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V VOORD VOORAF

Op de algemene ledenvergadering 2009
hield Hans Geel een boeiende uiteenzetting over de monumenten die onze gemeente rijk rs. Ze heeft vijf wettelijk beschermde rijksmonumenten waarvan er
twee kerkgebouwen zljn, te weten de
Nederlands Hervormde kerk - bekend als
de Brugkerk - en de Remonstrantse kerk
aan de Zurdkade. Beide dateren uit de
eerste helft van de negentiende eeuw en
zljndus niet echt oud. Pogingen om de St.
Victorkerk, daterend uit het eind van de
negentiende eeuw, op de rijksmonumentenlijst te krrjgetr, zrjnbegin 2000 op niets
uitgelopen.

Met alle drie gebouwen is op dit moment
iets aan de hand. Met de sloop van het
complex fabrieksgebouwen van houthandel Alblas is de remonstrantse kerk in een
open ruimte komen te staan. Een plaatse-

lijk weekblad merkte terecht op dat we nu
pas ontdekken dat deze kerk ook een
achterkant heeft, zo ingeklemd stond ze
in de fabrieksgebouwen. In deze aflevering beschrijft Ruud van den Bosch de
geschiedenis van de geloofsgemeenschap

die vanaf 1838 in dit gebouw samenkomt

voor haar diensteÍI. De plaatselijke

geschiedenis zal belicht worden tegen de

achtergrond van de landelijke ontwikkelingen in de loop der eeuwen.

kerk zoveel ruimte geven dat dit monument goed tot zijn recht komt.
Wie een uitnodiging voor de afscheidsreceptie van burgemeester H. Roijers heeft
ontvangefl, zag op de voorzijde ervan een
stu§e oud en mooi Waddinxveen: de St.
Victorkerk met ervoor de karakteristieke
pandjes aan de Zurdkade. Menigeen zal
gedacht hebben dat de afbeelding een
oude prentbriefkaart was, maar het is een
recente foto waarop te zien valt dat de
torenspits nog zonder kruis is. Intussen is
het torenkruis gerestaureerd en mèt een
nieuwe windhaan teruggeplaatst. Hoewel
de kerk geen rijksmonument is, doet men
er alles aan om het karakteristieke neogotische gebouw voor de volgende generaties te behouden.

Niet alleen wat men gebouwd heeft, is
belangrijk voor de geschiedenis, maat
ook waarop men gebouwd heeft is interessant. Als u het artikel "Van 'De Cope'
naar 'vergeten' land" van Kees Neven
'Wetenheeft gelezen, zult u dat beamen.
schappelijk onderzoek brengt steeds weer
nieuwe vondsten aan het licht en stemt
ons tot nadenken of tot zorgvuldig handelen. De conclusie mag dan ook zijn: rijksmonument of niet, we moeten zuinrg zijn
op wat we in onze gemeente tastbaat aan
historie hebben.

Monumenten vergen de nodige inspanningen om ze in goede staat te houden. De
voorgevel van de Brugkerk is opnieuw
gevoegd zodat ze er 'verjongd' bij staat.
De vier buitenpilaren, die zo kenmerkend
zijn voor de bouwstijl van de kerk, zin
verleden jaar gerestaureerd. Ook deze
kerk zou meer tot haar recht komen als ze
niet door de oprit van de hefbrug - ook
een rijksmonument werd weggedrukt.
Hopelijk zal men bij de bebouwing van
het kavel van Ablas aan de remonstrantse
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De redactie

DE REMONSTRANTSE GEMEENTE
TE WADDINXYE,EN
R.W. van den Bosch

Aan de Zuidkade staat op nummer 59

worden geschonken, omdat daarover al
eerder in dit tijdschrift in twee artikelen

achter víer leilinden het kerkgebouw van
de Remonstrantse gemeente te Waddinxveen. Het was tot voor kort gelegen tussen de loodsen van de daar tot medio

werd gepubliceerd.

Een conflict binnen de Gereformeerde
kerk
In de laatste decennia van de zestiende
eeuw had de Opstand tegen Spanje, in de
geschiedenis bekend geworden als de
Tachtigjarige oorlog, vooral in de Noordelijke Nederlanden succes. In de Republiek der Verenigde Nederlanden, die daar
was ontstaan, kreeg de Gereformeerde
kerk die op calvinistische leer was gebaseerd een bevoorrechte positie. Zij die
een andere geloofsrichting aanhingen, zoals de rooms-katholieken, mochten weliswaar hun geloof belijden, maaÍ kwamen
niet in aanmerking voor officiële functies.
2) Ook was het houden van kerkelijke bijeenkomsten formeel niet toegestaan. Uit-

2008 gevestigde houthandel van Alblas.r)
Op Open Monumentendag is de kerk voor

iedereen te bezichtigen en velen van de
bezoekers tonen zich verrast over de inti-

miteit van het gebouw. Zij hadden niet
verwacht dat zo iets in Waddinxveen bestond. Minder nog dan heÍ bestaan van
het kerkgebouw is echter het ontstaan van
het kerkgenootschap en het gedachtegoed

van de remonstranten bekend. In dit arti-

kel zal dit worden uitgewerkt, waarbij
vooral de geschiedenis van de Remon-

- dn off ciële ruaam
en in het bijzonder die te Waddinxveen

strantse Broederschap

-

zal worden behandeld. Aan het huidige

kerkgebouw zal slechts kort aandacht

De remonstrantse kerk aan de Zuidkade. De situatie tot omstreeks
(fotocollectie: R.W. van den Bosch)
1) De houthandel

juli

2008

is sindsdien gevestigd in het Gouwepark te MoordrechÍ" (Ztidbaan 360),
gelegen
dat
is tussen de AI2, A2O, de spoorlijn en het Weegle.
2) De persoonlijke geloofsvrijheid was yastgelegd in aflikel 13 van de Unie van Utrecht.
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zonderingen daargelaten werd doorgaans
niet al te streng opgetreden tegen landgenoten met een andere geloofsovertuiging.
In vergelijking met de omringende landen
was deze tolerantie uniek.
Deze tolerantie was in leerstellig opzicht
aanvankelijk ook in de Gereformeerde
kerk aanwezig, maar bleek niet door allen
binnen deze kerk te worden gedeeld. Aan
het einde van de eeuw kwamen deze ver-

schillen in interpretatie van de leer aan
het licht. Dit verschil zou kunnen worden
aangeduid als rekkelijk tegen precies"

Als representanten van de beide richtingen treden dan Arminius en Gomarus
naar voren. Beiden waren enige tijd hoogleruar te Leiden. Arminius (Jacob Hermansz., 1560-1609) was van Hollandse
geboorte (Oudewater), terwijl Gomarus

(Frangois Gomaer, 1563-L641) uit Vlaanderen (Brugge) afkomstig was.

Het leerverschil spitste zich toe op de
zogenoemde uitverkiezing, die ook wel
de predestinatie wordt genoemd. Daarmee
wordt aangegeven dat God al vanaf de
schepping heeft bepaald wie ztJn uitverkozen voor het eeuwige leven (in de hemel).
De anderen, die niet zin uitverkozen, zljn

bestemd voor de hel. De mens kan hieraan niets toe of af doen. Deze visie werd
aangehangen door Gomarus en was ook
vastgelegd in de Nederlandse geloofsbelijdenis die tijdens de in I57 I te Embden
(Duitsland) gehouden synode was aangenomen als de belijdenis voor de Gereformeerde kerk. 3)
Arminius had echter een genuanceerdere
visie. Hij was van mening dat ieder mens
zelf een keuze moet maken, maat dat God,

Jacobus Arminius
( 1s60- 1609)
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Franciscus
GomarLrs

(1563.1641)
die alwetend is, weet welke keuze dat zal
z1jn. Mede door deze visie had Arminius
bezwaren tegen de strakke formuleringen
die in de Nederlandse geloofsbelijdenis
waren opgenomen. Hij was bovendien van

mening dat een geloofsbelijdenis kort en
krachtig moest zin met daarin alleen de
wezenhjke zaken. Als een geloofsbelijde-

nis uitgebreider wordt, was naar zrjn
mening de kans groot dat onderwerpen
worden vermeld, die welisw aar uit de
Bijbel zrjn afgeleid, maar niet essentieel
zrjn voor het geloof. Dergelijke aanvullende regels waren dan menselijke interpretaties met veelal een tijclsgebonden be-

tekenis. Belijdenissen zouden ook daar
om al periodiek moeten worden herijkt.
Opmerkelijk is dat de preciezen voor het
merendeel niet uit Holland, maaÍ uit de
Zutdelij ke Nederlanden afkomstig waren.
Zi hadden veelal moeten vluchten toen

