
En tenslotte werd besloten de „tot zijn spijt verhinderde" burgemeester Van Dobben de Bruyn van 
Bodegraven een schrijven te zenden met onder andere de zinsnede: „Het Vendel Nieuwerbrug der 
Bodegraafsche Burgerwacht met vele genoodigden, waaronder het Bestuur en de Commandant der 
Bodegraafsche Burgerwacht, bijeen, spreekt zijn trouw en vasten wil uit om als de B.W. door U 
Edelachtbare mocht worden opgeroepen met alle kracht en energie Uw gezag te beschermen en heeft 
de behoefte U oprechten dank te betuigen voor den steeds van U ondervonden steun".9 

Zo blijkt dat van partijpropaganda, gemaakt in Nieuwerbrug, gelegen aan de Rijn en Rijksstraatweg 
tussen Woerden en Bodegraven, de echo's doorklonken tot in Den Haag en bij de rechtbank in 
Utrecht. 

Noten: 
1) „Het Weekblad", \g. 65, nr. 53 (6 juli 1929). 
2) Zie noot 1. 
3) Gemeentearchief Waarder. Notulen van de gemeenteraad, 25 mei 1920. 
4) „Het Weekblad", ig. 65, nr. 66 (21 augustus 1929). 
5) „Het Weekblad", ig. 65, nr. 54 ( 10 juli 1929). 
6) Zie noot 5. 
7) „Het Weekblad", jg. 65, nr. 68 (28 augustus 1929). 
8) Zie noot 4. 
9) „Het Weekblad", jg. 66, nr. 102 (24 december 1930). 

A lie hier genoemde exemplaren van „Het Weekblad" zijn aan viezig in de collectie van het Gemeentearchief van 
Woerden. 

De Doleantie in Woerden. 
Van sekte naar kerkgenootschap (1887-1894)* 

door drs. R. van der Laarse 

Inleiding 
Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat in de Nederlands-Hervormde Kerk het conflict uitbrak dat 
leidde tot het ontstaan van de Nederduits Gereformeerde Kerken, later Gereformeerde Kerken in 
Nederland geheten. De strijd die aan deze kerkscheuring vooraf ging dateerde al vanaf het einde van 
de jaren '60 van de vorige eeuw. De inzet was het behoud van de zogenaamde „Dordtse" leer en 
kerkorde. Volgens de gereformeerden bestond in de Hervormde Kerk een te grote vrijheid in de leer, 
als gevolg waarvan de aloude geloofswaarheden steeds meer inboetten aan betekenis. De schuld 

Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk van een in het najaar te verschijnen boek over de 
ontwikkeling van Woerdens protestantse gemeenschap in de 19e eeuw, dat zal verschijnen in de 
Amsterdamse Historische Reeks van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam. De 
auteur is verbonden aan het verzuilingsproject van dit instituut en verricht in dat kader promotieonderzoek 
naar het ontstaan van de verzuiling op lokaal niveau. 
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hiervan werd gelegd bij de hervormde synode. Dit was het hoogste kerkelijke bestuurslichaam dat bij 
de vorming van de hervormde kerk in 1816 door Koning Willem I in het leven was geroepen. De 
tegenstanders zagen hierin een bedreiging van de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten. De 
„richtingenstrijd" die aan de Doleantie voorafging, stond dan ook in het teken van de losmaking van 
de lokale „kerken" van deze Haagse synode. 
In de eerste maanden van 1886 onttrokken de eerste gemeenten zich aan het synodale kerkverband. 
Dit waren de kerken van Voorthuizen, Kootwijk en Reitsum, kleine plaatsjes zonder landelijke 
betekenis. In december 1886 stond de Doleantie echter in het middelpunt van ieders belangstelling. In 
die maand kwam het tot een confrontatie in Amsterdam. In deze gemeente had Abraham Kuyper al 
jarenlang (eerst als predikant en later als ouderling) getracht de macht van de „modernen" in te 
dammen en de band met de synode te verbreken. Deze strijd bereikte een climax in 1885 met de 
zogenaamde attestenkwestie. De Amsterdamse kerkeraad waarbinnen Kuypers aanhang de meerder
heid had, weigerde toen om aan de aannemelingen van een aantal moderne predikanten attesten af te 
geven, zodat deze geen belijdenis konden afleggen. 
De gereformeerde kerkeraadsleden werden daarop door de classis geschorst en tenslotte, in december, 
door de synode afgezet. Dit gaf aanleiding tot de bekende „paneelzagerij", waarbij Kuyper en de 
zijnen zich op hardhandige wijze de kerk toeëigenden, die overigens later weer aan de hervormden uit 
handen moest worden gegeven. 
In Woerden voltrok de Doleantie zich minder heftig. Aanvankelijk leek het erop dat ook hier de 
hervormde kerkeraad zich zou losmaken van de synode, maar uiteindelijk legden in december 1886 
slechts twee leden van de kerkeraad hun functie neer. Dit waren de ouderling Hamerling, die ook 
nadien nog zeer actief is geweest, en de diaken Blok, een onderwijzer, die zich uit het kerkelijk leven 
heeft teruggetrokken. Pas in juli 1887 vernemen we weer iets van Woerdens dolerenden. Hamerling 
wendt zich dan, samen met enige andere hervormde lidmaten, tot de kerkeraad met het verzoek zich 
alsnog te onttrekken aan het „synodale juk" en de oude Dordtse kerkorde te herstellen. De kerkeraad 
ging hier niet op in. Dit dwingt Woerdens dolerenden op eigen benen te gaan staan. In de volgende 
hoofdstukken zullen we nagaan hoe vanuit deze kleine dolerende sekte na enkele jaren een zelfstandig 
gereformeerd kerkgenootschap is ontstaan. 

