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De Doleantie te Vianen 

Over de Doleantie in Vianen bestaat 
geen publikatie. In dit jaar van de 1 00-
jarige herdenking van de Doleantie 
(1886) ligt het voor de hand nadere 
aandacht te schenken aan de 
plaatselijke gevolgen van deze kerk
strijd. 
Gedurende de gehele negentiende 
eeuw heerste er onrust binnen de 
Nederlandse Hervormde Kerk over 
haar godsdienstige koers en bestuur
lijke organisatie. Op godsdienstig 
gebied speelden twee kwesties een 
belangrijke rol. Allereerst de vraag 
welk gezag de belijdenis in het 
kerkelijk leven diende te hebben. 
Daarnaast hield de aannemings- en 
attestenkwestie de gemoederen 
bezig: welke houding moest de kerke-
raad innemen t.o.v. gemeenteleden 
met opvattingen die afweken van de 
klassiek-gereformeerde belijdenis
geschriften. Voor wat betreft de 
bestuurlijke organisatie werd er druk 
gediscuscieerd over reorganisatie. 
Het streven van de Doleantie in 1886 
was, in tegenstell ing tot de 
Afscheiding van 1834, niet om zich van 
de hervormde kerk af te splitsen, maar 
om deze als geheel te reformeren. 
Deze beweging kan dus beschouwd 
worden als een laatste poging om een 
tot dan toe steeds uitgebleven 
reorganisatie te bewerkstelligen. 
De beweging van de Doleantie leidde 
desondanks tot hetzelfde resultaat als 
in 1834: een kerkscheuring. Ook in 
Vianen kwam, op 10 oktober 1888, 
een dolerende kerk tot stand. 

Waarom mislukten de pogingen 
tot reorganisatie? 

In 1873 gaf de Algemene Synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk aan 
een commissie de opdracht een 
reorganisatieplan te ontwerpen, dat 
het bijeenblijven van de verschillende 
richtingen onder één dak zou garan
deren. De commissie bestond uit 
negen leden, drie van de orthodoxe 
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of confessionele richting, drie van de 
moderne richting en drie van de 
heterogene evangelische midden
groep. De commissie kon niet tot een 
eensluidend advies komen en er 
werden maar liefst vier adviezen 
uitgebracht. Wel was men er van over
tuigd, dat de band tussen kerk en staat 
verbroken moest worden, zodat de 
kerk de vrije beschikking zou krijgen 
over de haar rechtens toekomende 
fondsen. 
De uiteindelijke barrière om uit de 
patstelling te geraken lag echter bij de 
Provinciale Kerkbesturen, die niet 
alleen de leden van de synode kozen, 
maar ook het veto-recht inzake regle
mentswijzigingen bezaten. De leden 
van de Provinciale Kerkbesturen (voor 
tweederde bestaande uit predikanten) 
wilden alles bij het oude laten, 
aangezien geen van de drie richtingen 
een meerderheid bezat en men niet 
wilde dat één richting de overhand zou 
krijgen. De evangelische middengroep 
en de modernen vreesden een over
heersing door de orthodoxen, die 
steeds meer aan invloed wonnen. 
Dezen zetten zich in voor de ware 
gereformeerde leer, zoals die was 
vastgelegd in de zogeheten Dordtse 
leerregels, de Nederlandse geloofs
belijdenis en de Heidelbergse 
catechismus. De moderne predikanten 
stonden onder invloed van modernis
tische theologen zoals J.H. Scholten 
(1811-1885), die o.a. de lichamelijke 
opstanding van Jezus ontkende. Ten 
gevolge van deze verdeeldheid kwam 
de gewenste reorganisatie niet tot 
stand. 