3)
4)

koningsgezinde troepen dit gebied in de
jaren tachtig van de zestiende eeuw weer
rnbezit namen. Dit zou in Holland van de
zrjde van de rekkelijken tot de opmerking
hebben geleid: 'Wij waren er eerder dan
grj' .

zin visie
binnen de Nederlandse geloofsbelijdenis
te blijven, vroeg in 1605 aan de StatenArminius, die meende met

Generaal om een (nationale) synode,
waarin de leergeschillen zouden worden
besproken. De Staten-Generaal stemclen
hiermee in, maat wensten dat eerst de
agenda moest worden vastgesteld. Daarover kon men echter geen overeenstemming krijgen. Nadat Arminius in 1609
was overleden, nam ds. Johannes Wtenbogaert (1551-1644) de leiding over en
op zrjn voorstel kwam er een verzoekschrift - een Remonstrantie - gericht aan
de Staten van Holland. 4) Daarin zetten de

De auteur van deze belijdenis was Guido de Brès (ca. 1522-1567).
Wtenbogaert wordt ook wel als Uitenbogaert geschreven.
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rekkelijken hun visie uiteen en zlj verzochten een synode te houden en bescherming tegen (eventuele) kerkelijke tuchtmaatregelen. De Staten zagen wel iets in
deze verzoeken, vooral omdat daarin impliciet werd aangegeven dat de Staten
boven de kerkehjke vergaderingen stonden. Aan de kant van preciezen was vooral ds. P. Plancius een fel bestrijder van de
visie van Arminius. Hij was het die daarna ook een verzoekschrift - een Contraremonstrantie opstelde en met medestanders indiende. Ondertussen was er ook
een politiek conflict ontstaan. Na de dood

van V/illem van Oranje in 1584 kreeg
Maurits de militaire leiding en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt de
politieke leiding van de jonge Republiek
der Verenigde Nederlanden. Zlj werkten
lange tijd nauw samen, maar kwamen
door verschillen van inzicht over de te
varen politieke koers tegenover elkaar te
staan. Het kerkelijke verschil verergerde
de toestand; Johan van Oldenbarnevelt
koos de zrlde van de remonstranten en
Maurits die van de contraremonstranten. 5)
Het resultaat was dat Maurits ingreep en
in vele steden de 'wet verzette' en hem
vriendelijk gezinde contraremonstranten
met het bestuur belastte. Tevens liet hij
Johan van Oldenbarnevelt, oud 72 jaar,
die gedurende vele jaren het land had
gediend, gevangen nemen. Na een dubieus

strafproces werd hrj veroordeeld tot de
doodstraf en onthoofd. De leider van de
remonstranten V/tenbogaert had door een
vlucht naar het buitenland zich aan gevangenneming weten te onttrekken.

Andere vooraanstaande remonstranten,
de jurist Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets en Gillis van Leedenberg, werden

eveneens gearresteerd op verdenking van
hoogverraad en in hechtenis genomen. De
Groot en Hogerbeets werden tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en op
het slot Loevestein gevan gengezet.6) Hugo
de Groot wist twee jaar later op spectaculaire wrjze in een boekenkist te ontsnappen. Nadat hij al eerder enkele juridische
werken had gepubliceerd, waaronder 'De
iure praedae' ( 1604) rnzake het recht op
buit, meer speciaal op buitgemaakte schepetr, begon hij tijdens zin gevangenschap
op Loevestein met zijnbelangrijkste werk
'De iure belli ac pacis' over het oorlogsrecht, dat in 1625 verscheen. De Groot
mocht ook na het aantreden van Frederik
Hendrik als stadhouder niet terugkeren
naar de Republiek, omdat hI weigerde
gratie aan te vragen. Hij werd later ambassadeur voor Zweden in Parijs.
Inmiddels was in het najaar van l6L8 een
nationale synode te Dordrecht bijeenge-

roepen, die werd gedomineerd door de
contraremonstranten, omdat de leiders van

de remonstranten gevangen waren gezet
of waren verbannen dan wel gevlucht. De
overgebleven remonstrantse afgevaardigden, van wie Leidse hoogleÍaar Simon
Episcopius (Simon Bisschop, 1583- 1643)
de woordvoerder was, werden in feite als
aangeklaagden behandeld. Van een dis-

cussie over de leerverschillen was dan
ook geen sprake. Dit bracht de remonstrantse afgevaardigden tot een formele
opstelling en tot het inbrengen van procedurele bezwareÍr. Door de vootzitter (ds.
Johannes Bogerman, 1576-1637) werd dit
uitgelegd als obstructie en hij liet na enige
weken de remonstranten uit de vergadering zetten Aan het einde van de synode

in mei 1619 werden de zogenoemde

s) Aanvankelijk kerkte Maurits bij Wtenbogaert, die zijn hofprediker was. Echter onder
invloed van graaf Vfillem Lodewijk van Nassau, de Friese stadhouder, die de visie van
Gomarus deelde, neigde Maurits geleidelijk naar de kant van de contraremonstranten.
Mogelijk is deze koerswijziging ook beinvloed door Wtenbogaert, die Maurits wees op
zijn niet altijd even onberispelijke levenswandel.
6) Leedenberg, die secretaris van de Staten van Utrecht was geweest, pleegde nog voor zijn
proces begon zelfmoord in de gevangenis. Hogerbeets mocht na de dood van prins Maurits in 1625 Loevestein verlaten.
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Passchier de Fijne
( 1 588- I 667 ), ook bekend

als het 'IJsvogelke'

De

afgezette predikanten, die van oorsprong niet van plan waren zich af te
scheiden van de Gereformeerde kerk, \Maren door de geschetste handelwijze min of
meer verplicht een eigen kerkgenootschap op te richten. Dit werd de Remonstrantse Broederschap, die in 1619 tot
stand kwam.

Dordtse Leerregels vastgesteld, die ook
wel worden aangeduid als 'de Vijf artikelen tegen de Remonstranten'. Ook kwam
een nieuwe (Dordtse) kerkorde tot stand
en werd besloten tot een vertaling van de
Bijbel . Deze kwam in 163l gereed en

heeft als de Statenvertaling algemene
bekendheid gekregen.

De beslissingen van de synode werden

Omdat het houden van erediensten verboden werd in de Republiek, vluchtten vele
remonstranten naar de Ztidelijke Nederlanden, maat ook daar werd het preken

vervolgens door de Staten-Generaal goedgekeurd, maar de nieuwe kerkorde werd
slechts in enkele gewesten ingevoerd. Het
gevolg was ook dat de remonstrantse predikanten een zogenoemde akte van stilstand moesten tekenen. Dit hield rn dat ze
geen ambtelijk werk meer mochten doen.
ZIj die weigerden te tekenen werden verbannen en over de grens gezet.

moeilijk gemaakt. In de Republiek en
vooral in Holland werd al het mogelijke
door achtergebleven predikanten gedaan
om toch de gemeenteleden die niet hadden kunnen of willen vluchten, te bereiken. Talrijk zljn de verhalen van rond39

trekkende predikanten. Onder hen nam
Passchier de Fijne een speciale plaats in.
Om aan de schout en ztln rakkers te ontkomen preekte hij eens in Gouda op de
Gouwe, staande op een slee. Al schaatsend en zingend volgde de gemeente hem
tot aan Waddinxveen toe. Aan deze ge-

beurtenis dankte Passchier de bijnaam
'het lJsvogelke'.
Nadat Maurits in L625 was overleden en
de met de remonstranten sympathiserende Frederik Hendrik stadhouder was geworden, kwam er omstreeks 1630 wtjztging in de houding van de overheid en
konden de meesten van hen die gevlucht
waren, weer terugkeren. In dat jaar kon de
eerste algemene vergadering in Rotterdam
worden gehouden en werd in Amsterdam
de eerste schuilkerk in gebruik genomen.T)
In 1633 ging daar tevens een eigen opleiding voor predikant van start. Ook in onze oÍngeving ontstonden veel remonstrantse gemeenten, o.&. in Gou da, Zevenhutzefl,
Moordrecht, Bleiswijk, Boskoop, V/addinxveen en Nieuwkoop. In deze plaatsen
kwamen de gemeenteleden op den duur

in

schuilkerken, die achter de
bestaande bebouwing stonden.
Ondanks de leerstellige verschillen lijken
in deze plaatsen de remonstranten en
contraremonstranten elkaar in socraal opzicht te hebben geaccepteerd. Er werden
gemengde huwelijken gesloten, waarbij
wisselend de kinderen remonstrants of
samen

gereformeerd werden gedoopt.

