toezicht op
de productie werd echter uitgeoefend door
het (Duitse) Marine Artillerie Zeugamt.
Uit dit laatste valt echter af te leiden dat
voornamelijk werd geproduceerd voor de
Duitse marine. Op de plattegrond van het
complex, die vervaardigd was door de
Illegaliteit is ook een bureaude ingetekend,
bestemd voor afnamekeuringen door het
leger. Hieruit blijkt dat er soms ook voor
dit krijgsmachtdeel opdrachten werden
uitgevoerd.
De genoemde plattegrond duidt erop dat
er naast onbewerkt matertaal - stalen pla-
ten en U-balken ook halffabricaten
waren opgeslagen, waaronder Mannloch
(mangat) deksels. De toeleveringsbedrij-
ven van deze halffabricaten waren FANA
en Intermetaal, die in Rijswijk en Rotter-
dam waren gevestigd. De toelichtingen
op de tekening geven aan dat in de fabriek
voornamelijk gelaste stalen cilindervor-
mige voorwerpen werden gemaakt. De
voorraad mangatdeksels geeft grond aan
de veronderstelling dat tot de geleverde
producten onder meer afsluitbare kokers
behoorden, waar een persoon doorheen
kon kruipen. Dit zouden bijvoorbeeld

1) Al ee.de. waren in apnl l94l de gebouwen van Carrosseriefabriek Verheul aan de
Henegouwerweg gevorderd.
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Plattegrond deel Dobbelmanncomplex. l fabriekshal; 2 ketelhuis; 3 kantoorgebouw.
(uit: I{IMH, collectie 575)
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klimkokers kunnen zin. Uitgaande van
toepassing van de producten in een mari-
tieme omgeving zal de dikte van het ge-
bruikte materiaal minimaal enkele milli-
meters hebben bedragen.

De productie in de fabriekshal werd waar-
schijnlijk in het najaar van 1944 gestaakt
en daarna ontmanteld. Dit laatste ver-
klaart dat van 11 op L2 november 1944
enkele duizenden doortrekkende Rotter-
dammers in het fabriekscomplex konden
overnachten. Tijdens de grote razziaop 10

en 11 november 1944 waren namelijk on-
geveer 50.000 mannen opgepakt, van wie
een deel daarna naar het oosten van het
land moest lopen. Voor de overnachting
van deze mannen hadden de Duitsers op
11 november aan de locoburgemeester op-
dracht gegeven in het Dobbelmanncom-
plex strolegering in orde te brengen. Voor
de uitvoering ervan trommelde hij vervol-
gens een groot aantal mannen uit het dorp
op. Overigens was al begin november een

tiental Waddinxveners aangew ezen om
op het Dobbelmanncomplex werkzaam-
heden uit te voeren. Mogelijk had dit te
maken met de genoemde ontmanteling.
Uit een melding van de Illegaliteit blijkt
dat de fabriek in januari 1945 geheel leeg
was, terwijl toen ook de hier werkzame
Duitse technici, die met hun gezin in Wad-
dinxveen woonden, waren vertrokken.
Behalve de hierboven vermelde Duitse
technici is het nog niet duidelijk wie er in
de fabriek bij Holland Nautic werkzaam
waren. Bekend is dat de bewaking van het
complex, maar ook van de carrosseriefa-
briek van Verheul aan de Henegouwerweg,
in handen was van de Wachtdienst Nie-
dersachsen. Uit inkwartieringsgegevens
blijkt dat in Waddinxveen gedurende
enige tijd personeel van de Duitse marine
en van het SS Arbeitskommando 30 tn één
van de gevorderde scholen waren onder-
gebracht. Dit laatste zou er op kunnen
duiden dat er ergens in Waddinxveen
dwangarbeiders waren tewerkgesteld.

Luchtfoto van het Dobbelmanncomplex van november 1962
met op de achtergrond een deel van de Oranjewijk in aanbouw.

