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Redactioneel
Er waren tijden dat de kerk in Waddinxveen een bijna alles bepalende rol speelde. Dat heeft zijn weerslag
in de artikelen die in dit blad worden gepubliceerd.
De eerste bijdrage is geschreven door uw hoofdredacteur en gaat over de onrustige periode (1935-1940)
waarin dominee Vroegindeweij in zijn streven om te komen tot een hervormde school en door zijn persoonlijk
gedrag de zaak op de spits dreef en zo tweespalt veroorzaakte binnen de kerkelijke en burgergemeente van
Waddinxveen. In dit eerste deel komt de aanloop naar en de oprichting van de Hervormde Schoolvereniging
aan de orde.
In hun tweede bijdrage over dit onderwerp beschrijven Rob Kempkes en Luit Bloem de geschiedenis van
Kempkes Meubelfabrieken van 1945 tot het faillissement in 1984. Een bewogen geschiedenis waarin
duidelijk wordt dat innovatie, kwaliteit en handelsgeest weliswaar voorwaarden zijn voor succes maar
daarop geen garantie bieden.
De derde bijdrage gaat weer over een kerk. Op 1 september 2015 hield dr. Tjaard Barnard in de remonstrantse kerk aan de Zuidkade een lezing over vierhonderd jaar vrijzinnigheid in Waddinxveen. Die lezing
vormde de inleiding voor de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Remonstranten in Waddinxveen
door de eeuwen heen geschreven door W.H. Moelker. Ruud van den Bosch schrijft hierover.
De laatste bijdrage van Adri den Boer gaat over de geschiedenis van de gevelsteen die was ingemetseld
in de eerste gereformeerde kerk van Waddinxveen, die aan de Kerkweg-West, naast de oude begraafplaats.
Die gevelsteen ligt overigens in het archief in de Ontmoetingskerk.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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De Brugkerk ongeveer 1935.

Kerkelijke onrust aan de Gouwe(1)

‘De oprichting van een Hervormde schoolvereeniging’1
Piet Smit

In 2014 bestond de Immanuelkerk vijftig jaar. Luit Bloem schreef over de
bouwgeschiedenis ervan een artikel2. De ondertitel van zijn bijdrage, ‘Een
eigen kerkgebouw voor de vereniging ‘Wet en Evangelie’, intrigeerde mij als
import-Waddinxvener. Een aparte kerk voor een vereniging? Hoe zat dat?
Er was onrust in de Hervormde Gemeente van
Waddinxveen. De predikant, dominee Leen
Vroegindeweij, keerde in 1940 na een halfjaar
ziekteverlof gevolgd door twee jaar schorsing terug
naar zijn gemeente. Een deel van de gemeenteleden vond dat prima, een ander deel was van
mening dat de aanleiding van de schorsing hem
ongeschikt maakte om in Waddinxveen als voorganger verder te gaan. Bovendien vond een deel
van de gemeenteleden dat hij in zijn prediking
onvoldoende recht deed aan de betekenis van het
Evangelie.
Voorts werd zijn rol bij de totstandkoming van een
1
2

Hervormde Kerkbode van zaterdag 28 maart 1936
Het dorp Waddinxveen, jaargang 22 editie 4, december 2014

Hervormde Schoolvereniging (naast een toen al
ongeveer zeventig jaar bestaande vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs), om het
eufemistisch te zeggen, niet door iedereen gewaardeerd. En of dat nog niet genoeg was, verweet een
deel van de gemeenteleden hem dat hij tweespalt
had veroorzaakt in de burgerlijke gemeente van
Waddinxveen.
De latere oprichters van de vereniging ‘Wet en
Evangelie’ constateerden in een brief van begin
november 1940 waarin zij de hierboven genoemde
situatie schetsten:
“De feitelijke toestand is nu deze: De gemeente is
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gescheurd; velen willen niet
meer naar de kerk, anderen
bezoeken de godsdienstoefeningen in naburige gemeenten
of ander kerkverband. Dit alles
maakt de breuk grooter.”3
In deze brief peilden zij vervolgens de behoefte om binnen
de kaders van de Hervormde
Kerk eigen kerkdiensten te
houden om zo in Waddinxveen weer een hervormd
tehuis te bieden aan hen die
zich niet meer thuis voelden bij
voorganger Vroegindeweij. De
belangstelling was kennelijk
voldoende om op 9 december
1940 tot oprichting van de
vereniging ‘Wet en Evangelie’
over te gaan4.

Opzet

Vier dominees Vroegindeweij,
v.l.n.r. Leen, Wout, Willem en
Arend. Rechts staat de oudste
kleinzoon van Willem, Wim.
Bron: De domineesfamilie (1)
Vroegindeweij door A.J. Terlouw
in Oude Paden december 2003

Ik ga in drie artikelen in op de
omstandigheden die hebben
geleid tot de oprichting van
voornoemde vereniging. In deze bijdrage beschrijf
ik de aanloop naar de oprichting van de Hervormde Schoolvereniging op 30 maart 1936 en schets
ik de hoofdrolspeler dominee Leen Vroegindeweij.
In deel twee gaat het over ‘het gevecht’ om de realisatie van een hervormde school en de diepe wonden die dit veroorzaakte. Als laatste ga ik in op de
perikelen rond de schorsing van dominee Vroegindeweij. Ik laat de theologie en de kerkgeschiedenis
graag over aan de vakmensen, tenzij informatie
over die gebieden relevant is voor een goed begrip
van de situatie. Niet alle lezers zijn immers thuis in
de achtergronden van het protestantisme.

Leen Vroegindeweij
De hoofdrolspeler in deze geschiedenis is Leen
Vroegindeweij. Hij zag op 10 januari 1901 in Middelharnis het levenslicht. In 1928 rondde hij zijn
predikantenopleiding af en hij slaagde in 1930
in Utrecht voor zijn doctoraal examen theologie.
Dat iemand na zijn predikantenopleiding door
studeerde om zijn doctoraal examen theologie te
halen, was in die tijd nog niet gebruikelijk.
Waddinxveen was zijn tweede gemeente na Wilnis

waar hij van 1930 tot 1934 voorging. Op Waddinxveen volgden nog de hervormde gemeenten in
Papendrecht (1949-1954), Gameren (1954-1959)
en Delft (1959-1966). In die laatste plaats overleed
hij op 18 augustus 1969.
Hij kwam uit een -ook voor die tijd- behoudend
nest. Zo werd vader Jan van school gehaald toen
vaccinatie verplicht werd. Later, zelfs toen zoon
Leen voor de NCRV-radio een ziekenuurtje mocht
verzorgen, kwam er bij Jan geen radio in huis. Zijn
vrouw wist hem uiteindelijk over te halen elders
naar de radio te luisteren. Op haar vraag: “Jan
wat vond je ervan?” antwoordde hij: “Vrouw ik heb
nooit geweten dat er door zon vule goate (vuile
goot) zulk helder water kan stromen.”5.
Leen was de eerste van vier broers die allen predikant werden. De andere drie waren Willem, Wouter
en Arend. De Gereformeerde Bond binnen de
Hervormde Kerk6 was overigens ruim bedeeld met
verkondigers uit het huis Vroegindeweij. Vader Jan
was oefenaar (een prediker die geen bevoegd predikant is) en naast de eerder genoemde vier zoons
waren ook zeven kleinzoons predikant, evenals drie
schoonzoons.
Leen was een sterke persoonlijkheid met rotsvaste
overtuigingen. Hij verzette zich bijvoorbeeld tegen
een naar zijn opvatting ruime interpretatie van de
drie belijdenisgeschriften7. Over dit onderwerp
schreef hij al in 1934 een artikel in De Waarheidsvriend (van 15 februari 1934), getiteld ‘De Nood
der Kerk’ waarin hij constateert dat binnen de Hervormde Kerk onvoldoende recht wordt gedaan aan
de belijdenisgeschriften, zowel naar de letter als
naar de geest. Hij is die opvatting zijn leven lang
trouw gebleven. Zo schreef hij in het Gereformeerd
Weekblad van 15 juni 1957 naar aanleiding van
commentaar op zijn opvattingen: “Wat mij bezielt
is een diepe liefde voor de reformatorische waarheid. Moet ik daar nog meer van vertellen? In de
waarheid van die waarheid ben ik van kindsbeen
af onderwezen”. En in dat zelfde artikel schrijft hij:
“Moet ik voorts mijn stelling nog verdedigen, dat
de synode in haar huidige samenstelling meer in
de eenheid der Hervormde Kerk belang stelt dan
in de waarheid, die is uitgedrukt in haar belijdenisgeschriften?”. Dat hij zich niet beperkte tot het
leven binnen de kerk moge blijken uit een meditatie van zijn hand in De Waarheidsvriend van 28
november 1935, waarin hij onder meer optekent:

Archief Immanuelkerk
De eerste vijftig jaren van de vereniging zijn beschreven in een eigen uitgave getiteld 50 jaar van “Wet en Evangelie”
tot Immanuelkerkgemeente Waddinxveen 1940-1990.
5
A.J. Terlouw, De domineesfamilie Vroegindeweij, gepubliceerd op 1 december 2003 in Oude Paden, een kerkhistorisch
tijdschrift dat tot doel heeft de kerkgeschiedenis van de bevindelijken in de negentiende en twintigste eeuw te beschrijven.
Het verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december.
6
Zie kader.
7
Tijdens de synode van 1618-1619 in Dordrecht werd het pleit beslecht tussen de Rekkelijken en de Preciezen in het voordeel van de laatsten, door de Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels
(ook wel de vijf artikelen tegen de Remonstranten) gezamenlijk als belijdenis te benoemen van de toenmalige Gereformeerde Kerk. Deze worden ook wel de ‘Drie Formulieren van Eenigheid’ genoemd.
3
4
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“De trouwste godsdienst, zonder beleving door de
week, doet meer schade dan voordeel. Het is tekort
voor God”.
Als rode draad door zijn preken en geschriften
liep zijn opvatting over de uitverkiezing. Zo schreef
hij in De Waarheidsvriend van 7 juli 1955: “Maar
hier hebt ge in kort bestek de leer onzer Hervormde Kerk. Alle mensen liggen in hun verderf
en ondergang. God trekt er de uitverkorenen uit,
de anderen blijven liggen. Men noemt dit met
twee woorden: verkiezing en verwerping. En met
één woord: predestinatie”. Hij bevond zich op dit
punt in de ‘bevindelijke hoek’. Kort door de bocht
geformuleerd verkondigde Vroegindeweij dat de
uitverkiezing door God alleen was weggelegd voor
mensen die naast een ‘godvruchtig leven’ een echte
geloofservaring hadden gehad.
Leen Vroegindeweij wordt binnen de Gereformeerde Bond nog steeds gezien als een belangrijke exponent van de bevindelijke richting. Dat bereikte hij
niet alleen door zijn dienst binnen zijn gemeenten
maar ook door zijn vele publicaties, zijn rol bij de
opleiding van predikanten, de vele voordrachten
die hij hield en bijvoorbeeld zijn vragenrubriek in
het Gereformeerd Weekblad. Er is ook een stichting
geweest die zijn preken in boekvorm uitgaf (het
LV-Fonds).
Het behoeft dus geen verbazing te wekken dat
deze Leen Vroegindeweij zijn licht niet onder de
korenmaat wenste te houden en het kerkelijk
en maatschappelijk leven in Waddinxveen wilde
beïnvloeden in een richting die hij als de ware
beschouwde.

jesschool’ had vervangen en de ‘School met de
Bijbel’ aan de Onderweg. De school met de Bijbel
voor Lager Onderwijs (LO) en Uitgebreid Lager
Onderwijs (ULO) aan de Kerkweg viel onder een
aparte, in 1912 opgerichte protestants-christelijke
vereniging.
Tot 1920 moest het bijzonder onderwijs bekostigd
worden uit eigen middelen. Pas met de Lageronderwijswet van 1920, waarin onder meer het
bijzonder onderwijs gelijkgesteld werd met het
openbare onderwijs, werd de financiering van bijzondere scholen ook een zaak van de gemeente.
Protestants-christelijk onderwijs dat was opgericht
voor alle protestantse gezindten, werd door de
leiding van de plaatselijke kerken zeer belangrijk gevonden. Daarom waren er, voordat Leen
Vroegindeweij op het Waddinxveense toneel verscheen (1934), al diverse pogingen gedaan om de
invloed van de verschillende protestantse kerken op
het christelijk onderwijs te vergroten.
Zo was er aan het begin van de twintigste eeuw
de hervormde ds. Van der Wal die vond dat hij
toezicht moest houden op het godsdienstig onderwijs aan de Sluisjesschool, toen nog de enige
protestants-christelijk school. Verder wilde Van der
Wal dat de hoofdonderwijzer de ‘Drie Formulieren
van Eenigheid’ zou ondertekenen. Dat toezicht
werd voor een proefperiode van een jaar toegestaan. Ook besloot men, met instemming van ds.
Van der Wal, om de bestuursfuncties van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
gelijkelijk te verdelen tussen gereformeerden en
hervormden (besluit 24 mei 1902).
Hiermee was de kous nog niet af. In december

Voor alle protestantse gezindten
Waddinxveen had eind jaren dertig van de vorige
eeuw tegen de 8000 inwoners. De tabel geeft de
godsdienstige verhouding weer als percentage van
de totale bevolking in 1930.
Het leeuwendeel was dus hervormd. Hierbij past
wel een aantekening. De Hervormde Kerk kende
landelijk verschillende richtingen variërend van behoudend tot vrijzinnig. De plaatselijke situatie werd
bepaald door de richting die predikant en kerkenraad aanhingen. In de enige Hervormde Kerk van
Waddinxveen (de Brugkerk) hing men de richting
van de Gereformeerde Bond aan. Kerkgangers die
een andere richting verkozen, moesten hiermee
leren leven of hun geestelijk heil elders zoeken.
In diezelfde periode telde Waddinxveen zes scholen
voor lager onderwijs: twee openbare (bij de brug
en in het dorp), een katholieke school en drie
protestants-christelijke scholen. ‘De Vereniging voor
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs8’, opgericht
in 1868, had toen twee scholen: de ‘School met
de Bijbel’ aan de Oranjelaan die de oude ‘Sluis-

8

Ds. Van der Wal. Dit schilderij hangt in de consistorie van
de Brugkerk. De foto is gemaakt door Dirco Oskam.

U kunt hierover lezen in ‘Onvoltooid verleden tijd’, 125 jaar Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te
Waddinxveen, 1868-1993.

Ds. Leen Vroegindeweij in zijn
jonge jaren
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1902 krijgt het bestuur een brief, ondertekend door
Van der Wal, dat de Hervormde Kerkenraad op 5
december besloten heeft per 1 januari 1903 de bijdrage voor onvermogende ouders te stoppen. Ook
komt hij opnieuw met de eis toezicht te kunnen
houden en stelt hij voor een commissie van toezicht
te benoemen. Komt die commissie er niet, dan ziet
de Hervormde Gemeente zich genoodzaakt een
eigen school te beginnen. Dat toezicht komt er dus.

