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V VOORD VOORAF

Enige maanden geleden stelde de Univer-
siteit van Amsterdam I27 bijzondere boe-
ken uit haar collectie tentoon. Een bespre-
king van deze tentoonstelling in het NRC
begon als volgt: "In het land der lezers zul-
len binnenkort de bokken zich van de scha-
pen scheiden. Zi die overgaan tot het
scherm kiezen een ander pad dan zíj die
papier zo beminnen dat ze eÍaan vast wil-
len en zullen houdeÍr." fn dtezelfde perio-
de kondigde de belastingdienst aan dat
het versturen van de 'blauwe brief' over
enkele jaren zal zrjn verdwenen en wordt
vervangen door digitale veÍzeírding. Of
dat niet genoeg was, ventileerde de direc-
teur van de Koninklijke Bibliotheek ztjn
opvatting over de toekomst van het ge-
schreven woord door te zeggen, dat hij
alleen nog btjzondere papieren boeken aan
de collectie wilde toevoegen. Alle andere
boeken zouden voortaan in digitale vorm
moeten worden bewaard wat nu aI het
geval is bij dissertaties.

Bij de belastingdienst speelt bezuiniging
een rol, bij de Koninklijke Bibliotheek wel-
licht ruimtegebrek. V/at beide gemeen
hebben is, dat ze inspelen op ontwikkelin-
gen die de toekomst van het 'geschreven'
woord zullen bepalen. Jongeren ztjn hier-
mee al zo vertrouwd, dat zij er geen moei-
te mee zullen hebben. Ouderen zullen
veelal grote waarde hechten aan het tast-
bare of anderc gezegd: een boek of een ar-
chiefstuk in de hand voelt goed. 

'Wordt voor
hen het willen behouden van het niet-
digitale woord een gevecht van Don Qui-
chotte tegen de windmolens?

Hoe hebben de Waddinxveners honderd
jaar geleden aangekeken tegen de aan-
sluiting van hun woonplaats op het tele-
foonnet? In feite ontstond ook toen een
spanningsveld tussen twee manieren van
communicatie: het doorgeven van het

woord per brief of via de telefoon. In het
artikel Waddinxveen aangesloten op het
telefoonnet wordt op dez e vraag geen ant-
woord gegeven, omdat getuigenissen ont-
breken. Wel weten we, dat de gewone man
de eerste decennia na de aansluiting geen
gebruik van de telefoon maakte, maar
communiceerde via de post. Veelal werd
de boodschap op een prentbriefkaart ge-
schreven. Het zotJ interessant zin na te
gaafi wat voor soort boodschappen de
Waddinxveners op deze prentbriefkaarten
schreven.

Nog in een ander opztcht zrjn prentbrief-
kaarten en brieven interessant en wel om
de zegels en de afstempelingen. Beide
kennen een boeiende geschiedenis waar-
van in het artikel Een Waddinxveense

firma-perforatie een weinig bekend as-
pect wordt belicht. Maar is in het digitale
tijdperk het einde van de postzegel beze-
geld? Zo ja, dan rest voor verzamelaars
alleen nog een nostalgisch verlangen naar
een tijd die voorgoed voorbij is.

Ook onze vereniging heeft een stap naar
het digitale tijdperk gemaakt met haar
website en door aan haar leden te vragen
met hen te mogen communiceren via de
e-mail . Zal ooit ook ons tijdschrift alleen
maar digitaal te lezen zljn? Niemand kan
voorspellen wat zo'Ít immense cesuur
voor de vereniging en haar tijdschrift zou
betekenen.

De redactie
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E,E,N WADDINXVE,ENSE
FIRMA.PERFORATIE

M.V/. de Jong

Firma-perforaties, ook wel peffins ge-
noerud l), werden met toestemming von
de posterijen door bedrijven op hun post-
zegels aangebracht. Dit om te voorko-
men, dat de door hen gekochte postzegels
door hun medewerkers werden gebruikt
voor het frankeren van privé-correspon-
dentie of voor terugverkoop aan het post-
kantoor Ongebruikte zegels konden na-
melijk worden ingewisseld tegen contant
geld. Ook wilde men voorkomen, dat ze
gebruikt werden als 'micldel t,an betaling'
aan derden.

De Engelsman Joseph Sloper kreeg in
1858 patent op een door hem uitgevonden
perforatiemachine. Met deze machine kon
men perforaties in de vorm van een letter
of beeldmerk in documenten aanbrengen.
Tien jaar later verleende de Britse over-
heid hq* toestemming om als enige per-
soon geperforeerde postzegels te mogen
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aanbieden. Dit systeem van Sloper ver-
spreidde zich over de gehele wereld en
kwam ook in Nederland tn zwang. Neder-
land behoorde tot de eerste landen die het
Engelse voorbeeld volgde. Bij circulaire
nummer 955 van 31 maart I875 bracht de
minister van Financiën, die destijds de
posterijen beheerde, de daartoe verleende
vergunning onder de aandacht van de post-
ambtenaren.
Ongeveer achthonderd Nederlandse be-
drijven hebben gebruik gemaakt van
postzegels met een firma-perforatie. Los-
se zegels met fïrma-perforaties werden in
het verleden vaak als bbschadigd beoor-
deeld en dus door veel postzegelverzame-
laars helaas weggegooid. Nu zijn zegels
met deze gaatjes, vooral op firma-enve-
loppen geplakt, schaars en worden ze door
YeÍzamelaars gezocht.

De afbeelding
toont een brieforu-
slag van Petrus
Regout, ruet

firma-perforatie
in de postzegel.

1) }Iet woord Perfins is afkomstig uit het Engels en staat voor PERForated INitials.
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Introductie van het gebruik van de per-
fïns in Nederland
Hoewel perfins vanaf 3l maart 1875 in
Nederland waren toegel aten, is de vroegst
bekende perfin op een poststuk vier maan-
den later gedateerd. Het betreft een 5 cent
zegel van de uitgifte l8l2 met de afbeel-
ding van Koning Willem III met de initia-
len P. R M op de briefomslag waarop het
afzenderstempel Petrus Regout / Glas &
Aardewerkfabrieken / Maastricht. De
brief is geadresseerd aan De Heeren Bois-
sevain & Cie / Amsterdam. Op de postze'
gel staat als nummerstempell3. Het stem-
pel bevat de volgende gegevens: 6 AUG
15 4A-8A.

