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V VOORD VOORAF

Enige maanden geleden stelde de Universiteit van Amsterdam I27 bijzondere boeken uit haar collectie tentoon. Een bespreking van deze tentoonstelling in het NRC
begon als volgt: "In het land der lezers zullen binnenkort de bokken zich van de scha-

pen scheiden.

Zi

die overgaan tot

het

scherm kiezen een ander pad dan zíj die
papier zo beminnen dat ze eÍaan vast willen en zullen houdeÍr." fn dtezelfde periode kondigde de belastingdienst aan dat
het versturen van de 'blauwe brief' over
enkele jaren zal zrjn verdwenen en wordt

vervangen door digitale veÍzeírding. Of
dat niet genoeg was, ventileerde de directeur van de Koninklijke Bibliotheek ztjn
opvatting over de toekomst van het geschreven woord door te zeggen, dat hij
alleen nog btjzondere papieren boeken aan
de collectie wilde toevoegen. Alle andere
boeken zouden voortaan in digitale vorm
moeten worden bewaard wat nu aI het
geval is bij dissertaties.

Bij

de belastingdienst speelt bezuiniging
bij de Koninklijke Bibliotheek wel-

woord per brief of via de telefoon. In het
artikel Waddinxveen aangesloten op het
telefoonnet wordt op dez e vraag geen antwoord gegeven, omdat getuigenissen ontbreken. Wel weten we, dat de gewone man
de eerste decennia na de aansluiting geen

gebruik van de telefoon maakte, maar
communiceerde via de post. Veelal werd
de boodschap op een prentbriefkaart geschreven. Het zotJ interessant zin na te
gaafi wat voor soort boodschappen de
Waddinxveners op deze prentbriefkaarten
schreven.

Nog in een ander opztcht zrjn prentbriefkaarten en brieven interessant en wel om
de zegels en de afstempelingen. Beide
kennen een boeiende geschiedenis waar-

van in het artikel Een Waddinxveense
firma-perforatie een weinig bekend as-

pect wordt belicht. Maar is in het digitale
tijdperk het einde van de postzegel beze-

geld?

Zo ja, dan rest voor

verzamelaars

alleen nog een nostalgisch verlangen naar
een tijd die voorgoed voorbij is.

een rol,

licht ruimtegebrek. V/at beide gemeen
hebben is, dat ze inspelen op ontwikkelingen die de toekomst van het 'geschreven'
woord zullen bepalen. Jongeren ztjn hiermee al zo vertrouwd, dat zij er geen moeite mee zullen hebben. Ouderen zullen
veelal grote waarde hechten aan het tastbare of anderc gezegd: een boek of een archiefstuk in de hand voelt goed.

'Wordt

voor

hen het willen behouden van het nietdigitale woord een gevecht van Don Quichotte tegen de windmolens?

Hoe hebben de Waddinxveners honderd
jaar geleden aangekeken tegen de aansluiting van hun woonplaats op het telefoonnet? In feite ontstond ook toen een
spanningsveld tussen twee manieren van
communicatie: het doorgeven van het
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Ook onze vereniging heeft een stap naar
het digitale tijdperk gemaakt met haar
website en door aan haar leden te vragen
met hen te mogen communiceren via de
e-mail . Zal ooit ook ons tijdschrift alleen
maar digitaal te lezen zljn? Niemand kan

voorspellen wat zo'Ít immense cesuur
voor de vereniging en haar tijdschrift zou
betekenen.

De redactie

E,E,N

WADDINXVE,ENSE

FIRMA.PERFORATIE
M.V/. de Jong

Dit systeem van Sloper verspreidde zich over de gehele wereld en
kwam ook in Nederland tn zwang. Nederland behoorde tot de eerste landen die het
Engelse voorbeeld volgde. Bij circulaire
nummer 955 van 31 maart I875 bracht de

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

aanbieden.

minister van Financiën, die destijds de
posterijen beheerde, de daartoe verleende
vergunning onder de aandacht van de postambtenaren.

Ongeveer achthonderd Nederlandse be-

drijven hebben gebruik gemaakt van
postzegels met een firma-perforatie. Losse zegels met fïrma-perforaties werden in
het verleden vaak als bbschadigd beoordeeld en dus door veel postzegelverzamelaars helaas weggegooid. Nu zijn zegels
met deze gaatjes, vooral op firma-enveloppen geplakt, schaars en worden ze door
YeÍzamelaars gezocht.

aan derden.

De Engelsman Joseph Sloper kreeg in
1858 patent op een door hem uitgevonden
perforatiemachine. Met deze machine kon
men perforaties in de vorm van een letter
of beeldmerk in documenten aanbrengen.
Tien jaar later verleende de Britse overheid hq* toestemming om als enige persoon geperforeerde postzegels te mogen
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De afbeelding
toont een brieforuslag van Petrus
Regout, ruet

firma-perforatie
in de postzegel.
1) }Iet woord Perfins is afkomstig uit het Engels en staat voor PERForated INitials.
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Gebruik van perfïns bij de banken

Introductie van het gebruik van de perfïns in Nederland
Hoewel perfins vanaf 3l maart 1875 in

De Rotterdamsche Bank nam, voor wat het
gebruik van perfins betreft, een belangrij-

ke plaats in. Door de diverse vestigingen
werden in totaal 109 verschillende perfintypen gebruikt. Van deze 109 typen zljn er
96 met de letters N.B. V. en dertien met
de letters R.B.V. bekend.
Door de bank genomen vertonen de perforaties eenzelfde grondpatroon. Echter,
als men ze nauwkeurig bekijkt, merkt men
dat er tal van varianten bestaan. Iedere
variant wordt gekenmerkt door een eigenaardtge plaatsing van één of meer gaten.

Nederland waren toegel aten, is de vroegst
bekende perfin op een poststuk vier maanden later gedateerd. Het betreft een 5 cent
zegel van de uitgifte l8l2 met de afbeelding van Koning Willem III met de initialen P. R M op de briefomslag waarop het

afzenderstempel Petrus Regout / Glas &
Aardewerkfabrieken / Maastricht. De
brief is geadresseerd aan De Heeren Boissevain & Cie / Amsterdam. Op de postze'
gel staat als nummerstempell3. Het stempel bevat de volgende gegevens: 6 AUG
15 4A-8A.