In 1816 kreeg de Nederlands Hervormde Kerk een
Algemeen Reglement van Bestuur (een kerkorde).
Hiermee beoogde koning Willem I meer invloed te
krijgen binnen die kerk. In 1796, als gevolg van
de Franse Revolutie, werden kerk en staat namelijk
gescheiden en raakte het koningshuis de grip op
de kerk kwijt. Het Algemeen Reglement van Bestuur
bepaalde dat de kerk slechts mocht besturen, maar
dat de koning de synode benoemde.
In 1906 werd de Gereformeerde Bond opgericht als
protest tegen het Algemeen Reglement van Bestuur.
De officiële naam tot 1909 was ‘Gereformeerde
Bond tot Vrijmaking van de Hervormde Kerk’. Haar
doel was de Nederlandse Hervormde Kerk vrij te
maken van de reglementenbundel van koning Willem I.
In 1909 verscheen de eerste editie van de Waarheidsvriend, het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond.9

Gelukkig zijn er niet alleen moeilijkheden. In 1902
stuurt de Gereformeerde Kerk een brief waarin zij
het voornemen uit een eigen school te beginnen als
oplossing voor het structurele gebrek aan plaatsen
in de Sluisjesschool. De grond is al in bezit en er

is ook reeds aanbesteed. Om te voorkomen dat er
een kerkelijke school komt, gaat het bestuur akkoord met het voorstel van de Gereformeerde Kerk
en krijgt de vereniging een tweede school onder
haar hoede, die aan de Onderweg. Op 1 december 1902 wordt de nieuwe school geopend; de
Hervormde Kerk schittert door afwezigheid.
In 1932 constateert ds. De Looze in een brief aan
het bestuur dat er bij de leden van de Hervormde
Kerk een ‘geringe liefde’ is voor de christelijke
school. Dat komt naar zijn mening door de overwegend gereformeerde achtergrond van het onderwijzend personeel. Ds. De Looze gaat niet in op de
uitnodiging van het bestuur de zaak te bespreken
maar maakt gebruik van een buitengewone ledenvergadering om zijn standpunt: meer Hervormd
onderwijzend personeel, toe te lichten. Het bestuur
geeft aan dat de scholen weliswaar niet kerkelijk
zijn, maar wel de ‘Drie Formulieren van Eenigheid’
als uitgangspunt hebben. Bovendien blijkt het lastig
te zijn om voldoende onderwijzers te vinden van
de door dominee gewenste signatuur. Kennelijk
aanvaardt De Looze deze uitleg en verzekert de
aanwezigen dat het niet de bedoeling is om te
komen tot een hervormde school.

Meer hervormde invloed
Ook Leen Vroegindeweij vindt het lager onderwijs
erg belangrijk en roept de gemeenteleden in het
kerkblad van 14 maart 1936 op hun kinderen naar
een protestantse school te sturen. Dit Hervormd
Kerkblad wordt door hemzelf verzorgd en biedt
hem een krachtig ‘beïnvloedingsinstrument’ dat
een belangrijke rol zal spelen bij de meningsvorming binnen de Waddinxveense gemeenschap.
De omvang van het hervormde volksdeel was,
zo blijkt uit de tabel, in Waddinxveen aanzienlijk
groter dan dat van het gereformeerde. Of die
verhouding direct vertaald kan worden naar de
aantallen leerlingen op de scholen met de Bijbel,
valt echter te betwijfelen. Niet alle protestantse ouders stuurden hun kinderen naar een protestantse

Godsdienstige verhouding als percentage van de totale bevolking in 1930.

Kerkelijke gezindten		
Geen					
Rooms-katholiek		
		
Hervormd		
		
Gereformeerd		
		
Overige			
		

Landelijk10
14			
36			
35			
9			
5			

Website Gereformeerde Bond
Bron: CBS
11
Bron: P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen, Waddinxveen 1940
9

10

Waddinxveen11
5
15
59
12
9
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school. De zorgen van ds. De Looze en de oproep
van Vroegindeweij spreken op dit punt duidelijke
taal.
In ieder geval is Leen Vroegindeweij van mening dat het besluit van 24 mei 1902, waarin de
bestuursfuncties van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs gelijkelijk zijn verdeeld
over hervormden en gereformeerden, moet worden
herzien. Hij vindt dat de verhoudingen in het
bestuur meer in overeenstemming moeten worden
gebracht met de kerkelijke gezindte van de ouders
van de schoolgaande kinderen. Hij verwoordt zijn
opvatting in een brief aan het bestuur, een brief die
mede ondertekend is door twee bestuursleden van
de vereniging, de heren Buitelaar en Breedijk.
Het voorstel wordt op de agenda geplaatst van de
jaarvergadering van 20 maart 1936. Het is voor
alle partijen duidelijk dat dit een belangrijke vergadering wordt. Elke richting heeft daarom zoveel
mogelijk aanhangers verzameld. Er zijn totaal
235 leden aanwezig. Leen Vroegindeweij krijgt de
gelegenheid om zijn voorstel toe te lichten. Hij stelt
onder meer dat 75 procent van het aantal leerlingen hervormd is en vraagt de vergadering: “Geef
ons recht, behandel ons Hervormden naar goed
recht”. Hij sluit af met het dreigement: “Worden wij
overstemd dan roep ik alle Hervormden op en heb
heel spoedig zelf een school”. De vele pogingen
hem op andere gedachten te brengen mislukken en het voorstel wordt uiteindelijk in stemming
gebracht. Het voorstel wordt met 85 stemmen voor
en 143 tegen verworpen. Ds. Vroegindeweij verlaat
daarna de vergadering met tussen de 50 en 60
volgelingen.

Hervormde schoolvereniging
In de Hervormde Kerkbode van zaterdag 28 maart
1936 kondigt Leen Vroegindeweij voor de komende maandag (30 maart) een vergadering aan
om te komen tot de oprichting van een hervormde
schoolvereniging. Hij evalueert de vergadering van
20 maart (daarover meer in de volgende editie) en
maakt melding van een comité “…om zoo spoedig
mogelijk te komen tot de oprichting van een
Hervormde schoolvereeniging”. Dat comité bestaat
naast de dominee zelf uit de heren W. en W.S. Buitelaar, A.P. Breedijk, C. van Elswijk en P. Rehorst.
Blijkens de kerkbode van 4 april is die bijeenkomst
een succes. Staande de vergadering geven zich
255 leden op en worden 260 kinderen aangemeld
voor de nieuwe school. Daarvan bezoeken overigens enkele tientallen nog de openbare school.
Bestuursleden van de op 30 maart 1936 opgerichte vereniging worden ds. Vroegindeweij voorzitter, W.S. Buitelaar tweede voorzitter, W. Buitelaar
secretaris, C. van Elswijk tweede secretaris, P.
Rehorst penningmeester, A.P. Breedijk tweede penningmeester en J. van Sprang. <
Wordt vervolgd.

Van boven naar beneden:
Voordat hier het Café het Centrum werd gevestigd,
was hier de ‘Sluisjesschool’.
De ‘School met de Bijbel’ aan de Oranjelaan.
De ‘School met de Bijbel’ aan de Onderweg.
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Kempkes Meubelfabrieken N.V.
Deel 2 van 1945 tot 1984

Luchtfoto van Kempkes Meubelfabriek aan de Gouwe.
Rechts ziet u de Jan Dorrekenskade-Oost, bovenaan het oude zwembad

In het vorige nummer is de geschiedenis van het bedrijf beschreven tot het
einde van de Tweede Wereldoorlog. In dit laatste deel komt de periode van
1945 tot 1984 aan de orde.
Rob Kempkes
en Luit Bloem
(redactie)

