B
B

eijerlandsche
erichten

Uitgave van de ”Historische Vereniging Oud-Beijerland”

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN – 19e jaargang nr. 64 – september 2016.
__________________________________________________________________________________

DE HISTORISCHE VERENIGING
Oud-Beijerland
Opgericht 30 september 1997

Beschermheer F.A.-baron van Tuyll van Serooskerken,
Ambachtsheer van Oud-Beijerland

Bestuur:

De Beijerlandsche Berichten

P.J. in ’t Veld, voorzitter
: 0186 – 617523

verschijnt 4 x per jaar.

A.W. de Groot, secretaris
Willem Vrijlandtstraat 75,
3262 GN Oud-Beijerland
: a.groot21@upcmail.nl
: 0186 – 615425

Ons archief, het

D.H. van der Linden, penningmeester
D. Dijkshoorn-Bison, lid
H.M. Dijkstra, lid

Historisch Informatie Punt (HIP)
is gevestigd in de
Openbare Bibliotheek
Steenenstraat 24 Oud-Beijerland.
Open: elke 2e donderdag van de
maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden contact:
A.v.d.Berg,  0186 – 614240
De contributie is per 2016
minimaal € 10,00 per jaar

Redactie
“Beijerlandsche Berichten”:
Dineke Dijkshoorn-Bison
Pieter Jan in ’t Veld
Lay-out:
Dineke Dijkshoorn-Bison
Lay-out omslag: P. Spanjers

Rekeningnummer:
NL16 RABO 0351187103
t.n.v.:
HVO, Oud-Beijerland
Buiten de regio wordt de
Beijerlandsche Berichten per post
opgestuurd en brengen wij
€ 4,00 portokosten in rekening

ISSN: 2210-8645

__________________________________________________________________________________
www.hvobl.nl
11
www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN – 19e jaargang nr. 64 – september 2016.
__________________________________________________________________________________
Van de bestuurstafel.
Met enige trots presenteren wij u een extra groot en dik kleurennummer van
de “Beijerlandsche Berichten”, over de historie van de NPB in Oud-Beijerland.
Er was zoveel mooi materiaal aangeleverd dat het niet paste in ons reguliere formaat van A5,
dus lag het voor de hand om voor dit jubileumnummer eenmalig een uitzondering te
maken en ons vertrouwde formaat aan te passen.
Wij zijn dan ook blij dat wij hieraan op deze wijze konden meewerken.
Uiteindelijk gaat het om een mooie uitgave.
Wij feliciteren de Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard, vroeger de NPB met hun
125 jarig bestaan
en op 4 september 2016 is het blad officieel gepresenteerd.
10 September 2016 is de jaarlijkse ”Open monumentendag” en staat onze vereniging weer met een
kraam op de jaarmarkt. Natuurlijk om de vereniging te promoten maar ook om nieuwe leden te werven.
Er draait op die dag ook, doorlopend, een film in het “Oude Raadhuis” met de titel:
“Oud-Beijerland hoe het veranderde” en is gemaakt door onze vereniging.
Hiermee laten we de veranderingen in ons dorp zien vanaf de jaren 60 tot nu.
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer en hopen u op de jaarmarkt te begroeten.

Het bestuur,
“Historische Vereniging”.



Afb. 1 Foto van voor 1898 vanaf de korenmolen, hoek Zinkwegsche dijk-Molendijk, met de Molendijk en de
Beneden Molendijk en het stuk grasland/boomgaard waar in 1905 het kerkje van de NPB wordt gebouwd.
De tramrails op de Molendijk (links op de foto) zijn nog niet aangelegd.
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125 jaar een vrijzinnig geluid

Een mijlpaal is (bijna) bereikt: onze vereniging bestaat in december 2016 125 jaar! Tijd om even bij stil
te staan en te bedenken hoe onze vereniging ooit is ontstaan en wat de NPB (nu Vrijzinnigen Nederland
Hoeksche Waard) aan betekenis heeft verworven. Vanaf de oprichting in 1891 is er gebouwd aan een
saamhorigheid binnen onze kleine kring van vrijzinnigen. Een gevoel waar velen op hun eigen manier
inspiratie aan ontlenen. Dat is geheel in overeenstemming met het vrijzinnig gedachtegoed.
In dit boekwerkje vertellen de auteurs René Strijder en Henk Dijkstra op deskundige en onderhoudende
wijze over de bewogen geschiedenis van de vereniging. Zij hebben daartoe het nodige ‘veldwerk’ verricht. René Strijder is reeds lange tijd een stimulerende factor in het ontsluiten van het archief, dat ooit
op de vliering van het kerkgebouw werd gevonden.
Hij is bovendien één van de vaste organisten op de zondagochtend. Henk Dijkstra is onze penningmeester met een speciale belangstelling voor geschiedenis.
Met trots mogen we concluderen dat we ook na 125 jaar nog een bloeiende en actieve vereniging zijn,
waar zinzoekers bezieling vinden in de vorm van lezingen, religieuze bijeenkomsten, muziek, gespreksgroepen en contact met gelijkgestemden, van vrijzinnigen tot religieus humanisten.
Deze speciale uitgave geeft een mooie kijk op onze Geloofsgemeenschap in zowel verleden als heden.
Een speciaal woord van dank is ook bestemd voor de Historische Vereniging van Oud-Beijerland die
deze uitgave mede mogelijk heeft gemaakt. Het volledige jubileumprogramma vindt u achterin deze
special, op onze website www.vrijzinnigenoud-beijerland.nl en in onze kwartaaluitgave
Vrijzinnig Perspectief.
Ik wil iedereen bedanken die op zijn of haar manier heeft bijgedragen om deze bijzondere uitgave mogelijk te maken. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe.
Dick Vermeij
Voorzitter Vrijzinnigen Nederland
Hoeksche Waard
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Al meer dan 125 jaar een vrijzinnig geluid in de Hoeksche Waard 1891-1916
Het ontstaan van de NPB
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat in Nederland
bij een groep gelovigen, mede door de ontwikkelingen in wetenschap, kerk en maatschappij, de behoefte aan een modernere uitleg van de Bijbel. Deze modern-godsdienstige denkbeelden worden later vrijzinnigheid genoemd.
In 1870 wordt de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) in
Utrecht opgericht. Het modernisme, door zijn hervormingsgezindheid en door de reactie van haar aanwezigheid in de kerkelijke,
orthodoxe omgeving zal z’n sporen nalaten in het protestantisme.
De NPB vormt dán al een netwerk op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Vrijzinnigen zijn in die
tijd bezorgd over de opkomst van het confessionalisme. Vrijzinnigen beschouwen het beginsel van gewetensvrijheid als het wezenskenmerk van het protestantisme. En ze hopen volledig de ruimte te krijgen om theologische, natuurwetenschappelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in hun godsdienstige levens- en wereldbeschouwing op te nemen. Ze willen bevordering van de vrije ontwikkeling van het
godsdienstig leven binnen de kerken. En …. de aanhangers van het modernisme
menen zelfbewust dat zij een tweede reformatie doorvoeren. Zij voelen zich nazaten van de hervorming, die haar erfenis aanvaarden en uitwerken met het oog
op de behoefte van de eigen tijd en cultuur 1.
Er ontstaan geleidelijk aan georganiseerde gemeenschappen van gelijkgestemde godsdienstigen. Allerlei vrijzinnigen uit de diverse kerkgenootschappen
verzamelen zich in de NPB. De NPB, georganiseerd in afdelingen, heeft formeel
niet de status van kerkgemeente, maar in de praktijk functioneren de afdelingen
wèl als kerkelijke gemeenten. Sacramentsbediening (doop en avondmaal), die
voorbehouden is aan predikanten, behoort in de regel niet tot de activiteiten van
Afb. 2 Drie oudere
NPB-afdelingen.
logo’s
De doelstelling van deze vereniging is: “de vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven zowel binnen de kerkgenootschappen als daarbuiten”.
De vrijzinnig-protestanten of ‘modernen’ vormen in het christendom een kleine groep. Organisatorisch
nooit opvallend en vandaag-de-dag kleine en vergrijzende gemeenschappen. Ze komen uit binnen (stedelijk) - en buiten (plattelands) wijken en door hun gematigde kerksheid zijn ze moeilijk zichtbaar. Hun
principes van kerkelijke en (inter) religieuze tolerantie en de autonomie van het individu in religieuze
zaken zorgt voor een gevarieerde aanhang.
In welke mate godsdienstige tegenstellingen tussen Remonstranten (rekkelijken) en Contraremonstranten (preciezen) in
de 16e en 17e eeuw in ons dorp een rol speelden, is niet bekend, maar ze zullen er zeker geweest zijn. In de zeventiende
eeuw schijnen hier nog twee Doopsgezinde kerkhuizen te zijn
geweest. Maar het is de Afscheiding van 1834 die in Nederland
(in onze regio in Zuid-Beijerland) aan het begin van de 19e
eeuw grote kerkelijke veranderingen inluidt. Oud-Beijerland,
incl. de omliggende polder, telt dan ongeveer “3.450 inwoners,
waarvan 3.200 Hervormden, 100 Roomsgezinden en 150 Israelieten (incl. Joodse gemeenteleden uit omliggende gemeenten)” 2.
Afb. 3 Kerkstraat 15 (en 17 ged.), 2016
Elk jaar werd rond Hervormingsdag op 31 oktober, een landelijke bijeenkomst gehouden. En o.a. het opschrift “Een vaste
burcht is onze God” op het orgel van de Remonstrantse kerk in Rotterdam-Centrum getuigt daar ook van.
2
A.J. van der AA in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, tweede deel, 1840.
1
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In het midden van de 19e eeuw, in een toenemend orthodox klimaat, zoeken vrijzinnig denkenden dus
steun bij vrijzinnige predikanten in de toenmalige Hervormde Kerk. Als echter de kerkbesturen deze
predikanten gaan weren en de vrijzinnig denkenden soms hun lidmaatschap ontnemen3, ontstaat - ook
in de Hoeksche Waard - rond 1890 de behoefte om zich aan te sluiten bij de NPB en een eigen afdeling
op te richten. In Oud-Beijerland en later in Puttershoek ontstaan afdelingen. Oud-Beijerland heeft rond
die tijd dan net iets minder dan 5.000 inwoners.
Op 9 oktober 1891 geven 23 leden van de Hervormde Dorpskerk zich op tijdens
een vergadering in Oud-Beijerland, die gehouden wordt in de huisvesting van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de Kerkstraat nr. 154 - tegenover de synagoge - om zich te organiseren en op 22 december 1891 wordt de eerste “godsdienstoefening” gehouden door Nederlands Hervormde predikant Jacob Mijs.
Ds. Mijs, sinds 1887 predikant in Hekelingen5 en afkomstig uit het Noord-Brabantse Etten, spreekt dan over Lucas 10: 42a: “Maar één ding is nodig”.
Bij gebrek aan een goede lokaliteit worden na enige tijd de godsdienstoefeningen
eens per maand in de Bewaarschool aan de Ooststraat gehouden. En op de algemene ledenvergadering van 1 oktober 1902 wordt de wenselijkheid van een eigen
gebouw besproken, waarvoor de grond reeds beschikbaar wordt gesteld.
Afb. 4 Ds. J. Mijs uit
Een primeur op kerkelijk gebied is het voorgaan van de eerste vrouw in een godsHekelingen
dienstoefening. Op 12 juli 1896 gaat mej. E.C. Knappert (1860-1952) uit Leiden
hiervoor. Dit is de eerste keer in Nederland. “Overigens doen van stonde af aan vrouwelijke voorgangers
dienst. Emilie Knappert6 behoort tot één van de drie eerste Nederlandse vrouwen, die op de kansel
hebben gestaan. Dit was in het gebouw van de Vrije Gemeente te Amsterdam (tegenwoordig: Paradiso).
De vaste voorganger daar, ds. P.H. Hugenholtz Jr., was door het lichtend voorbeeld van Amerikaanse
(unitarische en universalistische) vrouwenpredikers een groot voorstander van de vrouw op de kansel.
Genoemde dames waren geen academisch gevormde theologen 7, maar hadden de opleiding voor
godsdienstonderwijzeres van de Nederlandse Protestantenbond met vrucht doorlopen. De NPB heeft
op dit gebied baanbrekend werk verricht”, aldus Prof. dr. E. H. Cossee.

Eerste godsdienstoefening met een vrouw op de kansel

Transcriptie:
Godsdienstoefening
van 12 juli 1896
Voorgangster Mejuffrouw
Knappert van Leiden,
Tekst Marcus 10 vers 21 & 22
Gecollecteerd:
Voor de Afdeeling f 10,13
,, ,, Armen
f 6,92
de secretaris de president
A. Kruithof
Mijs.