De eerste remonstranten in

Waddinxveen
Ook in Waddinxveen waren omstreeks
1600 al aanhangers actief. Een bewijs
daartoe vormt een document van de aan-

koop van een stuk grond te \il/addinxveen,
dat de remonstranten blijkbaar wilden gebruiken om er een gebouw op te zetten.

Het pand was bestemd als woonhuis en
tevens geschikt voor het houden van
kerkdiensten voor een kleine groep. In
1662 werd een echte kerk gebouwd, die

7) Het gebouw staat

als schuilkerk achter de woonhvtzen van
de Dorpstraat kwam te staan. Het ledental

van de Remonstrantse kerk dreigde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw
groter te worden dan dat van de op korte
afstand gelegen Gereformeerde kerk.
Evenals elders moest de schuilkerk echter

kleiner blijven dan het gebouw van de
Gereformeerde kerk aan de Kerkweg.
Verder moesten de ramen een rondboog
krijgen in plaats van een spitsboog. Ook
het dak van de kerk moest lager zin en
mocht niet met leien worden gedekt.

Een probleem bU het verhalen van

de

geschiedenis van de Remonstrantse kerk

in Waddinxveen is het ontbreken van de
oude archieven. Van de stukken die betrekking hebben op de periode voor 1190
is vrijwel niets meer aanwezig.Het enige
belangrijke stuk dat is overgebleven uit
die tijd, is de naamlUst van predikanten.
Hieruit valt in ieder geval af te leiden dat
de remonstranten in \Maddinxveen een
bloeiend bestaan leidden, maar veel meer
valt er helaas niet over de eerste honderd

jaar te vertellen.
De politieke ontwikkelingen in de laatste decennia van de achttiende eeuw
Vanaf het einde van de zeventiende eeuw
kan in Holland worden gesproken van een
aristocratisering van de bestuurlijke elite.
De elite huwde onderling en zorgde ervoor dat belangrijke bestuurlijke functies
binnen de groep bleveÍl. Dit proces zette
zich in de achttiende eeuw voort met als
gevolg dat een belangrijk deel van de burgerij uitgesloten werd van de mogelijkheid bij het bestuur betrokken te worden.
Aan de top van het bestuur stond de stadhouder, die door de erfelijkverklaring van
dit ambt in 17 47 een vrijwel onaantastbare positie had verkregen. Verscheidene re-

genten die staatsgezind waren, hadden
echter bezwaar tegen een dergelijke
machtsconcentratie.
In deze eeuw was

neergang,

nu bekend als 'De Rode Hoed'
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er een economische

die vooral de

middenklasse

Naamlijst van predikanten die de Remonstrantse Gemeente
te Waddinxveen dienden
Periode:

Naam:
Hendrik van

Holten

Th. Bomius en R.A.

omstreeks

1619

I

1622

- 1658

ï

1660

l7O7

Í

1716

Walenburg 26mei1624 -1630

Baks
Christoffel van Langerak
Jacobus Culeman
Samuel Tijkmaker
Cornelius Vorstius
Adriaan Vorstius Czn.
Samuel Beijerman
Joan de Roever
Kilianus van der Burg
Conradus Bremer Jzn.
Wilhelmus du Clou
\Yilhelmus Schuit
Cornelis van Arckel
Laurens Kuijper
Abraham Maas
Dirk

Opmerkingen:

Jansz.

juni 1630 -februari 1632
februari 1632

1674 1658

1660

166l

1673

19

19 mei

mei 1707

-

11juli

1716

l7I7

- 1725
1726 - 1727
1727

- l73l

l73l

- 1732

1732- 1739
26 juni 1740
22 juni 1742

- I apil1742
- 12 september 1747

26mei1748- 8 juli

1759

21 oktober 1759 - 1760
PhilippusvanHooven16novemberl760_26julil767Il773
Cornelis van der Wadding
8 november 1767 - 15 jluni 1777
Gijsbert van Leeuwen
8 maart 1778 - 1787
ï 1806
Pieter Lorié
1788 - 1821
predikanten te Gouda
Dirk van Hinlopen LabbeÍon en februari 1823 - 1826

Maas
Teutem
Gerard Brandt Maas
Gerard Brandt

en Zwammeidam

H.N. van

15 oktober 1826
1827

- 1842

-

18 november

predikant te Gouda
en Zwammerdam

Jan Herman de

Ridder

D. van Hinlopen Labberton

-

21 augustus 1842

en

1848

- 1852

27 apil1848
predikanten te Gouda

J.H. de Ridder

Vos

Hendrik de
'Willem
Anne Hattinga

Raven
en

D. van Hinlopen Labberton
Jac. N. Scheltema

Vy'zn.
Cornelis Wannée

13 december 1857
1863

- 1865
-

15 oktober 1865

Johannes

11 augustus 1907

ï

1894

december 1863

23 december

-

1906

ï

1906

17 september

- 12 oktoberl9l9 consulent Boskoop
I9l9 - 1 aprill92l

Catharinus Marius A.A. Lindeman 24 maart 1912

Jager

-

1857

predikanten te Gouda

Gerrit van der Pot C.

Anne

- juli

7 november 1852
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Naamlijst van predikanten die de Remonstrantse Gemeente
te Waddinxveen dienden -vervolgOpmerkingen:

Periode:

Naam:

Houtgast
Nooten
Hendrik Jan Mispeblom Beijer
Gerrit Jan Hoenderdaal
Willem Frederik Zrrurdeeg
Paul David van Rooyen
Johanlaforèt
Gerard Christiaan Duinker
Annelize Visscher

l92l

-

juli

1927

Lucas Barend

2 oktober

Willem Nicolaas van

18 december 1927 - 2 oktober

19

18 december L932

-

1932

3 februari

1935

- 5 februari 1939
1939 - 30 april1944

vanaf ds. Houtgast tot
en met ds.
Paardekooper was er

26 mei 1935

een personele unie

25 juni

met Boskoop

1944- 7 november
3 maartl949 - 17juni 1951
19 november

9 maart 1952- 25 mei 1958
26 oktober 1958

-

26 november 1961

Paardekoper 3 december 1961 - lTjanuari 1965
lTjanuari 1965- ljanuari 1969 consulentGouda
AnnegiendeJonge
1 januari 1969 - 15 juni 1981
Guustaaf A. Hooijkaas
15 juni 1981 - l juni 1982
Anton Willem Cramer
personele unie met
I juni 1983 - 1 januari 1986
Annegien de Jonge
januari
1994 Gouda
25 september 1988 - l
Erik Henri Cossee
2aprill995 - 1 september 1999
JohannesTromp
Anneke Susanne Lenselink I november ï999 - 1 januari 2007
I juni 2007 - heden
Martijn Junte
Johannes Godfried

Lijst van predikanten zoals vermeld op het naambord in de remonstrantse kerk,
aangevuld met de laatste gegevens

leek te treffen.
De Oranjegezinde partrj wist niet het
juiste antwoord te vinden op dit complex
van zaken, wat tot de nodige onrust leidde. Tot overmaat van ramp raakte de Republiek omstreeks 1780 ook nog in conflict met de Oostenrijkse kerzer die eveneens de Zuidelijke Nederlanden bestuur-

de en met Groot-Brittannië de vierde
Engelse oorlog , waarbij veel schade
werd opgelopen.
Naast deze ontwikkelingen in bestuurlijk
en materieel opzicht was er ook een
geestelijke stroming ontstaan, de Verlichting, die de mensen aanspoorde zelf de
verklaring te zoeken voor gebeurtenissen
en verschijnselen. Deze rationele benadering bood meer vrijheid dan wat door
anderen - o.a. de kerk - met vastgestelde
regels (dogma's) en standpunten werd
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uitgedragen.

