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Voorwoord
Het project '1000 jaar kerk in Bleiswijk' is ontstaan uit de vraag "hoe is Bleiswijk aan zijn
naam gekomen?".
Hierover bestaan twee theorieën, de eerste stelt dat deze is ontstaan uit de samenvoeging
van twee oude woorden namelijk, 'Blese' een oude benaming van riet en een oud Germaans
woord 'wic' dat veilige plaats in de wildernis betekent. Dit laatste is later verbasterd naar 'wijk'
en komt veel voor, denk aan Rijswijk, Wijk aan Zee, Wijk bij Duurstede enz. De naam
Bleiswijk (Blesewic) zou dan betekenen een veilige plaats in het riet moeras dat het westen
van Nederland ooit was.
De tweede gaat uit van het gegeven dat op de plaats van het huidige Bleiswijk een
eenvoudige kapel heeft gestaan, gewijd aan de heilige Blasius. Dit zou geleid hebben tot de
naam Bleiswijk zoals ook enkele andere plaatsen aan vergelijkbare namen zijn gekomen.
Navraag heeft echter geen duidelijkheid kunnen verschaffen, beide theorieën zijn te bewijzen
noch te weerleggen, het staat u dus geheel vrij een eigen mening te vormen.
Uit bovenstaande en uit oude stukken werd echter duidelijk dat de kerkgeschiedenis van
Bleiswijk heel ver teruggaat. Na enig overleg werd een werkgroep samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Bleiswijkse kerkgemeenschappen en de Oudheidkundige
vereniging.
Gezamenlijk hebben zij vier thema avonden verzorgd waarvan u hierna een neerslag vindt.
Gedurende de voorbereiding konden zij dankbaar gebruik maken van de aanwezige kennis
van Prof. Dr. Jan Bogaard die een deel van de voorbereiding voor zijn rekening heeft
genomen. Helaas is hij kort voor de eerste avond overleden waardoor zijn expertise wegviel.
Niettemin menen de samenstellers van een geslaagd project te mogen spreken, maar dat
willen zij verder gaarne aan uw oordeel over laten.
Het organisatiecomité.
Pier Tolsma
Dick van Vliet
Co en Heleen Neeteson
Klaas Korthorst
Jan van Spengen
Bas van Ginneken
Dirk Luijendijk
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Blasius van Sebaste († ca 316; 3 februari)
Historisch
Feitelijk weten we bijzonder weinig van Sint Blasius af.
Zeker is dat hij bisschop was van de stad Sebaste (het
huidige Sivas) in Noord-Oost-Turkije; destijds behorend tot
Armenië. Hij stierf rond het jaar 316 (of toch 320?) de
marteldood tijdens de christenvervolgingen onder keizer
Licinius.
Sinds 312 was Licinius keizer van het Oost-Romeinse Rijk,
dat besloeg het huidige Turkije, de oostkust van de
Middellandse Zee inclusief Egypte. In het westen regeerde
keizer Constantijn. Deze had een eind gemaakt aan de
christenvervolgingen, krachtens het edict van Milaan van
311. Toen Licinius aantrad in het oosten had ook hij dat
edict ondertekend. Hij trouwde zelfs de zus van keizer
Constantijn om de saamhorigheid te bekrachtigen. Maar
intussen droomde hij ervan alleenheerser te worden van het
gehele Romeinse Rijk. Hij doodde de families die hij ervan
verdacht ook te azen op de troon. Nu trok hij op tegen de
legers van Constantijn, maar leed tot twee keer toe een
nederlaag. Omdat hij vreesde dat de christenen de zijde
van Constantijn zouden kiezen, verwijderde hij alle christenambtenaren uit zijn paleis, liet alle christen-soldaten uit het
leger ombrengen en ging tenslotte over tot christenvervolgingen. Beroemd is het verhaal van
de veertig christelijke militairen die hij ’s nachts in de vrieskou naakt een nabijgelegen
bevroren meer op joeg. Ze kwamen allen om; hun gedachtenis wordt gevierd op 10 maart.
Tijdens die vervolgingen stierf ook Blasius de marteldood.
De verhalen over Sint Blasius berusten nagenoeg alle op legende. We moeten er dus niet
naar luisteren als waren het geschiedenisverhalen. Het zijn heiligenverhalen,
geloofsgetuigenissen. De vertellers willen dat Sint Blasius op Jezus lijkt. Op de eerste plaats,
omdat hij – net als Jezus – zijn leven geeft voor het evangelie. Maar gaandeweg worden er
verhalen aan toegevoegd die allemaal de bedoeling hebben te onderstrepen dat de tijden
van het evangelie in hun midden waren teruggekeerd, in de persoon van de heilige. De
verhalen worden dan ook zo verteld dat ze ons telkens aan Bijbelverhalen doen denken.
Legende
Welnu, men meent dat Blasius arts was, voordat hij tot bisschop van Sebaste werd
uitgekozen. Omdat de vervolgingen waren uitgebroken, was hij de bossen in gevlucht en had
een grot gevonden, waar hij zich schuil hield. De plaatselijke gouverneur, Agricolaus
geheten, had zijn soldaten de bossen in gestuurd met de opdracht wilde dieren te vangen
voor de circusspelen. Tot het Romeinse vermaak hoorde dat ter dood veroordeelde
gevangenen in een circusarena met wilde dieren moesten vechten tot ze verscheurd waren.
Er was geen dier te bekennen. De soldaten vonden ze alle bij elkaar in een grot: leeuwen,
beren, tijgers, panters, noem maar op. Het was de grot waar Blasius zich verborgen hield. Ze
hielden zich muisstil, terwijl de bisschop zijn gebeden deed. Het was juist zoals Adam in het
paradijs vóór de zondeval. Of beter nog: we herinneren ons dat er van Jezus werd verteld
dat hij vastte in de woestijn, en er bij de wilde dieren verbleef (Markus 1,13). Blasius als een
andere Christus!
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Gearresteerd
De soldaten gingen dit wondere schouwspel aan de gouverneur vertellen. Die besefte dat
het om een belangrijke christen ging, en gaf opdracht hem te arresteren. Ze haalden hem op.
Dat nieuws werd al gauw bekend. En langs de weg naar de stad verzamelden zich de
mensen. Hij genas in het voorbijgaan de zieken. Over Jezus gesproken! Zo was er een
vrouw met een zoontje bij wie een visgraat in de keel was blijven steken. Hij legde de jongen
de hand op het hoofd, sprak een zegengebed, maakte een kruisteken en de visgraat schoot
los. Niet alleen lijkt Blasius op Jezus, omdat hij mensen geneest, maar ook omdat hij
mensen geneest, terwijl hij zelf gearresteerd wordt, en – menselijkerwijs – gesproken wel
andere zorgen aan zijn hoofd had. Dat deed Jezus ook met Malchus!
Gevangen
Voorgeleid aan de gouverneur weigerde hij de Romeinse afgoden te vereren. Voor straf
werd hij urenlang gegeseld. Weer doemt de gestalte van Jezus op achter de heilige.
Tenslotte werd hij weer in de gevangenis geworpen. Daar zat hij samen met nog zeven
vrouwen en twee kinderen. Ze kregen bezoek van een arme weduwe die bij hem kwam
klagen omdat haar varkentje, het enige dat zij had voor haar levensonderhoud, was
gestolen. Hij stelde haar gerust, en op hetzelfde ogenblik kwam de wolf die de roof op zijn
geweten had, het dier schuldbewust aan de voeten van de heilige leggen. Na enige dagen
kwam die arme vrouw terug; ze droeg een schaal met een gebraden varkenskop. Die kwam
ze aan de bisschop en zijn medegevangenen opdienen. Ze had ook een kaars bij zich om
voor wat licht te zorgen. De heilige raadde haar aan dit gebruik haar leven lang voort te
zetten door elk jaar voedsel en een kaars aan de plaatselijke kerk aan te bieden. Op zijn
voorspraak zouden de gebeden verhoord worden van wie dit gebruik onderhielden.
Bij volgende verhoren krijgt hij de gruwelijkste folteringen te verduren. Met ijzeren krammen
en kaarden wordt zijn zij opengereten en wordt hem het vlees van het lijf gescheurd. Maar
teruggekeerd in de gevangenis genazen zijn wonden op wonderbaarlijke wijze. Intussen
hadden de zeven vrouwen aan de gouverneur aangeboden de afgodsbeelden schoon te
maken aan het meer. De gouverneur was blij dat hij die vrouwen tot geloofsafval had weten
te bewegen. Ze vertrouwden de twee kinderen aan de bisschop toe. Aan het meer gooiden
de vrouwen die beelden in het water, waar ze diep naar de bodem zonken. Woedend liet de
gouverneur ze ter plaatse onthoofden.
Marteldood
Het leek hem een passende straf dat de bisschop het lot zou ondergaan van de
afgodsbeelden. Blasius werd dus naar het meer overgebracht en in het water gegooid, maar
hij zonk niet. Integendeel hij liep over het water (!) en daagde de omstanders uit hetzelfde te
doen. De soldaten die het in hun overmoed probeerden, zonken hopeloos naar de bodem.
Hier worden we herinnerd aan het verhaal van de wagens en paarden van farao die Mozes
achternagingen en hopeloos in de golven omkwamen. Een Paasverhaal!
Tenslotte werd Blasius, tezamen met de twee kinderen omgebracht met het zwaard. Moeten
die twee kinderen ons herinneren aan het feit dat Jezus destijds tussen twee rovers is
omgebracht? Of is dat te ver gezocht? Een vrouw, Elissa geheten, kwam zijn lijk bergen, en
begroef het eerbiedig. Nadat de christenvervolgingen voorbij waren, verrees er op die plek
een kerkje, waar wonderen gebeurden. Vervolgens werden Blasius’ relieken overgebracht
naar Constantinopel (het huidige Istanbul), waar keizer Constantijn een aparte kerk voor hem
liet bouwen. Op zijn graf gebeurden vele genezingen en gebedsverhoringen.
Relieken
In de vroege middeleeuwen namen westerse pelgrims naar het Heilige Land op de terugweg
relieken mee van Sint Blasius. Naar het schijnt ontving bisschop Bernulfus van Utrecht
(1027-1054) relieken van Sint Blasius die hij onderbracht in de Sint-Janskerk. Het is zeer wel
mogelijk dat er in die tijd vandaar relieken naar hier in Bleiswijk zijn gekomen.
Dries van den Akker s.j., 3 februari 2013
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Het ontstaan.
Na de laatste ijstijden (het Pleistoceen) was West Europa een toendra landschap met
metersdiepe permafrost.
Later, door ontdooiing en daling van de grondwaterspiegel, kreeg de wind vat op de gletsjeren rivierafzettingen en werd het zand horizontaal als dekzand afgezet. Op deze zandlaag
worden nog steeds onze gebouwen gefundeerd met behulp van heipalen.

De hierop volgende periode, het Holoceen, begon ca. 24000 jaar geleden, de zeespiegel lag
ongeveer 60 meter lager dan nu en de Noordzee lag droog tot aan de Doggersbank. Dit
oerlandschap werd o.a. bevolkt door mammoeten, getuige de vondsten bij de aanleg van de
tweede Maasvlakte.
Gedurende de tweede fase van het Holoceen (van 8000 tot 5000 v.Chr.), waarin de
gemiddelde temperatuur steeg tot 5° boven de huidige waarde, steeg de zeespiegel door het
smelten van de gletsjers tot ca. 10 meter beneden het huidige peil en de lage delen werden
overstroomd. Moerasveen werd gevormde en wordt in een dunne laag in de Hollandse
bodem teruggevonden. Later vormde zich een wadvlakte.
De derde fase van het Holoceen was een vochtige, milde atlantische perioden die begon
omstreeks 5000 jaar v. Chr. en zette in met de overstroming van de landengte van Calais.
Uit het pleistocene zand van het zuidelijk deel van de Noordzee werd door stromingen en
golfslag een strandwal gevormd die het achterliggende waddengebied van de zee afsloot.
Uiteindelijk vormde zich een strandmeer dat door de toevoer van rivierwater steeds meer
verzoette. In dit strandmeer ontstond het grote veengebied van Utrecht en Holland, toen het
meer met veen was dichtgegroeid ontwikkelde zich een bos van elzen, berken, hazelaars,
dennen en wilgen ( moerasbos). Daarna zette, onder invloed van het vochtige klimaat de
veenmosgroei weer in vormde zich op het moerasveen een laag mosveen.

5500 VC

800 NC

6

Van ca. 1700 v. Chr. tot 500 na Chr. trad een koudere periode op waarin geen veen werd
gevormd, daarna werd het weer warmer en vochtiger en werd opnieuw veen gevormd.
Het Nauw van Calais verbreedde en dit veroorzaakte een krachtige werking van eb en vloed
waardoor de zee binnendrong. Het gevolg was dat in de zich nu vormende geulen het veen
werd weggevoerd of werd overdekt met jongere zeeklei
De zeespiegel rees verder en het veen verdronk. Er ontstond een waterrijk landschap met
plassen en meren en natuurlijke waterlopen waarvan de Rotte er één is. De begroeiing
bestond uit gras, riet en bossen van elzen en wilgen. Langs de grote rivieren werd rivierklei
afgezet waardoor een soort van natuurlijke dijken ontstonden waarover in deze
ontoegankelijke moerassen gebrekkig verkeer kon plaatsvinden.
Het westelijk deel van ons land bestond dus tot ca. 1100 voor het grootste deel uit een
onafzienbare vlakte, begroeid met ruigte en kreupelhout waarin geen bewoning mogelijk was
met uitzondering van rondtrekkende jagers en vissers die afkomstig waren van de hoger
gelegen zandgronden langs de rivieren. Getuige hiervan is o.a. de in Bergschenhoek
gevonden (8000 jaar oude) fuik van wilgentenen. De fuik is te bezichtigen in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Bergschenhoekse fuik

Bewoning
Het aldus ontstane landschap, gevormd door veen vorming en kleiafzetting was dun bevolkt
en dan nog hoofdzakelijk op de hoger gelegen zandruggen en kleiafzettingen langs de grote
rivieren.
Het grote veengebied, waarin ook het huidige Bleiswijk ligt, was vrijwel onbevolkt.

Duiker met klep

Onder invloed van de Romeinen die zich langs de rivieren en de kuststrook vestigden nam
de bevolking langzaam toe en daarmee de behoefte aan landbouwgrond. Hiertoe werden, ter
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beheersing van de waterhuishouding, greppels, sloten, duikers en sluisjes gebouwd. Het
overtollige water werd op deze wijze naar de veenstromen zoals de Rotte, Gouwe en IJssel
en tenslotte naar zee afgevoerd.
Vanaf ca. 250 – 275 na Chr. trokken de Romeinen langs de Rijn weg en vielen Germaanse
stammen (bekend onder de verzamelnaam Franken) binnen, de bevolking nam af totdat aan
het begin van de 5e eeuw het Romeinse gezag volledig instortte. De primitieve waterwerken
geraakten in verval en het gebied werd weer een natte wildernis.

De Franken waren verder naar het zuiden getrokken en stichtte daar omstreeks 500 tussen
de Loire en de Somme een koninkrijk. Vanaf het midden van de zevende eeuw werd dit in
noordelijke richting uitgebreid en ging het deltagebied tussen Rijn en Maas uitmaken van
het Frankische rijk.
Het is onder dit gezag dat de Angelsaksische predikers Willibrord en later Bonifacius een
begin maakte met de Kerstening. Op regionaal gebied werden de Frankische koningen
vertegenwoordigd door graven die het bestuur en de rechtspraak uitoefenden.
Door afbrokkeling van het Frankisch gezag onder invloed van familietwisten en de invallen
van de Noormannen nam de invloed van de graven toe. Na het verdwijnen van de
Noormannen (885) en hulp van de Oost-Frankische koning werd het positie van de eerste
bij naam bekende graaf van West-Friesland (Holland), Gerulf, definitief gevestigd.

Voor zover er al nederzettingen gebouwd werden vond dit uitsluitend plaats op de
kleiafzettingen langs de oevers van rivieren en veenstromen. Veel resten van deze
nederzettingen zijn verdwenen tijdens de grote stormvloeden in de 12e eeuw die het gebied
teisterden. Een van deze nederzettingen is echter uitgegroeid tot het huidige Rotterdam.
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Ontginning
Hoewel de schaarse bewoners van de nederzettingen langs de stromen wel gebruik maakte
van het aangrenzende land met een natuurlijke afwatering, was er geen sprake van
structurele waterbeheersing en ontginning.
De ontginning van het natte veengebied en geschikt maken voor landbouw begon, onder
invloed van de langzaam toenemende bevolking in de tiende eeuw.
Een deel van het veengebied kwam in het bezit van de graven van Holland, Dirk II en Dirk III,
een ander deel in het bezit van de bisschop van Utrecht.
Er ontstond een felle concurrentiestrijd om de ontginning van de grensgebieden. De wijze
waarop de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht betroken waren blijkt vooral
uit twaalfde- en dertiende-eeuwse oorkonden. De meest bekende vorm is dat zij stukken
wildernis uitgaven aan groepen ontginners op basis van een zogeheten ‘cope-contract’. Een
herinnering hieraan zijn plaatsnamen zoals Boskoop, Nieuwkoop enz.
Ze ontvingen daarbij hun hoeven ter vrije beschikking tegen betaling van een geringe
jaarlijkse recognitiecijns.
Tevens werden in deze contracten zaken geregeld ten aanzien van bestuurlijke en kerkelijke
inschakeling van het nieuwe gebied, de betaling van tiende of de regeling van de afwatering.
Bestuurlijk betekende de cope-uitgifte meestal de stichting aan een nieuw ambacht (lokaal
bestuursdistrict). Soms ook werd het gebied toegevoegd aan een bestaand ambacht. Ook
gaven de landsheren stukken wildernis samen met cijns, lagere rechtsmacht en tiend aan
vooraanstaande edelen die dan de uitgifte aan ontginners voor hun rekening namen en zo
de positie van erfelijke ambachtsheren verwierven. In het Nedersticht waartoe onze regio
behoorde speelde de Sint Paulusabdij een grote rol.

Cope landschap

De praktijk van de ontginning in onze regio was bepaald door de landschappelijke situatie.
Het veengebied tussen de Nieuwe Maas en de Oude Rijn liep als een ‘veenkussen’ vanuit
het midden naar de randen af en de veenriviertjes zoals de Rotte, de Gouwe en de Schie
zorgden voor de natuurlijke afwatering. Om dit land geschikt te maken diende men de
waterstand kunstmatig laag te kunnen houden d.w.z. de natuurlijke afwatering kunnen
reguleren.
Een ontginning direct langs een rivier of veenstroom had meestal als basis een bescheiden
voorkade die tevens als weg fungeerde. Op het buitenwater werd afgewaterd via parallelle
sloten, haaks op de voorkade, alsmede een dwarsweteringen en een sluisje in de voorkade.
Langs en achter de ontginning werden waar nodig zij- en achterkaden aangelegd om de
ontginning tegen water uit de omringende wildernis te beschermen.
Bij ontginningen dieper landinwaarts langs de bovenloop van de veenrivieren of kleinere
veenwatertjes legde men al in het begin van de ontginning dammen en sluisjes aan om op
deze wijze de afwatering te reguleren zonder de aanleeg van voorkaden met sluizen. De
sloten binnen de ontginning diende tevens als perceelafscheiding waardoor lange smalle
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hoeven ontstonden zoals op diverse plaatsen nog duidelijke zichtbaar is in bijvoorbeeld het
weidegebied van het Groene hart.
De boerderijen stonden veelal op de kop van de percelen. De breedte van een
ontginningshoeve bedroeg veelal 30 roeden (110 tot 115 meter). In de lengte konden de
kavels etappegewijs worden verlengd tot men stuitte op een ontginning uit
tegenoverliggende richting. Vaak werd de achtergrens al bij de aanvang bepaald, waarbij de
vastgestelde diepte lag op zes tot twaalf voorling (1250 à 1300 en 2500 à 2600 meter).
De ontginning van Bleiswijk (en Zevenhuizen) is aangevat vanuit Rotte/Hillegersberg en
waarschijnlijk later landinwaarts verplaatst. Rond 1280 werd het ambacht Bleiswijk in leen
gehouden door heer Gijsbrecht Bokel. In de 13e eeuw werd ten noorden van Bleiswijk nog
steeds ontgonnen. In 1242 verklaarde graaf Willem II dat heer Willem Stope het land tussen
Rotte en Willesbrunne had gekocht en verklaarde dat ieder die er land zal kopen ten halve
vene vrij zou zijn van dijklasten maar wel moest bijdragen aan de afwatering. Met
Willensbrunne werd het land bedoeld te noorden van Bleiswijk en Zevenhuizen,
waarschijnlijk de Hoefpolder en de Honderveertig morgen.
Klaarblijkelijk heeft de ontginning van de ambachtsheerlijkheid Bleiswijk tot een zekere
welstand geleid want in het register van kruistochttienden uit 1280 wordt onder het dekenaat
Zuid-Holland vermeld dat in 1275 en 1276 inkomsten zijn verkregen uit de parochies
Kralingen, Bleiswijk, Zevenhuizen en Hillegersberg.
De ontginning van de natte wildernis en de daarvoor benodigde daling van de waterspiegel
leidde tot een onomkeerbaar proces. Het natte veen werd droger en ging inklinken met tot
gevolg een relatief snelle bodemdaling. Hoe snel dit kan gaan blijkt ook nog in onze tijd; in de
Pijnackerse wijk ‘Klapwijk’ is de veenbodem na de drainage van het gebied in ca. 20 jaar met
25 tot 30 cm. gedaald. Deze bodemdaling had tot gevolg dat de natuurlijke afwatering niet
goed meer functioneerde en dijken en sluizen moesten worden aangelegd. Later moest er
zelfs worden bemalen.
Door het natter worden werd het land werd dit minder geschikt voor landbouw en nog slechts
worden gebruikt voor veeteelt.
Door de groei van de steden zoals Delft, Leiden enz. nam ook in de dertiende eeuw de
vraag naar brandstof toe ( Delft allen had op een bepaald moment meer dan 100 brouwerijen
binnen haar grenzen). Hiervoor werd aanvankelijk het veen (turf) van de hoger gelegen
gronden gewonnen, later werd ook de lager gelegen turf gewonnen door middel van het
baggeren van het veen, het zogenaamde slagturven.
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Dit had uiteindelijk tot gevolg dat het gehele gebied tussen Gouda, Rotterdam, Delft en
Zoetermeer bestond uit een groot merengebied, vergelijkbaar met de Weerribben in de kop
van Overijssel. Bleiswijk lag nu te midden van deze plassen en aan een periode van zeker
welstand was een einde gekomen. Dit duurde tot ca. 1780 toen begonnen werd met de
‘Droogmakerij van de polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg’ waarna een
tweede ontginningsperiode begon.
Sporen van de oeroude moeraskreken zijn nog steeds zichtbaar in de Hollandse klei.

