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VOORWOORD 

eze uitgave bundelt 33 korte stukjes over het ontstaan, de ontwikkeling en het wel 

en wee van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk. De stukjes beslaan de periode 1887 

tot 1934. Ze zijn vanaf 2010 verschenen in het Mededelingenblad van de Kerk, in de 

aanloop naar naar het 125-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk. Ze zijn 

geschreven door Henk de Bruin, beheerder van het kerkelijk archief, met gebruikmaking 

van de notulen van de kerkenraad, mondelinge overlevering en persoonlijke impressies. 

 Belangrijke kerkelijke gebeurtenissen en predikanten passeren de revu, maar ook 

persoonlijke verhalen. De stukjes geven een prachtig beeld van het reilen en zeilen van 

onze kerkelijke gemeente in die jaren. 

 
De aanleiding om de stukjes te bundelen vormde het project ‘1000 jaar kerk in Bleiswijk’, 

dat in vier thema avonden in 2013 het onstaan en de geschiedenis  van Bleiswijk en van de 

kerken van het Interkerkelijk Overleg (IKO) heeft belicht. Dat plaatst 125 jaar 

Gereformeerde Kerk in het bredere perspectief van het christendom, dat ‘in eeuwen 

rekent’. 

 
Wanneer de eerste kerk in Bleiswijk werd gebouwd is onduidelijk. Er is weinig bekend uit 

de begintijd van het dorp. Tussen 1000 en 1025 stond er mogelijk een kerkje of kapel in 

het dun bevolkte gebied van Bleiswijk. In oude geschriften staat vermeld dat er indertijd 

aan de oever van de Rotte een bidkapelletje stond, dat aan de heilige Blasius gewijd was. 

De naam Bleiswijk is mogelijk afgeleid van de heilige Blasius. De heilige Blasius genoot in de 

Middeleeuwen grote populariteit als één van de zeven noodhelpers, heiligen die je om 

voorspraak vraagt in tijden van nood.  

 
De stukjes zijn samengebracht in deze uitgave door Willeke Geurtsen, die ook de foto’s 

erbij heeft gezocht. Het gebrandschilderde raam op het voorblad bevindt zich in de 

voorgevel van de huidige kerk. 

Kroniekschrijver Henk de Bruin zet de reeks voort. Daarvoor moet u vooralsnog het 

Mededelingenblad lezen. 

 
Wij wensen u veel leesplezier toe! 

 
Namens de werkgroep 1000 jaar kerk in Bleiswijk, 

 
Co Neeteson          najaar 2013 
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1 2 5  J A A R  G E R E F O R M E E R D E  K E R K  

I N  B L E I S W I J K  [ 2 6 - 6 - 1 8 8 7  -  2 6 - 6 - 2 0 1 2 ]  

p dinsdag 26 juni 2012 is het 125 jaar geleden dat een aantal broeders zich in Bleiswijk niet 

meer konden verenigen met de leer en de regels van de Nederlands Hervormde kerk en 

kwam het tot een afscheiding die zich ook al landelijk aan het voltrekken was. Dat was in het jaar 

1887. De afgescheiden kerken gingen eerst onder de naam Nederduits Gereformeerde Kerken, 

later onder de naam Dolerende kerk door en nog weer later toen ook de Christelijke 

Gereformeerde kerk zich aangesloten had werd het de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 

en in de volksmond 'gewoon gereformeerd'. Op die datum kwam men ook in Bleiswijk tot 'de 

instelling der ambten' want ook een afgescheiden kerk moet bestuurd en geleid worden door een 

kerkenraad. Tot 1926 werden de kerkdiensten gehouden in een zgn. schuurkerk die gekocht was 

van de Remonstrantse Broederschap. Daarna heeft men een nieuw kerkgebouw in gebruik 

genomen en daar zijn ruim 70 jaar de erediensten in gehouden. In de eerste jaren werden de 

diensten geleid door een lerend ouderling ook wel oefenaar genoemd. Tot en met zondag 3 april 

van het jaar 2011 hebben 13 predikanten de kerk kortere of langere tijd gediend. Het voert te ver 

om naam en tijdsduur van die dertien predikanten te vermelden, maar wie er in geïnteresseerd is 

kan mij hierover natuurlijk altijd benaderen. In diezelfde 125 jaar heeft de kerk in totaal 37 

beroepen uitgebracht op predikanten en moesten er dus 24 bedankjes geaccepteerd worden.  

 

Na de eerste moeilijke jaren was de Gereformeerde kerk in Bleiswijk uitgegroeid tot een stabiele 

en hechte geloofsgemeenschap met veel verenigingactiviteiten zoals meisjesverenigingen ‘Maria’ 

en ‘Tryfena’, knapenvereniging ‘Jonathan’ en jongelingsvereniging ‘Maranatha’ met eigen 

clubliederen, en niet te vergeten de vrouwenvereniging met de naam ‘Onze Roeping Getrouw’, 

waar ook mijn moeder jaren lang lid van is geweest. De jaren gingen voorbij en echte grote 

problemen waren er niet, ook aan ambtsdragers ontbrak het niet want het was in die tijd nog een 

grote eer/roeping als je op de lijst stond om gekozen te worden voor het ambt voor ouderling of 

diaken. Er was zelfs een groslijst met eventueel geschikte kandidaten voorhanden. En als je 

eenmaal gekozen en bevestigd was kon je aanschuiven in de ouderlingen- of diakenbank (wel 

altijd apart), rechts van de preekstoel de diakenen en links de ouderlingen, allen met zwart colbert 

en streepjesbroek aan. Ds. J.Y. Tiemersma 1924/1947- weet ik me nog te herinneren – besteeg 

altijd het preekgestoelte met een jacquet (een pandjesjas) aan met een streepjesbroek.  

In 1940 pakken dikke wolken zich samen boven Nederland en breekt de tweede wereldoorlog uit. 

Een moeilijke tijd voor iedereen en natuurlijk ook voor de kerk. Vooral de laatste jaren als er aan 

alles gebrek is en er ook geen kolen meer zijn voor het verwarmen van de kerkzaal, is het 

rampzalig. De kerkafscheiding in 1944 onder leiding van prof. dr. Klaas Schilder (vrijgemaakt of 

vrijmaking op art. 31 van de Dordtse kerkorde) – die gereformeerd Nederland op zijn 

fundamenten deed schudden en soms hele gezinnen uit elkaar scheurde – ging aan Bleiswijk 

voorbij. Na de oorlog komt het normale maatschappelijke leven geleidelijk aan weer opgang en 

neemt ook de kerk weer deel aan het dagelijkse wel en wee.  

O 
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D S .  C .  K A M P E R  (1947 – 1953) 

In 1947 heeft ds. C. Kamper uit Pesse (een dorp in de gemeente Hoogeveen) het beroep naar 

Bleiswijk aangenomen, maar omdat de pastorie heel oud en in slechte staat verkeerde, en 

daardoor eerst nog de nodige reparaties moest ondergaan, werd 

aan het domineesgezin tijdelijk (een jaar lang) woonruimte 

verschaft op de boerderij van de fam. Cor Biemond aan de 

Hoefweg. Op 1 januari 1948 wordt onder redactie van ds. Kamper 

het eerste nummer ‘KERKBODE’ gerealiseerd wat om de veertien 

dagen gaat verschijnen. Uitgave: ‘Bleiswijks Boekhandel’. Later is 

die naam veranderd in ‘GEMEENSCHAP’, en weer later in 

’MEDEDELINGENBLAD’ zoals we het nu kennen. In het begin van 

de jaren 1960 is de oude en steeds meer in verval geraakte 

pastorie gesloopt – er hebben na ds. Kamper nog twee 

domineesgezinnen in gewoond – en op diezelfde plaats staat nu 

het inmiddels weer helemaal opgeknapte en verbouwde 50-jarige 

domineeshuis, of pastorie zo u wilt. Zoals alle dorpen in de 

omgeving breidde ook Bleiswijk flink uit en was er  

reden genoeg om de kerk te verbouwen om meer zitplaatsen te bekomen, maar of die uitbreiding 

achteraf gezien nodig is geweest, is nog maar de vraag want de ontkerkelijking was toen al 

begonnen en deze kerk is inmiddels ook afgebroken zoals we weten. Het enige wat nog rest zijn de 

glas in lood ramen,die in de nieuwe kerk een plaatsje hebben gekregen naast de nooduitgangen.  

 

Het was in de vroegere jaren de gewoonte om maandelijks de mensen te tellen die op zondag naar 

de kerk kwamen. Ik heb dat eens opgezocht, in januari 1949 kwamen er ‘s morgens gemiddeld 230 

mensen naar de kerk en naar de avonddienst dienst 225 mensen, over het hele jaar gerekend het 

gemiddelde van 473 kerkgangers per zondag. Om jaloers op te worden toch? We nemen een grote 

sprong in de tijd en komen aan in het jaar 1982, het jaar waarin de eerste Oranjebazar werd 

georganiseerd, eerst vanuit de oude kerk en nu alweer een aantal jaren in de nieuwe kerk. En ook 

dit jaar 2012 is dat al voor de 30ste keer met groot succes verlopen en kunnen met de opbrengst 

prachtige doelen worden gesteund. En dan komen we aan op zaterdag 13 april 1997, de dag dat 

de nieuwe kerk feestelijk is geopend, een prachtige kerk, die uit de omgeving wat teruggetrokken 

lijkt en bij binnenkomst in het dorp is het voor de vreemdeling misschien even zoeken, maar 

gezien de bruisende activiteiten door veel vrijwilligers op allerlei gebied, allerminst teruggetrokken 

uit de samenleving. Ook in de kerk is aan alles gedacht en de moderne communicatie middelen 

zoals beamer en een eigen website ontbreken niet, kortom een kerk die aan veel mee doet en 

afgestemd is op de moderne samenleving. Het omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel, wat 

voor een belangrijk deel wordt ondersteund door de zondagsbrief, met de rubriek ‘wel en wee’ en 

ander belangrijk kerknieuws, die elke zondag wordt uitgedeeld in de kerk, nu alweer voor het 

32ste jaar. Ook het vóórbedenboek in de hal van de kerk, waarin gebedsintenties kunnen worden 

geschreven draagt hieraan bij. Iemand die vanwege familiebezoek af en toe in de kerk komt sprak 

me eens aan en zei: ‘Deze kerk voelt voor mij als een warme deken’. Sinds 1 mei 2004 is de kerk 

aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland [PKN]  en maken we deel uit van een protestantse 
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geloofsgemeenschap in Nederland, met een eigen identiteit, wat ook herkenbaar is aan het 

achthoekige beeldmerk met daarin de afbeelding van Gods hand die de geknakte rietstengels 

ondersteund, met de Latijnse tekst: ‘Arundinem Quassatam Non Confringet’, wat verwijst naar 

Jesaja 42 vers 3: ‘Hij zal het geknakte riet niet breken’. Wanneer dat beeldmerk is ontstaan en wie 

de ontwerper is geweest heb ik nog niet kunnen achterhalen. Na ruim een jaar vacant te zijn 

geweest is er sinds 10 juni jl. na een feestelijke verbintenisdienst weer een ‘eigen’ dominee in ons 

midden, of zoals het wat plechtiger klinkt een dienaar des Woords, ds. Marieke E.J. den Braber. 

Dat geeft een goed gevoel en zijn we als kerk weer compleet, we hopen onder haar leiding en met 

elkaar op een gezegende tijd.  

 

Honderdvijfentwintig jaar Gereformeerde Kerk in Bleiswijk. Een lange tijd, het overspant meerdere 

generaties en zeker een gedenkwaardig feit om even bij stil te staan, waarin veel is veranderd ook 

ten goede. Er is veel waar we blij en dankbaar voor moeten zijn want niets is vanzelfsprekend, 

maar als onze voorouders/ouders mee konden kijken zouden ze ons wellicht nu op de schouder 

tikken en aanspreken over bijvoorbeeld de zondagsheiliging en het verzuim van het bijwonen van 

de erediensten, wat in die jaren zo streng (als het even kon twee maal per zondag) werd nageleefd 

en de vacatures in de kerkenraad waardoor ook de pastorale zorg onder druk komt te staan. Maar 

de tijden zijn veranderd, de kerk is niet in de tijd stil blijven staan en sommige inzichten zijn 

daardoor ook veranderd of noodgedwongen bijgesteld. We leven nu in een tijd waarin met grote 

regelmaat (vooralsnog in de grote steden) de kerken hun deuren moeten sluiten of worden 

afgebroken door leegloop – de berichten daarover zijn verontrustend. En in een somber moment 

denk je; ‘als het zo blijft doorgaan komt het misschien met veel dingen niet meer goed’. Voor héél 

veel mensen is het leven erg onzeker geworden. Eén ding is echter wel zeker, Christus zelf zal voor 

Zijn Gemeente zorgen en haar blijven onderhouden en bewaren, door alle tijden heen waar ook 

ter wereld en in welke vorm of hoedanigheid, want Hij heeft zelf gezegd: ‘En zie, Ik ben met u, alle 

dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Met die belofte kunnen we de toekomst als kerkelijke 

gemeente van Bleiswijk, ook na deze 125 jaar, hoopvol en met vertrouwen tegemoet gaan. 

 

 

Henk de Bruin           juni 2012 



 4 

1 
Bij de start 

oen ik zo’n 12 jaar geleden door de coördinator van het kerkelijk bureau de heer Theo de 

Zeeuw gevraagd werd om het kerkelijk archief te gaan beheren, heb ik daar wel even over 

moeten nadenken, maar uiteindelijk heb ik mij toch aangemeld, maar niet overziende wat ik zou 

aantreffen. En ik moet zeggen dat het mij tot nu toe heel veel genoegen heeft gegeven. 

 Wat ik aantrof waren kartonnen dozen, plastic draagtassen en koffertjes en zelfs houten kistjes 

waarin zich allemaal notulen, gezinskaarten, aantekeningen, en vergaderstukken bevonden vanaf 

30 mei 1887 tot nu toe, en het heeft echt wel een aantal jaren geduurd om dit alles uit te zoeken. 

Vooral het 'Historisch archief' was een tijdrovende klus, maar het resulteert nu in een goed en 

overzichtelijk geheel, opgeborgen in zo’n 60 archiefdozen. In de vroegere jaren vóór de nieuwe 

kerk, was er geen goede ruimte om een archief op te slaan en blijkbaar namen de bestuurders van 

clubs en commissies de notulen e.d. mee naar huis en zo is alles op een enkele uitzondering na in 

grote lijnen bewaard gebleven. 

 

Archiveren lijkt saai werk maar geboren en getogen in Bleiswijk en opgegroeid in deze kerk vond ik 

al snel zoveel waar ik als kind al van hoorde, en dan wordt het alleen maar interessanter. Zo 

vertelde mijn moeder nog al eens over meester Mulder bij wie ze in de klas van de lagere school 

gezeten had en later ook op de catechisatie gegaan had. Deze man was er óók een van het eerste 

uur bij de totstandkoming van 'eene reformatie der Kerk', wat een aanleiding was voor het 

ontstaan van de 'Doleantie', zoals het in die tijd zo mooi omschreven werd, maar die je dan in 

allerlei verwikkelingen in notulen en aantekeningen tegen komt. En zo zijn er naast veel serieuze 

zaken ook veel anekdotes die je al lezende ontdekt en die ik dan wel eens vertelde o.a. bij het 

koffiedrinken in de kerk op de donderdagmorgen. En dan kwam vaak de vraag of ik daar een 

aantal artikeltjes over wilde gaan schrijven in het Mededelingenblad. En dat wil ik de komende tijd 

eens gaan doen, om met u in sneltreinvaart het tijdsbestek van ± 123 jaar Gereformeerde Kerk in 

Bleiswijk door te nemen. Natuurlijk kan ik ter wille van de privacy veel namen en gevoelige zaken 

niet noemen, maar ook dan blijft er nog voldoende over om, mogelijk hier en daar met eigen 

herinneringen en ervaringen,  deze periode te overbruggen. 

 

2 
Ene reformatie der Kerk 

e schrijven 30 mei 1887. Het is maandag Tweede Pinksterdag. Eenendertig 

stemgerechtigde manslidmaten (vrouwen telden toen wat het stemrecht betreft nog niet 

mee) waren bijeen gekomen in het plaatselijk evangelisatiegebouw. Voorzitter van deze 

bijeenkomst was Dr. W. Geesink, predikant te Rotterdam. 

 

Als je deze notulen en aantekeningen leest voel je aan een bepaalde spanning dat het geen 

gewone kerkelijke vergadering betrof, want het doel was immers om te komen tot 'eene 

reformatie der Kerk'. De vrijzinnigheid in de Nederlands Hervormde Kerk nam steeds verder toe. In 

1854 was er al bepaald dat de nieuw afgestudeerde predikanten niet meer de 'Formulieren van 

Enigheid' behoefden te ondertekenen, de 'proponentsgelofte' (kerkelijke eed) was ook al 

T 
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vernieuwd, er kwamen steeds meer verontruste kerkenraden, er moest wat gaan gebeuren. De 

vergadering werd geopend met het zingen van psalm 65:1 en met het aanroepen van de Naam des 

Heeren. Het onderwerp voor deze vergadering zal zeker al heel lang van te voren de gemoederen 

hebben bezig gehouden. Er wordt niet met zoveel woorden over geschreven maar uit alles blijkt 

dat vóór deze vergadering al het een en ander geregeld was. Zoals bijvoorbeeld het contact met 

de Gereformeerde Kerk in Rotterdam waar de Doleantie al eerder had plaatsgevonden en waar ds. 

Geesink predikant was. 

 Dr. Geesink zet uiteen; wat de reformatie der Kerk (inheeft)?; hoe Gods Woord haar gebied, en 

dat wij al te lang Jezus Koningschap hadden miskend door een zondige onderwerping aan de 

synodale reglementen. Vervolgens werd er overgegaan tot het kiezen van drie ouderlingen en drie 

diakenen die tot tweemaal toe in de Openbare Godsdienstoefeningen zouden worden voorgesteld 

en daarna zou de bevestiging plaatsvinden en als het nodig was ook den Heiligen Doop bediend 

worden. Na het zingen van psalm 28:6 werd de vergadering door de voorzitter met dankzegging 

gesloten. De bevestiging van de 6 ambtsdragers waaronder ook meester Mulder, heeft 

plaatsgevonden op zondagavond 26 juni 1887 door Dr. W. Geesink, die dus toen de consulent was. 

 

Na de bevestiging van de ambtsdragers moest er ook nog vergaderd worden. Enkele belangrijke 

agendapunten waren o.a. dat de kerkenraad der N.H. gemeente niet wilde mee werken aan de 

reformatie der Kerk, of zoals het in de notulen staat ‘geweigerd had ter hand te nemen en dat 

daarom het ambt der gelovigen was opgetreden, en de kerkenraad voor de gehele gemeente het 

juk van de synodale organisatie zou afwerpen.’ En van dit besluit moesten Z.M. koning Willem de 

Derde, de plaatselijke burgemeester die tevens president-kerkvoogd was en de kerkvoogdij op de 

hoogte worden gesteld en er moesten ook nog credentiebrieven worden opgesteld voor het 

Synodaal Convent in Rotterdam. Verder wordt nog vermeld dat de broeders Mulder en Noordam 

als afgevaardigden gekozen zijn. 

 Tot zover een ingekorte weergave van een paar van de allereerste notulen opgeschreven in een 

door de tijd vergeeld en moeilijk te lezen notulenboek. De Doleantie in Bleiswijk is een feit. 

 

3 
De eerste kerkenraad 

n zo ontstond er in Bleiswijk een groepje van 31 mensen ook weer ‘manslidmaten’ genoemd 

(een term die steeds weer terug komt in de notulen van de eerste jaren), die zich na de 

Afscheiding van de Hervormde Kerk voortaan ‘dolerenden’ gingen noemen, een titel die men mij 

(zoveel jaar later) persoonlijk ook nog wel eens toeschreef als het gesprek over de kerk ging. Maar 

dat waren dan over het algemeen geboren Bleiswijkers die van deze situatie afwisten of bij 

overlevering zich dat nog konden herinneren. Het geeft wel aan hoe gevoelig deze situatie lag. 

 

Als je al lezend in deze geschriften en aantekeningen met de problemen uit die tijd geconfronteerd 

wordt, dan denk je bij jezelf: wat moesten deze mensen toch heel erg gemotiveerd en 

vastberaden zijn geweest. Maar ja het was een tijd, en wij kunnen ons dat nu niet meer zo 

voorstellen, dat de gewone man ofwel de ‘kleine luyden’ (zo genoemd in die tijd) kerkelijk, 

maatschappelijk, en ook in de politiek helemaal niets of weinig te betekenen hadden, en dan gaat 

het toch om een groot deel van de bevolking, die met de handen, (arbeiders en kleine winkeliers 

E 
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e.d.) de kost moest verdienen. Er was zo veel onrust in de kerk maar zeker ook in de politiek. Zo 

was er een wetsvoorstel in de maak om het onderwijs duurder te maken en dat zou het Christelijk 

Nationaal Schoolonderwijs natuurlijk ook zwaar treffen. Dit moest door een volkspetionnement 

georganiseerd door Abraham Kuyper, ongedaan worden gemaakt. Abraham Kuyper was geen 

onbekende in gereformeerde kring. Ik weet nog dat bij mijn ouders vroeger thuis, een blikken 

doosje stond waar af en toe wat geld ingestopt werd, met daarop een foto van Dr. Abraham 

Kuyper en daar onder de tekst ‘Voor de Vrije Universiteit’. Abraham Kuyper wist toch uiteindelijk 

die grote groep van ‘kleine luyden’ te bundelen, zelfbewuster te maken en te bevrijden van de 

negentiende-eeuwse liberale dominantie. En zo ontstond in 1879 de Anti Revolutionaire Partij, de 

Unie-Scholen met de Bijbel en in 1880 de Vrije Universiteit. 

 

Dus allemaal zaken die in deze roerige tijd al vooraf gingen aan de Doleantie. De eerste 

kerkenraadsleden (3 ouderlingen en 3 diakenen) die door de 31 ‘manslidmaten’ gekozen waren, 

behoorden volgens de beschrijvingen in het notulenboek tot die groep der ‘kleine luyden’, we 

zouden nu zeggen tot de middenstanders. Over arbeiders, die zullen zeker ook bij het groepje 

‘manslidmaten’ aanwezig geweest zijn, lees je niets. Bleiswijk bestond in die jaren wat de 

werkgelegenheid betreft, hoofdzakelijk uit boeren bedrijven (er waren hier in de jaren rond de 

vorige eeuwwisseling ongeveer 45 boerderijen) en dat waren meestal z.g. gemengde bedrijven 

(melk en landbouw). De arbeiders die daar werkten moesten lange dagen werken, van 's morgens 

5 uur tot 's avonds 6 uur en dat, met op de zondag melken erbij, dikwijls 7 dagen in de week. Dat is 

mij meerdere keren verteld door mensen met die of soortgelijke ervaringen. Voor 

kerkenraadswerk was dan ook voor deze groep ‘manslidmaten’ weinig tijd, bovendien waren het 

over het algemeen mensen met maar enkele jaren lageronderwijs (kinderen moesten vaak met 

hun tiende jaar uit armoede al van school om te gaan werken) en liepen daardoor in hun 

ontwikkeling een grote achterstand op. Het rangen-en-standenverschil was zeker duidelijk 

aanwezig in die tijd, ook in de kerk, dus was een bestuursfunctie waarschijnlijk ook mede daar 

door niet van toepassing. Er worden hier en daar wel enkele namen genoemd van ‘arbeidsmensen’ 

maar dan gaat het meestal alleen maar om een aanvraag tot ondersteuning van de diaconie. Het 

zou nog heel lang gaan duren voordat dit ging veranderen. Maar hier over later meer. 

 

4 
Ontstaan Gereformeerde Kerk 

n het jaar 1865 was er een vereniging opgericht met de naam 'Vereniging voor Christelijke 

Belangen te Bleiswijk'. Vermoedelijk waren de 31 'dolerende manslidmaten' ook al actief 

betrokken bij deze vereniging, die later 'Vrienden der Waarheid' was gaan heten. Deze vereniging 

is na de Doleantie nog 5 jaar blijven bestaan en is in 1892 opgeheven. Een aantal leden van deze 

vereniging, waarschijnlijk 6 of 7 personen hadden hier in Bleiswijk in 1866 de kerk en de pastorie 

van de remonstranten gekocht voor f 3500,- en in deze kerk kon men een zitplaats in bank of stoel 

huren voor één gulden per jaar. Hoeveel mensen lid waren van deze vereniging wordt nergens 

vermeld. Dat is jammer want dan hadden we waarschijnlijk nog wat meer inzicht gekregen in de 

kerkelijke situatie in Bleiswijk vóór de Afscheiding. 

 De pastorie werd enige tijd later de woning van de hoofdonderwijzer van de Christelijke school. 

Genoemde vereniging hield in deze kerk samenkomsten compleet met voorzanger en was dus 
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eigenlijk al een voorloper van de Doleantie in Bleiswijk. De voorzanger of cantor moest bij gebrek 

aan een orgel het voortouw nemen bij de gemeentezang en gaf de toon aan; melodie en maat 

moesten goed tot hun recht komen. Het was een betaalde functie en hij ontving hier f 7,- per jaar 

voor. 

 De gebouwen moesten natuurlijk financieel goed beheerd worden om de kosten van het 

schoonmaken en onderhoud dekkend te houden. Het waren heel oude gebouwen en het 

onderhoud komt dan ook nog al eens ter sprake in de notulen. Of het kerkgebouw ook nog voor 

andere doeleinden werd gebruikt, bijvoorbeeld voor andere verenigingen, is niet beschreven. 

Inmiddels waren de verhoudingen tussen de N.H. kerkenraad c.q. kerkvoogdij en de 'dolerende 

kerkenraad' flink op scherp komen te staan, de onderlinge briefwisselingen spreken voor zich. 

Het zou hier te ver voeren om de beschuldigingen over en weer te vermelden, maar hoofdzaak 

was dat de 'zogenaamd gereformeerde gemeente' (Een term die door de N.H. kerkenraad werd 

gebruikt bij de briefwisselingen) alle kerkelijke voorzieningen wilde blijven gebruiken of zelfs wilde 

toe-eigenen. Niemand van beide partijen was bereid om maar op enige manier concessies te doen 

en men stond lijnrecht tegenover elkaar. 

 Er was een nieuwe kerkelijke gemeente binnen de N.H. gemeente ontstaan en dat was absoluut 

ontoelaatbaar. Er werd nog aan de leden van de 'dolerende kerkenraad' gevraagd om terug te 

komen van hun dwaling en persoonlijk voor de N.H. kerkenraad te verschijnen, maar dan wel met 

in achtneming van een zinsnede uit artikel 9 (zonder raadsman of zaakgelastigde) uit het 

reglement voor kerkelijke geschillen en tuchtzaken. Daar werd van zelfsprekend niet op 

gereageerd. Vervolgens werden door de N.H. kerkvoogdij allerlei voorbereidingen getroffen, zoals 

het vervangen of verstevigen van sloten aan deuren en hekwerken, om maar te voorkomen dat er 

door de 'dolerenden', goederen uit de kerk gehaald konden worden. Er werd zelfs voor bewaking 

gezorgd vanaf de zaterdagavond. En vanaf zondagmorgen vroeg moesten enige veldwachters uit 

de omliggende gemeenten zorgen voor rust en orde. Het zou nog wel enige tijd duren voordat de 

beide kerkelijke gemeenten in rustiger vaarwater terecht zouden komen. 