Gebruik van perfïns bij de banken
De Rotterdamsche Bank nam, voor wat het
gebruik van perfins betreft, een belangrij-
ke plaats in. Door de diverse vestigingen
werden in totaal 109 verschillende perfin-
typen gebruikt. Van deze 109 typen zljn er
96 met de letters N.B. V. en dertien met
de letters R.B.V. bekend.
Door de bank genomen vertonen de per-
foraties eenzelfde grondpatroon. Echter,
als men ze nauwkeurig bekijkt, merkt men
dat er tal van varianten bestaan. Iedere
variant wordt gekenmerkt door een eigen-
aardtge plaatsing van één of meer gaten.
Ook blijkt dat de perforaties op zegels die
van een bepaalde bankvestiging afkom-
stig zin, steeds dezelfde variant laten zien.

Het perrtn-apparaat van
een Rotterdamsche Bank
en hetzeWe apparaat met
de erbij behorende l/.^B. V
perftn.
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Daaruit valt te concluderen, dat verschil-
lende vestigingen van de bank over een

eigen perfor atre- appar aat be schikten.
De Ro tterdamsche Bank die in 1863 werd
opgericht, fuseerde in LgLl met de even-
eens in Rotterdam gevestigde Disconto-
en Administratiebank. De nieuwe combi-
natie kreeg de naam Rotterdamsche Bank-
vereeniging. Na 1947 werd het bankbe-
drijf weer gevoerd onder de oude naam
Rotterdamsche Bank tot aan de fusie
waaruit de AMRO Bank ontstond.

Vestigingen van de bank
Na de fusie van f9n werkte de Rotter-
dams che B ankv ere eninging rn hoofd zaak
in drie plaatsen: in Rotterdam en Amster-
dam met een bijbank in 's-Gravenhage.
Deze drie banken hadden enkele bijkan-
toren irr de stad zelf of in de omgeving. In
1916 werd besloten de activiteiten 'in de
provincie' uit te breiden en daartoe werd
een dochtermaatschappij opgericht met de
naam I{ationale Bankvereeniging. Eind
L9I6 had de bank 34 vestigingen in de
provincie en dat aantal was per 31 decem-

ber 1920 gestegen tot 86. Daarbtj werden
niet meegerekend de correspondentie-
schappen die op verschillende plaatsen in
den lande zitdagen hielden. In Gouda werd
de firma Hoffman & Co., 'Kassiers en
Comm. In Uff.', gevestigd in de Minder-
broedersteeg 6, overgenomen en zo ont-
stond ook in Gouda een vestiging van de
Ir/ ational e B ankv e re eni gin I .

De Nationale Bankvereeniging heeft ech-
ter maar kort bestaan. Al in 1929 werd er
een eind aan gemaakt. Alle kantoren wer-
den door de moedermaatschapplj overge-
nomen en verder geëxploiteerd als vesti-
gingen van de Rotterdamsche Bankver-
eeniging.
In Gouda maakte de daar gevestigde Rot-
terdarusche Bank gebruik van zegels met
de N.B. V. pertin. De N.B. V. firma-perfo-
raties werden gebruikt in de periode 1922
-1953. Behalve de Rotterdamsche Bank
gebruikte in Gouda ook de ^^/. V. Kaashan-
del-Maatschappij "GoLtda" postzegels,
die z|j van een perfin voorzag. In de peri-
ode I9II-1925 was dat K.M.G., in de
periode 1925-1932KM G.

van een op 21 augustus 1894 vanuit Gouda verzonden briefkaarÍ
met het firmastempel van de firnta Hoffmann & Co.

Achterkant
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In de woning rechts op de aJbeelding hield de Rotterdamsche Bank zitting.

De ieget ian 2 cenï wtas bestem.d ioor de

ite*mingèn"

lezen NXVEEN en tevens is de V van de

Gebruik van perfïns in Waddinxveen
Voor zover bekend werd er in Waddinx-
veen slechts door één bedrijf postzegels
met een perfin gebruikt. Op de hoek van
de Kerkweg-Oost en de Kanaalstraat, in
het rijtje waar ook het postkantoor ge-
vestigd was, stond de woning waarin de
heer Wolters op gezette tijden zitttng
hield als coffespondent voor de Rotter-
damsche Bank utt Gouda. Voor het ver-
zenden van de post gebruikte hij postze-
gels die door het Goudse kantoor van de
bank voorzien waren van de N.B. V. perlin.
Na de fusie van de Rotterdamsche Bank
met de Amsterdamsche Bank rn 1964 tot
AMRO Bank werd een nieuw pand aan de
Passage betrokken, het huidige ABN-
AMRO kantoor.

Behalve de Ro tterdamsche Bankvereeni-
ging als correspondentieschap was er ook
een Boerenleenbank gevestigd in V/ad-
dinxve en. 2) De B oerenleenbanken waren

2) De Boerenleenbank van Waddinxveen
was een Raiffeisenbank.
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hun activiteiten in Nederland begonnen
aafi het eind van de negentiende eeuw in
navolging van Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen, die in 1864 in Duitsland de allereer-
ste B oe renle enbank oprichtte.
Een aantal'grote' Waddinxveense indus-
triële ondernemingen bankierde echter bij
in Gouda gevestigde banken. Zoals bij de
bank Weduwe Knox & Dortland die opge-
richt was in 1842 en in L952 overge gaan
naar de in L824 door Koning Willem I bU

Koninklryk Besluit opgerichte Nederland-
sche Handel Maatschappij. Deze fuseer-
de in 1964 met de Twentsche Bank tot de
ABI'{. Een andere bank in Gouda was die
van T. Goedewagen & Zn., opgericht in
1849 en in 1964 overge gaan naar de in
l8l L opgerichte Amsterdamsche Bank,
die vervolgens in 199I fuseerde met de in
1863 opgerichte Rotterdamsche Bank tot
AMRO Bank. Een derde bank in Gouda
was M.J. Ogier & Co, opgericht in 1850

en in 1949 opgenomen in de Twentsche
Bank.