Sporen in het landschap
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Geschiedenis van de Dorpskerk in Bleiswijk
Rond het jaar 1000 ontstond een abdij op de Hohorst bij Amersfoort, de eerste
kloostergemeenschap. Het begint bij Ansfried, die een cel en een kapel op die plaats
bouwde, waarop anderen volgden. Ansfried was bisschop maar droeg het liefst
monnikenkleding; hij was iemand die ascetisch leefde, als kluizenaar, waarschijnlijk
beïnvloed door het Ierse kloosterleven. Ansfried bleef aan als abtbisschop.
In Utrecht ontwikkelden zich kapittels rond kerken; de monastieke traditie ging over op de
Hohorst. De Hohorst ontstond geleidelijk en had als stichtingsjaar het jaar 1000. De Hohorst
deelde mee in de kerkelijke bezittingen van Utrecht.
Het klooster ontwikkelde zich tot Benedictijner abdij. Vermoedelijk werd de regel van
Benedictus ingevoerd onder Adelbold (1010-1026), toen hij nog op de Hohorst aanwezig
was.
Rond 1050 verplaatste de gemeenschap zich naar de Sint Paulus abdij in Utrecht, en werd in
de 11e eeuw ”rijkskerk”. De kerk en haar mensen werden ingeschakeld bij het bestuur van
het Rijk, en de kerk werd ook materieel begunstigd door de koning. Er was wel een scheiding
tussen de aan de kathedralen verbonden kanunniken en de monarchie. Utrecht vormde een
belangrijke steun voor het Rijksgezag.
Ansfried werd na een wereldlijke carrière in 995 benoemd tot bisschop van Utrecht
(abtbisschop). In 1050 bouwt bisschop Bernold van Utrecht een Benedictijner klooster. Hij
bevestigt de door zijn voorgangers Ansfried en Adelbold geschonken goederen. Het gaat
vrijwel zeker over de verhuizing van de Abdij van Hohorst. Om diverse reden werd de kerk
(abdij) gewijd aan Sint Paulus.
In Zuid-Holland bezat de gemeenschap op de Hohorst de kerk van Rotta en land (10,5
vierkante mijl) in de Zwijndrechtse waard. Keizer Otto 3 gaf aan - toen nog graaf - Ansfried,
goederen die deze in leen hield, onontgonnen gebied ter weerszijde van de Oude Maas en
Merwede. In 995 werden deze gebieden aan de Utrechtse kerk overgedragen. De bisschop
ging toen optreden als kerkstichter bij Rotte en andere onontgonnen gebieden.
Uit bekende archiefstukken uit 1028 en 1050 van bisdom Utrecht blijkt dat er een dorpje
Rotta bij de Rotte heeft bestaan dat de oerparochie vormde.
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In 1234 werd een kerk in Hillegersberg gebouwd die de functie van deze oerparochie
waarschijnlijk heeft overgenomen.
Zeker is dat tussen 1242 en 1276 de kerk in Bleiswijk is gesticht, met als dochterkerk de kerk
te Zevenhuizen. Beide gemeenten kenden het collatierecht van de abt van de Sint
Paulusabdij in Utrecht.
Het collatierecht, naar het Latijn "præsentatio sive collatio", in het katholiek kerkelijk recht "jus
patronatus", is het recht om een geestelijke, een pastoor of een dominee voor te dragen ter
benoeming. Het recht was erfelijk en werd in Nederland in 1922 afgeschaft met de bepaling dat de
eigenaar het recht tot zijn of haar dood mocht blijven uitoefenen. Prinses Wilhelmina der
Nederlanden bezat tot haar dood in 1962, als laatste particulier, het recht van collatie in Apeldoorn. Zij
zocht daar de dominees uit.
Het recht van collatie was één van de laatste heerlijke rechten, doch was in tegenstelling tot veel
andere heerlijke rechten doorgaans geen leengoed. In het verleden werd het recht veelal
door edelen uitgeoefend. Het was vaak verbonden aan kastelen, borgen, havezaten en states.

Rond 1242 werd het gebied Bleiswijk ter ontginning uitgegeven door de graaf van Holland.
Over de geschiedenis van de Dorpskerk is een lijst van regesten (aktes) bekend uit de
periode 1248-1653, samengesteld in 1966 door dr. J. van Dooren. De originele regesten zijn
ondergebracht bij het Stadsarchief Rotterdam.

Regest nummer 2:
Jacob Voppenzoon verklaart een rente van 10 pond Hollands te schenken. Voor de helft aan de pastoor en voor
de helft aan het Godshuis te Bleeswijck, verzekerd op een stuk land.
"Ghegeven int jaar ons Heren dusent driehondert ende z.... ende dertich op des heylighen cruses dach (als) onse
Here (te) hemel vier.

Het Angelusklokje in het kleine torentje is het oudste deel van de inventaris en tevens het
oudste, nog in gebruik zijnde voorwerp in Bleiswijk. Het dateert uit 1333 en is voorzien van
een Latijnse tekst die vrij vertaald luidt: "Hoort, ziet en zwijg als ge in vrede wilt leven".
Gedurende de oorlogsjaren werd de grote klok afgevoerd door de bezetter doch de
gemeente zag kans om dit klokje te verbergen.
Het klokje met zijn lichte toon wordt geluid bij bruiloften.
Geschiedenis van de eerste Bleiswijkse Parochie
In de loop der jaren werd door de Bleiswijkse parochie diverse malen een geldelijke bijdrage
geleverd aan de kerkelijke overheid, zo werd in 1276 een bedrag van 18 pond Hollands
betaald om bij te dragen aan het vrijkopen van deelnemers aan een kruisvaart onder Paus
Gregorio X. Deze waren gevangen genomen door de sultan van Tunis.

Kopie van de akte van betaling ten
bedrage van 18 pond Hollands.
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In 1489 werd Bleiswijk geplunderd door een rondtrekkende bende Hoeken onder leiding van
Jonker Frans van Brederode tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook het kasteel
Kranenburg aan de Rotte werd verwoest.
Uit de geschiedenis van de R.K. kerk in Bleiswijk zien we dat de Paulus abdij in Utrecht ook
in 1400 en 1500 nog grote invloed uitoefende. Zo werden pastoors in Bleiswijk door de abdij
benoemd, werden geschillen over de inkomsten van de pastoor geslecht, en werden
geldleningen voor kerkrestauratie al dan niet goedgekeurd. Ook werden conflicten beslecht
over pastoorsbenoemingen, die nogal eens aan de orde waren omdat Bleiswijk ook
gedurende lange tijd een welvarende en zeer gewilde plaats was. In 1514 bestond Bleiswijk
uit 315 huizen en 1565 zielen.
Bleiswijk werd opnieuw financieel aangeslagen in 1542 -1544 voor de oorlog in Turkije van
Karel V tegen sultan Soliman I, en ook in 1545-1547 voor de Schmalkaldische oorlog van
Karel V, samen met toen bondgenoot Turkije gevoerd tegen de Duitse protestantse vorsten
en steden.

Regest nummer 31:
N.(?) Willemz. verklaart van de pastorie Bleiswijk 2 pond en 9 schillingen te hebben ontvangen wegens de eerste
en tweede nieuw termijn van de belastingen door de keizer met toestemming van de paus geheven. Actum den
IIen dach anno XV twee ende vertich stilo curie hollandie.

In 1558 werd de Hoge Heerlijkheid Bleiswijk verkocht aan Joost van Bronkhorst.
Gedurende de periode 1572-1574 moesten de Bleiswijkers graafwerk verrichten in
Voorschoten i.v.m. het beleg van Leiden. In september 1574 vond een gevecht plaats tussen
de Watergeuzen en de Spanjaarden; de Watergeuzen wilden via de Rotte en de Lange Vaart
oprukken ter ontzetting van Leiden. In oktober 1574 werd de vrede getekend.
Rooms-Katholieke kerk
In de loop der eeuwen is de kerk talloze malen gerestaureerd of herbouwd vanwege de
slappe bodem in Bleiswijk. Men was altijd op zoek naar lichte bouwconstructies en naar
financiële middelen. Vaak moest de toestemming voor restauratie bevochten worden bij de
Sint Paulus abdij te Utrecht, en veelal moesten de financiën in eigen kring bijeengesprokkeld
worden.
In de periode van 1518-1532 vond restauratie, verbreding van de kerk en afbraak en
nieuwbouw van het koor plaats, na een periode van inzameling van gelden hiervoor. De
bisschop van Utrecht verleende als ondersteuning een aflaat aan degene die een bijdrage
gaven. Waarschijnlijk is de kerk bij inwijding opgedragen aan Johannes de Doper.
In 1572 verordonneerden de Staten van Holland dat zij de beschikking kregen over alle
kerkgebouwen, doch de lagere overheden mochten beslissen aan wie de kerk werd
toegewezen.
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In 1574 werd de kerk toegewezen aan de reformatiegezinden (”gereformeerden”),
waarschijnlijk omdat men de meeste gemeenteleden had.
In 1573 werd de RK eredienst geschorst. In de periode 1573-1578 was de pastorie niet in
gebruik en bleek de Lijst van pastoriegoederen en het Rekenboek kwijt. In 1578 werd een en
ander teruggevonden en werd getracht de achterstallige inkomsten te achterhalen (renten en
pachten).
De pastoors in Bleiswijk
In de periode van 1335-1574 kende de Bleiswijkse parochie 16 pastoors.
Van een aantal is het nodige bekend.
De eerste pastoor was Willem Letaer, benoemd door de Benedictijner Abdij van Sint Paulus
te Utrecht.
Zijn opvolger was Henricus Mesmakers, die van de abdij toestemming kreeg te vertrekken
naar Molenaarsgraaf; zijn opvolger kwam in 1385 weer uit die gemeente, Heer Dibbolds. De
reden van deze ruil is onbekend.
In 1443 werd de kerk gesloopt en herbouwd zonder toestemming van de abdij; er volgde een
boete en excommunicatie. Waarschijnlijk heeft de pastoor Joannes Gerardszn. (1440-1473)
de zaak goed bepleit bij de abdij, want in december 1443 werd door de bisschop de parochie
begenadigd, de boete kwijtgescholden en de excommunicatie opgeheven! Wel diende de
parochie de kosten zelf te dragen; daar stond tegenover dat ieder die meehelpt aan de
bouw, een aflaat van veertig dagen ontvangt! De kerkgelijke bezittingen werden toen
verkocht tot een bedrag van 40 gouden schilden, om zo de restauratie te bekostigen.

Regest nrummer4: Rodolphus, bisschop van Utrecht, oorkondt goed te keuren dat de kerkmeesters van
Bleeswijck de kerk hebben herbouwd, verlof te geven de bouwvallige toren af te breken en in betere toestand
weder op te bouwen, waarvan de kosten mogen worden bestreden door verkoop van bezit tot een maximum van
40 gouden schilden en allen die daadwerkelijk hebben meegeholpen een aflaat van veertig dagen te verlenen.
Datum Anno Domini millesimo qudrigentesimo quadragesimo tercio mensis decembris

Over de inkomsten van pastoor Johannes ter Walle (1473-1478) ontstond een conflict dat in
1473 werd beslecht door de abt, die een uitvoerige uitspraak doet (regest nr. 6). Zo zou de
pastoor op de 3 hoofdfeesten per parochiaan een halve stuiver ontvangen, en mag in huis,
tuin met boomgaard wonen, voor lijdenspreken en Goede Vrijdag resp. jaarlijks één
postulaat gulden ontvangen dan wel de helft van wat op Goede Vrijdag wordt geofferd. Ook
zal de dienstbode van de pastoor voor haar werk tussen 8 mei en Hemelvaartsdag 10
stuivers ontvangen van de kerkmeesters, en wordt het geld bestemd voor de zielszorg
belegd bij de pastoor., etc etc.
Pastoor Wilhelmus Vlasman (1484-1491) kreeg te maken met de Hoekse en Kabeljauwse
twisten. In 1489 werd Bleiswijk geplunderd door de Hoeken onder leiding van Jonker Frans
van Bredero, doch het dorp werd weer bevrijd door de aanvoerder van de Kabeljauwen met
ruiterij en voetknechten, Jan van Egmond. De soldaten werden toen in de kerk gehuisvest en
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zullen het interieur van de kerk hebben aangetast. In 1490 versloeg Jan van Egmond bij
Brouwershaven de Hoeken en doodde Frans van Brederode.
In de zestiende eeuw verleende de bisschop van Utrecht dispensatie aan pastoor
Godefridus, ook bekend als Godfried Dircszn. Van Rijn. Dit was nodig omdat hij de zoon
was van een priester en een ongehuwde moeder. Toen pastoor Cornelis Egidus (1507-1514)
overleed, werd Godefridus op voordracht van de abt weliswaar benoemd tot pastoor, doch
de officiële bevestiging bleef uit. Hij noemde zich toen maar vice-cureit (waarnemer).
Uiteindelijk weet hij ene Petrus van Castello te bewegen een brief aan Paul Leo X te
schrijven met het verzoek hem in het ambt te bevestigen en de inkomsten ervan te verlenen.
Waarschijnlijk heeft de Paus afwijzend beschikt.
Vandaar dat er een tweede gegadigde opduikt, Cornelius de Roterodamis. Hij weet in 1516
wel een bevestigingsbrief van de paus te verkrijgen! Maar Godefridus blijft ook. Bleiswijk was
een gewilde parochie vanwege de hoge inkomsten uit de turfstekerij, die nodig was om
Rotterdam, Den Haag en Leiden er warmpjes bij te laten zitten!
Paus Leo X benoemt Jacobus Ruysch, deken van de collegiale kapel van St. Maria te
Utrecht, als gevolmachtigde voor dit geschil. Na hoor en wederhoor is de uitspraak in 1517
dat Cornelius de Roterodamis wordt gerespecteerd en dat Godefridus de parochie moet
verlaten op straffe van een boete van 1000 marken.
In 1518 weet Godefridus een geschil te winnen samen met zijn procureur mr. Florentius
Zeeman, en wordt de uitspraak gedaan dat hij in het genot blijft van de inkomsten in
Bleiswijk. Pas in 1520 ontvangt hij geld.
In 1530 volgde nog een geschil omdat de parochianen de inkomsten sinds pastoor Joannes
ter Walle, slecht opbrachten. De parochianen werden veroordeeld tot betaling aan
Godefridus.
In 1532 werd het koor van de kerk afgebroken en herbouwd. Godefridus zal zich hebben
beijverd om gelden hiervoor te verwerven bij de parochianen, naast fundaties voor misse,
schenkingen, legaten. Ook de verleende aflaten voor 40 dagen bij actieve deelneming waren
bedoeld om het bijdragen aan de renovatie te stimuleren. In 1532 verleende de bisschop
Willen van Enckevoirt, toestemming tot de verbouwing. Ook werd met goedvinden van de
bisschop in 1533 een lening afgesloten die in 1538 werd terugbetaald.
De pastoor Godefridus overleed in 1540 en zal de gehele herbouw van het koor niet meer
hebben meegemaakt.
De nieuwe pastoor werd Andries de Gouda (1540-1558). Een moeilijke periode breekt aan.
Paus Paulus III diende ten behoeve van Karel de Vijfde bijdragen te heffen van de kerken
voor de te voeren oorlogen tegen sultan Soliman I. Verder is er overlast van de troepen van
de keizer, en gaat het economische slecht: de armen moeten zelfs op de heiligendagen
werken!
Ook moesten gelden worden afgedragen aan de regentes Maria van Hongarije (1531-1555),
en voor de oorlog tegen het Schmalkaldisch verbond van de Duitse vorsten en steden. Deze
interne oorlog voerde Karel de Vijfde nadat eerst met de Turken vrede was gesloten. Er
werden heffing van 50 procent van de jaaropbrengst aan de Bleiswijkers opgelegd, doch
desondanks werd de kerk herbouwd, een prestatie van formaat! Op het eind van zijn
pastoorschap doet Andriesz boete voor het verwekken van kinderen en wordt hem absolutie
verleend door de deken van Schieland.
Er volgen dan nog 4 pastoors namelijk Ghijsbrecht Thonisse (1558 gekomen), Jacobus
Jansz Borger (tot 1572), Johannes van Zuchtelen (1572-1573) en Johan van Eegten (tot
1574).
In 1572 verordonneerden de Staten van Holland dat zij de exclusieve beschikking kregen
over alle kerkgebouwen, doch dat de lagere overheden mochten beslissen aan wie de kerk
werd toegewezen.
In 1573 werd de rooms-katholieke eredienst geschorst. En in 1578 neemt de eerste
predikant Jan Janse de pastorie in gebruik, nadat deze had leeggestaan over de periode
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1573-1578. Om onbekende reden hadden de laatste twee pastoors niet in de pastorie
gewoond.
Tussen 1572-1578 was sprake van een onrustige periode, waarin de alle kerkelijke goederen
(wereldlijke, geestelijke en andere goederen) als één geheel werden beschouwd en als het
ware staatseigendom werden. Het vruchtgebruik werd door de Staat stilzwijgend gegeven
aan de Staatskerk (de Nederduitse Gereformeerde kerken). In deze periode werden alle
goederen geïnventariseerd, en moesten uit de opbrengst van deze goederen het onderhoud
van de gebouwen, de traktementen van de predikanten en de armenzorg, scholen en
oorlogvoering worden betaald. Ook werden bij gebreke van een theologische opleiding (de
Universiteit Van Leiden ging van start in 1575) in het begin na het houden van een
proefpreek allerlei predikanten benoemd die het vak van onderwijzer, chirurgijn, bakker of
schoenmaker beoefenden. Vaak vertoonden zij geen onberispelijk gedrag in deze
aanloopperiode.
Reformatie
In 1578 kwam de eerste predikant, die ook de pastorie in gebruik nam.
In 1578 werd de kerk qua interieur aangepast; de koorruimte werd ontdaan van hoofdaltaar,
tweede altaar en beelden en werd gebruikt voor de viering van het avondmaal, nadat men
enige tijd had geaarzeld over het benutten van deze ruimte. De sacristie werd consistorie.
Na de Reformatie (de 95 stellingen van Luther op het klooster te Wittenberg) verviel het
onderscheid tussen wereldlijke, geestelijke en andere goederen, en werden alle goederen
door de Staat in vruchtgebruik gegeven aan de Staatskerk (toen de Nederduitse
Gereformeerde kerken). Uit dit vruchtgebruik werden traktementen van de predikanten, het
onderhoud van de gebouwen bekostigd, maar ook armeninrichtingen, scholen en
oorlogvoering.
In de periode van 1578-1619 kon na de Reformatie moeilijk voorzien worden in predikanten,
zodat soms ook voormalige RK priesters predikant werden. Noodgedwongen konden geen
zware eisen aan predikanten werden gesteld; de Universiteit van Leiden begon als eerste
universiteit in 1575 met een universitaire opleiding in de theologie.
Men kon als predikant worden aangesteld op basis van een proefpreek, soms waren dat
onderwijzers, ambachtslieden, (chirurgijns, bakkers en schoenmakers). In 1619 werden door
de Dordtse Synode de aanstellingseisen aanzienlijk verzwaard.
Het predikantenbord, waarop de namen van alle Bleiswijkse predikanten staan vermeld,
dateert oorspronkelijk als tekstbord uit de 17e eeuw, doch is als predikantenbord sinds de 19e
eeuw in gebruik. De zijpanelen zijn geschonken door de Gereformeerde kerk in 1983 als
dank voor het gebruik van onze kerk tijdens de bouwperiode.

Jan van Spengen, Dirk Luijendijk,18 maart 2013
Met dank aan Jan Bogaard

Bronnen
HUIZER, M., De Dorpskerk in Bleiswijk: De geschiedenis van een monument, Bleiswijk: Historiegroep Nederlands Hervormde
Kerk Bleiswijk
Peter Hendrikx, Arie Verschoor, HOGE DIJKEN diepe gronden: een geschiedenis van Schieland: Hoogheemraadschap
Schieland.
W.J. Diepenveen: De vervening in Delfland en Schieland tot het eind der zestiende eeuw
Regesten: Collectie Stadsarchief Rotterdam
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Bouwgeschiedenis en interieur van de Dorpskerk
De geschiedenis van de Dorpskerk is er als gevolg van de slappe bodem (ontstaan 4500 jaar
geleden) één van voortdurende sloop en herbouw en een voortdurende zoektocht naar de
daarvoor benodigde financiële middelen. De Bleiswijkers hebben bij de bouw en bij het
verkrijgen van de benodigde financiën hun creativiteit dan ook ruimschoots bewezen!
1000
Uit verschillende publicaties blijkt dat er tussen het jaar 1000 en 1100 al een tienkantige
kapel heeft gestaan op de plaats van het huidige koor. In alle publicaties ontbreekt echter de
bronvermelding. Vermoedelijk zal het eerste gebouw een houten kerkje zijn geweest.

