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NIEUWE, GEGEYENS OYE,R DE,
KERKHISTORIE VAN WADDINXVEEN .4
C. Neven

Meester Jacobus Wilhelmus Regt kwarn
in 1849 naaÍ Waddinxveen. Hij ging wonen in het schoolhuis - anno 1781 - in de
KerkstÍaat. De woning vormde één geheel met het schoolgebouw. Bij zrjn benoeming had de nieuwe hoofdonderwijzer te horen gekregen dat ztjn vrouw geen
brijpot meer mocht laten pruttelen op de
potkachel in het klaslokaal. Een pan met
erwtensoep koken tussen de leerlingen
zoals haar voorgangster had gedaan - viel
onder hetzelfde verbod.

Misschien waren deze maatregelen wel
volkomen overbodig. Regt was geen
meester waarvan er dertien in een dozijn
gingen. Het nieuwe hoofd der school was
een illuster man. En zijn geztn mocht ook
gezien worden. Van de zes kinderen die
het echtpaar had, werden er vijf onderwijzer of onderwtjzeres. Eén van hen, Cornelis Coenraad, zou later zljn vader opvolgen
op dezelfde school. Muzikaal begaafd als
hlj was, gaf hij de stoot tot de oprichting
van het fanfarekorps 'Concordia'. Als
schoolhoofd leefde hU bU de dorpelingen
haast even legendarisch voort als zijn va-

S

een nieuwe zerk met hetzelfde opschrift
gelegd op zijn laatste rustplaats. fmmers,
'W.
de herinnering aan J.
Regt - bij zijnleven al een legende - moest in'Waddinxveen levend bhjven. De steen is er nog. U

der.

Meester J.W. Regt had zrjn kinderen niet
alleen liefde voor het onderwijs brjgebracht, maaÍ vooral ook de brede belang-

kunt gaan kijken.

stelling voor zaken die hemzelf eigen
waren. Want 's avonds, bij het gele schijnsel van de olielamp, schreef de meester

Monnikenwerk
Gegevens veÍzamelen over alle Nederland-

se predikanten. Kan een werk van zo'n
grote omvang ooit wel tot een goed einde
gebracht worden? Er was iemand die een
poging ging wagen: Willem Marie Catharinus Regt (1867-1938) nam de verzameling van zrjn vader over en heeft haar tot
zin dood toe nauwkeurig bijgehouden.
Hij vulde vijfentwintig kwartodelen met
gegevens over bijna alle Nederlandse predikanten.
Net als zijn vader was hU een talentvol

boeken over aardrijks- en geschiedkundige onderwerpen. Slechts ingewijden wisten dat hij begonnen was met het yeÍzamelen van gegevens over alle Neder-

landse predikanten die

W.M.C. Regt - (Fotocollectie:
tre ekarchief Rij nlands Middert)

er ooit geweest

waren. Bij zijn dood in 1873 was het
werk onvoltooid. Op de steen die zijn graf
dekte, kwam te staan: "Uit achting gelegd
door de gemeente". En toen zo'n veertig
jaar later het opschrift en de steen waren
vergaan, werd er vanwege de gemeente
34

man: schoolmeester en tevens voorzanger,
genealoog en oudheidkundige, regionaal
geschiedschrijver en - onbezoldigd - archivaris van de gemeente Alphen aan den
Rrjn. Zowel van de Hervormde Gemeente

zrjn omvangrijke collectie tevens de jongste is die op dit terrein bestaat, mogen we
aannemen dat zrj de beste samenvatting is
van de stand van de informatie tot vóór
1940," zo schrijft Van Lieburg.

aldaar als van Zwammerdam verscheen
van zrjn hand een gedenkboek bU het
driehonderdvijftig-jarig bestaan. "Waarderende de onverÍnoeide pogingen van
zoovelen wien thans het stof der graven
drukt en van zoo menigeen die thans nog
met noeste vlijt aan den opbouw van kerk
en gemeente werkzaam is . .. " , zo schrijft
hij in beide boeken in het "Voorbericht".
'W.M.C.
Regt woonde zelf in Oudshoorn,

De laatste jaren van zljn leven publiceerde Regt zrjn "Aanvullingen en verbeteringen op de naamlijst van predikanten in
Zuid-Holland" in het 'Nederlands archief

vlak naast de kerk. Dat de kerk van
Oudshoorn nog in het bezit is van een
unieke collectie gebrandschilderde ramen
uit de zeventiende eeuw, is mede te danken aan meester Regt, ditmaal in de functie van secretaris van het restauratiecomité. Maar bij al zijn activiteiten kunnen we

de collectie predikantenlijsten gerust als
hèt grote levenswerk van hem beschouwen. Evenals zijn broer Cor in Waddinxveen was hij ongehuwd. Hij wordt gekenschetst als enigszins eenzelvig, vlijtig en
behulpzaam; een vraagbaak voor menig
onderzoeker. In een onberispelijk school-

meestershandschrift hanteerde hij de
kroontjespen voor het bijwerken van ztjn
yerzameling. Alle predikantenregisters
die sinds Soermans - samensteller van het
eerste uur - verschenen waren, verwerkte
hij. Tevens noteerde hij alle gegevens uit
de jaaryangen van de 'Boekzaal der

geleerde werelt' of waar hij maar iets
tegenkwam in historische en genealogische bronnen, boeken en tijdschriften.
Prof. dr. F.A. van Lieburg,bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Neder-

lands protestantisme aan de V.U. te Amsterdam, gebruikte de collectie Regt als
basis voor ztjnin 1996 verschenen dissertatie. "Niet alleen de kwaliteit, maar ook
de breedheid van de door Regt vastgelegde informatie gaf daartoe aanleiding."
Meer dan een halve eeuw na zijn verscheiden was het werk van meester Regt
door niemand geëven aard. "Aang ezien

voor kerkgeschiedenis'. Door zijn overlijin 1938 werd de artikelenserie afgebroken. Wanneer we zrjn yeÍzameling
raadplegen, dan zten we dat hij alleen
over Zutd-Holland al zes delen en een re-

den

gisterdeel heeft vol gekalligrafeerd. Zrjn

geboorteplaats vinden we onder het
opschrift 'Waddingsveen en Bloemendaal'. Als derde predikant staat in zijn
oredikantenliist: " 1598 Dirk Thom asz
Sleper en zakkendrager te Gouda, wordt
hier veffneld tusschen 1598 en 1604. Denkelijk geen predt, maar alleen voorganger"

-

Predikant of voorganger
De omschrijving van Regt roept verschillende vragen op. We weten niet, waar hij
zijn gegevens vandaan gehaald heeft,
maar ik ben geneigd te denken dat dit een

Waddinxveense archiefbron geweest is,
namelijk de 'Blafferd (= register) van de
kerk van Waddinxveen 1548-L624'. Hier
staat als derde predikant genoemd "Dirck
Thomasz. gewesene Sleper Sakkedrager
en koorenmeter ter gouda". Er wordt geen
jaar van komst of vertrek genoemd. Voor

een predikantenlijst een opmerkelijk
omissie! Straks zal echter blijken dat hier
een bijzondere reden voor was.

Dirk eigenlijk wel predikant? Regt
twijfelt kennelijk tussen predikant en

Was

voorganger. Van Lieburg laat Dirk Tho-

uit zijn
repertorium van Nederlands Hervormde
predikanten. Behalve de vermelding in de
blafferd kennen we nog die uit het V/addinxveense grafboek. Daar staat dat op
het koor begraven werd, in het tweede
vak onder nummer 34, "Dirck Thomasz.
predicant".
masz. zekerheidshalve maar weg
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Aangezren uit zijn ambtsperiode geen
kerkenraads- of classicale acta bewaard
gebleven zijn, bleven bovenstaande summiere gegevens de enige aanwij ztng van
het bestaan van Dirck Thomasz. als predikant.

Zakkendrager en sleper
Dankzij de in 1996 verschenen studie
over de gilden in Gouda weten we iets
meer over de achtergronden van onze
Dirck. Martha Hulshof behandelt o.a. het
zakkendragersgilde, opgericht tussen
L404 en 1429. In de Goudse St. Janskerk
hadden zrj een altaar dat gewijd was aan
St. Joost. Tot de Reformatie werd dit door
hen als gildenleden onderhouden. Het
gilde stond bekend als welvarend, maar
de zakkendragers werden in de vijftiende
eeuw "arbeyders van de straet" genoemd.
Iedereen die een vracht te vervoeren had,
moest dit melden op een van stadswege
vastgestelde plaats. Voor graan was dit de
Noodgodsbrug, voor turf was dit elders in
de stad. De gildenbroeders werden ter
plekke bijeengeroepen en dan werd er ge-

dobbeld. Wie de hoogste ogen gooide,
kreeg het werk. V/ie zin vorige klus niet
afgemaakt had, mocht niet meedobbelen
voor een nieuwe. Wel mocht een handelaar
zelf dragers aanwij zen. Van Dirck is bekend, dat hij tevens korenmeter was. De
zakkendragers mochten pas koren dragen
als de zakken verzegeld waren door een
beëdigde zegelaar. Deze controleerde de
zakken op inhoud en gewicht. Kennelijk
heeft Dirck Thomasz. deze werkzaamheden dus ook verricht. Naast het dragen
van zak'ken hadden de gildenbroeders nog
andere taken, zoals het aandragen van
emmers water bij brand of van zandzakken bij dreigend hoog water. Ze veegden
de markt schoon en braken bij vorst het
ijs in de grachten. In de zeventiende eeuw
lag het aantal gildenbroeders nooit boven
de honderd. Overigens stonden ze bekend
als een ruw volkje. Wangedrag werd be-

boet met hoge geldboeten of met verwijdering uit het gilde. "Gruwelijke sonden",
waar ze hcht in konden vervallen, werden
bij name genoemd. Ze mochten niet
schelden of vloeken, vechten of stelen en
al helemaal geen openbare dronkenschap
vertonen.

De slepers behoorden tot hetzelfde gilde.
Ze vervoerden allerlei koopw aaÍ per
slede binnen de stad. Er waren kaasslepers en visslepers, maar ook Veerstal- en
Waagslepers, die alleen producten van en
naaÍ deze plaatsen sleepten. Ook bij de
slepers werden de vrachten verdeeld door
met een dobbelsteen te gooien. De dobbelstenen sleten zo snel, dat het gilde elk
jaar wel nieuwe moest aanschaffen.
Voor zakkendragers en slepers was kracht
en behendigheid een eerste vereiste. Zij
mochten dan "bepaald geen nette werklieden zijn" (Hulshof), in de vervoerseconomie van die dagen vormdenze een onmisbare schakel. Nijverheid noch handel kon
buiten hun diensten.

Begrafenisschild van het Goudse zakkendragersgilde uit circa 1668.
(Uit: De Gilden in Gouda, p. 107)

Thssen ideaal en werkelijkheid
De kerk van de Reformatie hechtte hoge
waarde aan een theologische studie. Naar
gereforÍneerde opvatting was het de voor-
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naamste taak van een theoloog om de

bij-

bel te verklaren voor de gemeente en
daartoe moest hij beslist de talen beheer-

in 1618- 1 619 zou deze voorwaarde stellen. Tot die tijd bleef het nogal

Dordrecht

eens een vrome wens.

sen die God voor zljn openbaring gekozen had.

De komst van een universiteit in Leiden
werd in I57 5 met vreugde begroet. Immers, "de voornaemste beweghende oorsake was de theologie om gheleerde ende
waerdige herders te formeren". Maar de
gereformeerde kerk kreeg niets te zeggen
in de benoeming van theologische hoogleraren. Men moest maar vertrouwen dat
dit wel goed kwam. Reeds voor de oprichting van de universiteit had de kerk in
157 4 bepaald, dat geen zending van een
predikant in een gemeente zov worden
erkend, wanneer dit niet direct door de
classis was geschied. Daarom hadden de
synoden vastgesteld dat voorkomen rnoest
worden dat ongewenste personen de kerk
binnendrongen. Zo werd een toelatingsexamen in het leven geroepen dat door de

classis werd afgenomen.

Er waren ook

personen die onder toezicht van de classis

werden opgeleid. Voor allen gold echter
dezelfde eis: examinatie door de classis.
Aanvankelijk ging het met de faculteit der
godgeleerdheid in Leiden niet naaÍ verwachting. Het was tobben met de aanstel-

ling van hoogleraren en het aantal studenten was gering . Zo duurde het wel vijftien
jaw voordat alles aan de gestelde eisen
voldeed.

Intussen kampte de kerk met een groot
tekort aan predikanten. De dienstdoende
predikanten "waren meest al samen nieuwelinghen", of het waren mensen die
"mispriesters ende cloosterlieden" geweest waren. Verder waren er allerlei
voorgangers, zoals "Cleermakers, Schoen-

makers, Wevers, Slootmakers ende in
summa van alderhande sorteringhe van
ambachtslieden: meest alle meer om een
luy leven, ende jaerlicx incoemst te hebben, dan om de eere Godes, ende stichtinghe der Kercken Christi te bevorderen".