 

Zo is in Bleiswijk ‘De Gereformeerde Kerk’ ontstaan met ongeveer 31 leden. Als je dan het vervolg 

van deze aantekeningen leest moet je toch alleen maar concluderen dat de toename van het 

aantal 'dolerenden' in het begin wat aarzelend is geweest. 'Overlopen' ging blijkbaar niet zo 

gemakkelijk omdat er ook wel enige druk uitgeoefend werd om het vooral niet te doen. In juni 

1887 begonnen met 31 leden en dan bij navraag van de Algemene Synodale Commissie in januari 

1889, 40 leden; dus in 1½ jaar tijd 9 leden erbij. Dit werd de komende 11 jaar anders, want dan 

lees ik in een ander boek, een soort lidmatenboek, over een opgave in september 1900, 269 leden 

waarvan er ook enkelen in Bergschenhoek woonachtig waren. In tegenstelling tot voorgaande 

tellingen zijn bij de laatste opgave natuurlijk ook de vrouwen en kinderen meegeteld. 

 

5 
Dolerend 

mdat het woord 'dolerend', zeker in de eerste tijd na de Afscheiding met enige regelmaat 

werd gebruikt, ben ik op zoek gegaan naar de betekenis van dat woord. Dat vond ik na nog al 

wat speurwerk in een oud boek over de kerkgeschiedenis. De betekenis luidt in letterlijke 

zin.’klagend over de beroving van haar kerkegoed’. Dit lijkt mij een goede verklaring van dat woord 

O 



 8 

want door een beslissing van de Hoge Raad in juni 1888 hadden de 'dolerenden' geen recht meer 

op gebouwen, goederen en fondsen.  

 Toen er dan voor de 'afgescheidenen' geen enkele mogelijkheid meer bestond om gebruik te 

kunnen maken voor de godsdienstoefeningen van de N.H. kerk, en er dus naar een andere locatie 

gezocht moest worden, was de oude remonstrantse kerk (hoewel dit niet wordt vermeld) eigenlijk 

direct al een goede mogelijkheid. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat er tussentijds ergens anders 

nog een locatie geweest kan zijn in Bleiswijk. Er is wel iets genoteerd over z.g. 'huisgezelschappen', 

die gehouden werden met name bij de weduwe J. Hoogenboezem met als onderwerp: "bespreking 

der heilige waarheden Gods naar den leiddraad van den Catechismus", zoals het in de notulen is 

samengevat, maar dit gaat maar om ’n enkele vermelding. 

Zo gaan de eerste paar jaar van De Gereformeerde Kerk (rustig) voorbij, althans daar lijkt het op, 

maar het was allemaal wel zwaar en moeilijk. Men lette heel erg op elkaar; binnen de kerkenraad 

werden 'de woorden gewogen en soms te licht bevonden'. Veel mensen waren arm en hadden af 

en toe een financiële ondersteuning van de diaconie nodig. Omdat zeker de eerste jaren de 

diaconiekas lang niet toereikend was om de nood, al was het dan ook maar in beperkte mate, te 

lenigen, moest er ook wel naar het burgerlijk armenfonds worden doorverwezen. Maar het kwam 

ook nogal eens voor dat een behoeftige broeder op de kerkenraadsvergadering verscheen om te 

vragen of de wekelijkse bijdrage nog iets verhoogd kon worden. En dit ging echt niet zomaar, want 

daar moest eerst weer het nodige onderzoek naar gedaan worden. Als ik dit lees krijg ik een 

onbehaaglijk gevoel en ik denk dan: ‘wat zal het voor die broeder een zware gang geweest zijn als 

de armoede je zo dwingt’. En bladerend in dat oude notulenboek kom ik het verslag tegen van een 

kerkenraadsvergadering waarvan ik u punt 2 van de agenda niet wil onthouden. Ik neem de tekst 

met het taalgebruik over, zoals het in die tijd in de notulen beschreven werd:  

Vrouw Lievaart, die ontboden was, verschijnt. Haar wordt ten laste gelegd, dat zij op den Dag des 
Heeren met een openbaar voertuig is op reis geweest. Zij bekent dit en geeft hiervoor zeer ongegronde 
redenen. Zij wordt vermaand over hare zonden tegen het 4de gebod. Daar zij de openbare 
Godsdienstoefeningen geregeld verzuimd, wordt zij hierover ernstig vermaand. Zij verklaart evenwel, 
doordien zij belast is met het verzorgen van een kind harer dochter, vooreerst nog niet in de kerk te 
kunnen komen. Uit alles wat zij bespreekt, blijkt nochtans duidelijk, dat haar de lust ontbreekt en zij 
meer uit onverschilligheid afwezig blijft. Na haar vertrek uit de vergadering wordt besloten haar 
voorlopig niet meer uit de diaconiekas te bedeelen. Met leedwezen moet de kerkenraad tot deze 
maatregel overgaan. 

 
Tot zover agendapunt 2. Wat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, maar het maakt wel 

helder hoe de situatie was in die tijd. 

 

Het gebeurde soms, zoals ook deze beschrijving aantoont dat men om een kwaad gerucht al op de 

kerkenraadsvergadering ontboden werd en dan werd de betreffende persoon vermaand met niet 

mis te verstane bewoordingen. De gekozen kerkenraadsleden van de Gereformeerde Kerk wilden 

precies en nauwgezet volgens de regels en het belijden van de 'nieuwe kerk' handelen en 

wandelen en eisten van iedereen een zuivere christelijke levenswandel. De controle op alles en 

iedereen was daarom groot, dat is ook wel enigszins begrijpelijk, want zij kwamen immers uit een 

kerk waar veel van het belijden werd los gelaten. Er was tenslotte een nieuw begin gemaakt en 

alles moest anders en beter. En de kerkenraad moest het de eerste jaren ook nog zonder een 

leidinggevende predikant doen; het ontbrak daardoor ook vaak aan theologische kennis.  

Dr. Geesink was zeker wel bereid gevonden om de eerste tijd als consulent de nodige hulp en 

praktische adviezen te geven. En na Dr. Geesink zijn er natuurlijk ook nog verschillende andere 
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consulenten uit de regio behulpzaam geweest, zo wordt ds. Van Veelo vaak genoemd, maar er 

moest ook veel, héél veel op eigen verantwoordelijkheid en inzicht gedaan worden. Er is echt niet 

veel voorstellingsvermogen nodig om, tussen de regels  van bijna elk genotuleerd verslag door, te 

lezen dat het met name voor de zes kerkenraadsleden een drukke en een zeer moeilijke tijd was. 

 

6 
Meester Mulder 

p de kerkenraadsvergadering van 28 juli 1888 werd een brief van meester Mulder 

voorgelezen, gericht aan de deputaten, om toegelaten te worden als 'oefenaar of wel 

leerend ouderling in de Classe'. Meester Mulder moet een toegenegen en integer persoon geweest 

zijn, want in deze vergadering wordt hem door de kerkenraad voor het bedanken ('voor een 

aanzoek van de gemeente des Heeren te Kamerik om zich te laten onderzoeken naar art: 8 der 

Dordtsche Kerkenorde en om dan na welslagen, als leeraar dier gemeente op te treden'), een 

jaarlijkse toelage van f 250,- toegekend met ingang van 1 juli 1888. Er was hem in een eerder 

gehouden vergadering ook al een gratificatie van f 50,- verleend voor het houden van het 

catechisatie onderwijs. 

 Meester Mulder was eigenlijk de spil waar alles om draaide 

in deze eerste jaren. Hoofdzakelijk op zondagmorgen hield hij 

een preek (‘s avonds was het meestal preeklezen), gaf veelal 

leiding aan de kerkenraadsvergaderingen en had ook enkele 

groepen (meisjes en jongens apart) in verschillende leeftijden 

onder zijn hoede voor catechetisch onderwijs en had nota bene 

ook nog een drukke baan als hoofdonderwijzer. De overige 

kerkenraadsleden zullen zich zeker gelukkig geprezen hebben 

met deze werklustige bekwame man, maar toch zou de 

waardering niet heel lang duren, zoals zal blijken, maar daar 

kom ik later nog wat uitgebreider op terug. Ik sprak eens 

iemand die jaren achtereen lid van een kerkenraad was 

geweest, waarbij hij de opmerking maakte ‘s avonds bijna 

nooit thuis te zijn geweest'. Dat was bij de eerste kerken-

raadsleden zeker niet anders want, wat te bedenken van elke 2 weken een 

kerkenraadsvergadering, waarvan nog al eens opgetekend werd dat 'het uur van samenzijn ver 

voorbij was'. En de viering van het Heilig Avondmaal, een gebeurtenis waar heel veel aan vooraf 

ging, want er moest een predikant gevonden worden, die de hele dag beschikbaar was, 

corresponderen ging alleen per brief. De verbinding van het openbaar vervoer was slecht. En alle 

lidmaten moesten van te voren thuis bezocht worden om te kunnen vaststellen dat er 'niets was 

overeenkomstig het aangaan aan den Heiligen Disch' zoals het Heilig Avondmaal in die tijd 

genoemd werd. 

 

Er moest ook veel tijd besteed worden aan het verkiezen van ambtsdragers die om de twee jaar 

aftredend waren, en door de kleine bezetting zich ook weer herkiesbaar konden / moesten stellen. 

En als er een gekozen lidmaat meende dat hij zomaar kon bedanken voor het ambt, werd hij 

verschillende malen door twee ouderlingen bezocht om zich nog te bezinnen en uiteindelijk op de 
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kerkenraadsvergadering ontboden om z’n weigering nader toe te lichten. 'De Classe' te Rotterdam 

(of classis zoals wij het nu noemen) moest ook door een of twee afgevaardigden met regelmaat 

bezocht worden, en hiervan moest natuurlijk ook weer nauwkeurig verslag worden gedaan. En de 

armoede (ik schreef het al eerder) bleef een steeds weer terugkerend groot probleem, in bijna alle 

verslagen wordt er melding van gemaakt. Er moest regelmatig met een intekenlijst langs de 

lidmaten gegaan worden om het tekort weer aangevuld te krijgen. 

 Zo las ik in één van de notulen dat besloten was om een gezin dat in 'groote armoede 

verkeerde' met een wekelijkse financiële bijdrage van f 1,50 te ondersteunen en een blinde zoon 

van de weduwe De Groot, f 0,50 cent per week te schenken. Even ter vergelijking, een 

landarbeider verdiende in die tijd wekelijks f 6,50 en de huishuur was gemiddeld f 1,50 per week 

en geen werk om welke reden dan ook was geen inkomen. Dus de mensen konden met de 

ondersteuning van de diaconie de huishuur betalen en de rest van de week moesten zij dan maar 

van de wind leven en in het gunstigste geval misschien nog met een heel kleine bijdrage uit het 

burgerarmenfonds. 

 

De kerkenraadsleden waren zeker oprecht overtuigd en bewust van hun verantwoordelijkheden 

en hadden er veel voor over om alles goed en naar behoren te laten verlopen. Maar een oud 

spreekwoord zegt: ‘Waar niets is, verliest zelfs de keizer zijn recht!’. Dat was hier in deze tijd wel 

schrijnend van toepassing. Een andere opvallende zaak in die jaren is, dat er voor vrouwen geen 

kiesrecht bestond, maar nog opvallender is eigenlijk dat ze op andere kerkelijke zaken ook 

helemaal geen invloed hadden. Hun rol in het kerkelijk leven was echt alleen maar beperkt tot een 

kerkgangster, die thuis ingeschakeld was bij de godsdienstige opvoeding van de kinderen. 

Gelijkstelling van man en vrouw werd beschouwd als strijdig met het christelijk geweten. En als er 

al over een vrouw gesproken werd was het alleen maar met de aanduiding, (de huisvrouw van die 

of die broeder). Maar wat zouden de vrouwen met hun specifieke eigenschappen een 

voortreffelijke schakel geweest zijn bij de problemen van toen, maar ja we moeten ons dan 

tegelijkertijd wel realiseren dat, daar nog heel wat over te doen zou zijn, het zou nog 64 jaar 

duren; pas in 1952 kregen de vrouwen het actieve kiesrecht in de Gereformeerde kerken. 

 

7 
Complexe zaken 

oed besturen maar ook veel vermanen vergden veel energie van de zeven kerkenraadsleden. 

Soms ging het om vloeken op de openbare weg, wat 'ter ore' gekomen was en waarbij de 

desbetreffende persoon zich moest verantwoorden. Dan had men op de zondag een dooplid naar 

de plaatselijke herberg zien gaan en hier moesten twee ouderlingen voor op pad om deze persoon 

aan te spreken op zijn ongeoorloofde gedrag. Het ging ook eens over een probleem dat met het 

betrappen op overspel te maken had en dit leverde vanzelfsprekend veel consternatie op in zo’n 

klein dorp wat Bleiswijk toen nog was. De pas ontstane kerk werd toch al door de omgeving met 

'argusogen' bekeken en dan dit schandaal, het kon bijna niet erger, en reken maar dat deze 

persoon 'zeer ernstig vermaand is'. Over de vrouw die wellicht ook bij het overspel betrokken was 

wordt vreemd genoeg niets anders vermeld dan alleen haar naam, maar de man werd onder de 

censuur gesteld, wat inhield dat hem de toegang tot de sacramenten ontzegd werd. En, volgens de 

beschrijving, ontroerd de kerkenraadskamer verliet, En dan was daar een broeder die de doop had 
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aangevraagd voor een kind van zijn dochter 'hetwelk in ontucht geboren was'. Toen die broeder 

aangaf zelf de verantwoording te nemen voor het kind en het ook zelf ten doop te houden, waren 

hierdoor bij de kerkenraad (na overleg met de consulent ds. A. van Veelo) alle bezwaren om het 

kind te laten dopen weggenomen.  

Er was ook nog een broeder die zijn kinderen naar de staatsschool (openbare school) liet gaan, ook 

dit was natuurlijk onaanvaardbaar en moest gepaard gaan met enig vermaan. Het ging ook dikwijls 

om het verzuimen tot het bijwonen van de openbare godsdienst oefeningen, een overtreding van 

het 4de gebod, wat heel zwaar werd aangerekend. Kerkgang behoorde onuitwisbaar bij de 

zondagsheiliging, daar was geen misverstand bij mogelijk. De vermaningen konden hierdoor soms 

wel heel heftig zijn. De kerkvisitatoren hebben de leden van de kerkenraad daarom ook wel eens 

'op de vingers getikt' en nadrukkelijk verzocht: om de 'ongehoorzamen' toch vooral ook met 

zachtmoedigheid te behandelen. En af en toe ging het om zaken die voor de kerkenraad te 

complex en schijnbaar onoplosbaar waren en die daarom beter aan het oordeel en vermaan van 

de kerkvisitatoren kon worden overgelaten. Zoals mij opviel in een notulenverslag van 7 juni 1891: 

een diaken geeft op zondagavond in zijn huis tijdens het uur van de openbare godsdienstoefening, 

leiding aan een jongelingsvereniging en zij kunnen dan natuurlijk niet in de kerk aanwezig zijn, wat 

ook weer te maken heeft met de zondagsheiliging. De kerkenraad maakte daar ernstig bezwaar 

tegen, maar de diaken ziet er zelf geen kwaad in en gaat hier toch mee door. Als hij na ernstig 

vermaan dan nog blijft volharden in zijn standpunt: 'moet hij omdat hij op 'de verkeerde weg is, het 

ambt van diaken neerleggen', aldus het oordeel van de visitatoren, waarna de diaken verklaart: 

'dat hij niet voornemens is aan het 'bevel' der visitatoren gehoor te geven!'. Er blijft dan eigenlijk 

niets anders over dan het probleem op te schuiven naar een volgende vergadering waar nogmaals 

gewezen wordt op het onaanvaardbare van zijn gedrag, waarna de diaken uiteindelijk de 

redelijkheid inziet 'en zijn mening laat varen'. De scriba schrijft soms na het oplossen van een 

probleem de woorden: 'De Heere make onze gangen en treden vast in Zijn Woord!'. 

 

En er komen ook zaken voor die weer een heel ander inzicht van de kerkenraad vragen, zoals 

beschreven is in een kerkenraadverslag van 10 april 1892. (Ik neem het verslag in zijn geheel over 

met het taalgebruik uit die tijd): 

'De broeders diakenen delen mede dat broeder L--, tijdens zijn ziekte, uit de diaconie kas ondersteuning 
heeft ontvangen. Dat voornoemde broeder hun had voorgesteld zijn woonhuis, belast met ene 
hypotheek ten bedrage van f 1400,- aan de diaconie ten geschenke te geven, onder voorwaarden, dat 
de diaconie hem zoo noodig, levenslang bedeelde en hij in zijn huis kon blijven wonen. Aan zijn zoon 
zou ook nog moeten uitgekeerd worden het bedrag van diens overleden moeder. Besloten wordt, dat 
ene commissie bestaande uit drie broeders, deze aangelegenheid nader met voornoemde broeder zou 
gaan bespreken.'  

Bij de eerstvolgende vergadering lezen we dan bij agendapunt 2. Het rapport van de commissie, 

die broeder L-- bezocht luidt: 'dat de zoon van voornoemde broeder L het eigendomsrecht op zijn 

vaders eigendom afstaat aan de diaconie der Gereformeerde Kerk alhier'. Met zes stemmen voor, 

en één onthouding wordt besloten het eigendom van broeder L-- over te nemen. Dan wordt deze 

kerkenraadsvergadering beëindigd met een afsluitende mededeling die luidt als volgt: 'na nog 

enkele zaken het welzijn der gemeente in het algemeen aangaande besproken te hebben wordt de 

vergadering met dankzegging gesloten'. Eind goed – al goed, gelukkig maar. 

 

Uit privacy overweging heb ik de namen en eventuele aanknopingspunten van de voorkomende 

personen en situaties in dit stukje achterwege gelaten. 



 12 

8 
Notulen 1892/1893 

n de notulen van 1892/1893 komt een aantal bijzondere gebeurtenissen in beeld. Het gaat o.a. 

ook over personen waarvan enkele nazaten in onze kerkelijke gemeente nog aanwezig zijn. 

(Met toestemming van beide families komen in dit schrijven een paar situaties voor.) Op 

2 december 1892 werd de opa van Piet Berkel bij herhaalde stemming door de kerkenraad voor 

het ambt van diaken gekozen. In de vergadering op 1 december 1893 wordt er, weer na herhaalde 

stemming, maar nu uit 2 dubbeltallen door de 'manslidmaten' een keuze gemaakt. Er waren 

hiervoor 34 broeders bijeen gekomen en broeder P. Berkel met 31 stemmen en broeder J. Mostert 

met 18 stemmen werden verkozen. Zij zijn op 11 januari 1894, samen met nog 2 ouderlingen door 

ds. J. Vonk uit Maassluis in het ambt bevestigd.  

 Het zou echter voor broeder P. Berkel van zeer korte duur zijn want na één kerkenraads-

vergadering bedankte hij al voor het ambt, en is dan op de drie eerst volgende kerken-

raadsvergaderingen niet meer aanwezig. Na herhaalde uitnodigingen om toch weer naar de 

vergaderingen te komen om een en ander nader te verklaren en te bespreken gebeurt dit pas op 

27 april. En dan blijkt dat er op die eerste vergadering al een meningsverschil was ontstaan tussen 

broeder Berkel en broeder Noordam die in deze periode de plaatsvervangende scriba was. Het 

probleem zelf wordt met weinig woorden beschreven maar het zou erom gaan dat de scriba 

gezegd had: ‘dat de predikanten van kerk A en kerk B hem niet allen even dierbaar waren’ (er werd 

toen nog over A-kerken en B-kerken gesproken). Het probleem kan niet uitgepraat worden, 

broeder Berkel blijft bij zijn besluit, maakt nog de opmerking dat hij: ‘geen medewerker wilde zijn 

om de zaken hier af te breken’ en verlaat de vergadering, later komen we hem toch weer tegen in 

de notulen maar dan als lid van 'de kerkelijke kas'. 

Ter verduidelijking: de A-kerken was de benaming van een deel van de Christelijk 

Gereformeerde Kerken (Afscheiding van 1834), die meegegaan zijn met de Doleantie (1886).  

De B-kerken zijn ontstaan na de Doleantie uit de N.H. kerk.  

 

Er was ook wel een belangrijk verschil in spiritualiteit tussen de beide kerken. Bij de A-kerken 

stond de persoonlijke vroomheid meer op de voorgrond. De B-kerken waren meer gericht op 

maatschappij en activisme. Beiden hadden een voorkeur voor eigen predikanten, opgeleid 

respectievelijk aan de Theologische Hoge School in Kampen, of aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Korte tijd later heeft er een zgn. 'ineensmelting' van beide kerken plaats gevonden 

en werd er in het vervolg over de Gereformeerde Kerken gesproken. 

 

In deze zelfde periode komt ook de opa van dhr. Ploeg in beeld. Hij laat een ouderling op de 

kerkenraadsvergadering van 23 juni 1893 vragen of hij zijn kind door ds. Tobi uit Haamstede (want 

daar kwamen zij oorspronkelijk vandaan) mocht laten dopen. De kerkenraad had hier tegen geen 

bezwaar en was bereid deze begeerte aan ds. Tobi schriftelijk kenbaar te maken. Het kind (een 

meisje) heeft helaas maar 14 dagen mogen leven. Dit tragische gebeuren is niet in de notulen 

opgeschreven, maar is mij door dhr. Ploeg zelf verteld. Het is verrassend te ontdekken dat er twee 

nazaten van mensen uit het verre verleden nog in ons midden zijn. Maar 1893 was ook in een heel 

ander opzicht een bijzonder jaar. Er heerste landelijk een grote droogte. Het is zelfs in de 

jaarboeken van het KNMI in De Bilt opgeschreven als een bijzondere gebeurtenis, (dit is 

I 
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opvraagbaar). Er was van maart tot in juli nauwelijks neerslag gevallen, er dreigde een ramp voor 

mens en dier.  

 Meester Mulder die toen de scriba was brengt het in de notulen zo onder woorden: 

''De felle droogte waarin kennelijk blijkt, dat den Heere Zijn heilig ongenoegen openbaart over de 
ongerechtigheden van de inwoners des lands, brengt den Kerkenraad tot het noodzakelijke besluit 
bidstonden te houden met de gemeente, om belijdenis te doen van schuld en den Heere te smeken het 
dorstige aardrijk te verkwikken met een milde regen. De eerste bidstond zal gehouden worden 
woensdag 7 juni e.k.''  
 

En dan de eerst volgende kerkenraadsvergadering op 23 juni schrijft meester Mulder; 

''Na dat drie weken achtereen, telkens eens per week een biduur is gehouden, heeft het den Heere naar 
Zijn grote barmhartigheid behaagd, de smeekingen Zijns volks te verhooren en het aardrijk te drenken 
door Zijne regendroppelen. Dies wordt het betamelijk gevoeld den Heere te erkennen en daartoe 
dinsdag 27 juni met de gemeente te vergaderen''.  
 

Tot zover een gedeelte van dit opvallende kerkenraadsverslag.  

 

Maar er deed zich in 1893 nog iets opmerkelijks voor, namelijk de kerkenraadsverslagen werden 

steeds korter van inhoud, soms maar enkele regels en er gaat zelfs een gedeelte van het jaar 

voorbij dat er niets genotuleerd wordt, terwijl er wel kerkenraadsvergaderingen zijn geweest.  

Dit verklaart ook meteen waarom het tragische gebeuren van het dochtertje van broeder Ploeg 

niet in de notulen voor komt. De leden van de kerkenraad hadden de onderlinge afspraak 

gemaakt, elkaar te vervangen in de diverse functies bij een eventuele afwezigheid en dat is 

merkbaar aan de manier van notuleren voor wat betreft gedetailleerdheid, maar alleen korte 

feitelijkheden, en soms slechts alleen een datum verwijzend naar de volgende vergadering komt 

alleen in dit jaar voor. Bij aandachtig lezen van de notulen zijn er tussen de regels door mogelijk 

wel enkele aanwijzingen voor te vinden, maar de echte oorzaak hiervan heb ik niet kunnen 

achterhalen, maar bijzonder is het wel. 

 

9 
Proceskosten 

o’n zes jaar na het ontstaan van de Gereformeerde Kerk komen er een aantal zaken aan de 

orde die bij het lezen van de notulen steeds weer voor verassingen zorgen. Dat maakt het 

voor mij interessant en dat hoop ik voor u die dit leest ook. Ik las eens de uitspraak van iemand die 

schreef: ''Het voelt als bevoorrecht om te lezen wat mensen ten diepste bewoog'', en zo ervaar ik 

het ook.  

 

Zoals ik al eerder schreef in één van de voorgaande stukjes over het rechtsgeding wat tot aan de 

Hoge Raad gevoerd was om nog aanspraak te kunnen maken op de kerkelijke goederen e.d., 

kwam ik later nog in een verslag het woord 'proceskosten' tegen. Nu blijkt die term maar een paar 

keer voor te komen in de verslagen, (echter zonder nadere omschrijving) en dat prikkelde een 

beetje mijn nieuwsgierigheid, dus ben ik nog weer eens gaan zoeken in de kerkgeschiedenis, (soms 

ontkom je er niet aan om over de grenzen van Bleiswijk heen, wat nadere opheldering te 

verkrijgen) en dan blijkt dat het totale rechtsgeding, (kosten van rechtbank en advocaten) de 

Gereformeerde Kerken meer dan f 50.000.- heeft gekost. 

Z 
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Dit voor die tijd zeker enorme bedrag moest door de gezamenlijke Gereformeerde Kerken 

opgebracht worden en Bleiswijk ontkwam daar natuurlijk ook niet aan. Hiervoor moest de 

Gereformeerde kerk in Bleiswijk f 30.- per jaar bijdragen, waarvoor extra gecollecteerd moest 

worden. Dat bedrag lijkt mee te vallen maar het moest bij elkaar gesprokkeld worden voor het 

merendeel met centen, dubbeltjes en enkele kwartjes. Hoe die berekening tot stand kwam wordt 

niet beschreven, maar dat zal denkelijk per aantal lidmaten berekend zijn, in de vorm van een 

hoofdelijke omslag. Het is in dit verband misschien nog goed om te vermelden dat landelijk veel 

mensen uit het onderwijs (mensen uit de midden en hogere inkomens) zich bij de dolerende kerk 

hadden aangesloten en juist ook zij hebben zich bijzonder grote offers moeten getroosten om dit 

enorme bedrag op te brengen. Maar dit even terzijde. 

 

Het preeklezen ‘s avonds, meestal uit catechismus predikatiën van wijlen ds. Smijtegelt, (ouderen 

hebben mij wel eens verteld dat dit zeer taaie kost was) werd af en toe afgewisseld met een 

preekbeurt door een predikant uit de classis, maar hier waren natuurlijk ook traktement en 

reiskosten aan verbonden. Op aanvragen van buiten (bedelbrieven) van kerkelijke gemeenten in 

de lande die er financieel nog slechter voor stonden, werd meestal afwijzend gereageerd met de 

mededeling dat de kas een nadelig saldo vertoonde. De huur van de kerk was een steeds weer 

terugkerende kostenpost. En zo waren er nog een aantal zaken die er voor zorgden dat de positie 

van de kerkelijke kas er bepaald niet beter op werd. De inkomsten stonden niet in verhouding met 

de uitgaven. Al moeten we daarbij wel opmerken dat het ledental wel een stijgende lijn vertoonde 

maar toch nog relatief klein was en dat had natuurlijk betrekking op de inkomsten. Er is daarom 

ook wel eens opgeschreven dat 'staande de kerkenraadsvergadering' het kastekort door middel 

van een intekenlijst, door de leden van de kerkenraad voor een bijdrage getekend werd. Ik kwam 

eens een verdeling van de kerkelijke uitgaven tegen die verder geen uitleg nodig had. In kas zijnde 

het bedrag van f 11,33 te verdelen als volgt, voor de proceskosten f 6,33 en voor de noodlijdende 

kerken f 5,- . 