Afb. 5 Notitie in het “voorgangersschrift”

Op 1 juli 1900 wordt mej. A. Buisman benoemd tot godsdienstonderwijzeres en zij zal ook regelmatig
voorgaan. In 1902 richt zij met de dames E. en N. de Jongh de afdeling Oud-Beijerland van de kinderbond op. De kinderen worden elke woensdag- en zaterdagmiddag nuttig beziggehouden met naai- en
zoals dat gebeurde in Oud-Beijerland.
waarin de Oud-Beijerlandse afdeling –departement- van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was gevestigd
(20 juni 1817 opgericht).
5
Emeritus 1899; overleden 10 mei 1912. Uit: Grepen uit de geschiedenis van de Hekelingse Dorpskerk, uitgegeven ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw, 2001, Erika Verloop.
6
met Manette de Fauvage en Jacoba Mossel.
7
De eerste academisch gevormde predikante was Anne Zernike, die in 1911 bevestigd werd. Zie verder: Mirjam de Baar,
Frederike Cossee, Mirjam van Veen en Anna Voolstra,‘Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (Hilversum 2011), blz.
21.
3
4
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breiwerk, handenarbeid en voorlezen, spelletjes enz. en in aansluiting daarop werd in 1910 de vereniging “Ons huis” opgericht met vooral de financiële steun van mevrouw A.C. Van Weel- de Jongh.
Naast de plaatselijke taken van mej. Buisman is zij ook regelmatig spreekster in afdelingen van de NPB
elders in het land. Zo spreekt zij o.a. in februari 1905 in Amsterdam “over een zeker gemis aan vroomheidszin bij het jonge geslacht”. In 1909 houdt zij bv. in Amsterdam een openbare godsdienstoefening
voor jongelieden, in het gebouw “Tot Nut van het Algemeen” en op dinsdag 15 februari 1910 spreekt zij
in de Stadsdoelen van Delft “Over godsdienstige opvoeding”.

Over de positie van de vrouw rond de eeuwwisseling (19e - naar 20e eeuw)

Opvallend is dat alleen maar ongehuwde vrouwen (“mejuffrouw”) op de kansel stonden of godsdienstonderwijzeressen waren. Een verklaring hiervoor geeft het volgende citaat 8:
“Door hun schoonheidszin, hun instinctmatige drang tot zorg, hun kunstzinnigheid en hun pedagogische
fijngevoeligheid, worden vrouwen, mits ongehuwd, bij uitstek geschikt geacht voor betrekkingen in de
sfeer van onderwijs, opvoeding, liefdadigheid en cultuur, die degelijke “feminiene” eigenschappen zouden vereisen. Vanwege deze “eigenaardige aanleg der vrouw” bleef de actieve betrokkenheid van getrouwde vrouwen bij bondswerk met een organisatorisch, bestuurlijk of anderszins publiek karakter laag:
hun taak, zo luidde de communis opinio in de negentiende eeuw lag primair als opvoedsters in het
huisgezin, terwijl velen het als onfatsoenlijk of als teken van lage maatschappelijke welstand beschouwden wanneer moeders inspannende werkzaamheden buitenshuis verrichtten. Het verdiende evenwel
toejuiching wanneer ongetrouwde vrouwen zich, als uiting van godsdienstzin en schoonheidsgevoel of
van naastenliefde en sociaal hulpbetoon, in NPB-kader aan arbeid van letterkundige, educatieve en
filantropische aard wilden wijden. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat sommige dochters van vrijzinnige
dominees of meisjes uit moderne gezinnen die net als predikantenfamilies in intellectueel en cultureel
opzicht bevoorrecht waren, bewust ongehuwd bleven om zo mogelijkheden tot zelfontplooiing en maatschappelijke dienstvaardigheid te hebben die zij als echtgenotes zouden missen. De NPB bood hen
daartoe, met het godsdienstonderwijs en het sociaal werk dat lokale afdelingen organiseerden, volop
de gelegenheid.”

Een gebouw voor de NPB, Beneden Molendijk 35
Kerkstichting
Transcriptie van een brief uit het archief van de NPB.

Aan het bestuur van de afdeling “Oud-Beijerland en omstreken” van den
Nederlandschen Protestantenbond.
Alhier.
Oud-Beijerland den 3en Mei 1904
No 333
Onderwerp
Stichting kerkgebouw
Naar aanleiding van uw kennisgeving van heden betreffende het oprichten
van een gebouw tot uitoefening van den openbaren Godsdienst, op het perceel kadastraal bekend in sectie D no. 232, welk perceel ligt binnen een
afstand van tweehonderd meter van een bestaande kerk, hebben wij de
eer Uw Bestuur mede te deelen, dat bij ons College geen bezwaar bestaat
tegen deze oprichting.

Afb. 6 Schenkingsacte

Burgemeester en Wethouders van Oud–Beijerland
De Burgemeester, A. van Lith
De Secretaris,
A. van Baak

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Het vrijzinnig web. Verkenningen naar vrijzinnige netwerken, redactie
Niels van Driel en Annemarie Houkes, uitgeverij Meinema © 2014, www.boeken-centrum.nl

8
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Deze brief meldt o.a. … welk perceel ligt binnen een afstand van tweehonderd meter van een bestaande kerk … Wàs dat een kerk of werd hier de
synagoge bedoeld? In 1840 schrijft A.J. van der AA 9 over “Beijerland”: “De
Israëlieten namen vroeger hunne kerkdienst waar ten huize van een der
leden hunner gemeente, maar bezitten hier, sedert het jaar 1790, een kerkhof en zijn thans in het bezit van eene fraaie Synagoge, een bidhuis en een
schoollokaal voor hunne jeugd, waarvoor zij eenen vasten Onderwijzer
hebben”.
Afb. 7 Top. kaart uit 1903
De synagoge, gebouwd tussen de Kerkstraat en de Nobelstraat, lag inderdaad 200 meter van het verworven perceel.

Een stukje grond aan de Beneden Molendijk, nr. 35

Volgens een kaart uit 1899, bijgewerkt in 190310 ligt het perceel in het
meest noordelijke stukje van de Oud-Beijerlandsche Polder (1557).
Op dat moment is er ten Westen van het perceel (in de richting van de
Zinkweg) nog niet bepaald sprake van bebouwing (zie ook Afb. 1).
Volgens het Kadaster, dat van overheidswege een openbaar register
onroerende zaken en daarop gevestigde rechten bijhoudt, is het perceel
kadastraal [dan] bekend onder Sectie D no. 23211.

Afb. 8 Top. kaart uit 1991

Volgens het Bewijs van eigendom d.d. 26 juli 190512
heeft mevrouw A.C. van Weel13, wed. ds. Marten Adriaan
de Jongh een erf van 1.625 m2 aan de Beneden Molendijk,
kadastraal bekend onder Sectie D. no 1997, geschonken
aan “de afdeling Oud-Beijerland van de Vereeniging der Nederlandschen Protestantenbond”14. Het bestuur is bij de
schenking vertegenwoordigd door de leden “Jan Bochove,
kleermaker, wonende te Oud Beijerland, Jacobus Zuidweg
hoofd eener school, wonende Piershil en Pierre Jean Marie
Schoonheijt, banketbakker, wonende te Oud Beijerland”.
Over mevrouw Antoinette Clara van Weel leest u iets meer
in bijlage 1.
Als mevrouw Van Weel in september 1910 voorgoed uit
Oud-Beijerland naar Zeist vertrekt, ontvangt zij van de leden
van de NPB een unieke, enkelvoudige uitgave van een gedenkkatern15. De 49 ondertekenaars ervan nemen ontroerd
afscheid van haar met een bewerkt gedicht van (Rem.)
theoloog-dichter Petrus Augustus de Génestet.

Afb. 9 Voorzijde van het gedenkkatern, 1910

in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, tweede deel, 1840.
Historische atlas Zuid-Holland, uitgeverij Robas Productions, 1989.
11
Bij acte kadastraal bewaard Dordrecht DDT 503, nr. 56 is perceel D232 gesplitst in D1197 en D1198.
De schenkingsacte is daar dan bekend onder DDT 570, nr. 24 met dank aan het Kadaster in Rotterdam.
12
uit het Archief 1891-1991 NPB Oud-Beijerland.
13
Ten tijde van de oprichting van de NPB in Oud-Beijerland woont mevrouw Van Weel in de West-Voorstraat, op nr. 14. Zij bezit
dan o.a. onroerend goed aan de West-Voorstraat (nr. 6), de Kerkstraat (nr. 15 en nr. 17) en de Beneden Molendijk. De tuin
van West-Voorstraat 6 en het erbij horende monumentale bijgebouw (een koetshuis, Kerkstraat nr. 17), grenzen direct aan
Kerkstraat nr. 15.
14
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 september 1904, nr. 39.
15
In particulier bezit.
9

10
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Het is niet goed, dat we op deze aard
Ons hechten al te zeer
Aan huis en hof, aan haard en gaard
En dingen van ’t Weleer.
Verstandig is ’t van tijd tot tijd,
Een teedren, sterken band,
Die ’t arme harte bindt en vleit,
Te schudden van de hand.
Te scheiden van een dierbre plek
Vol weemoed en genot,
Te wennen maar aan elk vertrek Verhuizen is ons lot … (De Génestet)
Met gevoelens van Hoogachting en vriendschap
Bewerkt door J. Zuidweg, oud H.d.S. [hoofd der school] te Piershil


Tegenwoordig ligt het perceel met het gebouw van de NPB in de wijk Centrum-Zuid. Het is inmiddels
omgeven door de bebouwing van de Zeeheldenwijk.

Architect(en) gezocht

Het dagelijks bestuur van de NPB legt via
haar netwerk contact met Samuel de
Clercq (Amsterdam 1876-1962). De Clercq
komt uit een vooraanstaande Friese,
doopsgezinde, familie. Hij doorloopt de
HBS en studeert bouwkunde aan de Polytechnische School in Delft. In 1900 behaalt
hij zijn diploma.
In de jaren 1901-1903 doet hij als voluntair
ervaring op en op zijn 28ste - in 1904 - gaat
hij met de één jaar jongere Jan Gratama
(1877-1947), tekenaar en docent in Delft
en Den Haag, de samenwerking aan. Het
jonge architectenduo realiseert o.a. het
“Vergaderzaaltje voor de Protestantenbond te Oud-Beijerland”. Uit enkele sfeervolle schetsen en een aantal veelkleurige
bouwtekeningen blijkt dat beide architecten
geen onverdienstelijk tekenaars waren.
Later, in 1910, zou Gratama bij zijn beoordeling van enkele Amsterdamse bouwprojecten (met invloeden van de bekende Nederlandse architect Berlage), als eerste de
typering “Amsterdamse School” gebruiken.
Met andere woorden: het was niet het minste architectenduo dat in 1904 de gelegenheid kreeg om hier ter plaatse hun bouwkundige visie gestalte te geven.

Afb. 10 Schetsen van Gratama en De Clercq, 1905
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Nog geen twee jaar later levert Gratama tekeningen voor de “bouw van
een woonhuis Achter de Molendijk”,
aan de Beneden Molendijk nr. 31. In
de volksmond vrolijk plagend de duiventil genoemd.
De Clercq’s visie op architectuur is interessant. Hij typeert de architectuur
in de grote cultuurperioden als de
'moederkunst' ten opzichte van de
'zusters' schilder- en beeldhouwkunst
en de decoratieve kunsten en hoe laat
Afb. 11 Bouwtekening van “de duiventil”, 1907
je vormen spreken?
Kopieer geen vormentaal van een stijl, maar spiegel in vormen de “innerlijke waarde” van de stijl waaruit
ze voortkomen.
Niet te veel decoratie. Dat leidt af van de constructie en de ruimte-ontwikkeling. Balken worden onversierd in 't gezicht gelaten, baksteenmuurwerken binnenshuis worden niet meer weg gepleisterd (zie afb.
27), rijke meubels worden tot zogenaamde keukenmeubels. Deze wat Romaans aandoende soberheid
kan tot schoonheid leiden, zoals bij Berlage te zien is.
Heeft De Clercq, in nauwe samenwerking met Gratama vanuit deze visie één van zijn eerste, belangwekkende opdrachten gestalte gegeven?

