HET

D ORP

V/ADDII{XVEE,I{

l

Tijdschrift vAn het

HISTORISCH GENOOTSCHAP \ryADDINXVEEN

Dít

worít
frwortoofb tor

gesp

ottsorí loor :

rubo6onkgottwezoorrl
D e lP oter Ív[okgtonr

líi

gerwotscfioP 't'l/een

15e jaargang nummer 4

december 20A7

....,:,.......l:,'..,r*',.l.,...,.B.ll,iliÏ.,..'',.,S.'.'..''.i8::,:.,..ti.,I,.:.i,:il,::'

.:'::::.,

Voorzittef,.
H.J. de Rooij
Secretariaat:

H.C. Bostelaar-Geluk
Souburghlaan 10

2l4l EL Waddinxveen
tel. 0182-610025
Penningmeester / ledgnadministratig.
G. van Ringelenstein
Beethovenlaan 31
2742 CE Waddinxveen

tel. 0182-6I49A4
Ereleden:
J. in 't Hol, J.D. Geel, H. Smid
en C.J.Th. de Jong-Steenland

l'.t..',,.,..il,::...:,....'.Íil:':.:,lt:'u-[ffi].::ll::,'f,l::l..l.'ffi.:;:l:.l.::.:........:..:..,.,.,.,

H.C. Bostelaar-Geluk
T. de Kruijf
C. Neven
C.J. van Veen

Verspreiding'Het Dorp V/addinxveen'

:

J. Jeukens, Kastanjelaan 35, tel. 614741

De Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen

I.N. Voorthuijzen-den
Ovemachten in Waddinxveen in de
Maandag wasdag,

hongerwinter

Dekker

90

....... T. de líruijf 102

dinsdag

108

Een Waddinxveense postzegel van tienduizend

woord
Verenigingsnieuws

euro

M.W. de Jong 109

De lezer aan het

113

..
-89

115

DE CHRISTELIJKE AFGESCHEIDEN
GEMEENTE TE, WADDII\XVEEI\
I.N. Voorthuijzen-den Dekker

In 1990 heb ik in het kader van mijn studie aan de Pedagogische Academie voor
Basisonderwijs een scriptie geschreven
over het ontstaan van de Christelijke

de Afscheiding gekozen hadden. Zij vonden dit echter geen ideale situatie. Liever
wilden ze tn hun eigen dorp een gemeen-

Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen
waarvan ik dooplid was tot 1992. Dit artikel is een bewerking van deze scriptie. De
informatie van de ontwikkeling in de laatste jaren van de gemeente heb ik gedeeltelijk uit de gemeentegids van de Christelijke Afgescheiden Gemeente overgenomen. 1)

de ene op de andere dag. Het begon met
het lezen van een preek op zondagmid-

te stichten. Dit gebeurde echter niet van

dag,

bij iemand thuis. Vervolgens nodigde

deze groep wel eens een afgescheiden pre-

dikant uit om hen voor te gaan. Dat kon
alleen met toestemming van de afgescheiden gemeente uit Boskoop.

Blijkb aar kwamen er voldoende mensen
bijeen, want na enige jaren vroeg de groep

toestemming aan de afgescheiden gemeente te Boskoop om te komen tot het
stichten van een eigen gemeente. De kerkenraad van Boskoop legde deze vraag
voor aan de classis Leiden . Deze besloot
dat het toegestaan was om een afgeschei-

De Afscheiding

Iedereen die aandachtig rondkijkt in
Waddinxveen zal het niet ontgaan dat er
veel kerken gebouwd zijn in de gemeente. Zo staat er, enigszins achteraf, aan de
Dorpstraat ook een klein gebouw. Hier
komt sinds jaren iedere zondag, en vaak
ook op woensdagavond, de Christelijke

den gemeente in V/addinxveen te stichten.

Zo kwam er in Waddinxveen op 22 november 1866 een afgescheiden gemeente
met de officiële naam: Christelijke Gere-

Afgescheiden Gemeente bijeen . Deze gemeente is, zoals zoveel andere afgescheiden gemeenten, in de negentiende eeuw
ontstaan. In 1834 was er de Afscheiding.
Toen ontstonden er naast de Hervormde
Kerk ook andere kerken. In de omgeving

formeerde Afgescheiden Gemeente. In de
eerste tijd hield men de kerkdiensten bij
elkaar in huis, maar al spoedig had men

de beschikking over een gebouw en in
1868 had rnen een eigen predikant: ds.

van \Maddinxveen had de Afscheiding aan-

vankelijk weinig invloed. De bevolking
was religieus, maar hield zich niet zo
bezig met de kerkelijke situatie in Nederland. Men was meer intern gericht en
naast het kerkbezoek op zondag kwam

Raman.

Na ds. Raman werd de gemeente door
diverse predikanten gediend. Blijde en
droevige tijden wisselden elkaar af. De
jaren 1877 tot 1879 waren moeilijk voor
de gemeente. Er ontstond bijvoorbeeld

men wel bijeen op de zogenaamde 'gezel-

een grote onenigheid over de invoering
van de nieuwe spelling van de Statenvertahng.2) In deze nieuwe spelling werden

schappen'. Tljdens deze gezelschappen
spraken de gelovigen over hun geloofservaringen.

oude woorden, zoals wijf, peert, sweert en
hair vervangen door: vrouw, paard, zwaatd
en haar. In deze periode kreeg de predikant overal de schuld van, er was veel
ruzie, er werd veel geklaagd en de kerkdiensten werden slecht bezocht. Uiteinde-

In 1835 vond de eerste afscheiding plaats
in Bodegraven, in 1849 volgden Gouda
en Boskoop. In de afgescheiden gemeenten ging men ook predikanten beroepen
en in 1852 kwam in Boskoop ds. J.Ph.
SluijteL Deze gemeente werd ook bezocht
door rnensen uit Waddinxveen die voor

lijk werd de nieuwe spelling
90

aangenomen

ging en steeds meer yeÍzandde in kleinzielige dingen. Ook de kerkenraad was
verdeeld en eind 1888 werden de ambtsdragers B.J" van Rhijn en A. Faasen vervangen door mannen die meer op de lrjn
van ds. De Groot zaten.
De leden van de jongelingenvereniging
konden ook niet goed opschieten met ds.
De Groot. Ze waren het vaak niet eens
met hun voorzitter, de dominee. Op de
kerkenraadsvergadering werd er over
gesproken. Er werd besloten dat de jongens twee keer per maand mochten vergaderen op voorwaarde dat ze dit deden
met de dominee erbij. Blijkbaar vergaderden ze ook wel eens zonder hem. Als dat
nog eens zou gebeuren, mochten ze niet
meer gebruikmaken van de consistorie.
De reactie van de jongens was dat ze hun
bezittingen uit de consistorie gehaald hebben en een andere vergademrimte hebben

en ontstond er weer rust in de gemeente.