Ook blijkt dat de perforaties op zegels die
van een bepaalde bankvestiging afkomstig zin, steeds dezelfde variant laten zien.

Het perrtn-apparaat van
een Rotterdamsche Bank
en hetzeWe apparaat met
de erbij behorende l/.^B. V

perftn.
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Daaruit valt te concluderen, dat verschillende vestigingen van de bank over een
eigen perfor atre- appar aat be schikten.
De Ro tterdamsche Bank die in 1863 werd
opgericht, fuseerde in LgLl met de eveneens in Rotterdam gevestigde Discontoen Administratiebank. De nieuwe combi-

natie kreeg de naam Rotterdamsche Bankvereeniging. Na 1947 werd het bankbe-

drijf weer gevoerd onder de oude naam
Rotterdamsche Bank tot aan de fusie
waaruit de AMRO Bank ontstond.
Vestigingen van de bank
Na de fusie van f9n werkte de Rotter-

ber 1920 gestegen tot 86. Daarbtj werden
niet meegerekend de correspondentieschappen die op verschillende plaatsen in
den lande zitdagen hielden. In Gouda werd
de firma Hoffman & Co., 'Kassiers en
Comm. In Uff.', gevestigd in de Minderbroedersteeg 6, overgenomen en zo ontstond ook in Gouda een vestiging van de
Ir/ ational e B ankv e re eni gin I .
De Nationale Bankvereeniging heeft echter maar kort bestaan. Al in 1929 werd er
een eind aan gemaakt. Alle kantoren werden door de moedermaatschapplj overgenomen en verder geëxploiteerd als vestigingen van de Rotterdamsche Bankver-

dams che B ankv ere eninging rn hoofd zaak

eeniging.

in drie plaatsen: in Rotterdam en Amsterdam met een bijbank in 's-Gravenhage.
Deze drie banken hadden enkele bijkantoren irr de stad zelf of in de omgeving. In
1916 werd besloten de activiteiten 'in de
provincie' uit te breiden en daartoe werd

In Gouda maakte de daar gevestigde Rot-

een dochtermaatschappij opgericht met de

naam I{ationale Bankvereeniging. Eind
L9I6 had de bank 34 vestigingen in de
provincie en dat aantal was per 31 decem-

terdarusche Bank gebruik van zegels met
de N.B. V. pertin. De N.B. V. firma-perfo-

raties werden gebruikt in de periode 1922
-1953. Behalve de Rotterdamsche Bank
gebruikte in Gouda ook de ^^/. V. Kaashandel-Maatschappij "GoLtda" postzegels,
die z|j van een perfin voorzag. In de peri-

ode I9II-1925 was dat K.M.G., in
periode 1925-1932KM G.

Achterkant van een op 21 augustus 1894 vanuit Gouda verzonden briefkaarÍ
met het firmastempel van de firnta Hoffmann & Co.
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In de woning rechts op de aJbeelding hield de Rotterdamsche Bank zitting.

De ieget ian 2 cenï

wtas bestem.d

ioor

de

ite*mingèn"

Gebruik van perfïns in Waddinxveen
Voor zover bekend werd er in Waddinxveen slechts door één bedrijf postzegels
met een perfin gebruikt. Op de hoek van
de Kerkweg-Oost en de Kanaalstraat, in
het rijtje waar ook het postkantoor gevestigd was, stond de woning waarin de
heer Wolters op gezette tijden zitttng
hield als coffespondent voor de Rotterdamsche Bank utt Gouda. Voor het verzenden van de post gebruikte hij postzegels die door het Goudse kantoor van de
bank voorzien waren van de N.B. V. perlin.
Na de fusie van de Rotterdamsche Bank
met de Amsterdamsche Bank rn 1964 tot
AMRO Bank werd een nieuw pand aan de
Passage betrokken, het huidige ABNAMRO kantoor.
Behalve de Ro tterdamsche Bankvereeniging als correspondentieschap was er ook
een Boerenleenbank gevestigd in V/addinxve en. 2) De

lezen NXVEEN en tevens is de V van de
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B

oerenleenbanken waren

2) De Boerenleenbank

van Waddinxveen
was een Raiffeisenbank.

hun activiteiten in Nederland begonnen

en in 1949 opgenomen in de Twentsche

aafi het eind van de negentiende eeuw in

Bank.

navolging van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die in 1864 in Duitsland de allereerste B oe renle enbank oprichtte.

Een aantal'grote' Waddinxveense industriële ondernemingen bankierde echter bij
in Gouda gevestigde banken. Zoals bij de
bank Weduwe Knox & Dortland die opgericht was in 1842 en in L952 overge gaan
naar de in L824 door Koning Willem I bU
Koninklryk Besluit opgerichte Nederlandsche Handel Maatschappij. Deze fuseerde in 1964 met de Twentsche Bank tot de
ABI'{. Een andere bank in Gouda was die
van T. Goedewagen & Zn., opgericht in
1849 en in 1964 overge gaan naar de in
l8l L opgerichte Amsterdamsche Bank,
die vervolgens in 199I fuseerde met de in
1863 opgerichte Rotterdamsche Bank tot
AMRO Bank. Een derde bank in Gouda
was M.J. Ogier & Co, opgericht in 1850

Zeldzaamheid
Tot nu toe heb ik één losse postzegel met
perfin, verzonden vanuit Waddinxveen,
kunnen traceren. Opmerkelijk is, dat geen
enkel Waddinxveens bedrljf gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid zljn postze-

gels te perforeren. Woonden en werkten
hier alleen maat eerlijke mensen of werd
de postzegelkas goed bewaakt?