Geld, gunning en bouwvergunning

Er worden giften en legaten ingezameld en er wordt een kleine lening aangegaan om het benodigde
bedrag van f 4.587,- (inschrijving van de heren Van de Berg16 en Beversluis) te realiseren.
De heer Gratama uit Den Haag maakt de tekening (zie Afb. 10) en het bestek.
Maar voor het zover is, vinden eerst de voorbereidingen van de bouw plaats.
Eerst zal er een kleine brug worden aangelegd.
Hier volgt de transcriptie van een tweede brief uit het archief.
Aan het bestuur van de afdeling “Oud-Beijerland en omstreken” v/d Nederl. Protestantenbond.
Alhier.
Oud-Beijerland den 26en Mei 1904
No 289
Onderwerp
Leggen van een brug
Naar aanleiding van Uw schrijven van, d.d. 10 mei 1904 hebben wij de eer U mede te deelen, dat
bij ons College geen bezwaar bestaat tegen het leggen van een brug over de sloot langs den Beneden Molendijk, om toegang te verkrijgen tot het perceel, kadastraal bekend in deze gemeente in
Sectie D no 232.
Burgemeester en Wethouders van Oud–Beijerland
De Burgemeester, A. van Lith
De Secretaris,
A. van Baak

16

Blijkt een tamelijk directe familierelatie te hebben met één van de bestuursleden; hij is een zwager van de bestuursvoorzitter.
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Afb. 12 Bouwtekening 2, 1905

Afb. 13 Bouwtekening 3, 1905
Advertentie:

www.duifhuizen.nl
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Op 3 december 1904 nemen Burgemeester en Wethouders een positief besluit over de aanvraag van
een bouwvergunning.
Aan het Bestuur van de Afdeeling “Oud-Beijerland en Omstreken”
van den Nederlandschen Protestantenbond.
Alhier.
Oud-Beijerland den 7en December 1904
No 873
Onderwerp
Bouwen vergaderzaal.
3 bijl.
Hierbij hebben wij de eer U in afschrift toe te zenden een besluit van ons College d.d. 3 December
l.l., met de daarbij behorende teekening en bestek en voorwaarden, waarbij U vergunning wordt
verleend tot het bouwen eener vergaderzaal met toebehooren op het perceel kadastraal bekend
in deze gemeente in Sectie D no 232.
Burgemeester en Wethouders van Oud–Beijerland
De Burgemeester, A. van Lith
De Secretaris, A. van Baak

Monumentale bouwstijl

Het gebouw is gebouwd in de eclectische bouwstijl. Eclectisch is afkomstig van het Griekse werkwoord
‘eklegein', dat uitkiezen betekent. In
het bijzonder gebruikt als benaming
voor de bouwwijze in het derde kwart
van de 19e eeuw, toen als reactie op
de neogotiek, motieven uit verscheidene bouwstijlen (romaans, renaissance, barok, empire) aan een gebouw werden toegepast.
Afb. 14 Het architectenduo Gratama en De Clercq poseren op
“het buitentrapje”

Het gebouw van buiten

Het gebouw in 1905 gezien in noordwestelijke richting (Afb. 15). Op de achtergrond is de molen van
Van Overhagen te zien. Een stellingmolen (korenmolen) uit 1603, op de hoek Molendijk-Spuidijk.
In 1914 worden de wieken en de kap verwijderd. De romp doet nog een halve eeuw dienst als maalderij
en wordt in 1964 afgebroken omdat hij plaats moet maken voor de nieuwe dijk 17.

17

Uit Vervlogen dagen, K. Siderius, 1967.
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Afb. 15 “De vergaderzaal” (kerkzaal met catechisantenkamer), 1905

Het perceel en het gebouw zijn omgeven door
sloten. Het bestek vraagt om “een zeer eenvoudige afrastering van de voorsloot tot de linker zijgevel, de achtersloot tot de linkerzijgevel, loodrecht op de rechterzijgevel achter de ingang van
de catechisatiekamer naar de zijsloot aldaar”.
De gebruikte steensoort is “IJsselsteenformaat, in
afwijking van de bestekteekening, die waalsteenformaat aangeeft”. En “Beide zijmuren van het
hoofdgebouw zijn in aanleg doorgezet in de richting van het bruggetje, als aanzet voor latere uitbreiding”.

Bruggetje

Hier ziet u de eerste foto van de kerk met - toen
nog - een bruggetje over de 2 meter brede sloot.
Vermoedelijk de enige plaatselijke kerk met een
bruggetje. Tóch nog een bruggetje. Want volgens
het bestek: “een houten bruggetje breed 2 meter
met ingangspoortje en afsluitbaar hek, over de
sloot van 2 meter breed, toegang tot het terrein
van het gebouw”. “De afrastering bestaat uit 10
houten stijlen van 8/8 cm. Op afstanden van plus
minus 2,50 meter, tweemaal verbonden door prikkeldraad.” Maar, volgens de aanvullingen en wij- Afb. 16 “De toegangsbrug”, 1905
zigingen op het bouwbestek kan er al snel een
nieuwe situatie ontstaan omdat “Bij eventueel vervallen van den brug (2 x 6 M) d.i. indien de sloot wordt
gedempt”....
De voorsloot wordt in twee fasen, in 1907 en in 1911 gedempt i.v.m. de aanleg van een riolering. Niets
lijkt meer te herinneren aan het bruggetje met houten hekwerk.

Afrastering en hek

Later verschijnt een metalen hek. Na de demping van de sloot bij de brug wordt de brug verwijderd en
bakent een nieuw smeedijzeren hek in art nouveau-stijl of jugendstil, gerealiseerd met de kenmerkende
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asymmetrische slingerlijnen (zweepslag), het perceel met het kerkje af. Het hek doet dienst tot in 1971
en wordt dan vervangen.

Pleintje

De aanleg van het pleintje wordt in het bestek uit 1905 als volgt beschreven: “voor het gebouw een
pleintje aan te leggen van plus minus 7 bij 8 meter groot, met grint bedekt, waarover in het midden een
straatje, 1,5 meter breed, van beste straatklinkers. Tevens moet langs de rechterzijde van
het gebouw een grindpad van 1 meter breed
worden aangelegd tot toegang van de catechisatiekamer”.
Medio 2015 is het pleintje en het toegangspad
naar de catechisatiekamer opnieuw bestraat,
met gebruikt materiaal. Aan de rechterzijde
voor het gebouw is nu een bescheiden parkeerplek gecreëerd.
Afb. 17 Hek in art nouveau-stijl of jugendstil

Twee bomen

Op het pleintje voor de kerkzaal staan nu twee prachtige leiplatanen met
groot blad. Ze vervangen in de 80er jaren de twee gewone esdoorns.
Zouden die twee bomen een verwijzing kunnen zijn – het Monumentendagthema is dit jaar per slot van rekening “Iconen en Symbolen” – naar het
verhaal van de twee bomen in het Bijbelboek Genesis? Met de verstopte
oproep om te bouwen, te bewerken en te bewaren?
Samen met dezelfde soort bomen van de nummers Beneden Molendijk 31,
33 en 37, in totaal 10, zijn het inmiddels in ieder geval mooie blikvangers in
de gemeentelijke hoofdgroenstructuur.
Bomen zijn van oudsher en in veel culturen het symbool van levenskracht.
Hun gestage groei verwijst naar het leven, van geboorte naar dood, van
begin naar einde, van aarde naar hemel. In de Christelijke traditie symboliseert de levensboom onsterfelijkheid. De vruchten van een levensboom
schenken leven. Omdat bomen oud worden, helpen ze als bv. herdenkingsboom om herinneringen lang levend te houden. Je bent pas dood als je bent Afb. 18 Twee “gewone”
vergeten. Maar het kunnen ook samenkomstbomen zijn. Hierbij ontmoeten esdoorns?
mensen elkaar. Bovendien hebben ze een rustgevende invloed op de
omgeving en zorgen voor koelte, schaduw en dempen geluid.
Het kleine stukje groen achter de catechisatiekamer is de afgelopen
tientallen jaren ingericht als een gemakkelijke te bewerken tuin.
Desondanks bleek de groei en bloei weelderig, het onderhoud intensief
en ’t gebruik en het gemeenschappelijke genoegen beperkt. Bij de recente herbestrating van het plein en het toegangspad is ook de tuin
grotendeels van bestrating voorzien. Een extra plek om elkaar – bij
goede weersomstandigheden – te ontmoeten. Een geschikte plaats
om, op de startzondag van een nieuw kerkelijk seizoen, de 1e zondag
in september, ter herinnering aan het jubileum, een boom te planten
voor de toekomst?
Vanuit het “verscholen groen”18 is het gebouw meer en meer zichtbaar
geworden. Ook dat zou je, in het licht van het thema van de MonumenAfb. 19 …na de bomenkap in de
tendag in september symbolisch kunnen duiden.
80er jaren

18

Gedenkboekje “18 juni 1905 – 18 juni 1930 Afdeeling Oud-Beijerland van den Nederlandschen Protestantenbond”
[25 jaar in het gebouw].
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Het gebouw

Het gebouw gezien in zuidelijke
richting (Afb. 20). Het bestek
spreekt van “den bouw van een
vergaderzaal met toebehooren”.
Het gebouw is in drie delen te onderscheiden: de voorbouw, het
hoofdgebouw met opmerkelijke pilasters en de catechisatiekamer, in
de loop der jaren (ook) de bestuurskamer en ook wel “consistorie” genoemd.
Het Latijnse
woord consistorium betekent ‘vergadering’. Het komt van consis- Afb. 20 Opnieuw aangelegd plein en zijpad, 2014
tere (= gaan staan, blijven staan,
standhouden, van kracht zijn); van con (= samen, bijeen) en sistere (= doen staan).
Het metselverband van de “bijgebouwen” is “kruisverband”. De voorbouw met hoofdingang omvat naast
een voorportaal ook een tochtportaal. Het metselverband van het hoofdgebouw is “Vlaamsch verband,
kenmerkend voor de streek” en “De dakbedekking is de onverglaasde Oud-Hollandse pan”. In de aanvulling en wijzigingen van het bestek wordt voor ’t eerst gesproken van “de zaal”.
Ondanks de status van de NPB bevat één van de originele bouwtekeningen van de “vergaderzaal” óók
de handgeschreven, vertederende typering “kerkje”. Een veel gebruikte, maar door sommigen niet altijd
gewaardeerde typering.

Voorbouw

Op de gevel, boven de “voorbouw met tochtportaal”, staat de afbeelding van een geopend boek (de
Bijbel). Het gaat hier kennelijk niet om zomaar een vergaderzaal.
De tekst “niet ontbinden maar vervullen”, in 1905
op de witte bovenstijl van de deur van het voorportaal met grote letters aangebracht, is dan opvallend
zichtbaar in de openbare ruimte (Afb. 14). Een reactie blijft niet uit. De niet altijd even sympathieke
publieke opinie over deze nieuwe protestantse religieuze groepering uit zich in het scanderende
volksrijmpje van een aantal andersdenkende, baldadige jongeren uit de buurt: “Niet ontbinden maar
vervullen; die protestanten, dat zijn prullen”.
Ook al is die tekst in de loop van de tijd daar verdwenen, sinds 1967 zijn de woorden terug te vinden in één van de glas-in-loodramen in de kerkzaal.
Jezus spreekt deze woorden uit in zijn Bergrede
Afb. 21 Het open boek op de voorbouwgevel
(Mat.5:17-48). Hij licht dat daar ook toe. Zijn toehoorders waren Joden en hij verweet hen, dat zij (Joh. 7:19b) niet naar De Wet (van Mozes) leefden en
handelden. Zo kon de indruk ontstaan dat de wet niet meer belangrijk was. Jezus leek een nieuwe leer
te brengen (Marc. 1:27) en hij leek ook, in de ogen van veel Joden, openlijk de Sabbat te schenden
(Joh. 5:18). De reactie daarop is echter (Joh. 5: 17 en 18): Hij is niet gekomen om de wet en de profeten
te ontbinden, maar om te vervullen!
In de jubileumuitgave van 25 jaar kerkgebouw (1930) lezen we over de afbeelding en de tekst nog:
“In de star orthodoxe Hoeksche Waard, staat half verscholen achter het groen, het stijlvol Kerkje van de
afdeeling Oud-Beijerland van de Nederlandschen Protestantenbond. Boven den ingang van het gebouw, dat ongeveer aan 120 personen plaats biedt, ziet men den Bijbel, waaronder enkele woorden
geschreven staan, die de geest van de afdeeling tot ons doet spreeken n.l. “Niet ontbinden, maar vervullen.”
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Interieur (I)
Voorbouw met tochtportaal en paraplubak

De paraplubak is één van de weinige, eenvoudige, kleine maar fraai
georneerde meubels. In de eikenhouten paraplubak, met zinken
lekbak, onder de kapstok in het tochtportaal, kunt u, als u één van
de scheppingselementen (water) in de vorm van regen, hagel of
sneeuw, hebt moeten trotseren, uw mannelijke en vrouwelijke regenschermen laten uitlekken.
Vanuit een paradijselijk tafereel uit Genesis 3 kijken Adam en Eva
Afb. 22 Paraplubak in ‘t voorportaal
toe. Adam toont zich nogal rustig en Eva energiek. Tegen een achtergrond van bomen en struiken. Kronkelt naast Eva de slang? Kijken we naar een moment voor het
eten van de vrucht of is het kwaad al geschied?
Het tafereel lijkt te zeggen “alles komt goed”. Na regen komt zonneschijn….