De invloed van ds. De Groot
Deze rust was van korte duur, want met
de komst van ds. C. de Groot in 1888 ontstond er opnieuw enige onrust in de gemeente. De nieuwe dominee, die aan de
Theologische School in Kampen afgestudeerd was, had een andere visie op het sacrament van het Heilig Avondmaal en de
predikirg dan sommigen gemeenteleden
wensten. Hij moest niets hebben van de
leer van de veronderstelde wedergeboorte.
HU preekte dat de zaligheid niet automatisch voor iedereen was, de wedergeboorte
was noodzakelijk. Bij de viering van het
Heilig Avondmaal benadrukte hij het feit
dat men het gevaar liep om "onwaardiglijk

te eten en te drinken". Hij waarschuwde
hiertegen en dat werd hem niet door ieder-

een

in dank afgenomen. Het werd een

ruzie die steeds minder over hoofdpunten

gezocht.

I
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Het kerkgebouw met pastoie van de Christelijke Afgescheiden Gemeënte
aan de Dorpstraat (Foto: J. Oskam)
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van afdelingen met een geringe zelfstandigheid. De Dolerenden wezen deze visie
af en gaven de plaatselijke kerk een grotere autonomie. Zij wensten dat de Chris-

De scheuring

Als in 1892 de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Dolerenden één kerk willen
vorïnen, heeft ds. De Groot bezwaar. Het
was namelijk zo dat de overheid voor de
aanvraag van de Christelijke Gereformeer-

telijk

Gereformeerden

bij

samengaan

deze benadering zouden volgen. Daarom

de Kerk (in 1869) een reglement had
geëist. Hierin stond iets waarïnee de

kwam er op de classis van Leiden een
vosrstel om het reglement weg te doen.
Echter, de gemeente van Waddinxveen

Dolerenden niet instemden. Er stond namelijk in dat de Christelijk Gereformeerde Kerk in z'n geheel een eenheid vormde. De plaatselijke gemeente waren hier-

was als enige tegen. Namens de kerken-

raad schreef de dominee de volgende
brief naar de classis:

Hij weigerde de clas-

De leden van de classis waren erg ver-

anderen weggingen.

baasd. Er werd besloten een commissie te
sturen om over deze netelige kwestie te

sicale commissie te ontvangen en hierin
werd hij gesteund door het grootste deel

spreken. Hierop liet ds. De Groot weten
dat hij daar negatief tegenover stond. Hij
wilde niet meedoen met de Dolerenden en

partij kozen, ondertekenden het volgende:

van de gemeente. De lidmaten die zijn

Wij

ondergetekenden, lidmaten der Chr.
Geref. gemeente, verklaren ons vóór 't behoud van het reglement van 1869 en vrij

hij wilde

zrch ook niet aansluiten'bij de
andere gemeenten die niet meededen. Deze laatste gemeenten vormden de Christelrjk Gereforïneerde Kerken. Ds. De Groot

van de in vereniging zijnde Chr. Geref.
Kerken, tenzij deze tot het standpunt van

meende dat hij de kerkelrjke goederen
kon houden aangezien niet hij maar de

1869 terugkeren

92
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De leden van de commissie kwamen echter toch naar Waddinxveen, maar ds. De
Groot weigerde de mensen te ontvangen.
Ze waren wel welkom blj de afgezette A.
Faasen. In diens huis werd besloten dat de
hele kerkenraad geschorst zou worden.
Van Rhijn en Faasen gaven de schorsingsbrieven af en eisten later alle kerkelijke
goederen op.

Ds. De Groot negeerde dit alles, maar op
2l april 1892 besloot de classicale commissie zowel ds. De Groot als de hele kerkenraad te ontzetten uit het ambt. Een
grote groep bleef de dominee trouw, ruim
tweederde van de totale gemeente. Daarom vond ds. De Groot dat hij en zljn gemeente recht hadden op het gebouw. Vandaar dat ze ook gewoon bleven samenkomen in het kerkgebouw. 3)
De kleine groep die weggegaan was, vergaderde in een schoolgebouw. Men koos
een nieuwe kerkenraad. Hierin kwamen
onder anderen de eerdergenoemde Van

Rhijn en Faasen. Ds. De Groot werd ech-

ter niet met rust gelaten. Via de deurwaarder kreeg hij opnieuw een brief van
de classis. Binnen drie dagen zouden kerk,

pastorie en kerkelijke goederen opgeëist
worden. Ds. De Groot negeerde dit schrijven. De tegenstanders deden dan zelf nog

middels een brief een laatste poging. Hij
moest alles teruggeven: het kerkgebouw,
de catechisatiekarner, de pastorie, het aÍchief en alle andere goederen en bescheiden. Aangezien ds. De Groot hierop niet
reageerde, ging de classis hogerop. Op 2l
mei 1892 kregen alle kerkenraadsleden
een brief van de deurwaarder: binnen drie
dagen moesten ze alles teruggeven. Toen
de gemeente hierop niet reageerde, stuurde de deurwaarder een nieuwe brief. Ds.
De Groot, twee ouderlingen en twee diakenen werden gedagvaard. fn de officiële
brief worden de volgende namen genoemd:

Cornelis de Groot, Leendert Boon, Jan
van Hezik, Daan van der Star en Jan Vermeulen. Op maandag 5 september L892
moesten ze om 11 uur voor de rechtbank

Het kerkgebouw met de consistorie. De foto is gemaakt vóór de verbouwing
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in

1988.

van Rotterdam verschijnen. Ze werden
veroordeeld op vier punten: binnen tweemaal vierentwintig uur alles waaronder
het onroerend goed en het archief teruggeven, schadevergoeding betalen voor het
gemis van de onroerende goederen, verantwoording afleggen over het onrechtmatig beheer van de fondsen en tenslotte
alles wat op de rekening nog restte uitkeren. Ook de kosten van het proces waren

voor hen.
Op 19 september werden ze gevonnist.
De deurwaarder bezorgde het vonnis op 8
oktober. Er viel nu niets meer aan te doen.

Op 9 oktober hield ds. De Groot nog een
laatste preek in de kerk. Volgens mondelinge overlevering zaten de tegenstanders
met messen in de kerk... Beschermd door
zijn aanhangers kon ds. De Groot na afloop ongedeerd buiten komen. De andere
dag werden de sleutels van de kerk, p&storie en consistorie afgestaan. Ook de ker-

kelijke goederen werden afgestaan aan de
Gereforrneerde Kerken in Nederland. Na
aflossing hielden ze weinig over: f 2,89r lz.
De gemeente had nu geen gebouw meer
en de dominee geen huis. Gelukkig stelde
A. Zwanenburg zljn boerderij aan de

W'
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De kansel

(Foto: J. Oskam)
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Kerkweg open voor de kerkdiensten.
Spottend werd er in Waddinxveen gesproken over de gemeente die op de "dors-

gen waren afgesproken: kerk 3173 gul-

vloer" vergaderde.
De beginjaren van de Christelijke
Afgescheiden Gemeente
Er was nu een nieuwe situatie ontstaan.
De gerneente was zelfstandig; later werd
een dergelijke gemeente ook wel een

bouwplannen en de aanbesteding. Uiteindelijk ging Van der Loo uit V/addinxveen
de bouw uitvoeren. De volgende bedra-