Zeldzaamheid
Tot nu toe heb ik één losse postzegel met
perfin, verzonden vanuit Waddinxveen,
kunnen traceren. Opmerkelijk is, dat geen
enkel Waddinxveens bedrljf gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid zljn postze-
gels te perforeren. Woonden en werkten
hier alleen maat eerlijke mensen of werd
de postzegelkas goed bewaakt?
In Gouda waren slechts twee bedrijven die
gebruik maakten van postzegels met hun
firma-perfins. De kantoren van de Rotter-
damsche Bank rn Boskoop en in Alphen
aan den Rijn hadden, respectievelijk in de
periode 1922-1956 en 1922-1954, ieder
een N.B. V. perfin -apparaat Er waren in
beide plaatsen echter geen andere bedrij-
ven die zich bedienden van geperforeerde
postzegels. Ter vergelijking: in Rotterdam
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Firmapost van enkele voormalige banken in Gouda.
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waren er 189 en in Amsterdam 169 be-
drijven die postzegels met hun eigen fir-
ma-perfin gebruikt hebben.
Vanaf \972 werden nieuwe perfins voor
het gebruik voor postzegels niet meer toe-
gestaan en in 1986 werd het gebruik van

perfins voor postzegels helemaal verbo-
den. Voor zoveÍ tot nu toe bekend heeft de
N.V. Provinciale Noordbrabantse Electri-
citeits Maatschappij in 's Hertogenbosch
als laatste tot nog zelfs in 1987 postzegels
met haar perfin P.N.E.M. gebruikt.
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Brtef verzonden door Rotterdamsche Bank Kantoor Gouda naar de Amsterdamsche
Bank N.V - Amsterdam, gefrankeerd met een postzegel met de N.B. U putï,

Bronnen:
Mr. H.J. Pot, De firma-perforaties van
de Rotterdamsche Bank. In 'De Post-
zak' No. LIZ - oktober I976.
Mr. A. van der Flier, Basisboek Filate-
lie, Tirion - B aarrr, L990.

Emissie 1872 - Zevenhuizen, L999.
Jan L. Verhoeven, Catalogus van de
perfins van Nederland en OR,2e Editie

- oktober 2007.
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WADDINXYE EN AANGESLO TEN
OPHET TELEFOONNET

C.J. van Veen

In de eenentwintigste eeuw zijn telefoon
en internet communicatiemiddelen waar-
van bijna iedere burger gebruik maakt. Ze
zijn zulke vanzelfsprekendheden gewor-
den dat niemand erbij stilstaat dat beide
eens bijzonder waren. Ruim honderd jaar
geleden werd Waddinxveen op het tele-

foonnet aangesloten en dat ging toen niet
zonder slag of stoot.

In 1881 werd in Amsterdam de Bell Tele-
phoon Maatschappij opgericht en konden
de inwoners van Amsterdam als eersten
lokaal bellen. Er waren slechts 49 telefoon-
toestellen op het net aangesloten. Twee
jaar later kwam er een - experimentele
interlokale verbinding tussen Amsterdam
en Haarlem tot stand. Het waren voorna-
melijk bedrijven die op het telefoonnet
waren aangesloten, want voor particulie-
ren was een aansluiting te duur en boven-
dien weinig zinvol door het zeer beperkte
aantal aansluitingen. Daarbij kwam dat te-
lefoneren een omslachtige handeling was.
Je moest de slinger van het toestel een paat
maal omdraaien, waarna je de hoorn van
de haak moest nemen. Je hoorde dan de
stem van een juffrouw van de centrale aan
wie je het nummer opgaf van diegene die
je wilde spreken. Als ze zet dat je kon be-
ginnen, moest je de hoorn weer aan de
haak hangen en opnieuw aan de slinger
draaien en dan pas kreeg je degene die je
opbelde aan de telefoon.

Initiatief Yan het bedrijfsleven
Rond 1900 kende Waddinxveen vele be-
drijven waarbij de hout- en meubelindus-
trie toonaangevend was. Bij sommige be-
drijven bestond kennelijk de behoefte aan
telefoonaansluiting, want in 1901 hadden
C. Jongenburger, A.'W. de Lange en'W.A.
Verbruggen als "voorloopig bestuur voor
den aanleg van een Telefoongeleiding al-

hier in verbinding met Gouda en daardoor
intercofirmun aal" gesprekken gevoerd met
Gouda. Burgemeester en Wethouders wa-
ren geheel onwetend van dit initiatief tot-
dat zij van het 'voorlopig bestuur' op 9
maart een schrijven ontvingen. Hierin ver-
zocht het bestuur aan de gemeenteraad
om jaarlijks honderd gulden bij te dragen
in de tot instandhouding en bediening van
het in Waddinxveen te vestigen Centraal
Bureau. Ook vroeg het vergunning voor
het plaatsen van de nodige palen langs de
openb ate weg. Burgemeester en Wethou-
ders wilden meer over dit initiatief weten
en gingen in gesprek met het voorlopig be-
stuur. In dit gesprek bleek dat er acht deel-
nemers waren en dat het Centraal Bureau
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gevestigd zou worden bij Curinus Streng
aan de Kerkweg. De telefoonpalen zou-
den in overleg met de gemeente geplaatst
worden.
Met slechts acht deelnemers kon er geen
sprake zinvan algemeen gemeentebel ang,
aldus Burgemeester en Wethouders. En een
jaarlijkse bijdrage van honderd gulden was
daarmee van de baan. In principe mochten
de initiatiefnemers wel telefoonpalen plaat-
sen, maar alleen in overleg met de ge-
meente.
Uit een brief van Jongenburger van 20 mer

Waddinxv e ens e b edrijv en zoals
dat van Jongenbttrger kregen
circa 1900 behoefte aan telefoon.

kunnen we duidelijker opmaken wat het
plan van het voorlopig bestuur inhield. In
het Centraal Bureau (= het huis van Streng)
zou de Goudsche Telephoonmaatschappij
een publieke 'spreekcel' d.w.z. een tele-
fooncel inrichten waarvan tegen betaling
van tien cent per gesprek van onbepaalde
duur gebruik gemaakt kon worden. Er was
dus geen sprake van een lokaal telefoon-
net. De telefoonpalen waren nodig voor
de verbinding van het Centraal Bureau
van Gouda met het woonhuis van Streng.
Dit eerste initiatief van Jongenburger en
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de zqnen is doodgebloed, want na de brief
van 20 mei vernemen we niets meer over
de'telefoongeleiding' Gouda-Waddinx-
veen.