De leden van de Algemene Synode 
hielden er in het algemeen andere 
godsdienstige opvattingen op na dan 
velen van de gelovigen in de steden en 
op het platteland. Sommige orthodoxe' 
gelovigen, die de veelheid van de 
leringen in de kerk afwezen, zochten 
hun heil in godsdienstige samen
komsten van gelijkgezinden in kleine 
kring. Omstreeks 1850 richtten de 
orthodoxen evangelisatieverenigingen 
op, om zo een halt toe te roepen aan 

het oprukkend modernisme. 
In 1863 ontstond er één landelijke 
evangelistievereniging. In Ameide 
kwam in 1864 een plaatselijke afdeling 
van deze vereniging tot stand. Bij 
voorkeur werden evangelisten 
gestuurd naar plaatsen waar tijdelijk 
geen predikant aanwezig was. In 
Ottoland in de Alblasserwaard telde de 
evangelist meer kerkgangers onder 
zijn gehoor dan de moderne dominees 
uit de omgeving, die daar af en toe 
preekten. 

Abraham Kuyper. 

De voorman van de Doleantie was 
Abraham Kuyper (1837-1920). Kuyper, 
zoon van een hervormd predikant, had 
in Leiden theologie gestudeerd en was 
aldaar onder invloed gekomen van de 
modernistische theoloog J.H. Scholten. 
Op 23 augustus 1867 doet Kuyper zijn 
intrede in zijn eerste gemeente Beesd, 
waar zijn kennismaking met één van 
zijn gemeenteleden, Pietje Baltus 
(1830-1914) zijn houding en opvat
tingen sterk zou beïnvloeden. Het zelf-

Abraham Kuyper (1837-1920), voorman van 
de Doleantie. 
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verzekerde optreden van deze 
piëtistische gelovige vrouw maakte 
een diepe indruk op Kuyper. Mede 
door dit contact breekt hij met de 
moderne theologie. Kuyper kiest dan, 
net als zijn echtgenote Johanna 
Hendrika Schaaij, voor de gerefor
meerde orthodoxie. In Kuypers 
studeerkamer zal voortaan een portret 
van Pietje Baltus op de schoorsteen 
prijken. Van 1867 tot 1872 was Kuyper 
predikant te Utrecht en in 1871 
vestigde hij zich te Amsterdam. 
Kuyper zag al in de jaren '70, dat 
reorganisatie via de kerkelijke weg een 
doodlopend spoor was. Behalve een 
hervorming van de kerk wilde Kuyper 
ook een herkerstening van de samen
leving. Mede daardoor reorganiseerde 
hij in 1878 de bestaande Anti-Revo-
lutionaire Partij. Kuyper kwam met een 
nieuw beginselprogram voor de 
orthodoxe "kleine luyden". Met de 
"kleine luyden" bedoelde hij niet 
zozeer een sociaal-economische 
groepering, alswel een categorie 
mensen, voor wie een bepaalde 
mentaliteit kenmerkend was. In het 
algemeen treft men de "kleine luyden" 
meer aan op het platteland dan in de 
steden en minder in de hogere sociale 
kringen dan onder de kleine burgerij 
en eenvoudige agrariërs. 
In Amsterdam, waar Kuyper in 1871 
predikant geworden was, weigerden 
orthodoxe kerkeraadsleden hun 
medewerking te verlenen bij het aan
nemen van vrijzinnige lidmaten. Daar
mee kwamen zij in conflict met de 
Synode, die met traktementinhoudin
gen de opposanten in het gareel 
trachtte te houden. De volgende stap 
van de Amsterdamse kerkeraad was 
een wijziging van het reglement voor 
de kerkmeesters, die de kerkelijke 
goederen beheerden, om deze 
daardoor veilig te stellen. Dit vormde 
voor het Classicaal Bestuur in januari 
1 886 de aanleiding om de rebel
lerende kerkeraadsleden, waaronder 
Abraham Kuyper, te schorsen en een 
half jaar later uit hun ambt te ont
zetten. De Algemene Synode 

bekrachtigde dit besluit. Ondanks 
pogingen daartoe zou het niet meer tot 
een verzoening met de Hervormde 
Kerk komen. Vele hervormde 
gemeenten kozen, vaak na interne 
scheuringen, de zijde van Kuyper en 
vormden dolerende kerken. 

De Nederlandse Hervormde Kerk 
in Vianen. 