De eerste zeven maanden van 1945 waren uiterst
moeilijk omdat elektriciteit en steenkool vrijwel
ontbraken. Hierdoor kwam de machinale afdeling
bijna stil te liggen. Gelukkig ging het daarna weer
beter. De vraag naar meubelen was groot en de
houtvoorraden, zo hebben we in het eerste deel
kunnen lezen, waren niet verloren gegaan. Wel
bleef de toelevering van hulpmaterialen zoals glas
en fournituren zorgelijk.
Ook in Engeland was de vraag naar meubelen
groot. Daar was de meubelindustrie vrijwel geheel
omgebouwd voor de oorlogsindustrie. In vliegtuigen en schepen werd namelijk veel hout toegepast.
Al in 1946 organiseerde de nationale meubelindustrie verschillende exportmissies naar Engeland,
missies waarvan ook Kempkes deel uitmaakte.
Mede door de export naar Engeland bereikte
Kempkes in 1946 een recordomzet.
In 1948 werd begonnen met het ontwerpen van
een nieuwe meubellijn bestaande uit standaardelementen die machinaal en seriematig konden worden geproduceerd. Met deze meubellijn was het
mogelijk snelle veranderingen in de productie toe
te passen om zo aan de smaak van de consument

te kunnen blijven voldoen. Begin jaren vijftig kwam
deze serie in productie onder de naam ‘formule
meubelen’ en werd een groot succes. Mede door
deze nieuwe modellen groeide de omzet soms
met tientallen procenten per jaar.(Zie kader over
formulemeubelen)
Het personeelsbestand groeide in die jaren tot
160 man, productieruimten werden vergroot en
in 1950 kwam er een nieuw magazijn. Het bedrijf
richtte ook een toonzaal in ter vervanging van de
expositieruimte in Gouda. De groei werd gedeeltelijk gefinancierd uit eigen middelen maar ook door
uitgifte van nieuwe aandelen.
In 1949 trad Arie Kempkes terug als directeur en
werd hij benoemd tot commissaris in de plaats
van de in 1948 overleden baron Krayenhoff. De
zonen Hendrik en Huibert werden beiden directeur.
Hendrik werd verantwoordelijk voor de inkoop,
de productie en de personeelsaangelegenheden.
Huibert hield zich bezig met ontwerpen, verkoop
en financiën.

Opnieuw voorzitter
In 1946 koos de opnieuw opgerichte Centrale
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Formule meubelen met ingelegde essen bies.

Formule meubelen
Formule meubelen en de latere Formule 2000
meubelen bestonden uit stapelbare elementen
die aan elkaar gekoppeld konden worden. In
de jaren vijftig was dit een succesvol, innovatief,
origineel en algemeen toepasbaar ontwerp.
Oorspronkelijk werden de kasten uitgevoerd in
macoré met ingelegde essen bies. Later werd
de collectie uitgebreid met uitvoeringen in teak
en palissander. Het ontwerp had als nadeel
dat bij samenstelling tot een kast twee wanden
tegen elkaar en een dek en bodem op elkaar
werden geplaatst.
Meubelfabriek Pastoe loste dit op door losse
zijwanden, bodems en dekken aan elkaar te
koppelen met een hoeklijst. De elementen
konden nu veel efficiënter worden gedemonteerd, opgeslagen en getransporteerd. De
Duitse fabrikanten Interlübke en Hülsta vonden
ook een eigen oplossing voor dit probleem.
Meubelfabriek Kempkes verwierf de rechten
van een ander systeem met dezelfde gebruiksmogelijkheden met een patent voor Nederland,
België en Frankrijk.
Het systeem van stapelbare aan elkaar gekoppelde elementen is ook toegepast op de
Formule Maatserie 100 en later op de Formule
60/90. Beide series werden tot in de laatste
jaren van de fabriek goed verkocht. De serie
Formule 2000 kon ook worden geleverd als
aanvulling op eerder geleverde bestellingen.

Bond van Meubelfabrikanten Arie Kempkes weer
tot voorzitter. Deze bond had van de bezetter in
1941 plaats moeten maken voor de Vakgroep Meubelindustrie en -stoffeerderrijen, als onderdeel van
Bedrijfsgroep Houtindustrie. Arie Kempkes was al
die tijd als vakgroepvoorzitter belast met de leiding.
De bond schrijft hierover: “Van alle voorzitters die
de Bond in de afgelopen 50 jaar heeft gekend,
heeft Kempkes ongetwijfeld de moeilijkste taak
gehad. Niet alleen de oorlogsjaren maar ook de periode vlak na de oorlog waren zwaar. Grondstoffen
moesten worden gedistribueerd, meubelen gingen
op de bon, de productie werd gereglementeerd op
een wijze die met alle eisen van de praktijk spotte.
En onder deze omstandigheden heeft Arie Kempkes
die verantwoordelijkheid niet alleen aanvaard maar
ook aangekund, alle ongerechtvaardigde critiek ten
spijt.”1 Verderop schrijft de Bond: “Het is voor het
thans levende geslacht nauwelijks voor te stellen
voor welke moeilijkheden een vakgroepvoorzitter
in die dagen stond. Eigen vrijheid en leven stonden
vaak op het spel en dat niet voor eigen belang,
maar dat voor honderden collega’s en ………
concurrenten!”2
Bij zijn aftreden in 1953 om gezondheidsredenen
benoemde de algemene vergadering hem tot erevoorzitter nadat de regering zijn verdienste reeds
had erkend door hem op 29 april 1953 te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

73 jaar
In 1956, ruim een maand na het vieren van het
vijftigjarig jubileum van de fabriek, overleed Arie
Kempkes. Hij werd 73 jaar oud. Het directieverslag van 1956 memoreert Arie Kempkes als volgt:
“Tot één uur voor zijn dood heeft hij zijn krachten
gegeven aan het bedrijf dat hij lief had en onder
zijn leiding, eerst als eigenaar, later als directeur
en vanaf 1949 als gedelegeerd commissaris is het
bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste meubelfabrieken van ons land. Wij, commissarissen
en aandeelhouders willen niet nalaten hier nog
eens onder woorden te brengen dat wij in hem een
nobel mens met onverdroten ijver vele jaren hebben
mogen zien arbeiden aan de groei en bloei van de
onderneming, maar ook aan het welzijn van alle
betrokkenen. Zijn nagedachtenis blijft ons onvergetelijk.”
In het jaarverslag werd een reproductie van het
geschilderde portret dat hem door het personeel bij
de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan van
de fabriek zou zijn aangeboden, af gedrukt.

Groei
Formule maatserie 100
met stapelbare aan elkaar gekoppelde elementen.

1
2

In 1955 nam het bedrijf een nieuwe hal voor
machinale productie in gebruik. Mede daardoor

De Centrale Bond van Meubelfabrikanten, 50 jaar 1912-1962. Blz.42 en 43
sic
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groeide de omzet met dertig procent. Van die
omzet ging een vijfde naar België en Frankrijk. Het
magazijn en de expeditieruimte werden aanzienlijk
vergroot en ook het kantoor op de eerste verdieping werd uitgebreid. In 1957 nam het bedrijf de
N.V. Stoommeubelfabriek Modderkolk & Dijs (met
5000 m2 vloeroppervlak) over. Ook werd in 1957
een nieuwe toonzaal in gebruik genomen.
In de jaren 1957-1959 stagneerde de omzetgroei
door de bestedingsbeperking van de Nederlandse
overheid en onrust in België. Met de introductie
van de televisie in 1959 herstelde de meubelindustrie zich weer. De televisie zou immers mensen
aan huis binden en de behoefte aan comfortabel
wonen bevorderen.
De economische groei in de jaren zestig veroorzaakte een krapte op de arbeidsmarkt. Daarom
liet het bedrijf 42 etagewoningen bouwen aan de
Juliana van Stolberglaan. Nieuw aan te trekken
personeel kon zo woonruimte worden aangeboden. Om het zittend personeel aan het bedrijf te
binden kon ook dat in aanmerking komen voor
een etagewoning.
De toonzaal bij de fabriek werd verder uitgebreid
en verbeterd om zo de detailhandel meer mogelijkheden te bieden dan diens veelal beperkte
expositieruimten toelieten. Daarnaast kwamen er
toonzalen in Amsterdam, Weert, Brussel, Luxemburg en Lille.