I fabriekshal; 2 ketelhuis; 3 kantoorgebouw; 4 kantine. (collectie: T. de Kruijf)
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Uit het vorenstaande blijkt, dat het fa-
briekscomplex Dobbelmann van eind
april L942 tot eind oktober L944, d.w.z.
2'lz jaar, in gebruik was voor de veryaar-
diging van onderdelen ten behoeve van de

Duitse krijgsmacht. De producten waren
vooral bestemd voor de Duitse marine en

soms ook voor het leger, maaÍ niet voor
de Duitse luchtmacht.
Voorts blijkt dat de producten vooral sta-

len cilindervormige voorwerpen waren,
die voor het gebruik bij de marine een be-
hoorlijke stevigheid dienden te bezitten.
Tenslotte is duidelijk dat de leidende tech-
nici Duitsers waren, maar dat nog niet be-
kend is wie de overige werknemers waren
en waat ze vandaan kwamen.

De ontwikkeling en productie van de V-
wapens
Met de ontwikkeling van de V-wapens was
al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen,
maar tn deze periode hadden andere mili-
taire wapens - tanks en vliegtuigen - prio-
riteit. Pas nadat de Duitse luchtmacht van-
af het begin L94I geleidelijk in de verde-
diging werd gedrongetr, kregen de projec-
ten meer aandacht. Het zou echter tot eind
1943 duren voordat de beide ontwikkelin-
gen geschikt werden geacht voor serie-
productie.
Hitler duidde de beide wapensystemen als

V-wapens, waarbrj de V stond voor Vergel-

tungswaffen. De wapens moesten worden
tngezet tegen Britse steden als een ver-
gelding voor de massale bombardemen-
ten van de Geallieerde luchtmacht op de
Duitse steden. Aanvankelijk gebruikten de
Duitsers verschillende schuilnamen voor
de beide wapensystemeÍl. Voor de V- 1 was
de bekendste codenaam Fi-103 (F = Fie-
seler) en voor de Y-2 was A4 een veel ge-
bruikte aanduiding. Beide systemen waren
bestemd voor eenmalig gebruik.
De V- 1 was een ontwikkeling van de Duit-
se luchtmacht. Het betrof een onbemand
eenmotorig vliegtuig met straalaandrij ving,
dat was vervaardigd van zeer dun plaat-
staal (minder dan een mm dik). Het vlieg-
tuig had aanvankelijk een maximaal be-

reik van 250 km, maar later werd dit ver-
groot tot bijna 400 km. Het had een start-
gewicht van ruim twee ton en kon bijna
1000 kg explosieven vervoeren. De lance-
ring vond plaats vanaf een vaste of mobie-
le startbaan van ongeveer 40 meter lengte.
De V-2 daarentegen werd ontwikkeld door
het Duitse leger. Het was een raketsysteem
dat in eerste aanleg tot doel had het bereik
van de artillerie te vergroten. Het bereik
van dit wapen was aanvankelijk 320 km,
maaÍ uiteindelijk was dit - evenals de V- 1

- bijna 400 km. Het startgewicht was niet
minder dan ruim twaalf ton en de raket
werd verticaal gelanceerd. Ook bij dit wa-
pen woog de meegevoerde explosieve la-
ding 1000 kg.