Lang niet alle predikanten waren dus universitair opgeleid. Eerst de synode van

Utrecht
Grenzend aan Holland lag een gebied
waar al deze bepalingen niet golden.
Welisw aaÍ hadden de Staten van Utrecht
in 1580 de openbare uitoefening van de
rooms-katholieke religie verboden, maar

over het functioneren van overheid

en

kerk hadden ze geheel eigen opvattingen.
In 1590 hadden de Staten hun zienswijze
vastgesteld in "De Kerken-ordening". Op
het platteland zou het voortaan zo gaan:
de collator (= ambachtsheer, een kapittel
of een kasteelheer) mocht een te beroepen

bij de Staten presenteren.
Vervolgens zotr de betrokkene door de
Staten worden benoemd. Bleven de kerkpatronen in gebreken, dan traden de
Staten automatisch in hun rechten en gingen zelf een predikant examineren en
beroepen. Voor kerkenraden en classes
was in de denkwereld van de Staten geen
predikant

plaats. Geëxamineerde kandidaten kregen
een "commissie" mee, een door de Staten

uitgegeven verklaring waarin werd aangegeven dat betrokkenen was aangesteld

om ter plaatse te preken en de beide
sacramenten (doop en avondmaal) te
bedienen conform de Utrechtse kerkorde.

De schout, het gerecht, de koster en de
"gemeene innegesetenen" van het dorp
kregen de opdracht de toner van de commissiebrief te erkennen en te respecteren
als hun predikant, hem alle hulp en bijstand te bieden, zoals het luiden van de
klok bij de aanvang van de kerkdienst en
andere noodzakelijkheden die hem in
staat moest stellen zijn predikambt naar
behoren uit te oeferren.
De opstelling van de Utrechtse Staten had
als gevolg dat de provincie lange tijd een

vrijplaats bleef voor "figuren van zeer
diverse pluimàEe, bU wie de scheidslijn

tussen Rome en Reformatie dikwijls
uiterst diffuus was", "Een predikantsplaats op het platteland van Utrecht
oefende op velen, die elders hadden moe-
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ten uitwijken om welke schimmige reden
dan ook, een grote aantrekkingskracht

de pauselicke wijse. Ende dien op se
staets begeeren doopt hij in de kercke, de

uit. "

andere in den huysen."
Een geestelijke, die de mensen laatkiezen
hoe ze hun kinderen gedoopt willen hebben, is heel goed te plaatsen op het
Utrechtse platteland waar overgangsvormen tussen pastoor en predikant vrij vaak
voorkwamen. Immers hier vonden vagebonderende priesters en voorgangers, predikanten die elders verdreven waren of in
opspraak waren gekomen, een toevluchtsoord. Verder horen we nog dat Dierick de
biecht hoort, het brood op paapse wrjze
uitdeelt en zeer lasterlijk spreekt "verdoemende de leeringe der gereformeerde
kercke".
Voor alle duidelijkheid: het is niet zeker
dat meester Dierick van de Goude identiek is met Dirck Thom asz. van der
Goude, maar het is evenmin uitgesloten.

Dirck Thomasz. van der Goude, predicant
betrouwbare
naamlijsten van predikanten die ergens in
het Utrechtse in de vroege Reformatietijd

Tot voor kort ontbraken

hadden gediend. Gezien het bovenstaande

niet zo verwonderlijk. Predikantenlijsten
van alle provincies ztjn over het algemeen
samengesteld op basis van classicale en
synodale acta. Uit kerkelijke bronnen
leek het onmogelijk voor de provincie
Utrecht iets dergelrjks te reconstrueren. In
2002 publiceerde dr. P.H.A.M. Abels in
het 'Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis' een "Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten". Als bron was
het archief van de Staten van Utrecht
gebruikt, een wereldlijk archief. Dit bevat
registers waarin alle benoemingen van
overheidsdienaren staan vermeld. Onder
de talloze tot nog toe onbekende namen
van predikanten komt die van Dirck
Thomasz. tot tweemaal toe voor...

Vleuten
Op 24 maart 1598 werd Dirck Thomaszoon van der Goude door de Staten van
Utrecht met een commissiebrief naar
Vleuten gestuurd. De brief bevatte de
nogal (ruime) opdracht om het Evangelie
te bedienen. Over de toestand in Vleuten
is iets bekend door een bezoek van de
visitatiecommissie, die in L593 bijna alle
Utrechtse dorpen is afgereisd. De commissie bestond uit drie predikanten en een
ouderlirg, allen uit de stad Utrecht. "De
kercke leyt hier in 't wilt ende is noch vol
geschilderde beelden en outaren" , zo luidde de eerste conclusie. Een Utrechtse
plattelandsparochie als Vleuten was geen
baas in eigen huis. De kerk van Vleuten
viel onder zeggenschap van het kapittel
van Oudmunster in de stad Utrecht. Dit
kapittel had rechten bij de aanstelling van
een pastoor, bij de regeling van de inkomsten van de kerk en bij de verzorging van
het kerkgebouw. Bij de verkiezing van
kerkmeesters was een gedelegeerde van
het kapittel aanw ezig. De pastorie was in
het bezit van de broederschap van Onze
Lieve Vrouw. Een voorganger van Dirck
Thomasz. woonde wellicht mede om deze

Meester Dierick van de Goude
Reeds eerder was Abels gestuit op een
klacht over een zekere meester Dierick
van der Goude. Het is onzeker of we hier
met dezelfde persoon te maken hebben
als Dirck Thomasz., maar het zou kunnen. In 1592 had de classis van OverRijnland last van "een paep" die opereerde in het grensgebied van Holland en het
Sticht. Deze ontziet ztch niet om echtparen die door predikanten van de gerefor-

meerde kerk getrouwd zrjn, voor onge-

huwd te verklaren en ze vervolgens
opnieuw "pauselickerwijse te trouwen".
Ook doopt hij kinderen die onder Bodegraven gedoopt zin, opnieuw "leerende
dat die bij de guesen (alzoo hij die
noempt) getrout zrjnde alle de dagen
haers levens in overspel leven ende dat
hare kinders hoerekinders zijn ende daerenboven als men kinderen brenget om te
doopen, zoe vraecht hlj hoe dat men die
wilt gedoopt hebben, op se staets oft nae
38

De laatgotische kerk
van Vleuten met de
oudere toren van
omstreeks I300.

reden niet

in Vleuten maar in de

stad.

hoge bescherming van Jonkheer Utenham

Intussen was in het do.p pastoor Hendrik

woonde hU op de Ridderhofstad Den

Willemsen uit Zegveld nog actief, ztch
beroepend op ztjn aanstelling door het
kapittel uit 1565. Bij hem kon men in het
geheim laten dopen en in het huwelijk treden. Wanneer de predikant met de kerkdienst begon, hield de pastoor de kerkgangers aan de praat in de herberg. Bovendien genoot in 1593 niet de predikant,
maar de pastoor de inkomsten van de
pastoriegoederen. Nog jaren na het vertrek van Dirck Thomasz. in 1603 was er
een priester in Vleuten werkzaam. Onder

Ham, zogenaamd om de kinderen van de
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jonker te onderwijzen. Maar omdat hrj
ook godsdienstoefeningen hield op het
kasteel, was dit zeeÍ tot schade van de
voortgang der Reformatie, zo vertelde
één van de opvolgers van Dirck Thom asz.

in 1612.
Lopik
Naast de zorg voor de gemeente van
Vleuten verwierf Dirck Thomasz. in 1601
van de Staten van Utrecht een commissie-

brief voor de bediening van de kerk te
Lopik. Hier was in 1590 de laatste pastoor overgegaan naaÍ de Reformatie,
zodat hij daarmee de eerste predikant
werd. Bij hetbezoek van de visitatiecommissie in 1593 bleken de altaren nog
gewoon in de kerk te staan. De kerk van
Lopik behoorde tot het kapittel van St.

Na twee jaar verliet Nothaeus Lopik weer
en zocht zrjn heil in Sluipwijk. Hij schijnt

Marie. Door hen werden de kerkmeesters
aangesteld na nominatie door schout en
schepenen. Het interieur van de pastorie
was in reparatie. De oude pastoor/predikant was overleden en zijn opvolger als

Hij kwam uit Zeeland, maar verder wist

predikant inmiddels ook. Aegidius
Nothaeus kwam in 1593 als derde in de rij

van predikanten. Hij had in zrjn vorige
gemeente het veld moeten ruimen omdat
hij "een onbedwingb aÍe lust had om in de
herbergen te gaan en daar deel te nemen
aan de handel in koeien". En dit vonden
ze in Spijkenisse niet in overeenstemming met de waardigheid van zrjn ambt.

in Lopik redelijk gefunctioneerd te hebben. Volgens de commissie hield hij ztch
aan de kerkordelijke bepalingen en aan de
christelijke ceremoniën en gebeden achter de Catechismus. Daarna was Pieter
Jansz. Backer op het toneel verschenen.

men niet al te veel van hem. Kort nadat

hij in Lopik

bevestigd was, werd de

Utrechtse kerkenraad in april 1596 bezocht door een delegatie van de kerk van
Brouwershaven, die Backer ervan beschuldigde in geschriften de zurvere gereformeerde leer gelasterd en bestreden te
hebben. Pieter Jansz. erkende zin schuld
in algemene bewoordingen en betuigde
zijn spijt over zrjn "onordentlijck incruypen" te Lopik.
Aanvankelijk vond de kerkenraad van (de
stad) Utrecht "dat zoodaenige persoon

Het dorp Lopik in 1745, gezien vanuit het zuidwesten.
I{aar een kopergravure van H. Spilman, naar een aquarel van J. de Beijer.
(Uit: Het Licht schijnt in de duisternis, t.o. p. 32)
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[. . .] niet en conde tot den kerckendienst
toegelaeten off daerin sijnde, geleden
worden". De Staten van Utrecht keurden
de gang van zaken voorshands goed, tot
ergernis en verwondering van een tijdgenoot, "dat de Staten een zodanige 'gods-

lasteraar' als predikant handhaafden".
Rond de eeuwwisseling werd Backer door
de Staten overgeplaatst naar Abcoude,
begon daar een overijverig en door geen
enkele partrj gewaardeerd anti-roomska-

tholiek offensief en werd uiteindelijk
door de Staten van Utrecht afgezet.
Dit was de situatie toen Dirck Thomasz.
Lopik in 1601 binnenstapte. Over de
ambtsperiode van twee jaren die hij in
zijn nieuwe standplaats heeft doorgebracht, is alleen iets te concluderen uit
wat zin opvolger heeft verteld. Er waren
in 1606 ongeveer tweehonderd hoorders
in de kerk, waaronder weinigen, negen of
tien, die aan het Heilig Avondmaal deelnamen. Er waren geen ouderlingen of diakenen. Verder woonde hij niet in de pastorie, maar buiten zijn gemeente. Deze
pastorie zou eerst in 1610 door de Staten
gerestaureerd worden. Een en ander roept

de yraag op, waar Dirck Thomasz. zrjn
domicilie gehad heeft. In Vleuten, in
Lopik, of... in Waddinxveen?

Waddinxveen
In Holland riepen de toestanden in de
Utrechtse kerk veel ergernis en ongerustheid op. Afgezien van de stad Utrecht
fungeerde er rond 1600 nog nergens een
kerkenraad. Classes en Synoden ontbraken nog steeds. Uiteindelijk bepaalden de
Staten wie er naar' de dorpen werden
gestuurd en verordonneerden verplaatsin-

gen naar eigen inzicht en believen.
Preken en de sacramenten bedienen was
de opdracht aan de predikanten. Van toezrcht op hun leer en leven was nauwelijks
sprake. De kerk was slechts betrokken bij
het examen, dat werd afgenomen door
slechts enkele overheidsgezinde predikanten die daarin een monopolie hadden.
Problemen kwamen er voor de kerk in
Holland, wanneer in Utrecht aangestelde
predikanten de grens van het Sticht overschreden om in Holland op te treden als
'predikant' . Deze mensen waren in de
ogen van de Hollandse kerk nooit offici-

eel door de classes geëxamineerd. Daar
kwam nog bij dat velen van deze'predikanten' er een onordelijke levenswandel
op na hielden. Vooral vanuit de grensgebieden regende het klachten bij de synoden van Noord- en Zuid-Holland. Er werden twee gedeputeerden benoemd, predi-
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Vermelding van het graf van Dirck Thomasz. predicant in het grafregister
van de kerkvanWaddinxveen. - (Registervan eigen Braven 1651-1775 inv.nr 13;

fotokopie Nationaal Archief
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kanten van Rotterdam en Woerden, die
namens de synoden onderzoek gingen
doen naar de Utrechtse misstanden. Het
eindverslag verscheen