Samenwerking
Kastwanden werden in de eigen fabriek gemaakt
evenals salontafels en de daarbij behorende
zitmeubelen. De eetkamerstoelen en -tafels werden

wel in het eigen bedrijf ontworpen, maar geproduceerd door onder meer Perdijk & Groeneveld,
Steenland en Zwijnenburg. Een productielijn voor
deze meubelen week te veel af van die voor de
fabricage van kastmeubelen.
Samenwerking met het Engelse bedrijf G-Plan werd
geen succes. Kempkes zou in licentie G-Planmeubels maken voor de Nederlandse markt. Engeland
was toen nog geen lid van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) waardoor eigen export
naar het vasteland nog onvoldoende loonde.
Helaas was de samenwerking van korte duur vanwege een onjuiste voorstelling van zaken door de
Engelse verkoopdirecteur. Slechts een beperkt deel
van de gemaakte kosten werden vergoed.
Na de mislukte samenwerking met de Engelsen,
kwam het tot intensieve samenwerking met Leolux.
De stijlen pasten uitstekend bij elkaar. Jammer
genoeg is die samenwerking na enkele jaren
verbroken omdat de karakters van beide directies
onvoldoende bij elkaar pasten.

Moeilijker
De concurrentie op de Nederlandse markt voor
meubelen werd steeds heviger door de toenemende import uit Duitsland en België. Eind jaren vijftig
stelden zowel de Duitse als Belgische overheid
subsidies beschikbaar aan nieuwe meubelbedrijven
die qua omvang en capaciteit vele malen groter
waren dan de Nederlandse meubelfabrikanten.
Bovendien bundelden de Nederlandse winkeliers
zich in inkoopcombinaties die forse kortingen bedongen. De onderling sterk verdeelde meubelfabrikanten konden moeilijk een vuist maken en waren

Hoog bezoek
Kempkes Meubelfabrieken werd twee keer verblijd met koninklijk bezoek. Op 28 maart 1961 kwam Z.K.H.
Prins Bernhard. Hij liet zich niet alleen uitgebreid informeren over het bedrijf zelf maar kon in de toonzaal
ook kennismaken met verschillende, andere Waddinxveense bedrijven. Die waren met de uiterste zorg
geselecteerd door burgemeester Van der Hooft en zijn medewerkers. Na de rondleiding bood de burgemeester de Prins het ereburgerschap van Waddinxveen aan.
Op 25 mei 1965 bracht Koningin Juliana een werkbezoek aan Kempkes Meubelfabrieken. Waddinxveen
werd als tweede gemeente uit de streek bezocht. Ook deze keer werd de gelegenheid te baat genomen
om naast Kempkes Meubelfabrieken ook andere Waddinxveense bedrijven aan Hare Majesteit te presenteren. Op het buitenterrein bekeek de vorstin de werkstukken van NV Apparaten- en machinefabriek H.
Glasbeek jr., Firma J. van den Berg (beter bekend onder de naam Molenbouw), NV Autobusonderneming
Citosa en de Timmer- en Meubelfabriek van de Firma P. Both & Zn.
In de toonzaal exposeerden de NV Nederlandse Kabelfabrieken, Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn
NV, Lak- en Vernisfabrieken Wed. Boonstoppel en Zonen NV, Amandelspijs- en Fondantfabriek fa. C.P.
Broer, Meubelfabriek fa. J.A. Hogenelst, Autobusdienstonderneming Citosa NV, Meubelfabriek Mulleman,
Speelgoederen- en houtwarenfabrieken G. Okkerse, NV Sport- en speelwarenfabriek fa. W.A. Sliedrecht,
Meubelfabriek Stolker NV, Meubelfabriek Verhoeff, W.A. Sliedrecht Sport- en Speelgoedfabriek en vanzelfsprekend Kempkes Meubelfabrieken NV.
Aan het einde van de rondleiding werd de vorstin een kopje koffie aangeboden in de modelbungalow in
de toonzaal. De koffie zonder melk en suiker was echter te heet. Hare Majesteit deed er daarom wat water
bij en voelde met haar pink of de koffie nu wel op de gewenste temperatuur was.

Bezoek Z.K.H. Prins Bernhard
en directeur Hendrik Kempkes (links)

Bezoek H.M. koningin Juliana
met burgemeester van der Hooft (rechts)
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Kempkes Meubelfabrieken deed
volop mee met het vliegerfestijn

Vliegerfestijn
Sinds de nazomer van 1952 is jarenlang ieder
jaar in Waddinxveen een vliegerfestijn gehouden.
Zowel particulieren als bedrijven vochten om de
vliegereer. Ieder jaar bouwde personeel van
fabrieken in Waddinxveen één vlieger per
fabriek. Deelnemers waren onder andere firma
J. van den Berg (beter als molenbouw bekend),
Speelgoedfabriek Hendrix, en Van Schaik en
Berghuis. Ook Kempkes Meubelfabrieken was
steeds van de partij. De vliegers waren soms
wel negen meter hoog en moesten bij een stevige
wind door sterke mannen in bedwang worden
gehouden.

gemakkelijk tegen elkaar uit te spelen.
Ook voor Kempkes werd het moeilijker. De
beschikbare capaciteit was weliswaar voldoende,
maar de omvang van de afzonderlijke orders was
te klein om efficiënt te kunnen produceren. Het
schrappen van één van de series van Formule
Meubelen was niet mogelijk omdat zij ieder op zich
voor het bedrijf te belangrijk waren. Niet één van
de series was echter groot genoeg om de gehele
fabriek draaiende te houden. Het gevolg was dat
de doelmatigheid van de productie afnam, verdere
modernisering van de productie werd geblokkeerd en de verhouding directe/indirecte kosten
verslechterde. De al genoemde, sterk toegenomen
importen – het aandeel liep in de jaren zeventig op
naar ongeveer vijftig procent – en de soms bijna
explosief stijgende loonkosten deden het bedrijf
verder in een neerwaartse spiraal belanden.
De directie was zich hiervan ten volle bewust maar
zag geen mogelijkheden om het tij te keren. Vanaf
het midden van de jaren zestig zocht zij naar een
partner die het bedrijf in zijn geheel zou kunnen
overnemen, maar gesprekken met mogelijke kandidaten leverden niets op.
Over de ontwikkelingen in de Nederlandse
meubelindustrie schrijft de Centrale Bond van
Meubelfabrikanten onder meer het volgende: “In
1970 mag een zeventigtal zich ‘groot’ noemen.
Meer dan 30 zijn geheel verdwenen, veel andere
zijn drastisch gereorganiseerd, heropgericht of
3
4

afgespitst, al dan niet na een faillissement”3.
Voorbeelden hiervan zijn Van Schaik & Berghuis
uit Waddinxveen en Ums-Pastoe uit Utrecht. Van
Berkesteijn uit Waddinxveen zegde de productie
vaarwel en ging verder als meubelshowroom. De
conclusie van de bond luidt dan ook: “De grote
bedrijven hebben uit een oogpunt van werkgelegenheid twee maal zo veel ingeleverd als de kleine
bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Deze
ontwikkeling geeft aan hoezeer de hang naar
grootschaligheid uit de jaren zestig voor de meubelindustrie misplaatst is geweest”4.

Eminent
Uit onverwachte hoek meldde zich N.V. Vreeken
(Eminent) uit Bodegraven. Dit bedrijf had met
veel succes elektronische huisorgels aan de man
gebracht. In korte tijd realiseerde het bedrijf een
enorme groei van de verkoop. De elektronica werd
in Bodegraven ontwikkeld en geassembleerd terwijl
de kasten vanuit Italië werden ingevoerd, een omslachtige en kostbare manier van produceren.
Kempkes Meubelfabrieken vormden de perfecte
oplossing voor het veel te duur importeren van de
orgelkasten. Het bedrijf kon de productie ervan
naadloos inpassen in die van de bestaande meubellijnen. Zo bleef de werkgelegenheid behouden,
was uitbreiding mogelijk en konden klanten rekenen op continuïteit van levering. Die klanten waren
bovendien minder afhankelijk van de meubeldetailhandel. Een bod van Vreeken om de aandelen van
Kempkes tegen nominale waarde over te nemen
werd door de commissarissen op 24 juni 1969 en
later door de aandeelhouders geaccepteerd.
Na ruim viertien jaar bleek dat Vreeken zich ernstig
had verkeken op de expansiemogelijkheden in de
Verenigde Staten. Door een felle concurrentiestrijd
op de Amerikaanse markt van binnenlandse en
Japanse bedrijven kwam Eminent met vierhonderd
personeelsleden in 1982 in grote problemen. Een
reddingsoperatie mocht niet baten. Overheidssteun, de inlevering van loon (ter waarde van
ongeveer twintig miljoen gulden) en een verdere
vermindering van personeel, konden niet voorkomen dat Eminent Electronics en Kempkes Meubelfabrieken op 9 mei 1984 failliet werden verklaard.
De toen nog ongeveer tweehonderd werknemers
moesten naar huis worden gestuurd. <