Mede gebaseerd op de ideeën van de Ver-

lichting ontwikkelde zich in de Republiek en vooral in Holland een politieke
stroming waarin staatsgezinde regenten
en burgerij samengingen. Hun streven
\Mas meer invloed te knjgen op het bestuur
en omgekeerd de invloed van de Oranjegezinden te verminderen. De aanhangers

van de nieuwe stroming noemden zich
Patriotten en schoven alle onheil dat de
Republiek overkwaffi, in de schoenen van
de Oranje partij. Een bekend patriottisch
geschrift dat daar voeding aan gaf, was
het pamflet van een anonieme schrijver
getiteld Aan het volk van Nederland. 8)
De patriotten zetten hun streven tot staatshervormingen kracht bij met het oprichten van exercitiegenootschappen om desnoods met geweld wijzigingen te kunnen

doorvoeren. In Holland kregen de Patriotten de overhand en in 1785 ontnamen de
Staten van dit gewest de stadhouder prins
Willem V vrijwel al zlJn bevoegdheden.
Hrj was daardoor gedwongen Den Haag
te verlaten en zin intrek in Nijmegen te
nemen. Zrjn kordate vrouw Wilhelmina
van Pruisen accepteerde dit niet en wilde
terug naar de Hofstad, maar dit werd aan
de Vlist verhinderd. De daarop volgende
inval van Pruisische troepen in 1187

bracht de Oranjegezinden weer voor korte
tijd (tot 1795) op het kussen. Vele Patriot-

dat het vermoedelijk als 'oude rommel'
verloren is gegaan.
Ondanks het niet beschikbaar zin van de
archieven is er toch een schets beschikbaar urt deze periode, die betrekking heeft
op Waddinxveen. Hij is van ds. Frans
Loné, die afkomstig was uit Den Haag en
hier enige tijd waarnam voor ds. Gijs van
Leeuwen.

Ds. Frans Lorié ziet het vanachter zijn
raam, de lange Gouwenaar in zijn hand

wachtten daar op betere tijden.

[...] Hij ziet eigenlijk alles, wat zich afspeelt in de kleine dorpskern bij de Waddinxveense brug. Bij Jan Herfst, de snuif-

De grotere vrijheid die de Patriotten voorstonden, maakten dat groeperingen als de
remonstranten, die voor een grotere vrijheid van godsdienst waren en niet volle-

de stoep met aandacht en toewijding hun
voor ouderen onbegrijpelijk spel, waarin
ijspegels, die zij van de vensterbank heb-

ten weken toen uit naaf Frankrijk en

dig konden deelnemen aafi het openb are
leven, er mee sympathiseerden.

Een Waddinxveense remonstrant

als

patriot
De remonstrantse predikant te Waddinx-

- niet vergezrnd. Hij werd
ook wel Gijs-van-het-pannendak genoemd,
naar het pannengedekte dak van de kerk.
Naar mededelingen van zljn hospita jufveen Grjs van Leeuwen was dus

rassend patriottisch

frouw Kwaak, die tevens kosteres was,
zou hii meer aandacht hebben besteed aan
de exercitie en andere geweeroefeningen
dan aan het maken van een preek.
Als gevolg van de succesvolle inval van
de Pruisen moest ook Grjs van Leeuwen

vluchten. Hrj vertrok in eerste instantie
naar Amsterdam met medeneming van de
waardepapieren (obligaties en rentebrieven) en het archief van de kerk. De domi-

in Waddinxveen, maar het archief bleef in Amsterdam bewaard. In 1965 is het teruggezonden naar Waddinxveen. Hier wist men er
blijkbaar geen ruad mee, met als gevolg
nee kwam niet meer terug

en toebaksverkope4 spelen kinderen op

ben losgebroken, een belangrijke plaats
innemen. Lorié kent ze allemaal bij naam:
Yda en Pieter en Gijsbert. En Govert en
Daniel, I'{eeltje en Margritha van de van
Eeuwens, de gruttef die naastaan woont.
Bij Alblas, de timmerman is het werk nog
volop aan de gang evenals bij Hooftman,
de smid, waar een paard juist in de travalie is geplaatst om beslagen te worden.9)
En verder
Het stille dorp bekoort hem: hij heeft het
hier nu sinds december gewoond en er
zich thuis gevoeld. Het dorp [...] en de
gemeente. De leden van de Waddinxveense gemeente zijn trouw en toegewijd., ze
hebben hem in deze weken niet voor stoelen en banken laten preken, al vonden zij
hem - naar hem ter ore was gekomen
Íoch wel wat 'stads en locht'. Zij hadden
het eigenlijk niet zo op al dat 'nltt van den
godsdienst', als zagen zij het helang
daarvan weL Maar het was hun lievef dat
een predikant 'diep' ging en het woord
van genade en verzoening recht sneed.
Toch waren ze gekomen, elke zondag.

8) De schrijver was, zoals later bleek, een Overijssels edelman te ztjn: Joan Derk van der

Capelle tot den Poll.
e) Travalie ook: travalje, is de stellage waarin een paard wordt vastgezet om deze te kunnen
beslaan
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I-ocatie van de remonstrantse kerk aan de Dorpstraat in de periode 1815 tot 1836.
De percelen genummerd 4j en 44 wareru tuinen en eigendom van de Remonstrantse
gemeente (Kadastrale atlas Zuid-Holland, deel Waddinxveen, 1999 ; bewerkt)
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Ds. Frans Lorté is niet als vaste dominee
in Waddinxveen gebleven, wel zljn broer

Pieter Lorié, die de gemeente bediende
van 1788 tot L82I. Hij vertrok toen naar
Friedrichstadt aan de Eider in NoordDuitsland, waar nog steeds een Remonstrantse gemeente aanwezrg is. Later is
hij weer teruggekeerd naar Waddinxveen,
want hij overleed hier in 1839.
In de roerige periode na de Pruisische
inval in 1781 mochten veel remonstrantse
predikanten niet meer preken in hun eigen
dorp of stad. Dit had een verschuiving
van predikanten tot gevolg: de dominee
van Hazetswoude trok fiaat Woerden, die
van Zevenhuizen naar Moordrecht, die
van Moordrecht naaÍ Hazerswoude, etc.
Vermoedelijk is om die reden ds. Lorié uit
Den Haag tijdelijk in Waddinxveen terechtgekomen.
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De bouw Yan een remonstrantse kerk
aan de Zuidkade
De kerk aan de Dorpstraat was niet al te
solide gebouwd. Omstreeks 1800 bleek
de kerk in zeer slechte staat te zrjn,'maat
er was te weinig geld om de kerk te restaureren. De Remonstrantse gemeenten in
Rotterdam en Amsterdam, die beslisten
wat er in de kleinere gemeenten gebeurde, konden niet tot overeenstemming komen over de wtjze van restauratie. Een
jarenlange correspondentie is er over gevoerd, maar toen eindelijk een beslissit g
was genomen, was de kerk een bouwval
geworden. Herstel werd niet meer zinvol
geacht en tot afbraak werd besloten. Dit
gebeurde in 1814. Als plaats van samenkomst werd toen gekozen voor een ander
pand in de Dorpstraat, dat in het beztt was
van de Remonstrantse gemeente. Omdat
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De steen ter herinnering aan de eerste steenlegging die is ingemetseld
in de voorgevel boven de hoofdingarug ffoto: T. de Kruijf)

-45-

dit gebouw eerst geschikt moest worden
gemaakt voor de eredienst, is de gemeente tijdelijk samengekomen in een groot
woonhuis dat aan de Zurdkade in de buurt

genoeg sprak en op grond daarvan werd
hij niet beroepen.
Een kleurrijke dominee was ds. G" van
der Pct. \il/at was het geval? In de tweede
helft van de negentiende eeuw ging de
Remonstrantse Broederschap over van

van de Sint Victorkerk stond. De juiste
plaats daarvan is niet bekend.
Nadat de verbouwing was voltooid, werd
vanaf 1815 weer gekerkt in de Dorpstraat.
Dit gebouw is vermeld in de Kadastrale
atlas van 1832. Blijkbaat was dit pand
toch niet al te deugdelijk, want betrekkehjk korte trjd later viel na uitvoerige cor-

gematigd orthodox naar een kerkgenootschap dat vooral modern en vrrjzinnig
wilde zijn. Ds. Van der Pot wilde echter
hierin niet meegaan en bleef zich verzetten tegen het modernisme. De Remonstrantse gemeente te Waddinxveen was
hierin uniek. Terwijl alle andere gemeenten in de laatste decennia van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw in meer of mindere mate meegingen met de modernistische stromitrg,
distantieerde Van der Pot ztch van de landelijke Broederschap en daarmee ook de
Waddinxveense gemeente. Vanaf 1880 tot
aan zin dood in 1906 bleef ds. Van der
Pot aan de Algemene Vergadering berichten dat hij om principiële redenen niet
aanwezig kon zljn. Het verhaal gaat, dat
hij na 's morgens in de Remonstrantse

respondentie in 1835 de beslissing een
nieuwe kerk te bouwen. Daartoe werd aan
de Zuidkade een stuk grond gekocht van
houtdraaier Alblas. De pastorie, die jarenlang gevestigd was op de locatie waar nu
de fïetsenhandel Van de Bor is gevestigd
(nu aangeduid alsZuidkade 52), werd toen
verkocht.
De eerste steen van de nieuwe kerk werd

gelegd door F.J.A. van Vollenhoven, de
zoon van de heer Joan van Vollenhoven,
die lid was van de Commissie tot de zaken van de Remonstrantse Broederschap.

kerk te hebben gepreekt, 's middags meest-

al de dienst in de Brugkerk bijwoonde.
Zijn opvolger ds. J.C. Wannée bleek zeer
modern te zijn en geleidelijk volgde ook

Bijzondere predikanten
Idealen
Wat gij in uw liefste dromen
Ooit uw God heeft afgebeën
T Kerkje achter geschoven lindebomen
't Vroolijk landschop om u heen
Velden die van welvaart ruischen
't Roolcwolkje uit de bonte kluizen
Al de liefde van dien oord:
Op uw avondwandelingen
Kleinen, die zich om u drins€n,
Grijsaards, luistrend naar Uw woord.

de Remonstrantse gemeente te Waddinxveen hem in zijn opvattingen.

