
liers, begeleid gingen ordelijk voort, 't Was voor hen, die oranje liefhebben, waarlijk indrukwekkend. 
Toen zij in 't gebouw aankwamen, werd de vreugde der kinderen verhoogd, daar het voor dit feest 
met toepasselijke afbeeldingen met groen en oranje was versierd. Het feest nam in het schoollokaal 
een aanvang met het zingen van den lOO.psalm, en onder het zingen van vaderlandsche liederen ver
scheen onze geachte burgemeester met echtgenoote, en werden verwelkomd door het zingen van 
het 3. vers van Ps. 134, waarna den kinderen in korte woorden de voornaamste punten der geschie
denis werden medegedeeld. Vervolgens werd aan ieder kind uitgereikt een plaat, een boekje van de 
heeren Lummel en van Lennep alles op dit feest toepasselijk, en bovendien een koekje en sinaasap
pel en eindelijk werd het feest gesloten met het zingen van toepasselijke liederen. Even voor het 
eindigen van het feest betuigde de burgemeester zijn innigen dank voor het feest, aan de kinderen 
bereid, en gaf de hoop te kennen, dat die dag bij de kinderen lang in herinnering zou blijven, waar
na hij met zijn echtgenoote huiswaarts keerde, om den stoet nog eens voorbij te zien trekken. 
Alles is hier, Goddank, in de beste orde afgeloopen. De geestdrift was hier anders lang niet algemeen, 
want oranje werd bij de roomschen niet gezien en zelfs waren er nog drie, die den pauselijken wim
pel uit hadden hangen, men zegt nog wel bij een der wethouders. 
Zou het wonder geweest zijn, als hier op die wijs ook ongeregeldheden hadden plaats gehad.9 

BODEGRAAFSCHE Tengevolge van plaats gehad hebbende ongeregeldheden in de Bodegraafsche 
MEYEN Meyen is naar het Handelsblad meldt, Zaterdagmiddag SVi ure een detache
ment infanterie van 50 manschappen, onder bevel van kapt. Peperkamp en medegeleide van den 
1. luit. Schalken en den 2. luit. Sadee, behoorende tot het 8. reg. inf. uit Woerden derwaarts gemar
cheerd, gisternacht waren deze troepen in het schoollokaal aldaar gelegerd. Men verneemt, dat de 
oproermakers op eene vrouw, die met het Aprilfeest gevlagd had, een geweerschot gelost hebben. 
De rust in de Bodegraafsche Meijen is in zooverre gehandhaafd, dat eergisteravond een gedeelte van 
het derwaarts gezonden detachement van het 8-ste reg. inf. naar het garnizoen Woerden zou terug-
keeren. Voorloopig blijft een detachement inf. van 25 man, onder kommando van den 2.1uit. 
Sadee gestationeerd. 
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HET ORGEL IN DE HERVORMDE KERK TE JAARSVELD 

door C.J.W. Gravendaal 

Het dorp Jaarsveld prijkt met eene schoone Hervormde Kerk, zo vermeldt het Aardrijkskundig 
Woordenboek van Nederland van P.H. Witkamp (1877). Over de inwijding van het orgel in deze kerk 
troffen wij in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van dinsdag 20 februari 1872 het na
volgende verslag aan: 

- Den 18. dezer heeft alhier de orgelinwijding plaats gehad. Het instrument reeds in 1863 besteld 
bij de firma Bätz en Co. te Utrecht werd eerst, wegens volhandig werk van genoemde firma, in 
1869 voltooid en in de kerk geplaatst. Intusschen was een anti-orgelgezinde kerkeraad opgetre
den, die het instrument wilde verwijderen. Er ontstond een procedure, waarbij de tegenstanders 
in het ongelijk werden gesteld; er werd geappelleerd, maar men wachtte de uitspraak niet 
af en onderwiep zich aan het vonnis; ja het duurde niet lang, of men nam bij meerderheid 
van stemmen het besluit, het orgel niet alleen te verwijderen uit het kerkgebouw, maar het 
ook geregeld te doen bespelen, en daartoe iemand te zoeken; tevens besloot men om het 
te doen inwijden, en werd daartoe de 18. Febr. gekozen. 
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Er was op dien dag een buitengewone toevloed van menschen, zoodat er zelfs buiten het kerk
gebouw, waarvan de hoofdingang open stond, luisteraars waren. Van ongeregeldheid, stoornis, 
oneerbiedigheid, was geen zweem te bespeuren. Met de meeste aandacht luisterde men niet al
leen naar de boeiende inwijdingsrede van Ds. K.W. Halstein, predikant te Vreeswijk, maar ook 
het orgel, bij die gelegenheid door den heer Th. A. Berckenhoff uit Ameide bespeeld, in al 
zijn kracht en schoonheid uitkomende, maakte den meest gewenschten indruk, zoodat dan 
ook daarbij niet alleen niet het geringste misverstand of de minste stoornis plaats greep, maar 
de uitvoering der lofzangen door organist en gemeente volkomen geslaagd kon worden ge
noemd. 

KUNSTAVOND TE WOERDEN 

De Lutherkring te WOERDEN gaf Woensdag den 30sten November (1910) 1.1. een zeer welgeslaagden 
kunstavond. Het keurig gedrukte programma bevatte tal van geliefde nummers voor koor, solozang, 
piano, viool en orgel, welke door het koor der Luth. Gemeente „Ambrosius" onder leiding van den 
Heer J.P.W. Uiterwijk en door de dames C. Schippers - Hol te Lobith en W. van Doorn te Nieuwer-
sluis, benevens door den Heer A. Wagenaar uit Utrecht op hoogst verdienstelijke wijze werden ten 
gehoore gebracht. Ds. Munter, die de bijeenkomst ook had geopend, sprak aan het slot namens de 
zeer talrijke aanwezigen een woord van dank tot allen, die het succes van den avond hadden ver
zekerd. Het pleit zeker voor den bloei van den, eerst in April van dit jaar opgerichten en reeds over 
de 30 leden tellende Luther-kring dat hij aldus voor den dag weet te komen. Het is op meer dan één 
plaats bewezen dat zulke vereenigingen van gemeenteleden het kerkelijk leven en de belangstelling 
krachtig bevorderen. 
Moge dit te Woerden ook het geval wezen! 

- uit: De Wachter, stemmen uit de Evangelisch-Luthersche Kerk 1910. 