Dominee van Lummel 
De Doleantie in Woerden was het werk van een kleine minderheid. Joseph Hamerling, Willem Snel, 
Cornelis Verheul en Willem van Beek, die in juli 1887 de hervormde kerkeraad verzochten zich loste 
maken van het synodale kerkverband, waren toen zij nul op het rekest kregen, gedwongen zich zelf te 
constitueren tot dolerende kerkeraad. Het initiatief hiertoe ging uit van een zojuist in de gereformeerde 
gemeente in Waarder aangestelde predikant, de toen 31-jarige C.W.J. van Lummel. Deze jonge 
dominee, die één der eerste studenten van de Vrije Universiteit was geweest, trad in Woerden op als 
consulent van de classis Oudewater. Op zijn aandrang besloten de vier adressanten in december 1887 
het Algemeen reglement van de N.H. Kerk „alle kracht en geldigheid voor de Kerk van Woerden te 
ontzeggen, omdat de synodale organisatie strijdig is met 's Heeren onfeilbaar Woord". In plaats 
hiervan werd de Dordtse kerkorde van 1618-19 opnieuw van kracht verklaard en met de andere 
gereformeerde gemeenten in contact getreden.1 

Een volgende stap die, eveneens op initiatief van Van Lummel, in juli 1888 werd genomen, was de 
oprichting van een vereniging Kerkelijke kas. Deze beheerde de gelden en de kerkgoederen van de 
gemeente. Aan de activiteit van deze vereniging was het te danken dat Woerdens gereformeerde 
gemeente nog in datzelfde jaar beschikte over een eigen kerkgebouw, gelegen op de hoek van de 
Molenstraat en de Willemshof. De hiertoe benodigde middelen werden via een „geldleening onder 
elkander" opgebracht door de kerkeraadsleden en bestuursleden van de Kerkelijke Kas. Op grond 
hiervan zou men verwachten dat deze laatsten, die overigens geen van allen deel uitmaakten van de 
kerkeraad, tot de „aanzienlijksten" binnen de gemeente behoorden. In tegenstelling tot de hervormde 
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Ds. C. W.J. van Lummel (1856-1940). 
Coll.: Gemeentearchief Delft. 

„kerkvoogdij" betrof dit echter geen „heren", maar een boer, een tuinder, een klompenmaker en twee 
werklieden van de steenbakkerijen. Voegen we daarbij de koopman, broodbakker en machinist die 
deel uitmaakten van de kerkeraad, dan beklemtoont dit sterk het kleine-luiden-karakter van deze 
nieuwe dolerende gemeenschap. De zéér kleine luiden, dat wil zeggen de bedeelden, waren echter 
achtergebleven in de hervormde kerk. De gereformeerden beschikten immers niet over voldoende 
fondsen om hen onderstand te verlenen.2 