De remonstranten nu

De predestinatie de uitverkiezing is
niet meer het onderwerp waarover de remonstranten zich druk maken. De remonstranten willen nu een open kerk zijn,
waar alle ruimte wordt geboden voor het

ontwikkelen van een persoonlijk geloof.

Met de bouw van de nieuwe kerk brak

De individuele geloofsweg van

een goede trjd aan voor de remonstranten
in \iladdinxveen. Regelmatig waren er
sollicitanten voor het predikantschap. Eén
van hen was de dichter/schrijver De Genestet, die bovenstaand gedichtje schreef,

waarvan duidelijk is dat het op de Waddinxveense remonstrantse kerk sloeg. De
Genestet mocht een proefpreek houden,
maar de kerkenraad die achter in de kerk

wordt gewaardeerd. Het is een geloofsgemeenschap waar mensen hun ervaringen
met elkaar delen, waar wordt omgezien
naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht. De remonstrantse geloofsgemeenschap staat
zowel in de christelijke traditie als midden in de samenleving .Zij is geworteld in
het leven van Jezus Christus, maar voor

hij niet luid

remonstranten gaat het verhaal door.

was gaan zitten, vond dat
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De activiteiten van de Waddinxveense
remonstrantse kerkgemeenschap

Remonstranten zoeken steeds naaÍ een
vorm van geloven die recht doet aan de
actuele ontwikkelingen.
In de Remonstrantse kerk wordt niemand
gediscrimineerd of achtergesteld. Mannen, vrouwen, hetero's en homoseksuelen
hebben dezelfde rechten en mogelijkheden. Al lang is het gewoon dat vrouwen
voorganger zin in de erediensten. Als
eerste kerkgemeenschap in Nederland
gingen de remonstranten er al in I986 toe
over levensverbintenissen van partners
van gelijk geslacht in te zegenen.
Over tien jaar in 2019 hoopt de Remonstrantse gemeente Waddinxveen haar
vierhonderdjarig bestaan te vieren, een
mijlpaal waar maar weinig organisaties in
Waddinxveen op kunnen bogen. Het
blijkt dat na vier eeuwen het remonstrantse gedachtegoed, vrij en verdraagzaam, in
Waddinxveen nog steeds levend is.

De Remonstrantse gemeente V/addinxveen

telt bijna honderd leden, vrienden en geregistreerde belangstellenden. ZU komen
eens per twee weken op zondag (10 uur)

bijeen in het kerkgebouw aan de Zurdkade. Daar gaat de eigen dominee of een
predikant van elders voor. Ook worden er
regelmatig lezingen gehouden over uiteenlopende onderr,verpen, die worden georganiseerd door de Remonstrantse gemeente of door 'Vorming en Toerusting',
dat een samenwerkingsverband is van
enkele \Maddinxveense kerkeir. Tevens
wordt het gebouw regelmatig door andere
gezindten gebruikt voor het inzegenen
van huwelijken.
De kleine sfeervolle kerk wordt jaarlijks
benut voor twee à drie klassieke coÍIcerten van gerenommeerde musici. Dsze ccn47

certen ztjn meestal vrljwel uitverkocht,
waarbij laatkomers alleen nog op de orgelgalerij een plaatsje kunnen vinden. Daar
naast wordt het gebouw ook gebruikt
voor het geven van muzieklessen en door
koren en muziekensembles, die voor een
klein publiek een uitvoering geven. 10)

Kerkzilver
In het artikel 'Meer dan het bewaren waard'
schreef de heer C.J. van Veen in dit tijdschrift over de kerkschatten die de Brugkerk bezat en de rooms-katholieke paro-

chie nog in bezit heeft. Als aanvulling
daarop moet nog iets worden gezegd over

de kerkschatten van de Remonstrantse
kerk. Ze bestaan uit een doopvont, met
uit 1849, een avondmaalsbord
van zilversmid Gerardus Vinck (1619een deksel

L733), twee avondmaalsborden uit de ze-

ventiende eeuw en twee offerbussen gedateerd 1858- 1886.
Dat de Remonstrantse kerk dit zilver nog
rn bezit heeft, is niet zo vanzelfsprekend,
want in sommige tijden had men - evenals
voor de monumenten in Waddinxveen
minder oog voor de emotionele waarde
van de voorwerpen. In de jaren zeventig
van de vorige eeuw zat de Remonstrantse
kerk niet zo best bij kas. Er werd toen

Een van de deuren
van het doophek, geschilderd en met opgelegd houtsnijwerk

(foto: T. de Kruijf)

l0)

Voor meer informatie zie de website van de kerk: www.remonstranten.org/waddinxveen
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besloten één van de avondmaalsbekers te
verkopen om onder meer een predikant te
kunnen betalen. Een beker werd tn Zwttserland op een veiling aangeboden, maar
het bod was te laag en daardoor ging de

verkoop niet door. Gelukkig maar, want
nu is de beker nog steeds in het bezit van
de Remonstrantse kerk.

Destijds werd het avondmaalszilver gewoon in de kerk bewaard, maar nadat
men hoorde van de diefstal van het zllver
uit de Brugkerk is gekozen voor een onderbrenging in de kluis van de Rabobank.
Toen de bank vanwege verhuizing er echter geen ruimte meer voor had, is elders
naar een onderkomen gezocht. Daarbij
bleek dat sommige kerken hun kerkschatten hadden ondergebracht in musea. Voor

deze oplossing

is uiteindelijk

gekozen.

Sinds enkele jaren zljn de stukken van de

Remonstrantse kerk ondergebracht in
Museum GoudA, waar ze op termijn tentoongesteld zullen worden.

Het kerkgebouw

Ter afsluiting nog enkele opmerkingen
over het kerkgebouw aan de Zurdkade.
Weliswaar is hierover reeds uitvoeriger
geschreven in een eerder artikel , ínaat
omdat dit alweer enige jaren geleden is
kan een korte opfrisser geen kwaad.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw
wisten nog verscheidene Waddinxveners
zondags de weg naar het kerkgebouw te
vinden. In de jaren erna liep evenals bij
andere kerkgenootschappen het kerkbezoek sterk terug. Het werd daardoor een
steeds groter probleem het kerkgebouw in
goede staat te houden. Het zotr alleen zrjn
te redden met een grondige restauratie,
omdat anders afuraak nodi g zou worden.
Als dat laatste zou gebeuren, zou V/addinxveen weer een fraar historisch gebouw minder tellen. Een paar kerkenraadsleden, onder wie voorzitter V/.H. Moelker
en penningmeester Lammertse hebben
zich toen sterk gemaakt voor restauratie.

Een van de twee psalmborden
ter weerszijden van de kansel

(foto: T. de Kruijf)
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orgelgalerij wordt gedragen door een 'mar-

meren' rand en twee 'marmeren' kolommen. Schijn bedriegt ook hier, want alles
is geschilderd hout , zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was.
Het orgel is gebouwd door J.F. in der Mauer

en B.J. Gabri Azn., beiden te Gouda
woonachtig. Er zin in dit orgel uit 1825
verschillende onderdelen verwerkt die uit
het begin van de achttiende eeuw stammen. Het orgel bevat acht registers, een
handklavier en een voetmanuaal. In 1986
kon Mr. Pieter van Vollenhoven, een verwant van de legger van de eerste steen, de

kerk heropenen.