1242-1276
Tot 1242 was de kerk van Bleiswijk een dochterkerk van Hilligersberg. Zevenhuizen was
weer een dochterkerk van Bleiswijk tot 1270.
In 1274 leverde de kerk van Bleiswijk al een bedrag van 18 ponds Hollands voor het
vrijkopen van gevangenen in Tunis. Paus Gregorius X had op het oecumenisch concilie van
Lyon opgeroepen om gelden in te zamelen. De kruistocht was bedoeld om Tunis te
ontkerstenen, doch vanwege slecht drinkwater ging het leger en ook Lodewijk de Heilige ten
onder. Zijn broer Karel van Anjou schoot te hulp en wist met de sultan van Tunis
overeenstemming te bereiken over het vrijkopen van de gevangenen. Het Bleiswijkse kerkje
was toen waarschijnlijk een eenvoudig stenen kerkje.
1330-1340
In deze periode heeft waarschijnlijk herbouw plaatsgevonden. U ziet een plattegrond van
hoe het kerkje er vermoedelijk heeft uitgezien. Het oudste gedeelte van onze huidige kerk is
het Angelusklokje dat uit deze periode dateert, namelijk 1333. Het wordt nog steeds geluid
bij bruiloften.

De kerk rond 1350

Vroeger werd het geluid bij het devotiegebed op het middaguur, waarin de menswording van
Jezus uit Maria werd herdacht. Op het klokje staat de inscriptie “Hoor zie zwijg als jij wilt
leven in vrede”.
1443
In de 15e eeuw moesten veel kerken vanwege groei van de gemeente tot uitbreiding van het
gebouw overgaan. In Bleiswijk was dat niet nodig omdat het inwonertal stabiel was. Bij
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andere kerken ontstonden bij uitbreidingen steeds verschillende bouwstijlen door elkaar; in
Bleiswijk was dat ook niet het geval, de kerk werd steeds herbouwd.
Vanwege verzakkingen was het noodzakelijk de kerk af te breken en te herbouwen. Omdat
dit zonder de toestemming van de bisschop van Utrecht plaatsvond, kreeg de parochie een
boete en excommunicatie. Gelukkig wist pastoor Joannes Gerardszn. de noodzaak van de
bouw aan te tonen, en werd de boete kwijtgescholden door bisschop Rudolphus van
Diepholt.

Regest nummer 3: Rodolphus, bisschop van Utrecht, maakt bekend dat hij de kerkmeesters van Bleeswyck de
boete kwijtscheld en de excommunicatie opheft, die hun waren opgelegd omdat zij zonder toestemming de kerk
hadden afgebroken en weer opgebouwd. Datum anno Domini milessimo tertio in profesto sanctae Lucie virginis.

De bouw werd gefinancierd door de verkoop van kerkelijke bezittingen (opbrengst 40 gouden
schilden) en de verkoop van aflaten voor 40 dagen. Deze aflatenhandel heeft uiteindelijk het
Christendom gespleten, want de Reformatie ontstond mede doordat Luther zich tegen deze
praktijk fel ging verzetten. Het kerkje werd uitgebreid door zijbeuken te plaatsen, waardoor
het transept 12 m. breed werd. De lengte van de kerk werd toen al 40 m.
1518-1523
In deze periode was sprake van restauratie en/of gedeeltelijke nieuwbouw. Precieze
gegevens over het exacte tijdstip ontbreken.
Op de plattegrond is goed te zien dat de kerk werd verbreed, en dat het koor en de toren
ongewijzigd bleven. Aansluitend op het transept werden bredere zijgevels geplaatst, de
bestaande gevels afgebroken en werd de kap ondersteund door opgaande stijlen. Er
ontstond een driebeukig schip (zie onder). Omdat de kap niet werd verhoogd, was er ook
geen reden om de toren te verhogen.
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In 1523 besefte men dat het in verval verkerende koor moest worden afgebroken en
herbouwd. Men begon onder leiding van pastoor Godefridus gelden in te zamelen uit missen,
schenkingen, legaten; ook verleende de bisschop van Utrecht aflaten aan allen die
bijdroegen aan het welzijn van de kerk van de Heilige Johannes de Doper.
1532
In dit jaar was men met het inzamelen van gelden (dit liep nog door tot 1550) zo ver dat aan
bouwactiviteiten kon worden gedacht, en er werd toestemming gevraagd en verkregen van
bisschop Willem van Enckevoirt (regest). Het koor was inmiddels vergaan tot een ruïne, en
ook de toren zou moeten worden herbouwd. Gezien de slappe bodem werd ter beperking
van het gewicht gewerkt met een fundering , bestaande uit een vlechtwerk van ronde palen,
destijds heel gebruikelijk en betrouwbaar. Men kon zo de muren zo dun mogelijk maken, en
ook werden in de koorruimte grotere ramen toegepast dan in het schip.
De dakconstructie in het koor is een tongewelf. Van de vloer in de kerk is het gedeelte in het
koor verhoogd (hoogkoor). Het huidige koor dateert dus van rond 1532. De toren werd niet
herbouwd vanwege onvoldoende centjes.
De kerk is dan 40 m. bij 12 m. Het koorhek stond op de eerste volle spant, iets meer naar
voren dan nu. Achter het koorhek bevond zich het deurtje naar de sacristie, die rond 4 bij 4
m. was. De kleine toren had een spitse vorm. Er stonden 2 altaren in de kerk, en verder is er
niets bekend over het interieur.
Rond 1542-1547 moesten helaas ook gelden worden opgebracht op verzoek van paus
Paulus III, voor de strijd tegen de Turken en daarna voor de Schmalkaldische oorlog tegen
de Duitse protestantse vorsten. Daardoor kwamen de Bleiswijkers en hun pastoor zwaar
onder financiële druk te staan naast de restauratie van de kerk.
1668 en 1669
Tijdens Ds. Den Herder zijn er belangrijke restauraties gedaan. In deze twee jaar is de kap
van de kerk omhoog gebracht, en werd het vierkante deel van de toren 2,5 m. verhoogd en
met een vierkante spits. De ramen werden omhoog gebracht en in de noordgevel kwam een
zijdeur met als jaartal 1669. In deze tijd werd de zijdeur aan de zuidgevel gebruikt voor
begrafenissen; zie daar de oude Gobertangelijst of waterslaglijst op de zuidermuur (Losse
zandstenen, gevonden in Gobertange in Waals-België). Er stonden in deze tijd naast de
toren 2 brandspuiten. De toren heeft altijd op dezelfde plek gestaan.
De kerkrentmeesters gingen ook nu aan de slag zonder goedkeuring van schout en
regenten!!!!!, en werden daardoor op een vermaning getrakteerd.
1729
Op deze onderstaand prent van de kerk is een klein torentje met een spits te zien, later werd
dit op kosten van de herbergier van herberg 'Rome' vervangen door een rond koepeltje, een
imitatie van de Sint Pieter, dit tengevolge van een gewonnen wedenschap over een pilaar
voor de Sint Pieter met de herberg als inzet.
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1737
De bouwvallige sacristie wordt gesloopt en een bouwaanvraag wordt ingediend voor de
bouw van een nieuwe consistorie.
1793
Een tweede prent van de kerk, met daarop de kleine toren in spitsvorm (een ronde spits was
te duur) en de pastorie.

1798
Het dorp is in de Franse tijd sterk verdeeld. In 1792 wordt door Ds. Bruining de
Remonstrantse gemeente opgericht, en treedt op namens de remonstranten of patriotten.
Tegenover zich vindt hij de Oranjegezinden of hervormden. Volgens het bekende liedje
Hop Marjanneke, stroop in ’t kanneke
Laat de poppetjes dansen
Eertijds was de Pruis in ’t land
En nu die kale Fransen
werd ons land geplunderd door uitgehongerde Fransen. Als tegenwicht richtte Ds. Bruining
een vrijcorps op van 45 man, dat bij slecht weer oefende in de kerk.
1809
Voor 1 jaar werd op de kerktoren een telegraaf geplaatst als onderdeel van de
beseiningslinie van Keizer Napoleon; de linie liep van Yerseke naar Amsterdam.
1829
Het begraven in de kerk werd om gezondheidsredenen verboden door koning Willem I. Men
ging over op begraven buiten de kerk en in de 19e eeuw legde men algemene
begraafplaatsen aan, In Bleiswijk geschiedde dat in 1872.
1837
Op 30 november 1837 waaide de torenspits naar beneden zodat de toren moest worden
gerestaureerd.
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1865
De fundering, bestaand uit een vlechtwerk van rondhout, wordt slecht en verzakt. De
steunberen van de kerk worden versterkt met heipalen en een betonplaat. Doch de
verzakking bleef doorgaan en werd in 1971 verder aangepakt. De hoofdingang werd
verplaatst van de achterzijde naar de twee deuren rechts, met het jaartal 1865 erboven
Het koorhek ging een spant naar achteren, zodat er meer zitplaatsen kwamen. Er kwam zo
een ingangsportaal en een consistorie. Naast de ingang voor de kerkgangers hing er een
offerkistje uit de 17e eeuw
(Gedenk het Huis des Heeren).
Fundering van rondhout

Tijdens de Doleantie in 1886 ging een aantal hervormden
over naar de Remonstrantse kerk die in het bezit was van de
Vrienden van de Waarheid. Deze oude Remonstrantse kerk was bij de gereformeerde kerk
in gebruik van 1887 tot 1926.
1921
Door een storm op 6 november vlogen de leien van de daken van kerk en toren, en ging de
morgendienst niet door. De toren werd daarna versterkt met schoorbalken, omdat de toren
meebewoog met het luiden, en men bang was voor instorting.
1934
Er werd een houten vloer aangebracht en er kwamen houten banken in het middengedeelte
ter vervanging van de stoelen. Achterin kwamen houten banken voor de jeugd (“gemene
banken”), waarin echter ook de koster plaatsnam als ordebewaking.
1938
Er was armoede in de gemeente en werkloosheid. Men besloot het torentje te verwijderen,
en het gat af te dekken en met zink te bekleden. Enkele Bleiswijkers kwamen in het geweer,
zamelden geld in en maakte vernieuwing van het torentje mogelijk! Tot die tijd was het
torentje rond, en als bezuiniging kwam er een zeskantig torentje.
1943
Onze oosterburen namen in het hele land de torenklokken in beslag om er door omsmelting
munitie van te maken. In 1943 maakte onze grote klok (oorspronkelijk uit 1447, omgegoten
in 1687 en in 1921 voorzien van een contragewicht e.d.) een uitstapje en hij kwam na de
oorlog in stukken terug. De huidige klok is ten dele gegoten uit de oude klok in 1949 in
Heiligerlee. In de periode 1943-1949 was er geen klok; de wijzerplaten zijn al 200 jaar oud;
op de achterkant staan veel namen van bekende dorpsgenoten. Het Angelusklokje was
gelukkig ondergedoken.
In 1949 was het kruis van de toren zo ver doorgeroest dat het staal tijdens een storm het
sierwerk naar beneden kwam. Het haantje dat zo lang bewonderend was aangekeken door
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de kippen, lag ‘s morgens tussen de kippen van bakker Kok. Smid Biemond heeft het staal
weer gerepareerd en teruggeplaatst.
1963-1971
Tijdens het laatste ambtsjaar van Ds. Vroegindeweij werd besloten te onderzoeken of
restauratie van de kerk mogelijk was, architect Van der Sterre werd ingeschakeld. De eerste
begroting was in 1967 ƒ 705.000,- (10 % voor de kerk); in 1971 werd dit ƒ 915.000,- en werd
begonnen door aannemer Huurman uit Delft.
De fundering werd vernieuwd door 154 betonnen palen in de grond te persen tot 15 m.
diepte. Al het meubilair werd uit de kerk verwijderd. Op de palen werd een betonvoet
geplaatst, en werden de muren gestut en verstevigd. De koorruimte werd gerestaureerd en
teruggebracht in de staat van de 16e eeuw. Onder de toren werden de ruimtes van de
brandweer verbouwd tot toiletten en consistorie. De ramen in de koorruimte werden
teruggebracht in de stijl van de 16e eeuw, en de houten ramen in het schip vervangen. De
kerk was één grote steiger! Daarna werd het dak hersteld incl. nieuwe leien en de vloer
gelegd met de grafzerken. Na het pleisteren van de muren werd al het meubilair
teruggeplaatst en het koorhek verplaatst. De plannen van de architect voor een uivormige
toren werden door de gemeente verhinderd; de spits bleef bestaan. U ziet nog een plaatje
van het uurwerk, geschonken door burgemeester Van Waning in 1917.
In oktober 1974 werd de kerk feestelijk in gebruik genomen. Voor de schildering van het
tongewelf is teruggegaan naar de kleuren uit de16e eeuw. De herbouw van de sacristie ging
niet door, de centjes waren weer op!
1992
Tijdens de ambtsperiode van Ds. Van der Togt in 1993/1994 de bonte knaagkever ontdekt,
zowel dood als levend. De bestrijding ervan vond plaats in 1996 volgens de methode van de
firma Wijhe; door verhitting van de hele kerk met een stoomketel tot 50 graden Celsius
gedurende 2 weken gingen alle kevers dood en was de kerk 8 weken gesloten. Het kostte in
totaal f 500.00,-. Het aangetaste hout in de balken e.d. werd vervangen door een nieuw stuk
hout of door een met wapening voorziene kunstharsmortel.
2000-2002
Noodzakelijk onderhoud vond plaats, bijvoorbeeld aan de toren aan de buitenzijde; er
kwamen nieuwe leien en het schilderwerk werd uitgevoerd, incl. het bladgoud op het haantje
(schilder Verhoeff).
In 2001 werd i.v.m. veiligheid de indeling van de kerk gewijzigd door het maken van een
breed middenpad.
Onverwacht bleek in 2001 dat een restauratiesubsidie was toegekend, er werden er
overuren gemaakt met de papiermolen. Er kwamen financiële acties op gang, en ook de
Stichting Vrienden zette zijn beste beentje voor. In 2002 kon opdracht worden gegeven aan
bouwkundig bureau Bakker, en de Kon. Woudenberg BV te Ameide. Alle balken, spanten en
ribben werden gecontroleerd en gerestaureerd zo nodig. De tekstborden werden
gerestaureerd. De zijkanten en het orgel werden in plastic verpakt, waardoor de kerkdiensten
in het midden van de kerk doorgang konden vinden. In het gewelf werd een werkvloer
aangebracht.
Door de heer Anema werd een rapport uitgebracht over de bouwkundig-historische situatie,
te beginnen in de 13e en 14e eeuw. Na een kleurenonderzoek werd de kerk geschilderd in de
oorspronkelijke kleuren uit de 18e eeuw. Op de tekstborden werd de beschildering
overgeschilderd op basis van de gegevens uit de 17e eeuw. Zij geven een prachtig beeld van
de dorpse voornaamheid van onze kerk in de 17e eeuw.
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Het meubilair werd schoongemaakt en in de boenwas gezet. Op 30 november 2002 werd de
kerk feestelijk in gebruik genomen. Er was een tentoonstelling van de Historiegroep. Er
volgde in de eerste dienst het binnenbrengen van de kansel-bijbel door de heer Kees
Neeleman, en van het doopvont door de 5-jarige Esmee Verbeek. Ook was er een concert
met HCM en Arjan van Breukhoven.

U ziet, al eeuwenlang wordt er in de kerk gepoetst!

Het interieur
Het meubilair dateert uit de 17e eeuw, en komt vaak uit schenkingen. Links stond de
Burgemeestersbank of Domineesbank, eigenlijk oorspronkelijk de Regentenbank voor
schout en schepenen. Ook voor ouderlingen en diakenen was er een ereplaats. Uit notulen
in de 18e eeuw bleek dat er iemand tegelijk diaken en schepen was; drie maanden lang
vergaderde de kerkenraad over de vraag in welke bank de goede man mocht plaatsnemen.
Uiteindelijk won de kerk het van de wereld, en naam hij plaats bij de diakenen!
De burgemeestersbank heeft mooie getorste pilaren die een zware luifel dragen. De hemel
van de luifel bestaat uit ornamentering, namelijk rozetten met druiventrossen en
bladmotieven, alles in eikenhout.
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Het hek van de dooptuin en de banken zijn getooid met balusters (zuilen), versierd met
godrons en acanthusbladeren (Renaissance). In het hek van de dooptuin zit een
maandagmorgenfoutje. Gaat u maar eens kijken tijdens een openstelling.
De kansel uit 1622 is prachtig bewerkt en met een zeshoekige natuurstenen voet; de 6
steunen ervan hebben een prachtig bladmotief. Verder is er een prachtige knorlijst met
rondboogpanelen (zie ook de toogkasten uit de 17e eeuw) en erboven een klankbord. De
kansel heeft vermoedelijk aan de zuidmuur gestaan en de herenbanken aan de noordmuur.
De tekstborden dateren uit 1647 (gevonden op rechter tekstbord achterzijde). Deze zijn
vermoedelijk geschonken door de bestuurders van Rotterdam ter verbetering van de
verstandhouding met de kerkrentmeesters. Op de tekstborden werd het originele lettertype in
1891 overgeschilderd met een ander lettertype. De borden bestaan uit vier delen, het
tekstbord, 2 oren en een kuif. U ziet de wapens van Frederik Hendrik, prins Maurits, Holland
en Rotterdam, en Bleiswijk.
Aan de achterzijde van het tekstbord rechts staan fragmenten uit Jesaja 9 en 53;
bijvoorbeeld Jes. 53:3: Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Achter het linker
tekstbord is er een tekst gevonden over het Avondmaal uit de 16e eeuw. Het links staande
gedicht Sta stil o mensch dateert uit de 17e en 18e eeuw, en beoogde in die tijd de
kerkgangers stevig te vermanen vanuit de leer van Calvijn. Rechtsonder staat Agurs
smeekbede of Salomons gebed, dat erop wijst dat rijkdom verheft en armoede droevig
maakt. Deze Vlaamse tekst is uit 1607 en kwam al voor in boeken in Antwerpen in 1542 en
in Leuven in 1572.
De psalmborden zijn uit de 16e eeuw.
De sacristie stond er in ieder geval al in 1729, gezien de oude prent uit dat jaar.
Schitterend zijn ook de koperen lezenaar met aan weerszijden 2 kandelaars; op de lezenaar
staan met het jaartal 1697 6 wapenschildjes, vermoedelijk uit dankbaarheid geschonken
door rijke Bleiswijkse families uit die tijd. In andere kerken zitten deze schildjes onder het
boek. Ook de koperen standaard voor de collectezakken dateert uit die tijd; de slang kan het
symbool zijn voor het bedrog van Eva in het paradijs door de slang, of van de genezing van
slangenbeten door het omhooghouden van de koperen slang door Mozes, of de slang als
symbolische schatbewaarder of als waarschuwing voor gierigheid (dit i.v.m. collecten). Ook
is er een koperen doopvont uit de 16e eeuw.
Het orgel werd in 1841 gebouwd door de orgelbouwers L. v.d. Brink in Amsterdam. Bleiswijk
kende overigens al in 1642 een koster, voorzanger, organist, orgeltrapper, deurwaarder en
stovenzetter. In 1853 kwam er een nieuw avondmaalstel.
De verlichting is nogal eens gewijzigd van kaarsen naar elektrisch en omgekeerd.
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Predikanten in de Dorpskerk Bleiswijk
In de periode van 1578-heden zijn er 42 predikanten in Bleiswijk actief geweest incl. de
huidige predikant. Zoals eerder opgemerkt, is de RU Leiden in 1575 opgericht, en werden de
eerste predikanten zonder theologische opleiding uit leken geselecteerd om hun leuke
babbel. Na het houden van een proefpreek werden predikanten benoemd die het vak van
onderwijzer, chirurgijn, bakker of schoenmaker beoefenden. Vaak vertoonden zij geen
onberispelijk gedrag in deze aanloopperiode. Veel predikanten lieten zich niet bij hun
Hollandse naam noemen, maar vonden de Latijnse naam deftiger naar gewoonte van die
tijd.
Op verschillende predikanten wordt hierna ingegaan.
De eerste, Ds. Janse, leidde een onrein leven (hij was vaak weg, stal een vat bier en stak
stiekem turf) en werd na 3 jaar verzocht door de classis zich niet meer te vertonen.
De tweede, Ds. Dirkse, werd door Rotterdam benoemd en was ook geen succes (wereldse
conversatie, vaak dronken, deed geen huisbezoek). Na discussie tussen de classis en
Rotterdam vertrek hij teneinde te oefenen in studeren. Hij blijft echter contacten
onderhouden en terugkomen, waardoor zijn opvolger weer snel vertrekt.
Ds. Martini was een reizende dominee, vaak ook als een vlucht voor een overmacht aan
Rooms-katholieken. Er waren kwesties over geldzaken, het huwen van een vrouw die van
een ander dan haar man een kind verwachtte, en het houden van een preek in het sterfhuis
tegen de regels in.
In 1610 wordt Episcopius (Simon Bisschop) predikant, zoon van onbemiddelde ouders.
Dankzij een beschermheer studeerde hij aan de Latijnse school in Amsterdam en filosofie in
Leiden. Ook volgde hij Hebreeuws in Franeker. Hij was een ondertekenaar van de
Remonstrantie, waardoor de contra’s zijn examen door protest in te dienen stagneerden. Al
in 1612 wordt hij hoogleraar in Leiden, als opvolger van de beroemde Gomarus, en hield een
befaamde rede in de Dordtse Synode. Hij werd uit het ambt ontzet, werd in Amsterdam weer
Remonstrants predikant in 1630 en hoogleraar. Een vruchtbaar leven en een beroemd man.
Ds. Slatius 1613-1619
Deze predikant was een felle remonstrant, die flink kon razen en tieren. Hij was een lastig
man voor de contra-remonstranten die in een schuur kerkten, en voor Rotterdam en later
voor Antwerpen, waar hij in 1619 heen vluchtte. In 1623 beraamde hij o.a. met de zonen van
Oldebarnevelt een aanslag op Prins Maurits. Hij huurde een aantal matrozen in die tegen
een flinke betaling op een gesloten koets moesten vuren, waarin prins Maurits op een vast
tijdstip naar zijn concubine reed door Den Haag. Eén matroos vertrouwde de zaak toch niet
en informeerde bij het Hof wie er in die koets zat. De groep werd gearresteerd, behalve
Slatius die naar Rolde was gevlucht. In een herberg liet hij echter gehaast zijn bier staan
toen een vendel soldaten binnenkwam. Men ging hem achterna, arresteerde hem en hij werd
op 5 mei 1623 terecht gesteld in Den Haag. Zijn hoofd werd op een paal te kijk gezet en zijn
lichaam op het rad gebonden.
Vervolgens werd zijn lichaam tweemaal begraven (waarschijnlijk door zijn vrouw en
sympathisanten) en weer teruggebracht voor bezichtiging. Hij ligt begraven in Warmond en
zorgde ervoor dat de naam Bleiswijk op veler tong lag.
Beroemd en berucht ligt dicht bij elkaar!
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Het bericht van Slatius' arrestatie