Een nieuw initiatief
Werd de gemeenteraad in 1903 opnieuw
overvallen door een initiatief waaryan ze
geen weet had? Het heeft er alle schijn
van. In een schrijven van L2 februari stel-
den F.A. van der Torren, C. Jongenburger
en Ger. Alblas zich voor als het "voorloo-
pig bestuur der alhier op te richten Tele-
foonmaatschappij". Zlj deelden mee dat
ze btj de Minister van Waterstaat, Handel
en Nuverheid concessie hadden aange-
vraagd voor de aanleg van een plaatselijk
telefoonnet. Maar deze had te kennen ge-
geven, dat dit door de gemeente gedaan
moest worden. Het voorlopig bestuur vroeg
dan ook of de gemeente deze aanyraag
wilde doen en als de concessie was ver-
kregen deze aan het bestuur over te dra-
gen.
Burgemeester en Wethouders wilden eerst
de namen van de potentiële abonnees we-
ten voor ze een eventuele aafivraag zol
doen. Het voorlopig bestuur leverde hun
die: F.A. van der Torren, C. Jongenburger,
J.& G. Alblas, D. Bremmer jr., Gebr. De
Rooij, C. van der Hee, P.L. Laurusse, A.W.
van Lange, dokter H. Blanken, J. Berg-
huis, J. van Breggen, Ph. van der Breggen,
Modderkolk &, Dijs, A. van der Loo &.

Zn, P. Herfst,L. van Erk, G.E. Streng. Dan
waren er nog drie 'voorwaardelijk': G. van
Otterloo, Boonstoppel & Co en mevrouw
V/ed. G. van Lange.
Het aantal van twintig moet voor gemeen-
teraad voldoende geweest ztjn om op 8
juni bij Hare Majesteit de Koningin ver-
gunnin g aan te vragen voor de aanleg van
een telefoonnet. Ze had de initiatiefne-
mers wel laten weten dat de eventueel
verleende concessie niet aan hen zou wor-
den overgedragen.

Trage voortgang
Op het schrijven aan Hare Majesteit kwam
pas op 4 november L904 een reactie van

het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid die inhield dat het verzoek in-
getrokken moest worden, omdat bU Ko-
ninklijk Besluit de aanyraagprocedure was
veranderd. Een merkwaardige late reac-
tte, want op 10 februari van dat jaar had
de Directeur Generaal van het hoofdbe-
stuur der Posterijen en Telegraphie al aan
Burgemeester en \Wethouders laten weten
dat er in Waddinxveen een intercommu-
naal Rijkstelefoonbureau zou worden ge-
vestigd. Hij kon evenwel niet zeggen
wanneer dat zou zljn.
Het jaar 1904 werd gekenmerkt door de
onderhandelingen met name over de in-
richting van het Post en Telegraafkantoor
ten behoeve onder andere van een publie-
ke telefooncel. De gemeente wilde zo min
mogelijk voor de kosten opdraaien. De
geraamde kosten bedroegen 2500 gulden
ten laste van de gemeente, maar daar stond
tegenover dat een deel van het gebouw in-
gehuurd zou worden voor maximaal 550
gulden per jaar met een looptijd van tien
jaar. Het touwtrekken tussen beide partij-
en duurde tot ver in 1905.
Intussen wilde men bij het ministerie een
lijst van gegadigden die een rechtstreekse
verbinding met het Rijkstelefoonbureel
wensten "opdat dadelijk de meest doel-
matige richting van de lijn kunne worden
vastgesteld." Men vroeg ook aafi Burge-
meester en Wethouders via openb are ken-
nisgeving de telefoonaansluitingen in de
gemeente te promoten. Opvallend is dat
er minder gegadigden waren dan een jaar
eerder. De volgende bedrijven meldden
zich aan voor een telefoonaansluiting: fir-
ma J. en G. Alblas, A.W. de Lange, G.H.
Vermeulen, firma Gebr. de Rooij, firma
A. van der Loo enZoon, F.J. Modderkolk
en H. Dijs, firma H. Jongenburger enZoon,
firma van Schaik en Berghuis, P.L. Lau-
russe, mr. J. Molenaat, A. van Eeuwen en
firma K. van der Torren Jz.

Aansluiting op het Rijkstelefoonnet
Op 5 september 1905 ontvingen Burge-
meester en Wethouders een schrijven van
de Minster van Waterstaat, Handel en Nij-
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Fragment uit het teleÍoonboek van l9l5: de aansluitingen in Waddinxveen

verheid waarin hij meedeelde' , dat er een
interlokaal'Rijkstelefoonbureef in Wad-
dinxveen werd gevestigd , dat met ingang
van 11 september voor het algemeen ver-
keer zon worden opengesteld. Met de
vestiging van dit kantoor in het postkan-
toor konden de gegadigden op het rijkste-
lefoonnet worden aangesloten. Uit de ar-
chiefstukken blijkt nergens wanneer dat
laatste is gebeurd, maaÍ zeker is dat er in
september nog onderhandeld werd tussen
Burgemeester en Wethouders en de in-
specteur der Posterrjen en Telegraphie
over de aanpassing van het postkantoor.
Fa. A. van der Loo, meubelfabrikant, viel
de eer te beurt om als telefoonnummer 1

te krijgen, gevolgd door de meubelfabriek
van F.J. Modderkolk en H. Dijs met 2.

Hotel- en Café-Restauranthouder G.H.
Vermeulen was bereikbaar met nr. 3.

Telefoonboek 1915
In l9L5 gaf het hoofdbestuur der Pos-
terijen en Telegrafie een naamlijst uit van
alle abonnees die op het rijksnet voor te-
lefonie in Nederland waren aangesloten.

Dat de namen van alle aangeslotenen in
één boek konden worden opgenomen is
veelzeggend voor de ffage groei van be-
langstellenden. In Waddinxveen waren in
dat jaar 34 aansluitingen. Het waren op
een enkele uttzondering na allemaal be-
drijven, waarmee Waddinxveen niet af-
week van de landelijke trend.
Van het telefoonboek uit L9L5 is een fac-
simile-uitgave verschenen die een aardtg
inkijkje in de lokale geschiedenis geeft.
Niet alleen van Waddinxveen, maar ook
van de omgeving. Hopelijk komt iemand
ertoe om de latere telefoonboeken naast
de uitgave van L9I5 te leggen, zodat we
onder andere te weten komen wanneer
'particulieren' van het medium telefoon
gebruik gingen maken.

Bronnen:
SAMH archief gem. Waddinxveen ac
637 inv.nrs J9,80, L016, 1077, 1078.
Naamlijst voor den Telefoondienst. Uit-
gegeven door het Hoofdbestuur der
Posterijen en Telegrafie. Januari I9l5;
facsimile-uitgave, L996.
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VAN WAAR DIE NAAMOO'
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
met de geschiedenis van Waddinxveen.
Deze keer betreft het de Beijerincklaan.