De kansel geschilderd in.
Frans eikenhout
(fotocollectie; R. W. van den Bosch)
Diverse instanties, waaronder het Anjerfonds, werden aangeschreven en uiteindelijk lukte het om voldoende geld bijeen te
brengen. Ook kreeg men een subsidie van
de gemeente en veel dorpsgenoten adopteerden een steen, dakpan of raam.
Het interieur van de kerk is geheel oorspronkeldk gebleven. De oorspronkelijke
Empire-stijl is behouden, hoewel de elektrische verlichting (lichtkroon en de wandornamenten) stammen uit een latere tijd
en vermoedelijk in Jugendstil zrjn uitgevoerd. Voordat met de restauratre werd

Het is een juweel van een ker§e geworden, niet alleen van buiten, maaÍ vooral
van binnen. Inmiddels is de nabij gelegen
Houthandel Alblas verhuisd en zljn er
plannen op de locatie huizen te bouwen.
Het is te hopen dat de gemeente en de
projectontwikkelaar bereid zin de vrijkomende ruimte zodanig in te vullen dat de
kerk een prominente plaats aaÍr de Gouwe
krijgt.
Het bestuur van de Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw heeft
plannen de kerk te vergroten, zodat meer
faciliteiten kunnen worden geboden bij
concerten en het gebruik door derden.
Hoe dit zich zal ontwikkelen, zal de tijd
leren.

begonnen, heeft de Rijksdienst voor de
Monumentenzarg een en ander nauwkeu-

rig uit gezocht. 11)
De preekstoel dateert van ca. 1780 en is
om fiscale redenen in Frans eikenhout
geschilderd. De naast de preekstoel hangende borden zin uit L164 en geven de
toenmalige liturgie weer. De zrtbanken
zrjn gehout, ínaar dan in wortelessen. De
11) Deze dienst is na samenvoeging met andere diensten ondergebracht in de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
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De remonstrantse kerk. De situatie op 5 mei 2009 na de aÍbraak van de gebouwen
van houthandel Alblas (foto: T. de Kruijf)

Bronnen:
Aken, Lucie, J.N.K. van, De Remonstrantsche Broederschap in verleden en
heden (Arnheffi, 1947)
Bloemendaal, C. Laag tU voor Arminius (Delft , I9l4)
Cossee, E.H. e.a. De Remonstranten
(Kampen,2000)
Deursen, A.Th. De last van veel geluk.
De geschiedenis van Nederland 15551702 (4e dr; Amsterdam, 2006)
Eijnatten, Joris van en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis
(2e dr; Hilversum, 2006)
Goud, J.F. en Th.M. van Leeuwen, red.
Remonstranten, wat bewee gt ze?
(Kampen, 1994)

Grijzenhout, F. e.a. Voor Vaderland en
Vrijheid. De revolutie van de patriotten
(Amsterdam,, I98l)
Israël, Jonathan, I. De Republiek 1477 1806 (5e dr; Franeker, 2001)
Jong, Otto, J. de, Nederlandse kerkgeschiedenis (3e dr; Nijkerk, 1986)
Kuiper, E.J. en Th.M. van Leeuwen,

Als een vuurbaken.

Teksten over de
functie van belijdenissen naaÍ remonstrants rnzicht (Zoetermeer, L994)
Romein, Jan en Annie, Erflaters van
onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (9e dr; Amsterdam,
r979)
S treekarchief Midden- Holland.
Utrechts Archief, toegang 82 (Rernonstrantse Broederschap)

- 51

VAN'DE COPE'
NAAR 'VERGETEN' LAND
C. Neven

Het was brjzonder om te horen hoe een
bejaarde, maaÍ zeer krasse Van der Linden tijdens een excursie in het Cope-gebied de vraag wie hij was - gesteld door
een argelo ze jonge onderzoeker - op een
berustende toon beantwoordde met: "Ik
ben de Cope-man". Bovenstaande anekdote trof ik aan in het recent verschenen
proefschrift van de historisch geograaf
Chris de Bont. Naar mag worden aangenomen behoeft de persoon van prof. dr.
H. van der Linden sinds de viering van

Ií}-jartg bestaan van Waddinxveen in
1983 geen introductie meer. Hij hield toen

binnen de studie van Van der Linden over
de ontginningen in de Hollands-Utrechtse
venen ook een centrale plaats in.
In deze boekbespreking concentreren wij

ons op de relatie tussen 'De Cope' eÍl
'Vergeten' land en op een aantal onderwerpen uit de studie van De Bont voor
zoveÍ zrj tn het bijzonder voor de geschiedenis van Waddinxveen van belang zrjn.
Om er enkele te noemen: het veen, de ontginners, de archeologie, de Gouwe en de
landscheiding.

het

een lezing waarbij het begrip 'cope' prominent aan de orde kwam. Immers, V/addinxveen is niet alleen gelegen in het hart
van het Cope-gebied, maar ons dorp neemt

Het belang van 'De Cope'
Waarom was destijds de verschijning van
het boek 'De Cope' van zoveel belang?
Om dat goed te begrijpen moeten we even
terug gaan tot de periode voor de Tweede
Wereldoorlog. Men was er algemeen van
overtuigd, dat de veengebieden pas konden worden ontgonnen nddat er een ge-

sloten dijksysteem was aangelegd. uitgangspunt was immers dat het veen als
een platte zomptge pannenkoek daarvóór

niet te betreden, laat staan te bewerken
was.

Voor de historische geografie van de middeleeuwse veenontginningen in Nederland
was L956 een belangruk jaar, zo schrijft
De Bont. De rechtshistoricus Van der Lin-

den publiceerde na jarenlang onderzoek
ztjn baanbrekende studie waarin het ver-

schijnsel 'cope' werd geïntroduceerd, of
beter gezegd. door hem werd herontdekt.
Hij ontdekte op de topografische kaart
een zeer regelm attg verkavelingspatroon,
waarbij de sloten de ontginningshoeven
begrensden. Deze hoeven hadden een vas-

te breedte van ctrca dertig roeden en een
van te voren vastgestelde ontginningsdiepte van zes of twaalf voorling. Er werd
dus in de middeleeuwen aan de ontginners een juridisch 'standaardpakket' aanBoekomslag

:

Vergeten land

geboden dat nog in het landschap herken-
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baar was.
Ook in latere jaren heeft de materie Van

der Linden bezrg gehouden, zoals uit
blijkt. Zo publiceerde
hij nog in 2000 zljn 'De koningsroede;
diverse publicaties

een herziening van De Cope op het punt
van de middeleeuwse ontginningssystematiek'. Terecht wijst De Bont op het feit
dat nogal wat jonge onderzoekers van dit
latere werk van Van der Linden geen kennis hebben genomen. De onwetende jongeling uit de anekdote mag hier een voorbeeld van zijn.

Yia tCope-index' naar tVergeten land'
Een onderzoeker die duidelijk wel geboeid
was door de ontdekking van Van der Lin-

mee de geschiedenis van de hoofdstad
met enkele eeuwen werd vervroegd, de
aandacht getrokken. Het puzzelwerk voor
Amstelland en Amsterdam is tegelijkertljd de climax van het onderuoek. Men
moet hier echt kennis van genomen hebben om te beseffen hoe volstrekt uniek
het gegeven is dat wij dankzij het werk van
Van der Linden de ontginningsgeschiedenis van Waddinxveen reeds lang al za
gedetailleerd kennen.

Voor zin onderzoek heeft De Bont geput
uit alle relevante gegevens van de verschillende wetenschappelijke disciplines. Het
is verbazingwekkend om te zren hoe men
tot nog toe vaak langs elkaar heen wist te
werken. Het tweedelige proefschrift is op
welhaast elke pagina voorzien van kleu-

den was J.A.J. Vervloet, de huidige promotor van De Bont. In de jaren 19651966 vervaardigde hij in typoscript een
index op 'De Cope', waarbij met name de
geografische aspecten in kaart werden gebracht. De man die bij de Stichting voor
Bodemkartering in Wageningen Vervloets
geschreven index mocht uittikken, was
Chris de Bont (195 1), auteur van de dissertatie 'Vergeten land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800- 1350)'. Het
typewerk had hem al vroeg tot de bestudering van de venen gedreven, zoals hlj
ons in zijn motivatie meedeelt.
We hebben hier niet te doen met een
proefschrift dat in vier jaar tot stand is
gekomen. Na een lange lijst van indrukwekkende publicaties vormt dit werk een
zekere afronding van een leven lang bezig
zijn met deze stof. Zo maakte De Bont reconstructies van de ontginningen bij Rouveen, de Langsttaat, de Grote Waard bU
Dordrecht die bij de St. Ehzabethsvloed
ten onder ging. De reconstructie van de
Haarlemmermeer is ingenieus. Zelf stelt
de auteur zich steeds bescheiden op. Hij
spreekt van het aanleveren van bouwstenen en heeft het over een proeve tot reconstructie. Sluitstuk van het boek wordt
gevormd door de ontginningen rondom

