
De viering van de 400e geboortedag van Maarten Luther in de 
Evangelisch-Lutherse gemeenten te Bodegraven en Woerden 

door C.L.J, de Kaper 

Op 10 november 1883 was het 400 jaar geleden dat Maarten Luther in Eisleben werd geboren. Evenals dit jaar, 
nu de 500e geboortedag wordt herdacht, werd ook toen aan het geboortefeest niet in stilte voorbijgegaan. 
Tijdens de 65e vergadering van de Evangelisch-Lutherse Synode die op 21 mei 1883 en de daarop volgende 
dagen in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui te Amsterdam werd gehouden, stond als 15e punt op de agenda een 
voorstel van de Synodale Commissie om de kerkeraden op te wekken tot feestelijke herdenking van Luthers 
geboortedag op 11 november a.s.1). In augustus ontvingen de kerkeraden van Bodegraven en Woerden van de 
Synodale Commissie een brief waarin zij stelde dat op alle Lutherse gemeenten de verplichting rustte om de 10e 
november op een waardige en luisterrijke wijze te herdenken, hetzij op de gedenkdag zelf of de daaropvolgende 
zondag 11 november. De Commissie hield de gemeenten voor dat de viering een schone gelegenheid bood 
om de persoon van Luther voor de kinderen van deze tijd te doen herleven. Zij toonde begrip voor de daaraan 
verbonden extra kosten, doch vond dat een herinneringsfeest als dit tot aller inspanning dwong. Zij hoopte dat de 
Lutherse Kerk in ons vaderland nu niet te kort zou schieten. De brief werd als volgt besloten: „Ruste Gods zegen 
op het woord, dat gesproken, op het lied, dat aangeheven zal worden; op elke poging, om de viering van het 
Luther-feest dienstbaar te maken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder ons!"2). 

De beide kerkeraden bogen zich over deze briefen zouden trachten elk naar vermogen gehoor te geven aan deze 
oproep. 

De kleine gemeente te Bodegraven, 90 lidmaten en doopleden, zat in die tijd midden in het beroepingswerk3). Na 
het overlijden van ds. Jacob Louis Frederik de Meijere op 7 januari 1879 brak er voor de Bodegraafse gemeente 
een moeilijke periode aan. Ds. De Meijere was immers meer dan 30 jaar haar voorganger geweest. Op 4 
december 1881 deed de ziekelijke predikant ds. George Limperg zijn intrede. Hoewel hij nog vrij jong was, 35 
jaar, was hij reeds op 15 oktober 1879 wegens zijn zwakke gezondheid met emeritaat gegaan. Toch verbond hij 
zich weer aan een gemeente. Het was met weinig succes. Eenjaar later, op 4 december 1882, moest hij zijn 
werkzaamheden weer opgeven. Op 18 juli 1885 overleed hij te Baarn. Na ds. Limperg kon op 16 augustus 1883 
ds. Daniël Snijder Jr., Hersteld-Luthers predikant te Den Helder, worden beroepen4). Sinds de vergadering der 
Evangelisch-Lutherse Synode van 1867 was het mogelijk predikanten van Hersteld-Lutherse gemeenten te 
beroepen. Wel diende de beroepen predikant een verklaring af te leggen en te ondertekenen zoals dat ook 
gebruikelijk was bij de aanneming tot proponent (art. 22b. van het reglement op de vacature)5). 
Deze ondertekening gebeurde tijdens de vergadering der Synodale Commissie op 2 oktober. Ds. Snijder deed 
dan ook pas op 21 oktober zijn intrede6). 

In november 1883 ontvingen de kerkeraden opnieuw een brief van de Synodale Commissie. Hierin werd 
gevraagd een opgave te doen van de wijze waarop men het feest in de gemeente zou vieren. 
De kerkeraad van Bodegraven had het kennelijk te druk met het beroepingswerk. Bij zijn beroep had ds. Snijder 
bovendien nog afgesproken dat hij op 11 november in zijn vorige gemeente zou voorgaan. De kerkeraad besloot 
daarom maar op 4 november de herdenkingsdienst te houden. 
Over enige opluistering is in het verslag: „Het 4e eeuwfeest van Luthers geboorte, gevierd in de Evangelisch-
Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden" geen melding gedaan. Wel staat er vermeld dat ds. Snijder op 
4 november 's ochtends gepreekt had over I Timotheus 1,17: „Den Koning der eeuwen nu, den onvergankelijken 
en zichtbaren en alleen wijzen God, zij eer en prijs in eeuwigheid. Amen"7). 

