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De H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg bestaat in 2018 150 jaar. Dat wil zeggen het gebouw is officieel op 17 augustus
1868 ingewijd door de bisschop van Haarlem onder wiens diocees Voorschoten toen viel.
groep gelovigen in een bepaalde plaats en dat ging niet altijd
goed. Toestaan van kerknieuwbouw was soms een oplossing.
De nieuwbouw liep via het ministerie van Waterstaat, waar de
ingenieurs de te bouwen godshuizen moesten beoordelen op
kwaliteit. Zij bemoeiden zich niet, zoals vaak verondersteld
wordt, met de bouwstijl. Niettemin worden die kerken waterstaatskerken genoemd.
Dat men bij die kerkenbouw teruggreep op klassieke stijlen
als Romaans en Gotische is niet zo verwonderlijk. Mocht je als
katholieke geloofsgemeenschap eindelijk weer nieuwe kerken bouwen dan ga je niet een simpel gebouwtje neerzetten.
Architect Theo Asseler ontwierp de lichte allure van een ten
hemel gerichte Gotische stijl voor een dorp van slechts enkele duizenden inwoners. De Neogotiek die naast de robuuste
Romaanse stijl op veel plaatsen in de 19e eeuw werd toegepast toonden met hun neoclassicistisme de ontwikkeling van
de katholieke emancipatie. Een zeker triomfalisme zal aan
die klassieke bouwstijl niet vreemd zijn geweest en zo werd
in 1866 driehonderd jaar na de beeldenstorm begonnen aan
de bouw van de nieuwe H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg,
welk godshuis op 17 augustus 1868 werd ingewijd door de
bisschop van Haarlem.

Een stukje geschiedenis. In de Tachtigjarige oorlog was de
Nederduits gereformeerde kerk de officiële kerk van de Republiek der Zeven Provinciën geworden. Na de beeldenstorm
van 1566 werden de katholieke kerken in gebruik genomen
door de nieuwe gereformeerde kerkorganisatie en dat gold
ook voor de Sint Laurentiuskerk, thans de Dorpskerk aan de
Voorstraat. De katholieken moesten kerk houden in schuil - of
schuurkerken.
Na ruim tweehonderd jaar kwam daar verandering in. Door
de ideeën van de Bataafse Republiek die op inspiratie van
de Franse revolutie naar gelijkheid, vrijheid en broederschap
streefden, was er geen plaats meer voor een staatskerk. De
eerste grondwet van de republiek van 1798 ging uit van gelijkheid tussen alle burgers ongeacht geboorte, bezitting of rang.
Hiermee was de scheiding tussen kerk en staat, althans wettelijk, een feit. De katholieke emancipatie zou in de Franse Tijd
waarin de bevoorrechte positie van Nederduits Gereformeerde kerk werd afgeschaft en na de grondwetsherziening van
1848 pas goed op gang komen.
Het jaar 1853 geldt als het jaar van het herstel der bisschoppelijke hiërarchie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Een groot
aantal protestanten bood koning Willem III op 15 april 1853
een petitie aan (aprilbeweging) tegen de instelling van een
kerkprovincie onder gezag van de paus van Rome. Willem III
had sympathie voor dat protestantse initiatief en weigerde
daar publiekelijk afstand van te nemen. Ondanks de verwijzing van premier Thorbecke naar de herziene grondwet van
1848 waarbij niet langer hij, de koning, maar de regering verantwoordelijk was voor het beleid. Willem III volhardde in zijn
weigering. Thorbecke voelde zich ten gevolge van die onconstitutionele houding genoodzaakt het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.
Het herstel van de hiërarchie door paus Pius IX ging evenzo
goed gewoon door. Tijdens het tweede en derde kwart van
de 19e verleende de overheid subsidie bij hernieuwde kerkenbouw. Dat gold voor zowel Nederlands Hervormde als Katholieke kerken. De reden was om conflicten te voorkomen bij
de toewijzing van bestaande kerkgebouwen aan de grootste
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Op de vraag hoe de samenwerking bevalt kan Dirk Gudde duidelijk zijn ‘Goed’. Met name het parochieblad ‘De Augustinus,’
een full color uitgave ziet er verzorgd uit. ‘Minder het clubblaadje en meer een tijdschrift,’ stel hij tevreden vast. Niet alleen de missen en de traditionele feestvieringen als Kerstmis,

De emancipatie van de RK gelovigen leverde scholen, sportverenigingen, kranten, tijdschriften, politieke partijen en wat
al niet op. Ook de Nederlands Hervormden en Gereformeerden trokken zich terug op hun burcht. De kerkelijke en politieke verzuiling die tot eind jaren vijftig woedde was tot dan
onstuitbaar.
Tijden veranderen. Het kerkbezoek neemt sinds jaren af, maar
daar staat tegenover dat de oecumene opbloeit. De katholieke kerk kende het tweede Vaticaans concilie en de protestantse kerken verenigden zich in de PKN. Organisaties met
een christelijke achtergrond fuseerden. De KVP is opgegaan
met de AR en de CHU in het CDA. De KRO trekt samen op met
de NCRV. En ook de christelijke kerken in Voorschoten gaan
gemoedelijk met elkaar om in de Raad van Samenwerkende
Kerken, zoals u al vele jaren kan ervaren in dit blad (zie p 25).
Reden tot optimisme, vindt pastoraal medewerker Dirk Gudde
met wie ik een interviewafspraak had. Wij spraken in het bijzijn
van kerkvrijwilliger Ernie Wielenga ter gelegenheid van het
150 jarige bestaan van de Laurentiuskerk aan de Leidseweg.
Hij is één van het pastorale team, dat bestaat uit kapelaan Boris Plavčić, pastoor Michel Hagen, en de diakens George Brink
en Peter Winnubst.