nog van belang blijken, omdat de eerste
categorie veen niet wilde branden en de
beide andere wel. In onze omgeving kwam
voornamelijk veenmosveen voor, ontstaan
in een zeeÍ voedselarm milieu, alleen gevoed door regenwater. Deze venen konden wel enkele meters opgroeien. Uitgroeiend veen kon zrch zelfs tot vier me,ter boven de omgeving verheffen. Verrijkt
met deze kennis kunnen we ons nu afvragen of de in 1295 genoemde heuvel op de

en onder de stad Amsterdam. In de landelijke pers heeft met name het feit dat hier-

grens van Zuid-Waddinxveen en Zevenhuizefi in eerste aanleg niet bestaan heeft uit

renillustraties, bestaande uit kaarten en
schema's die de tekst krachtig ondersteunen en verhelderen. Helaas ontbreekt een
register wat voor een dergelijk standaard-

werk onontbeerlijk is.
Veen

Op de vraag hoe het veen er in het vergeten land van voor de ontginningen uitzag,
gaat De Bont uitvoerig in. Om te beginnen
wijst hij er op dat het veenlandschap lang
zo vlak niet was als wij ons meestal voorstellen. Er was wel degelijk reliëf. Dit werd
veroorzaakt door de samenstelling van
het veen, waarbij drie soorten worden onderscheiden" Zij kwamen naast elkaar
voor en zíjn ook meestal uit elkaar ontstaan, van voedselrijk fiaar voedselarm.
Later, bij de turfwinning, zal drt gegeven
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Vormontwikkeling van een normaal veen, naar Visscher

illustratie uit het besproken boek
een dergelijke veenophoping. Welisw aar
doet de aanduiding 'die mote' denken aan

een door menselijke hand opgeworpen
heuvel, maar het een behoeft het ander
niet uit te sluiten. Nu is ons volkomen
duidelijk gemaakt waarom de venen konden worden ontgonnen lang voordat er
sprake was van dijkenbouw. Bedijking
voor de ontginningen was geen voorw aarde vooraf, maar zelfs het gevolg ervan,
nddatdoor ontginningsactiviteiten het maaï-

veld door oxydatie en klink was gedaald
tot onder het gemiddelde zeenlyeau.
Ontginners
de reconstructie van de ontginningen
heeft de auteur steeds in het oog gehouden of de aanpak van deze grote werkzaamheden wel logisch en economisch
gedaan kon worden. "Ik dacht met mijn
benaderingswij ze zelfs in de hoofden van
de eerste ontginners te kunnen kruipen,"
zo zegt hij ergens. ZLj maakten gebruik
van de natuurlijke mogelijkheden in het
bestaande landschap, letten scherp op de
richting waarin het water afvloeide. HU
acht het waarschijnlijk dat bij het maken
van de sloten een rookkolom de graven-

Bij

den de weg gewezen heeft. Over de landmeetkunde van de ontginners worden we
niet veel wtjzer. Graag had ik daar wat
meer over gehoord. De door Van der Linden gevonden maat van een ontginningskavel is niet zomaat uit de lucht komen
vallen volgens De Bont, maar deze beschouwt hij als een ervaringsmaat. Verder
besteedt hij voldoende aandacht aan het
rapport 'Wonen op het veen', het onderzoeksverslag van de twaalfde eeuwse boerdenj in Broekhuizen, tussen Wàddinxveen

Bij de vergelijking die de archeoloog Kok maakte bij opgravingen
van elders gevonden boerderijen, plaatst
de auteur wel enkele kanttekeningen, juist
omdat deze boerderij niet op het zand lag
maar in het veen. Verder acht hij het niet
meer dan logisch dat de boerderij met een
zo groot aantal binnenstijlen een zolder
had. Op dit punt spreekt hij zich sterker
uit dan Kok.
Een belangrljk aandachtspunt is de wegenstructuur. Juist omdat momenteel andere
onderzoekers deze als uitgangspunt nemen, hecht De Bont er aafi er op te wij zen
dat we hier te maken hebben met een
en Gouda.

afgeleide van de ontginningen. "Eerst werd
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het gebied ontgonnen, met de bijbehorende ontginningsbases, zlj- en achterkades,

brede zljdwenden en primaire en secundaire bewoningslinten met dan al dan niet
binnen de kavels verspreide huisplaatsen
(hoevenzweÍm). Pas daarna werd op deze
hoofdstructuurlijnen, of soms dwars door
de ontginningsstructuur, een netwerk van
lokale en doorgaande wegen aangelegd."

Voor de situatie van de Waddinxveense
ontginners betekent dit dat wij ze in de
beginjaren na 1 233 maar niet al te gemakkelijk naar de kapel in Bloemendaal moeten laten wandelen over wegen die er toen

nog niet waren.
In dit verband maakt hij trouwens nog enkele behartenswaardige opmerkingen: Een
begraafplaats hoeft niet gelijk te staan aan

de ontginningsnederzetting. En: niet elk
ontginningsdorp had in het begin een eigen

kerk die was opgenomen in een ogrotere'
parochiële structuur. Toegepast op Bloemendaal en Waddinxveen houdt dit in dat
wij uit het feit van de aanwezrgherd van

een begraafplaats nog geen kapel mogen
construeren en anderzrjds dat er wel e.en
primitief onderkomen voor de parochie in
wording geweest zou kunnen zljn zonder
opname in de kerkelijke structuur. Overigens behoeft de oudste vermelding van de
parochie van Waddinxveen in 1365 helemaal niet samen te vallen met de stichting
van de parochie. Die kan veel eerder plaatsgevonden hebben.

Gouwe
Veel aandacht besteedt de auteur aan de
naamkundige aspecten. Zo komt ook de
naam 'Gouwe' aan de orde, een in het veen
veel voorkomende naam. In Waterland en
West-Friesland heeft Gouw de betekenis
van watering of sloot. De Gouwe, die eenmaal de scheiding maakte tussen Schouwen en Duiveland komt in 97 6 voor als
Golda, een benaming gelijk aan de oudste

vermelding van Gouda in 1139. De gangbare verklaring is dat het woord is samen-

gesteld

uit 'gold',

goudkleurig, en het

Een 'artist impression'yan een veenontginning. In het midden de veenstroom die dient
als ontginningsbasis waarop de ontwateringssloten uitmonden. Links is nog broekbos
aanwezig, rechts worden de laatste resten van het bos verbrand.
( schilderij Amsterdam Archeologisch Centrum)
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De,:otïtginninqen langs de Gouwe

Legenda:
+ kerk
*#. water
xffi water + weg
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r 1400

dijk
weg

oude loop van de
Gouwe

Stippellijnen: de vermoedelijke eindgrenzen der verschillende uitgiften.

Jaartallen: jaar van uitgifte, dan wel van eerste vermelding.
De ontginningen langs de Gouwe bij Waddinxveen.
(Uit: H. van der Linden 'De Cope'. Assen, 1956)
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Oudnederlandse 'a'

betekent.

of 'ah', dat waterloop
Aan de geel- en goudbruine

kleur van het veenw ater zov het eerste
deel van de naam ontleend zijn. Alleen
voor Amsterdam waar in 1389 sprake is
van het Gouden \Mater, oppert De Bont
nog een tweede mogelijkheid tot verklaring, die echter voor de Zurd-Hollandse
Gouwe niet van toepassing is.
Als veenstroom zotgde de Gouwe voor de
afwatering van het veen. Bij voortdurende veengroei veranderde het reliëf en dus
ook de afwatering. Daardoor was ook de
landschapsdynamiek in het veengebied
gecompliceerd. Aan de hand van een
schematische voorstelling van het veenlandschap brj Oude Leede laat de auteur
zien hoe een waterloop, nadat het veengebied is ingezakt, nóóst de oorspronkelijke
bedding is komen te liggen. Dat de Gouwe talloze kronkels gekend heeft, is bekend van oude kaarten, waarop is aangegeven dat Randenburg en Bloemendaal
grondgebieden hadden ten westen van de

Gouwe. Dit kan ontstaan zin door oude
bochtafsnijdingen, maar evengoed door
het omrollen van de bedding van de vroegere Gouwe. Berucht was bijvoorbeeld de
oude loop van de Gouwe in de omgeving
van de St. Victorkerk, die de waterbouwkundigen slapeloze nachten bezorgde bij
de oeververbetering in de jaren zestig van
de vorige eeuw. En zo speelde eveneens
bij de bouw van het Gouweaquaduct de
oude bedding van het veenwater de Piclede
nog een late, bedreigende rol.