Vanouds, met een onderbreking tussen 
181 2 en 1857, bezat de hervormde 
gemeente te Vianen twee predikants-
plaatsen. Ten tijde van de Doleantie 
waren Franciscus Dionysius Johannes 
Moorrees (1862-1899) en Willem 
Meijlink (1864-1890) hier predikant. 
Het aantal nieuw aangenomen 
lidmaten schommelde in de periode 
1880-1890 tussen de 18 en 42 per 
jaar. Uit de kerkeraadsnotulen (1886-
1890) krijgt men een indruk hoe de 
gemeente reageerde op de onrust 
binnen de hervormde kerk. 
Op 4 januari 1886 werd melding 
gemaakt van een binnengekomen brief 
van de heer Hoedemaker uit 
Amsterdam, met daarin de vraag of de 
hervormde gemeente Vianen haar 
sympathie wilde betuigen met de 
Amsterdamse kerkeraad inzake de 
attesten- en aannemingskwestie. Deze 
brief werd "ter zijde gelegd". De 
Amsterdamse rebellerende kerkeraads
leden onder wie Abraham Kuyper, 
werden zoals bekend uit hun ambt 
gezet. Hierover vinden we echter niets 
in de kerkeraadsnotulen. Op 6 decem
ber 1886 is sprake van een gedrukte 
circulaire uit Leiden van ds. Van 
Ronkel en de ouderling Groen, over de 
"kerkelijke troebelen". Ook deze 
brochure werd "ter zijde gelegd". 
Onder de gemeenteleden had de 
dolerende partij inmiddels enige 
aanhang gewonnen. Op de kerke
raadsvergadering van 24 juni 1888 
werd besproken wat gedaan moet 
worden als kinderen van dolerenden 
gedoopt worden in de dolerende 
gemeentte Vreeswijk of elders. Men 
besloot tot een nader onderzoek over 
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te gaan. Op de vergadering van 6 
6 augustus 1888 werd een ingekomen 
brief van het gemeentebestuur van 
Vianen aan de orde gesteld, waarin 
gevraagd werd, of de kerkeraad 
bedenkingen wenste in te brengen 
tegen de voorgenomen bouw van een 
kerk in de Kerkstraat, naast de bier
brouwerij, door de zich noemende 
"Nederduitsch Gereformeerde gemeen
te in Doleantie". Wettelijk was namelijk 
bepaald, dat de afstand tussen twee 
kerkgebouwen minstens 200 meter 
moest bedragen. Uit een onderzoek 
van enige kerkeraadsleden persoonlijk 
bleek evenwel, dat die afstand ruim
schoots werd overtroffen. Formele 
bezwaren konden dus niet worden 
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Briet van Sjoerd Boorsma en Bastiaan van 
leperen aan de hervormde kerkeraad te 
Vianen, waarin zij deze verzoeken "de 
Reformatie hunner Kerk" ter hand te nemen 
en tot doleantie over te gaan, 1888. Begin 
en eindgedeelte. Archief hervormde 
gemeente Vianen. 

ingebracht. Het antwoord aan het 
gemeentebestuur Vianen luidde dan 
ook, dat de kerkeraad unaniem had 
besloten om zich buiten advies in 
dezen te houden. Tevens bracht de 
praeses een brief ter tafel onder
tekend door S. Boorsma en B. van 
leperen beiden woonachtig te Vianen, 
waarin zij de kerkeraad verzoeken tot 
doleantie over te gaan. Deze brief 
werd evenals voorafgaande brieven ter 
zijde gelegd. 