In Gouda waren slechts twee bedrijven die
gebruik maakten van postzegels met hun
firma-perfins. De kantoren van de Rotterdamsche Bank rn Boskoop en in Alphen
aan den Rijn hadden, respectievelijk in de
periode 1922-1956 en 1922-1954, ieder
een N.B. V. perfin -apparaat Er waren in
beide plaatsen echter geen andere bedrijven die zich bedienden van geperforeerde
postzegels. Ter vergelijking: in Rotterdam
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waren er 189 en in Amsterdam 169 bedrijven die postzegels met hun eigen firma-perfin gebruikt hebben.
Vanaf \972 werden nieuwe perfins voor
het gebruik voor postzegels niet meer toegestaan en in 1986 werd het gebruik van

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

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

Emissie 1872 - Zevenhuizen, L999.
Jan L. Verhoeven, Catalogus van de
perfins van Nederland en OR,2e Editie
- oktober 2007.
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WADDINXYE EN AANGESLO TEN
OPHET TELEFOONNET
C.J. van Veen

In de eenentwintigste eeuw zijn

hier in verbinding met Gouda en daardoor
intercofirmun aal" gesprekken gevoerd met
Gouda. Burgemeester en Wethouders waren geheel onwetend van dit initiatief tot-

telefoon

en internet communicatiemiddelen waarvan bijna iedere burger gebruik maakt. Ze

zijn zulke vanzelfsprekendheden

geworden dat niemand erbij stilstaat dat beide
eens bijzonder waren. Ruim honderd jaar
geleden werd Waddinxveen op het telefoonnet aangesloten en dat ging toen niet
zonder slag of stoot.

dat zij van het 'voorlopig bestuur' op 9
maart een schrijven ontvingen. Hierin verzocht het bestuur aan de gemeenteraad
om jaarlijks honderd gulden bij te dragen
in de tot instandhouding en bediening van
het in Waddinxveen te vestigen Centraal
Bureau. Ook vroeg het vergunning voor

In 1881 werd in Amsterdam de Bell Telephoon Maatschappij opgericht en konden

het plaatsen van de nodige palen langs de
openb ate weg. Burgemeester en Wethouders wilden meer over dit initiatief weten
en gingen in gesprek met het voorlopig bestuur. In dit gesprek bleek dat er acht deelnemers waren en dat het Centraal Bureau

de inwoners van Amsterdam als eersten
lokaal bellen. Er waren slechts 49 telefoon-

toestellen op het net aangesloten. Twee
jaar later kwam er een - experimentele
interlokale verbinding tussen Amsterdam
en Haarlem tot stand. Het waren voorna-

melijk bedrijven die op het telefoonnet
waren aangesloten, want voor particulieren was een aansluiting te duur en bovendien weinig zinvol door het zeer beperkte
aantal aansluitingen. Daarbij kwam dat telefoneren een omslachtige handeling was.
Je moest de slinger van het toestel een paat
maal omdraaien, waarna je de hoorn van
de haak moest nemen. Je hoorde dan de
stem van een juffrouw van de centrale aan
wie je het nummer opgaf van diegene die
je wilde spreken. Als ze zet dat je kon beginnen, moest je de hoorn weer aan de
haak hangen en opnieuw aan de slinger
draaien en dan pas kreeg je degene die je
opbelde aan de telefoon.

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

fekÍoneren circa 1910
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Waddinxv e ens e b edrijv en zoals

dat van Jongenbttrger kregen

circa 1900 behoefte aan telefoon.
gevestigd zou worden bij Curinus Streng
aan de Kerkweg. De telefoonpalen zouden in overleg met de gemeente geplaatst
worden.
Met slechts acht deelnemers kon er geen
sprake zinvan algemeen gemeentebel ang,
aldus Burgemeester en Wethouders. En een
jaarlijkse bijdrage van honderd gulden was
daarmee van de baan. In principe mochten
de initiatiefnemers wel telefoonpalen plaat-

sen, maar alleen

in overleg met de ge-

meente.

Uit een brief van Jongenburger van 20 mer

kunnen we duidelijker opmaken wat het
plan van het voorlopig bestuur inhield. In
het Centraal Bureau (= het huis van Streng)
zou de Goudsche Telephoonmaatschappij

een publieke 'spreekcel' d.w.z. een telefooncel inrichten waarvan tegen betaling
van tien cent per gesprek van onbepaalde
duur gebruik gemaakt kon worden. Er was
dus geen sprake van een lokaal telefoon-

net. De telefoonpalen waren nodig voor
de verbinding van het Centraal Bureau
van Gouda met het woonhuis van Streng.
Dit eerste initiatief van Jongenburger en
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het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid die inhield dat het verzoek ingetrokken moest worden, omdat bU Koninklijk Besluit de aanyraagprocedure was
veranderd. Een merkwaardige late reactte, want op 10 februari van dat jaar had
de Directeur Generaal van het hoofdbe-

de zqnen is doodgebloed, want na de brief
van 20 mei vernemen we niets meer over

de'telefoongeleiding' Gouda-Waddinxveen.

Een nieuw initiatief
Werd de gemeenteraad in 1903 opnieuw
overvallen door een initiatief waaryan ze
geen weet had? Het heeft er alle schijn
van. In een schrijven van L2 februari stelden F.A. van der Torren, C. Jongenburger
en Ger. Alblas zich voor als het "voorloopig bestuur der alhier op te richten Telefoonmaatschappij". Zlj deelden mee dat

stuur der Posterijen en Telegraphie al aan
Burgemeester en \Wethouders laten weten
dat er in Waddinxveen een intercommunaal Rijkstelefoonbureau zou worden gevestigd. Hij kon evenwel niet zeggen
wanneer dat zou zljn.
Het jaar 1904 werd gekenmerkt door de
onderhandelingen met name over de inrichting van het Post en Telegraafkantoor
ten behoeve onder andere van een publieke telefooncel. De gemeente wilde zo min
mogelijk voor de kosten opdraaien. De
geraamde kosten bedroegen 2500 gulden
ten laste van de gemeente, maar daar stond
tegenover dat een deel van het gebouw ingehuurd zou worden voor maximaal 550
gulden per jaar met een looptijd van tien
jaar. Het touwtrekken tussen beide partijen duurde tot ver in 1905.
Intussen wilde men bij het ministerie een
lijst van gegadigden die een rechtstreekse

ze btj de Minister van Waterstaat, Handel
en Nuverheid concessie hadden aange-

vraagd voor de aanleg van een plaatselijk
telefoonnet. Maar deze had te kennen gegeven, dat dit door de gemeente gedaan
moest worden. Het voorlopig bestuur vroeg
dan ook of de gemeente deze aanyraag
wilde doen en als de concessie was verkregen deze aan het bestuur over te dragen.