'vrije'

gemeente genoemd. Het was niet ideaal
om op de boerderij samen te komen op de
zondag. Daarom ging men sparen voor
een eigen kerkgebouw. Er is zelfs van het
jaar L892 een lijst bewaard gebleven waar-

op de inkomsten en uitgaven van de gemeente verrneld staan. Uit deze lijst blijkt
dat er niet veel in de kas bleef. Elke maand
moesten de dominee, de koster en de huur
van de pastorie betaald worden. Verder
kreeg A. Zwanenburg ook wat voor het
afstaan van zrjn boerderij voor de kerkdiensten. Daarnaast werden er boeken gekocht, een dweil, steenkolen, een borstel,
enz. Toch probeerde men te sparen.
Op 27 januari 1893 werd er een reglement
opgesteld. Zo kwam er langzamerhand
wat meer structuur in de gemeente. De

kerkenraad stuurde stukken op naar het

ministerie met de rnededeling dat de
Christelijke Afgescheiden Gemeente te
Waddinxveen was teruggekeerd naar de
oorspronkelijke kerkstaat van vöör 1869
en dat ze bestond "op grond der Formulieren van Eenheid en de Dordtsche Kerkorde van 1618 en 19 voor zoover voor deze tijd noodig is". Op 28 maart kwam er
een reactie van het ministerie dat de stukken met bovenstaande mededeling ontvangen waren.

Eigen kerkgebouw

Men ging rn datzelfde jaar ook beginnen
met de bouw van een eigen kerk aan de
Dorpstraat. Een gemeentelid, de heer
Broer, had de gemeente grond aangeboden. Dit stuk werd gekocht voor f 725,25.
Op 27 oktober 1893 kreeg de kerkenraad
een bewijs van eigendorn van de notaris.
Er moest nu vergaderd worden over de

den; pastorie2473 gulden; kerkbanken en
predikstoel 234 gulden. Tezamen 5880
gulden. Hiervoor stelden zich de volgende personen borg: C. Yerzijden, Abr. Metselaar, I. Vis, Abr. Smid. Het smeedwerk
zou verzorgd worden door Gebr. De Rooij.
Ze vroegen hiervoor twaalf gulden per
honderd kilogram. C. de Rooij droeg zorg
voor het verf- en behangwerk van de kerk

en de pastorie. Dit wilde hij doen voor
465 gulden. Het lood- en zrnkwerk, zoals
de goten en de pijpen, deed H. Glasbeek
voor het bedrag van 185 gulden. De architect was Verbruggen. Helaas kon niet
alles met eigen geld betaald worden, er
werd geld geleend.
Een half jaar later was de kerk klaar. Er
werd bekend gemaakt dat het gebouw op
4 maart 1894 in gebruik zou worden genomen. Een paar dagen van tevorefl, op 1
maart, kon men tussen 14.00 en 21.00 uur
komen om plaatsen te huren. Jarenlang is
het huren van een plaats een gewoonte
geweest in de gemeente. Toen ds. Verloop
kwam (1959) is dit gebruik afgeschaft.
Vanaf die trjd hoefde men niet meer te
betalen voor de plaats, maar men behield
wel zijn of haar vaste plaats.
Voorin de kerk werd de preekstoel geplaatst. Aan weerszijden van de preekstoel kwarnen lampen en psalmborden.
De psalmborden zijn gemaakt door de
gebroeders Verhey en Klaas de Rooij. Er
staat een Hebreeuwse tekst op: "De Heere
is mrjn banier." (Ex. 17:15) Aan het plafond hingen olielampen. Met behulp van
een katrol liet de koster de larnpen naar
beneden zakken om zo de lampen te kunnen aansteken. Daarnaast was het ook de
taak van de koster om stoven klaar te zetten voor de dames. Het was koud in de
kerk en de mensen hadden behoefte aan
warmte. Ze konden tegen betaling de stoven klaar laten zetten Er ging tijdens de
dienst wel eens wat mis met de stoven: als
de lange rokken van de darnes in aanra-
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De kerkzaal, gezien vanaf de kansel (Foto: J. Oskam)

king kwamen met het vuur rook je een
schroeilucht in de kerk. Rechts van de
preekstoel is tegenwoordig een deur die

aan. Het stuk werd ondertekend en naar
het Ministerie van Justitie gestuurd. Nog
diezelfde maand kwam er een reactie: de
stukken werden niet goedgekeurd, er ontbrak iets aan de statuten. "De minister van

toegang geeft tot de consistorie. Deze was
er in 1894 nog niet, pas in 1 912 is de consistorie gebouwd en in 1988 is deze herbouwd. Tussen 1894 en 191_2 zat de kerkenraad voor en na de dienst in het kerkgebouw, achter een scherm.

justitie geeft aan voorneld bestuur te kennen dat alsnog in de statuten moet worden
uitgedrukt, waaruit de onkosten dezer
vereeniging zullen worden bestreden."
Het antwoord hierop moest alsnog opgestuurd worden. De brief moest ondertekend worden door alle bestuursleden. Uiteindelijk werden de statuten goedgekeurd.
In een brief van het ministerie staat geschreven dat "werden goedgevonden en
verstaan de statuten van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen,
gevestigd te Waddinxveen." De rechtspersoonlijkheid gold negenentwintig jaar en
zes maanden. Op 24 oktober kreeg de
kerkenraad een authentiek afschrift van
het Koninklijk Besluit van Il oktober.
Hierin staat verder nog verïneld: "Voor de
plaatsing van de goedgekeurde Statuten
in de Nederlandsche Staatscourant wordt

In het middenschip werden stoelen geplaatst; later zijn er banken gekocht van
de Gereformeerde Gemeente van Moerkapelle. Het orgel is ook pas later gekomen en wel in 1898. Het is voor 435 gulden gekocht van een kerk uit Boskoop en
voor 100 gulden door Juliaans uit Amsterdam geplaatst. Hierdoor was de vooÍzanger niet meer nodig.
Rechtspersoonlij khei d
Ondertussen besloot men om rechtspersoonlijkheid aan te vragen bij het ministerie, zodat ze een officiële, kerkeltjke gemeente zouden zijn. Op 18 september vroe-

gen de lidmaten rechtspersoonlijkheid
96
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Afschnft van het Koninklijk Besluit d.d. 17 oktober 1893 waarbii aan de
Christelijke Afgescheiden Gemeente rechtspersoonliikheid wordt toegekend.
(archief Chr Afgescheíden Gemeente )
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Opvallend zijn de psalmborden en de olielampen aan weerszijden van de kansel
(Foto: J. Oskam)

door de regering zoÍggedragen." De minister van justitie heeft zich aan zin woord
gehouden, want de statuten kwamen inderdaad in de Nederlandsche Staatscourant.

De Christelijke Afgescheiden Gemeente
was nu een officiële gemeente. De gerneente groeide. In de beginjaren telde ze
300 tot 350 leden. Er sloten zich ook Waddinxveners aan die tot die tijd tot de Gere-

formeerde Gemeente van Gouda of
Moerkapelle behoorden. Zi vonden het
gemakkelijker in de eigen plaats naar de
kerk te gaan en voelden zich thuis in de
gemeente qua leer en leven. fn 1926 ging
ds. De Groot met emeritaat. Hij vestigde
zrch rn Zetst, waar hij tot zijn dood goed

YeÍzoÍgd is door een echtpaar.