De eerste operationele tnzet van de V- 1

vond plaats op 13 juni 1944 en dat was na
de landing van de Geallieerden in Nor-
mandië. Door de snelle opmars van de ge-
allieerde troepen in juli en augustus door
Frankrijk en België gingen de geprepa-
reerde vaste lanceerplaatsen verloren.
Daarna gebruikten de Duitsers alleen nog
mobiele lanceerinrichtingen. Vanaf sep-
tember was ook Antwerpen een belang-
rrjk doelwit. De laatste V- 1 met als doel
Londen werd op 29 maart 1945 gestart. In
totaal waren er toen bijna 23.000 exem-
plaren gelanceerd.
De eerste operationele tnzet van de Y-2
vond pas op 8 september 1944 plaats, waar-
bij een raket vanaf een lanceerplaats in
Wassenaar richting Londen werd afge-
vuurd. De laatste raketten werden op 27
maafi L945 gelanceerd. In totaal waren er
toen 6.000 stuks geproduceerd, waarvan
ruim de helft was tngezet.
Hoewel de wapensystemen nog verschil-
lende tekortkomingen vertoonden, gaf Hit-
ler toch opdracht tot de seriematige pro-
ductie. Deze startte begin 1944. Voor de
Y-Z gebeurde dit in mijngangen van het
Harz-gebergte bij Nordhausen. De pro-
ductie van de V- 1 vond in eerste instantie
plaats in de Volkswagenfabrieken te Wolfs-
burg, maar om veiligheidsredenen werd
ook voor dit wapen al snel de fabricage
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Twee schetsen van een V-l .

De bovenste tekening geeft
het buitenaanzicht en de
onderste de plaats van de
bel a ng rij kste onderdelen.
I kompas;
2 explosieve lading;
3 brandstoftank met door

de tank:
4 de hoofdligger;
5 bollen met samengeper-

ste lucht;
6 brandstofpomp;
7 pulserende straalmotor;
8 richtingsroer;
t hoogteroer,
De lengte vpn een V-l was

orgeróer Bt /z meter,

(uit: D, Harding,
Encyclopedie van wapens,
p, 24j)

verplaatst naaÍ Nordhausen. Voor de
bouw werden gevangenen rngezet, die
ondergebracht waren in het nabijgelegen
concentratiekamp Dora. Zi moesten on-
der zodamg erbarmelijke omstandighe-
den hun werk doen, dat velen omkwa-
men.
Kenmerkend voor de V- 1 waren de twee
bollen met samengeperste lucht, die in
plaats van de gebruikelijke pomp, de

brandstof naar de straalmotor perste. De
brandstoftank van de V- 1 was het enige
onderdeel met een cilindrische vorm,
maar de vele aan te sluiten pijpen en
andere door te voeren stangen maakten
een uitgebreide bewerking noodzakelijk.
Door de vorm van de Y-2 had van de
beide brandstoftanks de tank die gevuld
was met alcohol een conische en de tank
gevuld met zuurstof een cilindrische vorm.
In beide tanks waren verschillende leidin-
gen aangebracht.

Wegens de hiervoor genoemde onvolko-
menheden in de beide ontwerpen en de

wens tot vergroting van het bereik was
het nodig tijdens de serieproductie nog re-
gelmatig wij zigrngen aan te brengen.

Onderdelen voor de V-L of V-2 uit
Waddinxveen?
Na bovenstaande tamelijke uitvoerige
beschrijving van de V-wapens moet, gelet
op de aanleiding voor dit artikel, in ieder
geval een voorlopig antwoord worden ge-
geven op de vraag of in het Dobbel-
manncomplex al dan niet onderdelen
voor de V- 1 en/of Y-Z werden gemaakt.
De vordering van de grote fabriekshal van
Dobbelmann vond plaats in april 1942.
Vermoedelijk is na de plaatsing van
machines en de verdere inrichting van de

hal de productie enkele maanden later
gestart. Dit sluit aan bij de vordering op
24 juli 1942 van lokalen in enkele school-
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Opstelling van een drietal V-2's op de proeflanceerplaats in Polen in kamp
Heidelager (Pools: Blizna) op ruim 100 km ten oosten van Krakow.