Van Lummel nam dus zowel het initiatief tot de constituering van de gereformeerde kerkeraad als tot 
de oprichting van de vereniging Kerkelijke Kas. Het eerste jaar was hij de centrale spil binnen 
Woerdens dolerende gemeente. Hij fungeerde als bemiddelaar tussen de landelijke gereformeerde 
beweging en de lokale gemeente. Naast zijn bezigheden in Waarder vond deze jonge dominee tijd om 
eens in de drie weken in Woerden te preken en ook verzorgde hij de catechisatie en aanneming der 
lidmaten. 
Hoewel Woerdens gemeente nog maar hooguit 50 zielen telde, blijkt de bediening van twee 
gemeenten, zelfs voor deze man, die later bekend zou staan als één der „drukke dominee's", een uiterst 
zware taak geweest te zijn. Steeds meer liet hij verstek gaan en in het voorjaar van 1889 werd zelfs in 
de kerkeraad „een woordje over Van Lummel" gesproken, waarbij werd opgemerkt, „dat het wel 
scheen dat zijn Eerw. Woerden geheel vergeten was en hoe hier meden te handelen in hoofdzaak der 
catechesatie aangemerkt".3 
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De eerste Gereformeerde Kerk aan de Molenstraat, later in gebruik als garagebedrijf. 
Coll.: Jb. Hoogendoorn, Woerden. 

De kerkeraadsleden namen uiteindelijk hun toevlucht tot een reizend evangelist, die zich in Woerden 
voordeed als een geëxamineerd predikant. Dit leidde echter tot klachten vanuit Amsterdam, waar de 
algemene leiding van de gereformeerde gemeenten berustte. Tot groot ongenoegen van de 
kerkeraadsleden moest het contact met deze oefenaar worden verbroken, „ofschoon", zo merkten zij 
op, „wij niet anders kunnen zeggen, (dan) dat er niets op zijn Waarheid aan te merken valt en zelfs een 
aangenaam verkeer met hem te Woerden hebben gehad".4 Waarschijnlijk kon men dit van Van 
Lummel niet zeggen. Toen hij in het najaar van 1889 een beroep aannam in Delft werd in Woerdens 
kerkeraad met geen woord over het vertrek van de grondlegger van de eigen gemeente gerept. De man 
die bij zijn overlijden in 1940 „de adjudant van Kuyper" werd genoemd, is dus spoorloos uit 
Woerdens annalen verdwenen.5 

Het conflict met de Kerkelijke Kas 
Als gevolg van het vertrek van Van Lummel en het verbod op de „bediening des Woords" door 
oefenaars, was Woerdens dolerende gemeente gedwongen een beroep te doen op kandidaten van de 
Vrije Universiteit. Maar het bleek „dat er sommige leden op tegen zijn om die jonge mannen te zien 
optreden voor de gemeente". Ook onder de consulenten, die Van Lummel opvolgden, bestond echter 
een groot verloop. De kerkeraad hoopte daarom maar dat „den Heeren het nog eens mocht belieffen 
dat ook onzen gemeente eens een beroep uit mocht brengen, om een eigen leeraar in het midden te 
mogen hebben". Voorlopig ontbraken hiertoe echter de financiële middelen.6 
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Vanuit de gemeente legde men zich hier evenwel niet bij neer. Eén der manslidmaten wees de 
opzieners „ op den grooten behoeften van onze kerk aan een Herder en een Leeraar en den grooten 
fout dat er in den vergadering des geloovigen zoo weinig voor gebeden wordt". De kerkeraad erkende 
„met beschaamdheid" diens gelijk en gaf toe dat ook de eigen vergaderingen hierdoor „dikwijls zoo 
gebrekkig zijn". Maar op Hamerling na voelde geen der kerkeraadsleden ervoor om in het openbaar 
voor de komst van een dominee te bidden. Waarschijnlijk vond men het wel prettig dat de eigen 
zaakjes voorlopig zonder inmenging van buitenaf geregeld konden worden.7 

Niet de kerkeraad, maar de vereniging Kerkelijke Kas wierp zich op als stem der gemeente inzake de 
predikantsvacature. 
Bij monde van haar secretaris Aart Hamerling, een zoon van ouderling Joseph Hamerling, verzocht 
zij de kerkeraad „om wat meer het gemis van een voorganger met de gemeente aan God op te dragen". 
De Kerkelijke Kas stelde bovendien een intekenlijst op, die de lidmaten moest verplichten tot een 
regelmatige vaste bijdrage voor het tractement van een in de toekomst te beroepen predikant. Het 
gevolg hiervan was een openlijke confrontatie met de kerkeraad die zich door deze maatregel 
gepasseerd voelde. Snel maakte hier zelfs uit op dat „den kerkeraad bij sommige leden gewantrouwd 
werd" en weigerde al bij voorbaat de lijst te ondertekenen. E. van Harten, de voorzitter van het 
bestuur van de Kerkelijke Kas, liet anderzijds weten te zullen aftreden wanneer op dit punt niet met de 
kerkeraad kon worden samengewerkt. De Kerkelijke Kas besloot de ouderlingen en diakenen hierop 
een schrijven te sturen, waarin „hunne dwaze en droevige handelingen in een broederlijke geest onder 
het oog zou worden gebracht". De opzieners bepaalden echter al bij voorbaat, „na hier eenigen tijd 
zeer kalm over gesproken te hebben dat deze zaak niet door den kerkeraad kan behandeld worden, 
maar dat het een personele zaak is en daarom zoo van den tafel kan genomen worden als geen zaak 
der kerkeraad". Toen hierop de Kerkelijke Kas nog „een geheele wederlegging" zond, was de cirkel 
rond en scheen hij niet meer doorbroken te kunnen worden.8 