De tijd na ds. De Groot
De gemeente was niet lang vacant, op 24
april 1927 deed ds. H.J. Grisnigt zijn intrede. Sinds 1926 was hij, geboren in

1894, predikant van de Vrije Gereformeerde Gemeente te lJsselmonde. In
L935 nam hij een beroep aan naaÍ de Vrije
Gereformeerde Gemeente te Harderwijk.
Deze predikant had niet met alle leden
een goede relatie, velen verlieten de kerk.
Sommigen werden door de kerkenraad
echt geschrapt als lid, anderen vertrokken
vrijwillig. Er bleven ongeveer 150 leden
over.

Na enkele vacante jaren werd ds. N. van

-98-

der Kraats, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente van Den Helder,
beroepen. Sinds 1933 was hij daar predikant. Daarvoor stond hU als oefenaar in
Apeldoorn en Den Helder. Hij nam het
beroep aan en werd op 2l maart 1937 bevestigd door ds. Toes. In 1949 kreeg hij
een beroerte, vrij snel daarna is hij gestorven. Ds. Van der Poel heeft hem begraven. In de periode dat htj de gemeente
diende, bleef het ledenaantal vrij stabiel.
In 1938 werd er door iemand centrale verwarming geschonken voor het kerkgebouw. De aanleg hiervan bedroeg 1520
gulden. Er moest echter een kelder voor
de ketel gebouwd worden. Deze kelder
plaatste men voor het gebouw, op het
kerkplein, voor 695 gulden.
Er brak een lange, vacante periode aan.
Gelukkig nam in 1959 ds. A.P. Verloop
uit Alblasserdam een beroep aan naar de
gemeente. Deze dominee, geboren in
1909, werd in 1951 predikant van de Gereforrneerde Samenkomst te Alblasserdam. Op 18 juni werd hij in Waddinxveen
bevestigd door ds. G. van de Breev aart
met de woorden: "Predik het woord" (2
Tim. 4:2a). Tijdens zijn dienen in de gemeente vond er in de jaren zeventig een
verbouwing plaats. Het portaal aan de
voorzijde van het gebouw zakte scheef,
hieronder was namelijk niet geheid. Dit is
alsnog gebeurd. Tijdens deze werkzaamheden heeft men ook de trap naar het
orgel uit het portaal weggehaald en in de
kerl.'zaal een nieuwe geplaatst.
In 1983 heeft de gemeente er nog een perceeltje grond bijgekocht van de gemeente
Waddinxveen. Deze grond lag aan de
achterzrjde van de consistorie en was tot
1944 eigendom van de kerk geweest.
Toen moest het verkocht worden omdat er
op die plaats ruimte moest komen voor
een hek naast een nieuw aan te leggen
weg. De kerk mocht de grond wel gebruiken zolang dat mogelijk was. Aan gezien
de aanleg van de weg niet is doorgegaan,
kon de kerkefike gemeente de grond
terugkopen.
In juni 1984 heeft ds. Verloop aangege-

ven te willen stoppen met preken. Hij
wilde nog wel voorgaan tijdens bijzondere gelegenheden, zoals met de feestdagen

en bij doopdiensten. In 1986 is hij ook
hiermee gestopt. Zijn laatste preek heeft
hij tijdens de bevestigingsdienst van de
volgende predikant gehouden. Op 4 juni
L99l is hij overleden.
'Want
Met de komst van ds. N. van der
veranderden er dingen in de gemeente.
Deze dominee kwam in de vacante periode regelmatig preken. Hij was toen nog
geen predikant, maar zat in het bestuur
van de Nederduits hervormde vereniging
"Calvijn" te Dordrecht waar hij onder andere catechisatie gaf. Aanvankelijk dacht
hij daar de voorganger op te volgen. Dat
is dus anders gelopen. Op 23 april 1986
werd hij door ds. Verloop bevestigd met
de woorden waarÍnee ds. Verloop zelf ook
bevestigd was' "Predik het woord".
De nieuwe dominee besteedde veel aandacht aan het gemeenteleven. Er kwam
een vrouwenvereniging, hij organiseerde
bejaardenochtenden, hij richtte een bibliotheek in, hij liet maandelijks een kerkblad verschijnen en er waren af en toe
gemeenteavonden. Dit alles zorgde ervoor dat de gemeenteleden elkaar in de
week meer ontmoetten. In deze tljd ontstond ook de behoefte aan een goede zaal
bij de kerk. De consistorie voldeed niet
meer aan de eisen van de gemeenteleden.
De oude consistorie werd afgebroken en
door aannemer Goudriaan werd er een

nieuwe consistorie neergezet waarin de
activiteiten van de gemeente konden
plaatsvinden. Er kwamen ook toilettefl,
een keuken en een bovenverdieping voor
de bibliotheek. Op 27 mei 1994 vertrok
ds. Van der'Want naar Roemenië om daar
het evangelie te gaan verkondigen met
woord en daad.
Op 13 november 1997 werd de lege plaats
opnieuw vervuld. Ds. M. van Kooten,
Nederlands Hervormd predikant te Montfoort, bevestigde zijn voornalige vicaris
ds. J.G. van Tilburg in het ambt. Deze is
in 1952 geboren en in het noorden van

-99-

Brabant opgegroeid. Pas op latere leeftijd
voelde hij zich geroepen tot het predikambt en volgde de theologische opleiding
aan de universiteit van Utrecht. Hij heeft
daar met goed gevolg het doctoraal examen afgelegd. Waddinxveen is zrjn eerste
gemeente. Met vrouw en negen kinderen
betrekt hij kort hierna de inmiddels ver-

bouwde pastorie.
Ondertussen is in Nederland de PKN ontstaan. Vele hervormden gingen niet mee
naar deze kerk. Zlj vorÍnen de Hersteld
Hervormde Kerk (HHK). Tot deze kerk
voelt ds. Van Tilburg zich aangetrokken
en sinds november 2006 mag hij preken
in de gemeenten die bij de HHK horen.
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Het orgel dat ofko*stig is uit een kerk in Boskoop,
werd ín lB98 door Juliaans uit Amsterdam geplaatst. (Foto: J. Oskam)
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Kop van het kerkblad - oktober 1990

deels van oudere, meelevende gemeente-

Ook het merendeel van de leden van de
Christelijke Afgescheiden Gemeente heeft
zich positief uitgelaten over een aansluiting bij de Hersteld Hervormde Kerk. Er
is een verzoek ingediend bij de classis
West van de HHK met betrekkirg tot toelating van de gemeente. De kerkenraad
verwacht eind 2001 een definitieve uit-

leden ontvangen en dat geeft een ander
beeld. Zo is er dus ook aandacht besteed

aan de verdere ontwikkeling van deze
gemeente. Veel feiten zijn genoemd. Geprobeerd is aan te geven wat er gebeurd
is. Het betreft hier voornamelijk de materiële kant. Over de geestelijke zaken is
(bijna) niets aan het papier toevertrouwd.
Maar wat wel bekend is, dat is dat het
'Woord
gepreekt is en dat er ondanks allerlei menselijke fouten en gebreken, mensen tot geloof zrjn gekomen in deze kleine kerk aan de Dorpstraat. En hoewel de
gemeente waarschijnlijk een andere naam
gaat krijgen, of bij verschijning van dit
blad reeds heeft, dat Woord blijft!

spraak.