Burgemeester en Wethouders wilden eerst
de namen van de potentiële abonnees weten voor ze een eventuele aafivraag zol
doen. Het voorlopig bestuur leverde hun
die: F.A. van der Torren, C. Jongenburger,
J.& G. Alblas, D. Bremmer jr., Gebr. De
Rooij, C. van der Hee, P.L. Laurusse, A.W.
van Lange, dokter H. Blanken, J. Berghuis, J. van Breggen, Ph. van der Breggen,

verbinding met het Rijkstelefoonbureel
wensten "opdat dadelijk de meest doelmatige richting van de lijn kunne worden
vastgesteld." Men vroeg ook aafi Burgemeester en Wethouders via openb are kennisgeving de telefoonaansluitingen in de
gemeente te promoten. Opvallend is dat
er minder gegadigden waren dan een jaar
eerder. De volgende bedrijven meldden
zich aan voor een telefoonaansluiting: firma J. en G. Alblas, A.W. de Lange, G.H.
Vermeulen, firma Gebr. de Rooij, firma
A. van der Loo enZoon, F.J. Modderkolk
en H. Dijs, firma H. Jongenburger enZoon,
firma van Schaik en Berghuis, P.L. Laurusse, mr. J. Molenaat, A. van Eeuwen en
firma K. van der Torren Jz.

Modderkolk &, Dijs, A. van der Loo &.
Zn, P. Herfst,L. van Erk, G.E. Streng. Dan
waren er nog drie 'voorwaardelijk': G. van
Otterloo, Boonstoppel & Co en mevrouw
V/ed. G. van Lange.
Het aantal van twintig moet voor gemeenteraad voldoende geweest ztjn om op 8
juni bij Hare Majesteit de Koningin vergunnin g aan te vragen voor de aanleg van

een telefoonnet. Ze had de initiatiefnemers wel laten weten dat de eventueel
verleende concessie niet aan hen zou worden overgedragen.

Aansluiting op het Rijkstelefoonnet
Op 5 september 1905 ontvingen Burge-

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

meester en Wethouders een schrijven van
de Minster van Waterstaat, Handel en Nij47

ffiffi

:..:,.:
;,

.:,

lffi ilffi ilffi .ff1ffi ffi

,,:.

ff'fi.ffi

ffi.ffiffi:.1,,,,...:.,1 ffiiffi1.,.1,:,,.,...ffi;ffi:.....,..i.m

W*u é*/;ée"

[tffiffiffiti

zír.-"?,-é*

*ffi*;,#*

ff"12
/,
-eí.d €/e-{.F ?raff c*,
.1
,h, - éí
vlà

,t

/r
"'/

Schrijven van de Mínister van
"t**:'-'"\
irfii.X-t-)

in wordt meegedeeld dat op
foonnet wordt aange sloten.

-48-

lt

septem-

., . lÀE§ilrUÈffiilil(4íEffi.
.rqf+Si*I* q:g+ q{t&a1u*,,es
H[.:.'.4.----ffilX** **g.l.i.ml.i.

,t. grfi -',

{..ffi
1,,,'1.. .r,

.+.,.*iï..',.m*W*

rï}ffi#til[@

'
!s*&r*rtr*mhmgq,

i*

f

... .ffi,*l,':':,:',,s]

Àl,blngi

.*#.*fi,r,,ffi.I},È$k*S,*;:'l':''.:'',,,,
,Ë *:'

'irttmnr

il* * tÏ*

,

,,,....i.:.'..'.

::i'::

.

§,6[r,.,'.6",.,.,$,;;

"

m,

g,,*

,,,',,*rl
.'.''r..r..

.',: . 1,,:

.$'

,.

,:::':

,*i.E
r::

r::::.:.i::i:

...,,,&m'

..ff.$

t{*r {fi,

::,:,:i::ti,i

.*.t

,....*t

Beurrmef,...,
".",,ffi5tr-,
-}ansenhurgw},
§erntnt*

$

*.,...,.
[.lj......'l#*"
#Ëf#$ffi*-* ïfi, ur ffi-tíe

[{ffi-fi
ffi
:::
:*.$
.iii.if*
.;.i.*,

Is:,:' P*pr*rÍ*br.

' '. ':'

t-'

....r....'

:,',,.

;-,e
..i,'..

*i#ffi.§h*f{}'*ltxrÍx"

ffi,:X***l.,,,,m- r,*i'l,,n#,, P*pi*r*
,,.*s:hri,'.,.'fi".x...,',S,uhU0r18,
*i.,i'Il.n,, x;i;i.,,

l*
ffi.

fsbr.

in rsli

tort.-1{

Iat-'§ Pà6td{í#, wr 3 -: 4!,

at*a,lr* tm *v*nt*gelemfahr,

,il

ru,,

?S

-*--raxËhm.mtluor;

,

$lhilw;

HrrtrtÏ,

*l:ffit:...:.f .:lïilr:sr$::.lt.ffil

@p
t*-

ta.i- nn. b*

.'l'rum.il."ffigi'

"

,,§6**utn.,

ï&r$§,n*;

.,.

:

,rdG Ëchooac

*is,i$ Erre*ffi|:; ,#,gxlr,.r ïr§*fh"

l ,ffi**I*glrugffu*utqqr- .'
ffiI$ffi; i,,
. ffi
i
* g,f*r ffi*n,fd,*#Xg,ttuaf

.,.-

,,.,,',

,,,i,

,&1r,,,

,

4,

i

.i ...ry.ii,. .i* ffiouh*I;.

iltx

,

,ffi

.r..,,

{'i3....,'.

, ,,i

,,

gf,*,

{i*hr.- **#*, X#*erk-"

ftI}

*r***nrii.

**n**t & ffi*ilïffih*Isr S8* T*,
: 7:, :: #
S[*#,lrtw+rrb*Ifx*r.:;,:,::: .,
bmtÍ*lr*", vfh" tËre§*
ffi mtu*
,.

xt'r,ea ën:,',..,6**n**tgffsxr,i.,

il***&& L, flr f&. -HG;tffi,
,fra: *o ,:;t*auls@rtitkffi* Jxxia, # ,.#*:; ,,ffi*lx; F" ,,
il
§f* ieïf&'Hffi.; sË,*r weg, , "*
tí ***r* Ï-sil§. *r*ch. ílilsu*
fre![nhr;,' *rdrh Sí$* ft$t,
J*xgpad.
fií'r$*rBt.,,,;,ïldssl*,1 *{ rft;, *tqËI*
, **:,nil tx*àil k#;,ffiirr. ;, ffi*dd,nrs,
t*xv*
ï.q*x§, I,,;,': . ,rxa" I*:
,

§tt
"
',

effi
::.':