Ds. Erezius
Een gewaardeerd man, die naar Dordrecht vertrok na bezoek van een zware delegatie.
Ds. Libaan overleed na 6 maanden.
Ds. Florianus
Hij diende ons dorp 10 jaar en overleed in 1640. Zijn grafsteen is nog aanwezig in de
koorruimte.
Ds. Cocquinius
In deze tijd werden attesten gemaakt ter ondersteuning van arme veenarbeiders, getekend
door de predikant.
Ds. Den Herder
Deze predikant deed veel stof opwaaien. Hij schreef een boek in 1738 ’’Doop en zaligheid
van kinderen van Christenen’’. Hij raakte langzamerhand onder de invloed van Jean de
Labadie, predikant in Middelburg, en weigerde kinderen te dopen van mensen die ongelovig
waren. Dit moest wel van de classis mits het kind door goede getuigen werd aangeboden.
Ook bij de bediening van het Avondmaal wilde deze dominee alleen gelovigen toelaten. Er
ontstonden conflicten, en er werden andere predikanten gezonden bij doop en avondmaal.
Ds Den Herder werd in 1670 in de classisvergadering geroepen, weigerde te veranderen en
liep weg uit de vergadering. Men wilde hem niet ontslaan en hij vertrok naar een kleine (28
mensen), al snel verlopen gemeente in Rotterdam, waar hij overleed.
Ds. Temming
In de Gouden Eeuw diende deze predikant Bleiswijk maar liefst 47 jaar! Het was de tijd van
de VOC, waarbij de predikant soms geld beschikbaar stelde ter verlossing van een slaaf in
Algiers (*), waar zijn gekaapte schip terecht kwam.
Ds. ’s Jacob diende de gemeente 32 jaar en trad driemaal op als consulent voor
Bergschenhoek. Dit was de tijd van de drooglegging en armoede en sterfte.
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Ds. De Koe
De intreetekst was uit Jesaja 11:7: De koe en de berin zullen tezamen weiden. In de ze tijd
ontstaan spanning tussen hervormden (oranjegezind) en patriotten (Remonstranten olv Ds
Bruining).
Ds. Lantzendorfer woonde de laatste 16 jaar van de 39 jaar in de buitenplaats Snippenrust.
Ds. Van den Berg maakte de moeilijke periode mee van de Doleantie, waarbij de Geref.
Kerken ontstonden.
Ds. Nugteren woonde als laatste in de pastorie in de Kerkstraat. De koper ervan had
connecties bij de VOC en had veel exotische bomen in de tuin. Daarna werd de woning
verkocht aan de NV Bleiswijk, die er 5 arbeidershuisjes heeft gebouwd, een rijtje NV-huisjes.
Ds. Dekker betrok in 1926 als eerste de nieuwe pastorie aan Dorpsstraat 1.
Ds. W. Vroegindeweij
Tijdens zijn 15-jarige predikantschap ontstond de plaatselijke afdeling van de Geref. Bond.
Ds. Koerselman
Deze dominee was voordien zendeling in Nieuw-Guinea.
Ds. Gebraad
Uit mijn jeugd herinner ik mij dat deze predikant ineens de stem kon verheffen en op de
Statenbijbel sloeg, zodat het stof eruit vloog en iedereen rechtop ging zitten.
Ds. Ytsma maakte de oprichting van de BW mee.
Daarna volgden Ds. Carp uit Antwerpen, Ds. Van der Togt en Ds. Van Rooijen, onze
huidige predikant, die veel interesse heeft voor o.a. oude talen, en veel weet van de Bijbelse
geschiedenis.
Soms kan er kan veel meer gezegd worden van de persoonlijkheid van de predikanten aan
de hand van notulen e.d., soms is er heel weinig van hen bekend. Van de recente periode
kan slechts beperkte informatie worden verstrekt. Van een groot aantal predikanten bezitten
wij afbeeldingen die wij als Historiegroep verzameld hebben.
Tot slot
Onze gemeente kan er trots op zijn dat voortbouwend op een rijke traditie van eeuwen,
erediensten kunnen plaatsvinden in een voor Lansingerland uniek monument.

Jan van Spengen, 17 april 2013
Met dank aan Jan Bogaard

Bronnen
HUIZER, M., De Dorpskerk in Bleiswijk: De geschiedenis van een monument, Bleiswijk: Historiegroep Nederlands Hervormde
Kerk Bleiswijk
Regesten: Collectie Stadsarchief Rotterdam
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De rooms-katholieke Kerk in Bleiswijk ondergronds
Van het afscheid van Johannes de Doper tot de komst van Onze Lieve Vrouwe
Visitatie
In 1577 startte ds. J. Janse als de eerste gereformeerde predikant van Bleiswijk. Hiermee
kreeg de Reformatie hier definitief gestalte en begon voor de katholieken een nieuw tijdperk.
In 1573 was de rooms-katholieke eredienst geschorst. In 1574 had pastoor Jacob Jansz.
Borger de kerk, die gewijd was aan Johannes de Doper, aan de gereformeerden moeten
afstaan. Na hem volgden nog de pastoors Johannes van Zuchtelen (1572-1573) en Johan
van Eegten (1573-1574). Beiden woonden niet in de pastorie.
Een volgend kantelpunt in de geschiedenis van katholiek Bleiswijk is 1852. Nadat op 14
september 1851 de nieuw op te richten rooms-katholieke gemeente bij Koninklijk Besluit
burgerlijke erkenning kreeg, werd begin 1852 pastoor G.W. Schuyt in de nieuwe statie
benoemd. De nieuwe kerk krijgt de naam Onze Lieve Vrouwe Visitatie.
Gedurende de hier beschreven periode bezochten de Bleiswijkse katholieken eerst de
schuilkerk in Berkel en later die in Bergschenhoek. Omdat uit deze periode weinig lokale
geschiedenis bekend is, wordt hier de situatie van het katholicisme in algemenere termen
beschreven.
Hervormingen van de 16e eeuw
Mede als reactie op de Reformatie werd het Concilie van Trente (1545-1563)
bijeengeroepen. Het katholieke geloof werd opnieuw en zuiverder verwoord, de verschillen
met de standpunten van de reformatoren werden duidelijk gemaakt en er werd tot
verschillende hervormingen van de Kerk besloten. Het Concilie gaf hiermee gestalte aan de
al enkele eeuwen nagestreefde hervormingen.

Concilie van Trente
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Voor Nederland kwam er
een nieuwe indeling in
bisdommen tot stand. Tot
1559 behoorde vrijwel
geheel Noord-Nederland tot
het bisdom Utrecht. Nu
werden er mede op initiatief
van koning Filips II een
aantal nieuwe bisdommen
opgericht. Bleiswijk bleef
deel uitmaken van het
bisdom Utrecht. Utrecht
werd een aartsbisdom.
Samen met de bisdommen
Haarlem, Leeuwarden,
Groningen, Deventer en
Middelburg vormt het de
Utrechtse kerkprovincie.
Na de dood van George van
Egmont in 1559 werd
Frederik Schenck van
Toutenburg (1502-1580)
door Filips II tot de eerste
aartsbisschop van Utrecht
benoemd. In 1561 werd
deze benoeming door paus
Pius IV bekrachtigd. Na
1580 werd er geen opvolger
aangesteld. Hiervoor was de benoeming door de afgezworen Spaanse landsheer nodig.
Filips II benoemde wel Herman van Rennenberg tot de tweede aartsbisschop van Utrecht,
maar deze benoeming werd niet door Rome bekrachtigd. Als noodoplossing benoemde
Rome een tot bisschop gewijde apostolisch vicaris. Vanaf 1560 begon het verzet tegen de
centralistische machtspolitiek van Filips II structurele vormen aan te nemen. In 1568 was het
begin van de Tachtigjarige Oorlog.
In Noord-Nederland was men minder streng gelovig dan in de zuidelijke Nederlanden. De
Reformatie had daardoor hier in eerste instantie slechts een beperkte invloed. Eind 16e eeuw
wilde de grote meerderheid gewoon het parochiële leven van hun voorouders voortzetten en
er was hoogstens onderscheid tussen ‘protestantiserende’ en ‘traditionele’ katholieken,
waarbij de eersten open stonden voor hervormingen en de laatsten tevreden waren met de
bestaande situatie.
J.C. van der Loos schreef in 1918: “De Hervorming bracht te Bleiswijk op het gebied van het
kerkelijke leven eene schromelijke ontaarding. Zoo verscheen den 14en Maart 1582 op de
synode te Haarlem J.J. van Bolsweert, predikant te Bleiswijk, bijgenaamd Joannes Caecus,
»synde gedeporteert ende geëxcommuniceert«, verklarende met zijne zware zonden de
christelijke gemeente zeer geërgerd te hebben. Den 24en Augustus 1587 was de predikant
Hugo Dicxz. te Bleiswijk »om leere ende wandels wille« van zijn dienst ontslagen. En wat
heeft Episcopius, de leerling van Arminius, gedurende de enkele jaren van zijn verblijf te
Bleiswijk, door zijne van de gereformeerde leer afwijkende meeningen, een tweespalt in de
kerkelijke gemeente te weeggebracht! Na hem stond te Bleiswijk als predikant Henricus
Slatius, die »van der jeucht aen is geweest van een seer schandelick leven ende
daerenboven, als blyckt uyt syne schriften ende propoosten, die hy gegeven heeft, het
gevoelen van de Socinianen genoechsaem [was] toegedaen«.
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De Gouden Eeuw: vrijheid van geweten
De Republiek was een uitzondering in Europa: de enige staat die pluriformiteit van
godsdienst kende. De Republiek was naar buiten toe een protestantse mogendheid. De
stedelijke en provinciale overheden wisten echter maar al te goed dat niet al hun inwoners
gereformeerd waren. Ondanks de bevoorrechte positie van de gereformeerden was er hier
geen sprake van eenheid van kerk en staat en was er vrijheid van geweten voor iedere
individu. Er was een uitzonderlijke veelvormigheid op kerkelijk gebied. Dit ging samen met de
gelaagde en gedifferentieerde vorm van bestuur in de Republiek met veel macht bij de
afzonderlijke steden en gewesten. Zelfs per dorp waren er grote verschillen in de mate van
verbondenheid tussen kerk en overheid.
Na de Reformatie duurde het lang voordat mensen een definitieve keuze maakten voor een
specifieke geloofsrichting. Midden 17e was er sprake van een consolidatie op dit gebied. Dit
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betekende dat in de noordelijke gewesten Friesland, Groningen en Drenthe en ook in
Zeeland rond 10% van de bewoners katholiek was; in Zuid-Holland was dit rond de 30% en
in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland 45-55%. Binnen deze gebieden waren er
grote lokale verschillen. Zo is nog altijd de bestandslijn van het Twaalfjarig Bestand
zichtbaar. Een mooi voorbeeld is ook de situatie rond Leiden. De dorpen die tijdens het
ontzet van Leiden 1574 een Spaanse vlag voerden zijn nu nog steeds de overwegend
katholieke dorpen.
De Hollandse steden werden eerder protestants dan de dorpen. In de steden vestigden zich
de immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden. De Hollandse adel die meestal in de dorpen
aan de macht waren, hielden niet van religiedwang en bleven vaak katholiek en zo ook de
onderdanen van de ambachtsheer.
Hollandse Zending
Rond 1600 kende de Republiek niet alleen geen
bisschoppen; ook nog maar 70 van de 1.300 parochies
beschikte over een pastoor. De diverse plakkaten uit 1581,
1622, 1641 en 1649 verboden de viering van de heilige
Mis, het samenkomen van katholieken en de bediening
van de sacramenten. Begin 17e eeuw keerde een aantal
gemotiveerde priesters terug naar hun land om daar de
Kerk weer gestalte te geven. Vanuit Rome werd de
Republiek tot zendingsgebied verklaard: Missio Hollandica
of Hollandse Zending. Voor de actieve kloosterorden
jezuïeten, dominicanen, franciscanen, augustijnen en
karmelieten was het een braakliggend gebied.
Na het overlijden van de aartsbisschop van Utrecht was de
deken van het Domkapittel zijn waarnemer. In 1583 droeg
deze zijn
bevoegdheden als
vicaris-generaal
over aan de Delftse priester Sasbout Vosmeer
(1548-1614). Gaandeweg realiseerde Vosmeer zich
dat een herovering door Spanje en daarmee het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie er niet in
zat. Met lede ogen moest hij ook aanzien dat de in
1540 gestichte jezuïetenorde, die niet onder zijn
gezag viel, sinds 1592 ook in Holland actief was en
de plaatsen van de seculiere priesters innam. In
1602 werd hij titulair bisschop van Filippi, een niet
meer functionerend bisdom in Turkije. Als
apostolisch vicaris viel hij via de nuntius te Keulen
rechtstreeks onder het gezag van Rome. In 1603
werd hij uit de Republiek verbannen en zette hij zijn
werk voort vanuit Keulen. Vosmeer had het hoofd
van Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem
van Oranje, op sterk water in zijn bezit en veilig
gesteld in Keulen. In een vergeefse poging
Balthasar Gerards heilig te laten verklaren, is hij met
het hoofd naar Rome gereisd.
Ondanks het politieke beleid was er geen sprake van dwangmatige protestantisering. De
katholieke activiteiten werden oogluikend toegestaan. Toepassing van de tegen hen gerichte
plakkaten gebeurde slechts incidenteel. De opvolger van Vosmeer, Phillip Roveen (15741651) verbleef weliswaar clandestien vanaf 1626 langdurig in Utrecht. Roveen verdeelde de
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Utrechtse kerkprovincie vijf aartspriesterschappen. Dit aantal liep op tot zeventien in 1701 en
na 1727 liep het weer terug naar negen. Hun positie was echter zwak.
In Delft werd Johannes Stalpaert van der Wiele (15791630) aartspriester. Hij was afkomstig uit een oud
patriciërsgeslacht. Hij was erudiet en kunstzinnig en
schreef veel religieuze poëzie. Zijn opvolger Suitbertus
Purmerent (1587-1650) benoemde kort na 1630 Willem
Huygensz tot pastoor van Berkel. Hij was hiermee ook
verantwoordelijk voor Bergschenhoek, Bleiswijk en
Pijnacker. Pijnacker kreeg in 1653 een eigen pastoor.
Eind 17e eeuw omvatte het aartspriesterschap Delfland
drie parochies in Delft en vier in Den Haag en verder de
parochies van Berkel, Brielle, Delfshaven, Eikenduinen,
Kethel, Nootdorp, Pijnacker, Poeldijk, Rijswijk,
Schipluiden, Vlaardingen en Wateringen. In die tijd kwam
er ook in Bergschenhoek een eigen pastoor die ook de
zorg voor Bleiswijk kreeg.1
In de loop van de 17e eeuw kwam het jansenisme tot
ontwikkeling. Het jansenisme kende een ascetische
wereldverwerping en een pessimistische ethiek. De
onfeilbaarheid van de paus en de Onbevlekt Ontvangenis
van Maria werden verworpen. In 1723 kwam het in de
Republiek tot een kerkscheuring. Het kapittel van Utrecht
koos zelf een opvolger voor de door Rome van jansenisme beschuldigde en in 1702
afgezette aartsbisschop Petrus Codde (1648-1710). Dit is het begin van de oudkatholieke
kerk in Nederland.
Ook in onze streken was er strijd tussen orthodoxe en
jansenistische priesters. De nietsontziende jansenistenjager
Adriaan van Wijck (1641-1719), pastoor van Kethel wist in
1683 en 1684 met een polemiek een tweespalt binnen het
aartspriesterschap te ontketenen. In 1702 werd hij door
Theodorus de Cock (1650-1720), de voorlopige vervanger van
Codde tot aartspriester van Delfland benoemd. Hij nam
hiermee de plaats in van de van jansenisme verdachte Joan
Christiaan Van Erckel. Zowel de benoeming van De Cock als
die van Van Wijck hebben de zaak op scherp gezet
uitmondend in het schisma van 1723.
Het waren vooral de priesters die zich hiermee bezighielden. De pastoor van Pijnacker en
ook de Berkelse pastoor Van Dort sympathiseerden met de opstandige Van Erckel. De leken
bleven vasthouden aan de band met Rome. Hiermee bleef de afscheiding getalsmatig
beperkt. Op bestuurlijk niveau was er meer invloed. De Staten van Holland kozen partij tegen
Rome. Dit bemoeilijkte het benoemen van een nieuwe apostolisch vicaris. Vanaf 1727 werd
de Hollandse Zending door de Brusselse nuntius bestuurt. De aartspriesterschappen werden
voortdurend groter tot er uiteindelijk één aartspriester was voor West-Friesland, Holland en
Zeeland. Zijn gezag werd hierdoor steeds kleiner. De pastoors werden ‘bisschop’ in hun
eigen parochie.
Hoe eigenmachtig pastoors gingen optreden blijkt uit de actie van Franciscus van de
Woestijne, pastoor van Bergschenhoek. Hij liet in 1799 zijn opvolger Henricus Joannes
1