 

In die jaren fungeerde de kerkenraad ook wel eens als een soort adviescollege zoals bijvoorbeeld 

in de hieronder beschreven 'zaken'. 

De postbode J. Buitenhuis, in de vergadering binnen gelaten, leest een rekest voor gericht aan de 
minister van Handel Nijverheid en Waterstaat met de bede om op ‘s Heeren dag het bestellen van 
brieven te staken. Hij verzoekt de medewerking des kerkenraads die hem volgaarne wordt toegezegd. 

Het is heel aannemelijk dat de minister daar negatief op gereageerd heeft en broeder Buitenhuis 

zal zeker nog lang op zondag de post hebben besteld, want het bestellen van poststukken op 

zondag werd pas in 1925 officieel landelijk afgeschaft dus ruim 30 jaar later.  

En dan tot slot nog de volgende zaak: 

Een broeder verzoekt binnen gelaten te worden. Hij reikt een schrijven over: bevattende de mededeling 
dat de dochters van broeder Str-- de christelijke zangvereniging waarvan hij directeur is hebben 
verlaten en zich hebben aangemeld bij een zangvereniging wier directeur Roomsch is! 
 

De liederen van de betreffende zangvereniging zijn onderzocht en daar viel kennelijk niet veel op 

aan te merken want daar is het verder ook bij gebleven.  

 Wij, mensen van deze tijd zouden wellicht om dergelijke situaties glimlachend onze schouders 

hebben opgehaald, maar toen keek men toch blijkbaar heel anders tegen de dingen en het leven 

aan. Veel mensen van toen waren eenvoudig en soms te bescheiden en lang niet mondig genoeg 

om de vele vaak simpele zaken zelf te regelen. 
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10 
Arminiaansche gevoelens 

mdat het aantal broeders die de kerkenraad konden vertegenwoordigen heel beperkt was, -

het ging steeds maar om 6 of 7 broeders, die om de twee jaar aftredend waren en zich ook 

weer herkiesbaar moesten stellen- werd de kerkenraad over een zeer lange periode 

vertegenwoordigd door dezelfde mensen. En dan blijkt dat bepaalde meningen en gevoelens 

kunnen gaan domineren, waardoor er een verwijdering in de gelederen kan ontstaan. Waar-

schijnlijk ook o.a. hierdoor ontstond er een verschil van inzicht en beleving in een theologische 

opvatting van 2 ouderlingen en de overige kerkenraadsleden. We lezen dan in de notulen van een 

buitengewone vergadering: 

‘Deze vergadering stemde tot hartelijke droefheid en gaf stof tot bittere treurigheid. De broeders J. N--- 
en D. van T--- hadden in de loop dezes week een schrijven aan de kerkenraad gezonden waarin zij 
berichtten dat zij ophielden leden der kerkenraad te zijn. De reden hiervan lag in een verschil met de 
overigen kerkenraadsleden omtrent de opvatting en de toepassing van de leer des Doops. Na de 
broeders voornoemd gewezen te hebben op het zondige en onschriftuurlijke van hun besluit om uit het 
ambt te treden, en hen verzocht te hebben op hun besluit terug te komen en na onderscheidene 
ernstige besprekingen, verklaarden zij evenwel in hun besluit te blijven volharden en de gemeente 
voortaan niet meer te dienen. Met droefheid was de kerkenraad genoodzaakt hun ontslag te 
aanvaarden’.  
 

Wat het verschil van opvatting en toepassing 'van de leer des Doops' voor 

deze twee ambtsdragers met de andere kerkenraadsleden precies inhield 

en hoe ver dit ging, heb ik niet kunnen achterhalen want daar wordt 

verder weinig over geschreven. Maar zij werden ook nog eens 

beschuldigd van 'Arminiaansche en verderfelijke gevoelens te zijn 

toegedaan!’ Hierdoor wordt duidelijk dat deze 

gevoelens gebaseerd waren op de leer en het 

gedachtegoed van Arminius. Om die 

beschuldiging te kunnen begrijpen moeten we 

even terug in de tijd naar het begin van de 17de 

eeuw. Er was toen een theologisch leerconflict 

ontstaan over o.a. uitverkiezing en het gezag van de belijdenisgeschriften 

tussen de twee Leidse hoogleraren Franciscus Gomarus (volgelingen van 

deze leer werden contra-remonstranten of preciezen genoemd) en 

Jacobus Arminius (volgelingen hiervan werden remonstranten of 

rekkelijken genoemd). De leer van Arminius houdt kort samengevat in dat 

de mens een vrije wil heeft om God te zoeken, dus eigen verantwoordelijkheid in de relatie tot 

God. De leer van Gomarus is meer gebaseerd op de uitverkiezing door God. De gereformeerden 

voelden verwantschap met de leer en het gedachtegoed van Gomarus) en daarom werden deze 

gevoelens van de twee ouderlingen in welke vorm dan ook binnen de kerkenraad niet getolereerd. 

Jacobus Arminius was immers een vrijzinnige theoloog en o.a. hierdoor was ook de Doleantie 

ontstaan. Dus alles wat maar enigszins in die richting wees was 'uit den boze'. 

 

O 

JACOBUS ARMINIUS 

FRANCISCUS GOMARUS 
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Het zou te ver voeren om hierover in dit stukje dieper in te gaan. Maar die beschuldiging tegen de 

twee ambtsdragers dat zij 'Arminiaansche en verderfelijke gevoelens waren toegedaan', stond dus 

haaks op de leer en het gedachtegoed van Gomarus. Het was daarom nogal een forse 

beschuldiging; er voor hun, begrijpelijkerwijs, reden genoeg om geen lid meer van de kerkenraad 

te willen/kunnen zijn. Zij konden als zodanig niet meer functioneren en het probleem was voor de 

kerkenraad te groot geworden om er zelf een goede oplossing voor te vinden. Daardoor was het 

een slepend conflict geworden want het zou wel tien maanden duren voordat samen met de 

kerkvisitatoren het een en ander besproken kon worden. Er was zelfs gevraagd of het mogelijk zou 

zijn om de beide broeders onder de eerste trap der censuur te stellen, waarvan het gevolg zou zijn 

dat zij van het Avondmaal des Heeren geweerd konden worden. Het kon dan ook niet anders dan, 

dat er samen met de visitatoren een uitweg gezocht moest worden in deze moeilijke situatie 

waarin de kerkenraad terecht was gekomen.  

 

Waarop tenslotte door één van de visitatoren bij monde van ds. Mulder uit Maassluis het vol-

gende werd gezegd: 

‘Dat onze voorvaderen zeer voorzichtig zijn geweest in het opleggen der censuur uit dien hoofde, dat 
iemand wel Arminiaansche gevoelens kan zijn toegedaan, zonder daarom een Arminiaan te zijn en dat 
bij gevolg de censuur niet dadelijk kan en mag worden toe gepast op enkele afwijkende gevoelens, 
indien overigens handel en wandel onberispelijk zijn!’ 
 

Door deze fijnzinnige manier van benaderen wist men het conflict op te lossen en konden de 

broeders gelukkig weer met elkaar door één deur. Dat hier wijze en vooral verzoenende woorden 

voor beide partijen gesproken zijn, blijkt uit het feit dat na enige tijd de beide broeders weer in de 

kerkenraad aanwezig waren en één ervan zelfs het voorzitterschap op zich genomen had. En zo 

was er aan een langslepend en moeilijk theologisch conflict binnen de kerkenraad een goed einde 

gekomen. 

 

11 
Tegenstellingen en meningsverschillen 

e wil bij de kerkenraad om een vaste predikant te gaan beroepen werd steeds duidelijker, 

ook vanuit de kerkelijke gemeente werd de druk opgevoerd, zelfs de kerkvisitatoren drongen 

er met regelmaat op aan. Maar meester Mulder die als oefenaar o.a. de godsdienstoefeningen 

leidde moest dan van zijn functie ontheven worden, waar hij ogenschijnlijk geen moeite mee had. 

Hij was zelfs bereid om in te vallen als hij daarvoor door de kerkenraad verzocht zou worden. Maar 

al snel komen er toch wat theologische meningsverschillen aan de orde tussen hem en de andere 

broeders, vooral ook vanwege het feit dat de kerkenraad een kandidaat uit Rotterdam had 

uitgenodigd om het Woord te laten bedienen, om daar dan later mogelijk een beroep op uit te 

brengen. Een kandidaat waarover meester Mulder de opmerking gemaakt zou hebben: ''dat zijn 

stellingen en leer te licht en te oppervlakkig waren en hiervoor zijn kinderen gewaarschuwd had 

om niet naar de kerk te gaan!'' Een opmerking die door de één werd aangedikt en door de ander 

weer wat werd afgezwakt binnen de kerkenraad. Kortom het werd hem in ieder geval niet in dank 

afgenomen. En waarvoor hij tenslotte zelfs voor de kerkenraad moest komen, waar hij boos 

verklaarde: ‘hier niet voor de rechtbank te verschijnen!’ en verliet toen de vergadering. Dit 

gebeurde op de kerkenraadsvergadering van 7 september 1895.  

D 
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 Natuurlijk zijn er in het verleden wel meerdere tegenstellingen en meningsverschillen geweest 

met de andere leden van de kerkenraad en misschien was Mulder wel een beetje 'te star en te 

strak in de leer'. Maar het ging soms ook over bestuurlijke zaken waarbij zijn mening zeker ook 

door anderen werd gedeeld. Zo was men op 15 juni 1894 overgaan op openbare 

kerkenraadsvergaderingen, men vond toen dat ieder lid van de kerkelijke gemeente het recht had 

om bij de kerkenraadsvergaderingen aanwezig te zijn, waar 

Mulder heel erg op tegen was, want dan moest er bij tucht en 

censuur zaken (die ook nog al eens aan de orde kwamen) toch 

weer apart vergaderd worden en dan kon men bij voorbaat al 

vermoeden dat er iets niet goed was met iemand uit de 

gemeente. Openbare kerkenraadsvergaderingen zouden 

daarom alleen maar voor onrust zorgen vond Mulder. Ook de 

kerkvisitatoren vonden het geen goed plan en Mulder wist zich 

daardoor gesteund.  

Hij was het ook niet altijd eens met de leer van Abraham 

Kuyper. Zo heeft hij wel eens gezegd: ''hem niet blindelings in 

alles te willen volgen'' bijvoorbeeld over ''de veronderstelde 

wedergeboorte'', een moeilijke diepgaande theologische 

gedachte van prof. Kuyper over de Heilige Doop, waar in die tijd veel over te doen was. Het was 

een gedachte/leer in een tijd toen de kindersterfte nog heel hoog was, 60% van de kinderen 

bereikten niet de volwassen leeftijd, of zoals Kuyper het omschreef (''hebben niet de strijd des 

levens gekend''). Kuyper was voor veel gereformeerden de charismatische kerkleider maar ook 

lang niet iedereen was het eens met sommige van zijn leerstelligheden. De synode heeft dan ook 

veel over 'de veronderstelde wedergeboorte' vergaderd maar ook hier kon men niet tot een 

eensluidend oordeel komen. Velen vonden en vinden het zelfs een onbijbelse gedachte. (Denk 

hierbij aan de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op art. 31.) En o.a. daarom was Mulder het ook niet altijd eens 

met de pas afgestudeerde predikanten die van de Vrije Universiteit kwamen, dus onder invloed 

van prof. Kuyper waren opgeleid. Mulder heeft wel eens gezegd: ''Ze (de pas afgestudeerde 

leraren) die afkwamen van de Vrije Universiteit zijn nog niet goed,----- maar ze konden het 

worden!''. 

 

En zo ontstond er geleidelijk aan een verwijdering of misschien moet je zeggen een vervreemding 

tussen hem en de andere kerkenraadsleden, waarbij hij op een gegeven moment de mededeling 

deed: ''niet meer op de kerkenraadsvergaderingen te zullen verschijnen''! Meester Mulder is voor 

mij tijdens het schrijven van deze stukjes, omdat zijn naam zo veel voorkomt in de notulen, een 

hoofdpersoon geworden en daarom ging ik op zoek naar hoe het verder met hem is gegaan. En 

dan blijkt dat er in vier jaar tijd niets meer van Mulder in de notulen is opgeschreven, behalve dan 

de aantekeningen afwezig broeder Mulder en dat hij gezegd had: ''mijn besluit om niet meer te 

komen staat zo vast als de Wet van Meden en Perzen, dat hij daartoe volgens de Schrift vrijheid 

gevoelde en dat hij door broeder( N---) niet langer gedreind (gekweld) wilde worden!''. Ondanks 

het feit dat hij vele malen met grote vasthoudendheid door de leden van de kerkenraad werd 

bezocht om hem toch vooral te bewegen om op zijn beslissing terug te komen, was hij daartoe 

niet meer bereid. Totdat er op 14 juli 1899 in de notulen opgetekend werd dat de attestatie was 
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opgevraagd van Jacob Mulder, zijn vrouw Jannetje Mulder Beyer en Christina Gerredina Mulder, 

wegens verhuizing naar Arnhem.  

 

Het is eigenlijk een verdrietig bericht en een wrang afscheid van een man die acht jaar lang met 

zoveel inzet, (laten we het allemaal nog maar eens een keer opnoemen) als lerend ouderling ook 

preekdiensten moest verzorgen, voorzitter van de kerkenraad, als scriba en om nog maar niet te 

spreken over de vele malen als afgevaardigde het bezoeken van de classis in Rotterdam, 

catechisatie onderwijs en nog zoveel meer, eigenlijk teveel om op te noemen. Ik heb gezocht en 

een beetje gehoopt of er later toch nog op de een of andere manier contact geweest zou kunnen 

zijn met Bleiswijk, maar die moeite was tevergeefs. Je kunt je dan niet anders voorstellen dan, dat 

de familie Mulder verbitterd en misschien wel met veel verdriet uit Bleiswijk is vertrokken. Het is 

triest te moeten constateren dat mensen waarschijnlijk met de beste bedoelingen elkaar soms zo 

kunnen beschadigen dat er blijkbaar geen weg meer terug is. Maar hoe dan ook, er past hier 

alleen maar een postume dankbetuiging aan meester Mulder, voor het vele werk en het grote 

aandeel wat hij heeft gehad bij het tot stand komen van de Gereformeerde Kerk in Bleiswijk. 

 

12 
Het eerste uitgebrachte beroep 

et is 1 mei 1896, de kerkelijke gemeente groeit gestaag, de behoefte aan een vaste predikant 

werd daardoor steeds groter en het lijkt bijna nergens anders meer over te gaan, het 

beroepingswerk moest dan ook maar beginnen. Er was trouwens ook al in een eerder stadium, 

namelijk in 1894 geprobeerd om samen met de Gereformeerde Kerk van Berkel en Rodenrijs een 

predikant te beroepen maar dit was door de kerkenraad aldaar afgewezen. Men vond ondermeer 

de afstand tussen de beide gemeenten te groot voor het goed functioneren van een predikant, en 

een belangrijke vraag daarbij was ook nog waar de predikant dan eventueel zou moeten wonen. 

Bovendien vond men dat met de inmiddels toegezegde financiële hulp van de Classis Rotterdam 

van f 200,- per jaar, wat zowel voor Bleiswijk als voor Berkel zou gelden, de mogelijkheid aanwezig 

was dat beide kerkelijke gemeenten apart een herder en leraar konden onderhouden. De 

consulent ds. Van Veelo had de kerkenraad geadviseerd om van tevoren na te gaan of het 

benodigde traktement door de gemeente wel opgebracht kon worden, en hen gewezen op hun 

grote verantwoordelijkheid in deze. Dit moest via een aan alle lidmaten verstuurde circulaire 

duidelijk worden. Maar van de 70 verstuurde biljetten werden er 39 niet ingevuld.  

 Waaruit blijkt dat minstens de helft van de kerkleden de financiële consequenties voor een 

vaste predikant niet goed had overzien. Hier moest dus nog flink aan gewerkt worden. Bij elke 

kerkenraadsvergadering werd het een belangrijk onderwerp van bespreking en men begint 

allereerst voorbereidingen te treffen voor het huren van een goede woongelegenheid voor de 

toekomstige dominee. De voorkeur hiervoor was uit gegaan naar een huis met grote tuin uit een 

erfgoed van dhr. Van Leeuwen. Aan de grote tuin die volgens de scriba nog al in verwaarloosde 

staat verkeerde moest daarom eerst nog wel het een en ander gebeuren zoals spitten, 

aardappelen poten en bomen snoeien en dit alles onder het opzicht van broeder Van der Kraats. 

Het gras van de grote tuin werd nog verpacht aan J. Mostert voor de som van f 25,-. De huur zou 

f 3,50 per week gaan bedragen met een optie van f 200,- per jaar. Het wordt allemaal uitgebreid in 

de notulen vermeld. Men ging voortvarend en met vooruitziende blik te werk want er zou immers 

H 
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een nieuw tijdperk aanbreken. Het traktement voor de eventuele te beroepen predikant was door 

de kerkenraad vastgesteld op duizend gulden per jaar en vrij van de eerste twee grondslagen der 

personele belasting. Korte tijd later is ook nog besloten dat de predikant de pastorie vrij van huur 

zou kunnen bewonen.  

 Er werden verschillende kandidaten als dubbeltal voorgesteld om eventueel te komen 

'proefpreken'. Eén daarvan was de kandidaat Van Meijnen uit Groningen. Voordat het beroep op 

hem werd uitgebracht, was de consulent dominee Van Veelo naar Bleiswijk gekomen om vooraf 

met de gemeente een uur van gebed te houden. De beroepingsbrief werd samen met ds. Van 

Veelo opgesteld en verstuurd. De verwachtingen waren hoog gespannen. De teleurstelling was 

dan ook groot toen het bericht kwam, dat kandidaat van Meijnen het beroep toch niet in 

overweging wilde nemen. (Dit zou ook voor wat het verdere beroepingswerk betreft zeker niet de 

enige teleurstelling zijn.) Kort hierop was er, ook weer na een ure des gebeds, een beroep 

uitgebracht op kandidaat C. Oranje uit Middelburg, maar dit beroep werd ongeldig verklaard 

omdat, geheel tegen de regels in, de beroepingsbrief verstuurd was voordat dhr. Oranje het zgn. 

peremptoir (laatste) examen voor de classis van Middelburg had afgelegd. Veertien dagen later is 

er opnieuw een beroepingsbrief verstuurd naar kandidaat Oranje en hij is hier ook op een middag 

voor kennismaking geweest. Maar inmiddels was er door de Gereformeerde Kerk van Berkel en 

Rodenrijs per telegram ook een beroep op hem uitgebracht en dit beroep heeft hij ook 

aangenomen. Was hier soms sprake van een beetje rivaliteit tussen de beide kerkelijke 

gemeenten? Het zou zo maar kunnen. Een predikant per telegram beroepen was en is hoogst 

ongebruikelijk. De beide burgerlijke gemeenten hadden toen nogal wat overeenkomsten, zoals 

een sterk agrarische inslag en het aantal inwoners van de beide gemeenten kwam ook aardig 

overeen. De kerkelijke gemeente van Bleiswijk was wel groter (de Doleantie heeft in Bleiswijk 

enkele jaren eerder plaats gevonden). Er was dan blijkbaar toch iets anders waardoor Berkel en 

Rodenrijs voor kandidaat Oranje aantrekkelijker was. Maar we kunnen hier natuurlijk alleen maar 

naar gissen.  

 

Zolang er nog geen vaste predikant gevonden was werd de pastorie verhuurd aan een gezin uit de 

gemeente, wat overigens niet zo lang zou gaan duren want nog geen jaar later werd er door de 

kerkenraad met obligaties van vier aandeelhouders een huis tot pastorie aangekocht voor de 

totale som van f 2.605,45. Dit huis zal bij nader inzien toch niet helemaal aan de criteria voor een 

pastorie hebben voldaan, want er is zelfs nog een prijsopgave gevraagd om het huis eventueel te 

slopen en weer opnieuw op te bouwen. Maar door de geraamde kosten, dat zou ongeveer f 2800,- 

gaan bedragen, is er vanaf gezien en werd het nodige door herstelwerkzaamheden, wat ± f 500,- 

ging kosten, in orde gemaakt. Alles bij elkaar voor die tijd toch grote bedragen,  wat alleen met de 

hulp van zeer betrokken particuliere geldschieters gerealiseerd kon worden en wat op dat 

moment wel aantrekkelijk leek, maar of dit achteraf gezien ook een goede zaak was, moet nog 

maar blijken. Later kom ik hier nog wat uitgebreider op terug. Men was er waarschijnlijk toch van 

overtuigd dat een eigen pastorie niet alleen voor de kerkelijke gemeente, maar zeker ook van 

groot belang zou kunnen zijn voor een te beroepen predikant. De kerkvisitatoren die met grote 

regelmaat op bezoek kwamen waren toch niet erg tevreden en hadden steeds meer kritiek op de 

gang van zaken. Zo werd o.a. het Heilig Avondmaal zeer onregelmatig gevierd, waar de visitatoren 

veel bezwaar bij hadden. Het lijkt er op dat men niet meer bij machte was om de gemeente goed 

te besturen. Je zou kunnen zeggen dat de fut er een beetje uit was en dat de eerste negen jaar 
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zonder een vaste predikant, met alle gevolgen en problemen van dien, zijn tol ging eisen en dat nu 

alle energie nodig was voor alles wat er kwam kijken bij het beroepen van een predikant.  

 

13 
De eerste predikant 

e schrijven 1897. Ds. Oranje uit Berkel en Rodenrijs is intussen bereid gevonden om, zolang 

er nog geen predikant beschikbaar was, voor het catechisatie-onderwijs naar Bleiswijk te 

komen, maar moet dan wel door vier kerkenraadsleden om beurten per rijtuig (zeer waarschijnlijk 

een koets met paard) worden gehaald en weer thuis gebracht. 

 Het beroepingswerk is in volle gang. Inmiddels zijn de eerste teleurstellingen vanwege het 

bedanken van de te beroepen predikanten en kandidaten verwerkt, maar het einde hiervan was 

nog lang niet in zicht. Er werden steeds weer tweetallen gesteld (en soms wel drietallen) en steeds 

moest er maar weer een keuze worden gemaakt, biduren werden gehouden maar het mocht 

allemaal niet baten, het bedanken of niet in overweging willen nemen van een eventueel beroep 

volgden elkaar maar op en dat zou zo doorgaan tot 28 juni 1898. 

 Tot zover een kort overzicht van heel veel inspanning zonder resultaat. En dan eindelijk …… en 

menigeen zal een zucht van verlichting geslaakt hebben, toen bekend werd dat het beroep 

uitgebracht op ds. C. Hoek uit het plaatsje Schettens (een oud terpdorp in de gemeente 

Wonseradeel in Friesland) was aangenomen. Ds. Hoek was van te voren al een keer in Bleiswijk 

geweest voor kennismaking en de gesprekken met de kerkenraad waren toen volgens het verslag 

van de scriba heel hartelijk en positief verlopen. De vooruitzichten waren hoopvol, dus blijdschap 

alom. 

 Er was inmiddels ook al een verhuizer in Bolsward benaderd en afgesproken dat de inboedel 

van ds. Hoek voor het bedrag van f 130,- naar Bleiswijk gebracht zou worden. Hoe groot zal de 

teleurstelling geweest zijn toen op 15 juli het bericht van mevr. Hoek kwam dat haar man ernstig 

ziek was en daarbij de kerkenraad verzocht: ''Om voor hem in het openbaar gebed de Naam des 

Heeren aan te roepen om herstel van het krankbed''. Kort daarop zijn er door twee leden van de 

kerkenraad een bezoek gebracht aan het ziekbed van ds. Hoek in Schettens. Men heeft nog 

geïnformeerd hoe lang het zou gaan duren voordat ds. Hoek naar Bleiswijk zou kunnen komen en 

volgens de behandelend arts aldaar zouden er 3 à 4 weken mee gemoeid zijn. Maar de ziekte 

bleek veel ernstiger, want op 23 maart 1899 kwam het droevige bericht dat ds. Hoek was 

overleden. En zo was de kerkenraad voor wat het beroepingwerk betreft weer helemaal terug bij 

af. Het veel tijd eisende werk met al zijn voorbereidingen waar men nu al 2½ jaar mee bezig was, 

moest weer opnieuw worden hervat. (Misschien wel met de moed der wanhoop.) De scriba 

schrijft naar aanleiding van deze droevige gebeurtenis: ‘de Heere doe wat goed is in Zijn ogen en 

doe ons in Zijn wil berusten''. 

 

Opnieuw werden er tweetallen van predikanten en kandidaten gesteld en opnieuw moesten de 

stemgerechtigde leden weer worden opgetrommeld om een predikant uit te kiezen waar een 

beroep op uit gebracht kon worden. Het zou deze keer gaan tussen ds. H. van Dijk uit Zwammer-

dam en ds. H.R. Nieborg uit Witmarsum. Het was inmiddels zondag 23 juli en de opgekomen 

stemgerechtigde leden spraken met een overgrote meerderheid hun voorkeur uit voor ds. 

Nieborg. (Witmarsum is ook een dorp in de gemeente Wonseradeel, de beide predikanten ds. 

W 
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Hoek en ds. Nieborg zullen elkaar ook vanuit de classis Bolsward zeker goed hebben gekend, maar 

dit even terzijde). De beroepingsbrief werd opgesteld met het aangeboden traktement van f 

1000,- per jaar en door de consulent en de voltallige kerkenraad ondertekend en opgestuurd naar 

ds. Nieborg. Op 28 juli schrijft ds. Nieborg de beroepingsbrief te hebben ontvangen en stelt voor 

om op maandag 7 augustus ‘s avonds om 7 uur naar Bleiswijk te zullen komen om voor de 

bediening van het Woord op te treden en om daarna met de kerkenraad te vergaderen en een en 

ander nader te bespreken. 

 In deze bespreking geeft ds. Nieborg ondermeer aan dat het geboden traktement van f 1000,- 

per jaar niet toereikend is voor het levensonderhoud en verzoekt de kerkenraad om na te gaan of 

het mogelijk is om dit nog te verhogen. Ds. Nieborg gaat in afwachting terug naar Witmarsum en 

de kerkenraad gaat zich in de eerstvolgende vergadering beraden of de verhoging van het 

traktement inderdaad nog realiseerbaar is. Na enig onderzoek blijkt dat de verhoging van f 1000,- 

naar f 1100,- een op te brengen mogelijkheid is. Dan wordt dit bericht, maar nu met een 

aanbieding van de verhoging naar f 1100,- te voldoen in 12 maandelijkse uitbetalingen en vrije 

bewoning van de pastorie en vrij van de eerste twee grondslagen der personele belasting, op 

12 augustus verzonden naar ds. Nieborg in Witmarsum. 

 Dit bericht wordt door ds. Nieborg beantwoord met een brief waarin hij te kennen geeft het 

beroep naar Bleiswijk niet te zullen aannemen, welke werd voorgelezen op de 

kerkenraadsvergadering van 23 augustus. Dat was dan de zoveelste tegenvaller, maar toch geven 

de broeders zich nog niet gewonnen, want op dezelfde vergadering wordt besloten om ds. 

Nieborg voor de tweede maal te beroepen. En dan komt op 22 september, bijna een maand later, 

het bericht van ds. Nieborg dat hij met vrijmoedigheid het beroep naar Bleiswijk heeft 

aangenomen. Als je dit leest komt onwillekeurig de vraag boven; wat heeft deze dominee dan toch 

bewogen om zonder andere of betere voorstellen van Bleiswijk, het beroep voor de 2de keer op 

hem uitgebracht, wel aan te nemen; was dat misschien toch de vasthoudendheid van de 

kerkenraad? We zullen het nooit te weten komen! Hoe het ook zei, de scriba schrijft: ''het bericht 

werd door de broeders met blijdschap vernomen en daarvoor de Naam des Heeren erkend''. De 

Gereformeerde Kerk van Bleiswijk heeft nu, 12½ jaar na het ontstaan van de Doleantie een eigen 

Herder en Leraar.  