Interessante gegevens zijn te vinden 
in de notulen van de vergadering van 
7 januari 1889. Een ingekomen brief 
van de Algemene Synodale Commis
sie vermeldde, dat bij de zich 
noemende gemeente Jezu Christi te 
Vianen, die optreedt met de bewering 
de ware, zuivere Gereformeerde kerk te 
zijn, als ouderling fungeren Willem 
Vermeer, en Sjoerd Boorsma. Als 
armenverzorgers zijn Stefanus 
Johannes Oosterbeek en Govert de 
Vor aangesteld. 
De commissie verlangde dat de 
kerkeraad volgens het reglement van 
opzicht en tucht, tegen deze 
personen optrad. De praeses bracht 
verder naar voren dat de Staats
courant van 25 oktober 1888 melding 
maakte van de volgende dolerenden te 
Vianen: Hendrik Ruitenbeek, Pieter 
Veen, Hendrik van den Bunt, Bastiaan 
van leperen, Pieter Anne Boonsma. 
Zij werden genoemd als bestuurders 
van de kerkelijke kas der dolerenden. 
Willem Vermeer en Sjoerd Boorsma 
bleken noch uit het lidmatenboek, 
noch uit het doopboek bij de 
kerkeraad bekend te zijn. Bastiaan van 
leperen was dooplid, alle anderen lid
maten der Nederlands Hervormde 
Kerk. De kerkeraad achtte het nood
zakelijk over te gaan tot toepassing 
van het reglement van opzicht en 
tucht. Wegens verstoring van de orde 
en rust, alsmede wegens ontrouw aan 
de belofte afgelegd bij de geloofs
belijdenis werden alle betrokkenen uit 
hun lidmaatschap van de Hervormde 
kerk ontzet. Het kerkeraadslid A.B. 
Jochems vroeg zich bezorgd af wat er 
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gedaan moest worden om de kerkgang 
in de gemeente te bevorderen en hoe 
de gemeente bij elkaar moest worden 
gehouden. De praeses was van 
mening dat de predikanten, ouder
lingen en diakenen door toespraak en 
voorbeeld, moesten doen wat in hun 
vermogen lag. 
Op de vergadering van 2 mei 1889 
werd geconstateerd dat na ingesteld 
onderzoek was gebleken, dat de doop 
van kinderen van doleerenden, 
werkelijk had plaats gevonden. De 
ouders weigerden echter hun kinderen 
te laten overdopen in de hervormde 
kerk. Men besloot zich tot het 
classicaal bestuur te wenden om raad. 
Deze gaf de kerkeraad te kennen, dat 
zij zich aan de bestaande reglementen 
en verordeningen had te houden. Dit 
betekende dat ook deze personen uit 
hun lidmaatschap werden ontzet. 
Conform deze uitspraak gebeurde dit 
met Arie Niessen, Hendrik van der 
Zijden, Jan Willem van Bemmel 
(23 mei 1889); P. van leperen, H. de 
Jong uit Bolgarije (17 oktober 1889), 
C.J. Schot en Adriaan van Maurik 
(11 juni 1889). 
Het exacte aantal dolerenden kan hier 
niet worden gegeven, aangezien het 
op korte termijn niet mogelijk was om 
het archief van de gereformeerde kerk 
te raadplegen. Momenteel telt Vianen 
ongeveer 1000 gereformeerden tegen 
4200 hervormden. 

Willem Vermeer (1837-1929). 

De eerste oefenaar van de gerefor
meerde kerk te Vianen was Willem 
Vermeer. Hij werd geboren in 1837 en 
groeide op in Renswoude, waar zijn 
ouders een kleine boerderij en een 
logement bezaten. Zijn ouders hadden 
een grondige afkeer van de "fijnen", 
waartoe ook de christelijk gerefor
meerden werden gerekend. Des
ondanks werd Willem op 24-jarige 
leeftijd ouderling van de christelijk 
gereformeerde kerk te Renswoude. 
Na de dood van zijn moeder verhuisde 
hij met zijn vader naar Utrecht, waar hij 

Willem Vermeer (1837-1929), eerste 
oefenaar der dolerenden te Vianen. 