In de hier overgenomen opsomming van staties vermeldt Oliehoek Bergschenhoek niet. Perquin geeft aan dat
de Bleiswijkse katholieken vanaf circa 1638 in Bergschenhoek naar de kerk gingen. Volgens Landheer werd hier
in 1652 een schuilkerk ingericht.
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Kosters een verklaring tekenen, dat deze hem voor de overname van het ambt gedurende
acht jaar een toelage van ƒ150,- zou betalen.
Sociale positie van de katholieken
Rond 1600 waren de katholieken een sociaal achtergestelde groep zonder publiek
herkenbare priesters. Voor de meer welvarende landgenoten was het katholicisme een
belemmering van de carrièremogelijkheden. Vele ambten en hoge posities vereisten het
lidmaatschap van de gereformeerde kerk.
In de 16e eeuw was de armenzorg gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de
overheid. De particuliere en kerkelijke armenfondsen bleven echter bestaan en zorgden voor
de uitvoering. De oorspronkelijk katholieke fondsen waren door de gereformeerden
overgenomen. Daarmee was het voor de lagere klassen aantrekkelijk om tot de
gereformeerde kerk te behoren. Overigens ontstond er in de 17e eeuw een officieuze
erkenning van de katholieke armenzorg doordat zij met de ondersteuning van eigen
noodlijdenden werd belast. De gereformeerde armenzorg was vrij van belasting op de eerste
levensbehoeften. Voor katholieken werd dit pas in 1780 ingevoerd. In 1797 werd voor het
eerst de katholieke gemeenschap in Bleiswijk weer erkend in een overeenkomst tussen de
Schout en de armmeesters van Bleiswijk en Bergschenhoek. Hierin werd de verzorging van
de katholieke armen geregeld.
De katholieken waren door deze ontwikkelingen vooral te vinden in een sociale middenlaag
van kleine zelfstandigen, winkeliers, vrije beroepen en boeren. Vanaf begin 18e eeuw
veroorzaakte een relatief hoog geboortecijfer een groei van het percentage katholieken in
Holland en Utrecht.
Tot 1795 betaalden de katholieken meer belasting dan de gereformeerden. Naast het
bovenstaande was er sprake van recognitiegelden waarmee bij de plaatselijke ambtenaren
de benodigde tolerantie werd gekocht. Zo konden zij hun schuilkerken gebruiken en zich
ervan verzekeren dat de tegen hen gerichte plakkaten niet werden uitgevoerd. Hoewel de
“paapse stoutigheden” officieel waren verboden, werden ze tot groot verdriet van de
gereformeerde kerk tegen betaling oogluikend toegelaten.
Zo werd er op de synode van Zuid-Holland van juli 1649 geklaagd over het feit dat: “dagelijks
een groot getal van papen uit Braband en Vlaanderen herwaarts overkomt, latende van
tevoren, om de luiden nieuwsgierig te maken, ’t gerucht van hun komst en grote geleerdheid
uitstrooien, zo (…) onbeschaamdelijk zich indringende in de huizen van de ingezetenen
dezer landen, dat ze ook zelfs zich verstouten te komen aan de ziekbedden van de
gereformeerden, die buiten hun weten olieën, en tegen hun wil de bezworen
[geconsacreerde] hostie in de mond te stoppen; tot onrust (…) en bijna desperatie van de
patiënten.”
De veelgeprezen tolerantie van de Republiek was vooral praktisch van aard en had weinig
met principes van doen. Pas tijdens de Bataafse Revolutie (1794-1799) werd vrijheid van
godsdienstuitoefening een recht.
Rogier schrijft het volgende over de katholieken: “Het eeuwenlang samenwerken en -wonen
met calvinisten, het gedwongen rekening houden met de bevelen, de wensen, de grollen, de
kritiek van protestantse overheden, ambtgenoten en buren, had de Nederlandse katholieken
reeds in de 17e eeuw het dempen van de stem en het zoeken van de beschermende
schaduwen tot een tweede natuur gemaakt” en zo zou men ook “later met de kerkboeken
diep in de zakken verborgen, de hoofdstraten vermijdend, naar de schuilkerkjes in de
achterbuurten blijven sluipen. (…) Aldus werden de katholieken in Holland en Friesland
typische binnenvetters in den gelove. Hun vroomheid was van buiten af nauwelijks zichtbaar,
maar brandde, naar binnen gekeerd, in stilte als de Godslamp bij het tabernakel.”
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Het katholieke leven
In eerste instantie waren de kleine katholieke
schuilkerken echt geheim, maar halverwege
de 17e eeuw waren de locaties bij de
overheid bekend. Wel bleven ze achter
gewone gevels van woon- en pakhuizen
verborgen. De interieurs werden zeker in de
Hollandse en Utrechtse steden gaandeweg
rijker uitgevoerd. Een bekend voorbeeld is
‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ in Amsterdam.
Het sluiten van huwelijken was in de
Middeleeuwen enkel een kerkelijke
aangelegenheid. Na de Reformatie was het
alleen mogelijk voor de gereformeerde kerk
te trouwen. Na verloop van tijd werd het in
verscheidene gewesten mogelijk een
‘burgerlijk’ huwelijk te sluiten, een voor
Europa unieke situatie. Eind 16e eeuw was
er in Holland al de keuze tussen een
huwelijk in de kerk of in het stadhuis. In 1730
verklaarden de Staten-Generaal de katholieke huwelijkssluiting nog bij plakkaat voor
onwettig. Ook voor het dopen van hun kinderen moesten de katholieken in eerste instantie
naar de gereformeerde dominee. Over en weer was er sprake van dooperkenning. Vanaf
1650 werden de meeste kinderen in eigen kring gedoopt.
Voor de meeste katholieken was de jaarlijks verplichte Paascommunie voorafgegaan door
de Biecht de enige Communie per jaar. Meer dan vier jaarlijkse Communies was alleen voor
de vromen. Door de afwezigheid van bisschoppen moesten katholieken de grens over, zoals
bijvoorbeeld naar Kleef om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Voor de meeste
Hollandse katholieken betekende dit dat ze niet gevormd werden. Ook voor priesterwijdingen
moest men naar het buitenland. Hun opleiding vond plaats in Keulen en later vooral in
Leuven.
Tot circa 1750 waren de kerken ook begraafplaatsen. De kerken van de gereformeerden
waren publiek gebouwen met ook een sociale functie. Hier werden mensen van allerlei
confessie begraven, mits in staat waren ervoor te betalen. Na verloop van tijd was het
mogelijk het sterven van een katholiek te begeleiden door een priester die het heilig Oliesel
toediende en de gebeden voor de stervenden bad.
In 1828 kwam er in Bleiswijk een einde aan het begraven in de Dorpskerk. De gemeente
sloot een overeenkomst met de kerkmeesters waardoor het kerkhof van de Dorpskerk een
algemene begraafplaats werd, dus ook voor de katholieken. Zij begroeven hun doden in
Berkel en in Zoetermeer en vanaf 1830 in Bergschenhoek. Om de algemene begraafplaats
te onderhouden voerde de gemeente een heffing op begrafenisrechten in. Dit betekende dat
ook de katholieken deze moesten betalen. Dit was zeer tegen hun zin want het geld ging
naar de protestantse gemeente, terwijl zij hun doden elders begroeven. De pastoor van
Bergschenhoek ging in beroep bij de mimister van Binnenlandse Zaken en werd in 1837 in
het gelijk gesteld. De gemeente wist terugbetaling met bureaucratische maatregelen zodanig
te traineren dat de pastoor de zaak maar liet zitten. Zijn opvolger deed in 1840 een nieuwe
poging, maar ook hij liep vast in de gemeentelijke bureaucratie. In 1866 kregen de
katholieken een eigen begraafplaats bij hun nieuwgebouwde kerk.
Als onderdrukte kerk was er grote behoefte aan de inzet van leken. Dat gebeurde in de vorm
van broederschappen en de inzet van ‘kloppen’ of ‘klopjes’: vrouwen die de gelofte tot
maagdelijkheid hadden afgelegd en actief waren als kosters en in de pastorale zorg, de
zieken- en armenzorg en het godsdienstonderwijs. Op de publieke scholen leerden ook de
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katholieke kinderen de Heidelbergse Catechismus. Dit vereiste extra bijscholing in eigen
kring. Broederschappen bevorderden een specifieke devotie, versterkten de geloofsfactor in
het dagelijks leven en droegen bij aan de opbouw van de kerk en het vergroten van de
onderlinge solidariteit.
Voor de geloofsbeleving van de katholieken was het
bijwonen van de Eucharistie belangrijker dan het
lezen van de Bijbel. De Kerk vroeg nadrukkelijk
aandacht voor de verering van het H. Hart van Jezus.
In de 19e eeuw bereikte deze devotie zijn hoogtepunt.
De kloosterlingen propageerden de heiligenverering.
Daarnaast hadden de dominicanen veel aandacht
voor het rozenkransgebed en de jezuïeten voor het
veertigurengebed. De
kapucijnen
introduceerden het
onder de kleding
gedragen scapulier met afbeeldingen van Maria en Jezus. De
franciscanen legden zich toe op het verkrijgen van aflaten:
pesjonkelen (verbastering van het verkrijgen van de
Portiunculla-aflaat). Vanuit Antwerpen werden ter
ondersteuning van het mediterend bidden grote hoeveelheden
bidprentjes binnengesmokkeld.
Katholieke bedevaartsplaatsen zoals Heiloo bleven in trek.
Ook in de directe omgeving waren er een aantal
Mariabedevaartsplaatsen: Maria van Eikenduinen in Den
Haag, Maria van Jesse in Delft, Onze Lieve Vrouw van ‘s
Gravenzande en Onze Lieve Vrouw van Wilsveen. Begin 16e
eeuw werd er in een veenplas bij Wilsveen een Mariabeeldje
gevonden. De kapel die ter verering van het beeldje werd
gebouwd, werd in 1581 afgebroken. Momenteel is er op de plaats van de kapel een
begraafplaats. Het beeld werd van 1645 tot 1708 beheerd door de jezuïeten in Delft. Daarna
was het zoek totdat in 1965 bleek dat het sindsdien in het bezit van de Delftse familie Van
Berckel was geweest. Het
beeld bevindt zich nu in het
Catharijneconvent in
Utrecht. In 1971 werd in
Nootdorp in de
Batholomeuskerk de devotie
nieuw leven ingeblazen.
Hier bevindt zich nu een
replica van het originele
beeld. Door de vele
belemmeringen door de
overheid was het
noodzakelijk naar het
buitenland uit te wijken. Zo
werd in 1637 werd de kapel
van Heiloo afgebroken. Dit
veroorzaakte een grote
populariteit van Scherpenheuvel en later Kevelaer. Het ‘Mirakel van Amsterdam’, dat in 1345
had plaatsgevonden, kende in de 17e eeuw een groeiende belangstelling en is tegenwoordig
vooral bekend onder de naam ‘Stille Omgang’.

36

Het afschaffen van de
viering van de feestdagen
van heiligen heeft de
gereformeerden veel
inspanning gekost. Nog
steeds worden in
Nederland de feesten van
de H. Martinus en van de
H. Nicolaas uitgebreid
gevierd. De katholieken
hadden daarnaast ook
aandacht voor nieuwe
heiligen zoals de
Martelaren van Gorcum,
die in 1572 om het leven
kwamen.
De Bataafs-Franse tijd (1795-1813)
Onder invloed van de Verlichting was er een nieuwe wijze van denken ontstaan, waarin
gelijkheid van alle burgers en vrijheid van godsdienst principiële aangelegenheden waren.
Godsdienst werd vanaf die tijd steeds meer een privéaangelegenheid. Aan protestantse zijde
groeide de verwachting dat het katholicisme zijn langste tijd had gehad. Het meer
rationalistische protestantisme sloot veel beter aan bij de moderne tijd. Mogelijk konden de
katholieken op termijn een plaats vinden binnen de gereformeerde kerk.
Zoals eerder vermeld is de komst van de Fransen aanleiding tot drastische veranderingen. In
1798 kreeg de Bataafse Republiek een grondwet: de Staatsregeling. Hierin werd bepaald dat
geen enkele religie meer een strobreed in de weg mocht worden gelegd. Dit was het begin
van de onderhandelingen over de teruggave van de grote kerken in de Generaliteitslanden
aan de katholieken. In 1807 werd in Leiden na de kruitramp de als saaihal gebruikte
Jacobuskapel door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken gegeven. Zij kozen de
heilige koning Lodewijk als patroon voor hun kerk. In 1810 schonk keizer Napoleon
Bonaparte tijdens een bezoek aan Den Bosch daar de Sint Jan terug aan de katholieken.
De Fransen maakten een einde aan de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk,
maar hun staatsdirigisme leidde ook tot de sluiting van de universiteit van Leuven en
daarmee zat de Republiek zonder priesteropleiding. In 1799 werd een eigen seminarie in
Warmond gestart.
Het Koninkrijk der Nederlanden
Het Franse staatsdirigisme op godsdienstig terrein werd
door de Oranjekoningen voortgezet. Willem I zag zichzelf
als de voornaamste gezagsdrager in de kerk. Zijn ideaal
was één kerk voor alle christenen onder zijn leiding. Mede
hierdoor hebben de Zuidelijke Nederlanden zich in 1830
afgescheiden. Met het in 1827 gesloten concordaat met
Rome was een einde aan de Hollandse Zending gekomen,
maar het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie liet op
zich wachten. In 1832 werd Cornelis Lodewijk baron van
Wijckerslooth (1786-1851) tot bisschop van Curium
(Cyprus) gewijd. Hij kreeg geen bestuurlijke rol en
functioneerde slechts als rondtrekkend wijbisschop.
Voor de protestanten was de afscheiding van België ook
een opluchting. De katholieken waren niet langer in de
meerderheid en er ontstond een venijnig antipapisme. Als
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romanisten of ultramontanen waren zij niet te vertrouwen en niet loyaal aan het Koninkrijk
der Nederlanden. Omgekeerd richtten de katholieken inderdaad hun hoop op de
internationale kerk en ontleenden daaraan hun identiteit.
De nieuwe grondwet van 1848 bracht een striktere scheiding van kerk en staat. De
katholieken kregen eindelijk het recht hun kerk zelfstandig te organiseren. Op 4 maart 1853
richtte paus Pius IX de nieuwe Nederlandse kerkprovincie op. Naast het aartsbisdom Utrecht
bestond dit uit de bisdommen Haarlem, Breda, Den
Bosch en Roermond. Het bisdom Haarlem omvatte het
gebied van het voormalige aartspriesterschap van
Holland en Zeeland. De eerste bisschop van Haarlem
was Franciscus Jacobus van Vree (1807-1861). Hij
werd op 15 mei 1853 gewijd.
Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was het
begin van de katholiek emancipatiebeweging. Overal
verschenen katholiek kerken. De neogotiek vierde
hoogtij. De katholieke pers, politiek en onderwijs werd
vormgegeven en overal verenigde men zich in katholiek
verband van katholieke voetbalclub tot katholieke
geitenfokvereniging. Zo werd de katholiek zuil
opgebouwd. Na een eeuw was dit emancipatieproces
voltooiden en was de katholiek zuilvorming overbodig
geworden.
Van der Loos schreef over Bleiswijk: “Op het einde der
17e eeuw en bij aanvang der 18e eeuw werden de aan
veen en turf rijke landerijen in waterplassen
herschapen, welke op het laatst der 18e eeuw door bedijking werden ingepolderd en
drooggelegd. (…) Vruchtbare akkers deden de bewoners onder Bleiswijk in getalsterkte
toenemen, waaronder niet weinigen katholiek waren. Ter voldoening hunner kerkelijke
plichten moest een verre afstand, langs drassige, schier onbegaanbare wegen, vooral in het
najaar, bij regen en ontij, worden afgelegd. Van een bloeiend kerkelijk leven kon in die dagen
onder de katholieken geen sprake zijn. En aan afscheiding van Bergschenhoek, hoe noodig
ook uit geestelijk oogpunt, viel niet te denken.”
In 1852 werd pastoor G.W. Schuyt in de nieuw opgerichte statie van Bleiswijk benoemd. De
turfschuur van G. van der Goes werd als kerk ingericht. De bouw van een nieuwe kerk startte
en op 31 maart 1855 werd deze gewijd door de deken van Delft, J.Th. van Brussel. Zij kreeg
de naam Onze Lieve Vrouwe Visitatie. In die tijd was ongeveer een kwart van de Bleiswijkse
bevolking katholiek.
Pier Tolsma,16 mei 2013
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Onze Lieve Vrouwe Visitatie: kerk en interieur
Kerkgebouw
Op 18 april 1854 legt pastoor Schuyt de eerste steen voor de nieuwe kerk. De architect is W.
Thijssen. Op 31 maart 1855 is de kerk door deken J.Th. van Brussel ingezegend. De
neoclassicistische kerk is een zogenaamde waterstaatskerk. Deze benaming verwijst naar
de ondersteuning van de bouw van r.-k. kerken door de rijksoverheid midden 19e eeuw en
naar de bemoeienis van de ingenieurs van Waterstaat bij het ontwerp. 25 jaar later is de kerk
te klein voor het groeiende aantal gelovigen. De kerk en ook de pastorie zijn in 1879
aanzienlijk vergroot: respectievelijk met 13 en 5½ meter. Het priesterkoor, de sacristie en de
daaronder gelegen paardenstal zijn het oudst. Dit is duidelijk te zien aan de verschillende
raamvormen en aan de dakconstructie. Rond 1900 vindt de laatste uitbreiding plaats in de
vorm van de Doopkapel. In deze nis staat tegenwoordig een beeld van de H. Antonius.

In de jaren ’30 van de 20e eeuw is de kerk weer te klein. Er wordt gedacht aan het bouwen
van een nieuwe kerk, maar hiervoor ontbreekt het geld. Men beperkt zich tot het hoogst
noodzakelijke onderhoud. In notulen uit 1938 wordt na het voltooien van een restauratie het
volgende vermeld: “Het kerkgebouw ziet er nu van buiten en van binnen redelijk en zelfs flink
opgeknapt uit, zodat ze nog voor vele jaren bruikbaar is als het inwonertal niet te veel
toeneemt.”
Interieur van de kerk
Het interieur van de kerk is vaak veranderd, het laatst in
1968. Passend bij de vernieuwing van de liturgie is het
priesterkoor uitgebreid en is er een nieuw altaar geplaatst
zodat de priester de Eucharistie met het gezicht naar de
mensen kan vieren. De kleur van de kerk verandert, er
komen kroonluchters en vele heiligenbeelden verdwijnen.
Van het oorspronkelijke hoogaltaar rest alleen nog het
schilderij van de gekruisigde Christus en Maria Magdalena,
in 1859 geschilderd door Johannes Canta (1816-1888).
De eerste kruiswegstaties zijn van gips. In 1868 zijn deze
vervangen door schilderijen, een geheel vormend met het
nog resterende altaarstuk van Canta. In 1900 komen er
reliëfstaties. Hiervan rest er nog een die nu in de sacristie
hangt. De huidige kruiswegstaties zijn van de Rotterdamse
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beeldhouwer Gerard Héman (1914-1992).
Ook de beelden van de verrezen Christus en van de H. Antonius zijn van zijn hand.
Sinds 3 februari 2013 heeft de mogelijke naamgever van Bleiswijk, de H. Blasius rechts
voorin een plaats in onze kerk. Hij is afgebeeld als bisschop met staf en mijter en in zijn
rechterhand een wolkam, het instrument waarmee hij gemarteld is.
Het orgel is door de firma Ypma te Alkmaar gebouwd en stamt uit 1872. Hiervoor is er
gebruik gemaakt van een klein kabinetorgel. In 1926, 1971 en 1999 is het orgel ingrijpend
gerestaureerd.
Ramen
De twee ramen aan weerszijden van het
priesterkoor zijn geschenken. Het rechter raam
met de afbeelding van de H. Lambertus is van
pastoor Vroemen. Kerkmeester H. van Leeuwen
heeft in 1880 het linkerraam ter gelegenheid van
de eerste heilige Communie van zijn enige dochter
Joanna geschonken. Zij staat hierop knielend voor
haar patrones afgebeeld.
Het raam boven de Antoniuskapel is in 1949
aangebracht ter ere van de H. Antonius. Later zijn
de andere ramen aangebracht. Rechts het raam
van de verschijning van Maria te Fatima en van de
H. Thomas van Aquino bij Maria. De kerkleraar en
dominicaan Thomas is herkenbaar aan de zon als
teken van het licht der waarheid en de hond die
verwijst naar de orde van de dominicanen,
spottend vertaald met de ‘honden van de Heer’.
Links zien we drie gebeurtenissen uit het leven
van Maria: de boodschap van de engel Gabriël
aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht
Elisabet (Onze Lieve Vrouwe Visitatie) en Christus’
geboorte. Deze ramen laten duidelijk zien dat de
kerk is toegewijd aan Maria, die op haar beurt
weer alle aandacht richt op haar Zoon.
Sacristie
Voor de kerkzaal ligt de sacristie. Een ruimte met een geheel eigen sfeer. Een altaar uit
vroeger tijden doet hier dienst als credenstafel.
Begraafplaats
In 1865 werd de aanleg van een eigen begraafplaats mogelijk. In 1896 werd het kerkhof
vergroot. Eind 1956 is het kerkhof nogmaals vergroot.
Tuin en Mariakapel
Achter de kerk en de pastorie ligt een fraaie tuin met daarin een Mariakapelletje. Het beeld in
deze kapel herinnert aan de verschijning van Maria te Fatima. De kapel is in 1945 gebouwd
als dank voor de herwonnen vrijheid.
Pier Tolsma, 16 mei 2013
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Overzicht geschiedenis kerk en parochie
ONZE LIEVE VROUWE VISITATIE Bleiswijk 1850 tot heden.
In vorige hoofdstukken hebben we gezien, hoe in de Middeleeuwen de Katholieke
geloofsgemeenschap zich hier ontwikkelde, hoe de Reformatie zijn intrede deed en hoe de
katholieke kerk “ondergronds” ging. In dit hoofdstuk zullen we zien hoe de Bleiswijkse
parochie weer “bovengronds” komt. Niet meer met de oude naam van de Dorpspatroon van
Bleiswijk, Sint Jan de Dooper -zo heette dus ook de Dorpskerk tot aan de Reformatie- maar
onder de naam Onze Lieve Vrouwe Visitatie, naar het verhaal uit Lucas 1 van het bezoek dat
Maria bracht aan haar nicht Elisabeth, kort nadat de Engel haar geboodschapt had over de
komst van Jesus.. Elisabeth groet Maria dan met “weest gegeroet Maria, gij gezegende
onder de vrouwen” En het kind (Johannes de Dooper) “springt op in haar schoot”.
De laatste pastoor van die Parochie Sint Jan de Dooper, tot 1573 is Joannes van
Zuchtelen.
Vanaf 1573 wordt de zielszorg voor katholiek Bleiswijk verzorgd vanuit Hillegersberg en
vanaf 1650 vanuit Bergschenhoek.
Dan, in 1840 , wordt Antonius Bruls, telg uit een rijke Amsterdamse familie, pastoor van
Bergschenhoek.
In 1851 geeft hij in zijn testament 15.000 gulden voor de bouw van een kerk in Bleiswijk.
Verder krijgen Bergschenhoek en Bleiswijk elk voor 10.000 gulden Staatsobligaties om de
exploitatie van de kerk te runnen.
In zijn testament zegt hij: Een half jaar na mijn overlijden moet een commissie uit katholiek
Bleiswijk de wens voor een eigen parochie te kennen geven, en 3 jaar na mijn dood moet
met de bouw zijn begonnen.
De vier leden van de commissie zijn: I.Straatjes, B.Kneppers, I.Verhaar en D.Koster
Aanvankelijk wordt een turfschuur van G.vd Goes gehuurd voor noodkerk. Er wordt gestart
met een katholieke gemeenschap van 212 zielen.
In 1853 wordt land gekocht voor ƒ2050,--.
In 1854 wordt de eerste steen gelegd. De bouwkosten bedragen, voor het kerkgebouw
ƒ15.000,--,voor de pastorie ƒ8650,--.
Om een indruk te geven van de grootte van de schenking, de wedde van een pastoor
bedroeg in die tijd ca ƒ34,-- ofwel €15,-- per maand.
Als eerste pastoor wordt benoemd: Godefridus Wilhelmus Schuyt, hij vervult het ambt van
1852 tot 1867.
Het is een aardige maar lichamelijk zwakke man. Kapelaan Van der Loos uit Nieuwerkerk
vermeld over hem in 1918: Hij had weinig historisch besef.
Er zijn geen aantekeningen van de eerste ontwikkelingen der parochie, ook de
Patroonsnaam Jan de Dooper, van de oorspronkelijke parochie was kennelijk niet bij hem
bekend.
December 1853 wordt inderhaast met de bouw begonnen,immers, medio jan 1854 verviel de
termijn van het testament. Kapelaan van der Loos tekent aan: De inrichting was rommelig.
Na pastoor Schuyt volgen:
1867- 1869: Pastoor Fr. Masker
1870-1896: Pastoor Gerardus Lambertus Vroemen.
In 1879 worden Pastorie en Kerk naar naar voren toe uitgebreid voor een bedrag van in
totaal ƒ17.500,--.
In 1880 wordt de kerk plechtig ingewijd. Zes jaar later in 1886 wordt een Katholieke school
gesticht.
Kapelaan van der Loos weet te vermelden: Vroemen was op financieel gebied niet sterk.
Aan het eind van zijn periode was er dan ook financiële nood. Hij kreeg een kapelaan (Thus)
naast zich die wel financieel talent had.
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1896-1902: Pastoor Wouterlood. Vissen in Bleiswijk was voor collega's uit omgeving een
feest. Ook deze pastoor betaalde veel zelf, vooral voor de school.
1902- 1907: Pastoor Joh.Bernardus vd Berg. Een zeer welsprekend en charismatisch man
1907-1910: Pastoor Kortekaas. Hij was veel ziek en is in Bleiswijk overleden. Ondanks zijn
zwakke gezondheid een man met veel gevoel voor humor.
1910-1915: Pastoor Vinkesteijn: Volgens van der Loos: Een man met een kinderlijke
devotie.
1915-1925 Pastoor P.J. Bonnet. Hij weet er voor te zorgen dat in 1917 alle schuld op de
kerk is afgelost.
In 1919 begin bouw nieuwe school, de Heilig Hart School

