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OUDE BOERENGEBRUIKEN
OPHE,T PLATTE,LANT)
AAN DE OOSTZIJDE VAN DB GOUWE
C.J. van Veen

"Toen ik nog een kind was, vertelde mijn
moeder me dat de karn soms 'behekst'
was. In dat geval wilde de room tijdens
het karnen geen boter schieten. Dan werd
de hulp van een vrouwtje uit Sluipwijk
ingeroepen dat in het karnhuis een aantal
spreuken prevelde. Vervolgens moest er
's nachts worden afgekarnd." Dit verhaal
hoorde ik van een man van 81 jaar die
zijn gehele leven boer in Nieuw-Reeuwljk is geweest. Wat moet je in onze tijd
met zo'n verhaal? Rationeel als wij zijn,
denken we: de temperatuur van de room

zal tijdens het karnen niet goed zijn
geweest. Hiermee raken we de kern van
de volksverhalen. Als je ze louter verstandelijk benadetr, dan verwijs je ze naaÍ het
rijk der fabelen. Laat je ze op je inwerken,
dan gaat er een wereld open waarvan wij
mensen van de eenentwintigste eeuw vervreemd zijn. Om het verhaal te kunnen
schrijven dat u nu leest, heb ik verschil-

lende oudere boeren oostzijde van de
Gouwe bezocht en hun de vraag voorgelegd of zij zich nog oude verhalen en
gebruiken konden herinneren. Het verslag
is verre van compleet. Noem het maar een
steekproef.

Het \ryoongebied
Het woongebied van de boeren met wie ik
heb gesproken, omvat in de gemeente
Reeuwijk de buurtschappen Reeuwijk-

dorp, Middelburg, Randenburg, Tempel,
Nieuw-Reeuwijk en Oud-Reeuwijk waar
in de jaren vijftig van de vorige eeuw 77
boerenbedrijven waren gevestigd. Mrjn
andere informanten woonden aan de Bloemendaalseweg die tot 1965 tot aan de
Ridder van Catsweg binnen de grenzen
van de gemeente Waddinxveen viel. Hier
waren aan het begin van de tweede helft
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van de vorige eeuw 37 boerenbedrijven.
In dit gehele gebied kenden de boeren dezelfde gebruiken en dat is niet verwon-

derlijk, want het is een van oorsprong
katholieke enclave, globaal ingeklemd
tussen Zwammerdam, Sluipwijk en de
westzijde van de Gouwe waar de protestanten vanouds veÍïeweg in de meerderheid waren. Circa 1950 was 78Vo van de
boeren in het door mij bezochte gebied
katholiek. De gemeentegrens tussen Wad-

dinxveen en Reeuwijk is dan ook een
'kunstmatige' grens die in het leven van
de boeren wat hun gewoonten betrof,
geen rol speelde. Van belang is het ook te
weten dat het overgrote deel van de boeren ten oosten van de Gouwe in de vorige
eeuw de melk tot kaas verwerkten. P. van
Balen schreef in 1940 in zijn boekje 'Uit
de geschiedenis van V/addinxveen' hierover het volgende: "De veehouders beschikken over best rundvee, waaronder
ook stamboekvee. Men kan twee groepen
boeren onderscheiden, begrensd door de
Gouwe. De oostehjke veehouders, dus
die van Bloemendaal, maken als van ouds

kaas. De westelrjke boeren verkopen de

volle melk."
De boerengemeenschap
Tot aan de tweede helft van de twintigste
eeuw vormden de boeren een hechte en
gesloten gemeenschap. Op de burenavonden die in de wintermaanden werden gehouden, nodigde men op een enkele uitzonde.ing na alleen de boeren uit. Na de

koffie en voor de borrel gingen de mannen 'bouwen'. Dat hield in dat ze naar de
stal gingen om de koeien te bekijken. De
koeien hadden veelal een naam, zeker als
de boer was aangesloten bij de melkcontrole. Elke maand kwam de monsternemer
-
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Het woottgebied van de informanten. In de jaren zestig van de vorige eeuw
was Bloemendaal ten oosten van de Al2 grotendeels nog onbebouwd.
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tijdens het melken bij de boer. De melkgift van elke koe werd gewogen en met
een speciaal schepje werd een kleine hoeveelheid van de melk in een flesje gedaan
om onderzocht te worden op het vetgehalte. De namen van de koeien varieerden
sterk. Sommige hadden blj hun naam een

afstammingsnummer zoals Neeltje 7, andere een bijbelse naam als Esther, weer
andere de naam van de boer bij wie de
koe gekocht was. Soms stonden de namen
met krijt boven de koe op de rijgbalk - ook
wel schoftboom genoemd - geschreven.
Toen ik met de boeren over de huisslacht
praatte, wisten drie van hen zich het ge-
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bruik van 'vetprij zen' nog te herinneren.
Als in de herfst het varken geslacht was,
werd het op een leer gehangen. Soms
stond er een verticale stok in om het beest
open te houden. Buren kwamen naar het
geslachte beest kijken wat men 'vetprijzen' noemde. Waarschijnlijk dronken zij

daarbij een stevig borreltje, zo dacht ik
ik het volgende verhaal hoorde.
Tijdens het vetprij zen wisten de buren de
beschonken eigenaar zoyer te krrjgen, dat
hij zrjn hoofd in het varken stak waarbij
de stok al dan niet opzettelijk wegschoot
zodat het hoofd van de boer in het varken
zat. Dit moet indruk gemaakt hebben,

toen
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Geslacht varken 'op
de leer'