Nadat Peenemiinde door de Britten in augustus 1943 was gebombardeerd,
verplaatsten de Duitsers hun proefstation naar dit kamp. De V-2 had een lengte van
ongeveer 14 meter. I explosieve lading; 2 automatische piloot; 3 tank met alcohol;

4 tank met vloeibare zuurstof; 5 raketmotor (collectie: T. de Kruijf)

gebouwen ten behoeve van de legering
van onder andere het personeel van het
Marine Artillerie Zeugamt.
De serieproductie van de V- 1 en Y-2 be-
gon pas in het begin van 1944. Als er al
onderdelen voor de V-wapens zouden zifi
gemaakt, moet er dus gedurende ander-
half jaar in het Dobbelmanncomplex
andere producten zljn gemaakt die niets
met deze wapens te maken hadden. De
productie in het Dobbelmanncomplex
eindigde in het najaar van 1944, terwijl
dit juist de periode was dat de seriepro-
ductie van de beide V-wapens op volle
toeren draaide. In het geval er onderdelen
voor de V-wapens in Waddinxveen zou-
den zljn gemaakt, moest er dus vanaf de
herfst van 1944 naar een andere produc-
tiefaciliteit worden omgezien. Gezien het

belang dat Hitler hechtte aan deze wapens
zou een beëindiging van de productie in
V/addinxveen zeker niet zin goedgekeurd.

De Duitse krugsmachtdelen ontwikkelden
elk zelfstandig nieuwe wapensystemen
zondff de andere daarin te kennen. De
Duitse marine was dan ook niet betrokken
bU de ontwikkeling van de beide V-wa-
pens. Gelet op de specifieke kernmerken
van deze beide wapens, die in ieder geval
afweken van bij de marine in gebruik
zrjnde wapensystemen, mag worden ver-
wacht dat dit krijgsmachtdeel ook bij de
fabricage geen taak had.
Uitgaande van de meer genoemde platte-
grond van de fabriekshal met de daar op-
gestelde machines, lijkt er sprake te zljn
geweest van een productieproces dat
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geheel gericht was op met maken van ta-
melijk eenvoudige cilindrische stalen
voorwerpen.
Tijdens het productieproces van de V-wa-
pens werden nog regelmattg wijzrgtngen
aangebracht, die onder meer bedoeld
waren om de dracht te vergroten. Dit ver-
eiste een snelle aanpassing van de betref-
fende onderdelen. Alleen al de fysieke af-
stand (Waddinxveen-Nordhausen is he-
melsbreed 500 km) maakt het onwaar-
schijnlijk dat Holland Nautic dit zou kun-
nen realiseren.
Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te ver-
onderstellen dat in het Dobbelmanncom-
plex in Waddinxveen noch voor de V- 1

noch voor de Y-2 onderdelen zljn ver-
vaardigd.

Slotopmerking
In het vorenstaande werd opgemerkt dat
er nog geen duidelijkheid is over de aard
en herkomst van de personen die tijdens
de Tweede Wereldoorlog op het complex
werkzaam waren. Ook zal het de lezet
duidelijk zrJn geworden dat niet precies
bekend is welke producten dan wel wer-
den geproduceerd. De schrijver nodigt
een ieder uit die hierover meer weet, dit
kenbaar te maken. Mogelijk leidt dit tot
een vervolg op dit artikel.
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OYALE AF ZENDE,RS TEMPEL S
M.V/. de Jong

Een tijdje terug kwam onze vereniging in
het bezit van een achttal handstempels en
yverd mij gevraagd over het gebruik van
deze stempel,s te willen schrijven. Een aan-
tal sterupels kon ik op het eerste gezicht
niet direct plaatsen, maar bij nadere be-
studering en na het raadplegen van docu-
mentatiemateriaal kwaru ik tot de conclu-
sie, dat het ging om afzenclerstempels.

Brief en enYelop
Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat
een brief die yerzoÍtden wordt, ingesloten
is in een envelop. Dit is echter niet altijd
zo geweest. De envelop werd pas in de
negentiende eeuw bedacht en raakte in
Nederland vanaf 1870 ruim in gebruik.
Voor die tijd bestond een brief slechts uit
één vel papier, dat na het schrijven op een
speciale manier werd dichtgevouwen tot
een klein pakkede van acht tot tien centime-
ter breed en vijf tot zes centimeter hoog.