De kerkeraad van Woerden kon het naar aanleiding van de in augustus ontvangen brief van de Synodale 
Commissie nog niet erg eens worden over de opzet van de viering. In de notulen van de kerkeraadsvergadering 
van 28 september stelde men resoluut vast dat dit feest in de oudste gemeente van ons land niet ongemerkt voorbij 
mocht gaan. Na een langdurige bespreking werd besloten de medewerking te vragen van de Woerdensche 
Koraalvereeniging onder leiding van de heer Van Loo. Als dag van viering werd zondag 11 november bepaald. In 
de vergadering van 8 oktober deelde ds. Albertus Marinus Kesper mee dat de medewerking van de 
koraalvereniging niet door kon gaan. Niet door onwil, maar door gebrek aan ervaring. Volgens mededeling van 
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Programma van de herdenkingsdienst te Woerden. 
Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, inv.nr. 168. 
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de heer Van Loo was het koor nog te weinig geoefend om in het openbaar te kunnen optreden8). Men besloot een 
ander koor te zoeken en kwam terecht bij de zangvereniging „R.Hol"9). Dit koor stond onder leiding van de heer 
Richard Hol, directeur van de muziekschool te Utrecht en organist van de Domkerk. Hij heeft veel voor het 
muziekleven van Utrecht en omgeving betekend. Verschillende koren hebben onder zijn leiding gestaan10). Op 
zaterdag 10 november verzorgde hij met een koor de zang bij de herdenkingsdienst van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente te Amersfoort. Tijdens de dienst in Woerden berustte de leiding van het koor bij de heer A.L. van 
Wijngaarden, hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Barwoutswaarder. Het koor bestond uit 20 
dames en 21 heren, te weten de dames M. van Briemen, P. van Briemen, M. van Briemen, A. Broekhuijsen, F. 
Hidma, D. van Iterson, H.C. van der Kas, A.M. Kesper, C. Knijff, H.J. Knijff, H. Kraaijenbrink, A. 
Kraaijenbrink, W. Kraaijenbrink, C. Kraaijenbrink, M.A. Meijer, A.M. Schmidt, A. van Veltum, E. van Veltum, 
A. van Veltum, Weidema en de heren A. Bestebroer, H. Brunt, A. Buijs, A.L. Droste, P. Droste, R.J. van Eek, W. 
van Eek, D. Groeneveld, J. Groeneveld, J. van de Hel, H.F. Knijff, D. Kraaijenbrink, A. Lagerweij, CA. van 
Loo, C. Oldemans, J. Radix Pz., G.J. Treffers, L.J.E. van Veltum, J.G. van Veltum, Joh. van Veltum en J.H. 
IJsebrandts"). Voor de begeleiding had men bij de fa. F.J. Deierkamf te Utrecht voor f 20,- een piano gehuurd12). 
Deze werd bespeeld door de heer J.J. van Loo. Het optreden van het zangkoor tijdens de herdenkingsdienst zal 
ongetwijfeld een groot succes geweest zijn. 
In de kerkeraadsvergadering van 18 december deelde ds. Kesper mee dat hij de dames en heren van de 
zangvereniging „R.Hol" en de andere personen die bereidwillig hun medewerking aan het feest hadden gegeven, 
een blijvende herinnering had gegeven in de vorm van het Luther-nummer van de Illustrierte Zeitung. Hij had 
daartoe bij de fa. Kraaijenbrink in de Voorstraat 50 exemplaren van dit tijdschrift à f 0,80 gekocht. De heer Van 
Wijngaarden had behalve het nummer van de Illustrierte Zeitung ook nog een gravure „Les enfants du pêcheur" 
van Jozef Israels gekregen. Deze gravure was gekocht in Amsterdam bij de fa. Buffa en Zonen en kostte inclusief 
lijst f22,-13). 
Behalve door koormuziek werd de dienst ook opgeluisterd met orgelspel. Niet de eigen organist, de heer G. 
Groeneveld, maar de heer J.H.B. Spaanderman uit Gouda bespeelde die avond het orgel. De heer Spaanderman 
was muziekmeester te Gouda en leider van diverse muziekgezelschappen. Als vergoeding ontving hij f 15,-. 
Ter gelegenheid van het feest was ook het kerkgebouw opgeknapt. De heer J. Groeneveld, behanger, had voor de 
ramen nieuwe gordijnen geleverd. Ook had hij de preekstoel opnieuw gestoffeerd. De kosten van dit alles waren 
f295,80. Bij de fa. Frederik Muller en Co. te Amsterdam had men de portretten van Maarten Luther en Johannes 
Pistorius voor een bedrag van f 30,- laten restaureren. Ten dienste van de bezoekers van de herdenkingsdienst 
waren er bij de fa. Kraaijenbrink maar liefst 300 programma's gedrukt14). De kleine gemeente Woerden, 110 
lidmaten en doopleden, deed grote uitgaven om de 400e geboortedag van Maarten Luther met grote luister te 
gedenken15). Inkomsten waren er maar weinig. De collecte tijdens de dienst bracht f 8,35 op16). Ds. Kesper 
preekte over II Timotheus I, 7: „Want God heeft ons niet gegeven den geest der vrees, maar der kracht en der 
liefde en der tucht". De catechisanten ontvingen het boekje door A.G.J. van de Kemp „Maarten Luther"17). 
Op deze manier meende de kerkeraad van Woerden op een waardige en luisterrijke wijze, overeenkomstig de 
wens van de Synodale Commissie, aan haar verplichtingen jegens de grote Reformator Maarten Luther voldaan 
te hebben. 