De gereformeerde gemeenschap beschikte echter over een buitengewoon belangrijk ritueel 
sanctiemiddel. Vier maal per jaar kwamen namelijk de lidmaten bijeen voor de viering van het Heilig 
Avondmaal. Deze „vergadering der gelovigen" stond in het teken van een symbolische herbevestiging 
van de band met „de Verlosser". Het „genadeverbond" dat door dit sacrament werd belichaamd, 
veronderstelde dat deze samenkomst der gemeente plaatsvond in „waarachtig broederlijke liefde". 
Wanneer tussen de gelovigen onenigheid bestond, werd het raadzaam geacht dat de betrokkenen zich 
onthielden van het Avondmaal. Een eventueel geschil moest dus bij voorbaat worden bijgelegd. 
Dit verklaart het feit dat ouderling Hamerling vlak vóór de viering van het Heilig Avondmaal in j uni 
1890, de kerkeraadsleden en de bestuurders van de Kerkelijke Kas uitnodigde tot een „broederlijke 
samenspreking", die bedoeld was met elkaar „in het reine" te komen. Op die vergadering werd 
besloten dat beide colleges in het vervolg steeds een uur voor aanvang van het Avondmaal bijeen 
zouden komen om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen. Bovendien kwam men overeen 
voortaan elke maand een kerkcollecte te houden, „strekkende tot voorziening van het tractement van 
een eventueel te beroepen herder en leeraar". Zo werd de lieve vrede op het laatste moment hersteld." 

9 

Het conflict met de gemeente 
De predikantskwestie was echter niet de enige twistappel binnen de gereformeerde gemeenschap. Er 
ontstonden ook problemen over de kerkeraadsverkiezingen. Bij de eerste verkiezingen in 1889 was 
door de kerkeraad besloten, „zoo lang het ledental onzer kerk nog zoo klein is die stemming vrij te 
doen plaatshebben". De gemeente gaf blijk vertrouwen te hebben in de zittende kerkeraad die zich 
een jaar eerder op eigen gezag had geconstitueerd, want de aftredende leden werden onmiddellijk 
herkozen.10 In het najaar van 1890 werd opnieuw besloten tot een vrije stemming, toen een ouderling 
en een diaken aan de beurt waren voor aftreding en op verzoek van de gemeente een extra ouderling 
aan de kerkeraad werd toegevoegd. Ditmaal verliep de stemming minder vlekkeloos. 
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Op die bewuste kiezersvergadering, die door circa 20 manslidmaten werd bezocht, werden 
Hamerling als ouderling en Snel als diaken gekozen. De door de gemeente gestelde kandidaten voor 
het nieuwe gecreëerde ambt behaalden echter geen van allen een absolute meerderheid, zodat een 
herstemming moest plaatsvinden. Al deze kandidaten waren evenwel lid van het bestuur van de 
Kerkelijke Kas. De invloed van die vereniging zou aanzienlijk worden versterkt wanneer één van hen 
werd gekozen. Dit was voor de kerkeraad aanleiding om een week later bij de herstemming mee te 
delen, „dat wij met onze werkzaamheden buiten de orde waren gegaan volgens art. 12 van de Dordtse 
Kerkorde". 
In plaats van een vrije stemming gaf men nu de voorkeur aan het Dordtse kiesstelsel, waarbij door de 
kerkeraad een dubbeltal werd opgesteld, dat ter verkiezing aan de gemeente werd voorgelegd. Nadat 
echter op die manier twee kandidaten waren voorgedragen, gaven 14 manslidmaten te kennen „dat 
de gemeente zich niet kan verenigen met zich gebonden te voelen aan de kandidaten door de 
kerkeraad gesteld". Zelfs een voorlezing van „enkele punten" uit het werk van Gijsbertus Voetius kon 
hen niet op andere gedachten brengen. Op aandrang van Hamerling, die kennelijk de rol van 
verzoener op het lijf was geschreven, werd uiteindelijk door de kerkeraad besloten „voor dit maal, 
maar ook alleen voor dit maal door de gemeente een kandidaat te laten stellen, tegenover de door de 
kerkeraad gestelde en daaruit een keuze te doen". De gemeente schoof hierop onmiddellijk een 
bestuurslid van de Kerkelijke Kas naar voren. Deze Jan Plomp, een werkman bij één der 
steenbakkerijen, werd zoals viel te verwachten met een grote meerderheid van stemmen gekozen. Tot 
veler teleurstelling liet hij echter weten „dat na alle bespreking hij niet genegen was die roeping op te 
volgen". Eigenmachtig besloot de kerkeraad toen om zijn kandidaat, diaken Verheul, tot ouderling te 
bevestigen. Dit leidde echter tot zoveel protesten, dat Verheul zich genoodzaakt zag het 
opzienersambt onmiddellijk weer neer te leggen, om „ergernis en scheuring in de gemeente" te 
voorkomen. De kerkeraad bleef tenslotte bestaan in zijn oude gedaante. Verheul werd weer diaken, 
hoewel verschillende manslidmaten hem inmiddels voor „onbekeerd" hielden.11 