De kerkzaal

Van wat vroeger te zien was, het meest opvallende volgens de benadering
van architect De Clercq, is ook nu nog te zien. Bij binnenkomst ziet u het
boogvormige plafond, de open houten constructie, de opvallende, gemet- Afb. 23 Houten console
selde pilasters met de drie hoofdspanten, verbonden door houten consoles. op baksteen
En de kleine ramen, waardoor het daglicht ongehinderd binnenstroomt…
Met wat fantasie ziet u achter de witgepleisterde zijwanden en de grote witte wand achter de spreekplaats nog het metselwerk. Aanvankelijk was dat namelijk door de dunne bepleistering nog zichtbaar
(zie Afb. 27).

Bestek: Aftimmeringen

“Te leveren en te stellen, de volgende banken en stoelen,
eventueel voorzien van eenige treden”
1 spreekplaats met toebehooren
1
6 banken elk voor 4 bestuursleden
24
18 zijbanken elk voor 2 personen
36
3 middenbanken elk voor 6 personen
18
20 (4 x 5) losse stoelen o/d galerij
20
25 losse stoelen (1 voor den organist)
25
124 personen
Het raadsel van de stoelen…Het valt op dat bij de ingebruikname in het middengedeelte van de zaal
Windsorstoelen met een licht gewelfde leuning staan opgesteld. Ze worden niet veel later vervangen
door boeren stoelen met biezen matten. Die
zijn namelijk te zien op een foto uit 1910. Is het
raadsel opgelost door te veronderstellen dat bij
het maken van de fotoreportage
voor de ingebruikname, de voor deze vergaderzaal speciaal ontworpen stoelen19 niet op tijd
konden worden geleverd?
Als er tientallen jaren later kritiek is op de kwaliteit van de rieten zittingen, wordt in de 40er jaren gekozen voor een opstelling met heuse
bioscoopstoelen.
Vanaf de ingebruikname tot in de 60er jaren is
er een compleet zitplaatsenplan (Afb. 26) Dat
vermeldt altijd de naam van gebruiker en op
een enkel overzicht ook de vergoeding die hij
Afb. 24 Interieur kerkzaal gezien vanaf de balustrade, 1905 of zij daarvoor geeft.
19

volgens Bouwtekening 19.
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Veel van wat vroeger te zien was, is verdwenen. De banken voor bestuursleden aan weerszijden van
de spreekplaats, de tijdeigen (sombere) lambrisering, de banken aan de muren, de gaslampen en de
latere kachels.

Galerij

Volgens het bestek is daar in ieder geval rekening gehouden met 20 zitplaatsen. Waar de “ene stoel
voor de organist” is gedacht, is onduidelijk.
Voor de hand ligt dat, gezien de beweegbare constructie in de balustrade, daar vanaf het begin een
orgel met een stoel voor de organist heeft gestaan. En hoewel het bestek eenvoudigweg “een balustrade
met schrootjes” vermeldt, toont de uitvoering ervan opmerkelijke gelijkenis met de houten “stijlen” van
het verdwenen bruggetje.

Afb. 25 Interieur kerkzaal gezien van de (s)preekplaats, 1905
Advertentie:

helpt u met recht op weg!
GRATIS inloopspreekuur
op iedere eerste dinsdag van de maand
van 18.00 tot 20.00 uur.
Een afspraak vooraf is niet nodig.

Steenenstraat 2
3262 JM Oud-Beijerland
T 0186 - 643030 | F 0186 - 615057
E info@schep-advocaten.nl

Incasso’s · ondernemIngsrecht · Pachtrecht
Bestuursrecht · echtscheIdIng · FamIlIerecht
huurrecht · InsolventIerecht
arBeIdsrecht · straFrecht

Lid Vereniging Incasso Advocaten
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Afb. 26 Zitplaatsenplan, 1905

Afb. 27 Interieur kerkzaal gezien van af de linker in/uitgang van de kerkzaal, 1905
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Kerkelijk leven

Om de 14 dagen wordt er kerk gehouden met catechisatie, zondagsschool, huis- en ziekenbezoek. Omdat er nog geen eigen
voorganger is, komen veel predikanten van ver. Altijd op zondagavond om 18.30 uur of 19.00 uur. Op deze manier kan de predikant eerst ’s ochtends in zijn eigen gemeente voorgaan. Op zondagochtend is er dan ruimte voor de zondagsschool. Samen, de
groten en de kleinen, liederen zingen en dan apart verhalen vertellen en uitleggen aan de kleinen, in de kerkzaal, en aan de groten, in de catechisatiekamer. Bijbelverhalen vertellen aan de
hand van enkele 10-tallen – voor en na 1900 – verschenen
“Meisterwerke der Christlichen Kunst” en - in de 30er jaren –
40 platen naar Gustav Doré.
Ook was er, lang niet altijd zichtbaar en opgemerkt, ondersteuning die aan elkaar en aan anderen werd gegeven (pastorale
zorg).

Inwijding gebouw

Afb. 28 Bijbelplaat met Martha,
Jezus en Maria

Op 18 juni 1905 vindt de plechtige inwijding van het
nieuwe gebouw aan de Beneden Molendijk 35 plaats. “Na
een plechtig en indrukwekkend lied van het koor” en enkele inleidende woorden hield prof. Dr. L. Knappert (oom
van mej. E.C. Knappert), hoogleraar namens de Ned.
Herv. Kerk aan de universiteit in Leiden, zijn rede. Volgens
het gedenkboekje 1905-1930, blz. 6: over “Psalm 84 Dat
Uwe oogen open zijn over dit Huis, o Heer, dag en nacht!”.
Daarna “dankgebed en slotzang”.
Het gebouw bestaat dit jaar dus … 111 jaar.

Afb. 29 Architect Gratama poseert bij de
spreekplaats

Afdeling Puttershoek

Voor het oostelijk deel van de Hoeksche Waard is
er een tweede afdeling van de NPB, namelijk in Puttershoek.
De noodzaak een eigen afdeling op te richten, wordt
duidelijk als in februari 1911 relletjes ontstaan rond
een avond godsdienstoefening van de Nederlands
Hervormde kerk. De vrijzinnige predikant ds. J.L.N.
Zillinger Molenaar zal voorgaan. De vaste predikant
ds. J. Booij probeert dit te verhinderen door voor de
dienst de kerk in te gaan en de aanwezigen op te
Afb. 30 NPB-vergaderzaal in Puttershoek, 1919
roepen de kerk te verlaten. Hij roept: “Wie ongeloof
wenst te horen, blijve. Wie eigen leeraar liefheeft, ga heen!” In reactie daarop zeggen veel leden van de
Hervormde Kerk hun lidmaatschap op en in 1912 wordt de nieuwe afdeling van de NPB opgericht.
Tot 1919 komen de leden bij elkaar in het stoomgemaal Het Hooft van Benthuizen, aan de Molendijk20.
Het eigen gebouw wordt in1919 gebouwd aan De Erven, nu Laan van Heemstede, op nr.821.
Over de afdeling is verder weinig bekend. In 1921 lijkt de levensvatbaarheid op lange termijn onzeker.
Desondanks zijn vanaf 1911 tot 1931 achtereenvolgens mej. Janneman, mej. Snellen,

20
21

Jaarverslag 1919 NPB, Hoofdbestuur.
De naamswijziging heeft te maken met de Watersnoodramp van 1953. Heemstede (NH) schonk in het kader van hulp aan
getroffenen als adoptie-gemeente aan Puttershoek vele woningen.
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mej. Da Boerlage22 en mej. Doets zowel verbonden aan de afdeling Oud-Beijerland als aan de afdeling
Puttershoek. In 1934 wordt de naam omgezet naar Afdeling van Vrijzinnig Hervormden. Maar in 1948
wordt de afdeling al opgeheven. Het gebouw wordt verkocht aan de gemeente Puttershoek, de inventaris aan de afdeling Huizen.
Het gebouw staat er nog steeds en is gebruikt als kleuterschool en later door een aantal bedrijven.
Tegenwoordig wordt het gebruikt als woning en kantoor.
1900-1930
De eerste 30 jaar van de 20e eeuw kenmerken zich door een grote bloei. De bevolking van Oud-Beijerland is in 1910 gegroeid tot meer dan 6.000 inwoners. Het aantal leden neemt flink toe. Deze dertiger
jaren kenmerken zich door een krappe beurs voor veel mensen en moeite om de boel draaiende te
houden. Toch lukt dat elke keer weer. Voorgangers zijn veelal van Hervormde (moderne) modaliteit,
Remonstrantse -, Doopsgezinde huize of uit de eigen NPB-kring.
Een verhaal uit die dagen. De zender De Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF, 1918) in Hilversum
op 21 juli 1923 haar eerste radio-proefuitzending. In 1926 verzorgt de NSF in samenwerking met de
“Stichting Hilversumsche Draadlooze Omroep” (1 maart 1926) experimentele radio-uitzendingen vanuit
Hilversum. Hieruit zou eind 1927 de AVRO ontstaan.
In het kader van culturele activiteiten besluit het vooruitstrevende bestuur van de NPB in 1926 hieraan
mee te werken. Zij acht dit een belangrijke belevenis voor haar leden.
Zodoende wordt er een hoge antenne geplaats op het pleintje voor de kerk. Helaas kan het radiosignaal
die avond niet goed worden opgevangen. De radiogolven worden verstoord door interferentie. Het ontvangstapparaat laat slechts een jankend geluid horen (die storing noemt men de zgn. Mexicaanse
hond).
De Oud-Beijerlandse bevolking, die toch al niets van al dat heidense gedoe moet hebben, reageert
schimpend met: “In het kerkje zonder God, ging de radio kapot”.
1931-1960
In 1938 wordt overgegaan van 1 maal per 14 dagen een dienst naar wekelijkse diensten. Dit op verzoek
van een groot deel van de leden. In 1938 speelt het vluchtelingenprobleem ook in Nederland. Velen uit
Duitsland vluchten voor het Nazibewind en de NPB schenkt f 36,- voor de hulp aan deze vluchtelingen.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vordert de bezetter in Oud-Beijerland de Rijks HBS, voor
eigen gebruik. Het onderwijs daar, wordt verplaatst naar de Bewaarschool in de Ooststraat 23. Het onderwijs uit de Bewaarschool wordt vervolgens verplaatst naar … het gebouw van de NPB. Zo krijgt het
gebouw zowel doordeweeks als ‘s zondags haar eigen bijzondere bezetting.
Het intensieve gebruik van het gebouw in de oorlogstijd vraagt om enkele kleine aanpassingen. Om
meer zitplaatsen te kunnen bieden, worden in de kleine muurbanken, aan de zijde van de gangpaden
korte uitschuifdelen aangebracht. Ook zal worden gekeken naar de ventilatie….

Twee oorspronkelijk wandspreuken

1. “Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders”
Deze tekst uit Mattheüs 23, vers 8 is het tweede deel van een zin, die begint met: “Gij zult u niet rabbi
laten noemen want”. De wandtekst met geschilderde letters siert vanaf 1905 de spreekplaats. Ook na
de verbouwing van de kerkzaal in 1940, staan de letters in de kerkzaal, op de lambrisering achter de
spreekplaats. Als in 1963 de lambrisering wordt vervangen door de dan erg modieuze Deco Wall wandpanelen, verdwijnt de tekst voor korte tijd. In 1971, als de vervaardiging van het smeedijzeren hek ter
hand wordt genomen, keert niet lang daarna de tekst achter de spreekplaats terug…. in een smeedijzeren uitvoering! Tót de verbouwing van de kerkzaal in 2009. Daarna zijn de letters verwijderd en opgeslagen. Maar… in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 staat: Jullie moeten je niet rabbi laten noemen,
22
23

in de periode 1922-1928 volgens krantenartikel Doopsgezinde gemeente te Gorredijk en Lippenhuizen [NH (Red.)]; Het
Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 24 januari 1928.
Dat gebouw was ook in gebruik bij de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.
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want jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaars broeders en zusters”.
Zal in de toekomst op de wand achter de liturgische tafel deze herziene tekst te zien zijn?
2.“Het Koninkrijk van God is binnen in u”
Als u verder rondkijkt in deze oefen- en ontmoetingsruimte, dat ziet u onder de balustrade, boven de
achterbank deze tekst, sinds 1905, uit Lucas 17, vers 20-21. De Duits-Nederlandse mysticus en schrijver Thomas a Kempis (1380-1472) gebruikte deze spreuk ook in de Navolging van Christus.
Tegenstanders van Jezus vragen naar de komst van dat Koninkrijk. Wat blijkt, het is al op een verborgen
manier aanwezig. Als je het wilt ontdekken, kijk dan niet in de toekomst, kijk niet naar uiterlijke tekens,
maar kijk dan bij jezelf naar binnen. Het is de actieve aanwezigheid van Gods Geest in ons, die ons de
vrijheid biedt waar we werkelijk naar verlangen. Maak het leven van de Geest in onszelf en tussen ons
mensen tot het centrum van alles wat we denken, zeggen en doen.