 

14 
Bediening aanvaard 

n dan is het zondag 29 oktober 1899. Een memorabele dag. Wat zullen de gemeenteleden 

naar deze dag hebben uitgezien want in de morgendienst is de eerste predikant van de 

Gereformeerde Kerk van Bleiswijk ds. H.R. Nieborg bevestigd door de consulent ds. A. Van Veelo, 

predikant te Rotterdam. De indringende tekst voor deze dienst was door ds. Van Veelo gekozen uit 

2 Timótheüs 4: 2a. (''Verkondig het Woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen!'') De scriba 

schrijft: ‘De bevestigde aanvaardde des namiddags zijne Bediening onder ons met een Leerrede 

over Jesaja 2: 5’ (''Och Israël, laten wij wandelen in het licht van den Heere en Zijn wetten 

gehoorzamen''.) Het zal ongetwijfeld een feestelijke zondag zijn geweest, en voor de zeven 

kerkenraadsleden een grote zorg minder toen er nu eindelijk een eigen predikant in hun midden 

was om de gemeente te dienen en te adviseren bij de zorgen en de soms moeilijke theologische 

vraagstukken. Deze konden nu op een deskundige en betere manier worden opgelost. 

E 
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En zorgen en problemen waren er zeker, daar werd ds. Nieborg al heel snel mee geconfronteerd. 

Ook het afgelopen beroepingswerk zorgde nog voor een nare nasleep. De scriba schrijft hierover: 

‘Er was bericht ontvangen van de Classis Bolsward met het verzoek om f 375,- te betalen aan de 

Gereformeerde Kerk van Schettens, die dit bedrag betaald had aan hunnen kranken leeraar ds. 

Hoek, op welks verzoek de kerkenraad alhier niet kan ingaan om rede dat ds. Hoek deze kerk in 

Bleiswijk nog niet heeft gediend en daardoor niet anders kan aangemerkt zijn als beroepen Leeraar 

van Bleiswijk. Bij gelegenheid zal de Classis Bolsward hierover geantwoord worden.’ De classis 

Bolsward ging met het antwoord van de kerkenraad uit Bleiswijk niet direct akkoord want er was 

inmiddels ook nog een voorstel gedaan om met een commissie uit Schettens en een commissie uit 

Bleiswijk naar prof. Rutgers in Amsterdam te gaan en hem te vragen om te willen bemiddelen in 

deze zaak. (Prof. Rutgers, een hoogleraar uit Amsterdam adviseerde in die jaren wel vaker waar 

het kerkelijke aangelegenheden betrof.) De Kerkenraad berichtte hierna dat er verschillende keren 

over deze zaak met de kerkenraad van Schettens was gecorrespondeerd en dat de kerkenraad van 

Bleiswijk bij haar besluit zou blijven, en dat laatste voorstel over die commissies van de hand wees 

en dus voor kennisgeving had aangenomen.  

 

Om de financiën van de kerk op orde te krijgen en te houden had de kerkenraad besloten om een 

soort contributiesysteem op te richten hoofdzakelijk bedoeld ‘tot steun voor de in stand houding 

van de Eredienst’ een voorloper van de V.V.B. zou je kunnen zeggen. Op die manier zou er een 

overzichtelijke en vaste bron van inkomsten zijn. Er kon ingetekend worden naar eigen keuze en 

mogelijkheid, per week, per maand, per 3 maanden, per half jaar en per jaar. Deze ruime keuze 

mogelijkheid was noodzakelijk omdat er een aantal gezinnen waren die met moeite wat konden 

bijdragen. Inmiddels gaat ds. Nieborg op pad om kennis te maken met de gemeenteleden en komt 

op de kerkenraadsvergadering met verontruste berichten. De scriba schrijft: 

‘Ds. Nieborg brengt in het midden zijn bezoek in de huisgezinnen der Gemeente gebragt waarbij zijn 
eerwaarde is gebleken dat van sommigen ouders haren kinderen school onderwijs ontvangen in de 
Staatsschool en vermaande de ouders ten zeerste volgens hun roeping en plicht daarvan af te laten en 
hunne kinderen te doen onderwijzen in de Chr. school, doch waar het hoofd van een gezin beweerd niet 
geheel aan het schoolgeld te kunnen voldoen wenscht ds. Nieborg met de schoolcommissie te spreken.’ 

(Bij de openbare of staatsscholen was het onderwijs bij het ontbreken van de geldelijke 

middelen dikwijls geheel gratis.) 

 

En er was ook sprake van een soort algemene lauwheid in de kerkelijke gemeente, zoals 

ds. Nieborg het verwoordde. In de notulen van 1 december 1899 werd in verband hiermee door 

de scriba opgeschreven: ‘Ook blijkt bij onderzoek dat velen die toegang hebben tot het Heilig 

Avondmaal zich daarvan terug houden en zullen over hun nalatigheid zoveel mogelijk worden 

bezocht en vermaand om in de rechten weg daarvan gebruik te maken.’ (Later kom ik hierover nog 

wat uitgebreider op terug.) 

 Maar op de kerkenraadsvergadering van 15 december 1899 kwam nog een andere zaak aan de 

orde, namelijk één van de eigenaren van de kerk kwam ter vergadering met de mededeling dat hij 

en de andere eigenaren van het verhuur van de kerk en het huis van de hoofdonderwijzer 

afwilden en dit project te koop aanboden voor de som van f 3600,-. Hij vond het zelf een redelijke 

prijs want destijds hadden zij er f 4200,- voor betaald en voegde daar nog aan toe dat de 

verkopers met hun gezinnen hun gewone zitplaats in de kerk voor huurprijs blijven bezetten. 

Omdat het voor deze avond een overvolle agenda betrof besloot de kerkenraad dit onderwerp 



 23 

D S .  H . R .  N I E B O R G  (1899 – 1915) 

voor een volgende vergadering aan te houden. Aan het eind 

van deze lange vergadering schrijft de scriba: ‘Eindelijk komt 

aan de orde het Censura Morum der Ambsbroeders onder 

elkander, met het oog op het aanstaande Avondmaal, 

hetwelk een goede uitslag openbaard, daar niemand iets 

uitstaande heeft. Waarna de praeses de vraag richt of er in 

de Gemeente, personen zijn waarbij de kerkenraad bezwaar 

heeft om toegelaten te worden aan het Avondmaal. Waar 

blijkt dat hierin grond bestaat aangaande broeder M--- over 

zijn onchristelijke verhouding betreffende zijn kind te doen 

onderwijzen in de Staatsschool.’ (Later is bij onderzoek 

gebleken dat ook bij deze broeder de wil zeker wel aanwezig 

was maar simpelweg het geld ontbrak om zijn kind naar de 

christelijke school te laten gaan.) Hierna wordt deze 

vergaderavond afgesloten met een dankgebed en worden de notulen van de vorige vergadering 

nu voor het eerst ondertekend met een opvallend sierlijke handtekening van de eerste predikant 

verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk: ds. H.R. Nieborg. 

 

15 
Aanbod en tegenbod 

e komende kerkenraadsvergaderingen staan in het teken van aanbod en tegenbod van het 

kerkgebouw en het huis van de hoofdonderwijzer dat door de eigenaren te koop 

aangeboden werd. (Ik heb er in het vorige stukje al iets over geschreven.) Men heeft vooraf een 

deskundige laten onderzoeken of er op korte termijn grote reparaties te verwachten waren wat 

natuurlijk het koopbedrag zou kunnen beïnvloeden maar dat lijkt allemaal in orde want daar 

wordt verder niets over vermeld. In een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en 

schoolcommissie kwam men tot een afspraak om een bod uit te brengen van f 1500,- voor het 

kerkgebouw en voor het woonhuis ook f 1500,- wat dan voor rekening van de schoolcommissie 

zou komen. 

 De eigenaren, waarvan er ook enkelen lid waren van de kerkenraad gingen na enig beraad wel 

akkoord met het totale bedrag van f 3000,-, maar vonden de verhouding onevenredig en stelde 

voor om f 1000,- voor de kerk en  f 2000,- voor het huis en schoolgebouw te berekenen; maar ook 

dit voorstel haalde het niet. Er werd ook nog een voorstel door de eigenaren gedaan om de kerk 

voor f 1400,- te verkopen en de school vereniging zou dan het huis voor f 1600,- moeten kopen, 

maar na nog verschillende andere mogelijkheden besproken te hebben komt men uiteindelijk tot 

dit besluit, de scriba schrijft: ‘Om kerk en ’t huis over te nemen voor f 3000,-gulden tegen een rente 

percentage van 4% met een aflossing van f 750,- gulden per jaar van de hoofdsom aan de 

hypotheekhouders. Dit laatste voorstel werd aangenomen met 24 van de 27 stemmen, zodat de 

Gereformeerde Kerk eigenares werd van de kerk en huis met de grond.’'Het huis van de 

hoofdonderwijzer was zeker voor die tijd een statig huis, uit de vaderlandse geschiedenis weten 

we dat het ook nog tot woonhuis of pastorie voor de remonstrantse ds. Henricus Slatius is 

geweest, die beschuldigd werd in een complot te zitten voor de moord op Willem van Oranje in 

1584. Terwijl de kerk aan de buitenkant niet of nauwelijks herkenbaar was als zodanig; men 
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noemde het daarom ook wel schuur of schuilkerk. In die jaren was dat niet zo’n vreemd 

verschijnsel, de dolerenden moesten de eerste jaren voor de Erediensten immers genoegen 

nemen met gebouwen die uiterlijk weinig met het predikaat van kerk te maken hadden. 

 Opvallend is wel dat er maar 27 stemhebbende leden op deze vergadering aanwezig waren om 

te beslissen over dit toch belangrijke gebeuren. Maar gezien de financiële verplichtingen die in 

korte tijd waren aangegaan, denk aan traktement van de predikant, de pastorie, het huis van de 

hoofdonderwijzer en de kerk, moet het aantal leden behoorlijk zijn toegenomen. Er is al over een 

lange periode geen ledenopgave meer gedaan maar een batig saldo van de kerkelijke kas van 

f 89,76 aan het eind van het boekjaar doet dit vermoeden toch wel staven. Twee mogelijkheden 

kunnen m.i. daarom de geringe opkomst verklaren. Ofwel de algemene lauwheid in de kerkelijke 

gemeente wat ds. Nieborg al geconstateerd had, is hier debet aan, of er was een groepje 

kerkleden die over voldoende financiële middelen beschikten en daardoor meer stem in het 

kapittel dachten te hebben en zodoende ook de 'dienst' uit wilden/konden maken. (De financiële 

verplichtingen zouden immers alle kerkleden raken.) En misschien is het wel een combinatie van 

beiden. Inmiddels heeft de kerkenraad besloten om elke maand in de notulen op te nemen dat het 

traktement aan ds. Nieborg is betaald. Meestal worden de zaken die op de kerken-

raadsvergaderingen besproken zijn met zorgvuldig gekozen bewoordingen door de scriba beschre-

ven. Maar een enkele keer gaat het even anders zoals ik tegenkwam in de notulen van 2 mei 1900. 

De scriba schrijft: ‘Ingekomen een circulaire namens het bestuur van ‘s Heerenloo (zorgcentrum 

voor mensen met een verstandelijke beperking) om financiële steun voor het gesticht van de 

vereeniging uitgaande tot opvoeding en verpleging van idiote en achterlijke kinderen aldaar met 

het overzicht van de toestand van het Suppletiefonds en besloten dat de Diakonie Kas hier jaarlijks 

f 2,- voor zal afzonderen ter opzending.’ De scriba schrijft dat de notulen van de voorgaande 

vergadering zijn goedgekeurd behoudens een kleine wijziging. Het is begrijpelijk dat die kleine 

wijziging bovenstaande beschrijving betreft. 

 

En dan de koster, ja die moest zijn veelomvattende werk wel voor een heel klein beetje blijven 

verrichten. Hij diende daarom een verzoek in bij de kerkenraad of hij het schoonmaken van de 

kerk voor het loon van f 6,- gulden per jaar kon blijven doen maar vraagt zich daarbij af, of dit wel 

een loon genoemd kan worden en verzoekt daarom dat bedrag wat te verhogen. De kerkenraad is 

onvermurwbaar en deelt hem daarbij mede dat hij het werk inderdaad mag blijven doen echter 

zonder verhoging van het loon. Omdat de koster in die tijd ook het voorlezen voor zijn rekening 

nam, werd hem hier ook nog f 10,- per jaar voor betaald. De koster neemt hier geen genoegen 

mee, we lezen bij punt 7 van de agenda: ‘Broeder J. van Mazijk in de vergadering gekomen zijnde 

brengt opnieuw zijn verzoek in tot verhoging van zijn loon voor zijn diensten in het kerkgebouw als 

voorlezer en het schoonhouden en beweert dat hem jaarlijks f 25,- gulden toekomt. Dat in 

overweging komende neemt de Kerkenraad het besluit daar niet op in te gaan, doch het gewone 

loon aan hem te voldoen hetwelk aan broeder van Mazijk is meegedeeld.'' Hoewel Kosters in de 

16e en 17e eeuw over het algemeen wel mensen van enig aanzien waren, zij gaven veelal ook 

onderwijs op de lagere scholen, werden zij in de jaren hierna gedegradeerd en sterk ondergewaar-

deerd en waren eigenlijk een goedkoop manusje van alles geworden. Zij hadden daarbij ook nogal 

wat kritiek van de kerkgangers te verduren. Een van die kritiekpunten was het verwarmen van de 

kerkzaal in de winter, dat moest gebeuren door middel van een kolenkachel die dan meestal in het 

midden van de kerk stond, de mensen die er omheen zaten hadden het erg warm en die er een 
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eindje bij vandaan zaten veel te koud. De dichter Jac. Lelsz schreef ‘Een gebed voor de koster’; ik 

trof het aan in ‘Gereformeerd Weekblad’.  

‘Gedenk hem speciaal; 
hij is een mens met zonden. 
En zwarten voeten worden Heer, 
ook in Uw huis gevonden. 
Geef hem een vrolijk hart als hij 
de vloer moet kuisen, de lange matten klopt 
en boent op de plavuizen. 
Hoed bovenal zijn ziel; 
een koster moet óók sterven. 
Hij is een dunne vaas; 
zo licht valt hij in scherven.’  

 

16 
Over schrijfwerk, censuur en sociale controle 

s Nieborg was een zeer vlotte schrijver, dat moest ook wel omdat in die tijd bijvoorbeeld een 

schrijfmachine nog niet zo gebruikelijk was. Een preek, die toen iets minder dan een uur 

duurde, moest dus met de hand geschreven worden en dat voor twee keer op één zondag. De 

kerkdienst duurde altijd wel anderhalf uur en het was toen zeker niet aan de orde om die tijd met 

veel zingen op te vullen. Ds. Keizer (één van onze latere predikanten) vertrouwde me eens toe dat 

hij in een vorige gemeente bij het uitgaan van de kerk, op het kerkpad al, op de vingers getikt 

werd, omdat er in die dienst wel heel veel gezongen moest worden. En men stelde hem onverwijld 

de vraag wie het op deze dag nu eigenlijk moest verdienen. Broeder J.C. Lievaart die al heel lang 

het scribaat voor zijn rekening nam, omdat er steeds maar geen goede vaste opvolger te vinden 

was, werd het schrijfwerk wel eens beu. Dan was de eerwaarde wel bereid om het af en toe over 

te nemen, wat het lezen van de notulen er voor mij bepaald niet gemakkelijker op maakt. Het kan 

dan ook met recht en reden hier en daar (oneerbiedig gezegd) wel ‘spijkerschrift’ worden 

genoemd. En soms moet je wel eens een aantal woorden en zinnen met elkaar vergelijken om er 

achter te kunnen komen dat het om de juiste betekenis gaat. Maar gezien de vele positieve 

reacties op het schrijven van deze stukjes, neem ik het gepuzzel graag voor lief. 

 

En zo komen we dan steeds weer opmerkelijke zaken tegen zoals opgetekend werd in de notulen 

van 9 april 1900. De scriba schrijft: ‘Een broeder ouderling brengt ter tafel, een broeder bezocht te 

hebben die zich op de dag des Heeren heeft schuldig gemaakt door zich te wreken aan een 

persoon, en hem slagen toe te brengen. De kerkenraad wijst de broeder ouderling aan om hem te 

vermanen met oprechte schuldbelijdenis voor God en de beledigde persoon.’  

 Inmiddels gaat ds. Nieborg ook nog steeds door met de kennismakingen en het thuis bezoeken 

van de lidmaten en doet regelmatig verslag van zijn bevindingen, die over het algemeen genomen 

wel redelijk positief zijn, maar komt af en toe toch ook weer zaken tegen die niet door de beugel 

kunnen, zoals onderstaande beschrijving: ‘De praeses brengt rapport uit van waarbij een treurige 

toestand zich heeft voorgedaan van een lid die met een persoon in onbehoorlijke 

levensgemeenschap leeft waardoor dit lid der gemeente de toegang tot het Heilig Avondmaal is 

ontzegd en onder kerkelijk censuur is gesteld.’ 

D 
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Overigens is het wel zo, dat vermanen en/of kerkelijke censuur relatief veel voorkwam, maar dat 

de mensen daarna wel hun levenswandel wilden veranderen of zich in elk geval wilden aanpassen, 

ook al om dat men zich dan in een soort isolement bevond wat als zeer belastend werd ervaren. Er 

wordt herhaaldelijk in de notulen vermeld dat de kerkenraad na onderzoek met blijdschap kan 

meedelen dat na korte tijd de censuur van broeder of zuster-------? is opgeheven en hem/haar 

weer de toegang tot het Heilig Avondmaal is verleend.  

 

Er gebeurden natuurlijk altijd wel zaken ook in de kerkelijke gemeente die geen hoofdprijs 

verdienden. De sociale controle was erg groot in die jaren, waardoor de dingen waarvan men al 

vermoedde dat het niet goed en zuiver was al snel aan de orde kwamen. En daardoor kon men 

ook wel eens te rap van oordeel zijn zoals ook uit onderstaande blijkt: ‘Ingekomen een klacht dat 

enige leden der Gemeente die ‘s morgens aan het Avondmaal des Heeren hebben aangezeten die 

zelfde dag des avonds, zich hebben begeven in ongepast gezelschap, hier zal onderzoek naar 

worden gedaan.’ Naar aanleiding en onderzoek van bovenstaande klacht komt men dan op de 

volgende kerkenraadsvergadering tot de conclusie: ‘Aangaande het zich begeven van eenige 

lidmaten in onbehoorlijk gezelschap op de dag des Heeren, is aangegeven, dat degene die dat 

hebben opgemerkt, het eerst persoonlijk moeten vernemen volgens Mattheüs 18.’ Hier is dus 

duidelijk sprake van roddel of achterklap, zoals men dat toen noemde.  

 Tot onze verrassing kwam ik ook nog deze aantekening tegen in de notulen van 27 juli 1900 

namelijk: ‘Dat in ondertrouw zijn op genomen Ewoud Maan uit Pijnacker en Lena Catharina Paul 

uit Bleiswijk met hun verzoek dat hun huwelijk door de Dienaar des Woords alhier bevestigd wordt 

op Vrijdag 3 Augustus a.s. waaraan zal worden voldaan.’ Lena Catharina Paul was voor de 2de 

keer weduwe geworden en trouwde nu dus voor de 3de keer, met Ewoud Maan; zij was de 

grootmoeder van mevrouw L.C. de Bruin – de Wit (Lenie en naamgenote) en de overgrootmoeder 

van mijn echtgenote Riet. Ik heb haar persoonlijk in haar laatste levensjaren nog gekend; zij was 

een sterke vrouw met een krachtige persoonlijkheid en woonde in de tijd van haar 

 huwelijken op een mooie boerderij, waar nu de Frans Halslaan is. Omdat in deze stukjes al 

meerdere familieverbanden uit de voorgeslachten beschreven zijn, wil ik deze aantekening ook 

niet onvermeld laten. 

 

Maar er was landelijk zeker ook aandacht voor andere belangrijke zaken zoals: 

‘Uit Rotterdam het verzoek om instemming te betuigen uitgaande der diaconie van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland dat behelsde om aan H.M. de koningin met bescheidenheid haar aandacht te 
vragen voor de verzorging van een groot deel van de werkende stand en afgeleefde werklui op de 
leeftijd van 60 en 70 jaar, tot steun van een pensioen regeling. De kerkenraad betuigd instemming en 
dit zal worden opgezonden naar broeder Vermaaten in Rotterdam’.  

 

En dan tenslotte, in de tijd toen er nog geen vaste predikant was, heeft de kerkenraad wel eens 

een verzoek gericht aan het schoolbestuur van de christelijke school, om af en toe bij het bijbel-

onderwijs aanwezig te mogen zijn. Er is toen negatief op gereageerd; men stelde er geen prijs op 

en dat werd duidelijk kenbaar gemaakt (vermoedelijk omdat meester Mulder, de hoofd-

onderwijzer van de school en toen ook lid van de kerkenraad, bang was voor te veel bevoogding). 

Maar nu ds. Nieborg de scepter zwaait lijkt er geen bezwaar meer te zijn en is een bezoek aan de 

school meer dan welkom. Het agenda punt vermeldt dan ook: 
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‘Het rapport schoolbezoek van 7 augustus luidt: gunstig, gehoord te hebben het bijbelsch onderwijs uit 
Handelingen 28 gegeven door de onderwijzer aan de kinderen is met genoegen aangehoord, met de 
mededeeling in de kerkenraad dat de ouders hunnen kinderen met een goed geweten naar school 
kunnen zenden inzake het gehoorde onderwijs uit de Heilige Schrift.’  

 

17 
Zondigen tegen het 7e gebod 

p de kerkenraadsvergadering van dinsdag 31 juli 1900, waarbij ook twee kerkvisitatoren 

aanwezig waren, te weten ds. Berends en ds. Vonk, werd door de scriba opgetekend: 

‘Ds. Nieborg brengt in het midden hoe te handelen met een lidmate der Kerk die in onkuisheid staat 

met een persoon van de Hervormde Kerk met wie zij binnen weinig tijds in het huwelijk treedt, en uit 

die onkuise toestand een kind wordt geboren, waar zij den doop voor vraagt in de Gereformeerde Kerk. 

Ds. Vonk beweert dat de moeder van het kind, vóór het de doop ontvangt, haar schuld in de gemeente 

moet belijden. Zo niet, dan kan het kind niet gedoopt worden. Ds. Berends wijst aan, is het een kind uit 

het zaad der kerk, dan moet het gedoopt worden. Doch de moeder mag zonder vooraf schuld te 

belijden op de doopvragen niet antwoorden. Dan treedt een naast bestaande van de moeder of de 

kerkenraad als doopgetuige op.’  

 

Ook al in het jaar 1901 zocht men naarstig naar een aanpassing van het huwelijksformulier zoals 

blijkt uit een verslag van 29 maart 1901. 

‘Ingekomen het rapport van: ‘de commissie geroepen tot onderzoek’ aangaande te Maassluis tot 
kerkelijke bevestiging eener onderwijzer der openbare school met een dooplid der Gereformeerde Kerk. 
Om verschillende redenen meende de kerkenraad aldaar de Kerkelijke inzegening niet te moeten 
weigeren, en adviseren de Deputaten deze niet als ongeoorloofd te beschouwen, maar verbinden er 
tevens aan, dat er van de classis naar de Prov Synode, en door haar naar de Gen Synode, een verzoek 
uitgaat om het tegenwoordige Huwelijks formulier te wijzigen en zodanig in te stellen dat het passend 
is bij de vele voorkomende gevallen in onze kerkelijke verhoudingen in de tegenwoordige tijd.’ 

 
Overgaan van de Gereformeerde Kerk naar een andere kerk of geloofsgemeenschap door 

bijvoorbeeld een huwelijk of om welke andere reden dan ook, was zeker in die jaren in de meeste 

gevallen absoluut onacceptabel. Hoe men hier toen mee omging illustreert nog eens de 

onderstaande beschrijving van 30 augustus 1901: 

‘Een ingekomen stuk gelezen, verzonden door de kerkenraad van ‘s Gravenzande dat Johanna Maria 
Str---- niet meer tot de Gereformeerde Kerk wil behoren en tot de Hervormde Kerk is overgegaan. 
Hierover wordt haar door de Gereformeerde kerkenraad van Bleiswijk een bericht gezonden met 
vermaan, dat zij zeer van ‘s Heeren Woord is afgeweken en dat de Heilige Schrift daar tegen op komt, 
dat zij de weg weet en niet bewandeld en niet voorspoedig zal zijn, en dat zij dat wel mag overdenken.’ 

 
Maar iemand die als lid van de Hervormde Kerk ‘over wilde komen’ naar de Gereformeerde Kerk 

werd ook met woorden van soortgelijke strekking benaderd, zoals hier beschreven: 

‘Verslag gedaan van een bezoek bij de fam Z------ aangaande diens dochter Anna Maria die haar 
begeerte heeft te kennen gegeven als lid de Hervormde Kerk te verlaten en zoodanig zich te begeven 
tot de gemeenschap der Gereformeerde Kerk. Bij het bezoek is haar gevraagd wat hiervan de oorzaak 
was en of zij afging van een opgewonden toestand of van een oogenblikkelijke opwelling, of uit de 
overtuiging dat ‘s Heeren Woord dit gebied met bijvoeging: ‘de Heere hoort wat u zegt en als u denkt ik 
zal later terug keren, doet het dan niet’. Zij betuigde dat zij zich bij de Gereformeerde Kerk moest 
voegen en uit overtuiging handelt. Daarna is aan haar de 2de vraag van het Doopformulier ter 
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beantwoording gelezen, en is door haar toestemmend beantwoord. De praeses brengt in het midden of 
de broeders zich hiermee kunnen vereenigen en dit wordt alzo besloten.’ 

De zondag daarop werd de gemeente hiervan in kennis gesteld. 

 

En dan wat de schuldbelijdenis betreft in verband met de overtreding tegen het 7de gebod nog 

het volgende: we maken een sprongetje in de tijd en kijken even naar deze problematiek zo’n 

50 jaar later. In de eerste jaren na de oorlog, zeg maar van af 1950 tot ± 1965, kwamen er nogal 

wat gedwongen huwelijken voor, ook in Bleiswijk. En als men dan toch in de kerk wilde trouwen, 

wat toen zeker nog een vanzelfsprekende gebeurtenis was, dan was het ook noodzakelijk dat er 

schuldbelijdenis werd gedaan voor de kerkenraad. Bij de afkondigingen aan de gemeente op 

zondag, werd daar nog eens uitgebreid melding van gemaakt. Men had immers in onkuisheid 

geleefd en daardoor gezondigd tegen het 7de gebod. Velen hebben het schuldbelijden in het 

openbaar dan ook ervaren als een afschuwelijk en vernederend gebeuren en was het voor 

sommigen misschien wel een keuze om dan toch maar niet in de kerk te trouwen. Maar omdat de 

woningnood heel hoog was in die jaren en er bijna zeker geen woning beschikbaar was voor jong 

getrouwden, ’trok’ men soms in bij de ouders, wat de druk om schuldbelijdenis te doen ook nog 

eens extra verhoogde.  

 Als het paar dan ook nog tot verschillende kerkgenootschappen behoorde, bijvoorbeeld N.H. / 

Gereformeerd,  kwam er nog een probleem bij en het laatste was soms nog erger dan het eerste.  

 

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat er in deze 50 jaar voor wat betreft de zonde tegen het 

7de gebod niets of niet veel veranderd was. Gelukkig leven we nu in een tijd waar deze problemen 

bijna niet meer aan de orde zijn.  

