"Dankzij de milde
harten der ingezetenen..."
De christelijke Bibliotheek Immanuel te
Westbroek is thans de oudste bibliotheek
in onze gemeente. Ze is 17 maart 1921
geopend. Opgericht door leden van de
Jongelingsvereniging Immanuel van de
Nederlands Hervormde kerk te Westbroek.
Immanuel betekent 'God met ons',
Jes.7:14. Eind 1800 hadden de jongelingsverenigingen in Blauwkapcl en

De jongelingen beheerden met plezier de
bibliotheek als bibliothecaris of lid van de
Commissie van Toezicht. De bibliothecaris deed tijdens de jaarvergadering van de
jongelingsvereniging verslag over het wel
en wee van de bibliotheek. In het verslagboek komen veel bekende, oud-Westbroekse familienamen voor: "Van den Bunt,
Masmeijer, Oudhof, Van Woudenbergh, De
N.H. kerk
te Westbroek

Maartensdijk ook al een bibliotheek, maar
deze zijn wegens gebrek aan belangstelling opgeheven. De laatste in 1985.
De meeste kerkelijke jongeren in het dorp
waren begin vorige eeuw lid van een
Gereformeerde- of Hervormde jongelingsvereniging. Een jongelingsvereniging
had de taak de jeugd tot Bijbelstudie te stimuleren. Hiertoe is een bibliotheek met de
juiste theologische naslagwerken onontbeerlijk. Vanaf de oprichting is een verslagboek van de aktiviteiten bijgehouden.

Groot, Vink, Otten, Van Vliet, Lam en
Hennipman". De bibliotheek startte in
1921 in de voormalige gemeenteschool,
het huidige Rehobothgebouw, achter de
Nederlands Hervormde kerk aan de
Kerkdijk. In 1943 is de bibliotheek naar
het koor van de kerk verhuisd. In 1973 is
ze weer naar het Rehobothgebouw teruggekeerd, waar ze nog steeds is gevestigd.
Bibliothecaris, W.J. van den Bunt, schreef
in het eerste jaarverslag: "Voordat de
bibliotheek op den 19den Maart 1921 geopend kon worden, moest er nug \ecl geld
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en moeite ten koste gelegd worden, om de
bibliotheek op te richten. Dankzij 'de
milde harten der ingezetenen van
Westbroek en Achttienhoven' werd eerst
genoemde zorg vrij gemakkelijk overko-

Op 14 februari 1921 gaan enkele afgevaardigden van de jongelingsvereniging
naar de bondsboekhandel te Amsterdam.
Ze kopen de eerste 29 studieboeken en 58
leesboeken. Een boek werd voor 5 cent per
week uitgeleend. ledere woensdagavond is
de bibliotheek tussen 20 en 21 uur geopend. Al snel na de opening is de collectie
verder uitgebreid. De collectie bestaat dan
uit 20 Bijbels, 30 psalmboeken, 91 studieboeken en 69 leesboeken. Van den Bunt
schrijft: "De kast zou minstens nog wel
200 delen kunnen bevatten". Van 17 maart
1921 tot 12 januari 1922 worden er 555
boeken uitgeleend.