(Foto: particuliere
collectie)
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want ik hoorde dit verhaal veertig jaar geleden voor het eerst en nu weer van een
andere zegsman. Overigens was het vetpnjzen niet een typisch Reeuwijks-Waddinxveens gebruik, maar kwam het in het
gehele land voor.
De verbondenheid van de boerengemeenschap bleek ook bij geboorte en huwelijk
hoewel er weinig gebruiken in deze bij

mrjn informanten bekend waren. Bij de
geboorte van een kleine lieten de buren

geba§es bezorgen. "Bij ons stond in de
kelder soms wel van drie buren tegelijk
gebak. De gebakj es zaten in houten bruine dozen met een deksel. Na een week
kwam de bakker de lege dozen weer ophalen." Het geven van gebakjes was een
moderne variant op een oeroud gebruik
dat bij de geboorte van een kind de buren

koeken, beschuiten, grote krentenbroden
of tulbanden naar de kraamvrouw stuurden. Bij een huwelijk waren de buren in
zoyerre betrokken dat zrj op de voorbruiloft werden uitgenodigd. Bij de meeste
boeren werd de bruiloft thuis gevierd. In
de zomeffnaanden vierde men het feest in
de stal op de deel.

Overlijden in de buurtschap
"Ik kan me nog goed het overlijden van
de moeder van mrjn man herinneren. Ze
woonde met haar man en dochter in het
voorste gedeelte van de boerderij. V/U
woonden in het achterste gedeelte. Het
was in 1953 . Ze overleed 's middags. De
dochter, mijn schoonzuster, haalde
onmiddellijk de gordijnen af en sloot de
luiken. Ook de spiegel in de kamer werd
omgekeerd.

Ik was dat niet

gewend, om-

dat ik zelf uit Brabant kom." Zij en haar
man wisten me niet te vertellen waarom

ze dat deed. En waarschijnlijk zal zijzelf
het ook niet geweten hebben. Haar antwoord zou geweest kunnen zijn: "Dat
hoort nu eenmaal zo." Toch gaat het gebruik om de luiken te sluiten en de spiegel om te keren terug op het oeroude -heidense- bijgeloof dat de geest van de dode

de achterblijvenden niet welwillend was
gezind. Men moest ervoor zorgen dat hij

de weg naar zijn woning niet terugvond.
Ook geloofde men dat het spiegelbeeld
van de mens gelijk was aan zijn ziel.
Door de spiegel om te keren, voorkwam
de levende dat zijn ziel door de geest van
de dode werd meegevoerd.
Oude gebruiken uit het volksgeloof mengden zich rimpelloos rnet katholieke tradities. "'s Avonds kwamen de buren naar
het sterflruis om de rozenkrans te bidden

voor de zielenrust van de overledene.
Tijdens het bidden zaten wij allen geknield. Een van de buren bad voor. Op de
dag van de begrafenis sloten de buren de
luiken en blinden toen de lijkstoet voorbijtrok. Voor de liikkoets liep iemand van
de begrafenisvereniging. De lijkkoets
werd gevolgd door andere koetsen waarin
de familie zat. Deze volgkoetsen werden
soms gehuurd, maar meestal waren ze
van de buren. Dat laatste was een vorÍn
van burenhulp."
Na de begrafenis nam men een periode
van rouw in acht. In het bovenbeschreven
sterfhuis bleven de vitrages zes weken af
en werd de spiegel gedurende die trjd niet
omgedraaid. De echtgenoot droeg een
zwart pak, hoe lang wist men mij niet te
vertellen. Wel wist men dat de zwarte kleding in latere jaren vervangen werd door
een zwarte band om de arm of een zwart
stu§e stof in de vorÍn van een zoutedrop
op de mouw. Toen de vader van mijn informanten in 1965 overleed, waren de gebruiken er niet meer. Ook de begrafenis
was zonder koetsen.

De zegeningen
Op Palmzondag -de zondag voor Pasenwijdde de priester voor de eucharistieviering de palmtakken die de kerkgangers
mee naar huis namen. De boeren bewaarden zo'n gewijd takje niet alleen in
het woonhuis maar zetten het ook in de
stallen en in de kap van de hooiberg. Ze
werden uitgedragen om zegente verspreiden. In Reeuwijk en de buurtschap Bloemendaal werden ze niet op de hoeken van
het weiland geplaatst, wat wel het geval

was
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in Moordrecht en Nieuwerkerk

aan

den lJssel, waaruit blijkt dat de tradities
soms plaatselijke varianten kenden.

Op Paaszaterdag werd 's morgens vroeg
in de kerk het water gewijd. De parochianen konden het wijwater afhalen, maar
later in de week ging de koster rond om
het aan huis te bezorgen. Zowel het wijwater als de palmtak speelden een belangrijke rol in de tradities. Als in het voorj aar
de koeien na de lange winterperiode naar
het weiland gingen, werden ze eeÍst gezegend. Zekregen met een palmtak gedoopt
in het wijwater een kruisteken op hun
kop.Al mijn katholieke informanten wisten me dat te vertellen en ook ik heb het
mijn vader zien doen. Ook toen hijzelf
geen boer meer was, zegende hrj jaarlijks
de koeien van mrjn broers. Hoogbejaard
ging hij als een aartsvader zegenend langs
de koeien. Dit indrukwekkende beeld
staat nog op mljn netvlies.
De melkkoeien hadden al eerder met wijwater kennis gemaakt. Als ze gekalfd
hadden, kregen ze de eerste melkgift - de
eerste biest - terug. In die biest was een
scheutje wijwater in de vorÍn van een
kruisteken gegoten. Hiervoor heb ik geen
eensluidende verklaring gekregen, maar
we mogen veronderstellen dat het in dezelfde lijn als de betekenis van de palmtakken ligt: zegen bij de voortzetting van
het leven.