 

18 
Knikkebollen en vermaningen 

n het kerkenraadverslag van 16 augustus 1901 lezen we bij punt 5 van de agenda: 

‘Ontvangen een ingezonden stuk van broeder S. Huisman met de vraag behelzende waarom toch 
‘s middags zonder voorafgaande Bediening des Woords, ja zelfs zonder lezing van het formulier, het 
Heilig Avondmaal aan vijf, zes of meer leden van de gemeente bediend wordt, en bij de Heilige Doop 
altijd het formulier gelezen wordt met een volledige Dienst des Woords. De kerkenraad oordeelt dat 
volgens zijn vorig genomen besluit, dat het ‘s middags geen vernieuwing is, doch een voortzetting van 
het Avondmaal van ‘s morgens en dat voor de bediening van de Heilige Doop, vooraf de Bediening des 
Woords altijd moet plaats hebben. De kerkenraad wil hierover het oordeel vragen aan prof Rutgers’ (in 
Amsterdam). 

 

Er waren hier al eerder vragen over gesteld. Maar omdat men over het algemeen gewend was om 

twee keer naar de kerk te gaan op zondag en het lezen van het formulier voor het Heilig 

Avondmaal nogal uitgebreid was en daardoor veel tijd in beslag nam, had men de beslissing 

genomen als boven beschreven en werd de 2de dienst afgesloten met een zgn. nabetrachting. 

Maar volgens het oordeel van prof. Rutgers moest bij elke Avondmaalsviering toch het gehele 

formulier weer apart gelezen worden en was er geen sprake van een voortzetting, maar van een 

nieuwe viering. De kerkenraad heeft toen besloten om het oordeel/advies van prof. Rutgers over 

te nemen en deze manier van avondmaalsviering is vele jaren gehandhaafd in onze kerk. Later is 

men hier toch nog op terug gekomen en heeft men het zgn. verkort formulier ingevoerd voor de 
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2de avondmaalsviering. Het Heilig Avondmaal was in die jaren een sacrament waar heel veel over 

te doen was. De kerkenraad heeft daarom ook besloten het oordeel van prof. Rutgers als een 

instructie te plaatsen op de credentiebrief (volgens art. 33 van het kerkelijk recht was/is een 

credentiebrief of geloofsbrief nodig om als afgevaardigde van de kerkenraad zitting te kunnen 

hebben in de classisvergaderingen en is dus een bewijs van een wettige afvaardiging). Hierdoor 

was het mogelijk dat een afgevaardigde van de kerkenraad invloed kon uitoefenen op de 

besluitvorming van de classisvergaderingen. Er was in die tijd ook een probleem wat men 

ongehoorzaamheid noemde voor wat betreft het deelnemen aan het Heilig Avondmaal. De 

kerkenraad van Charlois kwam met de vraag naar de kerkenraad van Bleiswijk: ‘Hoe moet de 

kerkenraad handelen met leden die niet tot het Heilig Avondmaal zijn toegelaten en die hardnekkig 

de vermaningen van de kerkenraad verwerpen?’ Het antwoord van de Gereformeerde Kerk van 

Bleiswijk was kort en bondig: ''Het oordeel dezer kerk is, die mensen te censureren en desnoods 

van het doopboek af te voeren.’ Wij zouden nu het woord uitschrijven gebruiken. Dit advies werd 

ook op de credentiebrief geplaatst. (Het was in die jaren wel meer gebruikelijk dat er advies of 

mening van andere plaatselijke kerkenraden gevraagd werd als het om een moeilijk probleem 

ging). 

 

De kerkdiensten waren voor ons in ‘de jaren onzer jongelingschap’, om maar eens een term uit de 

oude doos te gebruiken, een lange opgaaf; die duurden altijd anderhalf uur of langer. Ik herinner 

mij nog goed dat de dominee vooraf aankondigde dat de preek uit twee of drie punten bestond. 

Dan werden er eerst een aantal psalmverzen gezongen en daarna volgde de ronddeling van de 

versnapering (de kerk pepermunt). Er zijn gemeenteleden die deze gewoonte nog steeds in ere 

houden. Maar er is ook wel eens een predikant geweest die deze gewoonte beslist niet kon 

waarderen en daar van de kansel af een geërgerde opmerking over maakte. Veel gemeenteleden 

hadden eigen kussens in de kerk, op velen ervan was de naam van de familie aangebracht, voor de 

oudere dames één voor op te zitten en één voor achter de rug want de banken waren nogal hard, 

(men noemde dat toen banken met een actieve zit). Het waren toen allemaal vaste plaatsen die 

door de plaatsencommissie waren toegewezen waarbij men een voorkeur kon uitspreken waar 

men wilde zitten, dit was aan leeftijd gebonden, en het ging van de oudste af. Maar vijf minuten 

voor de aanvang van de dienst ging er een groen lampje branden en dan waren alle plaatsen die 

nog niet bezet waren, op die van de kerkenraad na vrij. Als het warm was werd door sommige 

oudere dames gebruik gemaakt van eau de cologne; hiervan werd dan wat op een zakdoek 

gesprenkeld en aan het voorhoofd gebracht op deze manier bracht dat waarschijnlijk wat 

verkoeling en soms mocht de buurvrouw hier ook nog van mee profiteren. 

 

Elke preek had een zgn. ‘tussenzang’; de dominee kon dan even op adem komen en de 

kerkgangers konden daarna opnieuw de aandacht op het vervolg van de preek vestigen, maar 

wanneer die werd aangekondigd wisten wij dat de grootste helft er op zat. Omdat veel mensen in 

de agrarische bedrijven werkzaam waren en daardoor ‘s morgens vroeg uit de veren moesten 

gebeurde het, misschien wel als de preek niet zo erg boeide, dat bij sommigen de slaap toesloeg 

(ondanks de banken met de actieve zit). Er zaten dan hier en daar wat mensen te knikkebollen wat 

bij ons dan natuurlijk weer voor veel hilariteit zorgde. Het collecteren ging met een lange stok wij 

noemden dat altijd hengelen. Het gebeurde wel eens als de collectezak al hengelend langs kwam 

dat er een uit baldadigheid de zak even vast hield, wat natuurlijk onmiddellijk ter plekke afgestraft 

werd door een boze blik gevolgd door een opvoedkundige tik van een van beide ouders; wat dan 
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ook weer voor de nodige opschudding zorgde. Thuis gekomen werd dan een en ander nog even 

geëvalueerd met diverse vermaningen als gevolg.  

 

En zo waren er altijd wel gebeurtenissen waarmee je als jongere de lange kerkdiensten door 

kwam, maar zoals gezegd, op zondag twee keer anderhalf uur in de kerk en daar tussendoor nog 

naar de knapenvereniging, waar je om de beurt ook nog een inleiding over een bijbels onderwerp 

moest maken was wel héél veel van het goede. Het genomen besluit van de kerkenraad vóór de 

tijd dat prof. Rutgers er zijn oordeel over had uit gesproken zou ook bij ons jongeren van toen, in 

overdrachtelijke zin, zeker in goede aarde gevallen zijn. 

 

19 
Groei en geldzorgen rond 1900 

et aantal leden van de Gereformeerde kerk breidt zich gestaag uit. Langere tijd is er geen 

opgave meer gedaan, maar dan komen we toch ineens in het kerkenraadverslag van 

11 oktober 1902 de volgende opgave tegen, bestemd voor het ‘Handboek der Gereformeerde 

Kerken’: aantal leden 245, waarvan 17 leden wonende te Bergschenhoek; toegelaten tot het Heilig 

Avondmaal 110 leden. De toename van het aantal leden is zelfs zo sterk dat de preses op dezelfde 

kerkenraadvergadering een voorstel doet om alvast zes keer per jaar te gaan collecteren voor een 

nieuw te bouwen kerk. Dit zijn natuurlijk verheugende omstandigheden, maar met het snel 

toenemen van de kerkleden, nemen ook de problemen van allerlei aard zichtbaar toe. En zoals 

toen gebruikelijk, komen de meeste zaken in eerste instantie bij de kerkenraad voor behandeling. 

(Ik maak hierbij een keuze uit de meest in het oog springende omstandigheden). Zo lezen we in 

een kerkenraadverslag: 

‘Bespreking van een lidmate dezer Gemeente die gezegd heeft nog altijd met haat vervuld te zijn tegen 
een persoon, en die lidmate heeft zich onlangs ook nog schuldig gemaakt door het ontheiligen van de 
dag des Heeren. Er wordt door de broeders overeen gekomen tot nadere bespreking hierover, en met 
verzwijging van naam, de censuur hierover openlijk in de Gemeente bekend te maken’. 

Ontheiligen van de zondag in welke vorm en op welke manier dan ook, was absoluut 

onbestaanbaar; het was eigenlijk de graadmeter hoe gereformeerd je was en de censuur werd dan 

meestal ook direct toegepast. 

In de notulen van 15 november 1902 schrijft de scriba bij punt 3 van de agenda: 

‘De praeses brengt verslag uit van het bezoek bij een broeder die zich failliet heeft verklaard. In verband 
hiermede is zijn mening, dat het niet voortkomt uit zijn slecht bestaan, doch door verschillende 
omstandigheden zoals verkeerde inkopen en handel, en door ongepaste leningen. Die broeder deelde 
mede dat hij zijn boel geheel op zal ruimen om aan zijn schuldeisers nu gedeeltelijk te voldoen en zo 
mogelijk later geheel aan te zuiveren. De broeders van de kerkenraad getuigen van hem dat zijn 
standpunt als faillietverklaring niet zuiver licht, en hij zich voorts moet toeleggen om met de zijnen, 
handenarbeid te gaan verrichten. Hetwelk de bezwaarde toestemmend beantwoord.’ 

 
Ds. Nieborg wordt duidelijk zeer gewaardeerd als herder en leraar. Er is geen sprake van 

commentaar of anderszins op zijn functioneren. Deze waardering komt ook aan de orde als hem 

eveneens op deze kerkenraadvergadering gevraagd wordt of hij van het jaarinkomen van f 1100,- 

behoorlijk kan toekomen, waarop de eerwaarde ontkennend moet antwoorden en geeft hierbij 

enige toelichting. 
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Hierover zal op een vergadering zonder de aanwezigheid van de dominee door de broeders 

beraadslaagd worden. Maar men komt al heel snel tot de conclusie dat de ruimte voor een 

salarisverhoging er echt niet is, hierover hoefde men eigenlijk niet in conclaaf te gaan. Blijft alleen 

nog de vraag over, waarom dan toch die belangstelling naar de financiële toestand van de 

dominee. Het was toch bij de kerkenraadsleden genoegzaam bekend dat het met de financiën van 

de kerk zeer slecht gesteld was, op de jaarlijkse begroting was er immers altijd een nadelig saldo. 

Was het misschien de hete adem van de synode die de broeders parten speelde? Ds. Nieborg 

moest het voorlopig hier maar voor blijven doen, maar hier zal nog héél veel over gesproken gaan 

worden want ook de synode vond de salarissen in die jaren voor de predikanten over het 

algemeen veel te krap, en dus kwam dit probleem regelmatig aan de orde. Toch kon het 

traktement van een predikant van dorp tot dorp veel verschillen. (Ter vergelijking, de kandidaat 

Abraham Kuyper ging in zijn eerste kerkelijke gemeente in Beesd, een dorp in de gemeente 

Geldermalsen al f 2400,- per jaar verdienen, de dominee in het Friese Bergum moest het 

daarentegen voor f 500,- per jaar en een vet varken doen.) Het was maar wat een gemeente kon 

opbrengen, collectieve arbeidsovereenkomsten waren er nog lang niet. Maar het was niet alleen 

bij de predikant waar het geen vetpot was. Er was ook nog een broeder van de kerkenraad die in 

zwaar financieel weer terecht was gekomen en daarom ook nog andere consequenties onder ogen 

moest zien. De scriba schrijft: 

‘Gedaan bezoek met ds. Nieborg bij broeder A die betuigde bezwaard te zijn over de financiële toestand 
van broeder B, dat veel opspraak in de gemeente maakt, en als dat zo bevonden is, is het niet 
behoorlijk dat broeder B in zijn ambt als ouderling blijft. De broeders geven de raad aan broeder A dat 
hij in de eerste plaats daarover met broeder B moet gaan spreken’. 

(Het betreft hier een klacht van een gemeentelid over een ouderling.) 
 
‘Hierna betuigde deze ouderling: ‘dat hij steeds dieper in geldelijke schuld komt te geraken en het zelf 
ook niet bestaanbaar acht om langer in zijn ambt te blijven en dient zijn ontslag in met het verzoek of 
de kerkenraad hem dit wil verlenen’ ‘. 

Hierna ontraadde de kerkenraad hem om gebruik te maken van het aanstaande Heilig Avondmaal, 

het welk ook zijn voornemen was. Een en ander zal nog met de preses van de kerkenraad 

besproken worden. 

 

Er werd ook wel eens gecollecteerd voor de boeren in Zuid Afrika. Er waren een aantal 

Nederlandse en Duitse boeren (kolonisten) die zich in Transvaal gevestigd hadden, en daar onder 

leiding van Paul Kruger een eigen land hadden gesticht (De Zuid Afrikaanse Republiek.) Die boeren 

en meestal de nazaten hiervan waren in een hevige strijd gewikkeld tegen het Britse Imperialisme. 

De oorlog duurde van 1899 tot 1902 en kostte veel boeren het leven – de achtergebleven 

gezinnen leefden daardoor in barre omstandigheden. Het is wel opvallend dat hiervoor 

gecollecteerd werd omdat er bij zoveel aanvragen van buiten, (financiële hulp voor noodlijdende 

kerken e.d. in eigen land) bijna altijd negatief werd gereageerd omdat de geldelijke middelen 

simpelweg ontbraken. Het zou kunnen zijn dat hier sprake was van (beroeps-) verwantschap – 

maar dat is mijn persoonlijke gedachte hierover, aanwijzingen in de notulen of andere verslagen 

dien omtrent heb ik niet kunnen vinden -. 

 

Je kunt je het in deze tijd bijna niet voorstellen maar bij al het werk in de gemeente met o.a. de 

vele steeds maar terugkerende huisbezoeken die het hele jaar doorgingen moest ds. Nieborg ook 

zijn eigen tuin nog onderhouden en zelf zijn groenten verbouwen. Over de leeftijd van ds. Nieborg 
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is niet veel bekend maar afgaande op de foto die nog in het kerkelijk archief aanwezig is, zou je 

kunnen denken aan een man van in de dertig jaar, ook al omdat ds. Nieborg na Bleiswijk nog drie 

andere gemeenten heeft gediend. Aan wijsheid en inzicht ontbrak het de eerwaarde zeker niet, 

gelet op zijn tactvolle adviezen en opmerkingen in de vele verslagen.  

 

20 
Algemene lauwheid en verlichting (?) 

olgens de notulen, geschreven in de eerste maanden van het jaar 1903 heeft men zoals al 

eerder is beschreven steeds meer te maken met een 'algemene lauwheid'. Hierdoor moesten 

er steeds meer lidmaten extra bezocht worden. Maar de vele bezoeken werden door sommigen 

ook als bezwaarlijk ondervonden, – steeds maar weer de dominee op de stoep – , en die maakten 

dit ook duidelijk kenbaar. Een aantal lidmaten komt zelfs ook niet meer aan het Heilig Avondmaal. 

Ook broeders die tot het ambt van ouderling of diaken gekozen waren nemen in toenemende 

mate hun verkiezing in het ambt niet aan of proberen er allerlei motivaties voor te vinden om er 

onderuit te komen en moeten over het onschriftuurlijke hiervan streng en vermanend 

aangesproken worden. De kerkenraad maakt zich daar ernstige zorgen over, de scriba schrijft: ‘De 

voorzitter wijst op de toestand der gemeente die naar zijn oordeel niet gunstig te noemen is. Er is 

een algemene lauwheid te bespeuren, de andere leden van de kerkenraad ervaren dit ook zo,en 

naar aanleiding hiervan vraagt de praeses of het niet gewenst is om een biduur uit te schrijven om 

in een afzonderlijke bijeenkomst zich te verootmoedigen voor God en te bidden om kracht en 

doorwerking des Heilige Geestes’. 

 

Maar de kerkleden gingen zich ook in meerdere mate verzetten tegen de bemoeienis van de 

kerkenraad in allerlei interne privé aangelegenheden. Een agenda punt vermeldt: ‘Rapport van een 

bezoek bij een broeder over een zaak aangaande met een lidmate dezer kerk. Aan hem is verzocht 

met de lidmate zich in de kerkenraad te begeven om hierover het hoor en wederhoor te vernemen. 

Deze broeder heeft dat afgewezen, maar is hem gezegd dat de zaak dan voor zijn rekening ligt en 

dat de kerkenraad vrij uitgaat en heeft betoond de zaak aan te durven en verwacht van hem niet 

het tegendeel te horen’. Maar binnen de kerkenraad zijn er ook nog andere problemen die de 

nodige hoofdbrekens zouden gaan kosten, de scriba schrijft: ‘Bij de rondvraag deelt broeder X--- 

mede dat hij zijn ambt als ouderling neerlegt; hij acht dit het beste te zijn met ’t oog op de 

gemeente. Ook heeft het hem gesmart dat twee broeders dus een deel van de kerkenraad hem niet 

genoegzaam gesteund heeft in zijn strijd tegen ’t verkeerde in zijn huisgezin.’  

Die beide broeders wilden nog wel opgenomen hebben in de notulen, dat zij geen bezwaar 

hebben tegen het huwelijk van een gereformeerde met een hervormde, indien namelijk de 

hervormde belooft met de gereformeerde mee naar de kerk te zullen gaan. Op voorstel van de 

preses wordt besloten op een volgende vergadering hierover te beslissen.  

 

In het kort komt het verkeerde in het gezin van deze ouderling hierop neer, dat één van zijn 

kinderen in het huwelijk wilde treden met een partner die hervormd was. In zijn beleving was dat 

absoluut onbespreekbaar, en hij werd hier dus niet eensgezind in gekend en gesteund door de 

voltallige kerkenraad omdat twee broeders in beginsel zijn mening niet konden delen, maar dat 

bracht wel onvermoede en vergaande consequenties met zich mee. (Later kom ik daar uitgebreid 

V 
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op terug.) Ook verschillende besprekingen hierover konden het standpunt van deze ouderling niet 

veranderen. Op de eerstvolgende kerkenraadvergadering werd er nog verder op ingegaan en 

stelde men twee regels op waaraan een hervormde moest voldoen om met een gereformeerde in 

de kerk te kunnen trouwen. We lezen dan: 

‘De voorzitter stelt voor, wanneer er een huwelijk zal bevestigd worden tussen een hervormde en een 
gereformeerde, om dan de hervormde vooraf in de kerkenraadsvergadering te laten komen en de 
volgende vragen ter beantwoording voor te leggen:  

• Ten eerste (of hij of zij) Gods Woord gelooft overeenkomstig de formulieren van Eenigheid.  
• en tweede (of hij of zij) belooft zijn of haar huis te zullen regeren naar de eisch van Gods Woord.  
• Indien deze vragen toestemmend beantwoord worden, dan zal tot de bevestiging van het 

huwelijk worden overgegaan.  

 

Het is allemaal nogal heftig en streng als je leest hoe het er aan toeging in die tijd, maar ja 

ouderling X---- was nog een broeder van het eerste uur, was al 16 jaar lid van de kerkenraad en 

had alle ups en downs aan den lijve ondervonden. En heus dat waren er niet weinig. Het 

spanningsveld tussen de kerken was groot, dat is waar, en we kunnen er zeker van zijn dat het 

wantrouwen of de argwaan er over en weer was tussen de beide kerkelijke gemeenten. En 

natuurlijk maakte Bleiswijk daarop geen uitzondering. Het zijn bij een kerkafscheiding de 

problemen van alle plaatsen en tijden, maar bij een kleinere plattelandsgemeente zoals Bleiswijk 

toen was, lag het toch gevoeliger als in de grote stad – iedereen kende immers iedereen. Vele 

jaren later werden de gereformeerden nog wel die fijnen genoemd maar het kon nog erger, 

iemand sneerde eens in een gesprek over de kerk; ‘jullie van die kleine kerk zijn niet gereformeerd 

maar gereverkeerd!’. Hoewel het woord gereformeerd niets anders is dan het voltooid deelwoord 

van reformeren (een andere vorm geven), was het toch een geladen woord en associeerde men 

het wel degelijk met bekrompenheid. 

 Het waren opmerkingen die je natuurlijk niet zó veel hoorde maar af en toe was er toch de 

confrontatie, en dan voornamelijk onder de ouderen. Het maakte alleen maar duidelijk dat het 

onder het oppervlak zoveel jaren later nog altijd een beetje borrelde, maar de tijden zijn 

veranderd en dergelijke opmerkingen komen bijna niet meer voor, gelukkig maar. Tot slot nog het 

volgende, de scriba schrijft:  

‘De praeses doet verzoek, ten kosten der Kerkelijke Gemeente in de pastorie electrisch licht te 

doen aanleggen, het bedrag hiervoor is f 7,-, doch door bespreking dat de gelegenheid van tijd 

hiertoe nog verre af kan zijn, is hier niet nader op in gegaan. Na nog eenig broederlijk samenzijn 

sluit de praeses de vergadering met dankgebed’.  

Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een lichtpunt voor in de studeerkamer. Onbewust komt 

dan de vraag boven: wat zullen de beweegredenen geweest zijn dat aan dit verzoek niet is 

voldaan? De kosten bedroegen niet meer dan het halve weekgeld van een boerenknecht in die 

jaren. We zullen het niet te weten komen maar het zal wel heel erg spijtig geweest zijn voor ds. 

Nieborg, want die moest dan maar, en vooral tijdens het korten der dagen bij een petroleumlamp 

of een kaars, zijn preken maken en de vele andere werkzaamheden voor elkaar zien te krijgen, -----

- wat een tijd!!!  
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21 
Verzen uit een psalm van Asaf 

p het eerste blad van het notulenboek uit het jaar 1904 staat geschreven: 

‘Wij Ondergetekenden, allen leden van de Kerkenraad der Gereformeerde Kerk te Bleiswijk,verklaren 
oprecht en in goede Consciëntie voor God, dat allen de stukken waarin de formulieren van Enigheid 

bestaan,in alles met Gods Woord overeenkomen,en verbinden ons daar overeenkomstig, in ons ambt 
te zullen dienen ons onderwerpende aan de tucht der Kerken,zoo wij ons ooit in enig Stuk daarvan 
mochten komen te misgaan.’ 

 
Naast de handtekeningen van predikant en ambtsdragers staat nog apart vermeld, (Psalm 79 vers 

8 en 9) ‘Gedenk ons de vorige misdaden niet; haast U, laat Uwe barmhartigheid ons voorkomen; 

want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God onzes heils! Ter oorzake van de eer Uws Naams; 

en red ons, en doe verzoening over onze zonden om Uws Naams wil.’ Deze twee veelzeggende 

verzen uit een psalm van Asaf doen vermoeden hoe zeer men ook nu nog met het verleden bezig 

was. Er was immers een nieuw begin gemaakt en hoe moet je dan dat nieuwe begin als 

kerkenraad vast houden als je ook nog te maken krijgt met lauwheid en dorheid van het aantal 

toenemende gemeenteleden, waar ik ook in het vorige stukje al over schreef. Het was wel een 

heel grote zorg voor de broeders van kerkenraad, maar stond natuurlijk niet in verhouding met 

het probleem van secularisatie en kerkverlating zoals dat in onze dagen het geval is. 

 Op 8 april 1904 schrijft de scriba naar aanleiding hiervan: 

‘Er is besloten om zo de Heere wil het H.A in de gemeente voortaan om de 3 maanden te doen plaats 
hebben. En omdat aan het Heilig Avondmaal de vorige keer maar door de helft van de Gemeente is 
deel genomen wordt nu door de predikant en de ouderlingen de Gemeente in zijn geheel van te voren 
bezocht.’  

 
Uit alles blijkt dat men naarstig op zoek was naar het ontstaan van die lauwheid, en voornamelijk 

wat er aan gedaan moest worden om deze teruggang te keren. Op elke kerkenraadsvergadering is 

het een punt van bespreking en aandacht geworden en wordt er gewezen op het feit dat de 

dominee dan nog maar meer de gemeente leden moet gaan bezoeken. De scriba schrijft: 

‘Bij de rondvraag aan de kerkenraad komt een broeder terug op de notulen van de vorige vergadering, 
over het geen hem voorkomt, dat naar zijn mening het wenschelijk is dat de predikant tot opbouw in de 
samenleving en geestelijk welzijn meerder de gemeenteleden moet bezoeken en daartoe te weinig in 
de gemeente komt. De praeses verklaart niet te kunnen inzien, dat de mening van deze broeder 
gegrond is, doch wel overtuigd is dat zijn werk gebrekkig is en zo veel als nodig de leden bezoekt 
inzonderheid de kranken, en die ongeregeld ter kerke komen en die hij bezoekt vóór de viering van het 
Heilig Avondmaal.’ 

 
Het waren dus alleen al hierdoor nog steeds moeilijke jaren voor de Gereformeerde kerk van 

Bleiswijk. Maar daar komt dan ook nog bij dat er mensen waren die naar aanleiding van allerlei 

interne verwikkelingen binnen de kerkenraad, de geldelijke bijdragen gingen verminderen en dat 

was toch eigenlijk wel heel erg bizar, naar aanleiding hiervan schrijft de scriba: ‘Komende 

vrijdagavond in de vergadering der kerkenraad bespreking over de financiële toestand dezer kerk. 

De praeses doet weten dat er voor de kerk in kas is het bedrag van f 51,17, – alzo een tekort van 

f 39,00, – om de maandelijkse termijn aan ds. Nieborg te voldoen. De penningmeester der 

Christelijke school stelt daarom voor, om de huur van het schoolhuis van 1 Nov 1903 tot 30 April 

1904 het bedrag van f 60,- ter gemoet koming der kerk een week vóór tijd aan de kerk te voldoen. 

O 
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De kerkenraad heeft dit voorstel welwillend aangenomen.’ Maar dit was nog niet alles want er 

stond de kerkenraad nog een flinke financiële tegenvaller te wachten. Op de vergadering van 

29 april doet de penningmeester verslag: ‘Aanwezig in de kas der kerk het bedrag van f 21,- alzo 

voor aflossing nodig f 100,- voor de aflossing der kerk en het woonhuis van de hoofdonderwijzer, 

voor aflossing der pastorie f 50,- en dan nog een rekening van de timmerman van f 163,58 enz. De 

totale kosten bedragen f 450,-.’  