Ter afsluiting
Zo is er in bovenstaande een beeld geschetst van het ontstaan van de Christelijke Afgescheiden Gemeente. Voor
mrjn scriptie heb ik veel informatie gehaald uit het boek Hoe het groeide 18661966. Gedenkboek 100-jarig bestaan der
Gereforïneerde Kerk te \Maddinxveen van
W.J. Smidt en A. Warnaar. Volgens oudere gemeenteleden is deze informatie wellicht gekleurd en kloppen niet alle feiten,
maar ik heb ook geen andere bronnen
gevonden. Aangezien ik zelf betrokken
was bU de gemeente ben ik er niet aan

Noten:

1) Gaarne eventuele onjuistheden doorge-

2)
3)

ontkomen dat de toon van het artikel nd
de periode van ds. De Groot milder is.

Die informatie heb ik namelijk meren101

ven. Deze worden verwerkt in de oorspronkelij ke scriptie.
De vertaling van de Bijbel uit 1637.
Dit gebouw stond naast het oude kerkhof, de ingang was aan de Kerkstraat.

OVERNACHTEN IN WADDINXVEEN
IN DE HONGERWINTER
T. de

Dankzij het distributiesysteem dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog functioneerde,
kreeg iedere Nederlander tot het najaar
van 1944 een redelijke hoeveelheid voedsel ter beschikking.
Hoewel de oogst dat jaar door verschillende oorzaken minder opleverde dan gebruikelrjk, was er in het door de Duitsers
bezette deel van ons land toch nog voldoende voedsel aanwezig om iedereen te
kunnen voeden. Deze voorraden lagen
echter voornamelijk in het Noorden en
Oosten en konden niet naar het Westen
worden getransporteerd. De belangrijkste
oorzaken die dit verhinderden, waren de
spoorwegstaking waartoe op 17 september 1944 door de regering in Londen was
opgeroepen, een Duits vervoersembargo
van zes weken en de vordering door de
Duitsers van transportmiddelen, zowel
voertuigen als schepen. Toen eenmaal
afspraken waren gemaakt dat schepen die

voedsel vervoerden, niet zouden worden
gevorderd, waren het de strenge vorst en

het brandstoftekort die de

transporten

vrijwel onmogelijk maakten.
Als gevolg van deze situatie werden

de

rantsoenen midden oktober drastisch verlaagd, maar omdat zelfs dat voedsel
meestal niet aanwezig was, stortte het distributiesysteern toen geheel in. Hierdoor
werd vooral de bevolking in de grote steden getroffen. Vanaf die periode gingen
velen toen zelf op pad om voedsel te zoe-

ken op het platteland. Aanvankelijk was
dit in de directe omgeving van de stad,
maar al snel moest men grotere afstanden
afleggen. De oostelijke en de noordelijke
provincies werden toen het doelwit van
de tocht. Het werd een meerdaagse onderneming, die per fiets met of zonder massieve banden dan wel te voet werd afgelegd, waarbij kinderwagens, karren en
dergelrjke werden meegevoerd. Voor over-

Ikuijf
nachting kon men soms bij een boer terecht, maar de grote stroom van voedselzoekenden - gemiddeld waren vijftig duizend mensen onderweg - maakte het nodig dat ook gemeenten die te maken kregen met deze doortrekkers, maatregelen
namen. Leegstaande scholen, loodsen,
bedrijfspanden en dergelijke werden
daartoe ingericht.

Verblijfslocatie in Waddinxveen
Ook in V/addinxveen arriveerden vele al
dan niet doortrekkende voedselzoekenden en voor hen moest een oplossirg worden gezocht. De scholen en verscheidene
fabriekspanden waren niet beschikbaar,
omdat ze door de Duitsers waren gevorderd of een andere bestemming hadden.
De burgemeester liet in zijn zoektocht naar
een geschikt onderkomen zijn oog vallen
op het R.K. Bondsgebouw aan de Burgemeester Trooststraat dat in L928 was gebouwd. Dit gebouw is nu de Koninkrijkszaal van de Jehovah's Getuigen. De gemeentearchitect, die het gebouw op geschiktheid als nachtverblijf moest beoordelen, werkte een indelingsplan uit om
het gebouw in deze functie te kunnen gebruiken.
Nadat dit plan gereed was, stelde de burgemeester het parochiebestuur eind januari 1945 hiervan formeel op de hoogte en
vroeg het gebouw belangeloos ter beschikkirg te stellen. Het is opmerkelijk
dat de burgemeester in deze eerste brief
nog spreekt van een tijdelijk onderkomen
voor vluchtelingen van oorlogsgeweld,
die later bij particulieren zullen worden
ondergebracht. Deze vluchtelingen - evacués waren er al in Waddinxveen en
hadden inmiddels onderdak gekregen.
Het genoemde bestuur, dat in ieder geval
door het onderzoek van de gemeentearchitect en waarschiinlijk ook door mon-

t02

Het voorrnalige R.K. Bondsgebouw nu Koninkrijkszaal aan de
Burgemeester Trooststraat; situatie 2007. (foto: T. de Kruíjf)

deling overleg al op de hoogte was, reageerde vrijwel onmiddellijk. Het bestuur
stemde in met het verzoek, maar stelde
wel een paar voorwaarden. Eventuele schade moest worden vergoed, het aanwezige

meubilair moest worden opgeslagen in
het gebouw (op het podium) en er zou
huur moeten worden betaald

(f

van zijn taak gekweten, want de gevraagde huur is inderdaad betaald over de peri-

ode 1 februari tot 6 mei 1945. De doortrekkers hebben van deze discussie geen
hinder gehad, want toen de burgemeester
zijn (tweede) brief schreef, overnachtten
zij al in het Bondsgebouw.

41,54 per

maand).

De accommodatie

De burgemeester stemde in met de eerste
twee voorwaarden, maar deed een dringend beroep op het bestuur af te zien van
huur, omdat velen belangeloos werkten
en een oplossing van het 'doortrekkersvraagstuk' nodig was. In deze tweede brief
werd nu de juiste groep mensen genoemd,

De inrichting van het gebouw was een-

voor wie de voorziening was bedoeld.
Het kerkbestuur besprak de brief, maar
bleef bij het standpunt dat huur moest
worden betaald. De secretaris werd vervolgens gevraagd dit met de burgemeester te
bespreken. Blijkbaar heeft hU zich goed

voudig. Op de eerste verdieping waren de
twee tekenzalen in gebruik als slaapzalen,
één voor mannen en één voor vrouwen en

kinderen. Er was slaapruimte voor respectievelijk zeventien en negentien volwassenen. Vooral in de maand februari
1945 waren er aanzienlijk meer doortrekkers die van de overnachtingsmogelijkheid gebruik wensten te maken, dan de
(theoretische) capaciteitsberekening van
de gemeentearchitect. Regelmatig vonden

meer dan veertig volwassenen onderdak
103 -
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Plauegronden begane grond en verdieping van het Bondsgebouw.
De architect had alleen de ruimten, benodigd voor de doortrekkers getekend;
met stippellijnen zijn aanvullend de contouren van het gehele gebouw aangegeven,
waartoe ook de conciërgewoning, het trappenhuis en de toiletten behoren.
(SAMH ac 205 inv.nr 595)
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werd
geteld op 23 februari, toen negenenveertig volwassenen en tien kinderen hier verbleven.
Aanvankelijk bestond het plan ledikanten
schikb aaÍ waren, moest
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van de grote zaal - de gehoorzaal - werd
gebruikt als dagverblijf en als eetzaal, terwljl in het achterste gedeelte de meegebrachte bagage kon worden opgeslagen.

en bovendien nog verscheidene kinderen.