Het interieur (2)
Kroonluchters

Het plafond wordt sinds de jaren 60, haast gelijktijdig met de
glas-in-loodramen, gesierd met twee 12-armige, geelkoperen (messing), elektrische bolkroonluchters, die status geven aan deze vergaderzaal. Ze zijn met een 6 meter lange
messing ketting aan het plafond bevestigd. De luchters zijn
sober Hollands uitgevoerd met een balustervormige stam,
twee etages of vluchten met elk zes S-vormige armen, sober
gedecoreerd met knoppen aan de armen en met ronde geprofileerde vetvangers. Aan de bovenzijde een tweekoppige
adelaar en aan de onderzijde een geprofileerd knopje.

Afb. 31
12-armige kroonluchter, 60er jaren

Ventilatie

In de nok zijn nog twaalf gesloten ventilatieluikjes zichtbaar. Aanvankelijk zaten in het plafond enkele
(ventilatie)roosteropeningen. De (extra) luikjes worden aangebracht in de jaren 40 op een moment dat
elke dag intensief gebruik wordt gemaakt van het gebouw. Ook later kunnen de brandende kachels net
niet genoeg geventileerd worden via enkele (toen nog aanwezige) beweegbare ramen beneden en de
ramen op de galerij. Met touwtjes, geleid via de kap en het gebint wordt dan de ventilatie geregeld (de
“kikkers” zijn nog zichtbaar).

Vloer

Bij de entree van de kerkzaal valt de helling in de schuin aflopende houten vloer richting liturgische tafel
met katheder op. Dat geeft een goed zicht op de spreekplaats. Bij de laatste verbouwing in 2009 is
overwogen om de vloer waterpas te maken. Los van de hoge kosten lijkt vanuit een bouwkundige overweging, de vloer tijdens de bouw, bewust zo geconstrueerd te zijn. Aanwijzingen daarvoor zijn in het
bouwbestek te ontdekken … “Over de binten 5/4 vloeren (in het hoofdgebouw hellend plus minus 1/20)”.
Dat zou betekenen dat de helling 1 cm op 20 cm is. Op een vloerlengte van ca. 10 m zou dat zo’n 50
cm moeten zijn (en volgens Afb. 13 Bouwtekening 3: 47 cm)! Hoe-dan-ook, de helling in de vloer is
intact gelaten. Maar …. als tegenmaatregel zijn de achterpoten van (alleen) de kerkzaalstoelen een
beetje ingekort, ten gunste van een waterpas stoelzitting (en veilige consumptie van dranken).
Advertentie:
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Tweede voorportaal met kapstok

De kapstok is een tweede eenvoudige, kleine maar
fraai georneerd meubelstuk. Aan de eikenhouten
kapstok in het halletje tussen de kerkzaal en de catechisatiekamer is plaats voor minimaal 6 jassen met
toebehoren en een hoofdeksel.
Het Bijbels tafereel in eenvoudig houtsnijwerk toont
links twee paradijselijke bomen en rechts Salomo op
een rechters stoel of troon. Op de achtergrond Salomo’s zuilengalerij (Joh. 10). In aanwezigheid van
enkele toeschouwers, dienaren en twee moeders en
Afb. 32 Kapstok in het tweede voorportaal
één levend kind (èn opzij het overleden kind…), wordt
hier een Salomonsoordeel verbeeld. Als u dit monumentale gebouw verlaat, weet dan welke jas met
toebehoren van u is!
Catechisatiekamer
“Catechisatie” is godsdienstonderwijs. De catechisatiekamer is naast z’n oorspronkelijke bestemming
ook gebruikt voor tal van andere activiteiten w.o. die van het bestuur. Aan de bestemming catechisatiekamer is voor wat betreft het godsdienstonderwijs c.q. zondagsschool in 1980 een einde gekomen.
In het bestek wordt zowel gesproken van “een vol spant, als van een Hollandsche kap”. Bij deze kamer
wordt nog genoemd: “het voorportaal der W.C.” … “omwaschbak met uitloop” en “Het privaat zelve een
gebakken privaattrechter met sijphon met afvoer door een kolk naar den beerput”. Pas bij de verbouwing
in 2009 is aan dat laatste aspect een einde gekomen.
Let bij de schoorsteenmantel eens op het zichtbare metselwerk en het robuuste, houten bovenblad.

Afb. 33 Haardplaats in de catechisatiekamer, 1905

Afb. 34 Mej. Buis in de catechisatiekamer, 1905

www.makocleaning.nl

Advertentie:

cleaning service
Schoonmaak-onderhoud
Glazenwasserij
Gevelreiniging
Graffitiverwijdering
L.J. Costerstraat 4 • Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 619 500
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Raadhuisraam

K. Siderius noemt in zijn boek24 het oude raadhuis, vroeger het
dorpshuis, één van de sieraden van Oud-Beijerland. In dat sieraad, in de raadzaal, is een glas-in-loodraam te vinden waarin het
opengeslagen boek (van het linker glas-in-loodraam) en een adelaar (uit het middelste glas-in-loodraam) zijn terug te zien. Dat
raam, één van totaal 27 ramen, werd in 1938-1939 door de NPB
geschonken ter gelegenheid van de restauratie van het Oude
Raadhuis. Het werd vervaardigd door de Voorburgse kunstenaar
Hans Basart en uitgevoerd door de glazeniersfirma E.W.F. Kerling in Den Haag. Het raam in Hollandse stijl (kleine ruitverdeling)
is geplaatst in de noordgevel van het Raadhuis, met uitzicht op
de Vliet. Het raam is ca. 1 m hoog en 1 m. breed.
Er is een helder soort antiekglas gebruikt met relatief veel grisailAfb.35 Raadhuisraam, 1938-1939
les en emailles (kleuren).
Een adelaar met het boek en de tekst: “Eén is uw meester en gij
zijt allen broeders” (Jezus’ waarschuwing in Mattheüs 23 vers 8 aan de Schriftgeleerden en Farizeeën)
omgeven door 7 sterren, staat op een wereldbol als symbool van het eeuwige licht dat aan de wereld
wordt gebracht.
In Oud-Beijerland is het oude raadhuis verbouwd en de afdeling schenkt f 50,- voor een glas-in-loodraam dat er nu nog steeds is.
Advertentie:

Voor een onafhankelijk

Hypotheekadvies
Neem contact op met: John van Helden - 0186-63 42 14 - j.vanhelden@schep-assurantien.nl - www.schep-assurantien.nl

De 30er, 40er en 50er jaren
In 1939 vindt de eerste doopdienst plaats, geleid door de Remonstrantse dominee P.D.Tjalsma.
Er worden dan maar liefst 39 kinderen gedoopt.
In 1942 wordt de synagoge aan de Kerkstraat door de bezetter gesloten. Aan de Joodse plaatsgenoten
wordt in het kerkje ruimte gegeven om samen te komen. Ze kozen ervoor om deel te nemen aan de
reguliere samenkomsten. Ze schoven gewoon aan. Tot aan het moment dat de bevolking - treurig genoeg en achteraf definitief - afscheid nam van haar Joodse plaatsgenoten. Zoals al eerder gezegd, veel
predikanten komen van elders. Vaak moeten ze opgehaald en/of weggebracht worden, van de pont of
de brug. De firma Brouwer verleent deze diensten bij gebrek aan eigen vervoer. Bij elkaar vraagt dat
om een aardig bedrag en dat hakt er vaak in. In de Oorlogswinter van ’44- ‘45 is het eiland de Hoeksche
Waard hermetisch afgesloten, omdat het zuiden van ons land al bevrijd is. De meeste diensten worden
dan geleid door Ds. Wiersma uit de Hervormde kerk van Hekelingen, die vrijwel steeds aan de Duitsers
weet te ontsnappen door met het veerbootje de rivier over te steken bij de Oude Tol.
Na de oorlog van ’40-’45 wordt de wijk Centrum-Zuid uitgebreid o.a de aanleg van de Van Brakelstraat.
De aanleg noodzaakt tot het afstaan van een strook grond. Op enig moment in de 50er jaren gaat
ds. Sikkema voor. In zijn vooruitstrevendheid zet hij zijn preek luister met een heuse grammofoon!
Niet lang daarna wordt op het dorp gehoord “Onder an den diek, speulen ze raèdio-muziek”.
24

uit 1967 over de geschiedenis van Oud-Beijerland.
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Afb. 37 Factuur voor vervoer

Afb. 36 Een doopbewijs, 1939
Advertentie:

Een all-round architectenbureau, inzetbaar
voor bouw en verbouw, renovatie en restauratie
in alle segmenten van de woning- en utiliteitsbouw.
West-Voorstraat 25 B 3262 JP Oud-Beijerland T: 0186 614 157
M: 06 538 382 17 E: b.roos@bertroos.nl www.bertroos.nl

Meer en minder aantal leden
Het ledental neemt flink toe tot het hoogtepunt in 1946 van 200 leden, een bloeiende zondagsschool
met 70 kinderen en volop activiteiten in verenigingsverband. Oud-Beijerland is dan inmiddels gegroeid
tot haast 7.000 inwoners.
Daarna neemt vanaf 1946 tot 1990 het ledental, evenals het kerkbezoek zoals in alle kerken, af en blijft
vanaf de jaren 90 stabiel rond 70 leden.
De NPB staat midden in de samenleving en dat merk je bij de watersnoodramp van 1953. Hulp wordt
verleend aan een eigen lid dat getroffen is, de heer Reedijk, landbouwer op de Beerenplaat (woonachtig
in één van de drie boerderijen, die daar stonden. Het gebied hoorde toen bij Oud-Beijerland). Hij ontvangt fl. 500,-. Maar er wordt ook flink geld opgebracht voor de getroffenen elders, namelijk fl. 1.000,-
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Zondagsschool
De vrijzinnige gemeenschap had tussen 1902
en 1980 ook een eigen zondagsschool. Later
ontstaat hiernaast de Vrijzinnige, Christelijke
Jeugdcentrale. Deze beweging begint in
1947. De mensen hebben met een oorlog
achter de rug, behoefte aan positieve dingen.
De jeugdbeweging in Oud-Beijerland heeft
echter maar zo’n 5 jaar bestaan.
Net over het Beerengat aan de kant van Spijkenisse ten westen van de Beerenplaat is
een grote boerderij “de Wolvenstee”. Daar
worden bijeenkomsten gehouden van en voor
vrijzinnigen. Er komt daar jeugd uit Poortugaal, Stolwijk, Hekelingen, Middelharnis en
Oud-Beijerland bijeen. Er worden o.a. lezingen gegeven, bonte avonden gehouden. En
natuurlijk waren er de kampvuren.
Opmerkelijk genoeg wordt in de jaren 70 nog
gemeld dat “het jeugdwerk aardig loopt”. Met
de zondagsschool gaat het dan niet meer zo
goed. Rond 1980 houdt de zondagsschool ermee op en sindsdien zijn de diensten - die altijd op de zondagavond zijn geweest - naar de
zondagochtend verplaatst.

Afb. 38 Oorkonde 60 jaar zondagsschool 21 okt. 1962

Verbouwingen 1940, 1963, 2009
In 1940. De biezen stoelen, die constant kapot waren en opnieuw gemat moesten worden, worden in
1942 vervangen door tweedehands bioscoop(klap)stoelen. De inmiddels ouderwetse (s)preek-plaats
moest gemoderniseerd. Na 35 jaar worden de vurenhouten banken “van de allereenvoudigste bewerking”, deels in de muren gemetseld, gesloopt.
Op de galerij zijn twee -, en beneden tegen de achterwand van de kerkzaal één van dat soort vaste
banken bewaard gebleven.
De zijkant van de banken toont een eenvoudig ornament.
Een bloemvormig motief. Een rozet, in sterk geabstraheerde vorm. Een eenvoudige vierpas (rond).
Van alle tijden en in alle stijlperioden gebruikt.
In 1963 werd, in de loop der tijd, het aantal oorspronkelijke zitplaatsen van 124 teruggebracht naar 75.
Het modieuze Deco Wall en een plantenbak in de hoek naast de spreekplaats moeten het interieur weer
een modern, eigentijds karakter geven.
Afb. 40 “Vierpas”



Afb. 39 Kerkzaal met bioscoop(klap)stoelen, 1990
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Ruim voor 2009 worden de bioscoopstoelen vervangen door de huidige koppelbare en niet stapelbare,
maar stevige vergaderzaalstoelen met karmijnrood-grijze meubelstof. In fasen wordt vanaf 2005-2009
verbouwd. Voor donkerbruine tapijttegels komt een eikenhouten vloer in de plaats.
Maar waarnaartoe tijdens de verbouwing en de vernieuwing van de vloer?
Waar de vieringen houden? Een tijdelijk geschikt onderkomen biedt
BETO: de bedrijfskantine. Het katheder en het orgel verhuizen. Maar als
op enig moment op zondagmorgen om 10:35 uur een dienstdoende voorganger vraagt om een Bijbel …. wordt “Het Woord" eerst per ijlbode opgehaald uit de bestuurskamer...