werkzaam was in de bakkerij van zijn 
broer. Hier werd hij diaken van de 
christelijk gereformeerde kerk. Na zijn 
huwelijk met Alida Johanna de Haan 
vertrok hij met zijn vrouw naar Kampen 
om theologie te gaan studeren. 
Wegens geldgebrek moest hij echter 
zijn studie staken. Predikant kon hij nu 
niet meer worden, maar wel oefenaar, 
d.w.z. iemand die met toestemming 
van de classis een stichtelijk woord tot 
de gemeente mocht richten. 
Vermeer vestigde zich korte tijd te 
IJsselstein om vervolgens opnieuw 
naar Utrecht te verhuizen, van waaruit 
hij de christelijk gereformeerde kerk te 
Culemborg ging bedienen. In 1872 
vestigde Vermeer zich te Vianen. Hoe 
kwam hij daar terecht? De hervormde 
predikant L. Schouten, die in de 
periode 1857-1862 in Vianen werk
zaam was, had in Vianen voor een 
geestelijke opwekking gezorgd. Na 
Schouten's vertrek ontstond er een 
leegte. Zijn volgelingen wilden niet 
zover gaan om zich van de hervormde 
kerk af te scheiden, maar belegden 
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zelf bijeenkomsten. Toen dat niet 
bleek te bevredigen, werd contact 
gezocht met de christelijk 
gereformeerde kerk te Utrecht. 
Ds. Van Minnen attendeerde de 
"Schoutenianen" op oefenaar Willem 
Vermeer. Op voorwaarde, dat hij één 
keer per maand in Culemborg zou 
kunnen blijven preken en dat Vianen 
een "station" van de christelijk gerefor
meerde kerk te Utrecht zou worden, 
stemde Vermeer in 1872 er in toe om 
naar Vianen te verhuizen. 
In zijn woonhuis in de Buitenstad werd 
beneden het vergaderlokaal ingericht. 
Al snel bleek deze ruimte echter te 
klein. Uiteindelijk lukte het om het 
logement genaamd "Sint Joris" aan te 
kopen. Intussen was er veel verzet 
gerezen tegen deze "fijnen". Tijdens 
een godsdienstoefening zou door een 
tegenstander zelfs luid zijn geroepen: 
Die vent moet van de preekstoel af, 
hij moet Vianen uit. 
Vermeer had ook te kampen met 
interne moeilijkheden. Sommigen 
onder zijn gehoor wilden zich 
aansluiten bij de christelijk gerefor
meerde kerk, anderen wilden hiervan 
beslist niets weten. Dit conflict bleef 
jaren smeulen; tot een oplossing kwam 
men niet. Ten tijde van de Doleantie 
(1886) werd de knoop doorgehakt. 
Enkele dolerenden zochten contact 
met oefenaar Vermeer en de Schoute
nianen. Op advies van de kerkeraad 
der christelijk gereformeerde kerk 

Kerkgebouw van de hervormde wijk-
gemeente "Eben Haëzer" in de Kerkstraat, 
in 1888 gebouwd als eerste kerk van de 
dolerenden te Vianen. Foto F. Leeuwenberg-
Steegh. 

te Utrecht, bij monde van Ds. Van 
Minnen besloot Vermeer met de 
Schoutenianen in doleantie te gaan. 
Zo werd Willem Vermeer in 1888 de 
eerste oefenaar van de Nederduitsche 
Gereformeerde kerk te Vianen, die in 
1892 zou toetreden tot het verband 
der Gereformeerde Kerken in 
Nederland. 
In 1890, nadat hij 18 jaar in Vianen 
had gepreekt, vertrok Willem Vermeer 
naar Giessendam. In 1894 sloot 
Vermeer zich weer bij de christelijk 
gereformeerden aan. Hij werd leerend 
ouderling te Schiedam, later te 
Culemborg, Lisse en Zeist. Op 82-
jarige leeftijd ging hij met emeritaat. 
Hoogbejaard overleed hij tien jaar later 
te Zeist. 
Op 25 januari 1891 bracht de Viaanse 
dolerende kerkeraad een beroep uit op 
Ds. D.C.P. Sluijter van Loosduinen. 
Sluijter had theologie gestudeerd 
aan de in 1880 door Kuyper opge
richte Vrije Universiteit. Hij nam het 
beroep aan en diende de gemeente 
van 31 mei 1891 tot 11 maart 1894. In 
dat jaar vertrok hij naar Overtoom. 
Stonden vroeger hervormden en 
gereformeerden nogal eens als 
kemphanen tegenover elkaar - een 
huwelijk bijvoorbeeld van een gerefor
meerde en een hervormde was beslist 
geen s inecure- tegenwoord ig , 
honderd jaar na de Doleantie, wordt er 
zowel in de gereformeerde als in de 
hervormde kerk gediscussieerd over 
een "Samen op weg" proces. Juist in 
zo'n proces van vereniging is het van 
belang eikaars geschiedenis te 
kennen. 