V/ijwater en palmtak speelden ook een rol
bij zw aaÍ onweer. Wat mij opviel was dat

bij vele boeren waarschijnlijk ook bij
niet-boeren bij zwaaÍ weer 's nachts
iedereen uit bed werd geroepen. Vader of
moeder ging zegenend met de palmtak
door het huis, terwijl beneden in de kamer

gezamenlijk werd gebeden. Een aantal
mensen vertelden me dat ze voortdurend
het schietgebedje "Heilige Donafus, bid
voor ons" baden, ofschoon ze toen in de
verste verte niet wisten wie de heilige
Donatus was. Later kwamen ze tot de ont-

dekking dat deze heilige iets te maken
had met het afwenden van blikseminslag
en brand. De brandv erzekering waarbij
vele katholieke, kerkelijke instellingen
zijn aangesloten heet nu nog 'Donatus'.

Het kruisteken en andere symbolen
De symboliek van het geloof en het 'dagelijkse leven' waren nauw met elkaar
verweven. Als de melk in de tobbe was
gegoten om er kaas van te maken, voegde
men er stremsel aan toe. Sommigen goten
het in de vorrn van een kruisteken erin,

terwijl

anderen het kruisteken met de
hand maakten als ze yoelden of de melk
voldoende gestremd was. Enkelen maakten met het roerhek een kruisteken in de
tobbe als ze begonnen te roeren. Het was
een altijd terugkerend ritueel waarbij niemand meer bU de betekenis ervan stilstond. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat bij de nieuwe generatie boeren die in
de jaren zestig in Reeuwijk opkwam, dit
gebruik ophield te bestaan zoals zo vele
gebruiken bij hen verloren zijn gegaan.

Zo heeft niemand van deze generatie

nieuwe boeren zelf meer de traditie van
de witte donderdageieren voortgezet. Mrjn
moeder legde op Witte Donderdag -de
donderdag voor Pasen- altijd twee eieren
apart die ze het gehele jaar bewaarde. Ik
heb nooit geweten waartoe ze dienden.
Ook velen van mijn informanten kenden
dit gebruik van hun ouders, maar slechts
een enkeling wist te vertellen waarvoor ze
gebruikt werden en welke kracht eraan
toegeschreven werd. Waarschijnlijk, za
dachten de meesten, gebruikten ze deze
eieren tegen veeziekten waarbij ze niet
werden stukgemaakt. Een iemand vertelde mij dat zin vader bij hooibroei de eieren in de hooiberg legde. Om bij de eieren
te blijven: algemeen bekend is het eten
van paaseieren, maar ik hoorde een gebruik dat mij totaal onbekend was. De
schillen van de paaseieren werden in de
stoepsloot gegooid om de verdrinkingsdood van kinderen te voorkomen. We zijn
nu ver afgedwaald van christelijke rituelen en dicht genaderd bij het Germaanse
volksgeloof dat bij vele christelijke tradities als ondergrond is blijven doorklin-

ken. Wel rnet de symboliek van Pasen
hebben de zogenaamde boterschaapjes te
maken. Twee houten blo§es waarin in
spiegelbeeld de figuur van een schaap
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symbool van het Paaslam - was uitgesneden, werden met houten pinnen met elkaar verbonden waarna 'het schaapje' met
weiboter werd gevuld. Als de malletjes
waren verwijderd, had men boter in de
vorm van een schaap. In ztjn bek kreeg
het schaapje een palmta§e en zijn oogjes
werden gevormd door krenten. Deze
boterschaapjes sierden aanvankelijk de
feestelrjke paastafel, maar later werden ze
ook voor andere feestelijkheden gernaakt.
Zoals bij vele gebruiken zijn ook aan de
boterschaapjes smeuïge verhalen verbon-

Overige gebruiken
Van de vele gebruiken die ik heb gehoord,
wil ik tenslotte een aantal noemen die niet
op de christelijke traditie stoelen. Als een
paard een veulen ter wereld bracht, was
dat op de boerderij een belangrijke ge-

beurtenis. De nageboorte van het paard
werd boven in de bergroe gehangen. De
kap van de hooiberg werd vroeger rnet
een heeft omhoog gebracht. In de roeden
zaten gaten waarin een pin gestoken werd
waarop de kap rustte. In het bovenste gat

.irg van het feest vele boterschaapjes

van een van de roeden stak men een stok
waaraan de nageboorte als een vlag werd
opgehangen. Het volksgeloof zei dat het
veulen later fier met zrjn hoofd omhoog
zou lopen. Mrjn informanten hebben deze

gemaakt. Door de hitte begaven z4 het
helaas, tot hilariteit van de aanwezigen.