In de jaren zesttg van de vorige eeuw werd
parallel aan de Tweede Bloksweg een

autoweg aangelegd die dienst zou gaan
doen als uitvalsweg van Waddinxveen
naar Den Haag. In 1968 deed de chef van
de afdeling algemene zaken van de ge-
meente aan Burgemeester en Wethouders
een voorstel voor een naam van deze weg.
Hij achtte het namelijk van belang tijdig
een passende naam voor deze weg te be-
denken "opdat deze naam kan inburgeren
en in de coffespondentie kan worden
gebruikt.". Te denken viel aan: Haagweg,
Haagseweg, Haagsebaan, Forensenbaan.
Of aan namen in de meer recreatieve sfeer:
Groenezoom(-weg), Groene Randweg,
Tuindorplaan. Als 'eerbetoon' aan de pro-
vincie Zurd-Holland voor haar medewer-
king aan de uitvoering van het project kwa-
men de namen Zuid-Hollandbaan en Mr.
J. Klaaseszlaan in aanmerking. Onderaafi
het stuk lezen we: "Besluit: dit moet tot
later tijdstip worden aangehouden" en
"afged aan, naar archief '.

Eind I9l0 was de reconstructie bij de
Tweede Bloksweg bijna voltooid en de
gemeenteraad moest de namen voor de
nieuwe autoweg en de westelijke land-
bouwweg vaststellen. In de raadsvergade-
ring van 9 december stelden Burgemees-
ter en Wethouders voor de westelijke land-
bouwweg Willem IJsermanweg te noe-
men en de autoweg Nicolaus Gnephoek-
weg. Beide historische namen. Het voor-
stel vond geen genade in de ogen van de
raadsleden. ZLj vonden het veel te moei-
lijke namen. Een kwestie van gewenning
vond de burgemeester, maar het voorstel
van ztjn college sneuvelde toch groten-
deels. Het voorstel dat raadslid P.C.C. van
Vloten fiaar voren bracht, werd evenwel
door alle raadsleden gesteund: de auto-
weg de naam Beijerincklaan en de weste-
lijke randweg de naam lJsermanweg, bei-
de zonder voornamen. Ook de burgemees-
ter kon ztch met de namen verenigen, offi-
dat beide met de historie van Waddinx-
veen verbonden waren.

Wie was Beijerinck? Hij werd op 4 de-
cember 1800 in Lent bU Nijmegen gebo-
ren en kreeg de namen Jan Anne. Zijn va-
der was Inspecteur van Waterstaat zoals
veel van zrjn familieleden daarbij werk-

de reconstructie van de weg
T. de Kruijf)
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zaam waren en Jan Anne zou die traditie
voortzetten. Door het vroegtijdig overlij-
den van ztjn vader miste ztjn moeder de
financiële middelen om hem een weten-
schappelijke opleiding te laten volgen. Hij
werd opgeleid door twee ooms. Nadat hij
in 1825 was geslaagd voor het ingenieurs-
examen, werd hij een jaar later belast on-
der andere met de voorbereidingen van de
droogmaking van de Zurdplas. Vanaf 1833
tot 1840, toen de Zutdplas werd droogge-
legd, was hU als enige ingenieur daarbij
betrokken. De naam van J.A. Beijerinck
kom je bU veel waterstaatswerken in Ne-
derland tegen. Zo is zijn naam verbonden
met de voorbereidende werkzaamheden
van de drooglegging van het Haarlem-
mermeer waarvoor hij drie stoomgemalen
heeft ontwo{pen die daaÍna onder zljn toe-
ztcht zljn gebouwd. Het gemaal Cruquius

Medaillon met portret van
Jan Anne Beijerinck
( p articuliere c olle ctie )

is daar één van. Voor de Nederlandsche
Maatschapprj voor Grond-Krediet ontwik-
kelde hij een plan om het zuidelijk deel
van de Zutderzee droog te leggen door
een dijk van Enkhutzen naar Kampen aan
te leggen.
In 1870 beëindigde hij zrjn loopbaan na
52 jaaÍ in dienst van Waterstaat te zrjn ge-
weest. Op 16 maart 187 4 overleed hij te
's-Gravenhage. Bijna honderd jaar later
werd zrjn naam voor de V/addinxveense
geschiedenis vastgelegd in een straatnaam.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
ac 205 inv.nrs . 962 en 2134
http : //w ww. groenehartarchieven. nl/
mo ord r echtlweblo g/b eij erinck- i s - de -

naam
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EE,N RELATIEGESCHENK
C.J. van Veen

Iedereen kent ze wel, de relatiegeschen-
ken van bedrijven zoals asbokken, zak-
agenda's of sleutelhangers. Een 'geliefd'
relatiegeschenk aan het einde van een
jaar is een kalender die vaak met oud-
papier verdwijnt. Kort geleden kreeg het
Historisch Genootschap evenwel een ou-
de kalender die historische waarde heeft.

In L962 komt een b4zondere kalender op
de markt: Atlas kalender van l{ederland.
Elk blad van de maand is gewijd aan een

provincie van Nederland en bevat de naam
van het bedrijf dat de kalender bij drukker
Fa. L. Querido in Oegstgeest heeft be-
steld. Voor zoyer niets nieuws. Maar wat
de kalender uniek maakt, is dat op de
achterztjde van elk maandblad een pro-
vinciekaart is afgedrukt en dat hij vier in-
gevoegde bladen met foto's van het op de
voorzijde van de kalenderkaarten genoemd
bedrijf bevat. De in die jaren bekende pro-
motor van het toerisme, dr. L. van Egeraat,
is enthousiast over deze uitgave met pro-

Atlas kalender van
Il/ederland.
(collectie HGW)

52



vinciekaarten van 'Kompas' en doet een

aanbeveling hoewel, zo schrijft hij, het
niet rn ztjn hjn ligt "om reclame te maken
voor wat ook."
De kalender die voor mij ligt, is een rela-
tiegeschenk van Bouwmaterialenhandel
T. de Waardt N.V. in Waddinxveen. Het
bedrijf is dan gevestigd aan de Noordkade
nr. 155, opgericht door Teun de Waardt.
Teun, die in L929 in Ouderkerk aan de

IJssel is geboren, is, voordat hij zrch aan
de Noordkade vestigt, schipper en ver-
voert zand en grind voor meerdere aanne-
mers met ztjn eigen schip de 'Taling'.