Vervolgens werd op de voorkant van de
dichtgevouwen brief de naam van de ge-
adresseerde geschreven met rneestal alleen
de plaatsn aam erbij. Soms volstond men
met de term 'Alhier' wanneer het de eigen
woonplaats betrof. Vaak, zeker bij officië-
le stukken, werd de achterkant van de
brief yerzegeld met een lakzegel, zodat
niemand ongemerkt de brief kon open-
vouwen en lezen. Tot het miclden van de
negentiende eeuw werd op de buitenkant
bijna nooit de afzender verneld. Deze stond
als regel onderaan de dichtgevouwen brief.

Herkomst van het ovale
afzenderstempel
Het gebruik van poststempels in ons land
dateert al van voor 1700. In eerste instan-
tie gaven deze stempels het aantal stui-
vers aan dat de ontvanger van de brief
moest betalen. Vroeger was het zo, dat de
ontvanger de port moest betalen. Allerlei

Acht hnndstempels ( collectie: HGW)
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postwetten brachten steeds weer nieuwe
stempels met zrch mee. Ten tijde van de

Franse overheersing in Nederland (L795'
1813) voerde het regime van Napoleon
Bonap arte een aantal posthervormingen
door en werden talloze dienststempels in
gebruik genomen. Na vertrek van de Fran-
sen eind 1813 werden de posthervormin-
gen gehandhaafd. In de loop van de jaren
werden deze verder uitgebreid door onder
andere de nieuwe postwetten van 1850 en

1870. Omstreeks L846 werden ovale stem-
pels met de tekst 'Afgeschreven' en de ver-
melding van de kantooÍnaam' - kantoor-
naam is de plaatsn aam waar het postkan-
toor gevestigd is in omloop gebracht.

Deze postale ovale stempels werden
hoofdzakelqk gebruikt bij de behandeling
van stukken waarbij het port niet inbaar
was, bijvoorbeeld wegens onbestelbaar-
heid van de brief door verhui zing of bij
weigering de brief in ontvangst te nemen.
Een paat jaar later verschenen op de voor-
kant meestal linksonder van brieven
van firma's vaker gelijksoortige ovale stem-
pelafdrukken. In het stempel waren aan-
gebracht de naam van de firma, de plaats
van vestiging en vaak ook waarmee zich
men bezighield. De ontvanger van de

brief kon zonder de brief open te maken
zien van wie de brief afkomstig was. Het
zal duidelijk zljn, dat deze afzenderstem-
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' Afgeschreven' stempels Amersfoort en Tbrneuzen

pels niet-postale stempels ztjn en dus
niets te maken hebben met de posterrjen
als zodanig.

Waddinxveense afzenderstempels
Pieter Blok was op 22 maart 1823 eige-
naar van de papiermolen De Herderin ge-

worden.
Na zijn overlijden in 1845 zetten zin
zoons Willem en Pieter de zaak voort.
Begin 1867 gingen de beide mannen een
vennootschap aan onder de firmanaam
Pieter Blok &. Zonen. Het ovale afzender
stempel P.B .& Z zal zeker uit deze perio-
de stammen, want al een jaat later werd
de zaak geliquideerd, waarna de molen

publiekelijk werd verkocht. De Zurd-
Waddinxveense houthandelaar Kors van
der Torren Czn kocht de molen.
De Van der Torrens waren van vader op
zoofi houthandelaren en bezaten in Broek
volgens het Kadaster van 1832 een twee-
tal houtzaagmolens. Door de gunstige lig-
ging van Waddinxveen aan de Gouwe flo-
reerde de houthandel voorspoedig. Hierin
kwam echter verandering, onder andere
door de opkomst van de spoorwegen. De
transportfunctie van de Gouwe liep ge-
staag terug. Vader Kors van der Torren
wilde de toekomst van zrjn kinderen vei-
ligstellen en ging over tot de aankoop van
een tweetal papiermolens. Dit leek een
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VouwbrieJ zonder afzende rv ermelding (particuliere collectie )
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goede investering, want de papierindus-
trie rendeerde goed en was een van de pij-
lers van de Waddinxveense nijverheid.
Blijkb aar zin de gebroeders Blok en de
Van der Torrens gezamenlijk actief ge-
weest in de papierindustrie, zoals uit de
stempels mag blijken.
De afgedrukte brief is gedateerd 2 janua-
ri 1869 en verzonden door de Waddinx-
veense ondernemer J.P. Wernink van de
baleinenfabriek genaamd De Walvisch.
Links midden van de brief is het ovale
afzenderstempel van de firma aange-
bracht. De fabriek verhuisde begin 187 4
naar de Boelekade in Gouda.