Centrale Bond van Meubelfabrikanten. 1912 – 1987: 75 jaar Organisatieleven van de Meubelindustrie
sic
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Dr. Tjaard Barnard. Bron: P.K. Smit

Vierhonderd jaar vrijzinnigheid in Waddinxveen
Kerkelijk Waddinxveen wordt in het algemeen niet geassocieerd met vrijzinnigheid, de moderne term voor ‘rekkelijk’. Toch ondertekende ook een
Waddinxveense dominee het verzoek van 14 januari 1610 aan de Staten van
Holland om meer geloofsvrijheid toe te staan.
Ruud van den Bosch

Aan het eind van de zestiende en het begin van
zeventiende eeuw kwam er in onze streek een
protestantse stroming op gang die genuanceerder
dacht over geloofszaken. De in Oudewater geboren Leidse hoogleraar Arminius was daarvan een
belangrijke exponent.
Zijn volgelingen, hijzelf overleed in 1609, stelden
een remonstrantie of verzoekschrift op waarin
zij de Staten van Holland, te beschouwen als de
toenmalige regering, vroegen ruimere opvattingen
binnen het protestantse geloof toe te staan. Deze
remonstrantie was mede ondertekend door predikanten uit wat we nu het Groene Hart noemen, en
ook door de Waddinxveense predikant Johannes
a Galen die tot 1614 hier preekte. Hij was student
geweest bij Arminius aan de in 1575 opgerichte
Leidse Universiteit. Ook zijn opvolger, Henricus
Holthesius, was een vurig aanhanger van Arminius.1
Om dit te herdenken had de Waddinxveense Remonstrantse gemeente dr. Tjaard Barnard uitgenodigd om een lezing te houden over vierhonderd
jaar vrijzinnigheid. Dr. Barnard is remonstrants
1

predikant te Rotterdam en tevens rector en docent
aan het Remonstrants Seminarium. Dit seminarium
is verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van
de Vrije Universiteit in Amsterdam. De lezing werd
op 1 september 2015 gehouden in het oudste rijksmonument van Waddinxveen, de remonstrantse
kerk aan de Zuidkade.
Tevens werd het eerste exemplaar van het boek Remonstranten in Waddinxveen door de eeuwen heen
geschreven door W.H. Moelker gepresenteerd.

Geloofskwestie
Dr. Barnard begon zijn lezing met op te merken dat
de term ‘vrijzinnigheid’ vierhonderd jaar geleden
niet bestond. Deze term is pas ingevoerd in de
tweede helft van de negentiende eeuw, toen men
onder invloed van het liberalisme en de ontwikkelingen in de wetenschap die term voor het
ondogmatisch denken ging gebruiken. In het begin
van de zeventiende eeuw gebruikte men de term
‘rekkelijk’ (minder orthodox) tegenover de term
‘precies’ (orthodox).
Al voor de reformatie waren er personen die

C. Neeven, Omme ‘t Woord Gods, Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1658

zich kritisch uitlieten over de toen nog heersende
leer, die van de rooms-katholieke kerk. Bekend
zijn Desiderius Erasmus (De Lof der Zotheid) en
Geert Groote (Broeders des Gemenen Levens). Zij
verlieten de rooms-katholieke kerk echter niet.
Dat deden wel Luther (bekend van onder meer de
publicatie van zijn academische stellingen tegen
de handel in aflaten te Wittenberg), Menno Simons
(doopsgezinden) en Johannes Calvijn. De laatste
vond veel aanhangers in ons land. Omdat de meningen over de uitleg van de leer van Calvijn nogal
uiteenliepen, legde men deze vast in leerstellingen
zoals de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Niet iedereen was echter gediend van deze voorgeschreven interpretatie van de Bijbel. Zo kregen
de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus een
geschil over de predestinatie of voorbeschikking.
Arminius vroeg zich af of men bij zijn geboorte
al voorbeschikt was om na het overlijden in de
hemel of in de hel te komen. Dat leek moeilijk vol
te houden bij vroeg overleden kinderen. Zijn opponent was echter van mening dat de mens geen
invloed heeft op zijn of haar leven na de dood. Als
men ook beoordeeld werd op de goede werken die
men bij zijn leven had gedaan, bestond dan niet
het gevaar dat de aflaten weer voor die eeuwige
bestemming zouden mee tellen? Dat gevaar
dreigde bij de opvatting van Arminius die vanwege
zijn bezoek aan Rome toch al werd verdacht van
katholieke sympathieën.
Veel steden (o.a. Gouda en Schoonhoven) en
dorpen (Waddinxveen, Boskoop, Nieuwkoop,
Zwammerdam) in onze omgeving schaarden zich

Ds. Gerrit van der Pot

aan de kant van de ‘rekkelijken’. Predikanten uit
deze streken stelden in 1610 een remonstrantie
op, waarin zij de Staten van Holland vroegen een
uitspraak te doen in de kwestie en ruimte te geven
aan het gedachtegoed van Arminius. Een van
de opstellers van de remonstrantie was Johannes Uytenbogaert, de hofpredikant en dus ook de
predikant van de stadhouder Prins Maurits, die zelf
de leer van Gomarus aanhing.

Politieke strijd

Jacobus Arminius, anoniem, Geeraert Brandt (I), 1674. Bron:
Rijksmuseum

In diezelfde periode woedde er ook een politieke
machtsstrijd. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
was al een tijd aan de gang en in 1609 werd het
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) van kracht. Maurits, als stadhouder en legeraanvoerder opvolger
van zijn in 1584 vermoorde vader Willem van
Oranje, wilde echter graag doorvechten. Hij had
tenslotte de Spanjaarden verslagen bij Nieuwpoort
(1600). Raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt
wilde in het belang van de handel in het algemeen
en die van de in 1602 opgerichte Verenigde OostIndische Compagnie in het bijzonder, vrede en rust.
Maurits, die streng calvinistisch was opgevoed aan
het hof in Dillenburg, koos de kant van de preciezen, Van Oldebarnevelt die van de rekkelijken.
De geloofskwestie leidde in het land tot onlusten.
Die brachten Van Oldenbarnevelt ertoe de steden
de bevoegdheid te geven eigen huursoldaten of
‘waardgelders’ te werven waarmee de steden zelf
de orde en rust konden bewaren. Die maatregel
was mede ingegeven uit vrees voor een staatsgreep
door Maurits. Dat liet de legeraanvoerder Maurits
niet over zijn kant gaan. Hij zorgde ervoor dat de
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bijna 72-jarige Van Oldebarnevelt gevangen werd
gezet wegens hoogverraad. Op 13 mei 1619 werd
hij onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Andere aanhangers van de rekkelijken, zoals de grote
jurist Hugo de Groot en de raadspensionaris van
Utrecht Gilles van Leedenberch, werden gevangengezet. Hugo de Groot wist in een boekenkist te ontsnappen uit het slot Loevestein. Van Leedenberch
pleegde nog voor zijn verhoor zelfmoord om zo
zijn bezit voor zijn kinderen veilig te kunnen stellen.
Immers, terechtstelling hield verbeurdverklaring
in aan de staat, zelfmoord niet. De staat liet hem
echter postuum terechtstellen door zijn doodskist
aan een galg te hangen. Zijn bezit verviel daardoor
toch aan de staat.