'vlaggen' no g zien hangen in Oud-Reeuwijk en in Bloemendaal.

den. Voor een landbouwfeest dat in de
zomer in de jaren dertig in Reeuwijk-brug
rverd gehouden, had een boer ter opluiste-

Boterschaapjes (Foto:
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L. Witte)

Wie van de mensen die nu in de super-

ochtend bij andere boeren de koeien melken. De melk werd onder de niet-boeren
verdeeld. Dit gebeurde ook in Reeuwijk
en Bloemendaal. Sint Katrijn was tevens

markt een pakje janhagel koopt, zal beseffen dat hij een 'strontboenkoekje' koopt?
Toch is dat zo. Als de koeien in het voorjaar de wei in waren gegaan, moest de stal
schoongemaakt worden wat men algemeen 'strontboenen' noemde. Bij de kof-

de dag dat de knechten en de dienstmeis-

jes als ze dat wilden, van baas veranderden.

fie kregen de werkers als traktatie een
janhagel het dagelijkse koekje-brj-de-

Tlvee Yoor twaalf
Vele andere gebruiken heb ik opgetekend.
Tijdens het veÍzamelen van de gegevens,
raakte ik steeds meer ervan overtuigd dat

koffie was toen ongebruikelijk - en vlak
voor het middagmaal dronk men een
brandewijntje. Veelal werd die dag pannenkoeken gegeten. Sommige boeren
woonden zomers in de stal. Ze zaten op
een houten vlonder waarop de tafel, de

het 'twee voor twaalf is wat betreft het
optekenen van de oude gebruiken op het
platteland van Reeuwijk en Waddinxveen.
Over twintig jaar zullen er nog maar weinig mensen zijn, die nog weet hebben van
de oude tradities in dit gebied. In de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw werden door allerlei ontwikkelingen in de samenleving de eeuwenoude tradities niet
meer voortg ezet. Het is dan ook hoog tijd
om dit stukje cultureel erfgoed voor het
nageslacht te bewaren.

stoelen en een kast geplaatst waren.
Tenslotte: Van mijn zwager hoorde ik het
volgende versje dat hij van zljn vader
kende: "Met Sint Katrijn gaan de koeien
aan de lijn. En als het dan nog niet mag,

dan met Sint Andriesdag." Wat was op
Sint Katrijn (25 november) het geval? Als
de koeien nog buiten liepen, gingen de
landarbeiders zo vroeg mogelijk in de

'::.

Ook dit beeld behoort tot het verleden. Koeien in een 'koebocht'
waar ze met de hand gemolken werden. (Foto: Piet Blaak)
76
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Een op schaal gebouwd model van een 'kaasbrik', gemaakt door Jan Lam.
De boeren brachten in deze brikken de kazen naar de markt. (Foto: Jan Inm)

C. Catharina van de Graft, Nederlandse
volksgebruiken bij hoogtijdagen.
Utrecht, 1979.
Dit artikel is een bewerkte versie van
mrjn artikel dat verschenen is in de
'Reeuwijkse Reeks', dl 20,2W5.

Bronnen:
Mijn informanten wonen of woonden in
Reeuwijk-dorp, Middelburg, Oud-Reeuwijk, Nieuw-Reeuwljk, Tempel, Randenburg en Bloemendaal. Hun leeftijd
varieert van 70 tot 96 jaaÍ.
K. ter Laan, Van Goor's Folkloristisch
Woordenboek van Nederland en Vlaams
België. Den Haag, 1974.
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I\IEUWE GEGEVE,NS OVER DE,
GE,S CHIE

DE,NIS VAN E,EI\

KLEURRIJKE EAMILIEONDERNEMING
M.V/. de Jong

Naar aanleiding van het artikel, opgenomen in het verenigingskwartaalblad van

kade". De aanvraag dateert van 12 febru-

december 2006, over de geschiedenis van
de voorïnalige verffabriek Boonstoppel
aan de Wilhelminakade, attendeerde de
heer J. Versluis mij op een aantal stukken,
die hij gevonden had in het Streekarchief
Midden-Holland te Gouda. Deze stukken
betreffen onder andere de aanyÍaag aan
Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een vergunning "tot oprichting

Boonstoppel wonende in Aarlanderveen.
Het perceel grond waarop een en ander
gerealiseerd moet gaan worden, grenst
aan het terrein van de heer Hendrik van
den Berg,die het verhuurd heeft aan Th.

eener olie-harpuis-vernis-en lakkokerij
op een perceel open grond aan de Zuid-

telijk het volgendebezwaar

l8,€,Iï;iil::lr

ari 1891 en de indiener is de heer C.

Ravenstein. De stukken, bestaande uit de
aanvraag, een toelichting en een tekeniflg,
worden op de secretarie ter visie gelegd.
Ravenstein tekent op 4 maart 1 891 schrif-

,ïitërt;1l4!;,,,i.Eë:.€:
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aan:

Diezelfde dag,4 maart 1891, wordt's ochtends om elf uur door Burgemeester en
V/ethouders in het gemeentehuis zittrng
gehouden waarop de heer Van den Berg,
touwslager, verschijnt om zrjn bezwaren
naar voren te brengen. Hij zal financiële
schade lijden als in de directe nabijheid
van het houten loodsje waarin touw wordt
gefabriceerd en dat verhuurd is aan de
heer Ravenstein, een brandgevaarlijke
kokerij wordt gebouwd. Wat nu onv eÍzekerd is, zal hij als nog moeten verzekeren.
Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt.
Op 1 8 maart 1891 wordt door Burgemeester en Wethouders van V/addinxveen
aan de heer C. Boonstoppel vergunning

verleend tot de oprichting van het gevraagde. V/at opvalt, is dat in de vergunning het bezwaar van Van den Berg wel is
opgenomen, maar dat er met geen woord
gerept wordt over de bezwaren die Ravenstein in zrjn brief van 4 maart naar
voren heeft gebracht, terwljl deze toch brj

de stukken gevoegd was. Zljn brief wordt
zelfs niet beantwoord.