I.ffi
,

trrcrmgsr*8ry,§r,**§nhr*r YËh"
L.,,Trrm*trt*r & fl*"u,. pgg*rdkcde-

I4 Illtenml' ,r$*tr** S§ *xfnuv.

ffi

ImI*r*,

6ryÍ6!'r ërt,*,**rfiw*,rËmffi- &,r& xn r ,l,Yrt'

ry6,61ryfl,

Fragment uit het teleÍoonboek van

l9l5:

verheid waarin hij meedeelde' , dat er een
interlokaal'Rijkstelefoonbureef in Waddinxveen werd gevestigd , dat met ingang
van 11 september voor het algemeen verkeer zon worden opengesteld. Met de
vestiging van dit kantoor in het postkantoor konden de gegadigden op het rijkstelefoonnet worden aangesloten. Uit de archiefstukken blijkt nergens wanneer dat
laatste is gebeurd, maaÍ zeker is dat er in
september nog onderhandeld werd tussen
Burgemeester en Wethouders en de inspecteur der Posterrjen en Telegraphie
over de aanpassing van het postkantoor.
Fa. A. van der Loo, meubelfabrikant, viel
de eer te beurt om als telefoonnummer 1
te krijgen, gevolgd door de meubelfabriek
van F.J. Modderkolk en H. Dijs met 2.
Hotel- en Café-Restauranthouder G.H.
Vermeulen was bereikbaar met nr. 3.
Telefoonboek 1915
In l9L5 gaf het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een naamlijst uit van
alle abonnees die op het rijksnet voor telefonie in Nederland waren aangesloten.
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de aansluitingen in Waddinxveen

Dat de namen van alle aangeslotenen in
één boek konden worden opgenomen is
veelzeggend voor de ffage groei van belangstellenden. In Waddinxveen waren in
dat jaar 34 aansluitingen. Het waren op
een enkele uttzondering na allemaal bedrijven, waarmee Waddinxveen niet afweek van de landelijke trend.
Van het telefoonboek uit L9L5 is een facsimile-uitgave verschenen die een aardtg
inkijkje in de lokale geschiedenis geeft.
Niet alleen van Waddinxveen, maar ook
van de omgeving. Hopelijk komt iemand
ertoe om de latere telefoonboeken naast
de uitgave van L9I5 te leggen, zodat we
onder andere te weten komen wanneer
'particulieren' van het medium telefoon
gebruik gingen maken.
Bronnen:
SAMH archief gem. Waddinxveen ac
637 inv.nrs J9,80, L016, 1077, 1078.
Naamlijst voor den Telefoondienst. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der
Posterijen en Telegrafie. Januari I9l5;
facsimile-uitgave, L996.
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VAN WAAR DIE NAAMOO'
C.J. van Veen

In de rubriek

'Van waar die naam. ..'

wordt regelmatig de naam van een huis of
een straat verklaard die te maken heeft
met de geschiedenis van Waddinxveen.
Deze keer betreft het de Beijerincklaan.

Eind I9l0 was de reconstructie bij

de

Tweede Bloksweg bijna voltooid en de
gemeenteraad moest de namen voor de
nieuwe autoweg en de westelijke landbouwweg vaststellen. In de raadsvergadering van 9 december stelden Burgemees-

jaren zesttg van de vorige eeuw werd

ter en Wethouders voor de westelijke land-

parallel aan de Tweede Bloksweg een
autoweg aangelegd die dienst zou gaan
doen als uitvalsweg van Waddinxveen
naar Den Haag. In 1968 deed de chef van

bouwweg Willem IJsermanweg te noemen en de autoweg Nicolaus Gnephoekweg. Beide historische namen. Het voorstel vond geen genade in de ogen van de
raadsleden. ZLj vonden het veel te moeilijke namen. Een kwestie van gewenning
vond de burgemeester, maar het voorstel
van ztjn college sneuvelde toch groten-

In

de

de afdeling algemene zaken van de gemeente aan Burgemeester en Wethouders
een voorstel voor een naam van deze weg.
Hij achtte het namelijk van belang tijdig
een passende naam voor deze weg te bedenken "opdat deze naam kan inburgeren
en in de coffespondentie kan worden
gebruikt.". Te denken viel aan: Haagweg,
Haagseweg, Haagsebaan, Forensenbaan.
Of aan namen in de meer recreatieve sfeer:
Groenezoom(-weg), Groene Randweg,
Tuindorplaan. Als 'eerbetoon' aan de provincie Zurd-Holland voor haar medewerking aan de uitvoering van het project kwamen de namen Zuid-Hollandbaan en Mr.
J. Klaaseszlaan in aanmerking. Onderaafi
het stuk lezen we: "Besluit: dit moet tot
later tijdstip worden aangehouden" en
"afged aan, naar archief '.

deels. Het voorstel dat raadslid P.C.C. van

Vloten fiaar voren bracht, werd evenwel
door alle raadsleden gesteund: de autoweg de naam Beijerincklaan en de weste-

lijke randweg de naam lJsermanweg, beide zonder voornamen. Ook de burgemeester kon ztch met de namen verenigen, offi-

dat beide met de historie van Waddinxveen verbonden waren.

Wie was Beijerinck? Hij werd op 4 december 1800 in Lent bU Nijmegen geboren en kreeg de namen Jan Anne. Zijn vader was Inspecteur van Waterstaat zoals
veel van zrjn familieleden daarbij werk-

Dit naambordje en de paal zijn bij de reconstructie van de weg verwijderd.
(foro: T. de Kruijf)
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Medaillon met portret van
Jan Anne Beijerinck
( p articuliere c olle ctie )

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

zaam waren en Jan Anne zou die traditie
voortzetten. Door het vroegtijdig overlijden van ztjn vader miste ztjn moeder de
financiële middelen om hem een wetenschappelijke opleiding te laten volgen. Hij
werd opgeleid door twee ooms. Nadat hij
in 1825 was geslaagd voor het ingenieursexamen, werd hij een jaar later belast onder andere met de voorbereidingen van de
droogmaking van de Zurdplas. Vanaf 1833
tot 1840, toen de Zutdplas werd drooggelegd, was hU als enige ingenieur daarbij

geschiedenis vastgelegd in een straatnaam.

betrokken. De naam van J.A. Beijerinck
kom je bU veel waterstaatswerken in Nederland tegen. Zo is zijn naam verbonden
met de voorbereidende werkzaamheden

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

van de drooglegging van het Haarlemmermeer waarvoor hij drie stoomgemalen

:

heeft ontwo{pen die daaÍna onder zljn toeztcht zljn gebouwd. Het gemaal Cruquius

naam
51

EE,N RELATIEGESCHENK
C.J. van Veen

provincie van Nederland en bevat de naam
van het bedrijf dat de kalender bij drukker

Iedereen kent ze wel, de relatiegeschenken van bedrijven zoals asbokken, zakagenda's of sleutelhangers. Een 'geliefd'
relatiegeschenk aan het einde van een
jaar is een kalender die vaak met oudpapier verdwijnt. Kort geleden kreeg het

L. Querido in Oegstgeest heeft besteld. Voor zoyer niets nieuws. Maar wat

Fa.