Afb. 41 Restant bioscoopstoelen, 2009

Afb. 42-43 Noodkerk in
bedrijfskantine BETO, 2009



Doopschaal
In de 50er jaren schenkt de handwerkclub van de NPB een voor die tijd moderne, strak vormgegeven
eenvoudige, zilveren doopschaal. De schaal is 21 cm hoog, bestaat uit een voet, een schaal met een
diameter van 19,5 cm en een deksel met een knop. De schaal staat op een robuuste, eikenhouten voet
van ca. 90 cm.
De doopschaal, de deksel, de knop en de schaalvoet zijn eenvoudig
gedecoreerd met ieder drie strakke, cirkelvormige lijnen. Deze schaal
is specifiek bedoeld voor het doopritueel. De doop is een teken van
opneming in de christelijke kerk. De NPB is formeel geen kerkgenootschap, maar een vereniging.
Als er gedoopt wordt, dan wordt dat gedaan door de, met de NPB
verbonden Remonstrantse Broederschap (afdeling Rotterdam).
Remonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop. Een
kind heeft later, als volwassene, het recht om de keuze voor het lidmaatschap te maken. De doop is naast een familieaangelegenheid Afb. 44 Doopvont, 50er jaren
ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Meestal wordt gedoopt
met de gemeenschap, in de zondagse kerkdienst, met de dopeling als eregast.
Voor de Remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen.
Naar remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij
een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-remonstranten kunnen dus een beroep doen op de Remonstranten.
Advertentie:
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1961-1991
Eind jaren 60 tot beginjaren 90 groeit het dorp haast explosief: van 9.000 naar 21.000 inwoners.
Die groei vertaalt zich echter niet in toenemende belangstelling voor de vrijzinnigheid. Integendeel.
De jaren zestig kenmerken zich door een terugkerend probleem: de financiën.
Alle zeilen moeten bijgezet worden om de predikanten te betalen, achterstallig onderhoud te plegen,
kortom de zaak draaiende te houden.
Toch is er ook ruimte voor de vervaardiging van een nieuw hek.
Het eerste hek moet in de jaren 60-70 in niet meer in al te beste
staat zijn geweest. Het is toen gesloopt en heeft plaats gemaakt
voor het huidige hek. De heer Slootmans, dan leraar aan de
Technische School, aan de Koninginneweg, vervaardigt het hek.
De opdracht komt tot stand via het toenmalige bestuur van de
NPB waarin twee schooldirecteuren, w.o. de heer Nijmolen
(directeur LTS) en de heer Troost (directeur van BETO) zitting
hebben.
Het hek komt er in 1971 en het staat er nog steeds.
In 1970 wordt bepaald dat er voor zitplaatsen niet langer hoeft te
worden betaald en dat er ook een informatieblad zal worden uitgegeven. De NPB gaat participeren in de stichting van een humanistisch bejaardenhuis dat later de Open Waard zal worden.
De eens zo bloeiende zondagsschool gaat in 1980 ter ziele en
ook de jeugdclub wordt in 1981 opgeheven.
Het kerkbezoek neemt nog verder af.
Advertentie:
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Glas-in-loodramen

De ramen zijn in 1967 door de heer A. Schep geschonken. Hij vervulde lange tijd tot in 1963 de functie
van penningmeester.
Deze ramen brengen verschillende dingen in beeld. Maar vooral: symboliek! In de westgevel ziet u drie
glas-in-loodramen van 1 ½ m. hoog en 1 m. breed. Ze zijn ontworpen in 1967 door de Rotterdamse
glazenier Hendrik van Kesteren (1902-1986), vervaardigd en geplaatst door het Rotterdamse glasatelier
G. van Geldermalsen. Van Kesteren was bij dat atelier chef ontwerper, verrichte restauraties aan de
Goudse glazen van de St. Janskerk en werd o.a. bekend door zijn glas-in-loodraam uit 1948 voor 75jarig jubileum van de Nederlandsch Amerikaansche-Stoomvaart-Maatschappij Holland Amerika Lijn.
Over een gebrandschilderd raam zei Marc Chagall eens: ”Het is in een doorzichtige scheiding tussen
mijn hart en het hart van de wereld. Het is een grensovergang tussen twee soorten licht waarop het
fysieke licht in geestelijk licht verandert.
Ziet u, dat alleen de voorstellingen van het linker en het rechter raam zijn omlijst met glasranden?
In twee primaire kleuren: blauw aan de buitenrand en rood aan de binnenrand, gescheiden door een
licht gele glasstrook. Het middelste raam lijkt meer direct deel uit te maken van de witte gevel. Heeft dat
met de voorstelling te maken?

Bijbel met bloemen

Het linker raam is gezet in verschillende soorten, helder gekleurd glas,
waarin grisailles en emailles bescheiden zijn toegepast. Het raam toont,
tegen een achtergrond met stralenkrans, een afbeelding met een opengeslagen Bijbel, met de letters Alpha en Omega, de eerste letter en laatste
(de 24e) letter van het Griekse alfabet. Eronder staat de tekst die we in
1905 al tegen kwamen op de bovenstijl van de voordeur.
Drie lelies tooien de Bijbel. Eén bloem is geopend en twee bloemen ontluiken. Deze bloem was in de Oudheid al het symbool van de Macrokosmos. Niet alleen van de sterrenwereld maar vooral van de bovenstoffelijke
wereld. De twee gelijkzijdige driehoeken in de zeshoek van de geopende
bloem, duiden op een goddelijk gegeven. De lelie symboliseert meestal
reinheid ontvangen uit de goddelijke wereld, maar ook goddelijke wijsheid.
Het denken, dat voortkomt uit de kosmos, kristalliseert in gedachten en …
goddelijke wijsheid (dit raam) en goddelijke liefde (dit raam en het rechter raam)
Afb. 45
Linker glas-in-loodraam
kunnen alleen in samenhang met elkaar
worden gezien. Is het zestal, haast onopvallend gezette, losse driehoekige stukjes glas toeval?

Hart, kruis en anker

Het rechter raam is gezet zoals het linker raam. Het raam toont een leeg
kruis, een anker en ’t meest in het oog springend, een rood hart. Daaronder “geloof, hoop en liefde” (1 Corinthiërs 13 vers 13); De kern van
ons handelen! Duiden die 7 kleine, verspreide stukjes driehoekig glas
op het getal van “de volheid”? Is het toeval dat nog geen 100 meter ten
westen van het kerkje, in 1718 deze symbolen stonden op een steen van
eerdergenoemde molen?

Visioenen

Afb. 46
Rechter glas-in-loodraam

Het middelste raam trekt extra aandacht door het enigszins donker
gebrandschilderde blauw en ‘t meer figuratieve karakter. Zo doemt in de witte gevel het niet eenvoudig
te doorgronden visioen op van Ezechiël 1 vers 1-14 of de Openbaring van Johannes 4 vers 6-8. We
zien een ster en vier, op mensen gelijkende wezens, die lijken op: een adelaar, een leeuw, een stier en
een mens. Ze staan van linksboven naar rechtsonder bij de Bijbelboeken Johannes, Marcus, Lucas en
Mattheüs. De adelaar is verbonden met Johannes. Zijn evangelie verheft zich al vanaf de aanvang tot
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goddelijke hoogte. De leeuw is vaak afgebeeld met Marcus. Zijn boodschap begint met de geboorte en het leven van Johannes de Doper, die
o.a. in de woestijn predikte. De stier is het symbool van Lucas omdat de
stier hier symbool staat voor het offer, net als Christus en de mens is
verbonden met Mattheüs. Zijn evangelie begint met de stamboom van
de God - mens Christus.
De figuren gaan waarschijnlijk terug op het oude Babylonische wereldbeeld en de tekens van de dierenriem, de sterrenbeelden stier, leeuw
(Noorderhemel), adelaar en waterman (mens), tevens de vier hoeken
van de wereld. Deze sterrenbeelden komen overeen met de stand van
de zon en de jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter.
De wezens vertegenwoordigen in de oudheid de hoge natuur- en levenskrachten. Voor Ezechiël zijn het geen vergoddelijkte natuurkrachten, maar engelen, de uitvoerders van Gods wil. In het boek Openbaring
vormen zij de onmiddellijke nabijheid van Gods Troon en zijn, met de
vierentwintig oudsten, het elementen van de hemelse liturgie die het
Afb. 47
Middelste glas-in-loodraam
lam Gods aanbidden. Op grond hiervan krijgen de vier wezens uit het
Oude Testament een nieuwe betekenis en worden zij symbolen van
Christus en de vier evangelisten.
Aanvankelijk stond niet vast welk symbool met welk evangelieboek in verbinding gebracht moet worden.
Later werd het onderricht in de geheimen van de evangelistensymbolen een vast bestanddeel van de
catechese. Uitleg van deze symbolen vond dikwijls plaats in de liturgie.
In de kunst is de in heerlijkheid tronende Christus omgeven door de vier wezens, evangelisten (Openbaring 4: 10). En bij de vier wezens horen 24 oudsten. Heeft de kunstenaar zich laten inspireren door
de bolkroonluchters, met 24 kaarslampen?
Juist in dit visioenraam vallen de schijnbaar willekeurige dertien rode stukjes glas op. Twaalf driehoekige
stukjes en … één vierhoekig stukje; fundamenteel anders.
Verwijst dit naar een droom van Jacobs’ zoon Jozef (Genesis 39: 9) waarin hij zag dat de zon, de maan
en elf sterren voor hem bogen? Of symboliseren deze dertien stukjes het bloeien van de (13-bladige)
roos uit de Kabbala? De verlossing van het individu, van het volk en de wereld? En waarom is één
opvallend groter stuk rood glas verbonden met de tafereel-overstralende ster?

100-jarig bestaan in 1991

Het bestuur bij het 100 jarig bestaan in
1991, bij de receptie in de Oude Hoorn.
V.l.n.r.
Dhr. G.N. Roza
Dhr. M.A. van Hemert
Dhr. A. van Dijk
Dhr. C. Wondergem
Mw. H. Noorlander
Dhr. H. Strik
Dhr. J.A. Bourdrez

Afb. 48 Het bestuur tijdens de receptie in De Posthoorn, 1991
Advertentie:
totaalonderhoud

Schilderwerken, van advies tot
een uitstekend eindresultaat
Voor al uw glas- en schilderwerken krijgt u bij ons vakkundig advies. Dankzij
onze ervaring en kennis van nieuwe materialen en producten kunt u vertrouwen
op een uitstekend eindresultaat. Uiteraard met erkende AF-garantie.
Kies voor kwaliteit!

www.hhoogvliet.nl

gevestigd te Spijkenisse en Oud-Beijerland

Randweg 1 • 3201 VN Spijkenisse
T: 0181 - 61 54 54 • F: 0181 - 61 58 19
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1991-2016

Door de jaren heen sluiten ook buitenkerkelijken zich aan bij de NPB. Gaandeweg krijgt de organisatie
steeds meer het karakter van een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap. Daarom is in 1991 de naam
toepasselijk veranderd in “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB”.
In 1995 wordt de heer G.N. Roza, voorzitter
van de NPB en oud-directeur van de Openbare
MAVO, koninklijk onderscheiden25 vanwege
zijn grote verdiensten voor de Oud-Beijerlandse gemeenschap. In 1998 treedt hij af als
voorzitter na een periode van 35 jaar wegens
het bereiken van de 80-jarige leeftijd. Hij overlijdt plotseling in 1999.
Afb. 49 Achtergevel gezien vanaf de
Van Brakelstraat, 2014