Het grootste aantal overnachters

te plaatsen, maar omdat deze niet

r*<ra

--t'-

In het dagverblijf waren ook twee kachels
geplaatst, maar het is niet duidelijk of er

be-

steeds voldoende brandstof aanwezig was

in het stro op de

om de zaal te verwarïnen. De brj de ingang gelegen garderobe kon ook als bergruimte worden benut en had bovendien
het voordeel dat deze ruimte was af te
sluiten. Bij de legering van grote groepen
was hier echter te weinig ruimte voor het

vloer worden overnacht. Wel kreeg iedereen een deken uitgereikt. Op de begane
grond was op het toneel het meubilair
opgeslagen dat tot de inventaris van het
Bondsgebouw behoorde. Het voorste deel
105
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Reglement van orde nachtverblijf (SAMH ac 205 inv.nr 595)
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opslaan van hun spullen, zodat vooral van
het genoemde deel in de grote zaal gebruik za| zijn gemaakt.

Het verbtijf
Overwogen werd de keuken in te richten
als wasgelegenheid, maar daarvan werd
afgezien, omdat het gebouw 'alléén als
doorgangshuis' zov dienen. Een bespreking van de hygiëne kan daarom maar
beter achterwege blijven. Eigen ervaring
van de schrijver bU een vergelijkbaar
onderkomen elders leert, dat luis, vlooien
en ander ongedierte er al snel welig tierden.

De toiletvoorzieningetr, die aan de buitenzijde van de geh ooÍzaal en in het trappen-

huis lagen, waren ruim voldoende voor
het aantal te verwachten gasten. Voor hen
was ook een reglement van orde vastge-

steld. Hieruit valt af te leiden dat er een
conciërge was, die ook over een plaatsvervanger beschikte. De mensen die wilden overnachten, werden geregistreerd in

een schrift onder vermelding van

de

naam, het adres en nummer van het per-

soonsbewijs.

Dit bewijs werd tevens in-

genomen tijdens het verblijf in het Bondsgebouw. Uit de aantekeningen in het
schrift blijkt dat voor de overnachting een
gulden moest worden betaald, die later
weer werd afgedragen aan de gemeente.
'Wanneer
in de centrale keuken voldoende
voedsel aanwezig was, werd ook een
waÍme maaltijd verstrekt aande doortrekkers. Deze centrale keuken - de gaarkeuken - bevond zich in het toenmalige pand
van de spijsfabriek van C.P. Broer aan de
Kerkweg. 'Was er niet voldoende eten geleverd uit deze keuken, dan zorgde de leiding van het Bondsgebouw enkele keren
voor extra voeding. Blljkbaar was daartoe
een voorraad levensmiddelen aanwezig.
In de vijfentachtig dagen dat het Bondsgebouw beschikbaar was voor overnachtingen, kon slechts op minder dan veertig
dagen een (warme) maaltijd worden verstrekt. Op de dagen dat er geen eten beschikb aaÍ was, mocht de keuken worden
gebruikt om zelf een maaltijd klaar te

maken uit de meegebrachte vooÍïaad van
de doortrekket die eigenlijk bestemd was

voor thuis. Op één van de kachels kon
dan vervolgens worden gekookt.
In de maand april nam het aantal personen, die overnachtten, snel af.'Waren er in
de maanden februari en maart gemiddeld
zevenentwintig slapers, in de april daalde
dit tot twaalf. De laatste drie personen verbleven hier van 30 april op 1 mei 1945. fn
totaal hebben tussen 5 februari en I mei
1945 meer dan 1250 doortrekkers de
nacht in het R.K. Bondsgebouw doorgebracht. Het merendeel van hen kwam uit
Den Haag of Rotterdam

Tot slot
Met het aanbieden aan de voedselzoekenden van een eenvoudige overnachtingsmogelijkheid lijkt Waddinxveen in de pas
te hebben gelopen met andere plaatsen.
Wel valt op dat eerst begin februari L945
deze slaapgelegenheid beschikbaaÍ kwam,
terwijl vanuit de grote steden al in november en december L944 meerdaagse
voedseltochten werden ondernornen.'Wat
de reden daarvan ook was, in ieder geval
blijkt uit de grote toeloop dat in een duidelijke behoefte werd voorzien.

Bronnen:
SAMH archief gemeente Waddinxveen
ac 205 inv.nrs. 595 Inrichting doorgangshuis 1945 en 2265/2266 Rekening V/addinxveen 1945 met bijlagen;
ac 39 bouwvergunningen Waddinxveen, inv. nr. 851 Verenigingsgebouw,
1928.

Archief Parochie Sint Victor te Waddinxveen, doos A.
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede'Wereldoorlog. 14
dln. 's-Gravenhage , 1969-1991. Hiervan:
deel 10b, hoofdstuk 3: Hongenuinter.
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MAANDAG WASDAG, DINSDAG

OO'

tentoonstellingen die door hen op hun
locatie worden gehouden. Nu is er tot en
met januari een alleraardigste expositie

regio. Alles is gerangschikt op de dagen
van de week wat de tentoonstelling mooi
overzichtelijk maakt. Zo weet ieder van
ons nog dat maandag de 'wasdag' was.
En de dinsdag ...? De tentoonstelling is
vrij toegankelijk van dinsdag tot en met
vrijdag van 9.30-17.00 uur; Groeneweg

over' huishoudelij ke zaken'

30 te Gouda.

Het Streekarchief Midden-Holland te Gouda, waarbij ook de gemeente V/addinxveen is aangesloten, houdt onze vereni-

ging voortdurend op de hoogte van

de

.

Tentoonstellingen in musea gaan op een

enkele uitzondering na altijd over topstukken of belangrijke gebeurtenissen uit
de geschiedenis. Dit is nu niet het geval
op de kleine tentoonstelling in het Streekarchief. Met archiefstukk€n, foto's en
boeken wordt een beeld van het leven van
alledag vanaf circa 1900 opgeroepen. Met
name de prachtige foto's spreken tot
ieders verbeelding. Het tentoongestelde
materiaal van het archief is aangevuld
met voorwe{pen van (streek)musea uit de

Maandag wasdag (Foto: SAMH)
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EEN WADDINXVEENSE POST ZE,GE.L
YAI\ RUIM TIE,NDTJIZEND EURO
M.V/. de Jong

Waarom is de cataloguswaarde van de
linkse zegel een paar euro, de waarde van
de middelste zegel een paar dubbeltjes en

elke gemeente van het Rrjk wordt achtereenvolgende en zoodra de omstandigheden dit toelaten, eene gelegenheid tot het
ontvangen en verzenden van brieven met
de post geopend."
De eerste hulpkantoren traden in werking
op 1 september 1850. Boskoop en Wad-

de waarde van de rechtse zegel meer dan
tiendutzend euro?