In de vergunning wordt een aantal beslui-

ten met voorwaarden opgenomen. Zo
moet de inrichting voltooid en in werking
gebracht ztjn voor 1 oktober 1891 .
Ten aanzren van het verïneende brandgeyaar zrjn de volgende voorwaarden vermeld:
1. dat de Kokerij, alsmede de bergplaats
en het pakhuis geheel van steen en tjzer
moeten worden gebouwd, zoo dat daaraan
volstrekt geen hout mag worden gebruikt,
ook niet voor de deuren en ramen;
2. dat de vloer in de Kokerij moet zrjn van
aarde of zand, de schoorsteenen van steen

of rj zer;
3. dat de vloeren in het pakhuis en de
bergplaats moeten worden gemaakt van
steen of portland cement.
Zoals in het eerder genoemde artikel in
het decembernummer 2006 beschreven
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Plattegrond van het gebouw waarin de 'kokerij' gevestigd is (SAMH ac 86 inv.nr 248)
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Fragment van de vergunning, verleend aan C. Boonstoppel d.d. 18 maart
(SAMH ac 86 inv.nr 248)

is, werden vernissen gestookt op open
vuren en moesten de stokerijen, wegens
verÍneend brandgevaar buiten de bebouwde kom gesitueerd zijn. De door de heren
Ravenstein en Van den Berg naat voren
gebrachte bezwaren waren, hoewel er niet
aan tegemoet werd gekomen, zeker niet
geheel ten onrechte.
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Bronnen:
SAMH archief gemeente V/addinxveen
ac 86 hinderwetvergunningen inv.nr
248; ac 35 notulen van de vergaderingen van B&W inv.nr 1277 vergadering
4 maart en 18 maart I891.
Met dank aan de heer J. Versluis voor
de verschafte gegevens.
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SAMEN STERK IN DE'VERENIGING
VO O R ZIE.KF.NHUIS VE RPLE GING'
C.J. van Veen

Burgemeester en Wethouders van Wad-

dinxveen werden begin oktober 1922
waarschijnlijk onaangenaam verrast door
een schrijven van het Academisch Ziekenhuis van Leiden, waarin werd meegedeeld dat vanaf 16 oktober niemand meer
kosteloos in het ziekenhuis kon worden

verpleegd. Vanaf die dag bedroeg voor
iedere opgenomen patiënt een verpleeggeld van f 1,50, f 2,50 of f 3,50 per dag,
al naar gelang de afdeling waar hij was
opgenomen. De reactie van B. en W. geeft
de ernst van de hierdoor ontstane situatie
aan: "Het behoeft geen betoog, dat boven-

staande beslissing zeeÍ bezwarend zoo
niet onoverkomelrjk is voor die patiënten,
die tot nu toe kosteloos worden behandeld." Met name werden die patiënten bedoeld die in hun levensonderhoud ondersteund werden door het burgerluk arm-

bestuur en de kerkelijke diaconieën. Maar
ook anderen - en dat waren de rneesten -

zouden

bij langdurig verblijf in het zie-

kenhuis de verpleegkosten onmogelijk uit
eigen middelen kunnen opbrengen en als
gevolg daarvan de hulp van de gemeente
inroepen. Deze laatste groep mocht er
niet op rekenen dat de gemeente, al dan
niet met behulp van de diaconieën en het

burgerlijk armbestuur, bereid was

Prentbriefkaart van het Academisch Ziekenhuis te Leiden círca 1925
( P articuliere collectie )
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hen

voetstoots hulp te verlenen. Kortom: voor
velen zou door de maatregel van het
Academisch Ziekenhuis bij en na ziekenhuisopname "een tijd van zorg en ontbering" aanbreken om de vereiste verpleegkosten op te brengen. En niet alleen voor
hen, maar ook voor de gemeente en de
kerken zouden de financiële gevolgen
zwaar op de begroting gaan drukken.

'

Organisatie

Collectieve verzekering'

Burgemeester en Wethouders zochten naar

een oplossing en schakelden daarbij de
kerken en de plaatselijke geneesheren in.
Het plan dat zij ontwikkelden, had veel
weg van een plaatselijke collectieve verzekering. Hun voorstel was dat iedere ingezetene van de gemeente, "dus rljk en
aÍïrl, groot en klein, oud en jong", j aaÍlijks per hoofd f L.-- zotr bijdragen, zodat
er een kapitaal zou ontstaan waaruit alle
verpleeggelden voor het Academisch Ziekenhuis voor iedereen, ongeacht de duur
van de verpleegtijd, bekostigd konden
worden. Voor wie in een andere ziekeninrichting verpleegd werd, zou een tegemoetkoming van f 2,50 per dag beschikbaar zijn.
Er werd een circulaire voor de ingezetenen van de gemeente opgesteld en een
aantal mensen ging met intekenhjsten
langs de deuren met de boodschap: "teekent allen en maakt daardoor de uitvoering van 't plan mogelijk. Het is Uw eigen
belang. "
De Waddinxveners begrepen al te zeer het
belang van deze 'verzekering'. Vijfdurzend
van de circa zeyenduizend inwoners van
V/addinxveen maakten gebruik van deze
mogelijkheid om zich in te dekken tegen

de gevolgen van ziekenhuisopname.