Pastoor Bonnet
peinzend in de
pastorietuin

Groei van de parochie
In de tijd, rond de eeuwwisseling kwam een aantal nieuwe katholieke families in Bleiswijk
wonen. Hun gezinnen en die van hun kinderen waren meestal zeer groot, en dat zorgde voor
een forse uitbreiding van het aantal zielen. Aan het begin van Pastoor Bonnet's pastoraat
(1915) waren er 420 zielen (in 1854: 212),
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was de kerk dan ook eigenlijk te klein.
Enkele voorbeelden: Fam. Wooning, fam.Ammerlaan, fam Oosterlaan.
WOONING
De familie Wooning kwam in 1895 uit Bergschenhoek. Eerder, pl.m.1750 vanuit Kevelaer,
Duitsland naar Bergeschenhoek.Zij werden tuinders.
Geslachten: Hermanus (uit Kevelaer)
Jan
Arie
Jan
Andries (10 kinderen)
Tom
In Bleiswijk wonen nu nog ongeveer 75 Wooningen.
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AMMERLAAN
In 1896 kwam Leonardus Ammerlaan uit Schipluiden. Hij kocht in Bleiswijk een bakkerij. Hij
heeft 7 zonen, Jaap, Jan, Dorus, Kees, Arie, Henk en Leen.
Al spoedig koopt Leonardus grond in het gebied wat nu De Tuinen heet, waar enkele van zijn
zonen op gaan “tuinen”
Jaap, de oudste wordt bakker, Jan slager in Den Haag, Dorus (6 kinderen) tuinder, Kees
(vader van in total 11 kinderen, waaronder Leo, de vader van o.m. John en Ilona) wordt ook
tuinder. Arie gaat als broeder naar het klooster. Henk en Leen worden eveneens tuinder.
Leen is de vader van o.m. Jacques en Theo. Derde generatie met in totaal 57 kinderen. Er
wonen nog ongeveer 35 Ammerlanen in Bleiswijk.
OOSTERLAAN
In 1915 komt Leonardus Oosterlaan met zijn gezin naar Bleiswijk. Hij komt uit Stompwijk,
waar hij boer is, en koopt land in de Overbuurtsche polder. Hij is weeskind , geboren te 1874
te Voorburg met talent voor handel, maar met liefde voor het boerenbedrijf, dat hij in
Wilsveen leert.
In Bleiswijk koopt hij de boerderij waar nu Worldwood staat. Later bouwt hij nieuw wat nu de
boerderij Van Eeden Peterman is en tenslotte gaan ze op het huidige Weltevreden wonen
(de boerderij met paard en zaaier op de voorgevel).
Leonardus en zijn vrouw krijgen 10 kinderen, waaronder Cees en Wim.
Cees (tuinder) is de vader van o.m. Leo (hoek Hoefweg/Lange Vaart, en Bram
(Emmastraat),Wim (boer) de vader van o.m. Leo (boer), Arnold, Annie, Riet en Nanda.
In Bleiswijk wonen nu nog ca. 35 Oosterlaanen.
Andere grote familienamen zijn o.a.: v.d. Bosch, v.d. Berg, Kneppers, Rutte, Valkenburg,
Luiten en Vollebregt.
Na pastoor Bonnet volgen de pastoors Bouters (1925 – 1931), Van Willigen (1931-1935)
en Janssen-Schmidt (1935-1941).
Dan , van 1941-1949 Pastoor H.C.A.M Roelvink.Tijdens de oorlogsjaren wordt de pastorie
door de Duitsers gevorderd.
In 1943 wordt met jongeren 3 dagen en nachten voor vrede gebeden (Vredes-tridium) In de
hongerwinter deelde de pastoor eten uit aan Rotterdammers, record op 1 dag 120. Na de
oorlog stroomde de kerk vol met dankbare mensen.
In de tuin werd uit dankbaarheid de Mariakapel opgericht.
Na de oorlog richtte pastoor Roelvink veel jeugdverbanden op. Onder meer de Verkenners
(1945) en de Katholieke Jeugdbeweging(1946).
Onder Pastoor Dorbeck (1949-1955) kwam het parochieleven tot grote bloei,zijn er veel
roepingen Onder meer de zusjes G. en M. Storre, M.vd Bosch, A.Kneppers, A.Ammerlaan
en de later in Congo vermoorde missionaris Leo Ammerlaan.
Dan volgen de Pastoors Jansen (1955-1958) , Bende (1958-1963) en Franse (1963-1967).
Gedurende het pastoraat van de laatste wordt het parochiehuis gebouwd.
Vervolgens: Pastoor P.J. van Steijn (1967-1969) die het kerkinterieur vernieuwt , uitgevoerd
door de fa. Luiten.
Daarna Pastoor De Jong
(1969-1974) en Pastoor
Perquin, deze laatste heeft
enorme verdiensten als
geschiedschrijver van de
parochie, en van zijn
aantekeningen heb ik
dankbaar gebruik gemaakt.

Dick van Vliet, 16 mei 2013
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De Remonstranten in Bleiswijk
Een inleiding op 10 juni 2013.2
Om een indruk te geven hoe de remonstrantse kerk er uit zag en waar die stond. Eerst een
paar plaatjes:

Wat kunt u verwachten in deze inleiding:
- Een korte schets van het ontstaan van de Remonstrantse Broederschap
- Wat hoogtepunten in de geschiedenis van de Remonstrantse gemeente van Bleiswijk
U zult zich misschien afvragen waarom hier Remonstrants Gereformeerde Gemeente staat.
Vele remonstrantse gemeenten noemden zich 'remonstrants gereformeerd' omdat zij zich
niet verder wilden verwijderen van de gereformeerden, dan het geschil dat een hoogtepunt
kreeg tijdens de Dordtse synode en waarover ik wat zal vertellen. Remonstranten hebben
lang de hoop gehad om weer terug te keren naar de gereformeerde kerk. Met gereformeerde
kerk bedoel ik de kerk die zich later hervormde kerk ging noemen en niet de kerk waarover
straks de heer Co Neeteson gaat spreken.
Een geschil tussen remonstranten en contraremonstranten kwam, zoals gezegd, tot een
hoogtepunt tijdens de Dordtse Synode van 1618-1619.
In de Grote Kerk van Dordrecht is trouwens een aardige permanente tentoonstelling over de
synode, inclusief een maquette zo ongeveer als op deze afbeelding.

2

De inleiding is gebaseerd op:
E.H. Cossee. Th.M. van Leeuwen en M.A. Bosman-Huizinga, De Remonstranten. Serie Wegwijs (2e druk; Uitgeverij Kok
Kampen, 2001).
J. Duivesteijn-Ockeloen, De opkomst, bloei en teloorgang van de Remonstrantse Gemeente in Bleiswijk, 1610-1865.
Doctoraalscriptie Open Universiteit Nederland (21 januari 2003).
M. Huizer, De dorpskerk in Bleiswijk. De geschiedenis van een monument (Historiegroep Nederlands Hervormde Kerk Bleiswijk,
z.j. [~2005] blz. 38-42.
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Arminius en Gomarus
Waar ging het om? De niet geheel rechtzinnige Jacobus Arminius kwam in conflict met de
Leidse rechtzinnige hoogleraar Franciscus Gomarus. Dat conflict betrof met name de
voorbeschikkingsleer. Gomarus stelde, en ik zeg het allemaal heel eenvoudig, dat God
tevoren mensen had voorbestemd voor het eeuwige leven of voor de eeuwige dood.
Arminius echter, vond dat de mens invloed kon uitoefenen wanneer hij zich zou bekeren. De
mens zou in genade ontvangen kunnen worden door in Christus te geloven. Met andere
woorden: de mens zou mede zijn toekomst kunnen bepalen. De contraremonstranten
vonden met deze stelling dat de soevereiniteit van God werd aangetast.
Om die soevereiniteit veilig te stellen, stelde Arminius dat God alles vooruit kan zien.
Hiermee maakte hij een discussie moeilijk, doordat er een cirkelredenering ontstond. Als
God voorwetenschap behield, dan zou Hij ook de voorwetenschap hebben welke mensen
zich zouden bekeren en welke niet.
Arminius stierf voortijdig in 1609. Inmiddels had Gomarus een uiteenzetting schriftelijk
gepubliceerd. Vrienden van de overleden Arminius publiceerden daarop de Verclaringe van
Arminius. Dit stuk vormde bijna letterlijk de vijf artikelen van het latere vertoogschrift ofwel,
de Remonstrantie van 1610. Het is deze Remonstrantie waar de remonstranten hun naam
aan ontleenden.
Na de dood van Arminius nam Johannes Uytenbogaert, hofprediker van prins Maurits, de
leiding over. Via Johan van Oldenbarnevelt diende hij de Remonstrantie in bij de Staten. De
remonstrantie kreeg een weerwoord van de tegenstanders aan de hand van een
contraremonstrantie. Het is die contraremonstrantie die nog steeds is opgenomen in de
belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en een barrière vormde
voor de remonstranten om deel uit te maken van de PKN.
Het geloofsgeschil was in wezen ook een politiek geschil om de macht. Er was geen
scheiding van staat en kerk. Integendeel. Die twee waren nauw verweven. Kortweg kan
gezegd worden, dat Johan van Oldenbarnevelt als remonstrant tegenover de
contraremonstrantse Prins Maurits, kwam te staan. Van Oldenbarnevelt zocht zijn politieke
steun in Holland dat vooral door remonstranten werd vertegenwoordigd. Maurits koos voor
de gewesten met contraremonstrantse vertegenwoordigers. Maurits gebruikte zijn
bevoegdheid als stadhouder. Hij 'verzette de wet'. Met andere worden hij pleegde een
staatsgreep. Zijn tegenstanders in de stadsbesturen verving hij door contraremonstranten
om zo zijn macht veilig te stellen. Van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, onder wie Hugo
de Groot, werden gevangen genomen. Van Oldenbarnevelt werd gevangen gehouden op het
Binnenhof en wegens hoogverraad geëxecuteerd. Hugo de Groot kwam in Loevenstein. Zijn
hofprediker Uytenbogaert vluchtte naar Antwerpen.
Bogerman en Episcpoius
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Tijdens de Synode van Dordrecht liep het conflict tussen de contraremonstranten onder
leiding van dominee Johannes Bogerman en de woordvoerder van de remonstranten Simon
Episcopius, hoog op. Bogerman zette de remonstranten uit de synode. De remonstrantse
leer werd verboden. De remonstrantse predikanten kregen de keuze om óf de Acte van
Stilstand te tekenen zodat zij niet meer mochten preken en dus ambteloos werden óf niet te
tekenen dat tevens verbanning betekende. Zo’n 120 tekenden en werden ambteloos en
hadden dus geen inkomen meer.
Tachtig predikanten tekenden niet. Zij werden de grens overgezet bij Waalwijk, dat aan de
andere kant lag van de Langstraat. De Langstraat, waar nu een streek mee wordt bedoeld,
was oorspronkelijk een dijk die de grens vormde tussen Republiek en Brabant. Nog steeds
loopt daar bij Kaatsheuvel de Zuidhollandsedijk. De broeders die in Waalwijk zaten voegden
zich bij Uytenbogaert, die zoals gezegd al uitgeweken was naar Antwerpen. Het was in
Antwerpen waar tussen 30 september en 4 oktober 1619 de Remonstrantse Broederschap
gesticht werd.
Episcopius en Slatius waren twee Bleiswijkse predikanten die bij die tachtig hoorden.
Episcopius
We gaan weer even terug in de tijd.
Simon Episcopius stond van 1610 tot 1612 in Bleiswijk, zijn eerste gemeente. Het beroep
ging niet zonder slag of stoot. De classis Rotterdam was er op tegen dat hij beroepen zou
worden. De classis vond Episcopius verdacht in de leer, omdat hij een discipel was, zelfs
een zoogkind van Arminius. Letterlijk zei de classis het als volgt: “dat hij suspect was in de
leere, omdat hij Arminii discipel, jae soogkint geweest hadde” .
De mannenbroeders uit Schiedam, Delfshaven, Hillegersberg, Poortugaal en Rhoon,
verlieten de classis voordat Episcopius geëxamineerd zou worden om in Bleiswijk beroepen
te kunnen worden. Later zouden ook Capelle, Pernis en een Rotterdamse gemeente zich
afscheiden van de oorspronkelijke classis. Een scheuring ontstond. Dat lag niet alleen aan
Episcopius. Degenen die opstapten waren het er niet mee eens dat de stad Rotterdam als
Heer van Bleiswijk ook het collatierecht had, het recht om predikanten te benoemen. Op
deze wijze kreeg Rotterdam kerkelijk grote invloed en macht in Schieland.
Door de scheuring waren nu twee classes ontstaan binnen één kerk. De oorspronkelijke
classis bestond nog uit Rotterdam, Bleiswijk, Charlois, Kralingen, IJsselmonde en
Zevenhuizen. Dat wilde niet zeggen dat deze gemeenten uitgesproken remonstrants waren.
Ze bleven omdat zij tegen een scheuring waren. De twee classes bleven gescheiden tot de
Dordtse Synode.
Episcopius was een vooraanstaande figuur binnen de Remonstrantse Broederschap. Hij
kreeg een benoeming als hoogleraar in Leiden, werd woordvoerder voor de remonstranten
bij de Dordtse Synode, werd medeoprichter van de Remonstrantse Broederschap en schreef
het eerste belijdenisgeschrift, de avondmaal en doopformulieren en hij opende de eerste
remonstrantse predikantenopleiding.
Slatius
Henricus Slatius, die Episcopius opvolgde in Bleiswijk (nog
steeds binnen de gereformeerde kerk), was van een heel ander
slag. Hij was onstuimig, twistziek en drammer. Hij was er de
oorzaak van dat ook de kerk in Bleiswijk scheurde. Eerder
onder Episcopius een scheuring van de classis en nu onder
Slatius een scheuring in de Bleiswijkse gemeente. Die
conclusie kan getrokken worden door verslagen van de classis.
In 1618 werd in de contraremonstrantse classis besloten
dominee Petraeus voor Bleiswijk te beroepen (die uiteindelijk
naar Zevenhuizen ging). Op dezelfde dag vergaderde ook de
remonstrantse classis waar Slatius aanwezig was.
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Rond Slatius zijn heel wat verhalen verspreid. Niet alle worden bevestigd door bronnen.
M. Huizer zegt in zijn prachtige uitgave dat het buiten kijf staat dat de Bleiswijkse
contraremonstranten ten tijde van Slatius in een timmerschuur kerkten.
Na de verbanning uit de Republiek was Slatius aanwezig bij de eerste vergaderingen van de
remonstrantse broeders in Waalwijk. Hij werd in de notulen ‘onhandelbaar’ genoemd. Hij
mocht wel lid worden van de broederschap, maar kreeg geen benoeming als predikant.
Kennelijk was dat tegen het zere been, want tegen de wil van de broederschap ging hij terug
naar de Republiek en verkondigde zijn leer op fanatieke wijze. Hij werd later beschuldigd van
betrokkenheid bij de aanslag op Prins Maurits, gearresteerd in Drenthe en geëxecuteerd in
1623.
Passchier de Fijne
De eerste Bleiswijkse remonstranten werden stiekem bediend. Dat werd georganiseerd door
de Vergadering in de Schuilplaats te Rotterdam. Eén van hen was dominee Passchier de
Fijne, een binnen remonstrantse kringen graag aangehaalde figuur. Hij staat bekend onder
de schuilnaam ‘ijsvogelken’, omdat hij onder meer op het ijs bij Gouda zijn preken hield. Hij
preekte in vele vermommingen omdat er jacht op hem werd gemaakt.
De VPRO-radio heeft in 2006 een mooi gedramatiseerd verhaal van hem gemaakt.
Dat is nog te beluisteren op:
http://www.geschiedenis24.nl/ovt/afleveringen/2006/OVT-31-12-2006/Spoor-Terug-SchoutWillem-de-Bont.html
Frederik Hendrik
Maurits werd na zijn dood in 1625 opgevolgd door Prins Frederik Hendrik, die een toleranter
beleid voerde. Van lieverlee kwamen de remonstrantse predikanten weer terug in de
Republiek. Zij konden hun kerkdiensten thuis houden en nadat de Broederschap medio 17e
eeuw zich kon consolideren konden zij hun diensten houden in kerken en schuren. Deze
kerken mochten niet aan de openbare weg staan en gingen daarom schuil achter andere
huizen. De zogenoemde schuilkerken en schuurkerken werden gedoogd. Ook Bleiswijk had
een remonstrantse schuilkerk.
In de periode van Prins Frederik Hendrik, waarin de remonstranten gedoogd werden, wordt
er meer bekend van remonstrants Bleiswijk. In 1632 kregen de Bleiswijkse remonstranten
hun eerste predikant, een kerk en in 1672 een pastorie.
Bleiswijk heeft in vijftien predikanten gehad. Weest u gerust, ik ga ze niet allemaal langs
vanavond. Ik noem er vier.
De eerste Bleiswijkse predikant was Egbertus Stedum. Hij was een van de predikanten in
Antwerpen. Stedum bediende naast Bleiswijk ook Zoetermeer en vanaf 1635 tot 1652 alleen
Bleiswijk. Deze predikant begon aantekeningen te maken en hij maakte een aanvang met
het registreren van dopelingen.
De Bleiswijkse gemeente was weliswaar klein, maar vergeleken met andere remonstrantse
plattelandsgemeenten was die niet de kleinste of minst welvarende gemeente. Grof gezegd
behoorde die tot de middenmoot of tot de bovenste helft van de plattelandsgemeenten. Dat
kan opgemaakt worden uit collecte-inkomsten.
De Bleiswijkse remonstrantse gemeente beleefde een bloeiperiode aan het begin van de 18e
eeuw. Er werden toen veel kinderen gedoopt en de collecteopbrengsten waren aanzienlijk
vergeleken met andere plattelandsgemeenten. Die bloeiperiode is vooral te danken aan de
grootscheepse turfwinning in Bleiswijk die een groot aantal mensen aantrok. Bleiswijk had in
1632 zo’n 1565 inwoners en een eeuw later 2170. Zestig jaar later was dat aantal dramatisch
gezakt naar 1131. De turf was op. Kennelijk hadden veel remonstranten iets te maken met
het turfsteken.
Cijfers van aantallen gemeenteleden ontbreken. Wel zijn er doopboeken. Met wat reken- en
vergelijkingswerk zouden er in 1777  74 zielen zijn geweest. Toen was de gemeente al op
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z’n retour door economische malaise. Heel speculatief gerekend zouden er in de
bloeiperiode aan het begin van de 18 eeuw, zo’n honderd zielen geweest kunnen zijn.
De nekslag voor de Bleiswijkse remonstranten was de periode kort voor de Bataafse
Republiek. Het Oranjegezinde Bleiswijk had niet veel op met de remonstranten die door hen
als patriotten werden bestempeld.
Er zijn twee predikanten waarvan er dankzij aantekeningen het een ander van bekend is.
Dominee Bartholomeus Albertus IJzendoorn deed zijn intrede op 11 september 1785.
Twee jaar later moest hij met zijn vader voor de Oranjegezinden vluchten. Zij doorzochten de
pastorie en kerk. Er zouden toen wapens en munitie gevonden zijn.
De huishoudster die achtergebleven was werd bedreigd en moest ook vluchten.
Bleiswijk had toen geen predikant meer. Een vervangende dominee uit Moordrecht, dominee
Ferrang, kwam niet aan preken toe. Hij werd uitgescholden.
Bleiswijk was onrustig,een bakkerij ging in vlammen op.
Een niet geheel betrouwbare beschrijving meldt zelfs dat een dienstdoende Rotterdamse
predikant van de kansel werd gehaald. De kerkenraadverslagen doen daar geen melding
van.
Wel werd op 25 november 1787 de kerkdienst wreed verstoord door luid lachende, pratende
en stampvoetende lieden die klompen droegen.
Op 18 december 1787 werd zelfs een dreigbrief aan het adres van de remonstranten
bezorgd, met niet mis te verstane woorden. Wanneer de kerk niet binnen acht dagen leeg
zou zijn en te huur of te koop werd gesteld, zouden de burgers van Bleiswijk die omver halen
met alle remonstranten er bij.
Hierop kregen de remonstranten bescherming van de baljuw.
De landelijke broederschap adviseerde geen kerkdiensten te houden gedurende het
Kerstfeest.
Op Nieuwjaar werden de ruiten van het kerkgebouw ingegooid.
Na de in 1787 gevluchte IJzendoorn, nam in 1792 Gerbrand Bruining het beroep in
Bleiswijk aan. Hij was een patriot en was actief om Bleiswijkers te interesseren voor de
Bataafse Republiek. De stadhoudersgezinde baljuw dreigde Bruining vast te zetten vanwege
zijn bemoeienis met overheidszaken.
Er was zelfs een plan hem te vermoorden.
Het overgrote deel van Bleiswijk moest niets hebben van patriotten en dus niet van Bruining.
Na de omwenteling, toen de Bataafse Republiek een feit was, kreeg Bruining een aanbod
baljuw te worden. Hij bedankte daarvoor, maar kreeg/nam wel een zeggenschap over een
soort gewapende burgerwacht van patriotten. Bruining was na zijn korte Bleiswijkperiode
vooral actief als geschiedschrijver.
Op 20 november 1796 heeft Bruining afscheid gepreekt. Hij bevestigde op 28 mei 1797
dominee W.H. van Mazijk. Van Mazijk zou vijftig jaar in Bleiswijk staan. Tegelijk is er weinig
over die periode de vertellen. Hij ging vanaf 1816 ook Berkel bedienen en daar zelfs wonen.
De samenvoeging van Berkel en Bleiswijk, luidde een verdere teloorgang in. Nadat Van
Mazijk afscheid nam in 1847 ging Bleiswijk samen met Zevenhuizen.
De remonstrantse gemeente van Bleiswijk werd in 1865 opgeheven. In totaal waren er nog
slechts tien gemeenteleden over die ook niet eens allemaal actief waren.
De kerk werd verkocht aan de Vrienden van de Waarheid. Het orgel ging naar Nieuwkoop
waar het nog is. Wat er daarna met het kerkgebouw gebeurde hoort u straks van dhr. ir. Co
Neeteson.
J. Duivesteijn-Ockeloen, 10 juni 2013
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De gereformeerde Kerk 1887 - heden
De 19e eeuw
Er zijn een paar ontwikkelingen in het 19e eeuwse Nederland die bepalend zijn geweest voor
het ontstaan van de Gereformeerde Kerken aan het eind van deze eeuw. Ik noem er drie.