in

16A2. Bemoeie-

nis met de Utrechtse kerk werd gerechtvaardigd met een verwij zrng naar het feit
dat Utrecht zelf al enkele malen de kerk
in Holland om hulp had verzocht. Nu kon
men gedocumenteerd beklag doen bij de
stadhouder en de gewestelijke Staten.
Opvallend is, dat de taken van Dirck
Thomasz. in 1603 in het Utrechtse werden beëindigd, zowel in Vleuten als in
Lopik. Waddinxveen moet nà augustus
1602 vacant geraakt zrjn In die maand
wordt Meester Lucas Jansz. voor het
laatst vermeld. Zeer waarschijnlijk valt
het optreden van Dirck Thom asz. als predikant te Waddinxveen in de vacaturetijd
daarna. Door het ontbreken van acta van
de classis weten we niet of hij ooit
bevestigd is als predikant van V/addinxveen. Wel is zeker dat hij hier als predikant heeft gewerkt. De blafferd noemt
geen jaar van aanvang. Preekte hij hier al
sinds 1598, zoals op grond van de gegevens van meester Regt kan worden verondersteld? Hoe wist Regt trouwens dat
jaar 1598 te noemen, terwijl hij tegelijkertijd wist dat Mr. Lucas Jansz. in 1602
nog op de synode verscheen? Zou de latinist, die Lucas Jansz. was, zijn kansel wel
ooit afgestaan hebben aan een voormalige
Goudse zakkendrager die ztjn predikantentitel in het twijfelachtige Utrechtse had
behaald? Het blrjven vragen.
Ds. Dirck Thomasz. is in V/addinxveen
overleden en begraven op een eervolle
plaats in het koor van de kerk. Het grafboek verneldt datum noch jaar, maar het
moet tussen 1604 en 1611 geweest zijn.
Reconstructie
Verschillende publicaties van onderzoeken wierpen de afgelopen jaren nieuw
licht op de persoon van Dirck Thom asz.
Zodoende konden zijn werkzaamheden
als zakkendrager, sleper en korenmeter in
Gouda ingekleurd worden. Latere gildenbepalingen geven aan dat het zware werk

voor wie vijftig jaar of ouder was, verlichting behoefde. Wellicht lag bij Dirck
een pragmatische reden ten grondslag aan

de keuze voor een geestelijke taak. Wanneer hU inderdaad identiek is aan de in
1592 genoemde meester Dierick van der
Goude heeft hij voor wat de doopbediening betreft een ambivalente houding
aangenomen. Door zijn optreden in het
grensgebied tussen Holland en Utrecht
heeft hij dan zrjn kans schoon gezren om
op het Utrechtse platteland een benoeming als predikant te krijgen. Daarbij behoefde zijn vroegere veronderstelde laster
van de gereformeerde leer geen beletsel te
zrjn, getuige de gang van zaken bij Pieter
Jansz. Backer in Lopik.
De Utrechtse Staten gaven hem een com-

missiebrief, zodat

hij

zich vanaf 1598

predikant kon noemen. Van 1598 tot 1603
was hij predikant te Vleuten en tegelijkertijd van 1601 tot 1603 te Lopik. Daarna
vinden we hem terug in Waddinxveen,
zonder duidelijk te traceren jaar van aanvang. Waarschijnlijk was dit in 1603. Na

zijn overlijden werd hij als predikant te
Waddinxveen begraven. Dit jaar moet
gezocht worden tussen 1604 en 16ll.
Hoe moeizaam een reconstructie van de
lotgevallen van Dirck Thomasz. is, mag
blijken uit het feit dat dr. S. vaïr der Linde
nooit een verÍnoeden heeft gehad van het
bestaan van deze voorganger van hem als
dorpspredikant van Lopik. De latere
hoogleraaÍ in de geschiedenis van het
GereforÍneerd Protestantisme schreef een

boek over de kerkgeschiedenis van zijn
eerste gemeente waarin de namen van
Pieter Jansz. Backer en Dirck Thomasz.
van der Goude ontbreken. Eerst het onderzoek van Abels bracht ze aan het licht.
Met het publiceren van de Utrechtse lijst
ging de droom van meester J.W. Regt een veÍzameling gegevens over alle Nederlandse predikanten bijna in vervulling. Voor de zoon bevatten ze postuum
een antwoord op de vraag naar de status
van Dirck Thom asz.: Predikant. Maar dan
wel naar Utrechtse snit.

42-

Bronnen:
P.H.A.M. Abels en J.G.J. van Bootna,
Tussen Rooms-Katholiek en UtrechtsGereformeerd. Het eigen karakter van
het Utrechtse Reformatieproces. In:
Utrechters Entre-Deux. Stad en Sticht
in de eeuw van de Reformatie 15201620. Delft, 1992.
P.H.A.M. Abels, Naamlijst van Utrechtse (probleem)predikanten. In : Tijdschrift
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis,
jrg. 5, nr. 3,2002.
P.H.A.M. Abels, Ovittius' Metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in
de Reformatietijd. Delft, 2003.
M. Hulshof, De Gilden. In: De Gilden
in Gouda. Gouda/Zwolle, 1996.
F.A. van Lieburg, Profeten en hun
vaderland. De geografische herkomst
van de gereformeerde predikanten in
Nederland van 1572 tot 1816. Zoeter
meer, 1996.

F.A. van Lieburg, Repertorium

van

Nederlandse hervormde predikanten
tot 1816. Deel 1: predikanten. Deel 2:
gerneenten. Dordrecht, 1996.

-43-

S. van der Linde, Het Licht schijnt in
de duisternis. Gedenkboek brj het 350-

jarig bestaan der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Lopik en
Cabauw (1590- 1940). Utrecht, 1940.
C. Neven, Omrle 't woord Gods.
Kerkhistorie van V/addinxveen van
L233-1 651.'Waddinxveen/Alphen aan

den Rrjn, 1978.
Over J.'W. Regt, zie Nieuw Nederlandsch

Biografisch Woordenboek, I, 1430.
Leiden , I9ll.
Over'W.M.C. Regt, zie De Nederlandsche Leeuw 56, 1938 p. 290-291 en
Leidsch jaarboekje 31, 1939, p. 66-67 .
H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis,. Kampen,
2006, p. 338.

G. van der Zee, Crisis van de Kerkelijke Reformatie in de dorpen van de
Provincie Utrecht. Loenen aan

de

Vecht, 1956.
Met dank aan dr. P.H.A.M. Abels te
Gouda, die mij ongepubliceerde gegevens met betrekking tot Dierick van de

Goude en Dirck Thomasz. van der
Goude verstrekte. Brief aan de auteur
d.d. 15-05-2003.

NAMEI\ OM TE GEDENKEI\
J.D. Geel

Dit is het derde artikel in een reeks van

drie over de Waddinxveense

verhongerd, maar of dat waaÍ is... Dat is
wat ik van hem weet. V/e mogen hem niet

oorlogs-

vergeten." De opmerking was te stellig
om te negeren. Maar wie was Leendert
Heeren? Navraag leverde niets op. Familieleden heb ik niet gevonden. Wat we
van hem weten, hebben we gevonden in
de officiële aktes van het gemeentelijk
archief van V/addinxveen :
Heeren, Leendetr, geboren op 17 april
\922 te Waddinxveen. Zijn vader was
Johannes Heeren, geboren op 2 februari
1888 te Nieuweramstel en zijn moeder
was Sophia van Berkel, geboren op 3

slachtoffers, van wie de namen geschreven staan op het herdenkingsmonument
dat op 4 mei 2A06 werd onthuld in de aula
van de Oude gemeentelijke begraafplaats

te \Maddinxveen. Het

aan de Kerkweg

betreft de geschiedenissen van die dwangarbeiders over wie ik nog niet eerder in
het kwartaalblad heb gepubliceerd. Mannen, geboren voor 1925, werden gedwongen in Duitsland te werken.

Leendert Heeren
"Leen Heeren is ook een oorlogsslachtoffer. Hij woonde indertijd bij ons in de
Burgemeester Trooststraat en hij moet
geboren zijn tussen 1922 en 1924," aldus
een buurtbewoner van toen, die mij inforrneerde naar aanleiding van mrjn zoektocht naar in de Tweede V/ereldoorlog
omgekomen Waddinxveners. "Hij is als
dwangarbeider naar Duitsland gegaan en
daar omgekomen. Ze zetden, dat hU is

[**$m*.

november 1879 te Nieuweramstel. Hij
had geen eigen broers en zusters, maar
stiefbroers en stiefzussen. Hij woonde
aan de Burgemeester Trooststraat LI7.
Zijn beroep was caffosseriebouwer, vrijwel zeker bij de caÍïosseriefabriek van
Verheul. Hrj is overleden te Spandaw bij
Berlijn in Duitsland op 23 april 1945.
Leendert Heeren was niet gehuwd.
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Op de plaquette in de aula van de Oude gemeentelijke begraafplaats
aan de Kerhueg staat ook de naam van Leendert Heeren (foto: L. Witte)
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Boudewijn van
Leeuwen
(archief: fam.
Van Leeuwen)

Bou Yan Leeuwen
Boudewijn van Leeuwen werd oP 23
augustus 1924 te Waddinxveen geboren
op de familieboerderij aan de Noordkade
als tweede zoon van Cornelis van Leeuwen en Pietje de Jong. Na hun huwelijk
woonde het echtpaar eerst in Odijk, daatna in Leiderdorp om zich vervolgens blijvend in Waddinxveen te vestigen. Het gezin telde twaalf kinderen: negen meisjes
en drie jongens. Nog regelmatig komen
de 'meiden' Van Leeuwen bij elkaar. De
oudste zusters van Boudewijn, mevrouw
Hennie van der Heyden-van Leeuwen,
drie jaar ouder dan Bou, en mevrouw
Beatrix Los-van Leeuwen, een jaar ouder
- later getrouwd met bakker Los van de
Kerkw aE -, beiden wonend in Waddinxveen, weten nog nagenoeg alles van hun
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broer. Ze hebben hun herinneringen in
brieven opgeschreven en vertellen over
hem met grote levendigheid.
" Onze broer was een stevige, robuuste
jongen met donkerblond haar en blauwe
ogen. Hij had een opgeruimd karakter en
was altijd in voor een geintje. Pa had op
de boerderij veel steun aan hem. Bou was
sterk en hielp met het zware werk en als
hij in de oorlog niet was omgekomen,
was het de bedoeling dat hij op de boerderij zoukomen. Naast de boerderij stond
een zomerhuisje waar onze moeder kaas
maakte. Dat stond op een gegeven moment leeg. In die tijd (winter L942-1943)
was er een jong stel dat onderdak zocht
vanwege een gedwongen huwelijk. Zii
smeekten mijn ouders om tijdelijk in dat
gebouwtje te mogen wonen . Onze ouders

stemden erin toe.
Bou handelde in schapen en op een keer
had hij samen met slager Zwijgers en
twee politieagenten uit ons dorp - De
Haan en Obdam - een schaap geslacht

wat

af en toe eens iets van te weten kwamen.

Als we naar hem toegingen om hem te
zien, konden we nauwelijks met hem
spreken, want er was altijd een bewaker
bij, dus moesten we heel erg op onze

slachten woorden letten. Toen we een keer brood
verboden. bij ons hadden en aan de bewaker vroe-

stiekem moest gebeuren, want

was door Hitler ten strengste

Bou ging echter van de gedachte uit: ik ga gen of we dat aan Bou mochten geven,
geen honger lijden als ik zelf in die han- was de verontwaardiging groot: Daar mag
del zit. Nu was het stookhok waar het u niet eens over praten. Dat was een hard
slachten gebeurde, naast de kamer van dat gelag, vooral omdat hij zo mager was gejonge stel en die hebben Bou toen verra- worden en er slecht aitzag."
den zoals later bleek. Bou ging voor een De familie Van Leeuwen bewaart nog een
halfjaar naar de gevangenis aan de Noord- brief die vader schreef aan zijn zoon in de
singel in Rotterdam. Daar heeft hij hon- gevangenis:
ger geleden en ontberingen, waar we zo

l..a*sl.ffi
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ook naar Duitsland. Hij is nog afscheid
bU ons wezen nemen. Toen vader Bou
weggebracht had naar de trein, zet hrj:
"Die zien we nooit meer terug." En ztjn
voorgevoel is uitgekomen. In Duitsland is
Boudewrjn in Fulda in een fabriek terechtgekomen waar grote rollen stof werden
gefabriceerd. Hij heeft nooit verlof gekreger, wel mochten we pakjes sturen en we
kregen ook post van hem. Hij had kennis
gekregen aan een Russisch meisje. Nee,
hij is nooit getrouwd.
Op 21 december L944 is het station van
Fulda gebombardeerd door de Engelsen.

"Toen Bou uit de gevangenis kwam, was
alles heel vreemd voor hem, zo ruim en
groot en wljd. Vader moest hem steeds
afremmen met eten, want hij had nooit
genoeg, Íraar pa was altijd bang dat Bou
zich zou overeten, dat kan ook gevaarlijk
z7jn.