Remonstranten
In 1618 begon de Synode van Dordrecht. In die
kerkvergadering delfden de ondertekenaars van de
remonstrantie het onderspit en werd een contraremonstrantie opgesteld. Die contraremonstrantie
staat bekend als de Dordtse Leerregels. Rekkelijke
predikanten mochten hun opvatting van de leer
niet meer verkondigen op straffe van verbanning.
Bannelingen kwamen eerst in Waalwijk terecht en
trokken daarna verder naar onder meer Antwerpen. Daar richtten zij de Remonstrantse Broederschap op, genoemd naar de hiervoor genoemde
remonstrantie.
Bij de remonstranten ging het inmiddels niet meer
alleen om de predestinatie. Zij vonden meer in het
algemeen dat binnen één kerk verschillende meningen mogelijk moesten zijn. Die gedachte vatte
ook post bij contraremonstranten hetgeen tot een
grotere tolerantie binnen de kerk leidde.
Zeker na de dood van Maurits en daarna bij het
aantreden van Frederik Hendrik als zijn opvolger
werden remonstranten gedoogd. Zij mochten wel
kerken bouwen, maar die mochten niet zichtbaar
zijn vanaf de weg. In het Groene Hart verschenen
verschillende van deze schuilkerken. In Waddinxveen heeft er een gestaan aan de Dorpstraat.

De opvolger van Van der Pot was de zeer vrijzinnige ds. J.C. Wannee.
Zoals veel kerkgenootschappen kregen ook de
remonstrantse gemeenten na de Tweede Wereldoorlog te maken met ledenverlies. Vorig jaar
probeerde de Broederschap het tij te keren met
een posteractie, waarin het vrijzinnig denken werd
benadrukt. Dit heeft een behoorlijk aantal nieuwe
leden opgeleverd. De actie gaat daarom nog door.

Het boek
Na de lezing van dr. Barnard bood de heer Ard
Verkerke, voorzitter van de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen, het eerste exemplaar van het
boek Remonstranten in Waddinxveen van de heer
W.H. Moelker aan de auteur aan. Deze schreef het
boek al in de jaren negentig van de vorige eeuw
maar er was toen weinig belangstelling voor. Nu
hebben leden van de Remonstrantse Gemeente
Waddinxveen het boek gedigitaliseerd en het waar
nodig voorzien van aanvullende illustraties. Het
boek beschrijft de geschiedenis van Waddinxveen
vanaf ongeveer het jaar 1500 tot de reformatie in
ongeveer 1600. Hierna gaat het over het kerkelijk
leven in Waddinxveen, in het bijzonder dat van de
remonstranten. Van veel predikanten wordt een
beschrijving gegeven en ook de restauratie van de
kerk in 1987, waar de heer Moelker zich zeer voor
heeft ingespannen, krijgt veel aandacht.
Het fraai uitgevoerde boek met diverse oude
kaarten van Waddinxveen is te bestellen bij de heer
Jan van den Heuvel, tel. 06-53281016. Het kost
e12,50. <

Waddinxveen
In 1865 deed ds. Gerrit van der Pot zijn intrede
als predikant in Waddinxveen. In die tijd had de
verlichting haar werk ook in Nederland gedaan.
Veel mensen voelden zich aangetrokken tot het
vrijzinnig of liberaal denken en twijfelden aan het
historisch karakter van de verhalen uit de Bijbel.
De Remonstrantse Broederschap stelde zich open
voor deze vrijzinnigheid en kon daardoor enorm
groeien toen er in de Hervormde Kerk weinig
ruimte voor bleek.
Voor ds. Van der Pot ging dit veel te ver en hij
preekte orthodoxer dan de meeste hervormde dominees. Hij stond in Waddinxveen tot 1906 en had
een grote schare aanhangers. Zijn graf bevindt zich
op de oude begraafplaats aan de Kerkweg-West.

De heer W.M. Moelker licht de ontstaansgeschiedenis van
zijn boek toe. Bron: P.K. Smit
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Afgescheiden eerste steen

Het gebouw dat tot 1925 heeft dienst gedaan als gereformeerde kerk.
Het deel aan de straatzijde was eerder de hervormde pastorie.

Het opschrift van zogenaamde eerste stenen kan een bron vormen voor de
geschiedenis van het gebouw waarin de steen is gemetseld.
Adri den Boer

In 1993 bevond zich in de werkplaats van de
voormalige gemeente Moerkapelle een van een
pand afgescheiden steen met de tekst: “Op verzoek
van Ds. Raman de eerste steen gelegd door D. van
der Star oud 12 jaren 24 augustus 1869”. Lang
bleef niet alleen onduidelijk wie de steen daar had
neergelegd, maar ook waar hij vandaan kwam. Hij
kwam terecht bij dhr. J.S. Bakker in Moerkapelle,
die achter de herkomst kwam en de steen in 2009
liet ophalen door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Waddinxveen. Wat is het verhaal
van de steen?

Bakker Cornelis van der Star
In 1859 scheidde bakker Cornelis van der Star
uit Waddinxveen zich af van de hervormde kerk
ter plaatse en werd hij lid van de Afgescheiden
Gemeente te Boskoop1. In april 1866 deed hij, wonend op ‘het oude dorp Waddinxveen’, het verzoek
aan zijn kerkenraad te Boskoop om bij hem thuis

de zondagmiddagdienst te mogen houden waarin
dan een preek gelezen zou worden en waarin af
en toe een predikant zou kunnen voorgaan.
Volgens de Geschiedenis van Waddinxveen van
P. van Balen (1940) werd op 22 november 1866
in Zuid-Waddinxveen een Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente opgericht2. Dit
gebeurde onder leiding van ds. J. Ph. Sluyters van
Boskoop en op verzoek van o.a. Van der Star. Zijn
vrouw Elizabeth Vis werd ook lid en de bakker werd
ouderling/scriba.
Omstreeks de jaarwisseling 1866/1867 kocht hij
de voormalige hervormde pastorie naast het kerkhof aan de Kerkweg voor ongeveer f 2500. Deze
pastorie dateerde volgens Waddinxveen 750 jaar
van W. Verboom van 1752 en bevatte een gedenksteen, gelegd door de vierjarige Jacob Reepmaker,
de latere heer van Noord-Waddinxveen3. Van der
Star verplichtte zich dat geheel aan zijn kerkelijke
gemeente te verhuren. Die gemeente zou ook de

In 1834 begonnen plaatselijke gemeenten van de Hervormde Kerk zich af te scheiden, een gebeurtenis die bekend staat
onder de naam ‘Afscheiding’ Dat leidde tot verschillende stromingen die zich in 1869 verenigden onder de naam ‘Christelijk
Gereformeerde Kerk’.
2
Onder leiding van Abraham Kuyper ontstond in 1886 een nieuwe afsplitsing van de Hervormde Kerk, een gebeurtenis die
bekend staan onder de naam ‘Doleantie’. Deze groep ging verder onder de naam ‘Nederduitsch Gereformeerde Kerken’.
De Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch Gereformeerde Kerken verenigden zich in 1892 tot de Gereformeerde
Kerken in Nederland”. De Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente van Waddinxveen ging vanaf dat jaar verder
als de ‘De Gereformeerde kerk van Waddinxveen’
1
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Deze gevelsteen is gemetseld in de
rechter zijgevel van de voormalige
gereformeerde pastorie en vormt
eveneens een getuigenis van de
belangrijke rol die bakker Van der
Star had voor de Gereformeerde
Kerk van Waddinxveen.

De oorspronkelijke bijdrage is
eerder gepubliceerd geweest op
de website van het Streekarchief
Midden-Holland. Hij is door de
redactie voorzien van noten.
In ‘Het Dorp Waddinxveen’,
jaargang 17 nr. 1 van maart 2009
kunt u meer lezen over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk
van Waddinxveen, opgetekend
door K.W.F. Groeneweg
en Y.J. van der Honing.