Historisch Genootschap evenwel een oude kalender die historische waarde heeft.

de kalender uniek maakt, is dat op de
achterztjde van elk maandblad een provinciekaart is afgedrukt en dat hij vier ingevoegde bladen met foto's van het op de

In

L962 komt een b4zondere kalender op

bedrijf bevat. De in die jaren bekende pro-

de markt: Atlas kalender van l{ederland.
Elk blad van de maand is gewijd aan een

motor van het toerisme, dr. L. van Egeraat,
is enthousiast over deze uitgave met pro-

voorzijde van de kalenderkaarten genoemd

Atlas kalender van
Il/ederland.

(collectie HGW)
52

vinciekaarten van 'Kompas' en doet een
aanbeveling hoewel, zo schrijft hij, het
niet rn ztjn hjn ligt "om reclame te maken
voor wat ook."
De kalender die voor mij ligt, is een relatiegeschenk van Bouwmaterialenhandel
T. de Waardt N.V. in Waddinxveen. Het
bedrijf is dan gevestigd aan de Noordkade
nr. 155, opgericht door Teun de Waardt.
Teun, die in L929 in Ouderkerk aan de
IJssel is geboren, is, voordat hij zrch aan
de Noordkade vestigt, schipper en vervoert zand en grind voor meerdere aannemers met ztjn eigen schip de 'Taling'.
Velen herinneren zich nog de twe e zand'
trechters en de cementsilo aan de oever
van de Gouwe. Over de Noordkade stroom-

de altijd water dat uit de zandtrechters
lekte. Alle bouwmaterialen werden per
schip aangevoerd. Later verplaatste het

bedrijf zich naaÍ de Staringlaan, waar het

in

1994 overging naar Raab Karcher.
Interessant zrjn de vier ingevoegde bladen met foto's die een summier beeld van
'Waardt
geven. De eerhet bedrijf van De
wauitgebreide
het
die
tijd
toont
voor
ste
genpark, de volgende de aanvoer van de
materialen per schip, de derde - de meest
interessante

- de fabricage

van metsel- en

stukadoorsspecie en tenslotte de verlading van de producten op de vrachtwagens. Alle suggereren dat De Waardt een
modern, dynamisch bedrijf is.
Fa. L. Querido moet voor veel andere bedrijven zo'n kalender hebben uitgegeven,
die in 1963 gevolgd werd door een toeristenkalender, in 1964 en 1965 door een
landenserie en in L966 als afsluiting door
de wereldatlaskalender. Of De Waardt
ook de vervolgseries heeft besteld, is niet
bekend.

Het bedrijf van De Waardt aan de I'{oordkade, 1962. (Collectie HGW)

-53

AR

CHIE

KKE,LIN GE,N

F S PRO

C. Verlooij

In de 21 jaar dat P.A. Troost burgemeester
van Waddinxveen is geweest, zijn er ontelbare brieven op zijn bureau terechtgekomen. Vervelende brieven, saaie ambtelijke brieven, verzoekschriften, anonieme
roddelbrieven, smeekbedes, enz. Ze zijn te
lezen in het Streekarchief Midden Holland te Gouda. Een bijzondere brief is
deze van boer G. Uitbeijerse.
Waddingsveen, 6
Edelachtbare

Mei 1930

!

Ondergetekende yerzoekt hiermede of gtj

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

sprong. Waar wij met zin zevenen aan te
pas kwamen om er weer uit te trekken en
toen rilde het beest nog van angst en dat
alles onder melktijd als wij tijd zoo nodig

hebben.

Ik vind het verschrikkelijk

als

men midden op zrjn eigendom met levensgevaar moet melken wegens de baldadig-

heid en plaagzucht van een vliegenier
want het is pas gedaan verleden jaar heeft
hij te Ouderkerk ald IJssel een schoorsteen afgevlogen en ik meen van hier aan
de Brug nog een paard zoo laten schrikken dat het met wagen en al in de sloot

ging. Nu mijnheer de Burgemeester als
gij er iets aafi doen kunt doe het dan als u
blief hij kwam uit het Noorden en vloog
naaÍ het Zurden dus aan Schiphol zullen
ze wel weten welke vliegenier het geweest
is, dus dat ze hem daar op het roekeloze

van zljnhandelwijze kunnen wij zen en bij
herhaling ontslaan. Ze zullen naar een
Burgemeester eer luisteren als naar een
gewone boer daarom heb ik mij tot u gewend als hoofd onzer gemeente hopende
op uwe medewerking.

Een postvliegruig van de
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KLM uit circa 1930

ONTSPROTEN AAN DE EANTASIE?
C.J. van Veen

Iedere keer als u het louartaalblad van onze vereniging ontvangt, ziet u op de omslag de afbeelding van de oude kerk die
aan de Kerkstraat in het 'oude dorp'heeft
gestaan en die in 1838 is afgebroken. Het
is een tekening van Anna C. Brouwer van
circa IB00 die opgenomen is in het bekende werk van L. van Ollefrn en R. Bakker 'De lVederlandsche stad- en dorpbeschrijver' . Algemeen wordt aangenomen
dat deze tekening de enige, enigszins betrouwbare afteelding van de dorpskerk is.
Maar er is nog een tweede tekening van

de dorpskerk bekend die toegeschreven
wordt aan Jacobus Stellingwerf. De vraag
is.' hoe betrouwbaar is deze afteelding
van de kerk uit het begin van de achttiende eeuw en heeft Jacobus StellingwerÍ
deze wel gemaakt?
Topografïsche tekeningen
In de zeventiende eeuw werden al veel topografische tekeningen en prenten vervaardigd, maar de achttiende eeuw vormde in dezen een hoogtepunt. Bekende namen als Jan de Beijer, Abraham de Haen,
Cornelis Pronk en Paulus van Liender zqn
met de prentkunst verbonden. Hun tekeningen munten uit door topograflsche nauwkeurigheid. Zelfs zo dat, wanneer een gebouw in de toestand van een paar eeuwen

geleden teruggebracht moet worden, ze
gebruikt worden bij het maken van de restauratieplannen. Kunnen wlj dat ook van

de aan Jacobus Stellingwerf toegeschreven tekening van de oude kerk van V/addinxveen zeggen?