Velen herinneren zich nog de twe e zand'
trechters en de cementsilo aan de oever
van de Gouwe. Over de Noordkade stroom-
de altijd water dat uit de zandtrechters
lekte. Alle bouwmaterialen werden per
schip aangevoerd. Later verplaatste het

bedrijf zich naaÍ de Staringlaan, waar het
in 1994 overging naar Raab Karcher.
Interessant zrjn de vier ingevoegde bla-
den met foto's die een summier beeld van
het bedrijf van De 

'Waardt geven. De eer-
ste toont het voor die tijd uitgebreide wa-
genpark, de volgende de aanvoer van de
materialen per schip, de derde - de meest
interessante - de fabricage van metsel- en

stukadoorsspecie en tenslotte de verla-
ding van de producten op de vrachtwa-
gens. Alle suggereren dat De Waardt een

modern, dynamisch bedrijf is.
Fa. L. Querido moet voor veel andere be-
drijven zo'n kalender hebben uitgegeven,
die in 1963 gevolgd werd door een toe-
ristenkalender, in 1964 en 1965 door een
landenserie en in L966 als afsluiting door
de wereldatlaskalender. Of De Waardt
ook de vervolgseries heeft besteld, is niet
bekend.

Het bedrijf van De Waardt aan de I'{oordkade, 1962. (Collectie HGW)
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A R CHIE F S PRO KKE,LIN GE,N
C. Verlooij

In de 21 jaar dat P.A. Troost burgemeester
van Waddinxveen is geweest, zijn er on-
telbare brieven op zijn bureau terechtge-
komen. Vervelende brieven, saaie ambte-
lijke brieven, verzoekschriften, anonieme
roddelbrieven, smeekbedes, enz. Ze zijn te

lezen in het Streekarchief Midden Hol-
land te Gouda. Een bijzondere brief is

deze van boer G. Uitbeijerse.

Waddingsveen, 6 Mei 1930

Edelachtbare !

Ondergetekende yerzoekt hiermede of gtj
er niets aan kunt doen dat het postvlieg-
tuig telkens zoo laag over onze gemeente
vliegt. Verleden j aar was het telkens zoo
dat de koeien door het land renden maar
gisteravond was het toppunt mijn arbeider
J. Noorland zat om 16.45 achter de boom-
gaard te melken toen er een vliegtuig der
K.L.M . zeer laag aankwam dat hij onder
de koeien vandaan vluchtte en nauwelijks
ztjn leven kon redden van het rennen der
koeien en een ervan uit angst in de sloot

sprong. Waar wij met zin zevenen aan te
pas kwamen om er weer uit te trekken en
toen rilde het beest nog van angst en dat
alles onder melktijd als wij tijd zoo nodig
hebben. Ik vind het verschrikkelijk als
men midden op zrjn eigendom met levens-
gevaar moet melken wegens de baldadig-
heid en plaagzucht van een vliegenier
want het is pas gedaan verleden jaar heeft
hij te Ouderkerk ald IJssel een schoor-
steen afgevlogen en ik meen van hier aan
de Brug nog een paard zoo laten schrik-
ken dat het met wagen en al in de sloot
ging. Nu mijnheer de Burgemeester als
gij er iets aafi doen kunt doe het dan als u
blief hij kwam uit het Noorden en vloog
naaÍ het Zurden dus aan Schiphol zullen
ze wel weten welke vliegenier het geweest
is, dus dat ze hem daar op het roekeloze
van zljnhandelwijze kunnen wij zen en bij
herhaling ontslaan. Ze zullen naar een
Burgemeester eer luisteren als naar een
gewone boer daarom heb ik mij tot u ge-
wend als hoofd onzer gemeente hopende
op uwe medewerking.

Een postvliegruig van de KLM uit circa 1930
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ONTSPROTEN AAN DE EANTASIE?
C.J. van Veen

Iedere keer als u het louartaalblad van on-
ze vereniging ontvangt, ziet u op de om-
slag de afbeelding van de oude kerk die
aan de Kerkstraat in het 'oude dorp'heeft
gestaan en die in 1838 is afgebroken. Het
is een tekening van Anna C. Brouwer van
circa IB00 die opgenomen is in het be-
kende werk van L. van Ollefrn en R. Bak-
ker 'De lVederlandsche stad- en dorpbe-
schrijver' . Algemeen wordt aangenomen
dat deze tekening de enige, enigszins be-
trouwbare afteelding van de dorpskerk is.
Maar er is nog een tweede tekening van
de dorpskerk bekend die toegeschreven
wordt aan Jacobus Stellingwerf. De vraag
is.' hoe betrouwbaar is deze afteelding
van de kerk uit het begin van de achttien-
de eeuw en heeft Jacobus StellingwerÍ
deze wel gemaakt?

Topografïsche tekeningen
In de zeventiende eeuw werden al veel to-
pografische tekeningen en prenten ver-
vaardigd, maar de achttiende eeuw vorm-
de in dezen een hoogtepunt. Bekende na-
men als Jan de Beijer, Abraham de Haen,
Cornelis Pronk en Paulus van Liender zqn
met de prentkunst verbonden. Hun teke-
ningen munten uit door topograflsche nauw-
keurigheid. Zelfs zo dat, wanneer een ge-
bouw in de toestand van een paar eeuwen
geleden teruggebracht moet worden, ze
gebruikt worden bij het maken van de res-
tauratieplannen. Kunnen wlj dat ook van
de aan Jacobus Stellingwerf toegeschre-
ven tekening van de oude kerk van V/ad-
dinxveen zeggen?

Jacobus Stellingwerf
Voor de beantwoording van deze vraag is
het belangrijk na te gaan wie Jacobus Stel-
lingwerf was en hoe hij werkte. Hij werd
in 1667 in Amsterdam geboren als oudste
zoon van Roeland Stellingwerf en Catalina
van Hoorn . ZIjn vader was knopenmaker
van beroep. Jacobus trouwde twee keer.