Vroeger, meer dan vijftig jaar geleden,
leerden we dat ongebruikte (postfrisse)
postzegels het meeste waard zijn. Gebruik-

te (gestempelde) postzegels zijn

bedui-

dend minder waard. Postzegels met gaatjes (geperforeerd) en postzegels waarvan
tandjes ontbreken zijn waardeloos en
kunnen weggegooid worden. Door het
veÍzamelen van postzegels in al zijn
facetten in de loop der jaren, is hierin echter grote verandering gekomen. Het navolgende stukje geschiedenis zal dat duidelijk maken en een antwoord geven op
de bovenstaande vraag over de waarde
van de drie getoon de zegels.

Het begin
Bij artikel 22 van de Postwet van 1850
werd het volgende bepaald: "De dienst
van de brievenpost tusschen de postkantoren en de gemeenten waar geen zoodanig kantoor bestaat, wordt naar plaatselijke ornstandigheden geregeld. De administratie voorziet daarin, van rijkswege,
door het vestigen van hulpkantoren, ten
dienste van eene of meer gemeenten ingerigt, of op eene andere met de plaatselijke
gesteldheid overeenkomstige wijze. In

dinxveen kregen met ingang van deze
datum een hulpkantoor. Moordrecht volgde per 1 juli 185 1, Reeuwijk per 15 november 185 1 en Zevenhuizen per 24
december 1858. Alle bovengenoemde
hulpkantoren ressorteerden onder het
postkantoor van Gouda.
Het gebruik van stempels
In eerste instantie werden stempels gebruikt om de plaats van verzending aan te
geven. Dit was noodzakelijk, omdat de
ontvanger van de brief de vervoerskosten,
de port, betaalde. De hoogte van de port
werd door de afstand en het gewicht bepaald. Vanaf 1852, toen de postzegel in
Nederland werd ingevoerd, werden er
ook stempels ontwikkeld om de postzegels ongeldig te maken, zodat je ze geen
tweede keer kon gebruiken. De hulpkantoren mochten alleen hun naamstempel
aanbrengen, waardoor de plaats van verzending vastgesteld kon worden. Het
postkantoor, waaronder het hulpkantoor
ressorteerde, maakte de postzegel ongeldig door die vervolgens af te stempelen.
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Een brief die op 14 februari 1873 vanuit Waddinxveen naar Delft werd verzonden.
Het hulpkantoor inWaddinxveen bracht het naamstempel WADDINGSVEEN aan.
Het postkantoor in Gouda maakte de postzegel ongeldig met het nummerstempel42
en stempelde de brief tevens nxet het tweeletterstempel (rechtsonder op de briefl als
vertrekstempel.

Het middelste pand was sínds 1886 als hulpkantoor in gebruik
en werd op I juni 1893 tot postkantoor verheven.
110 -

1869) bestaande 135 postkantoren in alfabetische volgorde een nummer toegekend. Alkmaar kreeg nummer 1, Alphen
aan den Rrjn nummer 3, Amsterdam nummer 5 en Gouda nummer 42. Zodra een
hulpkantoor de status van postkantoor

Nummerstempels
Het nummerstempel, ook wel puntstempel genoeffid, werd op 1 april 1869 als
vernietigingsstempel van de postzegels
ingevoerd. De vorÍn van het stempel luidde in de offïciële aankondiging als volgt:
"Een nommer, in zeskantige vorïn door
punten omgeven". Elk postkantoor kreeg
een eigen nummer. De invoering van dit
stempel gebeurde met een tweeledige
bedoeling. Ten eerste: wanneer het tweeletterstempel onduidelijk was afgedrukt,
kon door het nummerstempel het post-

kreeg, werd een nummerstempel (met een
opvolgend nummer) verstrekt. Zo kreeg

Boskoop toen het hulpkantoor per I

november 1871 postkantoor werd, num-

mer 157 toegekend.
Het Waddinxveense hulpkantoor werd pas
op 1 juni 1893 tot postkantoor verheven
en vanaf die datum mocht men het nummerstempel met nummer 259 ter vernietiging van de postzegels gebruiken. Dit was
het laatst verstrekte stempel, want veertien dagen later werden de nummerstem-

kantoor van verzending nader bepaald
worden. Ten tweede: een aldus gestemworden
gebruikt. De puntstempels hadden ijzeren
punten, waarmee niet alleen de inktafdruk

peld zegel kon niet opnieuw

pels bij beschikking van de DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie

op de postzegel werd gezet, maar de punten gaven dusdanig diepe indrukken in de
postzegel, dat het verwijderen van de inkt
onmogelijk werd. De postzegel kon dus
geen tweede keer gebruikt worden.

voor het hele land ingetrokken en vervan-

gen door de nieuwe kleinrondstempels.
Het zal duidelijk zijn, dat er in V/addinxveen gedurende die veertien dagen zeeÍ
weinig postzegels met nummerstempel

Het stempel werd aan de destijds (1 april

Een brieJknart die op 29 mei 1894 vanuit Waddinxveen naar Amsterdam werd verzonden' Het postkantoor
ongetdig met het kteinrond-

***o';ff::,i,;*#,fr"étï;if,!
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259 afgestempeld zijn. Ter vergelijking:

in Boskoop werd nurnmerstempel

bekend, cert. Ned. Bond." Op maandag 2
april jl. werd het kavel aan een bieder ver-

157

ruim 2I jaaÍ gebruikt. Dus is een afstempeling nummer 259 bijzonder schaars te
noemen. Bij mrjn weten zijn er geen brieven bekend waarop een postzegel afgestempeld is met dit nummer. Wel zijn er
een aantal, van brieven afgeweekte losse
postzegels bekend. Yanzelfsprekend zijn
eÍ vetzamelaars, die postzegels met deze
nummers veÍzamelen. Een enkeling probeert zelfs de nummers 1 tot en met 259
compleet te krijgen.
Veiling
De 'Nederlandsche Postzegelveiling' in
Weesp veilde in haar voorjaarsveiling van
eind maartlbegin april j.l. een groot aantal
kavels losse zegels met nummerstempel.
Kavel 4644 werd als volgt omschreven:

"Taxatie 2.000,- 259, Waddinxveen op
35,5 ct blauw, tanding links afgeplat,
stempel uiterst zeldzaàffi, slechts 3 ex.

voor 10.500 (inclusief commis12.700), zijnde het hoogste bedrag
ooit betaald voor een nummerstempel. En
dat voor een ook nog beschadigde postze-

kocht

sie

gel !