Landscheiding
Bijzonder interessant is de visie van de
auteur op de herkomst van de landscheidingen tussen de verschillende hoogheemraadschappen Rijnlatrd, Delfland en
Schieland. HU beschouwt ze als oorspronveenlandschappen. Op de waterscheiding was

kelijke waterscheidingen tussen

het veen hoog opgegroeid. Rond

1100

vormden de hoogste delen van het ontgonnen veen de natuurlijke waterscheiding
tussen het huidige Delfland, Schieland en
Rijnland. Het waterpeil Lag in deze drie

of meer gelijk
en was onafhankelijk van elkaar. Met de
ontginning van de laatste wilde venen en
de daarbij constante afwatering van de
veengebieden, was de natuurlijke watergescheiden gebieden min

scheiding door oxydatie en klink snel ver-

dwenen. Rond 1350 \Mas de verdwenen
natuurlijke waterscheiding vervangen
door de landscheiding.
Op de betekenis van de landscheiding ga
ik niet verder in, aangezten dit onderwe{p
recent aan de orde is geweest in mijn artikel over de overtoom. Voor \Maddinxveen
is de door De Bont ontwikkelde theorie
vooral van belang omdat hierdoor de leeftrjd van de Jan Dorrekenskade als landscheiding tussen Rijnland en Schieland
met enkele eeuwen wordt verhoogd. Bovendien is het een boeiende gedachte dat
aan deze zeer oude scheiding tussen de
landschappen een natuurlijke ontwikke-

ling ten grondslag ligt.
Archeologie
Yanzelfsprekend heeft de auteur ruimschoots gebruik gemaakt van archeologische gegevens bij de reconstructie van de
ontginningsgebieden. Toch moest hij constateren: "Hoewel hun vondsten en vondstbeschrijvingen soms anders deden vermoeden, hebben ook archeologen nog
steeds moeite zich vanuit hun opgravingsputten een reëel, gedetailleerd en
consistent beeld van het héle middeleeuwse veenlandschap te vormen." En
elders concludeert hij, dat op de Indicatieve
Kaart van Archeologische Til/aarden (IKA\M)
de archeologische potenties van de veen-

ontginningen slecht tot hun recht komen.
Boven het IJ in Noord-Holland zijn sommige veengebieden stelselmatig onderzocht en in kaart gebracht, maar beneden
het IJ in Zurd-Holland is het wat dit betreft droevig gesteld. Archeologische gegevens over veendorpen zijn spaaruaam.
Van wat er onder de schijnbare veiligheid
van de Malta-wetgeving nog kan gebeuren, geeft hij een schrijnend voorbeeld.
Het heeft mij wel enigszins verwonderd
dat hij van Halbertsma's 'Frieslands oud-
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Plattegrond van de twaaffie eeuwse boerderij, opgegraven in Broekhuizen in 1996.
D

r de g e re c o ns t rue e rde dw ar s do o r s ne de v an he t. g e b ouw.
(Uit: R.S. Kok, 'Wonen op het veen'. Gouda, 1999)
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heid' nauwelijks gebruik heeft gemaakt.
Slechts één verwij zing, in een voetnoot
verborgen. In de literatuurlijst ontbreekt
deze bekende archeoloog geheel. Daar
staat tegenover het is hierboven al
genoemd dat hij de mooie publicatie
van R.S. Kok 'Wonen op het veen' tot zrjn
recht doet komen. De in opdracht van de
gemeente Gouda gedane opgraving in het
veen bewijst dat hier echt wel iets te vinden is. Zo tussen de regels door Laat de
auteur duidelijk blijken dat vöör de polders

met duizenden woningen worden volgebouwd, volgens de Malta-wetgeving aafivultrend archeologisch onderzoek meer
rnzicht in het verleden van de veengebieden kan verschaffen. 'Wanneer we naat
aanleiding van deze bevindingen van De
Bont naar Waddinxveen kijken, dan ziet
de toekomst er niet rooskleurig uit. Momenteel behartigt de provincie het bovengemeentelijk belang van de archeologie.
Uit betrouwbare bron vernam ik echter
dat de provinciaal archeoloog niet de moei-

te neemt op aanwij zingen van Waddinxveense tipgevers te reageren. Voor Triangel

- een gebied met een lage archeologische verwachting - werd nog een advies-

bureau ingeschakeld. Veel meer dan een
wollig en woordnjk rapport leverde dit
niet op. Daarentegen schijnt het hooggelegen, nooit verveende gedeelte van V/addinxveen wel vogelvrij verklaard. Nog
geen jaar geleden was te zien hoe de grond
van het oude oterta Jacqueline' - nota bene het oudste gedeelte van het dorp, gelegen bij de oude begraafplaats aan de Kerk-

- onbekommerd werd omgekeerd en
omgekeerd. Juist hier is de archeologiweg

sche waarde hoog.
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Wanneer binnenkort de nieuwe \il/et op de

Ruimtelijke Ordening van kracht wordt,
is het de gemeente die verantwoordelijk is
voor het op een goede manier in het bestemmingsplan opnemen van de archeo-

logie. En het Rijk zal controleren. In het
uiterste geval kan straks de provincie de
gemeente dwingen tot aanwij zing van
attentiegebieden. Het schijnt dat zelfs de
provinciaal archeoloog niet helemaal
gerust is op deze toekomstplanÍlen. ..
Besluit
Chris de Bont heeft met zin dissertatie
een zeer belangrijke bijdrage geleverd in
de kennis van de vroege ontwikkelingen
in de veengebieden van'West-Nederland.
Ongetwijfeld zullen in de komende tijd
door hem aangedragen bouwstenen verschoven worden. Daar zal het door hem
opgetrokken bouwwerk beslist niet van
instorten. Voor de komende decennia is
dit hèt werk op dit gebied, waar niemand
om heen kan. De vraag is slechts of projectontwikkelaars, planologen en beleidsmakers er kennis van willen nemen . Zelfs
de voorstanders van natuurbehoud kunnen er nog wat van leren. Bij de planvorming creëren sommige natuurontwikkelaars in gebieden die zij onder handen
nemen een natuur die daar nooit heeft bestaan. (stellin g 6 bij dit proefschrift)

Het besproken boek is van: Chris de Bont,
Vergeten land; ontginning, bewoning en
waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800- 1350). V/ageningen, 2008"
2 dln", 652 p.

ARCHIEFSPROKKELINGEN
C.J.van Veen

In 2004 ontmoette ik op het Steekarchief
Midden-Holland de heer Lourens Bas die
daar onderzoek deed naar de geschiedenis

van houten speelgoed in Waddinxveen.
HU vertelde me dat de resultaten van zrjn
onderzoek zouden worden neergelegd in
een public atte, wat in 2005 is gebeurd in
het prachtig uitgegeven boek 'Speelgoed

uit de Polder. 200 Jaar houten

speelgoed

uit V/addinxveen'. Wat in het gesprek ook
naat voren kwam, was dat hij ervan overtuigd was dat na publicatie van zljn gegevens, nog vele vragen onbeantwootd zouden zljn. Hieraan moest ik denken toen ik
de ingekomen stukken van de gemeeute
Broek van het jaar 1868 doornam en daar
in een enveloppe aantrof met als afzender
de Minister van Koloniën. Geprikkeld
door nieuwsgierigheid haalde ik de brief
eruit en tot mijn verbazing had deze be-

trekking op speelgoed uit Waddinxveen.
Burgemeester en wethouders verklaarden

in het "Certiftcaat van oorsprong of bewerking voor goederen, ter vetzending bestemd naar Nederlandsch-Indië" dat Jan

Bremmer, houtdraaier binnen het Konink-

rijk der Nederlanden, de volgende goederen had vervaardigd: twaalf hobbelpaarden, twaalf krukpaarden, twee spelkegels en twee nestwiegen.
Thuisgekomen sloeg ik het boek 'Speel-

goed uit de Polder' erop na. Het bedrijf
van firma J. Bremmer was opgericht in
1850 en in 1908 overgegaat in handen
van W.A. Sliedrecht. Van deze laatste is
bekend dat zLJn bedrijf speelgoed maakte
dat geschikt was voor tropische landen,
maar dat zin voorganger dit ook al deed
was niet bekend. Zo kan een enkel briefje
in het gemeentearchief aantonen dat de
afzet van houten speelgoed midden negentiende eeuw niet beperkt bleef tot de binnenlandse markt. Graag zouden we willen
weten voor wie het verzonden speelgoed
bestemd was. In het geval van de zending
speelgoed van Jan Bremmer mogen we
ervan uitgaan dat ze bestemd was voor de

in de
kolonie Nederlands-Indië gestationeerd
kinderen van de Nederlanders die
waren.

De laatste
hand wordt
gelegd aan
de
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