Bou was een paar weken thuis toen er een
oproep kwam dat hij naar Duitsland moest.
Hij durfde niet onder te duiken. Hij zer:

"Ik hoef maar naar dat ene zinnetje te kijken", waar stond: Je krijgt gevangenisstraf
als je niet komt en daar was hrj erg huive-

rig voor. Zijn vriend Cor Oudijk

moest
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Paspoort van
Boudewijn van
Leeuwen
(archief: fam.
Van Leeuwen)
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Trix de l(ruyff-Los, de dochter van mevrouw Los: "Toen op 4 mei 2005 bU het

Geregeld als er alarm was, sprong iedereen op een voorbijgaande wagen om weg

te kornen. Bou is gevlucht in een rioolbuis die als schuilplaats gebruikt werd.
De buis is volgelopen met water. We

monument op het Stationsplein de namen

van de oorlogsslachtoffers werden voorgelezen en ook die van mijn oom Bou,
drong het hele verhaal pas echt tot me
door. Het ontroerde me tot tranen toe. Die
avond heb ik het opnieuw aan mijn kin-

hoorden later dat daar toen negenhonderd
mensen ztjn verdronken. Ook Bou en zrjn
vriend Cor Oudijk. Rijk van der Wal (de
latere winkelier van speelgoed en huishoudelijke artikelen aan de Kerkweg) is
gewond in een ziekenhuis terechtgeko-

men.

Hij was bekneld

deren verteld. Toen oma Van Leeuwen op
haar sterfbed lag, ben ik nog bij haar geweest. Ik was een kind. Ze lag daar met
het paspoort van Bou in haar handen. In
dat paspoort stond zrjn foto."
Mevrouw Los: "'We zijn erg blij dat er alsnog een herdenkingsbijeenkomst is gehou-

geraakt met zijn

been en heeft 24 uur zo gelegen."
Mevrouw Bé Los: "Vrienden hadden voor
Bou een kist gemaakt, maar die is in beslag genomen. Hij werd in een massagraf
begraven in de trui die ik voor hem gebreid had van zelfgesponnen schapenwol.

den. We zrjn er bijna allemaal geweest.
Aan het eind van het jaar komt onze zuster uit Canada over om hier haar tachtig-

Heel triest allemaal."
Mevrouw Hennie van der Heyden: "Pas
op 11 februari 1945 kregen we het bericht
dat Bou dood was. Dominee Smidt kwam
het vertellen. Hij was opgebeld door de
pastoor van Naaldwijk. Bé ontving hem
en moest vader en moeder wekken, die
een middagdutje deden. Ik werkte bij de
caÍïosseriefabriek van Verheul en reed op
de fiets naar huis. Iemand kwam naar me
toe en zei: 'Wat heb ik gehoord? Bou is
dood.' Ik schrok geweldig, maar wist ook
dat het waar was. \We hadden al heel lang
geen brieven meer van hem gehad. Toen
ik thuis kwam, was de vitrage afgenomen
als teken van rouw. Onze ouders waren
verslagen. Zondags hoorden we iemand
in de kerk zeggen: 'Kijk die boer eens
huilen.' Vader heeft het op den duur geestelijk wel kunnen verwerken, moeder niet.
We zetden wel eens tegen haar: 'Maar u
heeft toch nog elf kinderen over die uw
zorg nodig hebben.' 't Hielp niet.
Met mrjn man Piet ben ik na de oorlog
naar Fulda gereisd en ook op het stedelijk
Friedhof wezen kijken. Ze konden niet

ste verjaardag te vieren. Dan laten we haar

ook het monument zien waarop Boudewijn herdacht wordt. Hij werd niet ouder
dan twintig."
Boudewrjn van Leeuwen is op 27 december 1944 omgekomen als slachtoffer van
een Engels bombardement op het stationsgebouw van Fulda en aldaar op het
Stadtischer Friedhof in een massa graf
begraven.

Cor Oudijk
Cornelis Jan Oudijk werd op 24 september L924 te Waddinxveen geboren als jongste zoon van Rederis Oudijk en Wilhelmina Jacoba Verboom. De familie Oudijk,

die negen kinderen telde

-

zes jongens en

drie meisjes woonde aanvankelijk aan
het Noordeinde te Waddinxveen. In 1939
verhuisde het geztn naar de Burgemeester
Colijnstraat te Boskoop. Cornelis Jan Ouduk was ongehuwd.
Over zrjn jongste broer Cornelis Jan
Oudijk vertelt de heer Ridder Oudijk uit
Boskoop.

"Mrjn ouders hadden een groot

aanwij zen waar Bou precies lag. Het massagraf waarin hU lag, was later opnieuw
gebombardeerd."
Mevrouw Los: "Toen de bevrijding kwam,
beseften we pas dat hij niet meer terug
zou komen."

geztn:

negen kinderen. Dat kwam in die trjd veel

voor. Het werd gezien als een gave van
God, maar het was tegelijk een soort
investering. De zonen werden beschouwd
als knechten in het boerenbedrijf .Zij konden immers later de boerderij overnemen.
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Mrjn vader kwam uit Moordrecht en was
van koeboer bouwboer geworden. Eerst
woonden we aan het Noordeinde in
V/addinxveen. Daar is ook mijn jongste
broer Cor geboren. Als we naar school
gingen, de Christelijke Mulo aan de
Kerkweg brj meneer Van Dam, liepen we
met z'n allen daarheen. Met de buurkinderen mee was dat een hele stoet. Overblrjven was er niet bij, dus we liepen vier
keer op een dag dat hele eind. Die Mulo
bestond uit een lagere school en voortgezet onderwijs in één.

Mijn vader had land achter het

Noordeinde langs de Hoogeveenseweg: 25 ha.
Ook aan de overkant van het Noordeinde
in de Pettepolder had hij nog eens 25 ha
bouwgrond. Dat land kon later verdeeld
worden onder de zonen die boer wilden
worden. Dan bleef het bezit, dat nog van
mrjn grootvader was geweest, in de familie. Cor wilde wel boer worden. Hij zou
het gedeelte langs de Hoogeveenseweg
krijgen. Ik daarentegen wilde tandarts

worden. Ik ging dus in Utrecht tandtechniek studeren. Maar door de oorlog is er
van al onze plannen niets terechtgekomen.
Cor moest als dwangarbeider naar Duitsland. Hij dacht, net als zoveel andere jongens hier: alle mannen in Duitsland moeten naar het front, dan kan ik wel ergens
de plaats van zdn Duitser innemen en op
een boerderij of een kwekerij gaan werken. Tegelrjk verdien ik dan wat. Dat liep
echter wel even anders. Cor kwam in een
munitiefabriek in Fulda terecht en moest
oorlogstuig maken. Ook zrjn vriend Bou
van Leeuwen ging daarheen en Rijk van
der Wal, allemaal jongens uit V/addinxveen. V/e stuurden in het begin pakken
naar Cor, waarop we enkele brieven
terugkregen. Toen we echter niets meer
van hem hoorden, vreesden we het ergste.

Duitsland werd hevig gebombardeerd
door de geallieerden.

In februari L945 kregen we eindelijk
bericht. De politie kwam aanzeggen dat
Cor op 27 december 1944 was omgeko-

Cornelis Jan Oudijk
(archief: R. Oudijk)
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men tijdens een Engelse luchtaanval op
het stationsgebouw van Fulda. Hij zat met
heel veel mensen in een soort schuilkelder. Dat ding is ingestort en iedereen is
gestikt. Ook mrjn broer Cor en zrjn vriend
Bou van Leeuw en zrjn toen omgekomen.
Ze zijn in een massa graf begraven op het
kerkhof van Fulda. Nee, we zijn nooit
wezenkijken. Toen de oorlog voorblj was,
had iedereen het veel te druk om de draad
weer op te pakken. Ook mijn hele leven
veranderde drastisch met de dood van
Cor. Die tandartsstudie heb ik moeten
opgeven. Ik ben boer geworden op het
land dat ooit voor Cor bestemd was."
Cornelis Jan Oudijk is op 21 december
1944 omgekomen als slachtoffer van een
Engels bombardement op het stationsgebouw van Fulda en aldaar op het Stadtischer Friedhof in een massagraf begra-

Dorp. Het echtpaar kreeg zes zonen en
een dochter. Het gezin woonde aan de
Zw arteweg, later Middelburgseweg geheten, op de grens van Waddinxveen en
ReeuwUk.

De heer Jan Oudshoorn, wonend in
\Maddinxveen, jongere broer van Jaap
Oudshoorn vertelt:
"'Wij heten Oudshoorn en mijn vader
Cornelis Oudshoorn komt ook van Oudshoorn, je weet wel bU Alphen aan den
Rijn. Daar had je de Oudshoornsepolder
en daar is nog steeds de oude Oudshoorn-

se kerk en de Oudshoornseweg. Mijn
vader was tuinder. Aan gezren dat werk in

de crisistijd niets meer opleverde, is hij
gaan werken

blj de Goudse veiling aan de

Houtmansgracht. Hij is er van alles geweest: secretaris, penningmeester, maar

ook veilingleider, zeg maar

directeur.

ven.

Ook in de politiek was mrjn vader actief.

Jaap Oudshoorn

Hrj was secretaris van de ARP. En hij was
secretaris van de CBTB, de Christelijke

Jacob Oudshoorn werd op Z}juli L923 te
\Maddinxveen geboren als tweede zoon
van Cornelis Oudshoorn en Gerritje van

Boeren- en Tuinders-Bond.
woonden aan de Middelburgseweg.
De weg lag in Reeuwijk, de huizen stonden in'Waddinxveen.
De oudste zoon van mrjn vader en moeder, Jan, is maar drie jaar oud geworden.
Hij is verdronken. Jaap was de tweede
thuis. Ik ben geboren in 1924, twee maanden nadat Jan verdronken was . Ze noemden mij toen ook weer Jan, de tweede Jan
dus. Jaap was een jaar ouder. HU was tamelijk groot en donker en had geen ge-

Wij

makkelrjk karakter; hij kon driftig zin.
We zaten op de School met den Bijbel bij
meester Hoek aan de Oranjelaan. We liepen vanaf de Middelburgseweg over de
brug naar school. Ik herinner me de draaibrug nog en de ophaalbrug daarna. Toen
de hefbrug gemaakt werd, was er een
noodbrug ter hoogte van de loswal. Eens
was Jaap zo nijdig, ik weet niet meer
waarom, dat hU pardoes z'n stikkenzak
met brood in het water gooide van de
Achterwetering, die langs de Winterdijk
loopt.

Na zijn schooltijd ging Jaap als slagersknecht werken bij Han Zwrygers aan de

Jacob Oudshoorn
(archief: J. Oudshoorn)
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der het moeilijk mee. Toch hebben we
Sonja en haar zoon Jacob altijd thuis in

Dorpstraat
Van het uiibreken van de oorlog herinner
ik me nog dat een dag eerder, op 9 mei
'40, grootmoeder Oudshoorn is overleden.
Ze werd in de eerste oorlogsdagen aan de
Kerkweg begraven.
In 1943 werd Jaap gevorderd om naar
Duitsland te gaan als dwangarbeider. Hij

Waddinxveen kunnen ontvangen."
Jacob Oudshoorn is op 23 maart L945 te
Rohrbach (Landkreis B ergzabern) overleden, alwaar hij aanvankelijk begraven is.

Na de oorlog is hij herbegraven op het
Nederlandse Ereveld te Frankfurt am
Main. Hij liet een echtgenote en een

kwam terecht in een metaalgieterij in Rohr-

Ik ben ook in Duitsin een kogellagerfabriek. Dat was in Oberbiel bij Wetzlar.
Als ik de kans kreeg, saboteerde ik het

postuum geboren zoon na.

werk. Dan haalde ik bijvoorbeeld de draaibank uit elkaaÍ. Ik ben er verschrikkelijk
ziek geworden. Ik had pleuritis en men
dacht dat ik dood zou gaan Ik lag in het
ziekenhuis van Dillenburg. Het was zo
erg met ffie, dat ze al een spuitje klaar
hadden liggen om me te laten sterven.
Maar ik genas als door een wonder, toen
ik door de crisis heen was. Jaap en ik waren dus allebei dwangarbeider, maar we
wisten niets van elkaar. Thuis kregen ze
van Jaap af en toe een brief, met heel veel
zwarte strepen erin. Wat hij schreef, werd
kennehjk gecensureerd. Tenslotte hoorden
ze nrets meer van hem. In 1946 werd door
het Rode Kruis bekendgemaakt dat Jaap
op 23 maart L945 in Rohrbach was overleden. Toen kwam er ook een brief van
een zekere Sonja Hespeler uit Duitsland.
Zij schreef, dat Jaap in haar huis ondergedoken had gezeten, nadat hij in de metaalgieterij werk geweigerd had. In de slagerij

te Waddinxveen geboren als tweede zoon
van Arie de Roorj e, Minke Taekema. Het

bach bij Karlsruhe.
land tewerkgesteld

van haar vader voelde

hij

Klaas de Rooij
Klaas de Rooij werd op 25 oktober 1924
echtpaar had vijf kinderen: drie zonen en
twee dochters. De familie woonde aan de
Prins Hendrikstraat, die in de Tweede

Wereldoorlog van de bezetter van naam
moest veranderen en sindsdien Piet Heinstraat heet.

Mevrouw Nan de Rooij-den Ouden, woon-

achtig

in

Waddinxveen, herinnert zich

haar zwager Klaas de Rooij nog goed:

ztch beter thuis.