Dit huis diende oorspronkelijk als gereformeerde pastorie. Links ervan stond het kerkgebouw

kosten van verbouwing en onderhoud dragen.
Door geldgebrek werden ook deze kosten, inclusief die van aanschaf van een kansel-Bijbel, door
Van der Star betaald waardoor de huurprijs op
f 162,10 per jaar kwam.
Zeker in april 1867 kerkte men niet meer bij de
bakker thuis. In dat jaar werd al aan de classis
toestemming gevraagd een predikant te beroepen.
Voor zover is na te gaan bestond de gemeente
te Waddinxveen toen uit ca. 75 belijdende leden,
hetgeen neerkomt op ongeveer 150 - 200 zielen.
Het beroepingswerk kende de nodige tegenslag,
maar uiteindelijk werd ds. W. Raman beroepen. Hij
werd op 1 november 1868 bevestigd.
Ds. Willem Raman
Willem Raman (Amsterdam 1829 - Doorn 1919)
was op 19 juli 1868 in Genemuiden ‘buiten
bediening geraakt’ dankzij lastige kerkenraadsleden. Op 11 maart 1868 woedde er een grote
brand in Genemuiden en in een gedicht daarover
komen hij en de verbrande pastorie ook voor. Op
24 september 1868 werd hij te Zuid-Waddinxveen
beroepen, welk beroep hij dezelfde dag nog
aannam! Hij moest echter op 8 oktober opnieuw
worden beroepen omdat de consulent zijn medewerking weigerde en werd toen op 1 november
1868 bevestigd. Het was allemaal van korte duur,
want op 6 november 1870 zou de dominee alweer
naar Puttershoek vertrekken. Willem Raman was
eerst in Amsterdam kolensjouwer op een gasfabriek geweest. Daarna studeerde hij een tijdje voor
predikant bij een dominee in Zwartsluis en nadien
in Kampen. In 1906 ging hij met emeritaat. In het
vijfde deel van de bundel Predikanten en Oefenaars - Biografisch Woordenboek van de Kleine
Kerkgeschiedenis (Houten 1999) staan een meer
uitgebreide levensbeschrijving van ds. Raman en
zijn portret.

3

Steen van kerkvergroting
Veel van het bovenstaande is ontleend aan
het boek van dr. C. Smits, De Afscheiding van
1834. Zevende deel: Classes Rotterdam en
Leiden, Dordrecht 1986. Smits schrijft vervolgens over Waddinxveen na de komst van ds.
Raman: “Circa augustus 1869 wordt de kerk
‘vergroot en vernieuwd’. De kleine woning, vast
gebouwd aan het kerkgebouw en ‘pastorie’
genoemd, wordt dan bij de kerk getrokken,
zodat de kerkzaal meer mensen kan bevatten.
Het bedehuis heeft dienst gedaan tot 1925.”
Op 26 augustus 1869 praatten de ouderlingen
Poot en Van der Star vergeefs met de oudgereformeerden over het tijdens de verbouwing
gebruiken van hun ‘Plankenschurekerk’ aan
de Dorpsstraat. Ook gezien het sporen van de
datum op de steen met deze geschiedschrijving
moet het de eerste steen zijn geweest van deze
verbouwing van de kerk door eigenaar Van der
Star op verzoek van zijn dominee. De eerste
steen zal zijn gelegd door de 12-jarige Daam
van der Star, geboren 30 augustus 1856 als
zoon van broodbakker Cornelis van der Star
(toen 28 jaar) en Elizabeth Vis. Alleen hij heeft
de voorletter D en hij was ook vernoemd naar
de kant van de familie Vis. Daam van der Star
overleed in 1935 in Waddinxveen.
Na 1925 ging het oude pand van de Gereformeerde Kerk in andere handen over. Het boek
Waddinxveen 750 jaar zegt: “Het werd opgedeeld in vijf woonhuizen, twee uitkomende aan
de Kerkstraat en drie aan de Kerkweg. Nadat
deze huizen in de loop der jaren min of meer
tot krotten waren geworden, heeft het gemeentebestuur in 1975 het geheel voor f 30.000,aangekocht en daarna gesloopt. Genoemd
boek meldt wel dat de steen van 1752 toen al
verdwenen was, maar niets van de steen van
1869! <

Zie ook ‘De familie Reepmaker’ door Kees Verlooij, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 23 nr. 3 van september 2015
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VERENIGINGSNIEUWS
Zichtbare geschiedenis
Behalve de tweede vertelbank die op de hoek van de Kerkweg-West met de Esdoornlaan moet
komen - u kon hier al over lezen in het vorige nummer - is het bestuur voornemens om langs de
Gouwe zowel aan het begin van de Zuidkade als aan de Nesse een fotopaneel te laten plaatsen
met mooie historische beelden. Voorwaarde is wel dat de gemeente medewerking verleent.
Verder wil het bestuur in de vitrine van de bibliotheek doorlopend historische films en beelden
van historisch Waddinxveen vertonen.
Zo wil het bestuur ons dorp verfraaien en de lokale geschiedenis levend houden.

Lezing
Op een nader te bepalen datum in maart wordt een lezing gegeven over de valkenjacht en het
oeroude beroep van valkenier.

Oude verhalen
Een kleine groep enthousiaste vrijwilligers gaat oude(re) Waddinxveners benaderen om hun verhalen
op te kunnen tekenen en die te bewaren voor de toekomst. Uittreksels zullen, zo mogelijk met foto’s,
in ons kwartaalblad en in de plaatselijke krant worden gepubliceerd.

Te koop
Het Historisch Genootschap Waddinxveen geeft een verjaardagskalender uit. Deze bestaat uit een
zestal bladen met foto’s van oude Waddinxveense panden en locaties. De kalender is te verkrijgen
voor e 9,95 bij boekhandel Burger of bij onze expositieruimte aan de Noordkade 64.
Van een particuliere verzamelaar kregen we een aanzienlijke aantal prachtige kinderserviesjes.
Die mogen we verkopen voor e 10,- per set. De serviesjes zijn verkrijgbaar bij onze expositieruimte.
Zoals bekend is die alleen open op elke eerste woensdag van de maand van 14.00-17.00 uur.

Dank
Het Historisch Genootschap Waddinxveen is in beweging dank zij enthousiaste vrijwilligers die tijd
en energie steken in de verschillende activiteiten. Het bestuur wil langs deze weg deze vrijwilligers,
maar ook de sponsoren, adverteerders en leden bedanken voor hun steun aan ons historisch genootschap.
Wij wensen u goede kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig
2016 toe.

Nieuwe leden
J. Blonk
G.J. Bras
G.T. Breugem
Janny Oudijk
Joh. Oudijk
E. Segers
Annelies de Vries
J. Versluis

REIGERSBURGH
Onze manege:
 2 binnenmaneges
- Agterbergbodem
 buitenmanege
- ook met Agterbergbodem
 stalling
- pensionpaarden/pony’s
 groepslessen
- pensionruiters
- manege ponyruiters
 privélessen
- springen
- dressuur
 gezellige foyer

www.reigersburgh.nl

Firma A.J. van der Breggen
Plasweg 35/b, 2742 KA Waddinxveen
Tel. 0182-61 24 23 Mob. 06-51 10 59 20

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.

Koeltechniek Laan
Houtex
Van Stijn Beheer BV
H.C.J. de Bas
W.A. den Boer
J. Bremmer
R.J. den Boer
J.C. van der Maas
Anders Repro
W.J. Hoobroeckx
Boekhandel Burger
G.L.G.M. Petit
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
T.W. Verweij
G. van Ringelenstein Holding
F.M. van Tol
J. van Tol
K. de Jong
A. Broer
P.M. Compeer
T. Ververs
Dierenartspraktijk Baas
Bost Adviesgroep
A. van Noort
H.J. de Rooij
A. Speksnijder
Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein
D.C. van Doorn
D. de Waardt

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het
resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233.
Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, versterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo
bij aan het woongenot.
Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u
op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn
omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.
nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 17,50 lid van
het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