Vooral door zrjn tweede huwelijk in 1723
met Antonina Houbraken kwam hij in artistieke kringen terecht. Antonina was namelijk de dochter van de bekende schilder, etser en auteur Arnold Houbraken
( 1660 -ll19) . Zlj bekwaamde zrch al
vroeg in de teken- en schilderkunst. Haar
broer Jacobus maakte naam als graveur
van portretten en boekillustraties. Chris-

tina, haar zuster die eveneens tekende,
was getrouwd met de schilder Anthony
Elliger, bekend om zrjn plafondschilderingen. Kortoffi, een zeet artistiek milieu
waarvan Jacobus Stellingwerf ongetwijfeld iets meegekregen moet hebben. Ook
het culturele klimaat van Amsterdam
waar hij zijn hele leven gewoond heeft en
waar hlj in L727 begraven werd, moet
invloed op hem gehad hebben.
Jacobus Stellingerwerf was van beroep
goudsmid. Circ a L722 begon hij in opdracht
van Mattheus Brouërius van Nidek tekeningen te vervaardigen. Deze laatste verzamelde van her en der afbeeldingen van
gebouwen en gebouwencomplexen of liet

er schetsen van maken die Stellingwerf
over het algemeen vnj nauwkeurig kopieerde. De betrouwbaarheid van wat sommige leveranciers aanleverden als ook die
van veÍzamelde oudere voorbeelden liet
veel te wensen over. Stellingwerf voerde
de opdracht van Brouërius van Nidek uit
zonder zich te bekommeren om de echtheidsvruag. Zo maakte hij een tekening
van het dorp Rossum die echter het huis

Boelenham

bij Hemmen

voorstelt. Hij

heeft dat huis niet naar de natuur getekend

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

maar simpelweg een kopergravure uit
'Meisner's Schatzkàstlein' uit circa 1620
gekopieerd.

In of kort na 1125 begon Jacobus Stellingwerf voor de Amsterdamse lakenkoopman Andries Schoemaker te tekerleïr. Deze was vaak op reis. Onderweg
verzamelde hij gegevens uit boeken en

plaatselijke geschriften, maar tekende
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ook op wat hij van vrienden en mensen

van Waddinxveen voor Schoemaker

die ter plaatse bekend waren, hoorde. Daar
maakte h1j in een kinderlijke stljl tekenin-

gemaakt. De tekenaar is niet - zoals in het
voorgaande gebleken is zelf in Wad-

gen bij die hij zelf echter niet goed genoeg vond. Daarom schakelde hij Stellingwerf in die een deel van zrjn tekeningetjes
nauwkeurig overtekende. Het resultaat was
in artistiek opzicht veel beter, maar de voorstelling klopte meestal niet met de werkelijkheid. De fantasie voerde de boventoon.

dinxveen geweest om de kerk in ogenschouw te nemen, maar heeft deze gekopieerd naar een bestaande tekening. De
yraag is of we de maker van die bestaan-

is

de tekening kunnen achterhalen. We weten

dat de reislustige Schoemaker vaak vergezeld werd door Abraham de Haen en
Cornelis Pronk. Zo retsden ze rn L732 gedrieën door Overij ssel, Drente en Friesland. Een van hen moet de tekening gemaakt hebben. Om de Yraag te beantwoorden is het belangruk alle tekeningen
te raadplegen die zrjn opgenomen in
Schoemaker's manuscript'Beschryving
en afbeelding der steeden dorpen gehugten aadelyke en andere gebouwen in
Zuyt-Holland een aankleving van dien
t. . .l' . Als we ons beperken tot de dorpen
in de omgeving van Waddinxveen dan
zljn met ztjn signatuur A.S. tekeningen

Signatuur
Aan de hand van de signatuur die in de
ruimte voor een onderschrift onder de
tekening staat, kunnen we vaststellen
voor wie Stellingwerf de tekening maakte. Onder de tekeningen die hij in opdracht van Brouërius van Nidek maakte,
staat de eigen signatuur van Jacobus Stel-

lingwerf: JSt. Schoemaker schreef onder
de in zrjn opdracht gemaakte tekeningen
J:S: of J.S.. Op grond hiervan kunnen we
vaststellen dat de tekening van de kerk
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had hU immers de hulp ingeroepen van
Jacobus Stellingwerf. De tekeningen die
De Haen en Pronk maakten van plaatsen
uit de omgeving van Waddinxveen en die
in het manuscript van Schoemaker ztjn
opgenomen, ztjn van een latere datum:
Middelburg (1730), Gouda (1133), Haastrecht (17 33).

opgenomen van Bodegraven, Zwammer-

dam, Alphen, Boskoop, Moordrecht,
Gouderak en Moerkapelle, alle gemaakt
tussen de jaren L125-1729. De tekeningen

van Alphen, Boskoop, Moordrecht, Gouderak en Moerkapelle zrjn alle vijf van
het jaar 1729. Het ligt voor de hand dat hij
in dat jaar op zrjn reis door die plaatsen
ook de tekening van de kerk van Waddinxveen heeft gemaakt. Hij heeft deze teke-

ning noch een bewerkte kopie

in

We kunnen ons aansluiten bij de opvatting
die de conservator afd. Topografie van het
Rijksbureau voor kunsthistorische docu-

zljn

mentatie over de tekening geeft toen hij

manuscript opgenomen, zodat het exemplaar dat in particulier bezit is, als losse
tekening een unicum is.
Dat de tekening niet gemaakt is naar een
schets van De Haen

of Pronk, heeft

deze rn L990 ter beoordeling voorgelegd
kreeg: ze hoeft "geen echte weergave van
Waddinxveen te zt1n", waï]t"Deze tekenaar
(= Stellingwerf) heeft in kunsthistorische
kringen een slechte naam wat betreft de topografische betrouwbaarheid van zljn onderwe{pen. In het grootste deel van de vele

te

maken met de 'echtheid' van de afbeelding. De kerk heeft er zo niet tttgezien,
wat we weten als we de tekening vergelijken met die van Anna Brouwer uit crÍca
1800. De schetsen van De Haen en van
Pronk waren topografisch zeeÍ betrouw-

honderden tekeningen, die ik in de loop
van de jaren van hem gezíen heb, bleken
de uitbeeldingen van de plaatsen en gebou-

wen niet te kloppen, en naar we moeten
aannemen volledig op fantasie te berusteÍl."