 

Er worden twee broeders benoemd om tot dekking van het tekort de gemeente in te gaan. Alles 

bij elkaar ’n opéénstapeling van somberheden en zorgen, maar er zijn eigenlijk twee oorzaken aan 

te wijzen die daarbij een belangrijke rol hadden. Dorheid of lauwheid van het kerkelijk leven kwam 

ook in die jaren zeker bij meer kerkelijke gemeenten voor in het land, er zijn voldoende 

aantekeningen uit die tijd die dat vermelden, en heeft misschien wel te maken met de zgn. 

golfbewegingen van het kerkelijk leven. En wat het financiële aspect betreft, het was in die jaren 

maar aan weinig mensen voorbehouden om over voldoende geldelijke middelen te kunnen 

beschikken. Enkelen daarvan deden (met alle respect) absoluut veel goede dingen met hun geld 

voor de kerkelijke gemeente en schoten te hulp als de noodzaak dat aangaf, maar verkeerden 

daardoor ook in een bepaalde machtspositie. Anderen met voldoende middelen waren daarbij ook 

nog eens vele jaren achtereen lid van de kerkenraad en konden daardoor soms met alle goede 

bedoelingen ten spijt, óók op veel zaken hun stempel drukken. En als er dan eens wat tegengas 

gegeven werd omdat men het over bepaalde standpunten niet eens kon worden waren de rapen 

gaar. Met het oog op de privacy kan ik over de ontstane situatie in zekere zin maar beperkt 

schrijven, maar lezend in de oude geschriften kan ik mij echt niet aan een vorm van machts-

positie/misbruik onttrekken. Machtspositie nemen en/of misbruiken is een menselijke eigenschap 

en komt in allerlei structuren van het maatschappelijk leven voor, en dus blijkbaar ook in de kerk 

en ligt eigenlijk altijd op de loer. De structuur van de kerkenraad kon, zeker in die jaren door 

allerlei goed bedoelde en verklaarbare omstandigheden (zoals bijvoorbeeld door de armoedige 

tijd, gebrekkige of niet goed onderbouwde financiële afspraken en de noodzaak om het geheel te 

overleven) niet anders zijn dan zoals die was. Het maakte echter de kerk ook heel kwetsbaar en 

mede daardoor kon het gebeuren dat men in de problemen kwam zo groot als boven beschreven. 

De Gereformeerde Kerk van Bleiswijk verkeerde daarmee zomaar in een onwaardige positie.  

 

22 
Leeraar en kerkenraad welgevallen gewenscht 

n het vorige stukje heb ik al geschreven over de benarde financiële situatie van de kerk, en over 

de oorzaken waardoor dat probleem was ontstaan. Het tekort was inmiddels zo ernstig 

geworden dat ds. Nieborg voor de 2de keer in de kerkenraad de mededeling moest doen dat zijn 

traktement niet betaald kon worden. De dominee kon deze mededeling doen omdat hij ook de 

penningmeester was en zodoende inzicht had over de financiële situatie van de kerk; het was toen 

een functie die bij het gebrek aan ambtsdragers vacant was en die dominee er dan ook nog maar 

even bij moest doen. De moeite die de twee broeders hadden gedaan om de lidmaten langs te 

gaan om het tekort gedekt te krijgen, heeft naar alle waarschijnlijkheid niet veel opgeleverd, want 

daar wordt niet of nauwelijks melding van gemaakt. De scriba schrijft in de notulen van 22 juni 

1904: 

I 
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De praeses brengt ter sprake dat ‘heden de tijd is gekomen ter voldoening van zijn maandelijkse 
termijn van f 90,- aangevende het tekort daarvoor van f 77,- met de vraag welke weg hiertoe open is 
omdat te boven te komen’. Hierop blijft men het antwoord schuldig. De praeses betuigt: ‘Dan zal ik uit 
eigen boezem voor mij zelven voorschieten doch dat kan niet lang duren om daarmee voort te gaan, en 
stelt de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om bij sommigen leden van de kerk die geen contributie 
betalen, en bij enkelen anderen, verhoging hiervan verkrijgbaar kan zijn, door zulken op te wekken en 
op hun roeping te wijzen’. Het antwoord van de kerkenraad hierover is dat bij de een noch bij de ander 
het verzoek daartoe niet zal baten. Er wordt dan besloten om financiële steun voor deze kerk bij de 
eerst volgende classis vergadering aan te vragen. 

 
Toen op de vergadering van 5 augustus bleek dat de helft van het traktement voor de dienaar des 

Woords nog steeds ontbrak, was de penningmeester van de christelijke school wederom bereid 

om de huur voor de tweede helft voor het jaar 1904 ten bedrage van f 60,- alvast als voorschot te 

betalen ter aanvulling van het traktement van de dominee, alles bij elkaar een uitermate 

vervelende of beter gezegd beschamende situatie. Financiële steun aanvragen bij de classis was 

trouwens ook geen sinecure want daar moest eerst van uit de classis een commissie voor worden 

samengesteld die alles moest onderzoeken en voor de kerkenraad was het diep door het stof gaan 

want het duidde hoe dan ook al gauw op een vorm van wanbeleid. Na het onderzoek van de 

commissie werd er een financiële steun toe gezegd van f 150,- wat in vier delen zou worden 

voldaan. Er waren drie broeders (hier niet nader te noemen) waardoor de kerkenraad steeds weer 

in de problemen kwam, en de vele gesprekken om tot een goede oplossing te komen met deze 

broeders mochten niet baten. De laatste en meest ingrijpende mogelijkheid was, om dan de 

situatie maar voor te leggen aan een deputatie van de classis, die bestond uit drie predikanten en 

een ouderling, die moesten dan hun oordeel maar vellen over deze broeders.  

 En dat oordeel kwam er ook. Ds. Goslinga die de rapporteur was van de deputatie schrijft in zijn 

samenvatting: 

Het moge ten opzichte van br-A in het advies niet bepaald zijn uitgedrukt, het is echter wel van deze de 
bedoeling dat indien genoemde broeder volhardt in zijn verkeerde weg, aan hem de sacramenten 
moeten worden ontzegd. Het verschil in de behandeling van de drie broeders, is volgens ons dit: 
Broeder-A moet terstond, broeder-B na een half jaar,en broeder-C na onbepaalde tijd, ter beoordeling 
van de kerkenraad van de sacramenten worden geweerd. Altijd natuurlijk onder conditie dat er geen 
verootmoediging is. Hiermede meen ik aan uw verzoek te hebben voldaan!’ ‘Hopende dat dit advies 
voor de kerk te Bleiswijk nuttig moge zijn en de middelen die worden aangeboden mogen worden 
gezegend, zijn wij met hartelijke broedergroeten’. Met ondertekening der deputaten voornoemd.  

 
Naar aanleiding van dit advies vraagt de praeses aan de kerkenraad: ‘Kunnen wij als kerkenraad 

zich met het advies der deputaten vereenigen?’; alzo is eenparig besloten maar niet dadelijk 

toepassen, doch vooraf eerst de classis zich in zijn vergadering het oordeel uit laten spreken. De 

classis vond echter het probleem op deze wijze voldoende behandeld en vond geen reden om 

daar nog verder op in te gaan en er ook nog een oordeel over uit te spreken. De kerkenraad kon 

dus verder naar eigen goeddunken handelen. 

 Er is afgesproken dat de drie broeders voortdurend door een lid van de kerkenraad bezocht 

zullen worden, hun vermanende om van hun verkeerde weg terug te komen. De Gereformeerde 

Kerk van Bleiswijk maakte door allerlei ontstane verwikkelingen moeilijke jaren door, het moet 

nog maar eens gezegd en bij het lezen van de notulen word je daar bepaald niet vrolijk van. Bij 

elke kerkenraadvergadering wordt er wel gesproken over kerkleden aan wie de eerste trap der 

censuur is aangezegd of waarvoor de censuur weer is opgeheven. Maar er zijn gelukkig ook nog 

wel positieve dingen te vermelden: zo neemt het aantal kerkleden nog regelmatig toe.  
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In 1905 hebben elf jonge mensen en nog enkele oudere personen belijdenis van hun geloof 

afgelegd en daardoor de toegang tot het Heilig Avondmaal verkregen. In de notulen van 14 juni 

1905 schrijft de scriba aan het eind van een gezamenlijke vergadering: De visitatoren geven hun 

genoegen te kennen voor het goede dat nog in deze kerk aanwezig is. Ds. Goris wenscht leeraar en 

kerkenraad in hunnen gewichtvolle arbeid de nabijheid des Heeren, ook door de moeilijkheden 

heen, in hun werk het welgevallen van de Koning Zijner Kerk te ondervinden. Met sluiting dezer 

vergadering door dankgebed.  

 

23 
Kachelklaar boomhout na het rooien  

van weinig vruchtbare bomen? 

p de kerkenraadvergadering van 15 oktober 1905 wordt melding gemaakt door de diakenen 

dat zij aan de diaconale conferentie in Rotterdam hebben deelgenomen. Zij deden daarvan 

als volgt verslag: 

‘Bij de vraag of de gelden die in de offerbus bij het avondmaal geofferd worden voor de armen zijn, of 
behoren die aan de Kerk was het algemene oordeel dat deze gaven uitsluitend bestemd zijn voor de 
armen. De diaconie zorgt niet voor de kerk, maar de kerk zorgt voor de diaconie. Het avondmaal vloeit 
voort uit de bediening des Woords, de diaconie mag daarom geen gave aan de kerk geven. Bij de vraag 
of het tot de roeping behoort dat de broeders diakenen bij hun bezoek aan de arme lidmaten zullen 
voorgaan met gebed en eindigen met dankzegging, verschilt men van mening. Maar in de vergadering 
der diaconale conferentie wil men dat niet als vaste regel beschouwen doordat het niet is aan te 
merken als een bezoek der ouderlingen. De broeders van de kerkenraad vinden dit geen juiste 
benadering en wijzen op het formulier der bevestiging, dat zij niet alleen met uiterlijke giften maar ook 
met troostrijke woorden uit het Woord Gods de armen hulp bewijzen en zich daarna verenigen in 
gebed.’ 

 
Het valt op hoe actueel deze onderwerpen in de loop van 100 jaar gebleven zijn. In de perioden 

dat ondergetekende diaken was, kwamen deze onderwerpen ook af en toe aan de orde, maar 

kwam het ook niet tot een vaste regel en liet men dat ook aan eigen inzicht over.  

 Op de kerkenraadvergadering van 27 oktober dient ds. Nieborg een verzoek in om op zondag 

19 november een vrije dag te hebben om elders in de bediening des Woords op te treden. De 

kerkenraad keurde dit verzoek goed mits de dominee zelf voor vervanging zou zorgen en dit ook 

zelf zou betalen. In dit geval was er een student theologie bereid gevonden om deze zondag voor 

ds. Nieborg waar te nemen. Er was in die jaren ook voor predikanten bijzonder weinig geregeld, 

men had wel recht op een paar vrije zondagen maar ook daar waren altijd wel voorwaarden aan 

verbonden. Als de ouderling die dan de preekleesdienst moest verzorgen bijvoorbeeld ziek of 

verhinderd was, ging de vrije zondag van de dominee gewoon niet door; maar ja het is 100 jaar 

geleden, veel mensen leefden in armoede en wettelijk was er niets geregeld. Voor de predikanten 

was het zeker niet veel beter, hoewel het voorstelbaar is dat de voorzieningen in een grote stad 

toch beter geregeld waren dan op het platteland . In die zelfde vergadering doet ds. Nieborg nog 

een verzoek, de scriba schrijft: ‘Ds. Nieborg doet verzoek door in de tuin der pastorie om 3 weinig 

vruchtdragende bomen te doen uitrooien en tevens verplaatsing van het prieel, in het belang van 

meerdere moestuin te bekomen,op kosten van hemzelf, doch het boomhout tot verbruik als 

brandstof voor eigen te gebruiken. De kerkenraad ging eveneens akkoord met dit verzoek.’ Zelf de 

groente verbouwen in de moestuin was al niet vreemd voor de dominee en omdat er nergens 

O 
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melding wordt gemaakt van enige hulp of een vrijwilliger komt onwillekeurig de vraag boven – zou 

de dominee dan ook nog de zaag ter hand genomen hebben om het boomhout kachelklaar te 

maken? Gezien de omstandigheden in die tijd zou het mij zeker niet verbazen!  

 

Omdat de kerkenraad door enkele broeders met voldoende geldelijke middelen vertegenwoordigd 

was, – in voorgaande stukjes heb ik daar al uitgebreid over geschreven – was er een 

onevenwichtige machtsverhouding ontstaan, om dat akelige woord nog maar een keer te 

gebruiken, die nog verder escaleerde en heel nare gevolgen met zich meebracht. Ik wil daar nog 

even op terug komen. Maar eerst toch maar in het kort een samenvatting, want hier is heel veel 

over te doen geweest. Een dochter van broeder X----- had gezondigd tegen het 5de en het 7de 

gebod en heeft haar vader om vergeving gevraagd, heeft ook voor de kerkenraad schuld belijdenis 

gedaan en wilde hierna belijdenis van haar geloof afleggen, om de toegang tot het Heilig 

Avondmaal te verkrijgen. Haar vader wilde echter niet van verzoening en vergeving weten omdat 

hij dan zoals gezegd werd, tegenover zijn andere kinderen niet meer respectvol en geloofwaardig 

zou zijn, en wilde dat de kerkenraad haar zelfs als lid van de Gereformeerde Kerk zou afvoeren. 

(Men noemde dat toen schrappen uit het doopboek). Omdat de onverzoenlijke houding van deze 

broeder ook na veel inspanning van ds. Nieborg niet veranderde, kon de kerkenraad, ook nog na 

diverse besprekingen hierover in de classis en met de kerkvisitatoren niet anders handelen dan om 

deze broeder de censuur aan te zeggen, maar hierbij waren de problemen nog lang niet opgelost. 

 Het was alles bij elkaar een zeer pijnlijke situatie geworden te meer ook om dat deze broeder, 

ook ouderling was en in het verleden veel voor de kerk gedaan had, en zoals bijvoorbeeld ook nog 

de pastorie en nog wat andere noodzakelijke zaken door middel van een obligatie groot f 3650,- 

gefinancierd had. Maar omdat deze situatie maar duurde, gingen ook ’gewone‘ gemeente leden er 

zich mee bemoeien en hun meningen er over uitspreken, waarvan sommigen vonden dat 

ouderling X----- het bij het rechte eind had en de censuur moest worden beëindigd. Hierdoor 

gesteund kreeg de situatie een sneeuwbaleffect en broeder X---- ging over tot wraak. De scriba 

schrijft: 

‘De praeses geeft kennis, dat de kerkenraad een brief heeft ontvangen van broeder X----- die luidt als 
volgt: Ondergetekende geeft met deze te kennen dat hij het geld dat hij op de eigendommen der 
Gereformeerde Kerk heeft voorgeschoten,met rente voor 1 december 1905 terug verlangt, uit te 
betalen ten zijnen huize met overlegging der bewijzen.’ 

 
Deze brief werd op de kerkenraadvergadering voorgelezen en behandeld op 24 november en is 

waarschijnlijk maar enkele dagen daarvoor ontvangen, het was nu dus letterlijk en figuurlijk heel 

kort dag om het maar simpel uit te drukken. Maar simpel was het voor de kerkenraad zeker niet 

want de gevolgen waren niet te overzien, maar daarover meer in het volgende stukje.  

 

24 
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij 

e scriba schrijft op 2 februari 1906 in het notulenboek: 

‘Een schrijven ontvangen van broeder N-- gericht aan de kerkenraad, wijzende andermaal op de 
verplichting om aan zijn verzoek te voldoen ter betaling van zijn opgevraagde obligatiegelden door 

hem te leen gegeven op het gebouw de pastorie der Gereformeerde Kerk, met bijvoeging van sommige 
onware en beledigende uitdrukkingen betreffende tegen zijn persoon gericht, dit laatste is voor 
kennisgeving aan genomen, ook ds. Nieborg spreekt dit tegen.’ 

D 
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Er moest dus op zeer korte termijn een manier gevonden worden om het bedrag van f 3.650,- te 

kunnen aflossen. Verschillende mogelijkheden werden geopperd, zelfs om dan eventueel de 

pastorie maar te verkopen. Uiteindelijk werd er besloten om met een intekenlijst de kerkleden te 

bezoeken en te zien hoeveel geld er dan beschikbaar zou kunnen komen. Het resultaat was zeer 

pover en resulteerde in het bedrag van f 150,-. Hiermee moest dan maar een poging gedaan 

worden om broeder N-- voorlopig even tevreden te stellen. Twee broeders krijgen de opdracht om 

dit karwei te klaren, maar dit pakt slecht uit. De scriba schrijft: 

‘Twee broeders geven kennis, aan de opdracht voldaan te hebben door de vorige dag broeder N-- 
bezocht te hebben met aanbieding van f 150,- ter afdoening van zijn obligatie groot f 3.650,-. Broeder 
N-- heeft geweigerd dat gedeelte der hoofdsom in ontvangst te nemen door te eischen dat het door 
hem opgevraagde geld in één som geheel aan hem wordt voldaan, en niet vooraf f 150,- wil ontvangen. 
De afgevaardigden richtten toen aan broeder N-- de vraag of hij bij zijn schriftelijk besluit van 
opeisching der obligatie blijft? Hij betuigde daarin te volharden.’ 

 
Het spreekwoord zegt: ‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij’, gelukkig bleek dit voor de 

kerkenraad niet alleen een spreekwoord of gezegde te zijn maar werd het ook nog boven alle 

verwachting werkelijkheid. Er diende zich op het allerlaatst (ook weer uit de kerkenraad) een 

broeder aan die in uiterste noodzaak bereid was om door middel van een obligatie op de pastorie, 

het opgevraagde bedrag van f 3.650,- met een jaarlijkse aflossing van minstens f 50,- en tegen 

rente van 4% per jaar aan de andere broeder/eiser te voldoen. De kerkenraad had eindelijk zijn 

lesje geleerd, want er werd nu bij deze obligatie bepaald dat bij het normaal nakomen van alle 

verplichtingen zoals rente en aflossing, de eventuele rest van de hoofdsom, natuurlijk ten alle tijde 

wel opeisbaar was, maar nu echter na een schriftelijke aanzegging van tenminste zes maanden. 

Dat gaf de nodige soelaas om een herhaling van de voorgedane problemen in de toekomst te 

voorkomen. De scriba schrijft na deze overeenkomst: ‘hiermede betuigde de kerkenraad zijn 

instemming en werd alzo besloten, en is afgesproken dat a.s. zaterdag aan broeder N-- zijn 

opgevraagde obligatie gelden als mede de verschuldigde rente wordt bezorgd door een 

afvaardiging der kerkenraad.’ Hierdoor was voorlopig de kou uit de lucht en kon de kerkenraad 

overgaan tot ook nog wat andere belangrijke zaken. Maar het echte conflict was hiermee 

natuurlijk nog niet geklaard, hiervoor moest nog een andere oplossing gevonden worden, temeer 

ook omdat het voor heel veel onrust zorgde in de gemeente – er waren immers twee partijen 

ontstaan.  

 

En dan zijn we aangekomen op woensdag 21 maart 1906, een datum waar de hele situatie een 

onverwachte wending kreeg, en een notulen beschrijving waarbij alleen vreugde domineert. Het 

betreft hier een vergadering van de kerkenraad met een afvaardiging van de classis bestaande uit 

vier predikanten en een ouderling. De scriba schrijft:  

‘Ds. Nieborg opent de vergadering op de gebruikelijke wijze.De arbeid der Broeders werd kennelijk 
gezegend. Na samenspreking met den Kerkenraad en broeder N--, en ook met de bezwaarde broeders, 
(de broeders die partij gekozen hadden voor broeder N--), zijn al de kwesties die er bestonden tussen 
hen en onderscheidene leden der gemeente weggenomen. Alles werd vergeven en zou vergeven 
worden. En op de vraag van één der Deputaten aan broeder N-: ‘Indien de Censuur opgeheven wordt 
zal dan de verhouding tussen u en uw dochter goed zijn, antwoordde broeder N-- met een volmondig 
ja’. Daarop werd terstond door den kerkenraad de Censuur op deze broeder opgeheven. De 
vergadering besluit met goedvinden van broeder N-- om het volgende a.s. zondag 25 maart van de 
kansel aan de Gemeente bekend te maken: ‘De kerkenraad deelt aan de Gemeente met blijdschap en 
dank aan den Heere mede, dat de Censuur op een broeder toegepast in November 1904 en aan u 
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bekend gemaakt, is opgeheven en dat allerlei daarmede in verband staande moeilijkheden ook rakende 
de onderlinge verhouding der broeders zijn opgelost.’ 
Het resultaat van dit samenspreken werd ook nog aan enkele andere broeders die hun bezwaar hadden 
ingediend bij de kerkenraad, nadat zij in de kerkenraad verschenen waren, medegedeeld. Op verzoek 
neemt broeder W-- op zich de gehuwde dochter van broeder N-- de volgende morgen in kennis te 
stellen dat haar vader hare schuld van ongehoorzaamheid tegen over hem vergeven heeft en dat haar 
vader van de opgelegde Censuur ontheven is, met aanrading dat zij haar vader voortdurende moet 
bezoeken.’  

 
Ds. Van de Brink, die een van de afgevaardigden was, spreekt nog een hartelijk woord tot de 

broeders en sluit daarna de vergadering met een treffend dankgebed. Hiermee is dan een lang 

slepende kwestie, waar maar geen einde aan leek te komen, opgelost. Maar blijdschap en verdriet 

liggen soms in het verlengde van elkaar en blijkt nog uit het volgende, de scriba schrijft aan het 

slot van deze lange vergadering: ‘Ds. Nieborg verzoekt a.s. zondag 25 maart vrij te zijn van zijn 

Dienst aangaande zijn droeve omstandigheid door het overlijden van zijn vader, en is door de 

kerkenraad gebillijkt en toegestaan.’ 

 

Met dit stukje zijn we aan het einde gekomen van een beschrijving van ± de eerste 20 jaar 

Gereformeerde kerk van Bleiswijk, die ongetwijfeld de moeilijkste jaren zijn geweest. Het was voor 

de broeders en natuurlijk ook voor de zusters – al kwamen zij in die jaren niet zo in beeld, op de 

achtergrond zullen zij zeker een stem in het kapittel gehad hebben-  een moeilijke start. Met soms 

een lange nasleep van allerlei vaak zeer moeilijke of ingewikkelde, dikwijls ook onderlinge 

problemen, waarbij het financiële aspect een grote rol speelde, maar men wist er met gebed en 

volharding en niet in het minst door verstandig inzicht en handelen van ds. Nieborg toch steeds 

weer uit te komen. Ik heb ± 225 kerkenraadverslagen door kunnen/mogen lezen, aan de hand 

hiervan heb ik geprobeerd om een inzicht te schetsen van hoe ons voorgeslacht figuurlijk moest 

worstelen om op de eenmaal ingeslagen weg verder te gaan. Hierbij heb ik natuurlijk lang niet 

alles beschreven; alleen de meest in het oog springende zaken. Ik wil nu een volgende periode van 

de Gereformeerde kerk van Bleiswijk gaan beschrijven waarvan het misschien ook aardig of 

interessant is om daar kennis van te nemen. 



 41 

25 
Tijdelijk vacant in 1915-1916 

et is 22 mei 1915, de scriba noteerde: ‘Ds. Nieborg brengt ter kennis van de vergadering dat 

het beroep door de Gereformeerde kerk van Geldermalsen welke vorige week op hem is 

uitgebracht, door hem is aangenomen, de kerkenraad heeft tegen dit besluit geen bezwaar’.  

Over het beroep naar Geldermalsen heeft ds. Nieborg dus niet lang nagedacht en of de eerwaarde 

al in een eerder stadium een beroep in overweging genomen heeft, heb ik niet kunnen ontdekken. 

Er is niet veel inlevingsvermogen voor nodig om te veronderstellen dat het voor beide partijen zo 

goed was, gezien de eenvoudige mededeling en de reactie daar op. Op de kerkenraadvergadering 

van 18 juni, wat voor ds. Nieborg de laatste keer was, wordt door de eerwaarde nog een 

afscheidswoord gesproken en door de kerkenraad beantwoord, daarna wordt er wederkerig 

elkaar ‘s Heeren zegen toegewenst. Na 15 moeilijke jaren, – je zou wel kunnen spreken over 

'tropen jaren' – was kennelijk voor ds. Nieborg de tijd gekomen om Bleiswijk te verlaten en brak er 

voor de Gereformeerde kerk een vacante periode aan en dus werd de beroepingsprocedure weer 

gestart. Het honorarium voor de te beroepen predikant was voorlopig vastgesteld op f 100,- 

gulden per maand. Ds. Fleurke van Berkel en Rodenrijs werd gevraagd en heeft toegezegd het 

consulentschap op zich te nemen. Er moest nog wel iemand gevonden worden die voor f 2,- per 

week ds. Fleurke (per koets of tilbury?) wilde halen en weer naar huis wilde brengen. Het 

honorarium voor het consulentschap zou f 5,- per week gaan bedragen.  

 

In de tien jaar die ik niet heb beschreven is het in veel opzichten goed gegaan met de 

Gereformeerde kerk van Bleiswijk en niet in het minst op financieel gebied, mede daardoor was er 

duidelijk een zekere stabiliteit ontstaan. Dat kwam o.a. door het erven van onroerende zaken die 

verkocht konden worden en het ontvangen van een behoorlijk groot legaat, plus een jaarlijkse 

bijdrage van de classis van f 700,- en natuurlijk ook door het fors toegenomen aantal kerkleden 

waardoor het bedrag van de collecten en andere bijdragen omhoog gegaan was. Zo bracht de 

collecte voor dankdag op 9 november 1915 voor de kerk f 38,88 en voor de armen f 83,38 op. 

Omgerekend naar de huidige geldwaarde is dat zeker veel. Bij het afgesloten boekingsjaar was er 

zelfs een batig saldo van f 224,99 in kas. 

 Er was ook een financiële commissie gevormd die de vrijheid gekregen had om bedragen onder 

de tien gulden voor reparatie en andere noodzakelijke dingen voor de kerk, zonder goedkeuring 

van de kerkenraad te betalen. Op de kerkenraadvergadering van 8 september 1916 worden zelfs 

de eerste stappen besproken om te komen tot het bouwen van een nieuwe kerk, hoewel het voor 

sommigen niet het juiste moment was vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waar veel 

dreiging vanuit ging en de prijs van de bouwmaterialen omhoog stuwde. Toch ging men alvast de 

gemeenteleden polsen hoeveel geld er eventueel beschikbaar zou zijn. Dat viel echter reuze mee 

want de commissie die dat moest onderzoeken kwam al gauw met het bedrag van f 9.700,- op de 

proppen en daarmee was het streefbedrag van f 10.000,- om definitief over te kunnen gaan tot de 

bouw van de nieuwe kerk al bijna binnen. En dan schrijft de scriba: ‘wanneer er tot f 10.000,- is 

ingetekend zal de commissie zo mogelijk de toegezegde bedragen in ontvangst nemen, iedere 

gever vrijlatende op welke tijd hij zijn gift wil afdragen.’ (De zinsnede iedere gever vrijlatende was 

maar heel betrekkelijk, want intussen gingen er ook al stemmen op om het kapitaal zo snel als 

mogelijk in ontvangst te nemen en uit te zetten tegen rente om zodoende hoger rendement te 
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krijgen, daardoor werd er natuurlijk wel een beetje 'druk op de ketel' gezet.) Maar ondanks al die 

positieve geluiden over de financiële toestand van de kerk, had de krenterigheid nog niet 

afgedaan, gezien het feit dat ds. Fleurke het honorarium van 5 gulden toch wel wat te krap vond 

en daar zeker één gulden bij moest, waar twee vergaderingen voor nodig waren om die verhoging 

toegezegd te krijgen. En een verzoek van de koster die natuurlijk ook op de hoogte was van de 

veel betere financiële situatie van de kerk en dan ook wel eens wat verhoging van zijn vergoeding 

verlangde – hij had in het verleden al eens meer een verzoek om verhoging gedaan, omdat de 

vergoeding van f 1,50 per week of zelfs nog minder wel heel erg weinig was. Maar ook dit verzoek 

werd toch weer kort en bondig naar de prullenmand verwezen, daar hoefde men eigenlijk niet 

eens over te praten. Hij moest zich dan in hoofdzaak maar getroost weten met enkele woorden uit 

psalm 84: 5 ‘Eén dag in Uw huis is mij meer dan duizend, waar ik U ontbeer’.  