Na Napoleon en het ontstaan van de Nederlandse natie en het Koninkrijk was men op
zoek naar een passende religieuze identiteit.
In de grote Hervormde Kerk voerden vanaf 1815 de liberale protestanten de boventoon.
Kenmerken (vlg. Ned. Religie Geschiedenis): een zekere zelfgenoegzaamheid, geen al
te diepgaande theologische vragen; kortom: een gematigd christendom.
Er waren echter ook pleitbezorgers van de confessionele orthodoxie van vroegere
eeuwen. Met nadruk op de betekenis van de confessies, de belijdenis geschriften van de
Dordtse synode. Deze groep koesterde weinig sympathie voor het gematigde,
bemiddelde christendom van de liberale protestantse elite. Zij vertegenwoordigden nog
de 18e eeuwse gereformeerde bevindelijkheid.

Uit deze periode stamt ook de mythe van een door de geschiedenis geheiligde band tussen
kerk, vaderland en het Oranjehuis, beter bekend als God, Nederland en Oranje.
De Afscheiding
De eerste afscheiding van de Hervormde Kerk vond plaats in 1834. Een bekende naam
hierbij is die van ds. Hendrick de Cock, predikant in Ulrum in Groningen. Men vond dat de
Hervormde Kerk ontrouw geworden was aan de “belijdenis der vaderen”. Ook in andere
plaatsen scheidden groepen zich af. Niet zo in Bleiswijk.

Hendrik de Cock

Abraham kuijper

Door de Hervormde Kerk, die veel trekken had van een staatskerk, werd dit niet in dank
afgenomen. Er was duidelijk tegenwerking, het beste te omschrijven als pesterijen. In 1839
erkende de Staat de afgescheiden gemeentes als zelfstandig kerkgenootschap. In 1853
sticht men een eigen theologische hogeschool in Kampen, die tot op heden bestaat. In 1869
verenigden de meeste afgescheidenen zich in de landelijke “Christelijk Gereformeerde Kerk”.
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Het belang van de afscheiding van 1834 lag deels in het precedent dat zij schiep. Er kwamen
in de 19e eeuw nog meer vrije kerken. Je zou kunnen zeggen dat de organisatorische
versplintering van het moderne protestantisme was begonnen.
Abraham Kuijper
In de 2e helft van de 19e eeuw, na de Nieuwe Grondwet van Thorbecke in 1848, zien we een
zekere mobilisering van de bevolking en het ontstaan van politieke bewustwording van de
gewone kiezer.
De bekendste mobilisator van de massa was Abraham Kuyper, predikant en later hoogleraar
te Amsterdam. Hij had grote waardering voor de traditionele gereformeerde geloofsbeleving,
dat hij tot nieuw leven wist te brengen. Hij was een groot organisator en zeer mediageniek.
Hij bleek in staat om een heel volksdeel geestelijk en politiek te vormen.
Dit volksdeel bestond vnl. uit lagere middengroepen, ambachtslieden, boeren, lagere
ambtenaren, kortom de “Kleine Luyden”.
Kuyper was ook politiek zeer actief, lange tijd lid van de Tweede Kamer en minister-president
van 1901 – 1905. Kuyper ontwikkelde een theologie en een cultuurbeschouwing waarin de
bokken van de schapen werden gescheiden. Geloof stond diametraal tegenover ongeloof.
Hij pleitte voor “soevereiniteit in eigen kring”. Zijn optreden legde een grondig ideologische
fundament onder de religieuze apartheid van de “verzuiling”.
Schaapman was een vergelijkbaar figuur bij de Rooms-Katholieken.
In 1879 richtte Kuyper de Anti-Revolutionaire Partij op, de eerste en oudste politieke partij. In
1880 richtte Kuyper de Vrije Universiteit op in Amsterdam, voor hoger onderwijs op
gereformeerde grondslag. Bekostigd uit particuliere middelen van enkele rijke personen,
maar ook veel met dubbeltjes en stuivers van gewone mensen.
Doleantie
Na een dagblad (de Standaard), de ARP en de VU waren de gelederen gesloten en was de
orthodoxe vuist gebald. Nu nog een nieuwe kerk.
In 1886 werd een nieuw kerkverband gevormd en in de jaren daarna verlieten overal in
Nederland groepen gelovigen de Hervormde Kerk. Zij noemden zich “dolerend” en deze
uittocht staat dan ook bekend als de “Doleantie” (bezwaar, klacht, klagend; dolere = klagen).
Men had bezwaar tegen:
- de macht van de Generale Synode
- de tolerantie van vrijzinnige opvattingen door de synode
- financiële afhankelijkheid van de staat
- men wilde terug naar de Dordtse kerkorde van 1620.
Deze uittocht was veel groter dan bij de Afscheiding van 1834.
De dolerenden zochten toenadering tot de Christelijk Gereformeerde Kerk, ontstaan in 1869
die de hoofdstroom van de Afgescheidenen van 1834 verenigde. In 1892 kwam het tot een
vereniging van de meeste Afgescheidenen en Dolerenden. Wel bleven nog lange tijd
bloedgroepen bestaan, die mede verbonden waren met hun intellectuele centra in Kampen
(de Afgescheidenen) en de VU in Amsterdam (de Dolerenden). De naam van deze
verenigde kerk was voluit: “De Gereformeerde Kerken in Nederland”.
Doleantie en ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk
Ook in Bleiswijk waren gelovigen in beweging gebracht door het gedachtegoed van Abraham
Kuyper. Op 26 juni 1887 werd hier de Gereformeerde Kerk geïnstitutionaliseerd. Nadat
eerder verschillende kerkenraadsleden waren benoemd, vond op deze datum de eerste
kerkenraadsvergadering plaats. De vergadering werd geleid door ds. W. Geesink, predikant
in Rotterdam, die optrad als consulent.
Er werd geconstateerd dat de kerkenraad van de Hervormde gemeente had geweigerd de
reformatie van de kerk ter hand te nemen. De dolerenden besloten daarom “het juk der
Synodale organisatie af te werpen.
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Wie waren deze “kleine luyden” in Bleiswijk?
In het boekje “Honderd jaar kerk in beweging” 1887 – 1987, wordt het in ed taal van 1887 zo
omschreven:
“Die brede klasse, die met de handen het brood verdient, of ook in kleine neering en bedrijf
een bescheiden middel van bestaan vindt”. In de eerste kerkenraad waren vertegenwoordigd
o.a.: een bakker, een slijter, een manufacturenhandelaar en een onderwijzer. Kleine Luyden
dus die in Abraham Kuyper een door God gegeven leider zagen. In 1887 was sprake van
een groep van 31 stemgerechtigde lidmaten. Mannen dus.
Wie verwacht had dat in de jaren voorafgaande aan het besluit tot doleantie in Bleiswijk
uitvoerige discussies zouden zijn gevoerd, wordt teleurgesteld. Althans in de notulen van de
Hervormde gemeente is daarvan in ieder geval niets terug te vinden.
Vlak na het ontstaan van de GK bespreekt de Hervormde kerkenraad de binnengekomen
brief van de dolerenden, waarin verzocht wordt om de reformatie der kerk ter hand te nemen.
Op deze brief wordt niet gereageerd. De Gereformeerde kerkenraad besluit dan uit de
Synodale organisatie te stappen en de Dordtse kerkorde in te voeren.
De Gereformeerde kerkenraad informeert de Hervormde kerkenraad en de Burgemeester
overeenkomstig en eist dat de dorpskerk voortaan beschikbaar is voor de Gereformeerden.
In de NRC van 5 juli 1887 treffen we een verslag aan van de gebeurtenissen op de
voorafgaande zondag.
Tot vechtpartijen tussen gereformeerden en hervormden is het niet gekomen. De
kerkvoogden hadden de kerk goed afgesloten en voor bewaking gezorgd vanaf
zaterdagavond. Zondagmorgen was een politiemacht aanwezig van 10 rijks- en
gemeenteveldwachters. De predikant en kerkenraadsleden hadden hun plaatsen
ingenomen, de klok werd geluid, en de gemeente kwam in grote getale naar de kerk. De
gereformeerden lieten zich in het geheel niet zien.
De Hervormde kerkenraad probeert nog lidmaten af te houden van overgang naar de GK en
schrijft een aantal malen brieven naar de afgescheiden broeders en zusters, met het verzoek
terug te keren nar de Hervormde gemeente. Praktisch niemand van de aangeschrevenen
antwoordt en zij worden afgevoerd als lidmaten van de Hervormde gemeente.
In de notulen is beschreven dat 1 gezin is terug gekeerd naar de NH gemeente. Het betrof
een gezin dat onder de zorg van de diakenen stond en van tijd tot tijd verzocht om verhoging
van de wekelijkse steun. Het is niet duidelijk of dit het motief is geweest tot terugkeer, maar
evenmin blijkt dat theologische overwegingen een rol hebben gespeeld. (het blijkt maar
weer: het waren andere tijden).
Eerste kerkgebouw
In Bleiswijk was ook al voor 1887 sprake van onvrede met de gang van zaken binnen de
Hervormde gemeente. Vanaf 1866, 20 jaar voor de doleantie dus, bestond er een
“Vereniging voor Christelijke Belangen te Bleiswijk”, later “Vrienden van de Waarheid”
geheten. Hiervan waren een aantal mensen lid die later in 1887 meegingen met de
Doleantie. Deze vereniging hield op te bestaan in 1899.
Deze Vrienden van de Waarheid hield zich onder andere bezig met de exploitatie en
onderhoud van de kerk en pastorie van de Remonstranten. Deze waren door 7 Vrienden in
1866 gekocht voor een bedrag van 3500 gulden, nadat de Remonstrantse kerk had
opgehouden te bestaan in Bleiswijk. Zij gingen mee met de Doleantie en zo kwam de
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Gereformeerde kerk te Bleiswijk dus aan een kerkgebouw (schuurkerk) en pastorie. Tot eind
1926 is in dit kerkgebouw de eredienst gehouden.
Eerste predikant, ds. Nieborg, 1899 - 1915
Als je een nieuwe kerk begint, is één van de belangrijkste zaken het vinden van een eigen
predikant. Maar Bleiswijk was niet de enige gemeente waar een gereformeerde kerk was
gesticht. Het zoekproces duurde ruim 12 jaar en er moeten heel wat teleurstellingen zijn
geweest. In 1899 deed de eerste predikant zijn intrede, ds. H.R. Nieborg. Een lange tijd van
preeklezen, met zo nu en dan een ‘echte preek’ van een gastpredikant, was ten einde.
In deze 12 jaar was een belangrijke steunpilaar de schoolmeester, meester J. Mulder. Hij
was scriba en “leerend ouderling of wel oefenaar”, zoals dat toen heette.
In 1900 was het ledental gegroeid tot 114 leden in Bleiswijk en 4 in Bergschenhoek. De
gereformeerden van Bergschenhoek waren lid in Bleiswijk totdat daar in 1936 een eigen GK
werd gesticht. In totaal met doopleden meegeteld kwam men op 256 in Bleiswijk en 13 in
Bergschenhoek.
Deze ds. Nieborg, de eerste predikant, bleef wel 14 ½ jaar in ons dorp van 1899 tot 1915.
Door het kleine aantal lidmaten waren vooral de financiën een probleem in de beginjaren van
de GK. Bijna jaarlijks komt het tractement van ds. Nieborg ter sprake. Dat is te laag en er
wordt aangedrongen op verhoging, ook door de kerkvisitatoren. Iedereen is het er over eens,
maar het geld is er simpelweg niet. Zelfs een verzoek van de dominee in 1903 om elektrisch
licht in de pastorie te laten aanleggen moest worden afgewezen, hoewel de kosten hiervan 7
gulden bedroegen (gulden van toen!).
Ds. Nieborg verzorgde zijn eigen moestuin. Om deze te vergroten mocht hij 3 vruchtbomen
laten rooien. Of hij ook deelde in de jaarlijkse slacht is niet bekend.
Overigens is een moestuin ook bij onze huidige predikant populair.Zij heeft laten weten er op
bescheiden wijze mee te zijn begonnen. Maar ik kan u verzekeren dat er in haar geval geen
enkele relatie is met een eventueel te laag bevonden tractement!
Bleiswijk behandelde overigens zijn predikanten niet slechter dan andere gemeenten. Ook
de Hervormde predikant ontving in die dagen een ongeveer gelijk bedrag. In juni 1915
vertrekt ds. Nieborg naar Geldermalsen.
De tweede predikant, ds. Van Duin, 1916- 1922
Bij deze predikant wordt vermeld dat het waarschijnlijk een vrij rustige periode betreft. In
deze periode waren de grootste financiële problemen voorbij. Dit blijkt ondermeer uit het feit
dat plannen voor kerkbouw werden ontwikkeld. Ook kon ds. Van Duin regelmatig een duurte
toeslag worden verleend en ontving hij kinderbijslag.
De derde predikant, ds. J.Y. Tiemersma, 1924 – 1947
Bij ds. Tiemersma moeten we iets langer stilstaan. Hij heeft een aparte plaats ingenomen in
de geschiedenis van gereformeerd Bleiswijk. Hij was hier 23 jaren predikant, inclusief de
oorlogsjaren. Het grote gezin met 8 kinderen woonde in de oude pastorie, Dorpsstraat 149.
Een groot, maar koud huis, eigenlijk 2 huizen, via een lange gang met elkaar verbonden. De
oudste zoon van ds Tiemersma schrijft hierover enthousiast in het herdenkingsboek.
Karakteristiek voor het hele gebouw was de voordeur. Een zware deur die alleen afgesloten
kon worden door een knots van een sleutel. Om praktische redenen stond de deur overdag
altijd op een kier. Eigenlijk best een goed symbool voor een pastorie!
Die opendeur toestand is kenmerkend geweest voor het bestaan van deze pastorie. Dat gold
zeker ook voor de oorlogsjaren, toen eten en brandstof schaars begonnen te worden. Velen
kwamen op bezoek. En dan maar weer wat water bij de soep om toch iets te bieden aan
onderduikers en doorreizende koeriers.
Een groot en voornaam huis betekende ook dat in de oorlog Duitse militairen werden
ingekwartierd in de pastorie. Tweemaal vond huiszoeking plaats tijdens razzia’s.
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De bijna kwart eeuw van ds. Tiemersma in Bleiswijk kende hoogte en diepte punten. De
nieuwbouw van de kerk, de kwestie Geelkerken, die speelde op de synode van Assen in
1926 (het letterlijk aanvaarden van wat er in de bijbel staat, en met name of de slag in het
paradijs werkelijk tot Eva had gesproken; deze voor ons nu onbegrijpelijke theologische
kwestie laat ik maar onbesproken), de al genoemde oorlogsjaren, met in 1944 de
kerkscheuring waarbij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, artikel 31, ontstond. En op
persoonlijk vlak het overlijden van zijn vrouw en dochter op jonge leeftijd. Ds. Tiemersma en
zijn vrouw zijn begraven op de algemene begraafplaats in Bleiswijk.
Het ontstaan van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk in 1944 heeft de gemoederen in de
Gereformeerde Kerken in deze regio nogal bezig gehouden. Velen hebben zich verbijsterd
afgevraagd hoe men in oorlogstijd nog zo´n kerkstrijd heeft kunnen voeren. Men had wel wat
anders aan het hoofd, zou je denken. Uit het gedenkboekje en persoonlijke getuigenissen
van o.a. mijn schoonvader blijkt dat het voor een belangrijk deel te danken is aan ds.
Tiemersma dat gereformeerd Bleiswijk in die tijd bij elkaar is gebleven. Hij stelde zich steeds
vierkant achter de besluiten van de synode en dat vond navolging in de gemeente.
Anders was dat in Bergschenhoek. Daar was in 1936 een zelfstandige Gereformeerde Kerk
ontstaan, afgesplitst van Bleiswijk. In Bergschenhoek is die kerk in zijn geheel meegegaan
met de Vrijmaking. In ons buurdorp tref je dan ook geen `gewone` gereformeerde kerk meer
aan.

Het gezin Tiemersma
Nieuwbouw Gereformeerde kerk 1926
De oude van de remonstranten overgenomen schuurkerk is duidelijk aan vervanging toe.
Aan renovatie of restauratie werd in die tijd niet veel gedaan. Het wordt voor afbraak
verkocht, voor 82 gulden. Het interieur is echter wel de moeite waard. Het betreft de kansel,
doophek, lezenaar, doopvont en 2 psalmborden. Dit wordt in zijn geheel aangekocht door het
Rijksmuseum te Leiden voor 1250 gulden. Een behoorlijk bedrag, zeker in verhouding tot de
ontvangen 82 gulden voor de sloop van het kerkgebouw.
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Tot 1943 is het interieur tentoongesteld geweest in de Lakenhal in Leiden. Daarna kwam het
in bezit van de Remonstrantse kerk in Gouda tot 1956. Sedertdien zijn de kansel, lezenaar
en doopvont in gebruik bij de Hervormde gemeente in Den Hoorn op Texel, en hangen de 2
psalmborden in de Remonstrantse Geertekerk in Utrecht.
Voor de nieuw te bouwen kerk zijn de beschikbare financiën doorslaggevend. Het wordt een
rechte schipkerk, in de karakteristieke strakke jaren 20 stijl; het alternatieve ontwerp voor
een kruiskerk is te duur. Met een karakteristieke toren, bekroond met een bazuin engel,
genoemd in Openbaring 11 : 15. In 7 maanden gebouwd en in december 1926 in gebruik
genomen.
In de oorlog roofden de bezetters de klok uit de toren. In 1948 wordt een nieuwe luidklok
opgehangen, waarvoor met name de jeugd acties voor de benodigde gelden heeft gevoerd.
Tot begin jaren 60 had de kerk een grote brede preekstoel. Ds. Grashof, die van 1959 tot
1963 predikant was in Bleiswijk, memoreert dat in zijn toespraak tijdens de
herdenkingsdienst voor het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in 1987. Hij
spreekt van een grote preekstoel, meer een soort preekbunker. Een dominee moet om zijn
lange preek wat te verlevendigen heen en weer kunnen lopen.
“Het prettige vond ik altijd dat je daarin heen en weer kon lopen. Niet tot ieders genoegen
overigens, maar ik vond het wel interessant staan”.
Daarna is de preekstoel vervangen door een veel slanker exemplaar .