Burgemeester P.A. Troost nodigde allen
die hun medewerking hadden verleend
aan het werven van leden voor de 'Ver-

eeniging voor ziekenhuisverpleging', uit
voor een eerste vergadering in het R.K.
Bondsgebouw aan de Zutdkade. Deze
werd gehouden op 28 november. Allereerst werd vastgesteld wie er zittrng in het
bestuur hadden. Ambtshalve waren dat de
Burgemeester en Wethouders, de gemeentesecretaris, de plaatselijke geneesheren,
de predikanten en de pastoor, en de kas-

sier van de Boerenleenbank. Voorts werd
vastgesteld hoe de inning van de gelden

zotJ verlopen. Commissarissen haalden
wekehjks of maandelijks de contributie
op. Iedere commissaris had slechts 25 à
35 huisgezinnen. Ieder kwartaal rekende
de commissaris af met zijn wrjk-penningmeester. Enkelen van hen zorgden voor
de afdracht van de geinde gelden aan de
penningmeester, de kassier van de Boeren-

leenbank. A1 dat werk geschiedde kosteloos. Het was dan ook niet zonder reden
dat de hoofdredacteur van het blad 'Zelfbeheer. Orgaan van het Nederlandsch
Verbond van Zrekenkassen' het volgende
hierover schreef: "Gaarne breng ik hulde
aan de oprichters van deze Vereeniging,
die zoo goed hun taak van 'leiders der
gemeenschap' opgevat hebben."

De namen van de initiatiefuemers yan de oprichting van de 'vereeniging voor
ziekenhuisverpleging' onder de circulaire aan de ingezetenenvanWaddinxveen, 1922
(SAMH archief Waddinxveen inv.nr 1522)
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Donkere wolken
V/at de redacteur van het tijdschrift niet
wist, was dat de gemeente door middel
van subsidie het jaarlijks tekort van de
vereniging aanvulde. Dat gebeurde tot
1928. Toen verscheen in het tijdschrift 'De
gemeente-stem' het bericht over de uitspraak van de Gedeputeerde Staten van
Friesland betreffende subsidieverlening
die te vergelijken was met de handelwijze
van de gemeente V/addinxveen. In Rauwerderhem werd namelijk in dat jaar de
begroting met vijfhonderd gulden verhoogd ter aanvulling van het tekort dat de
wijkverpleging, ziekenhuisverpleging en
kinderzorg in dat jaar had. De Gedeputeerde Staten keurden deze handelwijze
niet goed, overwegende onder andere
o'dat
de vereeniging derhalve een onderlinge ziekteveruekering beoogt en overeenkomstig haren aatd, haar ornsla g zoodanig behoort te regelen, dat deze in hare
uitgaven geheel kan voorzien." De gemeente had zich te bepalen tot de behartiging van haar eigen gemeentehuishoudelijke taak en verder niet.
Voor burgemeester Troost was deze uitspraak aanleiding om onmiddellijk bij de
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te
informeren of zij wel accepteerden dat de
gemeente V/addinxveen haar begroting
met een post "subsidie aan de vereeniging
voor ziekenhuisvepleging" zou wijzigen
in het geval dat de vereniging niet met
haar financiën zou rondkomen. Op 17 juli
kwam het antwoord: zo'n grote vereniging moet zrch zelf met de contributies in
stand kunnen houden; zo ntet dan moest
de contributie verhoogd worden bijvoorbeeld 'door eenige progressie'.
De burgemeester deed op 9 augustus een
tweede poging, ru in een uitgebreid en
met argumenten onderbouwd schrijven.
Hij benadrukte dat alle tngezetenen van
de gemeente lid waren, met uitzondering
"van enkele der allerarmsten, de ingezetenen die om godsdienstig principieele
redenen geen lid der vereeniging willen
zijn en enkele personen die nimmer iets
over hebben voor een goede za*". Het

kwam meefinalen voor dat leden die tot
de gegoede stand behoorden, ziekenhuisyerzoÍgirg nodig hadden, maar de kosten
niet bij de vereniging declareerden, waarbij het soms om belangrijke bedragen ging.

Contributieverhoging en zeker de invoering van een progressieve contributieheffing zouden averechts werken. Leden
zouden kunnen bedanken en de administratie zou zo ingewikkeld worden dat
gesalarieerde personen als secretaris, penningmeester en boden aangesteld zouden
moeten worden terwijl in de huidige situatie allen hun werk zonder enige vergoe'Waren
ding deden.
de heren Gedeputeerden echt niet bereid voor één keer in het
belang van de goede zaak toe te staan de
begroting met duizend gulden te verhogen? De burgemeester kreeg nul op het
rekest.