 

Ondertussen werden er weer predikanten aangeschreven met het verzoek om te komen preken, 

waar na stemming van de manslidmaten eventueel een beroep op uitgebracht kon worden, maar 

het gebeurde ook wel dat de toenmalige voorzitter van de kerkenraad broeder P. Biemond er in 

zijn eentje op uit trok om bijvoorbeeld dr. H. Jansen uit Witmarsum in Friesland te gaan 'horen' – 

wat in die jaren bijna een buitenlandse reis was. Na een positief advies van broeder Biemond werd 

ds. Jansen dan ook uitgenodigd om te komen preken. Afgesproken was dat de eerwaarde op 

zondag 19 september naar Bleiswijk zou komen om het Woord te bedienen, maar liet middels een 

schrijven weten dat hij hiervoor geen toestemming kreeg van zijn kerkenraad en moest dus even 

afhaken en een andere datum vaststellen, waarna hij ook in Bleiswijk gepreekt heeft. Maar hij zou 

even later in het jaar, hoewel men hoopvol gestemd was voor het uitgebrachte beroep op hem, 

toch ook bedanken. Zo werd er een vrij groot aantal predikanten benaderd en/of beroepen, ook 

uit de omliggende plaatsen. Waar weer evenveel bedankjes op volgden, het wilde maar niet 

lukken. Men ging daardoor inzien dat het krappe salaris van f 1200,- per jaar wel weer eens een 

struikelblok kon zijn in de voorziening van een predikant. Op 4 februari 1916 werd op de 

kerkenraadvergadering daarom besloten om het salaris dan toch maar te verhogen naar f 1400,- 

per jaar en als emolumenten f 100,- voor het maken van onkosten bij het in gebruik nemen van de 

pastorie en vrij van alle belastingen, behalve die voortvloeien uit eigen bezittingen, plus 4 vrije 

zondagen per jaar. Zo ging de tijd van beroepen en bedankjes ontvangen door tot 6 november 

1916 waar de scriba vermeldt: 

‘De kerkenraad is verheugd mededeling te kunnen doen dat de classis aan haar agendum heeft 
toegevoegd de Approbatie (= goedkeuring) van Ds. W.E. (Willem Eliza) Van Duin uit Bolnes, en dat de 
eerwaarde het beroep uitgebracht op hem, naar Bleiswijk heeft aangenomen’.  

 

Op 24 december 1916 is ds. Van Duin bevestigd door de consulent ds. Fleurke uit Berkel en 

Rodenrijs. De periode van vacant zijn is na een betrekkelijke korte tijd (goed anderhalf jaar) 

voorbij. 

 

26 
1914-1918 en trappen van censuur 

et is 29 december 1916 en de eerste kerkenraadvergadering voor de nieuwe predikant ds. 

Van Duin, waarbij hij een dankwoord spreekt tot de broeders voor de wijze waarop hij in 

Bleiswijk ontvangen is. Hij spreekt de wens uit om verder in eensgezindheid met de broeders 

H 
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D S .  W . E .  V A N  D U I N   
(1916 – 1922) 

samen te werken tot welzijn van de kerk des Heren in deze plaats. Door de eerste wereldoorlog 

1914-1918 is het een dreigende tijd – ik schreef het al eerder – alle militairen waren 

gemobiliseerd, er is door de deputaten van de classis Den Haag ook al een schrijven uitgegaan om 

op zondag 31 december 1916 een biduur te houden in verband met de nood der tijden, zoals het 

schrijven vermeldt. Er waren 34 staten met elkaar in oorlog. Nederland kon dank zij koningin 

Wilhelmina, die absoluut voet bij stuk hield door consequent onpartijdig te blijven, hier 

ternauwernood aan ontkomen. Zelfs bij lichte schendingen van de Nederlandse soevereiniteit – 

wat in het grensgebied nogal eens het geval was – bleef Nederland neutraal. Niettemin lieten in 

die vier oorlogsjaren meer dan 9 miljoen soldaten het leven (over de nood der tijden gesproken). 

Door de oorlog was ook het levensonderhoud erg duur geworden en dat gold natuurlijk ook voor 

ds. Van Duin. Op de kerkenraadvergadering van 3 juli 1917 spreekt hij zijn dank uit en blij verrast 

te zijn dat hij op zaterdagavond een duurtetoeslag van f 100,- mocht ontvangen. Er was door de 

synode aangedrongen op een extra toeslag van tenminste 12% van het traktement. Op de 

classikale vergadering was al een voorstel aangenomen om het minimum van de traktementen op 

te trekken naar f 2000,-. In het vorige stukje heb ik geschreven over de koster die maar geen 

verhoging kon krijgen voor zijn werkzaamheden in de kerk, maar daar was kennelijk toch wel een 

reden voor want op 4 januari 1917 schrijft de scriba: 

‘Omtrent velerlei klachten over het werk van de koster, wordt besloten hem hierover te onderhouden. 
De Praeses wijst hem er op dat het in orde houden van het kerkgebouw en wat verder in het belang van 
de catechisatie nodig is, veel te wensen overlaat en vraagt of hier geen verbetering in kan komen, en 
indien nodig zal er een ander aangesteld worden tegen een vergoeding van f 1,50 voor het 
zomerseizoen en f 2,00 voor het winterseizoen.’  

 
Wellicht gaat het hier ook over een wekelijkse vergoeding. 

 

Op 3 januari 1919 schrijft de scriba: 

‘Broeder de B komt ter vergadering en verzoekt raad en steun van de kerkenraad. Zijn huishoudster is 
vertrokken en hij weet zich geen raad om zijn gezin in orde te houden. De Praeses vraagt waarom zijn 
huishoudster verrtokken is; broeder de B doet dienaangaande enige meededelingen, ondermeer 
beschuldigd hij haar van oneerlijkheid. De Praeses vraagt of er geen andere redenen zijn. Tenslotte 
blijkt dat beiden elkander beschuldigen van zonde tegen het zevende gebod. Broeder de B betuigde 
absoluut onschuldig te zijn, waarna de Praeses voorstelde om de kerkenraad alles te laten onderzoeken 
om zekerheid en duidelijkheid te verkrijgen over deze 'zaak'.’ 

 

Daarbij moest deze broeder dan wel bereid zijn om samen met de 

vertrokken huishoudster voor de kerkenraad te verschijnen om 

hoor en wederhoor te vernemen. Maar na een uitnodiging aan de 

vrouw, waarbij de kerkenraad liet weten ook nog de reiskosten te 

willen vergoeden, liet de huishoudster per brief weten hier geen tijd 

voor te hebben. Na verder onderzoek is echter gebleken dat deze 

broeder onschuldig was, en was de kerkenraad bereid om voor deze 

broeder en zijn gezin hulp te bieden bij het zoeken naar een 

vrouwelijk hulp (aldus de scriba). Omdat dit laatste zo expliciet 

beschreven is, blijft de vraag hangen: 'wanneer het voor deze 

broeder niet zo goed uitgepakt was, zou de kerkenraad dit gezin 

dan niet geholpen hebben bij het zoeken naar een vrouwelijke 

hulp'? (Het ging hier hoogst waarschijnlijk om een weduwnaar met 
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kinderen.) Zondigen tegen het zevende gebod kwam in die jaren nog al eens voor, ook in de 

burgerlijke gemeente. In de kerkelijke gemeente was de sociale controle veel groter en werd er 

veel meer bekendheid aan gegeven, in dat geval werd je door de kerkenraad ’gedagvaard' om een 

en ander te komen uitleggen.  

 Niet iedereen was daar meteen van onder indruk, zo schrijft de scriba: 

‘Wed. D heeft zich onlangs schuldig gemaakt door te zondigen tegen het zevende gebod. Met droefheid 
heeft de kerkenraad vernomen dat ze niet het minste berouw betoonde en zelfs te kennen heeft 
gegeven dat ze hierdoor over ruimer inkomsten beschikt. Dit is reeds de tweedemaal dat zij zich aan 
deze zonde schuldig heeft gemaakt. De kerkenraad besluit dan ook deze zuster, die geen 
verootmoediging betoonde, van het Avondmaal af te houden’. 

 
Zonder de naam van de betrokken zuster te noemen werd het bij de afkondigingen aan de 

gemeente bekend gemaakt (eerste trap der censuur art: 77 kerkelijk recht). Bij toepassing van de 

tweede trap volgt afsnijding van de gemeente en wordt de naam van de persoon en de aard van 

de zonde wel aan de gemeente bekend gemaakt, wat echter alleen mogelijk is na uitgebreid 

advies en overleg met de classis. De woordkeus van de mededeling moest dan ook uitermate 

voorzichtig gesteld worden. Omdat er na veel bezoeken en vermaningen toch geen verbetering te 

bespeuren was bij deze zuster, moest de kerkenraad deze vorm van tucht helaas wel uitvoeren. 

‘Om duidelijk te doen uitkomen dat deze handeling een geestelijk karakter draagt zal hare 

ondersteuning voorlopig zoo doorlopen ook met het oog op de kinderen’, aldus de scriba. 

Opvallend is wel dat die overtreding in deze periode (de eerste wereldoorlog 1914-1918), 

waardoor de extreme duurte van het levensonderhoud bij heel veel mensen de armoede nog eens 

groter maakte, wat vaker voor komt. Tenslotte nog: ‘Een gift ingekomen voor de armen, van vijftig 

Gulden van den Edelachtbare Heer Baan ter gelegenheid van zijn installatie als Burgemeester dezer 

Gemeente. Deze gift zal niet extra uitgegeven worden, maar worden gedaan in de Kas der 

Diaconie’. Bij de oudere oud-Bleiswijkers, waar ondergetekende ondertussen ook deel van 

uitmaakt, zal burgemeester Baan zeker nog wel enige herinneringen oproepen. 

 

27 
Intekenlijst 

e Eerste Wereldoorlog, wat voor de bouwplannen toch wel een vertragende werking had, is 

voorbij. Er is weer rust in het land en de kerkenraad kan verder met het uitwerken van de 

gegevens om te komen tot een nieuw te bouwen kerk. Het streefbedrag, of beter gezegd 

beginkapitaal, om tot de bouw over te kunnen gaan moest f 10.000 gulden opleveren en om 

iedereen te activeren was er een intekenlijst gemaakt waarop met prachtig handschrift een 

aansprekende tekst geschreven was en luidt als volgt:  

Intekenlijst 
‘Voor den bouw eener nieuwe Gereformeerde Kerk te Bleiswijk. Alléén wanneer een kapitaal van 
f 10.000,- wordt bijeengebracht, zal over het ingetekende bedrag worden beschikt. Indien de intekening 
dit bedrag niet bereikt, kan de kerkenraad de verantwoordelijkheid niet op zich nemen, om met den 
bouw een aanvang te maken. Om het doel, een ruimer en sierlijker kerkgebouw te bereiken, wordt dus 
van ieder lid het uiterste van zijn financiële draagkracht gevorderd. Men geve dus zéér mild en 
overvloedig! God heeft den blijmoedige gever lief. Nooit is men meer verzekerd zijn geld in den dienst 
des Heeren te besteden, omdat men hier geeft voor een nieuw Huis des Heeren. Niet alleen dit maar 
ook uw eigen oogen zullen mogen aanschouwen tot welk heerlijk doel uwe giften worden besteed en 

D 
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uw nageslacht zal u dankbaar zijn voor hetgeen gij thans ook in zijn belang tot stand heeft gebracht. 
Bewege de Heere dan uwe harten tot milddadigheid’.  

 
En dan volgt er een lange lijst met 70 namen van kerkleden die een geldelijke bijdrage willen 

leveren. Om de mensen te wijzen op hun grote verantwoordelijkheid in deze, was er ook nog een 

tabellijst bijgevoegd die aangaf hoeveel je diende te geven bij een bepaald inkomen. De bedragen 

op de lijst variëren heel sterk, van f 2000,- gulden bovenaan met nog wat meer andere grote 

bedragen, tot vijfentwintig cent van een weduwe ergens onderaan en daartussen alle mogelijke 

bedragen. Wat opvalt is dat men er bijna altijd hun naam bij vermeldde, hoe klein het bedrag ook 

was bijvoorbeeld f 1,50 of nog minder. Erg arm was blijkbaar geen motief om je naam er dan niet 

achter te schrijven, je zou kunnen denken dat men erin berustte, het was niet anders – wat in onze 

tijd toch wel wat moeilijker zou zijn. Toen ik de intekening van de weduwe zag, ook met haar 

naam erbij, moest ik eigenlijk meteen denken aan de twee muntjes van de arme weduwe waar 

Jezus op wijst in Marcus 12. Het geeft zó duidelijk aan hoe de financiële situatie was in die jaren. 

De tegenstellingen waren bijzonder groot, van heel erg rijk tot heel erg arm. Het gebeurde eens 

toen twee welgestelde gezinnen – die op financieel gebied goed voor de kerk zorgden – besloten 

hadden om naar Zuid Afrika te emigreren, er zo’n groot gat in de kerkelijke begroting viel dat er 

terstond een beroep gedaan moest worden op een hogere bijdrage van de classis. In de meeste 

gevallen ging het bijdragen van de kerkleden met pijn en moeite gepaard en was het echt een 

offer, maar hoe dan ook iedereen deed wel mee.  

 

Na nog maar nauwelijks 3 jaar in Bleiswijk te hebben gestaan komen de beroepen al weer los op 

ds. Van Duin. De scriba schrijft: ‘Door de Dienaar des Woords wordt medegedeeld dat hij na rijp 

beraad voor de beroepen naar de kerken van Tienhoven en Vorden heeft bedankt, deze mededeling 

wordt door de kerkenraad dan ook met blijdschap vernomen’. Zeer korte tijd later wordt door de 

kerk van Voorthuizen een beroep op ds. Van Duin uitgebracht. Drie beroepen in zo’n korte tijd was 

nogal heftig en bracht de kerkenraad een beetje in verwarring, er moest dan ook iets gebeuren om 

de eerwaarde ‘nog enige tijd vast te houden’. De scriba notuleerde op 2 januari 1920: ‘Nadat de 

dienaar des Woords vrijmoedigheid had gekregen om voor de roeping naar Voorthuizen te 

bedanken, had de Kerkenraad met de Commissie van Administratie, daartoe in staat gesteld door 

de verhoogde kerkelijke bijdrage, besloten om het tractement van Ds. Van Duin voor het jaar 1919 

te brengen op f 2000.- plus kindertoeslag en voor 1920 op f 2400.- ook met inbegrip van het 

kindergeld. De Dienaar des Woords spreekt daarna zijn dank uit voor deze verblijdende mededeling 

hem gedaan.’ Maar dat neemt de spanning bij de kerkenraad nog niet helemaal weg want twee 

maanden later komt er weer een nieuw beroep voor ds. Van Duin, en nu van de kerk uit Sleewijk. 

En weer wenst de kerkenraad dominee geluk met het ontvangen beroep maar spreekt tevens de 

wens weer uit dat dominee vrijmoedigheid mag ontvangen om ook voor dit beroep te bedanken. 

De belangstelling van de kerken om ds. Van Duin te beroepen was groot, heel erg groot, maar 

ondanks het feit dat men de classis verzocht had om een financiële bijdrage te leveren en 

zodoende het salaris nog te kunnen verhogen naar f 2800,- per jaar wat misschien dan een 

bindende factor voor de dominee zou kunnen zijn, was er toch ‘geen houden meer aan’.  

 

Op de kerkenraadvergadering van 25 november 1921 deelde ds. Van Duin mee dat hij het beroep 

naar Haarlemmermeer – Oostzijde had aangenomen. De scriba schrijft dan: ‘De acte van ontslag 

van ds. Van Duin zal worden opgemaakt en ingediend, hem zal wegens zijn vertrek naar 
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Haarlemmermeer op de meest eervolle wijze, op nader te bepalen datum ontslag worden verleend 

als predikant van de Gereformeerde kerk alhier.’ Op zondag 5 maart 1922 was het dan zover en 

hield de eerwaarde een afscheidpreek. Ds. Van Duin was kennelijk een zeer geliefd en gewaar-

deerde predikant. Met een rustig en ingetogen, zeker geen dominant karakter, dat is mij althans 

bij het doorlezen van de stukken wel opgevallen. Er was de kerkenraad dan ook veel aan gelegen 

om deze predikant wat langer in Bleiswijk te ‘houden’, maar het zou uiteindelijk toch niet langer 

zijn dan vijf jaar want hij besliste zelf anders. Later, in 1926, komt ds. Van Duin nog een keer in de 

publiciteit en haalt zelfs de landelijke dagbladpers met de zgn. ‘kwestie Geelkerken’, wat zoveel 

onrust teweeg bracht in de Gereformeerde kerken. In een van de volgende stukjes kom ik daar 

zeker nog wat uitgebreider op terug. 

 

 

28 
20 tegen 18 stemmen 

e schrijven 6 februari 1922. Er is inmiddels ook al een commissie van administratie 

gevormd die in staat is om de financiële zaken goed op orde te houden en bij een dreigend 

tekort zo mogelijk de vaste vrijwillige bijdrage wat te verhogen. Zo ook, nu de kerk bij het vertrek 

van ds. Van Duin weer vacant geworden is en de kerkenraad met het aangeboden salaris van 

f 2800,- per jaar – wat ook volgens de classis nog steeds aan de lage kant was – niet in staat bleek 

om met succes een predikant te kunnen beroepen. De gemeenteleden werden daarom 

opgeroepen om hierover te vergaderen. De scriba schrijft: ‘Het voorstel was om het traktement te 

bepalen op f 3000,- zonder kindergeld plus vrijdom van belasting voorzover die niet uit persoonlijk 

vermogen voortvloeit’. Omdat de toen bestaande beroepingsprocedure (toen nog zonder 

profielschets) omslachtig was en veel tijd vergde – er moesten immers steeds weer twee 

predikanten die bereid waren om een eventueel beroep in overweging te willen nemen gevraagd 

worden om te komen preken, waar de belijdende manslidmaten dan een keus uit moesten/ 

konden maken – gingen er bij meerderheid van de kerkenraad stemmen op om voortaan niet 

meer uit twee predikanten te laten kiezen, maar één beroepbare predikant te verzoeken om te 

komen preken en zodoende de procedure eenvoudiger en korter te laten verlopen en zo gebeurde 

het ook. 

 

Maar ondanks de versimpeling van de procedure zou het toch nog twee jaar gaan duren voordat 

er weer een predikant bereid was om de Gereformeerde kerk van Bleiswijk als herder en leraar te 

komen dienen. Maar op 2 november 1923 notuleerde de scriba: ‘Een bericht ontvangen van 

Ds. J.Y.Tiemersma uit Tzummarum (een dorp in de gemeente Franekeradeel in Friesland) dat zijn 

eerwaarde op den dankdag hoopt te komen preken’. De preek op de dankdag was blijkbaar in 

'goede aarde' gevallen want op 16 november 1923 schrijft de scriba: 

‘vervolgens wordt gesproken door de vergadering of het niet gewenscht zou zijn om Ds. Tiemersma van 
Tzummarum te beroepen. De broeders zijn het er allen over eens dat deze predikant voor onze 
gemeente wel geschikt zou kunnen zijn. Maar ds. J. de Wit uit Blaricum moest toch ook eerst nog 
'gehoord' worden. Door de Praeses wordt daarna alles medegedeeld hoe de kerkenraad er toe 
gekomen is om weer een tweetal aan de gemeente voor te stellen.  

W 
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D S .  J . Y .  T I E M E R S M A  
(1924 – 1947) 

 
(Dus toch weer volgens de oude en veel tijd vergende procedure 

omdat er mogelijk nog wat twijfels bestonden om ds. 

Tiemersma te beroepen, waar die twijfels dan uit bestonden 

wordt verder niet beschreven.)  

Bij de gehouden stemming waren nog zeven ondertekende 
briefjes binnen gekomen zodat 38 stemmen werden uitgebracht 
waarvan 20 op ds. Tiemersma en 18 op ds. De Wit. Niemand der 
aanwezigen heeft bezwaren tegen deze stemming. Naar 
uitwijzing van deze stemming wordt eerst genoemde door de 
kerkenraad beroepen’.  

 

Er was dus een nipte meerderheid voor ds. Tiemersma. En ja, je 

zou kunnen denken, een opkomst van achtendertig stemmen in 

totaal is niet zo veel, maar we moeten daarbij wel voor ogen 

houden dat de gezinnen in die tijd uit gemiddeld zes of zeven 

personen bestonden waarvan alleen de belijdende 

manslidmaten mochten stemmen, en dan kom je toch al gauw op een ledenaantal van rond de 

tweehonderd zielen, wat in die jaren voor de gereformeerde kerk in Bleiswijk zo ongeveer de 

norm was. 

 

Op 14 december 1923 notuleerde de scriba: ‘Allereerst wordt met dank aan den Heere melding 

gemaakt van het ingekomen bericht, eerst telefonisch daarna schriftelijk van ds. Tiemersma, dat 

Zijn Eerwaarde de roeping naar Bleiswijk heeft aangenomen’. 

 Op zondag 3 februari 1924 hield ds. Tiemersma een afscheidspreek in Tzummarum en werd op 

zondag 10 februari in Bleiswijk bevestigd door de toenmalige consulent ds. Tazelaar uit 

Rotterdam. Op 15 februari schrijft de scriba: ‘Ingekomen met attestatie uit Tzummarum, Jacob 

Tiemersma met zijn huisvrouw Gatske Tiemersma geb Wynia en acht gedoopte kinderen’. Hiermee 

werd een periode ingeluid waarvan toen niemand kon vermoeden dat ds. Tiemersma 23 jaar 

(bijna een kwart eeuw) de dienaar des Woords van de Gereformeerde kerk van Bleiswijk zou zijn. 

 Maar ook de dominee uit mijn kinderjaren, die ik mij nog zo goed voor de geest kan halen en 

waarvan ik me zeker nog wel een en ander kan herinneren. Eén ervan is dat hij onophoudelijk met 

zijn hoofd schudde (neurologische aandoening ?) Het was daarom voor ons als kinderen nogal 

eens het onderwerp van gesprek aan tafel. Mijn ouders hadden daar toen geen andere verklaring 

voor, dan dat de dominee veel had meegemaakt door o.a. de ziekte en later het overlijden van zijn 

vrouw en allerlei andere ziekten/problemen in zijn gezin. Op ons maakte dat diepe indruk, maar 

wij vonden het altijd wel raar. 
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Toevallig kwam ik een foto met het gezin van ds. Tiemersma op het spoor, genomen in 1923 te 

Tzummarum, dus kort voordat het gezin naar Bleiswijk verhuisde.  

Achter v.l.n.r.:  Fimmy, ds. Tiemersma, Jo, Sjoeke, Anna.  

Voor v.l.n.r.:   Jan, Mart, Wyke, mevr Gatske Tiemersma – Wynia, en als laatste Yeb, die 

predikant geworden is en een aantal keren in Bleiswijk heeft gepreekt. 

 

 

29 
Nieuwbouw: Kruiskerk of Schipkerk 

et is 29 februari 1924, er worden steeds meer maatregelen genomen om daadwerkelijk te 

kunnen komen tot de bouw van een nieuwe kerk, en er zijn ook al geruime tijd voldoende 

financiële middelen aanwezig om een eerste aanzet te realiseren. Broeder L. Huisman Szn die 

bouwkundig tekenaar was, werd bereid gevonden om tegen een billijke prijs drie schetsen te 

maken en kwam met drie uitvoerbare ontwerpen met een begroting van f 20.000 tot f 22.000 

gulden. Het ging met de financiën voor de kerk eigenlijk zo goed dat men voorlopig de bijdrage 

van de classis van f 700,- gulden naar f 400,- per jaar kon terug brengen. Er was al eerder een 

kerkenraadbesluit genomen om op vaste data voor het fonds Kerkbouw te collecteren om 

zodoende de gelden te vermeerderen en ook – dat was misschien nog belangrijker – om deze zaak 

wat meer onder de aandacht te houden. Het enige probleem was om een geschikt terrein te 

vinden. Toch waren er wel verschillende opties o.a. zoals de scriba schrijft: ‘De Praeses memoreert 

dat in de loop der week een gecombineerde vergadering is gehouden, de kerkenraad met de 

financiële commissie, om te bespreken de publieke verkoping van het huis van broeder P.S. en de 

mogelijkheid om dit terrein aan te kopen voor kerkbouw; na gehouden samenspreking wordt 

besloten om toch geen poging tot aankoop in het werk te stellen’. (Omdat het hier om het 

eigendom van een kerklid ging wat openbaar verkocht moest worden waarbij ook nog ander zaken 

aan de orde waren, lag de aankoop en alles wat daarmee gepaard zou gaan hoogstwaarschijnlijk in 

een te gevoelige sfeer.) 

 

H 
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De meest voor de hand liggende optie was dan wel om het oude schuurkerkje te slopen en het 

dan vrijkomende terrein voor de bouw van de nieuwe kerk te gebruiken. Wat na overleg met het 

schoolbestuur – die van uitbreiding van de school waar al eerder door de kerkenraad toestemming 

voor was gegeven – moest afzien. Het schoolbestuur was hier niet blij mee en probeerde nog met 

een bod van f 8000,- de kerkenraad op andere gedachten te brengen om zelf het terrein te kopen 

met de school en de onderwijzerswoning, maar de kerkenraad liet al gauw weten dat hier na eerst 

nog wat zoekwerk voor een eventuele andere locatie, toch geen sprake van kon zijn. Eén van de 

drie schetsen betrof een zgn. kruiskerkvorm waar in eerste instantie de meeste voorkeur voor 

was, maar dit zou ook de duurste zijn. Omdat het eigenlijk maar een relatief kleine kerkelijke 

gemeente betrof, ± 200 zielen, en het terrein waar school en onderwijzerswoning dan bleven 

staan beperkt in grootte was, vond ook de architect het niet zo’n goed plan. Bij een gehouden 

gemeentevergadering schrijft de scriba: ‘De Gemeente spreekt zich uit, dat uit het oogpunt van 

schoonheid, het plan voor de kruiskerk door de bouwcommissie voorgesteld, het mooiste is, maar 

de hooge bouwsom is wel een bezwaar.’ We schrijven 13 januari 1926, om alle meningen en 

voorbereidingen op één rij te krijgen zijn inmiddels alweer twee jaar verstreken, wat op zich niet 

zo’n groot probleem was omdat er toch door allerlei activiteiten waaronder het uitgeven van een 

obligatielening tegen 4% nog veel geld bijeen gebracht moest worden. 

 

Het bouwbedrag was door intekenbiljetten en enveloppen die bij de kerkleden bezorgd waren, 

inmiddels opgelopen tot f 16000,-. De scriba schrijft: ‘Voor uitvoering van het duurste plan, de 

kruiskerk, zou dan nog f 6000,- ontbreken, gezien dit tekort durft de vergadering dit plan aan de 

gemeente niet voor te stellen. Besloten wordt om het goedkoopste plan te nemen en dat betref 

dan het zgn. rechte schipkerk model met toren en luidklok.’ Er was zelfs door enkele broeders een 

miniatuurcomplex van kerk, school en onderwijzerswoning gemaakt om aan de gemeente een 

duidelijk beeld te tonen, hoe een en ander er dan ging uitzien. Vervolgens schrijft de scriba: 

‘ook wordt op deze vergadering gesproken over de wijze hoe er gebouwd gaat worden, reeds was door 
enkele broeders aangeboden om de materialen zonder winst à contant te leveren en alleen het 
arbeidsloon in rekening te brengen. Deze manier van bouwen zou zeker voordelig zijn en wordt daarom 
door de vergadering met dank aanvaard. De timmerzaak van Wed C. Fijan (was het bedrijf van de 
ouders van Heiltje Fijan, die bijna iedereen gekend heeft) en de metselaars B. van der Lecq en S van 
Wingerden verklaren zich hiertoe bereidt. De schilder D. Koning zal gevraagd worden om op dezelfde 
voorwaarden aan de kerkbouw mee te werken. Joh. Huisman heeft de leiding over het timmerwerk en 
B. van Wingerden over het metselwerk.’ 
 