Conclusie
Men mag dus veronderstellen dat het
gebruik van stempels voor postale doel-
einden een voortrekkersrol heeft gespeeld
bij de toepassing van allerlei niet-postale
stempels, die ook nu nog op kantoren en
in fabrieken niet meer weg te denken ztjn.
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VANWAARDIE NAAM OO'

CORT BLOEMENDAAL
C.J. van Veen

In de rubriek 'Van waar die naam...'
wordt regelmatig de naam van een huis of
een straat verklaard die te maken heeft
ntet de geschiedenís van Waddinxveen.
Deze keer betreft het een woonhuis aan
de Brtrgweg.

Wie via de Brugweg naar Gouda fietst,
zegt gewoonlijk dat hij door Bloemendaal
naar de stad gaat. Voor ieders gevoel ligt
- cle polder - Bloemendaal aan de zutdzrJ-
de van de Brugweg en aan weerszijden
van de Bloemendaalseweg. Hoe komt dan
het in 2003 gebouwde woonhuis nr. 94
aan de noordkant van Brugweg aan de

naam 'Cort Bloemendael'? Als we op ou-
de landkaarten kijken, zien we dat het een
topografische naam is. 'Cort Bloemendael'
is een deel van de polder Bloemendaal
wat prachtig te zren is op een kaart van
het Hoogheemraadschap van Rijnland uit
1687 die getekend is door de landmeters
Johannes Dou jr. en Zeger Wolfsen. Het is
het gedeelte dat ingesloten wordt door de

Gouwe, de Brugweg, de Middelburgseweg
en de wetering die loopt van de Middel-
burgseweg naar de Gouwe en waarop aan
de Henegouwerweg een poldergemaal
staat.
Bloemendaal behoort tot de oudste ont-
ginningen van Rijnland, wat blijkt uit een
oorkonde van 1139. De ontginning ervan
is in fasen gebeurd maar hoe die fasen in
de tij d zljn verlopen, daarover verschillen
de geleerden sterk van mening. Sommi-
gen menen dat het gedeelte Cort Bloe-
mendaal in ll39 werd ontgonnen, ande-
ren houden het op 1298.

Cort Bloemendaal is een schoolvoorbeeld
hoe het veengebied in de twaalfde eeuw
werd ontgonnen. Men groef bij deze ont-
ginning loodrecht op de Gouwe - de ont-
ginningsbasis oostwaarts ontwatering-
sloten in de richting van het veen met een
vooraf bepaalde lengte van zes voorling
(= circa 1250 meter). Men zorgde ervoor
dat tussen twee sloten een strook grond

Brugweg 94 (fota: T,' de Kruffi
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bleef van dertig roeden (= circa 1 13 me-
ter). Dat leverde een 'hoeve' op van onge-
veer vijftien hectare. Hiermee beant-
woordde de ontginning van Cort Bloe-
mendaal aan wat in het klassieke 'cope-
contract' aan maten was geregeld. Omdat
het blok 910 meter breed is, zrjn er acht
hoeven uitgegeven. Deze stonden op de
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kop van het perceel aan de ontginnings-
basis, dus aan de Gouwe wat op de ka-
dastrale kaarten van 1832 nog goed te
zien is. Langs de Rrjweg - Brugweg -- is
dan nog geen enkele bebouwing, uitge-
zonderd bij de brug, te bekennen.
Een intrigerende vraag is hoe deze ont-
ginning aan haar naam is gekomen.
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Fragment van een kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1647 waarop
de bebouwing van Cort Bloemendaal aan de oever van de Gouwe duidelijk te zien is