Op 23 oktober hield de vereniging haar
gewone algemene ledenvergadering in
het Bondsgebouw aan de Zuidkade waarzestig personen aanwezig waren.
Uiteraard vormde de financiële toestand

bij

van de vereniging de hoofdmoot van de
vergadering. Vanaf 1 novembef 1927
bedioegen àe uitgaven f 586 2,02t lz wat
een nadelig saldo van f 207,08 veroorzaakte. Er werden nog veertien patiënten
in ziekenhuizen verpleegd zodat het tekort op vijftonderd gulden werd begroot.
De vraag was wat te doen nu de gemeente het tekort niet mocht aanzuiveren. Een
mogelijkheid was het afschaffen van het
vrije vervoer per auto naar het ziekenhuis,
maar dat wezen de leden van de hand.
Besloten werd de contributie voor een
jaar met 25 cent per lid te verhogen, waarbij de voorzitter de hoop uitsprak dat de
vereniging eens een tljd tegemoet zotJ
gaan waarin minder operaties zouden
plaatsvinden, zodat de contributie verlaagd

kon worden. Voorts memoreerde de voor-

zitter dat de vereniging in de loop der
jaren duidelijk haar nut had bewezen.
Sinds haar oprichting hadden vijflronderd
leden op kosten van de vereniging in het
ziekenhuis gelegen waaÍmee een bedrag
van f 28.000 gemoeid was geweest.
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Fragment van de tekening van de ziekenantto,
gebouwd door N.V
Carrosseriefabriek
Verheul, 1940

(SAMH archief WadN&ffi,W;ïé.ffi;,,.t.,,,,,,Wffi9199;.tffi,i&?,4
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dinxveen inv.nr 525)

kwam. Raadslid Zoethoutmaar meende

Opnieuw in de problemen
Wat de voorzitter in 1 928 hoopte, gebeur-

dat de toename veroorzaakt werd door de

de niet. De hoogte van de contributie
bleef gehandhaafd en het aantal opnamen
in het ziekenhuis nam niet af. Tot november 1936 bedroeg het aantal ziekenhuisopnamen gemiddeld 110 per jaat. In het
boekj aar L936-L931 werden 140 personen opgenomen, wat een zeer ongunstige
uitzondering genoemd werd, niet wetend
dat het jaar daarop het aantal zou uitkomen op circ a I70. Voor de vereniging was
dit aanleiding om de noodklok te luiden.
Op 27 juli 1938 deed het bestuur aan de

om een subsidie
van duizend gulden te verlenen om het
dreigende tekort op te vangen. In de
gemeente het verzoek

raadsvergadering van 3 augustus werd het
veÍzoek in behandeling genomen waarbij
de raadsleden ztch bogen over de vraag
waardoor de toename van het aantal pati-

ënten werd veroorzaakt. Hoe kon er in
één jaar een tekort van f 3000 ontstaan,
was een tweede vraag die aan de orde

vooruitgang van de medische wetenschap: "Waar men in 1930 nog geen raad
voor wist, weet men dat in 1938 wel."
Van den Berg was sceptischer in zijn analyse. Hij zet, "dat de doktoren vroeger
veel zelf deden, zoonoodig een been amputeerden. Nu sturen ze de patiënten naar
een ziekenhuis, dan ztjn ze eÍ van af ." De
burgemeester liet ztchniet uit over de toename van het aantal patiënten, maar
plaatste wel kanttekeningen blj de gang
van zaken bij de vereniging: "De briefies
komen in en de menschen gaan weg.
Overleg werd nimmer gepleegd en er is
absoluut geen controle. Het moest zoo
mis loopen, maar dat het nu al zort gebeuren, had spreker niet verwacht." Uiteindelijk stemde de raad met het voorstel van
B. en 'W. in en was de vereniging uit de
problemen. Deze keer maakten de Gedeputeerde Staten geen bezwaar tegen de
subsidieverlening.

De in 1940 door de gemeente aangeschafie ziekenauto, merk'La Salle',
werd voor 4135 gulden geleverd door Gebroeders van Nielen die hun bedriif
aan de Dorpstraat nr 47 hadden. (SAMH archief Waddilxveen inv.nr 525)
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Indirecte hulpverlening
eerder had de gemeente in de jaren
dertig de vereniging geholpen en wel op
indirecte wijze. Het gratis ziekenvervoer
ging de financiële draagkracht van de vereniging te boven. Daarom besloot de

Al

gemeente

in

1932 op haar kosten een zie-

kenauto aan te schaffen die in 1940 door
een nieuwe werd vervangen. De exploitatie ervan kostte de gemeente handen met
geld. In 1940 werden I44 Íetzen gemaakt.
Voor een rit betaalden de welgestelden
vijf gulden, de 'mingegoeden' drie gulden
en de minverïnogenden niets. In totaal
ontving de gemeente f 135,50, terwijl aan
de chauffeur

f 210 betaald moest worden.

"Hieruit blijkt dus, dat de ziekenauto aan
de gemeente regelmatig een vrij beduidend bedrag kost," yeÍzvchtten B. en W.
in een brief aan de rijksinspecteur van het
verkeer. Dus ook voor de gemeente was
het vervoer een last waarvan ze wilde
afkornen. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 5 november 1946 waarin
besloten werd de ziekenauto voor f 7 500
te verkopen aan A.C. van den Bosch en J.
Meiderwijk. Het ziekenvervoer werd
daarrnee geprivatiseerd, wat later geen
onverdeeld succes bleek te zijn.

geen gebruik behoeven te maken van de
1938 toegezegde subsidie. Had de vereniging orde op zaken gesteld? 'Waarom
was er in het boekjaar 1940-1941 weer
een tekort en moest er aan contributieverhoging gedacht worden? Dit zijn enkele
van de vele vragen die onbeantwoord moe-

in

ten blijven omdat ik tot nu toe niet heb
kunnen achterhalen waar de archiefstuk-

ken van de vereniging gebleven zijn.
Zouden we weten op welke manier de
vereniging 'overgedragen' is in een ander
fonds, dan kan het verhaal wellicht compleet gemaakt worden, omdat mogelijkerwrjze daar de restanten van het archief
van de 'vereeniging voor ziekenhuisverpleging' berusten.