baar terwijl de tekeningen en schetsjes die
Schoemaker maakte uiterst kinderlijk en
onbeholpen ztjn. Om er iets van te maken
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De tekenaar
De conservator ging er in 1990 zonder
meer vanuit dat de tekening door Jacobus
Stellingwerf is gemaakt op grond van de

jes van Schoemaker. De tekenifig zou gemaakt kunnen zin in 1729 naar aanleiding van een reis van Schoemaker in de

signatuur J.S. onder de tekening. Hij heeft

jes maakte van Alphen, Boskoop, Moerkapelle Moordrecht en Gouderak. Wie
van beiden de nu bekende tekening van
de kerk van Waddinxveen gemaakt heeft,
zullen we waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen vaststellen.

gelijk als de tekening gemaakt is tussen
1125 en 1727, het sterfj aar van Jacobus
Stellingwerf. Maar er is een tweede moge-

lijkheid, namelijk dat de tekening

ge-

maakt is door ztjn vrouw Antonina Houbraken. Na de dood van haar man bleef
zij voor Andries Schoemaker diens schetsen (na)tekenen waarbij ze soms met de
letters van haar mans naam ondertekende.
Ook haar tekeningen ztjn onbetrouwbaar,
omdat deze eveneens berusten op schets-

Glasschildering in
het raam van de
kerkzaal in de
pastorie van de
geloofs gemeenschap

Sr. Victor
(foto: C.J. van Veen)
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regio van Waddinxveen waarbij hU schets-

Een tweede tekening van het dorp
Er is in opdracht van Schoemaker nog een
tweede tekening van Waddinxveen gemaakt

en wel een dorpsgezicht Waarschijnlijk
heeft ook hieraan een schets van Schoe-

maker ten grondslag gelegen. Als we de

voorstelling bekijken dan zien we niets
dat aan Waddinxveen begin achttiende
eeuw doet denken. Dat kan ook niet want
ze berust geheel op fantasie. Opvallend is
dat ook deze tekening niet in het manuscript van Schoemaker is opgenomen zodat deze losse tekening vooralsnog als
een unicum beschouwd kan worden. Een
intrigerende yraag is waarom in het manuscript geen tekeningen van Waddinxveen
zljn opgenomen terwijl ze wel voorhanden waren. Van omliggende plaatsen als
Boskoop, Reeuwijk, Middelburg, Gouda,
Moordrecht, Moerkapelle en Benthutzen
staan wel al dan niet betrouwbare tekeningen in het manuscript. Hurze Souburgh
zou toch een mooi, fantasierijk prentje
opgeleverd hebben? Is et misschien ook
hiervan een losse prent in omloop geweest en nu in particulier bezit?
Nog meer fantasie
In de ramen van de kerkzaal van de pastorie van de St. Victorkerk bevinden zich in
het bovenstuk ovalen met glasschilderingen, gevat in glas in lood. Een van de voorstellingen bestaat uit de afbeelding van
een ker§e met houten, rietgedekte boerenhuisjes. De eerste keer dat ik ze zag,
werd mij verteld dat het afgebeelde kerk-

je de vroegere

middeleeuwse, katholieke
kerk van Waddinxveen was. Daar is niets
van waar. De schildering in het ovaal maakt

deel uit van een serie van vijf sterk geromantiseerde voorstellingen van dorp en
stad in vroegere eeuwen. In het werk van
Adries Schoemaker zoudefi ze zeker niet
uit de toon zijn gevallen. Voorlopig moeten we het erop houden dat de tekening
van Anna C. Brouwer uit circa 1800 de
meest betrouwbare voorstelling van de
oudste kerk van V/addinxveen is.

Bronnen:
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BEWAREN OF NIET?
C.J. van Veen

Ouderen onder ons herinneren ztch nog
goed hoe in de jaren vijftig van de vorige
eeuw ons do.p een bloeiend verenigings-

leven kende. Op elk terrein was er wel
een vereniging, gescheiden naat geloofsrichting. Het was bijna ondenkbaar, dat
men lid was van een vereniging buiten eigen kring. Dat gold met name voor de
katholieke bevolkingsgroep die zrch na
1853 steeds duidelijker manifesteerde. In

dat jaar kreeg ons land namelijk weer bisschoppen, wat bekend staat als het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie. Landehjk, maar ook in \il/addinxveen, leidde dat

tot protest dat we kennen als de Aprilbeweging. Vanaf dat moment nam in ons
land de verzurhng sterk toe: elke geloofsrichting creëerde haar eigen voorzieningen zowel op kerkelijk als maatschappe-

lijk
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gebied.
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Onlangs kreeg ik twee briefies die hiervan getuigen. Beide dateren uit l9ll . Ze
zrjn getekend door M.B. Boekhorst. Hij
was penningmeester van de R.K. Geitenfokvereniging te Waddinxveen. Voor zo-

Hoe ze daar terecht gekomen zrjn, is niet
bekend. Voor hetzelfde geld waren ze in
de prullenbak verdwenen. Hiermee geven
we het dilemma aafi waarmee iedereen bij
het opruimen van oude spullen en papie-

ver ik weet zLJn deze briefies de enige
resten van wat er van deze rooms-katholieke vereniging is overgebleven. Maar ze
zrjn wel de stille getuigen van hoe sterk
de verzuthng in die jaren in de samenleving was doorgedrongen.
Nog in een ander opzicht zin de twee
briefjes interessant. Ze doken bij toeval
op bij het opruimen van oude papieren.

ren te maken heeft: wat bewaren we en
wat niet? Wie had ooit gedacht dat twee
'onbeduidende' papiertjes zo illustratief
zouden zin voor een tijdperk dat voor
goed voorbij is?
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