Vooral door zrjn tweede huwelijk in 1723
met Antonina Houbraken kwam hij in ar-
tistieke kringen terecht. Antonina was na-
melijk de dochter van de bekende schil-
der, etser en auteur Arnold Houbraken
( 1660 -ll19) . Zlj bekwaamde zrch al
vroeg in de teken- en schilderkunst. Haar
broer Jacobus maakte naam als graveur
van portretten en boekillustraties. Chris-
tina, haar zuster die eveneens tekende,
was getrouwd met de schilder Anthony
Elliger, bekend om zrjn plafondschilde-
ringen. Kortoffi, een zeet artistiek milieu
waarvan Jacobus Stellingwerf ongetwij-
feld iets meegekregen moet hebben. Ook
het culturele klimaat van Amsterdam
waar hij zijn hele leven gewoond heeft en
waar hlj in L727 begraven werd, moet
invloed op hem gehad hebben.
Jacobus Stellingerwerf was van beroep
goudsmid. Circ a L722 begon hij in opdracht
van Mattheus Brouërius van Nidek teke-
ningen te vervaardigen. Deze laatste ver-
zamelde van her en der afbeeldingen van
gebouwen en gebouwencomplexen of liet
er schetsen van maken die Stellingwerf
over het algemeen vnj nauwkeurig kopi-
eerde. De betrouwbaarheid van wat som-
mige leveranciers aanleverden als ook die
van veÍzamelde oudere voorbeelden liet
veel te wensen over. Stellingwerf voerde
de opdracht van Brouërius van Nidek uit
zonder zich te bekommeren om de echt-
heidsvruag. Zo maakte hij een tekening
van het dorp Rossum die echter het huis
Boelenham bij Hemmen voorstelt. Hij
heeft dat huis niet naar de natuur getekend
maar simpelweg een kopergravure uit
'Meisner's Schatzkàstlein' uit circa 1620
gekopieerd.
In of kort na 1125 begon Jacobus Stel-
lingwerf voor de Amsterdamse laken-
koopman Andries Schoemaker te teke-
rleïr. Deze was vaak op reis. Onderweg
verzamelde hij gegevens uit boeken en
plaatselijke geschriften, maar tekende
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ook op wat hij van vrienden en mensen
die ter plaatse bekend waren, hoorde. Daar
maakte h1j in een kinderlijke stljl tekenin-
gen bij die hij zelf echter niet goed ge-
noeg vond. Daarom schakelde hij Stelling-
werf in die een deel van zrjn tekeningetjes
nauwkeurig overtekende. Het resultaat was
in artistiek opzicht veel beter, maar de voor-
stelling klopte meestal niet met de werke-
lijkheid. De fantasie voerde de boventoon.

Signatuur
Aan de hand van de signatuur die in de
ruimte voor een onderschrift onder de

tekening staat, kunnen we vaststellen
voor wie Stellingwerf de tekening maak-
te. Onder de tekeningen die hij in op-
dracht van Brouërius van Nidek maakte,
staat de eigen signatuur van Jacobus Stel-
lingwerf: JSt. Schoemaker schreef onder
de in zrjn opdracht gemaakte tekeningen
J:S: of J.S.. Op grond hiervan kunnen we
vaststellen dat de tekening van de kerk

van Waddinxveen voor Schoemaker is
gemaakt. De tekenaar is niet - zoals in het
voorgaande gebleken is zelf in Wad-
dinxveen geweest om de kerk in ogen-
schouw te nemen, maar heeft deze geko-
pieerd naar een bestaande tekening. De
yraag is of we de maker van die bestaan-
de tekening kunnen achterhalen. We weten
dat de reislustige Schoemaker vaak ver-
gezeld werd door Abraham de Haen en
Cornelis Pronk. Zo retsden ze rn L732 ge-
drieën door Overij ssel, Drente en Fries-
land. Een van hen moet de tekening ge-
maakt hebben. Om de Yraag te beant-
woorden is het belangruk alle tekeningen
te raadplegen die zrjn opgenomen in
Schoemaker's manuscript'Beschryving
en afbeelding der steeden dorpen gehug-
ten aadelyke en andere gebouwen in
Zuyt-Holland een aankleving van dien
t. . .l' . Als we ons beperken tot de dorpen
in de omgeving van Waddinxveen dan
zljn met ztjn signatuur A.S. tekeningen
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De kerk van Waddinxveen. Tekening met signatuur J.S. (particuliere collectie)
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opgenomen van Bodegraven, Zwammer-
dam, Alphen, Boskoop, Moordrecht,
Gouderak en Moerkapelle, alle gemaakt
tussen de jaren L125-1729. De tekeningen
van Alphen, Boskoop, Moordrecht, Gou-
derak en Moerkapelle zrjn alle vijf van
het jaar 1729. Het ligt voor de hand dat hij
in dat jaar op zrjn reis door die plaatsen
ook de tekening van de kerk van Waddinx-
veen heeft gemaakt. Hij heeft deze teke-
ning noch een bewerkte kopie in zljn
manuscript opgenomen, zodat het exem-
plaar dat in particulier bezit is, als losse
tekening een unicum is.
Dat de tekening niet gemaakt is naar een

schets van De Haen of Pronk, heeft te
maken met de 'echtheid' van de afbeel-
ding. De kerk heeft er zo niet tttgezien,
wat we weten als we de tekening vergelij-
ken met die van Anna Brouwer uit crÍca
1800. De schetsen van De Haen en van
Pronk waren topografisch zeeÍ betrouw-
baar terwijl de tekeningen en schetsjes die
Schoemaker maakte uiterst kinderlijk en
onbeholpen ztjn. Om er iets van te maken

had hU immers de hulp ingeroepen van
Jacobus Stellingwerf. De tekeningen die
De Haen en Pronk maakten van plaatsen
uit de omgeving van Waddinxveen en die
in het manuscript van Schoemaker ztjn
opgenomen, ztjn van een latere datum:
Middelburg (1730), Gouda (1133), Haas-
trecht (17 33).
We kunnen ons aansluiten bij de opvatting
die de conservator afd. Topografie van het
Rijksbureau voor kunsthistorische docu-
mentatie over de tekening geeft toen hij
deze rn L990 ter beoordeling voorgelegd
kreeg: ze hoeft "geen echte weergave van
Waddinxveen te zt1n", waï]t"Deze tekenaar
(= Stellingwerf) heeft in kunsthistorische
kringen een slechte naam wat betreft de to-
pografische betrouwbaarheid van zljn on-
derwe{pen. In het grootste deel van de vele
honderden tekeningen, die ik in de loop
van de jaren van hem gezíen heb, bleken
de uitbeeldingen van de plaatsen en gebou-
wen niet te kloppen, en naar we moeten
aannemen volledig op fantasie te berusteÍl."
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De tekenaar
De conservator ging er in 1990 zonder
meer vanuit dat de tekening door Jacobus
Stellingwerf is gemaakt op grond van de