Pastoraal medewerker Dirk Gudde en kerkvrijwilliger Ernie Wielenga

De parochie heet sinds bijna vier jaar H. Augustinus en omvat
naast onze Laurentiuskerk de kerken Johannes de Doper uit
Katwijk, Willibrord uit Oegstgeest en de Goede Herder, Jozef
en Willibrord alle uit Wassenaar.

Pasen en Pinksteren worden duidelijk in een tijdschema weergegeven, maar ook over de achtergrond en zeker ook op het
mystieke van gebeds- en erediensten wordt dieper ingegaan.
‘De cultuur-kerk is wel voorbij, De gelovigen en het pastorale team moeten zich meer inspannen’, zegt Dirk Gudde. Hij
vertelt over initiatieven als de kinderwoorddienst. Tot na de
preek hebben zij met elkaar onder leiding van pastoraal vrijwilligers gesprekken over spirituele onderwerpen. Hoe jong
zij ook zijn, steeds weer blijkt de interesse en verrassen zij met
hun eigen ideeën over de verhalen uit de Bijbel vertaald naar
hun eigen leefwereld van het gezin, familie, school en sport.
Na de preek voegen de kinderen zich bij de familie voor de
eucharistieviering.
Zijn de aantallen bezoekers van de kerk niet ontmoedigend?
‘Qua aantallen misschien, maar als je kijkt naar het huidige geloven is dat positief en een teken dat het verhaal nog
niet voorbij is. Wij hebben weer genoeg misdienaars. Het gemengd koor is voortdurend actief en ook het dameskoor voor
rouw- en trouwdiensten is paraat.’ Er is een Bijbelleesgroep en
naast de zondag zijn er dinsdagavond en donderdagmorgen
misvieringen.’ De vanzelfsprekendheid bij een kerk te horen is
er wel een beetje af, maar de betrokkenheid is groot en dat
voelt goed, vertelt hij. Ook anders gelovigen komen met enige
regelmaat op bezoek om een viering mee te maken.
Zijn er ook oecumenische vieringen, vraag ik. ‘Zeker. Je moet
zien wat er allemaal nog wel is,’ zegt hij oprecht gemeend.
In dat kader schiet mij te binnen een interview uit 2008 dat ik
met inmiddels overleden pastoor Paardekooper had ter gelegenheid van zijn 50 jarige priesterschap. Hij verwachtte dat de
kerk wat minder liturgisch en meer diaconaal zou worden en
omschreef dat als volgt.

35

RONDOM VOORSCHOTEN

De Laurentiuskerk 150 jaar (vervolg)
“Een andere manier van kerk zijn, maar
trouw aan de 7 werken van barmhartigheid volgens Mattheus 25, de hongerigen
voeden, dorstigen drenken, vreemdelingen opnemen, zieken bezoeken, gevangen
bijstaan, naakten kleden en doden begraven.” Gewoon mantelzorg avant la Lettre?
Daar was hij het gedeeltelijk mee eens.
‘Maar nu moeten wij het ook nog even hebben over de 150 jarige feestviering’, stelt
pastor Dirk Gudde gedecideerd en vertelt
over de tentoonstelling van 8 augustus t/m
30 september in het museum en over een
film die gemaakt wordt.
‘Maar hèt centrale moment van het jaar is
de 150 jarige herdenking van de inwijding
van de kerk met de viering van een pontificale heilige mis door emeritus bisschop
Mgr. Adrianus van Luyn op twee september. Na die viering is de receptie in het
Bondsgebouw naast de kerk om elkaar te
feliciteren.’ Dat wordt vast heel genoeglijk.
‘Daar kun je wel op rekenen.’

Het klinkt overtuigend wat Dirk Gudde zei in de loop van het
gesprek. ‘De kerk is niet alleen een gebouw. Het vertegenwoordigt ook een gemeenschap van mystiek en geestelijk
leven!’
Nog een kort persoonlijk slotwoord. In 1945 is mijn oom Anton Timmerman priester gewijd als missionaris van Mill Hill.
Vanwege de oorlog in het verre oosten kon hij nog niet naar
zijn missiegebied bij de Maori’s in Nieuw Zeeland vertrekken.
Voorlopig werd hij zolang als kapelaan toegevoegd aan de
pastoor in Voorschoten. Voor ons als kleine kinderen was de
Laurentiuskerk, de kerk van oom Toon. Vanuit Nieuw Zeeland
feliciteert hij de parochie met het 150 jarig bestaan van de
kerk. Binnenkort wordt hij zelf 100 jaar. Eeuwelingen onder
elkaar, één stuk geschiedenis. Het zij zo.
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