De brede preekstoel

De nieuwe kerk

Predikanten
Ds. C. Kamper, 1947 – 1953
Ds. W.Wiersinga, 1953 – 1958
In deze periode begon de vernieuwing gestalte krijgen, als onderdeel van een algemeen
tijdsbeeld. De opbouw periode na de oorlog, modernisering in politiek en theologie, meer
aandacht voor zending en evangelisatie, en verandering van leefgewoontes.
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Ds. Wiersinga was sterk oecumenisch gericht en probeerde het gesprek met de Hervormde
gemeente op gang te krijgen.
In het gedenkboekje constateert zijn vrouw in 1987 dat er in de jaren 50 nogal een afstand
bestond tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente. Er moest heel wat
overbrugd worden en haar man had er – in zijn voortvarendheid – soms moeite mee als het
zo lang duurde. Maar volhardend bleef hij er voor werken. `Ik kan u verzekeren dat hij veel
gebeden heeft voor de eenheid in Christus`, schrijft zij.
Ds. M. Grashof, 1959 – 1963
Ds. F.C. Spoelstra, 1964 – 1969
Ds. J. Keizer, 1970 - 1976
Ds. J. van Wattum, 1976 - 1980
In deze periode zette de vernieuwing zich in intensievere mate voort. De gemeente Bleiswijk
breidde zich sterk uit richting Rottemeren en de wijk Oosthoekeind kwam van de grond. Veel
import en, het moet gezegd, ook enige tegenstellingen tussen oud-Bleiswijkers en import.
Maar al spoedig bleek dat ds. Van Wattum organisatorisch van gereformeerd Bleiswijk een
hecht gebouw zou maken. Er kwam een actieve werkgroep ´Samen Gemeente Zijn (SGZ),
met vertegenwoordigers van alle commissies. SGZ heeft veel bijgedragen aan het stimuleren
van een groot deel van de gemeente.
De inspraakgedachte won alom terrein, op school, in de maatschappij en waarom dan ook
niet in de kerk. Alle gemeenteleden zijn verantwoordelijk en hebben dus ook
medezeggenschap. In feite werd hiermee recht gedaan aan het `ambt der gelovigen`, een
begrip dat in de Doleantie een belangrijke rol heeft gespeeld.
Verbouw van de kerk in 1983
In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam er behoefte aan een grotere kerk met meer
zitplaatsen, een volwaardig liturgisch centrum en meer gelegenheid tot onderlinge
ontmoeting. Plannen werden uitgewerkt voor uitbreiding van het bestaande gebouw, dat nog
in goede staat verkeerde. In januari 1983 werd het besluit tot kerkverbouw genomen en in
december van dat zelfde jaar kon de verbouwde klerk in gebruik worden genomen. Van
binnen was de verandering ingrijpend. De opstelling een kwartslag gedraaid; een nieuw
liturgisch centrum met een nieuwe preekstoel avondmaalstafel en doopvont, en de
kerkbanken vervangen door stoelen. Allemaal hetzelfde als nu.
Door veel gemeenteleden is op allerlei wijze bijgedragen aan deze verbouw. Het enthousiasme was groot. En dat in een periode waarin Gereformeerd Bleiswijk vacant was en dus
zonder predikant zat.
Om geld bijeen te brengen voor de verbouw is op 30 april van dat jaar voor het eerst een
Oranjebazar gehouden. Het was een groot succes, waar veel gemeenteleden aan hebben
bijgedragen. Dat de Oranjebazar een succesformule betreft is ook dit jaar, voor de 30e keer,
wel weer gebleken!
Ds. A. D. Noordam, 1984 – 1989
Was pas afgestudeerd, Bleiswijk was zijn eerste gemeente. Hij ging met geestdrift aan het
werk. Verschillende vormen van kerkdiensten kregen een plaats, met name themadiensten,
en vespervieringen. Soms pakte hij zijn gitaar en begeleidde de gemeente bij een canon.
Hij was onze predikant bij de viering van 100 jaar Gereformeerde kerk in Bleiswijk in 1987. In
zijn toespraak stelde hij dat je mag leven in een dankbare herinnering aan het verleden.
Maar het hoeft in deze vorm niet te blijven. Hij hoopte op niet nog eens 100 jaar
Gereformeerde Kerk in Bleiswijk. En deze uitspraak haalde natuurlijk de koppen van de
krant.
Landelijk begon het ‘Samen op Weg’ proces van Hervormden en Gereformeerden ook
steeds meer vorm te krijgen.
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Ds. Peter Treep en ds. Rianne van Halsema, 1990 - 2011
De kerk bleef in beweging en beriep in 1990 een predikanten echtpaar, allebei voor de helft
van hun tijd. Voor het eerst een vrouwelijke predikant in gereformeerd Bleiswijk. Dat wende
overigens heel snel.
De Hervormde gemeente had daar meer moeite mee. In het begin waren vrouwelijke
predikanten niet toegelaten tot de Hervormde kansel. En men deelde ons mee dat dit ook
gold voor ds. Van Halsema tijdens de gezamenlijke diensten in de zomermaanden. Maar ook
de Hervormde gemeente is een kerk in beweging, en ds. van Halsema is daarna vele malen
in de Hervormde kerk voorgegaan.
Ze zijn lange tijd onze predikanten geweest en in die tijd ontwikkelden ze allebei een eigen
stijl van voorgaan in de dienst en met name van preken.
Nieuwbouw kerk in 1997
Het gedenkboekje uit 1987 heeft als titel “100 jaar kerk in beweging”. Maar niet alleen de
kerkelijke gemeente beweegt. Ook de burgerlijke gemeente is in beweging. Menigeen is
ontevreden met de inrichting van de dorpsstraat en de situering van de winkels. Een echt
centrum met plein ontbreekt. Winkeliers verenigd in de Kranenburg – groep ontwerpen
plannen voor een nieuwe inrichting, waarbij ook de Gereformeerde Kerk wordt betrokken. De
onderhandelingscommissie van de kerk werkt intensief mee. Het resultaat is de situatie zoals
die nu is: afbraak van de gereformeerde kerk aan de oostzijde van de dorpsstraat en
nieuwbouw aan de westzijde. Iedereen tevreden (in grote lijnen tenminste): de winkeliers
hebben een mooi aaneengesloten winkelgebied aan het Kranenburgplein, de
gereformeerden hebben een nieuwe kerk, met zalen, voorplein en kosterswoning. Een
kwestie van gelijk oversteken, met gesloten beurs.
Het meubilair ging mee over, het was immers nog maar van 1983, 14 jaar oud. En onze
bijzondere bazuinengel ging natuurlijk ook mee.
Bij de afbraak van de oude kerk is speciaal gezocht naar een loden koker, die ingemetseld
zou zijn onder in de toren. Hij werd inderdaad gevonden en met spanning werd uitgekeken
naar de inhoud. Een speciale tekst, goede raad of een opdracht voor het nageslacht uit
1926?? Het bleek ‘slechts’ de oorkonde van de eerste steenlegging uit 1926 te zijn met
namen van de kerkenraadsleden, commissie van administratie, orgelcommissie,
bouwcommissie, en architect.
Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 2004
De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de EvangelischLutherse Kerk op landelijk niveau zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Op deze datum is ook de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk onderdeel geworden van de
Protestantse Kerk in Nederland, evenals de beide Hervormde wijkgemeenten. De hoop van
ds. Noordam in 1987 is daarmee gedeeltelijk tot werkelijkheid gekomen.
Ik moet echter constateren dat dit moment van samengaan op landelijk niveau in 2004, op
lokaal niveau in Bleiswijk nog niet heeft geleid tot meer samenwerking dan voor die datum.
Dat vind ik een gemiste kans, maar dat is een persoonlijke opmerking.
Ds. Marieke den Braber, 2012 – heden
Onze nieuwe predikant is nu een jaar in Bleiswijk. ‘Onvoltooid tegenwoordige tijd’ dus nog
niet rijp voor geschiedschrijving. De kerk blijft in beweging en ontwikkelt zich verder………
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Co en Heleen Neeteson
10 juni 2013
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Historie Evangelische gemeente De Driehoek
De evangelische gemeente De Driehoek bestaat sinds ongeveer 1994. Zij heeft een wel heel
prille historie vergeleken bij de andere in Bleiswijk gevestigde kerken.
Op de periode van 1000 jaar kerk in Bleiswijk, is ‘De Driehoek’ historie ca. 2%!
Het is dan ook begrijpelijk, dat een verhaal over deze gemeente kort kan zijn.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de evangelische gemeente De Driehoek kan wellicht
het best geplaatst worden tegen de achtergrond van een beweging in de jaren ’70. In die tijd
komt een appél naar voren om vanuit persoonlijk geloof gehoor te geven aan de boodschap
van het evangelie. Begin 70’er jaren ontstond de evangelische gemeente ‘De Brandaris’ in
Rotterdam-Noord. Dat is de moedergemeente van gemeente De Driehoek. ‘De Brandaris’
gemeente zelf was begonnen als ‘huisgemeente’. Een deel van die ‘huisgemeente’was als
jongeren betrokken bij een snel groeiende evangelische jongerengroep ‘De Vink’ aan de
Vinkenstraat in Rotterdam en een ander deel was lid van een snel groeiende huiskring. ‘De
Brandaris’ gemeente kwam tot voor kort samen in het gebouw van het Albeda college in
Rotterdam. Begin jaren ‘90 was de zaalruimte onvoldoende om met alle leden op
zondagmorgen samen te komen.
In 1994 ontstaat bij een groepje leden van ‘De Brandaris’ uit Bleiswijk en omgeving een
initiatief om ook in hun woonomgeving een gemeente vorm te geven naar het voorbeeld van
‘De Brandaris’. Een groepje van 8 mensen begint met bij elkaar te komen in een ruimte in het
gebouw van de veiling in Bleiswijk. Eind 1994 start men als gemeente met de eerste
samenkomst met ca. 30 mensen in het schoolgebouw van De Kring in Bleiswijk. Er was de
eerste jaren een ‘broederraad’, die leiding gaf aan de start en opbouw van de gemeente.
In 1998 zijn er ongeveer 70 volwassen leden en 40 kinderen/jongeren uit de drie
dorpskernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In dat jaar wordt de naam
‘evangelische gemeente De Driehoek’ aangenomen. De naam De Driehoek wijst naar de
drie B-plaatsen en de drie voor het christelijk geloof belangrijke relaties: de relatie met God,
de relatie met de gemeente en de relatie met de naaste in de wereld.
Er worden dat jaar drie oudsten aangesteld.
De band met de ‘moedergemeente’ is hecht, maar wel op afstand wat betreft vormgeven en
inrichten van de gemeente.
Een gemeenschap vormen is het eerste aandachtspunt. Dit krijgt enerzijds gestalte in
zondagse samenkomsten en anderzijds krijgt gemeenschap gestalte doordat de meeste
leden deelnemen aan kringen voor Bijbelstudie, gebed en getuigend leven. De zondagse
samenkomsten worden gekenmerkt door opwekkingsliederen, persoonlijke getuigenissen en
woordverkondiging. In de woordverkondiging is de nadruk op de uitleg van het evangelie
voor het dagelijks leven.
Het zendingskarakter van de ‘De Brandaris’ als moedergemeente is overgenomen en dat
betekent, dat ca. 40% van het gemeentebudget wordt besteed aan zending en evangelisatie.
Het grootste deel hiervan is momenteel voor de ondersteuning van 5 zendelingen/
echtparen, waarvan de meesten fulltime actief zijn met zending buiten NL. Het andere deel is
voor werk onder niet-kerkelijke jongeren.
Rond 2000 bestaat De Driehoek uit ca. 100 mensen. Er komt behoefte aan een duidelijke
verdeling van taken en structuur voor de diverse activiteiten. Er wordt een bestuursstructuur
opgezet met Oudstenraad en Hoofdbedieningleiders voor de diverse activiteiten en
bedieningen.
Vanaf 2001 komt er aandacht voor het belang van gavengericht gemeente zijn. Dit betekent
dat niet zozeer taken uitgangspunt voor de inzet van mensen dienen te zijn, maar vooral de
door mensen ontvangen en bij hen ontwikkelde gaven en talenten.
In 2004 ontstaat behoefte aan meer zaalruimte voor de zondagse samenkomsten en het
kinderwerk. Die ruimte wordt gevonden op de huidige locatie in het schoolgebouw van de
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Blesewic aan de Hoekeindseweg. Het schoolgebouw heeft een ruime hal en veel lokalen, die
gebruikt kunnen worden voor kinderwerk.
In die tijd wordt een eerste Missie en Visie geformuleerd voor ontwikkeling van de gemeente.
In 2005 wordt voor het Kinderwerk het concept van ‘de bouwplaats’ overgenomen. Met dit
concept worden kinderen afgestemd op hun leeftijd vertrouwd gemaakt met de bijbel en
geloof. Ouders zijn daarbij in verschillende rollen en taken betrokken.
In 2006 wordt het concept van ‘doelgerichte gemeente’ gekozen als kader voor het
organiseren en ontwikkelen van de gemeente. Voor de persoonlijke ontwikkeling is er dat
jaar een programma over ‘doelgericht leven’.
Dat jaar gaan drie jongeren naar een trainingsprogramma in Zuid Afrika voor aspirantzendelingen, waarvan er twee enige tijd later kozen voor fulltime geestelijk werk.
Een van de twee werd onze eerste eigen zendingswerker naar Nepal. De ander is
jongerenwerker en geeft leiding aan het jongerenwerk met de naam Dock3B. Dock3B is
sinds vorig jaar actief in Bleiswijk.
Met het jongerenwerk van Dock3B zijn in drie jaar tijd met ca. 500 niet-kerkelijke jongeren
contacten en relaties gelegd. Wekelijks zijn er in Bleiswijk en de andere dorpen van
Lansingerland inloopavonden Op die avonden komen iedere week ca. 80 niet-kerkelijke
jongeren samen met ruim 20 kerkelijke jongeren. Er wordt gebruik gemaakt van ruimtes in
lokale kerkgebouwen. In Bleiswijk zijn er inloopavonden in de Sjaloom ruimte bij de
Gereformeerde kerk.
Momenteel (anno 2013) heeft de gemeente ca. 150 volwassen leden. Er zijn 60 basisschool
kinderen en ongeveer 50 jongeren. Regelmatig bezoeken 130 tot 180 mensen de
samenkomst op zondag. Ongeveer 90 leden zijn actief in een taak binnen de gemeente.
Er is geen eigen bekostigde voorganger. Voor de woordverkondiging op zondag wordt een
beroep gedaan op sprekers uit eigen leden en andere gemeenten of hogescholen zoals de
Christelijke Hogeschool Ede.
De gemeente De Driehoek is blij met de plaats die zij mag innemen naast de reeds lang
gevestigde kerken en gemeenten in Bleiswijk en in Lansingerland. Zij hoopt ook in de
toekomst samen met de andere kerken en gemeenten voor Bleiswijk en Lansingerland nog
meer inhoud te geven aan de opdracht van Onze Heer. Te weten het grote gebod van de
liefde en de grote opdracht van het evangelie.
Bas van Ginneken, 10 juni 2013
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Verhalen uit het oud archief van Bleiswijk
TRAGISCHE SCHOOLMEESTER ARNOUT DE SOETE (1708-1744).
Na een moeizaam verlopen procedure tussen de kerk en het ambachtsbestuur werd in
1708 weer een schoolmeester, koster, voorzanger, voorlezer en doodgraver gekozen.
Evenals in 1671 besloten zij gezamenlijk tot een verkiezing te komen.
Ds. Engelbertus Temminck en de ouderlingen Arien Hendriksen Jongenelen en Corns.
Cornelisse de Hoog vertegenwoordigden de kerk bij de "Wet". Alleen dreigde baljuw/schout
Dirk Blom roet in het eten te gooien door zich openlijk af te vragen waarom de kerk "meende
reght te hebben in de verkrijginge van een schoolmeester en voorzinger?". Hierop las de
predikant de akte uit de kerkenboek van het jaar 1671 voor en bewees hiermee hun recht.
Na uitgebreide peocedures werd uiteindelijk Arnout de Soete tot schoolmeester, voorzanger
c.a. aangesteld. Deze De Soete zou de meest spraakmakende onderwijzer uit de Bleiswijkse
geschiedenis worden.
ln 1712 zorgde hij voor de eerste commotie toen bekend werd dat hij "sijn dienstmaeght"
Heintje Aarts Raes "buiten echt had beswangert" en van een kind was bevallen. Verder
waren er ook nog "eenige verswaerde omstandigheden". De kerkenraad ontboot met
"droefheit" de schoolmeester in hun vergadering. De Soete bekende vlot en "tonende...
sijn grote droefheit". Hij zei dat hij God om vergeving vroeg en verzocht de kerkenraad
hem met zachtmoedigheid te handelen. Tot zijn voordeel strekte dat hij voornemens was
met zijn dienstbode te gaan trouwen en al reeds in ondertrouw was gegaan. De kerkenraad
bestrafte hem wel in woorden en ging toen voor in gebed om vergeving voor hem. Wel
werd hij nog vermaand "contrarie exemplaer godtvruchtiq leve deze ergernis weg te
nemen". Toch werd hij nog voor zes weken als voorlezer en voorzanger geschorst en
diende hij en "sijn dienstmaeght" bij de eerste Avondmaalstafel van te onthouden.
Echter, in 1744 wist hij de gemoederen wel heel hoog op te laten lopen. Op 18 mei ontbood
hij Maila van der Toom (zij wordt in de kerkenraadsnotulen woedend als een "vuijle hoer"
omschreven) schriftelijk bij hem, om met een pint jenever, in de consistorie in de kerk bij hem
langs te komen. Van der Toom stond in het dorp algemeen bekend als een publieke vrouw
en toen omstanders haar (op een doordeweekse dag) in de kerk zagen verdwijnen, wisten zij
precies wat er aan de hand was. De schoolmeester en koster werd na afloop openlijk
nagewezen en nagejouwd met "vuilen hoer en boef". Twee dagen later sprong De Soete in
een bootje die achter de schoolwerf was gelegen (in die tijd kwam het water tot aan de
dorpskom), voer een eindje weg en "bevorens op het kant off boort gaande sitten, zig in het
water heeft laten zakken". Omstanders zagen dit gebeuren en redde hem uit het water.
Op 24 mei werd De Soete uit alle functies ontslagen. Op 27 juni werd Arnout de Soete onder
kerkelijk cesuur geplaatst en mocht niet meer aan het Avondmaal deelnemen. Op 1 juli deed
hij opnieuw een zelfmoordpoging, ditmaal met succes. Hij heeft zich nu definitief verdronken.
Als laatste staat in de kerkenraadsverslag "so dat dese onse handelingen, met dit treurig
einde, ook een einde hebben" en gingen weer over tot de orde van de dag.
HET BEGRAVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE OVERLEDENEN (1830-1837, 1847).
Tot 1828 was het nog toegestaan dat de - vooral - beter bedeelden in de dorpskerk werden
begraven. Toen dit landelijk werd verboden, sloot de gemeente Bleiswijk een overeenkomst
van erfpacht af met de kerkmeesters van de Nederlands-Hervormde Kerk waarbij het
kerkhof, die aan drie zijden van de dorpskerk lag, in handen kwam van de plaatselijke
overheid en tot algemene begraafplaats werd bestemd. Op deze wijze wilde de gemeente
Bleiswijk verzekerd zijn dat iedere Bleiswijkse inwoner, ongeacht hun kerkelijke gezindheid,
daar hun laatste rustplaats konden krijgen. Alleen hielden zij geen rekening met de
gevoelens van de Rooms-Katholieke (R.K.) inwoners. Zij hadden overwegend bezwaren
tegen het begraven van hun doden op de algemene begraafplaats o.a. omdat de kosten voor
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het begraven ten goede kwamen van de protestantse kerkmeesters en niet aan de parochie
in Bergschenhoek, waar zij ten kerke gingen. Tot 1830 begroeven zij hun doden in Berkel en
Zoetermeer, en na de openstelling in 1830 van de katholieke begraafplaats bij de R.K. kerk
aan het Smitshoek in Bergschenhoek.
Toen ook de heffing op de begrafenisrechten werd ingevoerd, begonnen voor hun de
problemen. Want het doel van de heffing op de begrafenisrechten was het onderhoud
van de algemene begraafplaats in Bleiswijk, en daar begroeven zij hun doden niet.
De pastoor van de R.K. kerk in Bergschenhoek schreef hierover een brief aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, die hen op 22 december 1837 gelijk gaf. Hierop schreef de kerk op
20 februari 1838 aan burgemeester Jacob Isaac van Waning om de ten onrechte geheven
gelden aan de parochie terug te komen betalen. Omdat er geen antwoord kwam schreven zij
op 20 oktober 1838 nog een tweede - beleefde - brief.
Mondeling liet Jacob Isaac van Waning aan de pastoor weten dat eerst de kas van de
gemeente dit niet toeliet, toen werd het "vergeten" op de begroting te zetten, en uiteindelijk
verlangde de burgervader van alle betrokkenen een notariële akte, met bijvoeging van hun
testamenten, waarin zij verklaarden belanghebbenden in deze te wezen. Iets later was een
notariële akte voor alle betrokken tezamen weer voldoende. Gezien de flinke kosten die
hiermee gemoeid waren, liet de pastoor deze zaak maar rusten.
In 1840 kreeg de parochie in Bergschenhoek een andere pastoor. Lange tijd bleef het rond
bovengenoemde zaak stil, totdat de Gouverneur van de provincie Zuid-Holland een bezoek
aan Bergschenhoek bracht, waarna deze zaak na een gesprek met de pastoor "weer bloot
kwam te liggen". De parochie maakte een lijst op van alle Bleiswijkse Rooms-Katholieke
ingezetenen die in Bergschenhoek van 1830 tot 1837 zijn komen te begraven en stuurde
deze op naar burgemeester Tollens. Van de in deze jaren 72 personen die daar begraven
werden, werden bij 19 personen begrafenisrechten geheven. De overigen waren te arm en
kregen een gratis begrafenis. Bij nader onderzoek bleekt bij de lijst van in totaal 72 namen
de nodige ernstige fouten en slordigheden te bevatten. Dermate ernstig dat Tollens F. van
Houweling, Lambertus Scholcx, Leendert van den Berg, Jan en Teunis Vollebregt en
Leendert van Lint (zoon van Wessel van Lint en Grietje van der Goes) zover kreeg dat zij
schriftelijk verklaarden deze begrafenisrechten nimmer aan de (vorige) pastoor hebben
afgestaan en getuigden dienaangaande dat de getuigenis van de "Heer Pastoor te
Bergschenhoek, bezíjden de waarheid..." was. In 1866 konden de Rooms-Katholieken
eindelijk hun overleden dierbaren ook in Bleiswijk ter aarde stellen.

Verzameld en opgetekend door Jan Kooyman
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