In het gebouw
Rehoboth is de bibliotheek gevestigd

Die ook de Dassenvellen niet versmaadde.
In het verslag over 1923 worden enkele
populaire boeken genoemd: Werken van
de schrijvers Penning, Gerdes, Andriessen,
Malthan, Schippers en Kloppers worden
veel gelezen. Van Willem Penning zijn
reeds 45 boeken beschikbaar. Daniel
Gerdes beschrijft in vier delen de
Reformatie.
Doordat de aanwezige Bijbelverklaring
van het Oude Testament niet uitgebreid
genoeg wordt bevonden voor 'het meten
der onderwerpen', wordt een nieuwe aangeschaft. In 1924 worden er 412 boeken
uitgeleend, 100 minder dan in 1923. De
bibliothecaris, G. Masmeijer, spoort op
vele manieren de jeugdleden aan tot lezen.
In 1923 schrijft hij: "De Heere die ook de
dassenvellen niet versmaadde die tot zijn
Tabernakel gebracht werden, versmaadde
ook dit gebrekkige werk van onze bibliotheek niet". In 1924 schrijft hij: "...maar mij
dunkt dat met de wintermaanden, als de
windvlagen en januaristormen om onze
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woningen gieren, dan is het mij dunkt
gezellig, zoals onze Vaderen zeiden, met
een boekje en een koekje, en dan vooral
met een goed boek zoals uit onze bibliotheek betrokken".
In 1931 vermeldt bibliothecaris E.van
Woudenbergh dat er 100 catalogussen naar
de leden zijn gezonden. In 1932 houdt hij
het kort. "We hebben geen reden tot klagen
over het lezen in dezen verleden winter".
Hij zet in het verslag zijn woorden kracht
bij met een spreekwoord: "Tevredenheid
geeft minder stof tot spreken als ontevredenheid tot smeken".
Opdat de ogen mogen opengaan.
Januari 1940 schrijft bibliothecaris G.B.
Vink: "...laat ze een boek van onze dierbare
Nederlandsen geschiedenis halen opdat
het opkomende geslacht de ogen mogen
opengaan voor toenemende gevaar van het
Communisme". In 1941 schrijft Vink:
"...want als we dan zo terugdenken aan het
afgelopen jaar, hoe daar ook leden van
onze vereniging in den strijd geweest zijn
maar de Heer zij dank, zij zijn allen
behouden teruggekomen...".

In het koor van de kerk.
Na de Bezetting lezen we in een ongedateerd verslag van bibliothecaris W.J. van
Vliet, dat de bibliotheek is verhuisd van
't Nut ( de oude naam van het huidige
Rehobothgebouw) naar het koor van de
Ned. Herv. kerk. Van Vliet schrijft dat er
veel oorlogsboeken zijn aangekocht.
"Waar het nageslacht ook nimmer deze

tijd vergeten mocht". De bibliothecaris C.
Lam memoreert in het verslag van 1957,
dat er ondanks de prijsverhoging van het
leesgeld, 5 naar 10 cent per week per boek,
in 1956 bijna 2000 boeken zijn uitgeleend.
Gehuurde boeken.
Bibliothecaris Van Walderveen schrijft dat
de collectie in september 1973 is uitgebreid met 200 gehuurde boeken. De
belangstelling voor deze boeken is groot.
"Er werden ruim 3000 boeken gelezen.
Ongeveer 50 % van de uitgeleende boeken
kwam uit de huurcollectie. Vooral de jeugd
was erg in deze boeken geïnteresseerd".

oude boeken verkopen en nieuwe aanschaffen, een bijbelstudie boekencollectie
aanleggen, het uitgeven van een informatieblad (4x per jaar), meer doen aan bijzondere aktiviteiten, subsidie verhoging
aanvragen en nog vele kleinere zaken. Al
deze aktiviteiten moeten er toe leiden, om
meer lezers aan te trekken die naast ontspannende boeken ook bijbelstudie gaan
lezen."
Interieur van de
bibliotheek

Kijk dit eens even na...
Een inmiddels 90-jarige mevrouw uit
Westbroek vertelt dat zij sinds haar jeugd
gemiddeld twee boeken per week uit de
bibliotheek leest. Zij voelt zich verantwoordelijk voor het behoud van 'het christelijk
element' in de collectie. Wanneer ze een
boek leest waarvan zij vindt dat dit niet in
een christelijke bibliotheek thuishoort, zegt
ze tegen de bibliothecaris: "kijk dit eens
even na". Meestal wordt het boek dan uit de
collectie verwijderd.
Opheffing Jongelingsvereniging.
De jongelingsvereniging Immanuel is in
september 1977 opgeheven. Direct na de
opheffing ontstaat de jeugdvereniging
Immanuel. De bibliotheek gaat met 85
trouwe lezers mee naar de jeugdvereniging.
In het verslagboek staan na 1977 meestal
alleen nog de perioden van aanstelling van
de bibliothecarissen vermeld. Voor het verslag wordt verwezen naar de subsidie-aanvragen bij de gemeente Maartensdijk.
Nieuwe plannen.
Op 28 maart 1992 maakt bibliothecaris
Ronny van Renswoude een uitzondering.
Hij schrijft: "Met de komst van het (nieuwe) bibliotheekteam worden er vele nieuwe
plannen gemaakt voor de bibliotheek. Op
het programma staan de volgende plannen:

De bibliotheek van de
Maartensdijkse jongelingsvereniging.
Eind 1892 besluiten een aantal Gereformeerde en Hervormde jongeren in
Maartensdijk ook een jongelingsvereniging op te richten. Zij noemen hun vereniging naar Joh. 5: 39 Gereformeerde Jongelingsvereniging'Onderzoekt de Schriften',
en starten een bibliotheek. R.P. Veldhuizen
beschrijft in zijn boek Wan Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging, 1993' de
Maartensdijkse bibliotheek.
Ze bestond van 1892 tot 1985. Ook deze bibliotheek wordt door de jongelingen geleid.
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Ze was alleen voor leden en donateurs van
de vereniging toegankelijk. In 1951 is een
Rijkssubsidie niet aanvaard, omdat de
bibliotheek dan voor iedereen zou moeten
worden opengesteld. Enkele geliefde theologische boeken bij de Maartensdijkse
jongelingen zijn: -W.A. Brakel, De redelijke Godsdienst. -Th. van der Groe, De
waarachtige bekering en een negendelige
serie Bijbelverklaringen van Mathew
Henry. Godsdienstige boeken van de
schrijvers E. en A. Erskine, Thomas
Boston, W. Teelinck en Wilford Floor worden veel gelezen. Vooral boeken van de
laatst genoemde schrijver met de koosnaam 'Floortje'werden veel uitgeleend.
Een kwijnend bestaan.
Vanaf 1965 lijdt de bibliotheek een kwijnend bestaan. De collectie wordt nog voor
vijfhonderd gulden met nieuwe boeken
uitgebreid. Onder andere met De Institutie
van Calvijn. In de bibliotheek komt ook
eigentijdse literatuur. Blikoortje van L.
Penning is populair bij de lezers. Boeken
worden zelfs thuisbezorgd bij mensen die
niet in de gelegenheid zijn de bibliotheek
te bezoeken. Toch blijft de belangstelling
gering. In 1985 wordt er besloten de bibliotheek op te heffen. September 1985 worden de boeken tijdens een verkoping verkocht. De opbrengst wordt aan het Hervormd Centrum geschonken.
Algemene Leesbibliotheek.
Eind 1800 werd er in de stad op allerlei
manieren geprobeerd 'De werkman uit de

kroeg te houden'. In 1891 richtte de vereniging tegen drankmisbruik een eenvoudige
leeszaal in. De achterliggende gedachte
was: een werkman kan daar beter zijn tijd
doorbrengen dan in de kroeg.
De voortzetting van dit initiatief wordt
vanaf 1922 door de gemeente Maartensdijk, soms met ernstige bedenkingen,
gesubsidieerd. Toch vonden de Raadsleden
dat het een gemeenschappelijke zaak
betrof. De inwoners van Maartensdijk konden ook van de openbare leeszalen in
Hilversum en Utrecht gebruik maken.
Openbare Bibliotheek Maartensdijk.
Vanaf 1949 zijn er plannen gemaakt voor
een Algemene Leeszaal in het dorp. Dit
hele proces, met als resultaat de uiteindelijke oprichting de Openbare Bibliotheek,
is door Jettie Verwer beschreven. Haar
artikel 'De bibliotheek in Maartensdijk' is
verschenen in St. Maerten nummer 14,
december 1995.
De langste adem
Zoals aan het begin gemeld, is de
Christelijke bibliotheek Immanuel thans
de oudste bibliotheek in onze gemeente.
Wanneer we de doelstelling van de bibliotheek bij de oprichting in 1921 vergelijken
met de plannen in het verslag van 1992
door bibliothecaris Ronny van Renswoude
'de jongeren stimuleren tot bijbelstudie',
worden de uitgangspunten trouw nageleefd.

Koos

Kolenbrander

Geraadpleegde literatuur:
- Verslagboek der Bibliotheek van de Chr. Jongelingsvereniging 'Immanuel' te Westbroek
en Achttienhoven.
- G. Masmeijer, Uit het Grijs Verleden naar het Heden, 1981.
- R.P. Veldhuizen, Van Jongelingsvereniging tot Jeugdvereniging, 1993.
- Dr. A. van Hulzen, Utrecht, de laatste eeuw (60), 'Van leeszaal tot bibliotheek'.
Het Stadsblad, 9-8-1995.
Gesproken met:
- mevr. Oostrum-Lam te Westbroek.
- mevr. Schuurman-van Vulpen te Westbroek
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