Toen de Amerikanen in aantocht waren,
kwam hij uit ztjn schuilplaats te voorschijn. Hij kalefaterde zrch wat op om de
bevrijders te begroeten. Staande in de
deuropening kreeg hij een granaatscherf
in ztjn borst. Hij deed nog twee stappen
en viel dood neer. Sonja maakte ook bekend dat zrj van Jaap in verwachting was.
Hun kind is in oktober 1945 geboren. Na
de oorlog is mijn vader met een bevriende groentegrossier naar Duitsland gereden
en heeft hij Sonja in Rohrbach ontmoet.
Er was sprake van een oorlogshuwelrjk
tussen Jaap en Sonja. Daar had mrjn va-

Klaas de Rooij
(archief: N. de Rooij-den Ouden)
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"Ik ken de familie De Rooij al bijna mijn
hele leven. Mrjn man Wybe de Rooij was
een jaar ouder dan zijn broer Klaas . Ze
trokken veel met elkaar op. Klaas was
wat introverter dan Wybe. Met vader De
Rooij maakten ze muziek, ze vormden als
het ware een trio. Vader speelde piano en
de jongens piston en viool. Tijdens het
koffiedrinken zondags na de kerk speelden ze en wij zongen erbij, bijvoorbeeld
de liederen van Johannes de Heer. Klaas
heeft nog verkering gehad met een meisje uit Amsterdam, Willy Muis. Hij is nooit
getrouwd geweest.
Mijn schoonvader was een ambitienze
man. HU werkte in de meubelfabriek van
Modderkolk en Dijs als monteur van de
machines. Maar eigenlijk wilde hij meer.
In de oorlog begon hij met fotograferen.
Men kwam bij hem voor pasfoto's. In 1948
is hij na veel studie foto graaf geworden.
Hij had een winkel in de Nesse, die later
door mijn zwager Arie is voortgezet. Ik

heb nog wel meegeholpen foto's te ontwikkelen. Van zijn zonen verlangde vader
De Rooij dat ze door zouden leren om
maar niet naar de fabriek te hoeven. Dat
is gebeurd. Klaas ging werken op een
accountantskantoor in Den Haag. Hij
reisde dus elke dag heen en weer. In de
avonduren studeerde hU voor zrjn diploma's samen met V/ybe. Ik weet nog dat ze
met z'n tweeën in een heel klein kamertje
zaten te zwoegen. Mijn man is tenslotte
directeur van een modebedrijf geworden.
Maar dat was ver na de oorlog.
Toen Klaas het bevel kreeg om in Duitsland als dwangarbeider te dienen, is hU
gegaan in plaats van onder te duiken. Dat
had misschien gekund; Wybe deed het
namelijk wel. Hij heeft zich bij ons thuis
verstopt. Wij woonden aan de Brugweg,
tussen de familie Both en de familie Hon-

koop. Die huizen staan er nog, over de
V/itte Brug, meteen voorbij de Winterduk. Mijn schoonvader was echter bang,

Klaas de Rooij (r) in Darmstadt, 2l november 1943;
aan de achterzijde staat geschreven: 'De drie vagebonden';
links de vriend die Klaas de laatste eer heeft bewezen.
(archief: N. de Rooij-den Ouden)
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dat als één van zrjn zonen gepakt werd,
hijzelf zou moeten boeten. En misschien
speelde ook de gedachte nog wel mee dat

men de overheid had te gehooÍzamen.
Dat weet ik niet zo goed.
Klaas is in Darmstadt terechtgekomen.
Hij moest loopgraven graven. Hij is nog
wel twee keer terug geweest in Waddinxveen, maar hij keerde steeds naar Duitsland terug uit angst dat hij anders gevangen zou worden genomen. Weer in Darmstadt is hij op 19 maart 1945 tijdens een
Engels bombardement in een loopgraaf of
een greppel dodelijk getroffen. Een maat
van Klaas uit Amsterdam heeft hem meegenomen naar zijn kamer om hem op het
Friedhof te begraven. Alleen die vriend

was erbij. De politie moest het bij de
familie komen vertellen. Later kwam ook
dominee Vroegindeweij; wij waren allemaal Nederlands Hervormd. Ook bij ons
thuis kwam de politie langs om het Wybe
te vertellen. Ik weet nog dat hij eerst naar
de buren ging. Piet Honkoop was immers
ook als dwangarbeider omgekomen, op
12 maart tijdens het bombardement op
Swinemtinde. Bij de andere buren was al
een oorlogsslachtoffer te betreuren. Meneer Both was als militair omgekomen op
11 mei 1940 in Dordrecht. Ja, het was
echt verschrikkelijk. Al die narigheid werd
door sommigen ook gevoeld als een straf
van God. Ach, de tijd was zo anders toen,
zwaaÍ en verdrietig. Drie jaar na de oorlog ben ik met Wybe getrouwd."
Klaas de Rooij is op 19 maart 1945 te
Darmstadt tijdens een Engels bombardement om het leven gekomen en aldaar op
het Friedhof begraven.
Jan Sonneveld
Jan Sonneveld werd geboren op 3 april
1924 aan de Zegwaartseweg te Zegwaart
(Zoetermeer) als oudste zoon van landbouwer Jan Arie Sonneveld en Magdalena Molenaar. Het gezin telde elf kinderen,
zeyen jongens en vier meisjes, van wie
éénjong gestorven is.
Het boerenbedrijl dat vader Sonneveld
aanvankeliik rn Zoetermeer bezat, kon in
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Jan Sonneveld - (archíef: A. Sonneveld)
de crisisjaren niet worden voortgezet. Na
divers e omzwervingen is de familie gaan
wonen aan de Dorpstraat 60 te Waddinxveen, waar de ouders een sigarenzaak begonnen.

Jan ging werken als landarbeider bij boer
Van der Breggen aan het Noordeinde. In
zljn vrije tud hielp hij nog bij andere boeren met melken en werkzaamheden op het
land. Het boerenleven had de liefde van
zrjn hart, bevestigt ook ztjn vriend Gerrit
Marchand: "Jan zou een goede boer ge-

worden zijn."
hij voor de arbeidsin zet naar Duitsland moest, kwam hij in Kassel terecht in
de pantserfabriek van Henchel en Sohn,
waar hij gaten moest boren in stalen platen. Dat vond hij verschrikkelijk. Hij heeft
verschillende pogingen gedaan om bij
een boer werk te vinden, maar dat is nooit
Toen

gelukt.

Jan Sonneveld heeft uit Duitsland

een

groot aantal brieven geschreven naar familie, vrienden, dominee Vroegindeweij
en de kerkenraad van de Waddinxveense
Nederlands Hervormde Kerk.
Veel brieven zljn bewaard gebleven. Zlj
geven een triest beeld van het leven dat
Jan Sonneveld als dwangarbeider heeft
moeten doormaken. Over zijn onderkomen in Kassel schrijft hij aan een vriend:
Waarde Vriend 26 Juni 1943
Zoals je misschien wel gehoord heb ben ik

naar Duitsland gestuurd. Ik ben Woensdog om half l0 uit Gouda vertrokken, en
lawam 's nachts te half 3 aan in Kassel.
Zonder te slapen werden we opgesloten in
een ka*p waar we als beesten behandeld
werden. 's Míddags 2 ultr werden we in
fabrieken ingedeeld. Ik werk thans in een
locomitive en panserfabriek. Hier werkt
ik van 's morgens 7 tot 6 en moeten 3
l*vartier lopen voor ik bij de barakken
bent! [...] We liggen met 26 man in een
stube. t...1 Het ís een verschrikkelijke
toestand hien we zitten tussen allerlei
rassen in, Russen, Polen en Fransen en
Belgen, Grieken Bulgaren. Als enige van
Waddinxveen zit ik hien

Over zrjn heirnwee schrrjft hrj:
Möncherberg 24

juli 1943

Vader

Och ik kan niet zeggen of schrijven hoe
het me tegengevallen is. Och, laten we
maar optimist zijn dan zijn we er het best
aan toe, want als we treuren, dan komen
we er niet. [...] Ik heb het tussenbeide
níet erg best vooral als ik alleen sta aan
de machine, dan krijg ik een brok in me
keel dan zoek ik me heíl maar weer gauw
bij andere Hollanders die híer al langer
zijn als wij. [...] Ik zelf ben de hele week
aan de dieree geweest, maar ik knap nu
wat op de eerste dagen in de fabriek was
ik erg beroerd zwaar in me hooÍd van dat
lawaaí de hele dog. De machines staan
hier niet stil het gaat maar dog en nacht
doon [ ...] Zondags wordt er ook gewerkt
tot 12 uur.

Over de bombardementen op Kassel
schrijft hij aan zijn aanstaande zwageÍ
André Karens:
Möncherberg I Aug 1943

Ik heb al een slechte week achter de rug.
[...] Woensdog om I0 uur kregen we
luchtalarm we moesten in de schuilkelder

Over zijn vertrek uit Nederland vertelt hij
aan een vriend:

WohnlagerX9Juli1943
ik uít Nederland vertrok was het
daar ook een rare boel. Daar hadden ze
Tben

razzia onder de jonge jongens, eerst moeten de jongens onder de 25 weg, en dan
nog de krijgsgevangenen die gaan ook
allemaal hoor eerst die geen ausweiss
hebben en de andere roepen ze soms 3
weken latef want ze staan meteen op het
papier als ze zich melden. Zo is het met
ons ook gegaan we moesten ons allemaal
melden in Gouda, de jongens die geen
ausweiss hndden moesten weg, en wij stonden ook gelijk op het papier en nog geen
14 daag later kreeg ik weer een oproeping

dat ik me weer moest melden. Vrijdags,
gelíjk werd ík gekeurd en maandags
moest ik al weg, maar ik ging pas Woensdag 2 dagen laten

dat heeft 2'/z uur geduurd onze fabriek
was nog gespaard. Vrijdagmorgen om 9
uur weer luchtalarm nu vluchtte ik open
veld in en heeít in een diepe kuil gelegen
weer 2 uur het regende scherven om ons
heen. Dat waren benauwde uren geweest
dat verzeker ik je. [...] Er zijn wel veel
doden te betreuren ook Hollanders zijn
het slachtoffer geworden, ruim 20 er viel
eeru

bom op een schuilkelden

Over de situatie in Duitsland bericht hij:
Möncherb 6 Aug 1943
Beste André.

[...] Het is op ogenblik nog al rustig met
bombarderen. Van de week nog geen
alarm geweest. Ze knijpen hem hier als
een ouwe dief er heerst hier een zenuwoorlog. [...] Er zijn veel zíeken hier en er
koruen er elke dag nog bij. Ik voel me gelukkig nog gezond en dat is een groot
voordeel. [ .. .] De bevolking hier in Kassel
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dat ik niet werken kan, want elk stukje
werk wat ik doe is me al te veel geweest.
[...] Maar ik vrees voor het krankenhants.

verandert ook al, maar dat moet ook we
gaan recht op het einde aan dat kan niet
anders. [...] Ik ben weer wat gesleten nu
3 pond in 3 weken tijd dat gaat nogal vind

Ik ben vanmiddag wel in het krankenhaus
geweest om photo van te maken die waren
niet slecht zei de Artz.

ik, Ze zeggen dat ik er slecht uitzíet, ik
ben me Hollandse kleur lauijt op zo'n
fabriek valt tegen hoor benauwd warm
erg lawaai en heb veel hoofdpijn. Wachten
is hier de orde van de dag 's morgens half
6 voor koffi, 's middags voor schep soep
of 6 aardappelen in de schíl 's avonds
voor soep en brood. En als je dan van de

Ondanks de verschrikkingen die hij meemaakt, houdt Jan een groot godsvertrouwen. Aan zrjn grootmoeder schrijft hrj:
Möncherb 5 Dec 1943

fabriek kom 6 uur uit, dan zijn we huart

] Er is een tweede bombardement gevolgd veel zwaarder eerste en wederom
verbrand. De stad
zijn onze barakkery
t
Iiorrrt zelf is voor /o in puin gelegd verschríkkelijk is het geweest wat ik gezien
en meegemaakt heb. Ongeveer 7 weken in
tenten geslapen erg koud en rommelig.
[...] Nu lopen we van 3 October af zonder
nog wat kleren gehad te hebben van betekenis. [...] We hebben al heel wat kou
geleden hier weinig kleren aan en verschonen kunne we ons niet. [ ... J Wat ík
nog aan had is ook zeer slecht geworden.
[ ... ] Er zijn veel doden te betreuren in
Kassel nog steeds komen er bij, ook een
ruim 100 Hollanders zijn er gesneuveld
ontzettend ís dat als men thuís bericht
krij g dat een zoon of de vader of de man
het leven er bij gelaten heeft ver van huis
en nooit meer ziet. [...] Moge God ons
voor verdere gevaren behoeden. Hij alleen
kan ons bewaren. Met vertrouwen op Hem
gaat ik de toekomst tegemoed.