(Allemaal min of meer bekende namen van betrokken mensen uit de Bleiswijkse gereformeerde 

geschiedenis die ons met het beste weten en kunnen zijn voorgegaan.) 

 

30 
De kwestie Geelkerken 

n het dikke notulenboek gedateerd van 6-12-1925 t/m 16-10-1942, werd door de scriba het 

volgende opgeschreven: 

Kerkenraadvergadering op 9 April 1926. Agendapunt 8.:’Van de Generale Synode, vergaderd te Assen 
bericht ontvangen van schorsing en daarna afzetting van Dr J.G. Geelkerken Predikant in de 
Gereformeerde Kerk te Amsterdam- Zuid, met leedwezen ontvangen!’ 

 

I 
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Een vermelding van een gebeurtenis onder ‘ingekomen stukken’ waar kennis van genomen wordt 

zonder verder beschreven commentaar. Op 14 mei 1926 vermeldt de scriba: ‘Van de Generale 

Synode te Assen een open brief aan de kerken ontvangen, en zal ter lezing rondgaan!’ Het tweede 

korte agendapunt eveneens gerangschikt onder de rubriek ‘Ingekomen stukken’ waarvan wat 

uitgebreider kennis genomen wordt, zo lijkt het. Later zou blijken dat hier heel veel over te doen 

zou zijn in de Gereformeerde kerken en ook Bleiswijk niet geheel onberoerd zou laten. De aanzet 

van alles was het bekende Schriftgedeelte in Genesis 3 (kort samengevat): ‘De slang verleidde Eva 

in menselijk verstaanbare woorden en vormde zo de aanleiding tot de zondeval’. 

 Naar aanleiding hiervan begon zoals bovenstaande vermelding aangeeft, de schorsing en 

afzetting van dr. Geelkerken, die meende dat het spreken van de slang in het Genesis 3 verhaal 

niet al te letterlijk genomen moest worden en kon het ook aan zijn catechisanten niet goed 

uitleggen. Hij vond dat het verhaal 'eigenaardige moeilijkheden' met zich meebracht, het zou wel 

letterlijk zo gebeurd kunnen zijn, maar wilde toch ook kunnen zeggen dat het in overdrachtelijke 

zin kon worden uitgelegd. Geelkerken wilde dus in beginsel niet af van de traditionele exegese 

(= tekstverklaring) maar wilde slechts ruimte verkrijgen voor vrijheid van exegese en onderzoek. 

Bij een preek van dominee Geelkerken in zijn gemeente te Amsterdam over zondag drie van de 

Heidelbergse catechismus meende een gemeentelid twijfel over de werkelijkheid te beluisteren en 

vond dat Geelkerken aan waarschijnlijkheids verkondiging deed en stapte er mee naar de 

kerkenraad die het niet met hem eens was en hem dus niet in deze wilde honoreren, maar via de 

classis kwam de zaak toch bij een buitengewone synode terecht. 

 

Daarmee begon een twee jaar durende procedure waarbij dr. Geelkerken weigerde in te stemmen 

met de leerbeslissing van de Asser synode, namelijk ‘dat de paradijsboom van de kennis van goed 

en kwaad en de slang en haar spreken, naar de klaarblijkelijke bedoeling van het Schriftverhaal, 

zintuiglijk waarneembare werkelijkheid waren’. De procedure eindigde in maart 1926 met 

schorsing en afzetting van Geelkerken waarna even later nog eens tien predikanten werden 

geschorst en afgezet omdat deze predikanten óók moeite hadden of weigerden om de z.g. Asser 

leerbeslissing te ondertekenen, waaronder ook de bekende predikant en 'kanselredenaar' dr. 

J.J. Buskes – bij sommigen ouderen via de radio en televisie nog wel bekend. Zij zouden op 

1 augustus van hetzelfde jaar de Gereformeerde kerken in Nederland in Hersteld Verband gaan 

vormen en even later kwam het tot een soort boedelscheiding, ± 2500 kerkleden volgden hen 

direct en later nog eens 2000, in totaal dus zo’n 4500 leden verdeeld over 10 min of meer kleinere 

kerken. De Parkkerk in Amsterdam werd aan Geelkerken en zijn volgelingen toegewezen. 

 En dan schrijft de scriba: 'Van de kerk van Haarlemmermeer – Oostzijde het bericht van de 

schorsing, voorlopig tot 5 juli a.s. van ds. W.E. van Duin met leedwezen ontvangen!' Hoewel het 

hier ook weer een korte vermelding betreft bij ingekomen stukken, kan ik mij zo voorstellen dat 

hierover (hoewel niet nadrukkelijk beschreven) wél het een en ander besproken is op deze 

kerkenraadvergadering, en ook onder de kerkleden zal het zeker zijn weerklank niet hebben 

gemist. Ds. Van Duin was immers de predikant die in Bleiswijk vijf jaar de dienaar des Woords is 

geweest en waar men zoveel moeite voor had gedaan om hem nog enige tijd 'vast te houden'. 

Maar ds. Van Duin had dus óók problemen met de uitleg van dit Schriftgedeelte bleek later, en dat 

was in de gemeente Haarlemmermeer – Oostzijde waar hij na Bleiswijk de dienaar des Woords 

was, natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Men beschuldigde hem van Geelkerkeniaanse 

gevoelens te hebben en had daardoor het vertrouwen van het overgrote deel van zijn kerkleden 

verloren. 
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Men heeft nog wel geprobeerd om door middel van een handtekeningenactie onder de kerkleden, 

namen te verzamelen om het vertrouwen weer terug te krijgen, als hij dan als goed gereformeerd 

predikant zou terugkeren, maar dat is niet gelukt. Het merendeel van de kerkleden vond dat het 

niet in het belang van de gemeente was als ds. Van Duin zou terugkeren; men vond het zelfs beter 

dat hij zich zou 'losmaken' van zijn gemeente, waar hij echter zelf niets voor voelde. Hij werd 

voorlopig geschorst en moest zich voor de synode verantwoorden, maar raakte in die tijd ernstig 

overspannen. In de Nieuwe Rotterdamse Courant uit 1926 wordt onder de rubriek 'kerknieuws' 

hierover uitvoerig verslag gedaan. Aan ds. Van Duin werden verschillende vragen gesteld o.a. een 

viertal over de dogmatische kwesties in verband met Genesis 2 en 3. Drie van deze vragen kon hij 

instemmend beantwoorden, maar over het spreken van de slang niet. Omdat hij dan zou moeten 

aanvaarden dat God de slang had laten spreken en zodoende God meegewerkt had om Eva te 

verleiden om de mens te doen vallen. 

 Ds. Van Duin werd op 43 jarige leeftijd afgezet in zijn kerkelijke gemeente Haarlemmermeer – 

Oostzijde. In 1928 werd hij predikant bij een Hersteld Verband Gemeente in Amsterdam – West en 

ging in 1934 om gezondheidsredenen op 49 jarige leeftijd met emeritaat. Later, in 1967, heeft de 

Gereformeerde kerk in Nederland afstand genomen van het Asser synode besluit van 1926, en 

heeft men nog getracht om tot verzoening te komen, maar toen was de hoofdpersoon, dominee 

Geelkerken, waardoor het in feite allemaal begonnen was, al overleden. In de Parkkerk van 

Geelkerken was, cynisch genoeg enige tijd o.a. het Amsterdam Dance Center gehuisvest. Ik heb de 

informatie voor het schrijven van dit stukje wat meer buiten Bleiswijk gezocht, en als u niet zo veel 

van kerkgeschiedenis houdt is het misschien wat lang om te lezen, maar omdat ds. Van Duin 5 jaar 

predikant van de gereformeerde kerk van Bleiswijk is geweest en er ook nog enig kontact was, 

over en weer met de kerkenraad van Haarlemmermeer – Oostzijde, heb ik gemeend dat deze 

episode in het kader van deze stukjes kerkkroniek, niet onvermeld mocht blijven. Het zal in 

Bleiswijk zeker óók nog voor enige consternatie gezorgd hebben. 

 

31 
Nieuwe kerk opgeleverd met Statenbijbel en de Bazuinengel 

e schrijven 26 november 1926. De nieuwe kerk is opgeleverd en in gebruik genomen en 

een aantal kerkleden zijn bereid om aan de kerkelijke gemeenschap een positieve bijdrage 

te leveren onder meer; 'ingekomen van zuster P Tuitel een statenbijbel voor de preekstoel’ deze 

statenbijbel ligt nu anno 2013 nog steeds, dus al 86 jaar op de lessenaar van de preekstoel; 

'verder ingekomen van het comité uit de jeugdige leden der gemeente, de aanbieding van een luidklok, 
eveneens met dank aanvaard. Een twaalftal meisjes zullen om beurten het kerkgebouw schoon 
houden,en omdat er voor de nieuwe kerk nog geen koster was aangesteld, is broeder W.Schipper 
bereid gevonden voor een jaar lang het kosterschap gratis waar te nemen, terwijl Joh Huisman voor de 
verwarming zal zorgen. Al deze toezeggingen worden met dank aanvaard. Omtrent het oude 
kerkgebouw de zgn. schuurkerk wordt besloten het voor afbraak te koop aan te bieden, maar de 
hoogste bieder kwam niet verder dan f 77.- en voor die prijs wilde men het niet aan een vreemde sloper 
gunnen. Er wordt nog onder elkaar ingeschreven waaruit blijkt dat W Huisman Szn de hoogste is voor 
f 82.- wien het wordt gegund'. 

 
Aldus de scriba.  

 

W 
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Voor het interieur van de oude kerk is veel belangstelling en nadat men het te koop aangeboden 

had kwamen er al gauw verschillende reacties. Zoals van de Zuid-Hollandsche Archeologische 

Commissie die met klem adviseerde om het geheel uit piëteit en schoonheid te sparen en niet in 

handen van slopers over te geven. Ook de directeur van het Rijksmuseum was die mening 

toegedaan, daar was de voltallige kerkenraad het wel mee eens, maar het moest natuurlijk toch 

wel zo veel mogelijk opbrengen. De scriba schrijft: 

’Ingekomen zijn de inschrijvingen voor het interieur van het oude kerkgebouw, en brieven van het 
Rijksbureau voor monumentenzorg en het museum te Leiden. Tot aller verrassing is de hoogste 
inschrijving f 1210,- er was ook nog een bod gedaan van f 1000,- met de belofte van hoger als er door 
een ander hoger geboden wordt. Na breedvoerige besprekingen is besloten om het aan het Rijks 
museum aan te bieden voor f 1250,- Dit besluit wordt genomen met vier stemmen vóór een blanco en 
twee tegen. Broeder P.B verzoekt opneming in de notulen dat zijn tegenstem oorzaak vindt in de 
gedachte dat deze weg niet recht is. 

 
Opmerkelijk is dat het van oorsprong remonstrantse kerkinterieur van 1927 tot 1943 was 

opgesteld in de Lakenhal in Leiden en daarna van 1943 tot 1956 toch weer (in zijn geheel?) is 

opgebouwd in de remonstrantse kerk in Gouda. Daarna zijn er verschillende onderdelen in andere 

kerken onder gebracht, waaronder in de N.H. kerk in Den Hoorn op Texel 

 

Op de kerkenraadvergadering van 11 november 1927 notuleerde de scriba: 'Ingekomen een 

dankbetuiging van Ds. Van Duin voor de belangstelling betoond bij het overlijden van zijn vrouw'. 

Hieruit blijkt dat er, nu ds. Van Duin al weer 5 jaar van Bleiswijk weg is, nog steeds ook na alles wat 

er gebeurd is (denk aan de schorsing en afzetting) een goed gevoel was over gebleven tussen ds. 

Van Duin en de gereformeerde kerk van Bleiswijk. En hoe je ook nu, anno 2013 tegen 'Het Asser 

synode besluit' aankijkt, als je als predikant met 

afzetting te maken kreeg en zeker in die jaren, moest je 

bij een dorpskerk maar niet teveel krediet verwachten. 

En wanneer je dan leest dat de belangstelling er over en 

weer nog was, dan is dat op z’n minst opmerkelijk en 

heeft zeker te maken met de waardering die er van 

beide kanten ooit was. En natuurlijk heeft de 

gereformeerde kerk van Bleiswijk onder leiding van ds. 

Tiemersma, zich achter het 'Asser synode besluit' 

geschaard daar is geen twijfel bij mogelijk, dat blijkt des 

temeer als de scriba schrijft: 

'Ingekomen een schrijven van Ds. Veltkamp van 
Kralingse veer (een predikant uit de classis Rotterdam 
waar Bleiswijk toen ook deel van uitmaakte) dat de 
Heere op verrassende wijze de ongezondheid van zijn 
bezwaren en de onjuistheid van zijn standpunten heeft 
laten inzien, inzake de besluiten welke genomen zijn op 
de synode te Assen, waarmede hij zich geheel thans wel 
kan verenigen. De Kerkenraad spreekt hierop haar 
blijdschap uit hetwelk door de Praesis namens de 
kerkenraad hem zal worden medegedeeld.’ 
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De foto die gekopieerd is van een oude ansichtkaart laat zien hoe de kerk er uitzag na oplevering 

in 1926.  

De andere foto's tonen de preekstoel en het orgel in deze kerk. 

In het voorste lagere gedeelte was een galerij met drie rijen banken. De deur in de toren was via 

een trap de enige toegang tot deze galerij. Naast de toren en de oude huisjes was een smal 

poortje waar een urinoir gemaakt was, waarheen de broeders bij hoge nood hun toevlucht konden 

nemen. Voor de zusters was er een toilet aan de achterkant van de kerk in een halletje tussen de 

trap die naar het orgel ging en de consistorie. Rechts is nog een beetje de woning zichtbaar van de 

hoofdonderwijzer. Later heeft deze woning nog lang gediend als kosterswoning De aan de 

voorkant gelegen kamer was door de fa. A.J. Verbakel gehuurd en diende als etalage voor 

uitbreiding van zijn winkel. Links staat de school met portaal, op de steen in de gevel is met een 

sterke loep nog net het jaar 1878 te ontwaren. Dit schooltje heeft nog veel jaren gediend als 

onderkomen voor de verenigingen en allerlei andere kerkelijke activiteiten en weer later voor de 

Hervormd/Gereformeerde kleuterschool. De bazuinengel op de toren is na de sloop van deze kerk 

door een toegewijde Bleiswijker voorzien van een nieuwe goudlaag en terug geplaatst op de 

luidinstallatie van de nieuwe kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

32 
Over taalgebruik, handschudden, etaleren op zondag en hele noten 

oordat de scriba nog al eens wisselt van persoon kom je in de notulen beschrijvingen tegen 

die door het taalgebruik soms opmerkelijk geformuleerd worden. Het is misschien wel aardig 

om eens te laten zien hoe het er soms met het taalgebruik in die jaren aan toe ging, en hoe men 

dan tot opmerkelijke uitspraken kwam, de scriba schrijft: 

'Met het oog op het H. Avondmaal dat de volgende zondag staat gevierd te worden, wordt de 
onderlinge censuur geoefend, waarbij zich geen bezwaren voordoen' en vervolgens 'Bij de rondvraag 
wordt besloten dat de Praesis met broeder B een bezoek zullen brengen bij J.C H om hem ernstig te 

D 

Deze foto’s tonen de preekstoel 
en het orgel in deze kerk 
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vermanen over het verzuimen van de Dienst des Woords, wijl hij hierin volhardende, voorwerp wordt 
van de kerkelijke censuur. Sedert het vorige bezoek is hij niet meer ter kerke geweest. Er zal met hem 
nog enige lankmoedigheid gebruikt worden of hij nog van zijn verkeerden weg mocht terug keeren en 
anders zich schriftelijk van de kerk moet onttrekken!' 
Een verzoek om steun van de Gereformeerde drankvereniging voor kennisgeving aangenomen. 

 
(De scriba zal het zeker niet zo hebben bedoelt, maar als je dit laatste zo leest dan zou je zomaar 

kunnen denken dat het hier om een gezamenlijke drankinkoop vereniging gaat.)  

 

7 september 1928 

Bij de rondvraag wil broeder H van de kerkenraad weten of het niet gewenst zou zijn om bij het 
huisbezoek te wijzen op het afknippen van het haar bij de jonge dochters en jong getrouwde vrouwen. 
Na bespreking besluit de kerkenraad om bij het huisbezoek te vermanen om niet met de wereld mee te 
gaan en zich eerbaar te vertonen met haar en kleding. Broeder W.P had zich geërgerd aan een andere 
zaak en brengt ter bespreking dat na afloop van een huwelijksbevestiging de predikant de familie een 
hand gaf en dat dit niet gedaan was door de dienstdoende kerkenraadsleden. De kerkenraad besluit 
hierbij dat in het vervolg alle dienstdoende ambtsdragers de familie de hand zullen schudden. Waarvan 
akte.  

 
13 maart 1929 

Verzoek van de heer A.J. Verbakel om een gedeelte van het oude schoolhuis te huren voor 

uitbreiding van zijn etalage waarbij dan ook een groot raam geplaatst moet worden, wordt door 

de kerkenraad goed gevonden maar de kosten hiervan zijn voor de huurder. De huur zal dan acht 

gulden per week bedragen voor een periode van 5 jaar, met een bepaling dat er op zondag niet 

geëtaleerd mag worden en het raam gesloten moet zijn. Een en ander werd door de notaris op 

schrift gesteld. 

 
Juni 1929 

De preses brengt het geval ter sprake van de organist H.B die op zondag jl. in de morgendienst de 

gemeente toesprak om op te letten bij het zingen. De psalmen toen nog gezongen met hele noten, 

zgn. iso ritmisch dus vier tellen per noot. Mijn oude muziekleraar die rooms-katholiek was en goed 

thuis was in de gregoriaanse kerkmuziek en daardoor soms ook wel wat overeenkomsten zag met 

de psalmen in de oude zetting, noemde het kraaltjes rijgen. Je moest over heel wat adem kunnen 

beschikken om dat goed vol te houden. Ga er maar eens aanstaan als je al tot de wat ouderen 

behoort. Vlugger tellen zou nog een optie zijn geweest maar dat mocht/kon weer niet omdat 

bijvoorbeeld een psalm 'gedragen' moest worden gezongen en dat had weer een beetje te maken 

met de oude kerktoonsoorten waarin de psalmen, maar ook het gregoriaans van oorsprong is 

opgebouwd, zoals bijvoorbeeld Dorisch, Phrygisch en Hypo-mixolidisch om er maar een paar te 

noemen.  

 Er waren in totaal 8 toonsoorten waarvan wij er nu nog twee over hebben, namelijk majeur en 

mineur. Onze verre voorouders waren duidelijk meer gesorteerd in de toonladders, en ook Bach 

gebruikte die kerktoonsoorten bij het componeren van zijn cantates. In heel oude psalmboekjes 

stond de toonsoort bij elke psalm apart vermeld. (Als jongeren zaten we die moeilijke 

grieksklinkende termen te spellen en ik moet eerlijk zeggen met het 'gedragen' zingen van de 

psalmen er bij had het wel iets bijzonders, iets mysterieus, maar dit even terzijde). De organist was 

zich van al deze zaken bewust en besloot om dan maar wat extra rust tussen de noten in te 

brengen, met het gevolg dat het een beetje uit de hand liep en het een onregelmatige warboel 

werd. De kerkenraad en de gemeente hadden zich hieraan geërgerd. De oren van broeder 
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H.B. moesten daarom maar eens flink gewassen worden: wat dacht die organist wel wie hij was. 

De kerkenraad besluit om hem hierover te schrijven en wel: 

’Ten eerste dat deze wijze van doen zeer afkeurenswaardig is omdat de leiding van de dienst berust bij 

de kerkenraad en hij hierdoor de orde verstoord heeft en bij herhaling van een dergelijk feit de 

kerkenraad hem zal ontslaan als organist. Ten tweede dat door een niet stichtelijk orgelspel niet de 

gemeente maar de organist vermaand moest worden. Ten derde hem opdraagt niet bij elke komma te 

rusten maar alleen dan waar het beslist noodzakelijk is en dan wel zo kort mogelijk. Vertrouwende dat 

hij zal medewerken en dat alles geschiedde tot ere Gods en stichting der Gemeente!' 

 
Broeder H.B. zal het niet meer in zijn hoofd gehaald hebben dat is wel duidelijk, tegen zoveel 

overwicht kon je als eenling natuurlijk niet op. Hoe anders gaat het in onze tijd, onze cantor kan in 

alle 'vrijmoedigheid' naar voren stappen om de gemeente enigszins bitwijs te maken hoe er 

gezongen dient te worden, en als het dan nog niet helemaal lukt kunnen we er ook nog een beetje 

om lachen, gelukkig maar. In de tijd van broeder H.B. was dat niet mogelijk, hoe goed bedoeld 

ook; want de kerkenraad hield 'de touwtjes stevig vast' en inspraak op welke manier dan ook werd 

niet of nauwelijks getolereerd. Alles wat anders was, was immers niet goed en was al gauw in 

strijd met het stichtelijke. (godsdienstige)  

 

33 
Eerste contact met Hervormden en over voetbalkoorts en diaconie 

e schrijven 10 december 1931. Het is inmiddels 44 jaar geleden dat de Doleantie in 

Bleiswijk heeft plaats gevonden en van enig contact tussen de beide protestantse kerken is 

tot nu toe geen sprake geweest. Maar nu gloort er toch wat licht aan de horizon de scriba schrijft: 

‘De Praesis rapporteert over het bezoek van ds. Bakker (de toenmalige predikant van de hervormde 
kerk in Bleiswijk) over samenwerking voor het Ned. Bijbel Genootschap. Het dacht hem goed om samen 
met Moerkapelle een commissie te vormen bestaande uit ds. Bakker ds. Uitman en ds. Tiemersma met 
een ouderling uit hun gemeente en dan in het volgende jaar een vergadering te houden, waar een 
gereformeerde en een hervormde predikant zal spreken.’ 

 
Maar de toenadering ging heel schoorvoetend, elkaar aftastend wat op een heel beperkte manier 

mogelijk was en moest vooral niet in te hoog tempo gebeuren. Een goed voorbeeld hiervan is het 

volgende; kort na de ontmoeting met dominee Bakker werd ds. Tiemersma benaderd door de 

heer Groeneveld uit Rotterdam om in Bleiswijk te komen spreken over een vorm van samen-

werking met de hervormden voor de belangen van de christelijke bond van blindeninrichtingen en 

daar dan indien mogelijk gezamenlijk een propaganda avond voor te organiseren. Maar dat werd 

na overleg met ds. Bakker al snel van de hand gewezen, die vond het voorlopig beter om hiervoor 

langs de huizen te collecteren. 

 

De scriba schrijft: ‘de kerkenraad besluit na dit gehoord te hebben om geen propaganda avond te 

houden maar het besluit van hervormde zijde hun mede te delen.’ Maar na ruim 2 jaar was er toch 

kennelijk weer behoefte om samen iets te organiseren. De scriba notuleerde op 3 april 1933: 

‘De Praeses deelde mee dat ds. Bakker (Hervormde predikant) bij hem geweest is om te vragen hoe hij 
er over dacht om den vier hondersten geboortedag van Prins Willem van Oranje ‘De Vader des 
Vaderlands’ op 24 april a.s. gezamenlijk te herdenken, waarop door de Praeses geantwoord werd dat 
hij er over op de kerkenraad zal spreken. Na bespreking hierover besluit de vergadering om dit feit 
gemeenschappelijk te gedenken, als dit kan geschieden in de Herv. kerk omdat de ruimte in de 

W 
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Gereformeerde kerk of vergaderlokaal te klein is voor een gemeenschappelijke samenkomst, waar de 
beide predikanten als dan zullen spreken. Kan dit niet in de Hervormde kerk geschieden om dan ieder 
voor zichzelf dit feit te herdenken. De praesis zal ds. Bakker hiermede in kennis stellen en verder met 
hem afpraten.’ 

 

In de jaren 30 van de vorige eeuw begon ook in Bleiswijk de voetbalkoorts los te breken en ook op 

zondag. Dat was voor veel kerkmensen een grote zorg, fietsen voor plezier op zondag mocht al 

niet maar voetballen was natuurlijk helemaal uit 'den boze' – het ging hier hoogst waarschijnlijk 

om georganiseerde wedstrijdjes op straat wat ook voor nog al wat overlast zorgde. De scriba 

schrijft: 

‘br. J.P. B. brengt ter sprake of de kerk niet geroepen is om het voetballen Zondags tegen te gaan. 
Medegedeeld werd dat de Burgemeester tegen de voetbalwedstrijd maatregelen genomen heeft. De 
vergadering besluit om met de Burgemeester hier nogmaals over te spreken, dit opgedragen aan de 
Praeses en de scriba. De burgemeester deelde echter mee dat het voetballen (balletje trappen) niet kon 
worden verboden. Maar de wedstrijden als zodanig werden wel verboden.’ 

 

Diaconale zaken anno 1934: De scriba schreef het volgende: 

‘Een broeder welke ondersteuning van de diaconie geniet, gaat de gemeente verlaten en heeft 
aangeklopt bij de kerkenraad om financiële steun voor de verhuiskosten en ook indien mogelijk 
of ze eenige schulden voor hun rekening willen nemen. Ook is een leverancier bij de diaconie 
geweest of ze geneigd zijn de schuld te betalen en indien niet, zou hij maatregelen nemen dat 
bedoeld gezin niet vertrekken kon. Na bespreking wordt besloten dat broeder B (diaken) den 
andere dag het advies zal inwinnen van een Gereformeerde Mr. in de Rechten, en dat de 
kerkenraad aan den avond van die dag weer even zal bijeen komen, hetwelk ook geschied is, 
en waarop besloten is naar aanleiding van het advies van bedoelde advocaat, om geen ander 
schulden te betalen, daar de kerkenraad hierdoor in moeilijkheden komt en het geld van de 
diaconie hiervoor ook niet bestemd is. Wel zullen de kosten van de verhuizing door de diaconie 
betaald worden!’ 

 

Of de genoemde broeder met zijn gezin nog uit Bleiswijk vertrokken is en wanneer, wordt niet 

beschreven. Het is wel duidelijk dat de problemen van deze broeder groot waren, en de kerken-

raad had zich van een 'veilig' juridisch advies voorzien. Van een bijstandsuitkering of andere hulp 

was in die tijd totaal geen sprake en door ziekte of werkeloosheid kon het zo maar mis gaan. Ook 

al omdat de meeste winkeliers gewend waren om de boodschappen of andere gekochte zaken ‘op 

de lat te schrijven’. Als het dan wat beter ging met de financiën bijvoorbeeld door de kinderbijslag 

of anderszins werd een en ander soms weer een beetje recht getrokken. Men ging het uitstellen 

van betalen wel ontmoedigen door in de winkels aansprekende teksten op te hangen zoals: ‘Wie 

borgen wil komt morgen, want vandaag is het een dag dat ik niet borgen mag!’ Maar dit koop-

gedrag inperken was door de armoede nauwelijks mogelijk en het was ook wel een dorps-

gewoonte geworden iedereen kende elkaar toch. Het was dan ook echt geen uitzonderlijk geval, 

want veel Bleiswijkers stonden bij de middenstand 'in het krijt'. Maar als je met schuld op je briefje 

wilde verhuizen was er natuurlijk wel een probleem. Over armoede is al veel geschreven in deze 

stukjes en soms lijkt het minder aan de orde, maar het blijft toch een steeds terugkerend refrein, 

deze broeder zal zijn verzoek misschien wel met de moed der wanhoop aan de kerkenraad gericht 

hebben, maar echte armoede drijft mensen soms in een situatie als boven beschreven.  

 

Tot zover in oktober 2013 