Noten: 
1. Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Woerden, inventaris C.L.J. de Kaper, 1983, (ELW), inv.nr. 194. 

Beschrijvingsbrieven van de vergaderingen der Synode. 
2. ELW, inv.nr. 168. Stukken betreffende de viering van de 400e geboortedag van Maarten Luther, 1883. 
3. ELW, inv.nr. 195. Verslagen van het Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap in Nederland, 1847-1907. 
4. Archief van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven, inventaris G. Staderman, 1945, (ELB), inv.nr. 4. Resolutiën 

van den kerkeraad, 1872-1898. 
J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleraren en proponenten der Luthersche Kerk in Nederland 's-Gravenhage, 
1925. 

5. J. Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden, 's-Gravenhage, 1921, p. 246. 
6. Zie noot 3. 
7. Zie noot 2. 

De bijbeltekst is geciteerd uit: Bijbel (..), uit de hoogduitsche vertaling van M. Luther, eertijds door Adolf Visscher in het 
Nederduitsch overgezet. Herzien in 1750, 1780, 1823, 1852, 1873 en 1906. Uitgave Nederlandsch Bijbelgenootschap. 
Amsterdam, 1907. 

8. ELW, inv.nr. 7. Register houdende notulen ca., 1873-1898. 
9. Zie noot 2. 

10. P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Leiden. 1927, Deel VII, p. 615. 
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11. Zie noot 2. 
12. ELW, inv.nr. 305. Bijlagen bij de rekening, 1881-1894. 
13. Zie noot 8 en noot 12. 
14. Zie noot 12. 
15. Zie noot 3. 
16. ELW, inv.nr. 352. Register houdende de opbrengsten van de collecten, 1881-1889. 
17. Zie noot 7. 

Een hengeldag te Papekop 
door L.C1.M. Peters 

De bekende streekroman-schrijver Herman de Man, geeft in het vijfde tafereel van zijn boek „De Koets"1), 
eveneens met de titel „De Koets", een beschrijving van een aantal Goudse „heren" die in de omgeving van 
Benschop en Polsbroek een dagje uit vissen gaan: „Heden is de sociëteit De Gebakkene Waterbaars in de polders. 
Vier beste Gouwenaren uit de winkeliersstand, tevreden hengelaars met bolhoedjes op hun plezierige koppen". 
De vissers komen met „den eersten trein te Oudewater aan en dan staat daar de koets voor ze klaar". Met 
Oudewater wordt het station Oudewater aan de spoorlijn Gouda - Utrecht bedoeld. Het station Oudewater was 
gelegen in de gemeente Papekop. Vanuit Papekop bracht de koets hen naar de herberg „Het Wapen van 
Benschop". Johan Pavoordt „heeft er slag van om van Het Wapen een befaamd hengelaarshuis te maken. 
Daarom gaat er bekant geen zomerdag voorbij, of een of meer clubs strijken bij hem neer. En als ze nu maar 
tevoren een briefkaartje van twee en een halven cent naar hem sturen, dan haalt hij ze voor een habbekrats nog 
van den trein in Oudewater ook". De herberg „Het Wapen van Benschop" verzorgde naast het eten en drinken 
van de hengelaars ook de voor het vissen benodigde attributen. Uit het verhaal blijken de vier Gouwenaren te 
zijn: Christiaan de Raadt, Willem Martens, Pieter van den Boogaard en Arend Vermeij. Na een dagje vissen enz. 
maken zij van de terugtocht een „kroegentocht" naar Papekop met de koets van Bas van 't Hoog. Als eindpunt 
zien ze, naast het station Oudewater, de herberg van Ko Wees. Het eindpunt wordt in het verhaal echter niet 
gehaald. De koets raakt van de Papekopperdijk en komt in de naast de weg gelegen sloot terecht en allen 
verdrinken. 

De in het boek van Herman de Man reeds aangehaalde herberg van Ko (van) Wees fungeerde ook als 
hengelaarshuis. 
Het koffiehuis met stalhouderij werd gebouwd, nadat de spoorlijn van Utrecht naar Gouda met het station 
Oudewater te Papekop in 1855 gereed was gekomen. Het station is in onbruik geraakt toen de treinen van de 
goederendienst in 1969 niet meer in Papekop stopten. Voor het reizigersvervoer had reeds in 1937 het station 
geen functie meer2). 

Café van Ko van Wees ie Papekop. 
Coll.: J.M. Hagoort, Woerden. 
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