Archief op de vliering

Aan de vooravond van de 21e Monumentendag 2007 vragen sommigen leden en vrienden zich af of er
nog ergens een “oud” archief is. Is er iets dat getoond kan worden aan de bezoekers. Bij één van de
bestuursleden thuis, of bij oud-bestuursleden? Zou er nog wat op de vliering liggen? Er moeten toch
èrgens stukken zijn over de begintijd van de NPB, de bouw van “het kerkzaaltje”, verslagen van vergaderingen, correspondentie? Een zoektocht door alle kasten van het kerkzaaltje en de catechisatiekamer
en de daarboven liggende vliering, via een luik in het plafond, ontdekken we zeker 5 bananendozen vol
met vooral…. oude Bijbels, liederenbundels, folders, giroafschriften, veel giroafschriften…. en een groot deel “oud” archief met wat portretfoto’s van voorgangers. De eerste stukken dateren van
1904.
Uit het archief kun je het functioneren afleiden van de afdeling en haar bestuur.
Als archiefstukken, die hun waarde verloren hebben, zijn verwijderd, dan blijft
er nog zo’n twee meter te bewaren archief over.
Geleidelijk aan is in de afgelopen jaren
Afb. 50 Ontdekking van het archief.
het
archief globaal geïnventariseerd, geMonumentendag 2007 (met cultuurwethouder L. Göbel)
schoond en globaal beschreven. Inmiddels is er een voorlopige inventaris “100
jaar archief NPB Oud-Beijerland en omstreken 1891-1991” met ongeveer 150
archiefbestanddelen. Op termijn zal het
archief26, via de archiefbewaarplaats
van de gemeente Oud-Beijerland, bij het
regionaal archief in Dordrecht in bewaring worden gegeven. Een geschikte
plaats voor latere raadpleging en onderzoek.
Afb. 51 Archiefinventarisatie
25
26

op voordracht van bestuurslid de heer J. Noorlander.
In nauwe samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland
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Vieringen

Van oudsher spreken de vrijzinnigen van godsdienstoefeningen. De gewoonte van één keer per maand
ontwikkelde zich naar: elke zondag. Eerst ‘s middags of aan ’t begin van de avond, tegenwoordig zondagmorgen om 10:30 uur. In de zomerperiode echter één keer per twee weken. En als feest- en gedenkdagen vlak voor of na een zondag vallen, kan het zo maar gebeuren dat een viering niet doorgaat.
De vrijzinnigheid moet je namelijk niet ”overvoeren”.
Onder de voorgangers ontwaren we soms, naast “dames”
en “heren” ook een minder vleiend maar plagerig bedoeld
een “blikken dominee”. Dat zijn de vrijzinnige voorgangers
met een Hbo-opleiding. Dit in tegenstelling tot de universitair geschoolde predikanten.
De keuze voor een preekthema is vrij. Het jaar thema
(2015/2016: “Is dat zo?”) is bedoeld als stimulans voor een
uitdagende keuze.
De meeste vieringen zullen doen denken aan een protestantse kerkdienst met sobere “liturgie”; het geheel van
vaste handelingen, ceremoniën (begroeting, zegen) en ge- Afb. 52 Het vernieuwde pleintje met twee
bedsmomenten in een viering.
bomen en het hek, 2014

Pastoraat

Vanaf het begin van de afdeling wordt het pastoraat27 verzorgd door godsdienstonderwijzeressen, later
door eigen predikanten en consulenten. Van 2008 – 2015 heeft Marion van Onzen, als geschoold lid,
zich daarvoor ingezet. Na 1 september 2015 wordt ook hier omzien naar elkaar in het algemeen en in
bijzondere situaties handen en voeten geven door een groepje vrijwilligers. In speciale gevallen springen voorgangers uit de regio in.28

Orgel

Afb. 53 Het digitale orgel met 2 manualen
en een volledig pedaal

Vanaf 1905 heeft bij de zangbegeleiding in ieder geval een orgel, vermoedelijk een harmonium - “traporgel” - geklonken. In
meer dan 100 jaar zijn verschillende – vaak geschonken - harmoniums of electronicums met uiteenlopende mogelijkheden
“versleten”. In 2011 wordt (weer) een nieuw (nu een digitaal
Eminent) orgel met twee klavieren en een volledig pedaal in
gebruik genomen. Was de realisatie van een pijporgel achteraf
niet goedkoper geweest? In de 70-er jaren moet een aantal leden dat gedacht hebben. Het archief bevat een schets van een
strak vormgegeven balustradeorgel op 4-voets basis, met 5
pijpvelden. Er gaan ook geruchten over een plan uit diezelfde
tijd, om een nep-pijpenfront te plaatsen…. Koster-organist Simons blijkt het plan op creatieve wijze tot uitvoering te kunnen
brengen. Sommigen herinneren zich nu glimlachend hoe in fasen, op de balustrade het pijpenfront in kartonnen kokers (van
rollen vloerbedekking!) werd gerealiseerd. Het prospect29 is inmiddels weer ontmanteld.
Hoe en wat te zingen tijdens godsdienstoefeningen en vieringen? Want zingen brengt licht in een vaak duistere en meestal
onbegrijpelijke wereld.
Vast staat dat er vanaf het moment van zingen met orgelbegeleiding ritmisch gezongen wordt uit de volgende bundels:

De geestelijke ondersteuning die leden aan elkaar en aan anderen geven.
Plan van aanpak pastorale zorg Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard m.i.v. 1 september 2015.
29
Orgelfront.
27
28
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- Begeleidingsbundel Worp30 Psalmen en Gezangen, 1928 (Nederlandsche Hervormde kerk)
- Psalmen (150) en Gezangen (306), 1938 (Nederlandsche Hervormde kerk)
- Liederenbundel (250), 1949 (NPB)
- De Nieuwe Psalmberijming (150), 1967 (Interkerkelijk)
- Liedboek voor de kerken (491), 1973 (Interkerkelijk)
- Tussentijds (103), Liederen voor kerkdienst, vieringen en bijeenkomsten, 1999 {Remonstrants, NPB)
- Tussentijds (217), aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken, 2005 (Interkerkelijk)
- Liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, 2013 (Interkerkelijk)
Wekelijks klinkt de gemeentezang. Ze wordt al geruime tijd met passie begeleid door vier vaste organisten.

Klein koor

Was bij de inwijding van het gebouw in 1905 en de herdenking in 193031 een koor te horen, sinds eind
2015 is een klein koor opgericht ter ondersteuning van de gemeentezang, bij het instuderen van nieuwe
liederen en ter opluistering van bijzondere diensten.
Eind jaren 30 was er ook een klein koor o.l.v. organist/muziekdocent Jan den Hartigh uit Nieuw Beijerland.

Tafel

Een willekeurige bezoeker ziet in één oogopslag dat
het kerkzaaltje bedoeld is voor (s)preken, horen, zingen en musiceren. Door de relatief sobere inrichting
en de aanwezigheid van een tafel met katheder en
een doopvont zou je van een liturgische32 ruimte kunnen spreken.
Met de verbouwing verdween de vaste spreekplaats.
Daarvoor in de plaats wordt in 2006 aan meubelmaakster Marjolein Verhoef uit Heinenoord gevraagd een
(s)preektafel of liturgische tafel te ontwerpen.
Meubelmakerij Palles vervaardigt dan een massief eiken tafel, rustiek in een roodbruine tint gebeitst en af- Afb. 54 (S)preek- of liturgische tafel, 2006
gewerkt met blanke lak.

Kindernevendienst

In het begin van de jaren 90 is er nog een bloeiende kindernevendienst maar de (deelname of) bezetting
neemt langzamerhand af tot in 2005 hiermee gestopt wordt.

Leden en vrienden

Het aantal van 70 leden en vrienden blijft stabiel.

De laatste vaste voorgangers

Da. Marthe de Vries wordt een aantal jaren vaste voorganger, opgevolgd door dr. Tjaard Barnard,
mevrouw Anneke Polling-Wichers en mevrouw Marianne Zandbergen.

Verbouwing

In 2009 wordt de forse verbouwing van het interieur: modern met een rustige uitstraling, afgerond.

Isometrische uitgave waarbij alle noten dezelfde waarde hebben; in deze bundel zijn halve noten deels met potlood ingekleurd tot kwartnoten volgens de oorspronkelijke, ritmische zangwijze.
31
2- en 3-stemmig vrouwenkoor met pianobegeleiding.
32
Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen in een eredienst.
30
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Liedbord

Het digitale tijdperk laat op dit punt nog op zich wachten. Van 1963
tot ongeveer 10 jaar geleden fungeerden voorin de kerkzaal, aan de
wand twee zwarte, fluwelen bordjes met een zilverkleurige rand als
mededelingenbord (Afb. 38). De losse, opgeprikte kunststof letters
kondigden liederen aan en de prediker of spreker van de volgende
week. Achterin de zaal waren de letters echter slecht zichtbaar. Velen
vonden het maar matig voldoen. Bestuurslid Van Hemert33 vervaardigde ter vervanging een houten liedbord. Op het houten bord aan de
muur staan alleen de te zingen liederen van de viering aangegeven
met cijfers en letters die op losse plankjes zijn getekend en tussen
twee richels op hun plaats worden geschoven.
Het voornemen om het bord te verven in de jongste kleurstellingen
van de lambrisering is tot nu toe niet uitgevoerd. Het blijkt in de vieringen in al z’n eenvoud een doeltreffend communicatiemiddel.

Afb. 55 Houten liedbord

Gemeentelijk monument

Sinds 16 februari 2005 is het gebouw aangewezen als monument op de gemeentelijke monumentenlijst: “Klein kerkgebouw, zaalkerk op langwerpige plattegrond met ingangsportaal”.

Het bestuur
Dick Vermeij, voorzitter
Marleen Melis, secretaris
Henk Dijkstra, penningmeester
Jorieke van Rikxoort, bestuurslid
Yvonne Mallander, bestuurslid

Afb. 56
Het bestuur op het terras achter de kerk, 2016

Activiteiten

De afdeling besteedt van oudsher intensief aandacht aan allerlei, soms spraakmakende culturele activiteiten.
Een willekeurige opsomming uit verleden en heden: toneelopvoeringen, Kerstspelen veelal in samenwerking met de Leeuwenhartschool, gesprekskringen, samen musiceren, muzikale ontmoetingen met
uit eigen kring Anjo en Els van Hemert, Trio C tot de 3e, The Flying Dutchman.
Maar ook bezinningsbijeenkomsten, alternatieve diensten, lezingen o.a. van Prof. dr. Eric Cossee met
“Een verrassende kijk op Jezus” en “Van stilte en strijd”: Bouwen aan een betere wereld in het (vrijzinnige) kerklied; ds. Klaas Hendriks en geloven in een God die “niet bestaat”, Hein Stufkens over “De
Liefde”, mevrouw Anneke Polling over ”Waar kom je vandaan en waar ga je heen, de symboliek in
“Sprookjes”, dr. Tjaard Barnard over “De Johannes Passion”, ds. Hans Visser over zijn werk in de Pauluskerk in Rotterdam.
Creatieve workshops (dichters, creatief schrijven), filmvoorstellingen bv. “After Life” en natuurlijk Monumentendag. Sinds de 90er jaren timmert een energieke activiteitencommissie in wisselende samenstelling verrassend aan de weg.
33

Hij vervaardigde ook de voetenstoofjes/bankjes.
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Vrijzinnigen nu

Met de afdeling gaat het goed. De gemiddelde leeftijd van de leden is weliswaar hoog. Maar gelukkig komen er altijd weer nieuwe leden bij zodat het totale aantal leden de laatste tientallen jaren stabiel blijft.
Vrijzinnigheid is vanouds verbonden
met cultuur. Alles wat bijdraagt tot verrijking en verdieping van het leven. Dat
speelt ook een belangrijke rol in het programma van de afdelingen. Solide vrijzinnigheid voor de toekomst richt zich
op de gemeenschap.
Afb. 57 Interieur kerkzaal gezien vanaf de (s)preekplaats, 2016
Elke keer nemen nieuwe mensen het
roer over en starten er nieuwe activiteiten zoals muzikale ontmoetingen, filmavonden, lezingen, workshops en gesprekskringen. Goed bezocht en altijd ruimte voor nieuwe inzichten. Dat is ook de toekomst
van de NPB die in 2014 een nieuwe naam krijgt. Vrijzinnigen Nederland afdeling Hoeksche Waard. En
een nieuw logo: een vlammende kelk. Het symbool van het unitarische universalisme. De vlam als bron
van inspiratie en verlichting; ze zuivert en straalt warmte en licht uit.
Er is altijd belangstelling voor het vrijzinnige gedachtegoed, plaatselijk, regionaal en wereldwijd.
Wat kenmerkt vrijzinnigen? De ene vrijzinnige denkt dit
en de andere denkt dat. Ze hebben echter gemeen dat
ze vrij zijn in het geloof en los van dogma’s. Het geloof
ontstaat en komt tot leven door de vragen die ieder
zichzelf stelt en door de antwoorden die iedereen daar
zelf op formuleert. Het helpt mensen bij hun spirituele
zoektocht. Elk jaar kiezen we een slogan of thema. Het
thema luidt nu: Is dat zo? Bij vrijzinnigen staat ‘t zoeken Afb. 58
naar de waarheid en verifieerbaarheid in geloofsverha- Interieur kerkzaal gezien vanaf de balustrade, 2016
len centraal. Ja, dat is zo!
Of laat de waarheid zich niet zoeken en dient de waarheid zich ineens aan? Hoe kun je het idee van
God verder uitdragen? Hoe vind je een weg naar innerlijke vrijheid? Hoe goed begrijpen we de Bijbelse
boodschappen en de boodschap die we aan elkaar hebben? God is onzegbaar en uit die wetenschap
leven velen. Het lieflijke kerkje” en haar gemeenschap, of hoe anders u beiden ook noemt, het is daar,
bij hen een bijzonder inspirerende plek …. voor ontmoeting en van herkenning….
René Strijder