M.H. Quak. 
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Gereformeerde wereld in Nederland 
tussen 1820 en 1930 (Meppel, 1972) 

J. Verrips, En boven de polder de hemel. 
Een antropologische studie van een 
Nederlands dorp (Groningen, 1978) 

De Standaard. 
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Joden in Vianen 

De joodse gemeenschap in de 
achttiende eeuw. 

Over de geschiedenis van de joden te 
Vianen in vroegere eeuwen is weinig 
bekend. In het gemeentearchief van 
Vianen treft men enkele bescheiden, 
die inzicht geven in het reilen en 
zeilen van de joodse gemeenschap. 
Zoals in het algemeen bij dit soort 
archieven het geval is, gaat het dan 
meestal om problemen, die aan de 
stedelijke magistraat werden voor
gelegd, in dit geval om problemen 
tussen de inwoners van Vianen en de 
alhier gevestigde hoog-duitse joden, 
en binnen de joodse gemeenschap 
zelf. Zodoende ontstaat een vertekend 
beeld. Men mag echter niet uit de 
eenzijdigheid van de archivalische 
gegevens over bepaalde periodes 
concluderen, dat de verstandhouding 
tussen joden en niet-joden in Vianen 
niet goed was. Het is verstandig 
bovenstaande gedachte in het achter
hoofd te houden bij het lezen van 
onderstaand verhaal. 
De oudste mij bekende gegevens over 
de aanwezigheid van joden te Vianen 
dateren uit het begin van de acht
tiende eeuw. In een schrijven van 
20 november 1711 aan de heer van 

Vianen, de graaf van der Lippe, doet 
het stadsbestuur verslag van de 
gebeurtenissen, die eerder dat jaar 
plaatsvonden met betrekking tot de 
joodse families in Vianen, en van de 
maatregelen, die door de plaatselijke 
overheid in deze zaak waren geno
men1. De magistraat schrijft dat Vianen 
al vele jaren last heeft van de joden. 
Het gerecht had al een aantal zaken 
moeten behandelen waarbij joodse 
inwoners van de stad waren betrokken. 
Deze werden beschuldigd van diefstal, 
inbraak en valsemunterij, maar na hun 
gevangenneming ontkenden zij hals
starrig. De inwoners van de stad 
werden bovendien naar hun zeggen bij 
hun handel met de hoog-duitse joden 
bedrogen. Van tijd tot tijd vertrokken 
sommigen van deze joden heimelijk 
zonder hun schulden te betalen. Er 
was dan geen onderpand waarop men 
kon terugvallen. Een bijzonder ernstig 
feit was dat onlangs een moord was 
gepleegd op de bejaarde Agatha de 
Bruyn, wonend aan de Langendijk, 
waarvan een voortvluchtige joodse 
inwoner werd verdacht2. Al bij al was 
het stadsbestuur beducht voor een 
grote toeloop van onbekende en 
vreemde joodse huisgezinnen. Daarom 
ontbood de magistraat alle joodse 
ingezetenen om hen te ondervragen 
over hun geboorteplaats, hun laatste 
woonplaats en middelen van bestaan. 
Volgens hun eigen zeggen kwamen zij 
uit Polen, Duitsland, Holland en 
Gelderland. Zij hadden geen 
handwerk, maar bedreven handel op 
joodse wijze. De Viaanse vroede 
vaderen namen daarop het besluit alle 
joodse ingezetenen, die niet in het 
bezit waren van het Viaanse burger
schap, aan te zeggen binnen veertien 
dagen de stad te verlaten3. 
Een lijst met twintig namen van joden 
in Vianen is bewaard gebleven. In deze 
opgave van 18 mei 1711 wordt over 
sommige personen wat meer mede
gedeeld4. 

1. Moses Levi, getrouwd met Marritje 
Lambregts, was, voor zij zich in 
Vianen vestigde, woonachtig te 
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