Bronnen:
O.M. Vellinga, De poststempels van
Nederland, 1932.
H. Verschuur Hzn, 60 jaar filatelie in
Alphen aan den Rrjn, 2C[l,6.
NVPH, Speciale catalogus 2007.
Veilin gcatalogus van "De Nederlandsche Postzegelveiling", maartlaprtl
2007.
Particuliere archieven.
Publicaties in diverse filatelistische
bladen.
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DE LEZERAAN HETWOORI)
lid van de

Op het verhaal over de terugkeer van het

enkele jaren

vaandel van de Christelijke Zangvereeni-

was.

ging "De Lofstem" in ons kwartaalblad
van september ontvingen we een reactie
van de heer A.H. van Gent. Van hem kregen we een drietal programmaboekjes
van de uitvoeringen van de zangvereniging in de jaren ï937 -1939 met de blad-

"De Lofstem" was aangesloten btj de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en
Oratoriumvereenigingen die haar grondslag als volgt verwoordde: "De bond aanvaart de bijbel als Gods woord en gaat
daarom uit van het beginsel dat de zangkunst te waarderen is als een gave Gods,
waarvan de beoefening in de eerste plaats
aan Zijn verheerlijking behoort te worden
dienstbaar gemaakt." Het is dan ook niet
verwonderlijk dat op de uitvoeringen van

muziek van een aantal liederen die ze ten
gehore bracht. Het aan de vereniging geschonken rnateriaal is afkomstig uit de
nalatenschap van zijn in 1918 overleden
zuster T.H. van Gent die in de jaren dertig

zangvereniging

Programmaboekje van de
uítvoering van 1937

(Collectie HGW)

t13

"De Lofstem" religieuze liederen klonken. De zangvereniging betrok namelijk
haar bladmuziek hoofdzakelijk van deze
Bond. De uitvoeringen begonnen met het
zingen van het Bondslied 'Eén in geest en
streven' dat gecomponeerd was door L.
Plette en later bewerkt door H. Graaf van
Hogendorp. Deze laatste was de eerste
voorzitter van de in 1886 opgerichte Bond
van Christelijke Zangverenigingen waarvan "De Lofstem" ook bladmuziek betrok.
Bladerend in de programmaboekjes kom
je liederen tegen van bekende componisten als Mozart, Haydn, Gounod en
Sweelinck. Maar het merendeel van de

Kind'ren teneer gezeten', alle drie composities van L.A. van Tetterode. Deze
componist leefde van 1858-1931. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verj aardag
in 1928 schreef de Nieuwe Rotterdamse
Courant: "Hij behoort tot de stillen in den
lande, ook al moet te dien aanzien een
voorbehoud worden gemaakt, aangezien
zrjn naam als componist alom bekendheid
heeft verworven. Het is een eerbiedwaardige lijst van toonscheppingen, die
op zijn credit mogen worden geschreven
[. . .]. Daaronder zijn voor het grootste
gedeelte werken die uitgegeven zijn en
gretig aftrek hebben gevonden." Veel van
zijn werken stonden op het repertoire van
zanggezelschappen en zijn opgenomen in
de 'Volkszangbundel' die een vervolg
was op de bekende zangbundel 'Kun je
nog zingen, zing dan mee.' Wellicht hebt
u zonder dat u het wist, op de lagere
school liedjes van Van Tetterode gezongen ! Van Tetterode schreef ook pianowerken. De Nieuwe Rotterdamse Courant
typeerde zin werk als volgt; "Talrijke
pianowerken, doorgaans fijne stemmingswerken, konden hun weg zowel naar de

namen van de componisten zeggen ons nu

niets meer. Maar dat wil niet zeggen dat
zij in de wereld van de muziek onbekenden of onverdienstelijk waren. Wie met
het programmaboekje in de hand gaat
zoeken op internet, doet verrassende ontdekkingen. Een voorbeeld ter illustratie.
In 1937 zong het meisjeskoor 'Soli Deo
Gloria' - een onderafdeling van 'De

Lofstem'- het lied 'Avond'en in 1938 de
liederen 'Madeliefje' en 'Gij, tusschen

concertzaal als naar de huiskamer vinden.
Ook in de liederen, doorgaans op Nederlandse tekst geschreven, is een weldadig
aandoend sentiment te onderkennen. Zij

munten

uit door fijnen smaak en voor-

naam karakter."

Gaat u op zoek naar de componisten van
andere liederen in de programmaboe§es

zoals Kurt Kottek of Julius Röntgen dan
moet u tot de conclusie komen dat het
repertoire van de Christelijke Zangvereeniging "De Lofstem" Waddinxveen op
hoog niveau stond.

Bronnen:
members.home.nVm.tettero/Tetterode

/Componist.htm

'Het madelíefje'van L. Adr. van
Tbtterode, gezongen door het meisjeskoor tijdens de uínoering van 27 april
1938 in de Gereformeerde Kerk.
(Collectie HGW)

kerk. nVontmoetin g skerk/
okk/ge schieden i s/eendracht. html
Met dank aan de heer A.H. van Gent
voor het geschonken materi aal.
w w w. abdij
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YERE,NIGII\GSI\IEUWS
Terugblik op 2047
Het is goed tegen het eind van het jaar terug te blikken op wat er zoal in ons dorp
de revue is gepasseerd. Het komt mij voor
dat de tijd steeds sneller gaat en je steeds
gebeurt. Oude gebouwen worden soms ge-

mhP

sloopt en andere krijgen nieuwe bestemmingen en dat is even wennen. Grote gaten vallen hier en daar in de lintbebouwing en worden soms, of in het geheel
niet, na lange tijd opgevuld door nieuw-

? -,nt§ll, ]»

alerter moet ztjn op wat er rondom je

bouw.

Het is verheugend te zien dat tijdens de
wandelingen door het dorp onder leiding
van het Historisch Genootschap niet alleen bij kinderen uit de hoogste klassen
van het basisonderwijs veel belangstelling bestaat voor ons dorp, maar eveneens
bij volwassenen. Ook verenigingen en
buurtschappen weten ons te vinden als het
gaat over het presenteren van dia's of
films over het oude dorp aan de Gouwe.
Tevens mogen wij ons verheugen over het
feit dat wij over een goede redactie beschikken die ieder kwartaal weer een inte-

Daarnaast zrjn wij grote dank verschuldigd aan de vele medewerkers die, geheel
op vrijwillige basis en op welke wijze dan
ook, veel tijd steken in het werk voor ons
Genootschap.
Tenslotte rest nog één grote wens. Dat wij
een eigen onderkomen krijgen om onze
vele, door de gemeenschap geschonken
zaken, te kunnen presenteren. Al jaren-

lang zijn wij in onderhandeling met de

ressant blad brj ,, op tafel brengt. Voorw aar
geen sinecure om steeds weer 'oud nieuws'

gemeente, maar de voortgang gaat helaas
met de snelheid van een slak.
Rest mij nog u in alle opzichten een gezond en voorspoedig 2008 toe te wensen.
Jochem de Rooij, voorzitter

op een moderne manier onder uw aandacht te brengen. Vele uren aan gedegen
onderzoek gaan hieraan vooraf.
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