signatuur J.S. onder de tekening. Hij heeft
gelijk als de tekening gemaakt is tussen
1125 en 1727, het sterfj aar van Jacobus
Stellingwerf. Maar er is een tweede moge-
lijkheid, namelijk dat de tekening ge-
maakt is door ztjn vrouw Antonina Hou-
braken. Na de dood van haar man bleef
zij voor Andries Schoemaker diens schet-
sen (na)tekenen waarbij ze soms met de

letters van haar mans naam ondertekende.
Ook haar tekeningen ztjn onbetrouwbaar,
omdat deze eveneens berusten op schets-

jes van Schoemaker. De tekenifig zou ge-
maakt kunnen zin in 1729 naar aanlei-
ding van een reis van Schoemaker in de
regio van Waddinxveen waarbij hU schets-
jes maakte van Alphen, Boskoop, Moer-
kapelle Moordrecht en Gouderak. Wie
van beiden de nu bekende tekening van
de kerk van Waddinxveen gemaakt heeft,
zullen we waarschijnlijk nooit met zeker-
heid kunnen vaststellen.

Een tweede tekening van het dorp
Er is in opdracht van Schoemaker nog een
tweede tekening van Waddinxveen gemaakt
en wel een dorpsgezicht Waarschijnlijk
heeft ook hieraan een schets van Schoe-

Glasschildering in
het raam van de

kerkzaal in de
pastorie van de

geloofs gemeenschap
Sr. Victor

(foto: C.J. van Veen)
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maker ten grondslag gelegen. Als we de

voorstelling bekijken dan zien we niets
dat aan Waddinxveen begin achttiende
eeuw doet denken. Dat kan ook niet want
ze berust geheel op fantasie. Opvallend is
dat ook deze tekening niet in het manu-
script van Schoemaker is opgenomen zo-
dat deze losse tekening vooralsnog als
een unicum beschouwd kan worden. Een
intrigerende yraag is waarom in het manu-
script geen tekeningen van Waddinxveen
zljn opgenomen terwijl ze wel voorhan-
den waren. Van omliggende plaatsen als
Boskoop, Reeuwijk, Middelburg, Gouda,
Moordrecht, Moerkapelle en Benthutzen
staan wel al dan niet betrouwbare teke-
ningen in het manuscript. Hurze Souburgh
zou toch een mooi, fantasierijk prentje
opgeleverd hebben? Is et misschien ook
hiervan een losse prent in omloop ge-
weest en nu in particulier bezit?

Nog meer fantasie
In de ramen van de kerkzaal van de pasto-
rie van de St. Victorkerk bevinden zich in
het bovenstuk ovalen met glasschilderin-
gen, gevat in glas in lood. Een van de voor-
stellingen bestaat uit de afbeelding van
een ker§e met houten, rietgedekte boe-
renhuisjes. De eerste keer dat ik ze zag,
werd mij verteld dat het afgebeelde kerk-

je de vroegere middeleeuwse, katholieke
kerk van Waddinxveen was. Daar is niets
van waar. De schildering in het ovaal maakt
deel uit van een serie van vijf sterk gero-
mantiseerde voorstellingen van dorp en
stad in vroegere eeuwen. In het werk van
Adries Schoemaker zoudefi ze zeker niet
uit de toon zijn gevallen. Voorlopig moe-
ten we het erop houden dat de tekening
van Anna C. Brouwer uit circa 1800 de
meest betrouwbare voorstelling van de
oudste kerk van V/addinxveen is.

Bronnen:
J. Berrenga, 'De betrouwbaarheid van
topografische tekeningen.' In: Gelders
Erfgoed, tweemaandelijks Gelders cul-
tuurhistorisch tijdschrift, 1994, afl. 1.

http : I / nl.wikiped ra.or I wiki/
Arnold_Houbraken
http : //ww w. b ertkolkman. nl/broueriu sl
stellingwerf.htm
http I I www. hi stori schetop o grafie. nI/
s c h o e m aker I do c u me nts I zw aalzuh. p df
http : //www. inghi st. nl/On derzoeU
Proj e c te n/D VN/l em mata/ datal
Houbraken

Ouderen onder ons herinneren ztch nog
goed hoe in de jaren vijftig van de vorige
eeuw ons do.p een bloeiend verenigings-
leven kende. Op elk terrein was er wel
een vereniging, gescheiden naat geloofs-
richting. Het was bijna ondenkbaar, dat
men lid was van een vereniging buiten ei-
gen kring. Dat gold met name voor de
katholieke bevolkingsgroep die zrch na
1853 steeds duidelijker manifesteerde. In

BEWAREN OF NIET?
C.J. van Veen

dat jaar kreeg ons land namelijk weer bis-
schoppen, wat bekend staat als het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie. Lande-
hjk, maar ook in \il/addinxveen, leidde dat
tot protest dat we kennen als de April-
beweging. Vanaf dat moment nam in ons
land de verzurhng sterk toe: elke geloofs-
richting creëerde haar eigen voorzienin-
gen zowel op kerkelijk als maatschappe-
lijk gebied.
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Onlangs kreeg ik twee briefies die hier-
van getuigen. Beide dateren uit l9ll . Ze
zrjn getekend door M.B. Boekhorst. Hij
was penningmeester van de R.K. Geiten-
fokvereniging te Waddinxveen. Voor zo-
ver ik weet zLJn deze briefies de enige
resten van wat er van deze rooms-katho-
lieke vereniging is overgebleven. Maar ze
zrjn wel de stille getuigen van hoe sterk
de verzuthng in die jaren in de samenle-
ving was doorgedrongen.
Nog in een ander opzicht zin de twee
briefjes interessant. Ze doken bij toeval
op bij het opruimen van oude papieren.

Hoe ze daar terecht gekomen zrjn, is niet
bekend. Voor hetzelfde geld waren ze in
de prullenbak verdwenen. Hiermee geven
we het dilemma aafi waarmee iedereen bij
het opruimen van oude spullen en papie-
ren te maken heeft: wat bewaren we en
wat niet? Wie had ooit gedacht dat twee
'onbeduidende' papiertjes zo illustratief
zouden zin voor een tijdperk dat voor
goed voorbij is?
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