Bronnen:

SAMH gemeente Waddinxveen code

Veel vragen
Op 24 apnl 1941 ontving de gemeente op-

35 inv. nrs 1522, 1523; code 205 inv.nrs
525, 52'7.

nieuw een verzoek om subsidie. Uit het
yeÍzoekschrift wordt ons een aantal zaken
duidelijk. De contributieregeling was in
1938 herzien. Personen boven de zestien
jaar betaalden twee gulden per jaar, beneden de zestien was dat een gulden. Daardoor draaide de vereniging in de afgelopen jaren zonder tekorten; ze had zelfs

Zelfbeheer. Orgaan van het Nederlandsch Verbond van Ziekenfondsen.
Jrg.9, 1928, nr. 3, p.2L.
V/addinxveensche Courant d.d. 26 oktober L928.
De gemeente-stem. Jrg. 78, 1928 nr.
3999, p.2-3.
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TERT]G VAN WEGGEWE,E,ST
C.J. van Veen

Brj opheffing van een vereniging gaat

stem" werd opgericht op 9 oktober 1909.
De leden waren zowel van Gereformeerde als van Hervormde huize. Ze zongen
de eerste jaren onder leiding van dirigent
J. Noorlander die van beroep onderwrjzer
was. De liederen waren religieus of hadden een sterk religieuze inslag. Op de
jubileumavond in 1930 klonken in de Gereformeerde kerk aan de Kerkweg liederen als 'Heer, mijn hert is boos en schuldig', 'Dankt, dankt nu allen God' en
'Oost west, thuis best'. De jubileumuitvoering stond onder leiding van dirigent
Henry C.J. de Man, die in de jaren 19241945 organist en stadsbeiaardier van de
St. Janskerk in Gouda was. Medewerking
aan die avond verleende ook de onderafdeling van de zangyereniging, het meisjeskoor "Soli Deo". Dit koor zong het lied
'Ruim baan', waarvan de tekst geschreven was door Marie Koenen. Ook zong
het 'In te Domine speravi' van D.H.

vaak veel materiaal verloren dat van historische betekenis kan zijn Archiefstukken bhjven liggen bij de laatste secretaris
en na diens overlijden doen de erfgenamen ze weg omdat zrJ de waarde ervan

niet zten Voorwerpen zoals

vaandels

komen op de zolder van een van de leden
terecht of verdwijnen spoorloos om een
enkele keer onverwachts weer op te duiken . Zo kocht de heer Marius Verboom een oud-plaatsgenoot uit Kruiningen
(Zeeland) op een rommelmarkt het vaandel dat toebehoord heeft aan de 'Christe-

lijke

Zangvereeniging "De Lofstem"

Waddinxveen'. Door bemiddeling van de
heer J. Oskam kwam het onlangs in het
bezit van ons Historisch Genootschap. De
heer Oskam heeft enkele onderdelen bijgemaakt, zodat het vaandel nu weer compleet is, met draagstok en houderriem.

De Christelijke Zangvereniging "De Lof-

Het geschonken vaandel

(Foto: J.Oskam)

8l

1929) en het Meisjeskoor (opgericht 7
april 1930). In het bestuuÍ zatonder anderen mevrouw P. van Eijk-Verïneer. Mij is
verteld dat zij "een prachtige, enigszins
vibrerende sopraanstem" had. Zlj ging
begin jaren vijftig over naar de Hervorïnde Zangverenigirg 'Vox Jubilante' , later
'Vox Jubilans' genaamd. Op de oudste
grammofoonplaten van 'Vox Jubilans' is
haar stem nog duidelijk herkenbaar.
Mevrouw Van Eijk-Venneer was een van
de vele leden die "De Lofstem" in de loop
der jaren gehad heeft. Meer namen van
leden zijn terug te vinden in het boekje
van H. Glasbeek 'Kent u ze nog. ".de
Waddinxveners'bij de foto's 15 en 16. Bij
ieder van hen hoort, zoals bij mevrouw
Van Eijk-Vermeer, een verhaal dat wij
helaas niet kennen.
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Het programma van de jubileumavond
van 9 oktober 1930

(archief: Hervormde Gemeente
Waddinxveen)

Engel. Opvallend is wat onderaan het
programma staat: "Men wordt beleefd
verzocht zich teekenen van goedkeuring
of toejuiching te onthouden."
In 'De Waddinxveense vraagbaak' - een
uitgave van drukkerij Veldwijk van
1948 is de Christelijke Zangvereniging
"De Lofstem" nog opgenomen. Ze bestond uit het Gemengde koor, het Kinder-

Fragment uit
'De Waddinxveense
vraagbaak'
(Collectie: C. Neven)
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De terugkeer van het vaandel van "I)e
Lofstem" roept vele vragen op. Wanneer
is de zangvereniging opgeheven? Was dat
in de jaren vijftig van de vorige eeuw?
Zijn er nog programmaboe§es bewaard
gebleven zodat we een beter beeld krijgen
van het genre liederen dat gezongen
werd? Zijn er mensen die zelf nog bij
deze vereniging gezongen hebben of die
uit overlevering verhalen kennen? Zijn
er... Vragen genoeg, maar voor de beantwoording ervan zrjn we aflrankelijk van
de reacties, wellicht van u.
Bronnen:
De gegevens voor dit artikel zijn verstrekt door C. Neven.
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