(collectie: Hoogheemraadschap van Rijnland; A, 4280)
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Fockema Andreae, die een boekje over
poldernamen in Rijnland heeft samenge-
steld, zegt dat het 'blijkb aar' een ontgin-
ningsnaam is van eind dertiende eeuw "te
vergelijken met vele soortgenoten elders"
en hU laat het daarbij. Kortoffi, hij weet
het ook niet. We zullen moeten leren le-
ven met een 'vraag zonder antwoord'.
Voor de toevoeging 'cort' is wel een ver-
klaring. De percelen van de andere delen
van Bloemendaal ztjn aanmerkelijk lan-
ger dan die van Cort Bloemendaal, soms
zelfs meer dan het dubbele, wat te maken
heeft met de fasegewrjze ontginning van

het gebied.

Terug naat woonhuis Brugweg m. 94. Het
staat inderdaad in Cort Bloemendaal,
maar zou in de dertiende eeuw aan de
Gouw e zin gebouwd.

Bronnen:
Chr. Akkerman, Het geheim van Bloe-
mendaal (Gouda/Schoonhoven, l99l).
Kadastrale Atlas Zutd-Holland. Dl. 9
Waddinxveen.
S.J. Fockema Andreae, Poldernamen
in Rijnland (Leiden, 1952).

WADDINVE,NERS VERTELLEN

Verhalen uit hel verleden kunnen het
beeld dat we van een bepaalde periode
hebben, verlevendigen of complemente-
ren, waarbij wel aangetekend moet wor-
den dat herinneringen in de loop der tijd
kunnen verkleuren. Het volgende is opge-
tekend door W. Verboom (1910-2006).

Vergeleken met de jaren 1900-1920 werd
er in de jaren 1920-1940 veel minder ster-
ke drank gebruikt in fabrieken en werk-
plaatsen. Toch kwam het omstreeks 1930
nog voor. In één van de oude meubelfa-
brieken in Waddinxveen, die later is afge-
brand, was een klein clubje 'pimpelaars'
die op een geheim ple§e in die oude
fabriek één keer in de week op een afge-
sproken trjd brj elkaar kwamen om een
borreltje te drinken. Ztj dronken dat bor-
reltje uit een glaasje zonder voet. Als de
kruik leeg was, werd voor gezamenlijke
rekening weer een nieuwe gekocht.

Geruime tijd heeft dit gebruik zo ge-
duurd, omdat het clubje bestond uit per-
soneelsleden van verschillende afdelin-
gen van de fabriek en het daardoor niet
opviel als iemand even weg was. Op een

keer - terwijl het clubje bijeen was - kwam
geheel onverwacht de bedrijfsleider bin-
nen lopen. Er viel een korte stilte, die ver-
broken werd door het personeelslid dat
juist een slokje uit het bijzondere glaasje
nam. Hij zer tegen de chef, terwijl hij zijn
glas omhoog hief: "proost!" De chef was
een begrijpend mens die evenals de club-
leden tot de veteranen van het al jaren
bestaande meubelmakersbedrij f behoorde
en die met al het stof dat door de fabriek
dwarrelde ook zljn keel wel wat wilde
spoelen. HU werd, met eigen toestem-
ming, direct lid van het geheime clubje.

Zorets was vroeger mogelijk, omdat men
op elkaar kon rekenen en het werk er niet
onder leed. Er was een uitstekend team-
verband. Een aantaljaren heeft dit clubje
van 'stille drinkers' bestaan tot de brand
van 4 februari L93L die oude gezellige
fabriek in de as legde. 1) De bouw van
een toen modern fabrieksgebouw op een
andere plaats in Waddinxveen betekende

naast het vergaan van vele oude, ver-
trouwde dingen - ook het einde van 'het
opkikkertje'.

1) Verboom doelt op de meubelfabriek van A. Kempkes.
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