Omoe

[...

voor 7 thuis moe van het lopen en werken.
We hebben van de week veel dorst geleden er was geen drinhuater in het lagen
Het wordt tijd dat het verandert want het
ziet er niet rooskleurig uit. Ik las vanmorgen een brief van een kameraad uit Hamburg die schreef dat ze kans gezien hadden in 2 nachten van Hamburg een puinhoop te maken. Hamburg is geen stad
meer alleen nog een naam van historiese
betekenis. Het is verschrikkelíjk zoals ze
tekeer gaan met bombarderen. [... J Met
onze schoenen wordt het ook hopeloos. Ik
had 3 paar schoenen en 2 p klompen, nolt
2 p schoenen zijn kapot en I p klompen is

ook vertig. Er zijn al jongens die lopen
puur op de blote benen. De helft van ons
loop krank.
Over de Duitse propaganda schrijft hrj
'
Möncherberg 8 Aug 1943
[...] Ze zitten thuis ook in de war over de
bombardementen ze hadden zeker in de
krant gelezen over Kassel dat daar 35
vliegtuigen neergeschoten zijn dat stond
bij ons ín de krant van het lagen Nu er
liggen er slechts 3 vliegtuigen.

Jan Sonneveld is in de loop der

tijd ziek

geworden. Hij leed aan pleuritis. Men
vreesde ook voor t.b.c., maar dat is nooit
serieus genomen. HU werd zwakker en
zwakker en had vreselrjke heimwee. Toen
de oorlog was afgelopeil, is hij op transport gesteld naar Maastricht. Daar heeft
hij in een noodziekenhuis van het Rode
Kruis gelegen, waar inderdaad t.b.c.

Over zijn gezondheid schrijft hij:
Möncherb 12 Aug 1943

[...J Ik heb een been zo dik net onder me
enkel dat het gruwel is. Het is zo maar opgekomen ja, ik weet wel hoe het komt ik

geconstateerd werd:

ll Juni 1945
Líeve allemaal.
De pen weder opgenomen om wat te laten
horen over me toestand, nu ík ben kortgeMaastricht

ben veel lopen gewend geweest thuís en
nu sta ik van 's morgens vroeg tot 's
avonds achter een zelfde machifi€ zonder
wat te lopen. Niet dat ik er veel om geef
55

leden ter doorlichting geweest en tevens
photo's van me gemaakt. Nu de uitslag
was niet zo mooi me longen waren aangedaan en dat betekende tbc ik schrok
geweldis en ik heb gehuild als klein kind
ik heb er nachten niet van kunnen slapen
ik wist wat dat betekende voor me thuis.
De dokter trooste me daar hij zei dat het
wel weer in orde zou komen al kan het
heel lang duren. [...J Ik vind verschrikke-

líjk voor thuis, al weet ik het ook nog

maar 14 daag. Ze hadden nog steeds niets
tegen me gezegd al was ik al verscheidene malen onderzocht dat tekenen ze me
longen uit en deden wat geheimzinnig dat

vond ik steeds vreemd me temperatuur
was ook wat hoog. De laatste weken voel
ik me veel beter en ík eet als jullie thuis
van me gewend waren. Het eten voor ons
is prima we krij gen veel melk te drinken
en op zijn tíjd ons eitje en altijd boter of
vet op brood en vlees al is de belegging
wel eens dun. Hier in Maastricht zijn de
rantsoenen ook nog niet te groot, de winkels zijn ook zo goed als leeg. .[...] Nu
Ouders Broers en Zusters het is geen prettig nieuws wat ik geschreven heb mcutr we
moeten ons hier maar in trooste het leven
is er nog en dat is bij vele niet zo, die zijn
achter gebleven en hun ouders zullen hun
nimmer weer zien Ik ben erg ontmoedigd
geweest, dat ik zat maar te piekeren en
tranen bleven niet uit. Ik ben niet de enigste er zijn der wel een 30 stuk hier en veel
erger als ik die bv haast geen lucht meer
kunnen krijgen want dat is erg hoor. De
scholen zijn ingericht voor ziekenhuis en
steeds komen er weer nieuwe bij uit moffenland. De vorige week kregen we HKH
Princes Juliana op bezoek en knoopte met
alle zieken een kort gesprek ze was erg
medelevend erg eenvoudis gekleed ze
droeg een witte hoofddoek en bruin mantelpak. Ze had een groot gezelschap bij
der van Amerikaanse autoriteiten en ook
wel Hollandse persoonlijkheden. Zij vroeg
mij of ik al wat van thuis gehoord had en
hoe ze het thuis gehad hadden de laatste
7 maanden. En aan een ander vroeg ze bv.

of hij slecht gehad had bij de moffen pre-

cies zoals ik het schrijf werd 't uitgespro-

ken. Nu mij nieuws knobbeltje raakt op.
t...1 Verder hoop ik dat mij ziekte een
goede inkeer moogt nemen om weer spoediS in het Ouderlijk gezin terug te keren

bij Gods wille. Hartelijk gegroet
Jan.

Helaas is Jan steeds zreker geworden. Hij
schreef nog enkele brieven die echter onleesbaar waren. Rond 10 juni is zijn zus
Riet naar Maastricht gegaan met de heer
Haagsman, die over een tandem kon beschikken. Aanvankelijk leek zrjn toestand
stabiel, maar al snel ging het slechter met
hem. Achter op zijn laatste onleesbare brief

schreef een zekere mevrouw Marcelis,
die in het ziekenhuis bij haar zoon op bezoek was, op 23 juni 1945 aan Jans familie:
Hierbij moet ik U ten spoedigste oproepen om bij Uw zoon te komen, daar zijn
toestand achteruítgaat. Deze brief hrrft
hij zelf nog geschreven, maar hij weet ruiet
meer wat hij schrijft. Komt u zoo spoedig
mogelijk bij hem, hij is zoo alleen.
Op 24 juni is moeder Sonneveld naar
Maastricht gegaan, ook op de tanden met
de heer Haagsman. Een dag later volgde
haat man met twee broers van Jan, Jo en
Jaap, en zijn aanstaande zwager André in
de auto van Earage Van Nielen. Toen zrjn
vader de dag daarop bij Jan aankwàffi,
was hij net een uur tevoren overleden,
zijn moeder was nog niet in Maastricht
aangekomen.

Op de rouwkaart staat:
Heden overleed tot onze diepe droeJheid,
nog vrij onverwachts, in het Nood-Ziekenhuis van het Roode Kruis te Maastricht,
na 2 jaar van veel lijden en ontberingen
in Duitschland, onze innig geliefde oudste

Zoon en Broeder Jan Sonneveld in den
ouderdom van 21 jaan
Jan Sonneveld stierf op 26 juni L945 te
Maastricht. Hij is begraven op de Oude
gemeentelijke begraafplaats te Waddinxveen. Op de steen staat geschreven: J. Son-

neveld Gevallen voor het vaderland. De
rechten van het graf berusten bij de 'Oorlogsgravenstichting' te's-Gravenhage.
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Adrie Yersluis
Adriaan Versluis werd geboren te Waddinxveen op 24 apnl L923 als vijfde kind
van Joost Versluis en Elisabeth Klaztna
Versluis. Het geztn telde zes kinderen:
vijf jongens en een meisje.
"Ik ben naar Adriaan vernoeffid," vertelt
Aad Versluis, wonend aan de Veenkade te
Waddinxveen. "Hij werd Adrie genoeffid,
zo heette ik vroeger ook, maar ik heb me
Aad laten noemen. Mijn vader Joost was
een oudere broer van Adrie. Omdat mijn
grootvader seizoenarbeider was, verhuisde de familie nog al eens. Zo woonde ze
in Alphen, Waddinxveen en Gouda; in
Waddinxveen aan de Bloemendaalseweg,
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A. Versluis)

die tot 1964 binnen de Waddinxveense
gemeentegrens lag. Adrie was werkzaam
als ovenist in de Plateelfabriek Zuid-Holland, destijds gevestigd aan de Raam/Verloren Kost te Gouda.
Toen in de oorlog de mannen werden
opgeroepen om in Duitsland te gaan wer-

ken, besloot mijn vader onder te duiken,
Adrie is geg aan Ik denk dat hij het gezin

niet in moeilijkheden wilde brengen.
Mrjn oom kwam in Berlijn-Charlottenburg terecht in de auto- en motorenfabriek
van Mercedes-Benz.

Op internet heb ik gevonden dat Berlijn
op 16 en 17 december 1943 zwaaÍ is gebombardeerd door de vliegtuigen van de
-

Royal Airforce. Grote delen van de stad
werden verwoest, ook het Nationaal Theater en gebouwen van het Duitse leger.
Aan de spoorwegen werd flinke schade
toegebracht, waardoor transporten naar
het oostfront niet verder konden. Op de
website van Mercedes lees ik dat ook de
fabriek in Berlijn-Charlottenburg getroffen was. Daar is toen mrjn oom Adrie bij
omgekomen op 16 december. Na de oorlog is zijn stoffelijk overschot begraven
op het ereveld in Loenen bij Apeldoorn.
Mrjn vader heeft me wel over hem verteld. Mijn grootouders konden er niet
over praten , zo groot was het verdriet om
hun zoon. In een agenda van mijn vader

den. Daar hebben we ook altijd gewoond.
In 1985 ben ik min of meer toevallig in
Waddinxveen komen woneÍt. Ik was echt
verrast dat de naam van Adriaan Versluis
voorkomt in de aula van de Oude begraafplaats aan de Kerkweg, terwijl het voor
jullie niet duidelijk was of er in 1945 nog
nabestaanden van mijn oom hier woonden."
Adriaan Versluis is op 16 december 1943

zag ik, dat de familie op 28 december
1943 in kennis werd gesteld van het overlijden van Adrie.
Mijn vader is politie in Den Haag gewor-

Bastiaan van

te Berlijn-Charlottenburg in
omgekomen.

Duitsland

Hij ligt begraven op het Ne-

derlands ereveld Loenen.

Hij

was onge-

huwd.

Bas van Vliet

Vliet werd op 28 december
1924 te Gouda geboren als enige zoon
van V/illem van Vliet en Maria Anthonia
van Rijswijk. Het echtpaar had ook een

Bastiaan van Vliet
(archief: C.A. van Vliet)
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Normandië, 6 juni '44, is zij overleden in
Utrecht. Bas mocht toen veertien dagen
met verlof naar huis. Hij is ook weer naar
Sindelfingen teruggegaan. Als je dat niet
deed, werd je toch opgepakt en kon je
verder verlof wel vergeten. Ik heb hem
nooit meer terug gezren Op 10 september
1944 is Bas omgekomen bij een Engels
bombardement. Hij was negentien jaar
oud. Zijn vriend Wim Zeelte uit Gouda,
die daar ook zat, heeft het overleefd. Ja,
1944 was werkehjk een rampjaar. Van
ons gezln waren alleen mijn vader en ik
nog over.
We hebben langs een omweg van iemand

dochter. De familie woonde aanvankelijk
te Gouda en vanaf 1938 te V/addinxveen
in de Piet Heinstraat, die toen Prins

Hendrikstraat heette.
Mevrouw Tina van Vliet, woonachtig in
Waddinxveen, vertelt over haar broer Bas:
"Bas was een vrolijke jongen. Na de ambachtschool ging hij werken bij de carrosseriefabriek van Verheul. Hij was veertien
jaa, en liep de hele dag te fluiten. Dat was
in de tijd dat we naar Waddinxveen verhuisden. Mijn vader werkte bij de Nederlandse Spoorwegen. V/ij woonden eerst in
Gouda in één van de dienstwoningen bij

de spoorbrug over de Gouwe. Toen hij
overgeplaatst werd naar de seinpost in 't

uit Groot-Ammers

een brief gekregen,

waarin stond dat Bas overleden was. Die
Willem Terlouw zat ook in Sindelfingen
tijdens het bombardement, maar mocht

Weegie, zijn we naar Waddinxveen gegaan.

Mijn moeder kon niet fietsen en vanaf 't
Weegje is V/addinxveen een heel eind
weg. Mijn vader heeft tijdens de Spoorwegstaking in september '44 nog twee
nachten blj de buren geslapen.
Ik heb steeds in de huishouding gewerkt.
Bas is in l94l brj een firma in Schiedam
gaan werken als elektricien. Hij heeft de

daarna waarschijnlijk met verlof naar
huis. Ik heb die brief altijd bewaard. Hij
schrijft:
Groot-Ammers, 3 0 -9 -'44
Geachte Fam.v. Vliet,

Hoe moeilijk het ook voor ons is, toch
moeten wij het U berichten, een mededeling die U anders na de oorlog ontvangen

elektriciteit in de nieuwe fabriek van Dobbelmann aan de Noordkade helpen aanleggen; bij het bombardement van Rotter-

dam in mei 1940 was de oude fabriek
helemaal verwoest. Dobbelmann heeft
zich toen in Waddinxveen gevestigd. Later ging Bas ook naaÍ andere bouwbedrijven toe voor de elektriciteitsvooÍzrening.
Hij reisde met de trein. Tot hij als dwangarbeider naar Duitsland moest. Natuurlijk
heeft hlj wel aan onderduiken gedacht,
maar dat was riskant. Stel je voor dat je
gepakt werd. Om onder te duiken moest
je ook je contacten hebben, want waar
moest je heen? In Waddinxveen kenden
we maar weinig mensen, al kwam mrjn
moeder er oorspronkelijk wel vandaan. We
bleven toch op Gouda georiënteerd. Bas
kwam terecht in een autofabriek in
Sindelfingen bU Stuttg art. Maar ik denk
dat ze daar moesten werken voor de oor-

zoudt hebben, dat Uw zoon Bastiaan (geb.
28.12.'24) tijdens een luchtaanval op
10.9.'44 in het Riedmiihlelager te Sindelfingen om het leven gekomen is. Alle Nederlandse kameraden betreuren zijn dood en

betuígen U en de (Jwen hun innig gemeende leedwezen. Op 14 Sept. j.l. hebben wij hem met 6 kameraden ter aarde
besteld. Aan het graf werden deze woorden gezegd door een lo7rffihrer: "Er war
tapfer im Leben, tapfer im Einsatz, tapfer
im Streben." Indien de mogelijkheid bestaat ontvangt U de officieele mededeling
over het N.A.F. of Rode Kruis. Nu werd
van een buitengewone gelegenheíd gebruik gemaakt.
Thomas a Kempis zegt ín zijn Imitatio
Chrísti: En wanneer hij eenmaal uit het
gezicht verdwenen is, dan duurt het niet
zo heel lang meer of ook zijn beeld verdwijnt uit ons hart.
Wij echter zijn kameraden in Duitsland

logsindustrie.