Henk Dijkstra

Afb. 59 Collectestok uit 1905

“Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die ons bereidwillig en met groeiend enthousiasme hebben
geholpen bij ons historisch feitenonderzoek van deze special. De leuke en soms lange, maar altijd inspirerende gesprekken en verrassende ontdekkingen maken de unieke jubileumsamenwerking en het
resultaat onvergetelijk. Dat geldt zeker voor alle betrokkenen en hopelijk voor vele belangstellenden”
Wilt u reageren naar aanleiding van deze special?
Email dan met de Historische Vereniging Oud-Beijerland www.hvobl.nl (onder Contact).
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Bijlage 1 Antoinette Clara van Weel34
Uit de schenking- en eigendomsacte van 26 juli 1905 blijkt dat mevrouw Van Weel de 55-jarige weduwe
is van ds. M.A. (Marten Adriaan) de Jongh. Was haar echtgenoot predikant in Oud-Beijerland? Hoe lang
was ze al weduwe en wat bracht haar tot dit genereuze gebaar?
Op een deel van deze vragen zal nooit een precies antwoord gevonden kunnen worden. Maar een
schets van de context van deze, zo vroeg door het lot beëindigde relatie, geeft echter een interessante
indruk van de religieuze situatie en de invloed ervan op het Westelijke deel van de Hoeksche Waard
rond het midden van de 19e eeuw.
In 1844 telt het aangrenzende dorp Heinenoord telt ruim 1.000 inwoners die “allen Hervormd zijn op
4 Israëlieten na, die tot de ring-synagoge van Oud-Beijerland behoren…” en “…De kerkeraad beroept,
onder agreatie [goedkeuring] van de ambachtsheer” 35
Op 12 juli 1857 doet kandidaat Hendrik Pierson zijn intrede in de Hervormde gemeente van Heinenoord.
Hendrik komt uit een aanzienlijke Amsterdamse koopmansfamilie, die tot de kringen rond het Réveil 36
behoren. Zijn moeder Ida Oyens is schrijfster en o.a. zijn broer Allard (modernistisch) predikant.
Marten Adriaan is in 1842 geboren in Waardenburg (Gld.), in de plaats waar zijn vader dan Hervormd
predikant is.
In 1869, als Hendrik Pierson37 de gemeente van Heinenoord 12 jaar heeft gediend, wordt hij opgevolgd
door de dan 26-jarige hulppredikant uit Amsterdam: Marten Adriaan de Jongh.
Als Marten 29 jaar is en ruim 2 ½ jaar verbonden is met Heinenoord, trouwt hij - op 15 juli 1872, in OudBeijerland - met de dan 22-jarige Antoinette. In 1873 en in 1875 wordt een dochter geboren.
Maar dan slaat het noodlot toe. Op 7 mei 1869 overlijdt plotseling de dan 36-jarige echtgenoot van
Antoinette. De gemeente van Heinenoord blijft 11 jaar vacant …
Antoinette wordt in 1850 geboren in Oud-Beijerland, als 3e kind in het gezin Van Weel. Haar vader, ook
een geboren Oud-Beijerlander, is van 1858 tot 1890 notaris in Oud-Beijerland en daarnaast kantonrechter, dijkgraaf van verschillende polders en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij overlijdt in
oktober 1890 op 71-jarige leeftijd. Haar moeder overlijdt in maart 1897. En in juni 1904 overlijdt haar 3
jaar oudere broer.
Antoinette heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor maatschappelijke zaken (in Oud-Beijerland). Zo
ook de schenking van het stuk grond waarop 111 jaar geleden de vergaderzaal van de NPB in 1905 is
gerealiseerd.
Advertentie:

Zie ook het uitgebreide artikel over de Familie Van Weel, van de Historische Vereniging Oud-Beijerland, OUDBEIJERLANDSCHE BERICHTEN, 11e jaargang nr. 33 – December 2008.
35
A.J. van der AA, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, vijfde deel, 1844.
36
Een internationale opleving (opwekking) van het Gereformeerde denken en handelen tussen 1815 en 1865.
37
Wordt in 1876, 7 jaar na zijn vertrek uit Heinenoord in Zetten directeur van de Heldring-gestichten, een opvang voor “gevallen
vrouwen” (prostituees, ongehuwde moeders e.d.).
34
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Bijlage 2 Lijst van godsdienstonderwijzers/onderwijzeressen en/of predikanten in een
dienstverband:
In 1896 stelt de NPB Oud-Beijerland al een vrouw aan voor "geregelde bearbeiding van de leden en
hunne gezinnen" namelijk mej. Geertsema Bekkeringh. Haar aanstelling liep van 1896 tot 1900.
Daarna volgen:
Mej. A. Buisman
Mej. M.C. Janneman
Mej. A. Snellen
Mej. Da. C.A. Boerlage
Mej. S.A.J.F. Doets
Ds. J.P. Van Mullem
Mej. Da. Van Geen
Ds. F. Wiersma

1900
1911
1916
1922
1928
1931
1935
1945

- 1911
- 1916
- 1921
- 1928
- 1931
- 1932
- 1938
- 1953

Mej. C. De Jong
Mej. Da. C. De Jong
Ds. G. Ch. Duinker
Mw. Da. M.F. de Vries
Ds. T. Barnard
Mw. A. Polling-Wichers
Mw. M. Zandbergen
Wisselende voorgangers/
consulenten/ waarnemers

1953
1970
1979
1992
1999
2004
2010

-

1955
1978
1990
1998
2003
2008
2013

2013 - heden

De voorgangers dr. P.D. Tjalsma en dr. J. Laforêt 38 zijn jarenlang voorgegaan en hebben al dan niet
“in dienstverband” veel pastoraal werk gedaan.

Bijlage 3: Jubileumprogramma 2016-2017
DATUM

DAG

ACTIVITEIT

WIE

TIJD

PLAATS

4-sep-2016

Zondag

Startzondag

Presentatie / uitreiking boekje

10:30

VNHW

4-sep-2016

Zondag

Bram Roza festival

Bram Roza groep

16:00

VNHW

10-sep-2016

Zaterdag

Open Monumentendag

Zoveel mogelijk

10:00-17:00

VNHW

22-sep-2016

Donderdag

Lezing: Geloven zo kan
het ook

Aart van Lunteren

20:00

VNHW

17-nov-2016

Donderdag

Muzikale ontmoetingen 1

Samenw. Rott.Conservatorium

20:00

VNHW

18-dec-2016

Zondag

Jubileumdienst en ontmoeting met genodigden

Dr. Tjaard Barnard

14:00

VNHW

26-jan-2017

Donderdag

Muzikale ontmoetingen 2

Samenw. Rott.Conservatorium

20:00

VNHW

2-feb-2017

Donderdag

Lezing: Joodse humor

Peter van’t Riet

20:00

VNHW

30-mrt-2017

Donderdag

Muzikale ontmoetingen 3

Samenw. Rott.Conservatorium

20:00

VNHW

C tot de derde

20:00

VNHW

Laurens ten Kate

14:00

Smit Mobile
Equipment

Regiodag

11:00

VNHW

11-mei-2017

38

Donderdag

20-mei-2017

Zaterdag

20-mei-2017

Zaterdag

Muzikale ontmoetingen 4
(extra)
Lezing: over Vrijzinnigheid/Regiodag
Kioso Kyuwerda koor

Remonstrantse predikanten uit Rotterdam.
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Verantwoording geraadpleegde bronnen
Bij de samenstelling van deze jubileumspecial hebben wij gebruik gemaakt van de volgende bronnen,
voor zover zij niet vermeld zijn in de beschrijving of de voetnoten in deze special.
Wij hebben gestreefd naar het achterhalen van alle rechthebbenden om het materiaal met haar - of
zijn toestemming te gebruiken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, bouwtekeningen d.d. 1905, Afb. 10-13.
Nationaal Archief, Den Haag, foto’s d.d. 1905, Afb. 14, 15, 24, 25, 27, 29, 33, 34.
Kerkelijk Oud-Beijerland, 1907, ds. M.H.A. van der Valk.
Gedenkboekjes d.d. 1930 en 1991, Afdeling Hoeksche Waard in Oud-Beijerland, NPB.
Uit vervlogen dagen, 1967, K. Siderius.
Vrijzinnigen Nederland, Afdeling Hoeksche Waard in Oud-Beijerland, foto's d.d. 1910 2016, Afb. 3-6, 16-23, 26, 28, 30-32, 35-59.
Topografische Dienst Emmen 1983-1990, Afb. 8.
Geloven zo kan het ook; Vrijzinnige visies op theologische thema's, Red.: Erik Jan Tillema
en Wies Houweling, Scandalon, 2011.
Het Vrijzinnige web. Verkenningen naar vrijzinnige protestantse netwerken (1850-1914),
redactie Niels van Driel en Annemarie Houkes, uitgeverij Meinema © 2014, www.boekencentrum.nl
Interviews met drie leden van de NPB/VN, over de NPB, 2015, Y. Mallander.
Voorlopige inventaris Archief 1891-1991 NPB Oud-Beijerland, 2016, W.R. Strijder.
Dagblad Trouw d.d. 25 februari 2016, artikel in De Verdieping: Hoe weet je eigenlijk of
God bestaat?
Dagblad Trouw d.d. 7 april 2016, artikel in De Verdieping: Een eeuw golvend baksteen
(100 jaar Amsterdamse School).
Bevolkingsgegevens ca 1900-heden, provinciaal bestuur Zuid-Holland.
Het Internet w.o. Kerkelijk Oud-Beijerland, Ds. M.A.H. van der Valk, 1908; Wikipedia, De
Molendatabase, Historische Vereniging Oud-Beijerland.

Deze speciale jubileumuitgave is op verzoek van de VNHW vervaardigd door
de “Historische Vereniging- Oud-Beijerland”.
Als u op enige wijze wilt meewerken aan het bewaren van het Oud-Beijerlandse
cultureel erfgoed, dan kunt u onze vereniging voor €10,00 per jaar steunen.
U ontvangt dan 4 keer per jaar ons huisorgaan “De Beijerlandse Berichten”.
Wel in A5- formaat. Deze A4- formaat-special is slechts éénmalig.
Met het invullen van onderstaande gegevens wordt u direct lid
en de contributie gaat dan pas per 1 januari 2017 in.

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….
Straat: …………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………….
Tel.nr.: …….………………………………………………………………………………………………….…
Email: ………………………………………………………………………………………………………….…
Wilt u het boek niet beschadigen? Vul dan het contactformulier in op onze website.
Of geef u op bij de heer Henk Dijkstra. Hij is medebestuurslid van de Historische Vereniging.
Of opsturen naar de secretaris van de HVO, Willem Vrijlandtstraat 75, 3262 GN Oud-Beijerland.
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Fotoproducten

Veel toepassingen met kunststof

Print uw mooiste momenten direct op
kunstglas, kunststof, metaal of hout.
De fotoproducten zijn ook buiten geschikt.
Zo kunnen uw foto’s binnen aan de wand
maar bijvoorbeeld ook in uw tuin schitteren.

Duurzame en krasvaste printproducten!
Producten: labels, certificaten, menukaarten,
placemats, posters, point-of-sale, banners,
displays, lichtboxen, wanddecoratie,
bewegwijzering, enz.

Zelfhechtende materialen

Direct printen op hout

Quadraat print direct op zelfklevend vinyl
met UV inkt waardoor de stickers voor
binnen en buiten geschikt zijn.
Ook zijn zelfhechtende
materialen zonder
lijm mogelijk, zoals
Yupo Tako (zuignapjes
principe), statisch
papier en magneetfolie.

Elk detail van het hout blijft zichtbaar!
Producten: foto op hout, kaarten,
winkelinrichting, kastwanden, kastdeuren,
balies, tafelbladen, dienbladen, krukjes,
wanddecoratie, enz.

Veelzijdig met UV printen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitstekende afdrukkwaliteit
Onbeperkt aantal materialen
Tot 4 cm dik
Harde & flexibele materialen
Geschikt voor binnen en buiten
Kleurecht door UV bestendigheid
Vrije vormen mogelijk
Witte inkt voor speciale effecten
Voordeliger door direct printen op het materiaal

www.quadraat.nl

Colofon:
Uitgave:

Historische Vereniging Oud-Beijerland

Lay-out:

Piet Spanjers

Druk:

Gesponsord door Quadraat

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
toestemming van redactie en/of bronvermelding.
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