In maart

1944 stierf grootmoeder Van
Vliet in Moordrecht. Ook mijn moeder

werd zrek. Op de dag van de invasie in
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zullen zo níet zijn. Wij zullen hem niet vergeten. Dat dit voor u een kleine troost moge zijn.
Namens de Lagerleiding en de Neder-

landse Kameraden v/h. Ríedmiihlelager
Sindelfingen Schrijver dezes: Willem Terlouw.

Kort daarop kregen we een Duitse brief
met het overlijdensbericht:
Sindelfingen den 6.Oktober 1944.
Der bisherige Inhaber dieser Effekten ist
bei dem am 10.9.44. erfolgten Flíegerangrtff gefallen. Seine Beerdiging fand auÍ
dem Friedhof im Sindelfingen statt. Der
in seinem Besitz befindliche Bargeldbetrag wird lhnen das zustcindige Konsulat

in Stuttgart íiberweisen.

uit 1949 van het
Nederlandse consulaat in Stuttg àft, waarin over de afhandeling van de bezittingen
van Bas wordt geschreven. Die brief was
vreemd genoeg gericht aan de weduwe
van Bas, terwijl hij nooit getrouwd is geEn hier heb ik een brief

weest:

Consulaat der N ederlanden

Stuttgart, 18 Febn 1949.
Aan de Weduwe van de Heer Bastian van

Vliet Waddinxveen.
Tbt mijn leedwezen heb ik vernomen dat
[Jw man op ]0 September 1944 in Sindelfingen bij een luchtaanval om het leven is
gekomen. Hij heeft een bedrag van DM.

Graf van Bastiaan van
Vliet, Friedhof
Sindelfingen
(archief: C.A. van Vliet)
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Onlangs mocht ik een briefkaart en drie
brieven inzien die hij tijdens zijn gedwongen verblijf in Duitsland schreef aan zin
familie in Waddinxveen.
Kassel, 2I Juni '43
Beste Pa Leen Co Frans Lena en kinde-

184.-- nagelaten. Dit bedrag is na de zog.

Waehrungsreform in Duítsland tot I}Vo
gereduceerd, waarvan de helft nog geblokkeerd is, zodat U een tegoed van:

DM.. 9.-- gelijk Fl. 7,20 zult hebben. Ik
zal dit bedrag doen overrnaken zodra de
mogelijkheid daartoe bestaat. Hoe lang
dit nog duren kan, kan ik U niet zeggen.

ren

Jullie zullen wel denken waar zou Cor zít-

ten. Nou hij zit na heel wat avonturen
hij te gammel
was om eerder te schrijven ín Kassel. In

Het consulaat der Nederlanden
De consul
P.S. De andere eigendommen van Uw
man (zoals kleren enz.) zijn in het ongerede geraakt. Dit werd mij uit betrouwbare
bron meegedeeld.

beleefd te hebben en daar

de eerste plants de omgeving ís hier moord-

dadig allemaal bergen en nog eens bergen met blokkendoos huisjes. We zitten
hier in een gloednieuwe barak heb kennis
gemaakt met aardappelsoep en dergelijke
dingetjes. Hoeveel er op onze kamer liggen weet ik níet. Maar er kunnen er 28 op
een lekker zoodje hé. Morgen moeten we
gaan werken geloof ik. In Kassel zitten
1500 Hollanders. Zooveel Fransen Russen Polen. Affijn het ís hier Internationaal. We hebben al in verschillende wachtkamers gelegen en in verschillende lagers
doorgebracht hier. Afijn als ik thuis kom
zal ik jullie verhalen vertellen die je ongelofelijk toe schijnen maar toch waar zijn.
[...J Het ís hier momenteel een vroolijke
boel want de surogaatsigaren komen te
voorschijn. [...]
De Groeten van Cor. Mijn adres i,s.
Gerard Fie slerwerke Wohnlager Warthe land Barak I Kamer 4 Kassel-Bettenhausen Duitschland
Leen en Co Frans en Lena nog wel bedankt voor jullie goede gaven want dat
komt me best te pas. Alleen zou ik jullie
willen vragen om een hangslot over te
sturen dat is het enigste ja en een tandenborstel [... JNou lui de Groeten en maak
je over mij maar niet ongerust De Mazzel

Ook hebben we na de oorlog via het Nederlandse Rode Kruis nog enkele ansichtkaarten van Sindelfingen gekregen met

foto's van de plaats, de kerk en het zrekenhuis. Zo konden we een indruk krijgen
waar Bas gewerkt heeft en is omgekomen. Hij is in Sindelfingen begraven. In
Stuttgart is later een algemeen monument
voor de oorlogsslachtoffers opgericht. "
Bastiaan van Vliet is op 10 september
1944 als slachtoffer van een Engels bombardement te Sindelfingen bij Stuttgart

(Landkreis Böbbingen) om het leven gekomen en aldaar op het Friedhof begraven.

I\aschrift
Over de dwangarbeider Cor Versluis heb
ik eerder geschreven in het kwartaalblad
van juni 1998, (6e jaargang nummer 2,
blz. 50-52). Hij wilde zich in het kader

van de Arbeitseinsatz voegen

bij

zijn

broers Marius en Arie, die in het Duitse
Swinemtinde op de scheepswerf tewerkgesteld waren. Dat plan mislukte; hrj kwam
terecht in Kassel en werd arbeider in de
Gerhard Fiesler vliegtuigenfabriek.
Cornelis Nicolaas Versluis, geboren op 6
oktober I9l7 te Waddinxveen, was het

Kassel 7 Juli 43
t...1 Even een lettertje schrijven ik zal
maar een brieJkaart nemen want die zal

achtste kind van Frans Versluis en Adriana Hoogerdijk. Het gezin, dat aan de Kerkweg woonde, telde elf kinderen: een meis-

wel sneller gaan.[...] Het gaat me nog
redelijk we [...]'ik heb maar een vraag
als het je mogelijk is zou je dan de erwten
díe bij ons op zolder staan over willen
sturen want anders hou ík het hier niet

je en tien jongens, van wie er één jong
gestorven is. Cor werkte als tekenaarlpolitoerder bij de meubelfabriek van Kempkes.

Hij was ongehuwd.
6t

uit. Want het wordt hier steeds slechter.
Vrijdag krijg ik geld dan stuur ik het wel
over als het tenminste de moeite is. [ ...]
Nou Tabé.
Op de briefk aart staat de volgende tekst
gedrukt:

Der Ftihrer kennt nur Kampf, Arbeit und
Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen den wir ihm abnehmen können.

Kassel

7

julí

43

[...J Ik heb net een brieJkaart geschreven
met een noodkreet. Je moet het me níet
lcwalijk nemen maar als het niet nodig
was had ik het niet gedaan. [ ...] want het
eten is hier hopeloos. Het gebeurt zat dat
ik helemaal niet eet en ik ben de eenigste

niet hoor want de jongens die hier al
maanden zijn die zeggen zelf dat het niet
te eten is. -We krijgen 2 Kilo brood in de 5
dagen ,n'/, p"nià botur een stuk worst en
20 gram jam. Dat gaat wel en als het middageten een beetje beter en meer was dan
was het wel uit te houden want het is hier
geweldis mooL [ ...] We gaan er zoo veel
mogelijk tusschen uit dan vergeet je tenminste de honger [...J want als je hier op
de kamer blffi vreet je je brood op en de
rest van de week heb je niets [...] Nou we

gaan in marschcolonne naar de fabriek
die ligt een lauartier van ons lager We
Qeginnen om louart over 7 en werken tot
'/, over negen en gaan dan koffi, of
Boillon drinken ín het Kameraadschafts

Cor Versluis (links)
met zijn vriend Gerrit
Molenaar op de markt
van Gouda, + 1938
(archief:
E. Versluis-Molenaar)
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Haus van'h lo tot'h 2 werken we dan en
gaan dan weer in marsch naar de Keuken

en eten daar allerlei eten waar je

de

naam en geur niet van kent gaan om 2-uur
weer in marsch terug en werken tot '/, 6
en gaan dan in marsch weer naar het
lagen Er komt net boter worst en verrotte
kaas binnen als je die ruikt Draait ie het
hart in je lichaam om zoo iets heb ik nog
nooit geroken. Men zegt wel eens je leert
met scha en met schande. Maar ík heb
geleerd hoor dat wil ik wel bekennen. [ ...]
hoe eerder ze komen je weet wel hoe lie-

ik schrijf niet eerder of ik moet bericht
jullie hebben hoor. Daar zou ik me'n
prakkie voor laten staan. [ ... J Nou jullie
wordt veel goed toegewenscht door de
van

Duitschland arbeider Cor. Dag Fransie
dog lda dog Sjaanie Tbt schrijvens Het
gaat jullie bizonder hoor! Doe Pa ook de
groeten van me.

Cornelis Nicolaas Versluis is op 30 juli
1943 als gevolg van een Engels bombardement op Kassel omgekomen. Hij werd
begraven op de Kriegsgràberstàtte te

ver het me ís. [...] Hoe gaat het met de
beesten ik hoop van goed.

Kassel-Bettenhausen.

Kassel l8 juli 43
t...1 Alleen heb ik de pest er ín dat ik nog
geen Post ontvangen heb. Dat is om moedeloos te worden. Maar ik ben de eenígste niet hoor er is in 5 weken nog geen
post uit holland ontvangen door de jongens hier. [ ...] Alleen de pakketten die
komen wel over maar het brood ís
beschimmeld wat er in zit. [...J Hoe gaat
het in Waddínxveen. Ik verlang tussenbijde wel naar hoor want hier is het ook niet
alles er zijn hier te veel hollanders.
Gisterenavond hadden we Mazzel. We
wareru in de stad en kochten daar 6 niewe
ongeschilde aardappels en een klussie
zure kroten voor I Mark nou wij de pest
er in natuurlijk want op zoo'n manier ben
je gauw door je geld heen want ik heb 14
mark in de week. Affijn wíj gaan terug en
lopen tusschen de volkstuínen door want
die zijn hier ontelbaar en groeien dat het
hier doet geweldig. Afijn daar zag ík een
oud vrouwtje van 71 jaar en die was aan
het spitten. Wij er naar toe en wij vroegen
of wij helpen konden maar ze wilde het
zelf doen affijn wij een praatje gemaakt
en we kregen het zoo ver dat we morgen
avond een emmer oude kartoffels kunnen
gaan halen dus dat is mazzel he. Maar ja
je moet geluk hebben. Nou nog een beetje
jus op de krp zien te tikken en dan zullen
we Morgenavond eens gaan eten dat de
spanen er af fliegen hoon t...1 Hoe gaat
het met de koníjnen en de geiten [...] Nou

Eerder schreef ik over de volgende omgekomen dwangarbeiders:

Noot:
Pieter Honkoop. In: kwartaalblad 'Het
dorp Waddinxveen', jrg. 6 (1998), nr.2
en jrg. 8 (2000), nr.Z;

Izaak Tromp. In: kwartaalblad [...],
jrg. 8 (2000), no.2;
Cornelis Nicolaas Versluis. In: kwartaalblad [...1, jrg. 6 (1998), nÍ.2.
Bronnen:
Voor de drie afleveringen van 'Namen om

te gedenken' zrjn ook de volgende bronnen geraadpleegd:
Sjaak Blaazer, Boskoop 1940-1945.
Bezetting, onderdrukking en y eÍzet.
Uitgave in opdracht van de gemeente

-63-

Boskoop, 1990.
G.A.F. Maatje, Opdat wij niet vergeten. Reeuwrjk in de oorlogsjaren
1940-1945. Uitgave in opdracht van
de gemeente Reeuwijk, 2004.
Bram Veerman, Tussen licht en donker in Hollands 'groene hart'. Uitgave
Bram Veerman, L98J.
Panc Vink, Oorlog en bevrijding in
Moordrecht. Uitgave in opdracht van
de gemeente Moordrecht, 1995.
Streekarchief Midden-Holland, Gouda
Gemeentelijk archief V[addinxveen

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
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YERE,NIGINGSNIEUWS
Algemene ledenvergadering
Voorzitter Van der Linden opent de Algemene ledenvergaderirg 2007. Hij spreekt
zljn teleurstelling uit over het feit dat, gezten het grote ledental, er zo weinig leden
ztjn verschenen.
Eén der aanwezigen heeft een opmerking

Voor herbenoeming komt dhr. A. Both in
aanmerking. De voorzitter vraagt de vergadering iemand uit haar midden aan te
wijzen ter opvolging van mw. Van Went.
Aan dhr. Van Beek wordt gevraa gd zich
hiervoor kandidaat te willen stellen. Na

over de tekst van het verslag van de vorige Algemene ledenvergadering. BU punt
5 dient gelezen te worden: Financieel verslag 2005 in plaats van 2004. De voorzitter stelt vervolgens het Besprekingsver-

door de vergadering benoemd. De vergadering gaat akkoord met de Begroting
2001. Het bestuur stelt voor om vooralsnog de huidige contributie (€ 15,- per persoon per jaar) voor het jaar 2008 niet te

slag 2006 vast en bedankt opsteller, de

verhogefl, omdat daartoe geen enkele
aanleiding bestaat. De vergadering gaat
met dit voorstel akkoord.

zijn toezegging wordt deze bij acclamatie

heer Witte, voor het gemaakte verslag. De
leden uiten een compliment aan de opsteller voor de transparantheid van het Jaarverslag van het secretariaat, waarna het
wordt vastgesteld.

De huisvesting blijft zorgen baren. Een
driemanschap vanuit het bestuur overlegt
met enige regelmaat met de betrokken
wethouder en haar juridische medewerkster, maar de voorgeschotelde voorstellen
stuiten steeds op praktische en financiële
bezwaren. Zeker is wel dat de betreffende
panden zullen worden gesloopt orndat de
kwaliteit ervan vanwege het ontbreken
van bouwkundig onderhoud is verworden

Penningmeester Van Ringelenstein geeft
aan dat eerder een Financieel verslag
2006 is verzonden, maar dat in de Begroting 2007 een typefout is geslopen. De
som der verwachte uitgaven bedraagt
€ 11.400,- i.p.v. € 1.400,-. Verder deelt de
penningmeester mee dat hij tachtig aan-

maningen heeft moeten yeÍzenden voor
het betalen van de contributie.
Voorafgaand aan de Algemene Ledenver-

tot bouwval.
Dhr. C. van Veen vraagt naar de samen-

werking binnen het HOP-project. Een
HOP is een vaste plek in de openbare
bibliotheek, waar alle informatie over de
lokale en regionale historie is samengebracht. Omdat nog geen ervaringsgegevens en -cijfers bekend zijn uit een eerder
opgezette pilot zrjn deze besprekingen
met de bibliotheek van V/addinxveen nog
niet van start gegaan.
Dhr. H. Barth vraagt naaÍ de sloop van de

gadering hebben de leden van de kascon-

trolecommissie, mevrouw Van V/entRietveld en de heer A. Both, de kasstukken over het jaar 2006 onderzocht. Beiden kwamen daarbij tot de conclusie dat
de jaarrekening een getrouw beeld geeft

van de grootte en samenstelling van het
vermogen op 31 december 2006 en het resultaat over 2006. Mede namens mw. Van

stomp van molen De Hoop aan

Went en dhr. Both stelt de voorzitter de
vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor ztjn verantwoordelijkheden over deze periode. De vergadering stemt, onder applaus voor de penningmeester, hier mee in.
Mevrouw Van V/ent wordt door de voorzitter bedankt voor haar controlewerkzaamheden over de afgelopen twee jaar.

de

Zurdkade. Van de zijde van het bestuur is
er een voorstel geweest om herbouw van
de pandjes aan de Jan DorrekenskadeOost aan de molenstomp te koppelen.
Ook zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van het project. Dhr. Barth zegt
een ultieme poging in het werk te stellen
tot behoud van de molenstomp.
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Voorzitter Van der Linden geeft aan dat
hij na zijn vertrek naar Oudeschoot wat
los komt van V/addinxveen. Binnen het
bestuur is dit punt uitgebreid besproken.
Overeengekomen is dat hij als voorzitter
terugtreedt, maar wel deel blijft uitmaken
van het bestuur. Vice-voorzitter De Rooij
zal zijn functie overnemen. Als tastbaar
bewijs hiervan overhandigt Van der Linden een door hem zelf aangeschafte voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter.
De Rooij bedankt de voorzitter met de
volgende woorden. "Geachte voorzitter
(of moet ik nu al zeggen oud-voorzitter)
en leden. Na een periode van negen jaar
treedt u vandaag terug als voorzitter.
Gedurende deze periode heeft u zich meer

dan honderd procent tngezet, wat soms
niet altijd even gemakkelijk was. Langdurige en meestal trage besprekingen met
het gemeentebestuur over beslissingen
betreffende 'De Hut' zoals u de beoogde
huisvesting altijd noemt, hebben u zeeÍ
op de proef gesteld wat betreft uw geduld.
Maar u wist ztch altijd weer op de juiste
manier op te stellen en veelal ook uw
geduld in dezen te bewaren. Slechts weinige keren vroeg u de secretaris van ons
genootschap hoe dit of dat zat. U herinnert zich vrijwel altijd feilloos feiten en
opmerkingen die ter tafel kwamen tijdens
de vele besprekingen. Een geheugen als
een olifant. Wat dat betreft zljn we enoÍïn
blrj dat u lid blijft van ons dagelijks be-

De overdracht van het
voorzittersschap.

(Foto:
C.J.TU. de Jong-Steenland)
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stuur en uw inbreng in dezen Veel hebt u
voor onze vereniging gedaan en dat kwam
mede door het grote netwerk dat u in onze
gemeente hebt. U kent iedereen die wat in
de melk te brokkelen heeft. Dat er tot op
heden nog steeds geen beslissing is genomen betreffende 'De Hut', ondanks grote

echtgenote. We hebben gemeend u beiden

hiervoor twee kleine attenties te moeten
geven. Eén in de vorÍn van een flesje spiritualiën, voor straks als u thuis op de
bank ztt, en een ruiker voor uw lief."
Voorzitter De Roorj wrjst tenslotte nog op
de bijsluiter van het laatst uitgebrachte
kwartaalblad. Daarin staat een uitnodiging voor een excursie naar plantenkwekerij Sjaloom.

inzet van het bestuur, verdriet ons ten zeerste. Temeer daar tot in de veÍïe omtrek
ieder do.p of stad z'n eigen onderkomen
heeft en wij slechts beschikken over een

opslagruimte en de bereidwilligheid van

Dhr. De Kruijf vraagt tijdens de rond-

enkele mensen die, om niet, ruimte ter be-

yraag waarom er niet meer lezingen worden georganiseerd. Voorzitter De Rooij
geeft aan dat met twee lezingen in het
voorjaar en één in het najaar en een aantal excursies, genoeg aanbod is voor de

schikking stellen voor de grote voorwerpen, waarvoor nogmaals hartelijk dank!
Zoals u van de penningmeester gehoord
hebt is onze financiële positie dik in orde,
maar om in de toekomst iets te kunnen
exploiteren moeten we een goede ruggensteun hebben. Vandaar dat we ons, via de

leden.

De Kruijf vraagt vervolgens naar de mo-

gelijkheid om het verlaten postkantoor
aan de Kerkweg Oost op de (Rijks) mo-

kortelings opgerichte groep 'Vrienden
van ons genootschap', mogen verheugen
in een gestage groei van de middelen. Ik
doe dan ook, als nieuwe voorzitter, een
oproep aan u allen rond te kijken,naar bedrijven, instellingen of personen, die zich
bij de groep willen aansluiten voor een

numentenlijst te laten zetten De voorzitter geeft aan dat het gebouw thans in particuliere handen is (projectontwikkelaar)
maar dat het bestuur de opmerkirg van de
heer De Kruijf meeneemt in de besprekingen met de wethouder. Mevrouw De
Jong-Steenland sluit zich aan bij het voorstel over panden, maar zegt dat de vereniging geen actiegroepering is. Daar is bij
de oprichting direct al voor gekozen We

jaarlijkse bijdrage van € 100 voor een
langere periode. Ik ben ervan overtuigd,
dat u ons wilt helpen ! Op de laatste pagina van ons kwartaalblad vindt u een overztcht van hen die ons een meer dan warïn
financieel hart toedragen. Ik zou willen
zeggen: Doe uw best, wij horen graag van

kunnen hooguit een beroep doen op de

goodwill in deze.
Voorzitter De Rooij sluit de Algemene
Ledenvergadering met dank aan ieders
aanwezigheid, inbreng en positief meedenken. Hij kondigt een pauze aan waarna de leden de DvD-presentatie 'Waddinxveen rond 1923' kunnen bekijken.

u!
Ten slotte nog dit. Laten we proberen mét
onze brede schaal van vrijwillige medewerkers er in de komende jaren iets moois

van te maken. Niet alleen voor onszelf,
onze kinderen en kleinkinderen, maar ook
voor alle nieuw ingekomen burgers van
ons prachtige Gouwedorp met z'n ener-

Sloop van de panden

Al jarenlang heeft het bestuur van het
Historisch Genootschap Waddinxveen zin

verende historie.

Mijnheer Van der Linden, wij allen zijn u
veel dank verschuldigd voor alles wat u
voor onze vereniging hebt gedaan. Vele
avonden heeft u zich opgeofferd om vanuit Heerenveen naar Waddinxveen te rijden en na de vergaderingen 's avonds laat

zinnen gezet op de pandjes op de hoek
van de Jan Dorrekenskade Oost en de
Zurdkade. Niet alleen vanwege de historische betekenis ervan de Dorrekade
was ooit de landscheidirg tussen het Hoogheemraadschap Schieland en het Hoogheemraadschap Rijnland - maar ook van-

weer terug te rijden naaÍ uw dierbare
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Het pand aan de
Zuidkade.

(Foto's: L. Witte)
wege de bijzondere ligging van de panden: dicht bij het centrum en voldoende
parkeemrimte in de omgeving.

Alle gesprekken met het gemeentebestuur
boden tot op heden geen soulaas, al ztjn
de plannen (nog niet) definitief van de
baan. De allerlaatste optie staat nog steeds
open en krijgt binnenkort zrjn beslag. Wat

wel vaststaat is dat, u heeft dat in de media kunnen lezen, de panden gesloopt wor-

den. Gedurende de jaren dat het bestuur
in gesprek was met de gemeente is er
geen onderhoud gepleegd aan de gebou-

wen en de kwaliteit ervan is daardoor
sterk achteruitgegaan. Je kunt, bij wrJze
van spreken, de specie tussen de stenen
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zo wegbl azen. Ook de regen heeft zijn
invloed op de kwaliteit van het geheel
gehad. Als ooit op deze plek een onderkornen komt voor het genootschap, zal
dat dan ook nieuwbouw zijn, uiteraard in
de stijl van het huidige gebouw.

De molenstomp van "De Hoop" die achter het gebouw staat is ook nog onderdeel
van het beraad binnen B&IV. Het bestuur

heeft hen geadviseerd deze stomp te
slopen, omdat verplaatsen en nieuwbouw
op een andere locatie zo goed als onbetaalbaar zrjn Maar wellicht zijn inspan-

ningen van particuliere zrjde en deze
zrjn er gelukkig ook nog - van betekenis
voor het behoud van deze molen.
-

(Foto's: L. Witte)

Excursie Sjaloom
Dinsdag 8 mei hebben veertig leden van
het Historisch Genootschap Waddinxveen
onder leiding van de nieuwe voorzitter
Jochem de Rooij een bezoek gebracht aan
potplantenkwekerij Sjaloom aan de Abraham Kroesweg in V/addinxveen waar het
gezelschap ontvangen werd door Henry
Oosteroffi, één van de directieleden van
het in 1955 opgerichte bedrijf.
Op de getoonde film was te zien hoe op
dit bedrijf van ongeveer tien hectare
Yuca's, Beaucarnea's, Dracena's, Spathiphilium, Hibiscus Rosa, Dipladenia en
Oleanders worden gekweekt in een optimaal geacclimatiseerde omgeving. Na de
film volgde een rondleiding door de

stimuleren. Deze planten en bloemen
worden geteeld met respect voor mens en
milieu.
Voor de leden van het Historisch Genootschap was het een boeiende avond waarop ze op veffassende wrjze kennis hebben
gemaakt met een bedrijfssector - de tuinbouw waaraan in het kwartaalblad van

de vereniging in geschiedkundig opzicht
tot nu toe nog weinig aandacht is besteed.

diverse kassen.

Sjaloom is in 1955 opgericht door Dick
Oosterom. De laatste jaren is het bedrijf

in handen van ztjn zonen Henry

en

Bernard Oosterom en van Henk de Groot.

Afgelopen december zette Sjaloom de
keurmerken Florimark en MPS GAP om

naar MPs-Florimark Production. Dit is
het keurmerk dat een bedrijf krijgt als de
certificaten op het gebied van milieu, verkoop, kwaliteitszorg en sociale aspecten
behaald zijn. Daarnaast is Sjaloom aangesloten bij het internationale consumentenlabel FFP, dat staat voor Fair Flowers Fair
Plants, met als doelstelling de kweek van
duurzaam geteelde planten en bloemen te
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