De gemoederen liepen ook bij de kerkeraadsverkiezingen in de volgende jaren zo hoog op, dat de 
classis tenslotte gedwongen was te interveniëren. Bij een kerkvisitatie in 1892 stelde zij vast dat 
„duidelijk wordt, de noodzakelijkheid dat en de kerkeraad en de gemeente noodzakelijk voorlichting 
en leiding nodig hebben".12 Er werd daarom een nieuwe consulent aangesteld, die de kiezers
vergadering dat jaar (die door zo'n 30 manslidmaten werd bezocht), voorzat als betrof het een zuivere 
godsdienstoefening, met gebed, preek en samenzang. Die leiding bracht uitkomst. De door de 
kerkeraad voorgestelde kandidaten werden uiteindelijk door de gemeente overgenomen.13 Naast het 
enige tijd eerder bijgelegde conflict tussen de kerkeraad en de Kerkelijke Kas, was nu dus ook de strijd 
tussen de kerkeraad en de gemeente bijgelegd. Maar de dolerenden beschikten nog altijd niet over 
éénhoofdige leiding in de vorm van een predikant. Daarin kon pas worden voorzien toen een derde 
spanningsveld was weggenomen. 

Het conflict met de Christelijk-Gereformeerden 
Het kleine groepje gereformeerden dat zich in Woerden in 1887 aan het „synodale juk" onttrok, was 
niet de eerste calvinistische sekte die zich had losgemaakt van de „volkskerk". Er bestond in Woerden 
al vanaf de jaren '30 een kleine gemeente van Christelijk Afgescheidenen, die zich in 1869 met de 
overige gemeenten van Afgescheidenen in het land had verenigd tot de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. Evenals de dolerenden betrof het hier een gemeente met hooguit 50 leden, maar zij beschikten 
over een belangrijke troef: een eigen voorganger die wekelijks het Woord bediende. Samenwerking 
met de dolerenden zou voor hen de kosten van tractement doen verminderen, terwijl de 
„zustergemeente" eindelijk zou kunnen beschikken over een „leeraar". 
In 1888 was al door de Voorlopige Synode van de uit de Doleantie voortgekomen Nederduitsch 
Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerk overeengekomen om zoveel mogelijk 
samen te werken. Een volledige samensmelting was toen nog niet mogelijk. In de ogen der dolerenden 
was namelijk het Statuut van 1869 van de kerk der Afscheiding te hiërarchisch, terwijl op hun beurt 
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de christelijk gereformeerden bezwaar maakten tegen een samengaan met dolerende gemeenten in die 
plaatsen waar al vóór 1886 een christelijk-gereformeerde kerk bestond. Deze twee punten bleven 
geruime tijd een heet hangijzer. Pas in 1891 werd dan ook besloten tot een daadwerkelijke vereniging. 
Dit resulteerde een jaar later in de oprichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland.14 

Woerden was dus één van die gemeenten waar al vóór de Doleantie een christelijk-gereformeerde 
kerk bestond. Dit verklaart misschien het feit dat hier nauwelijks belangstelling was voor het landelijk 
samensmeltingsproces. Toch hadden beide calvinistische gemeenschappen elkaar nodig, wilden ze 
ooit uitgroeien tot een volwaardig kerkgenootschap. In 1891 bracht Joseph Hamerling daarom een 
bezoek aan de praeses en voorganger van de christelijk-gereformeerde kerk, Bos genaamd, die naar hij 
later in de kerkeraad meedeelde evenals hij „ook zeer goed gevoelde de noodzakelijkheid der 
vereniging van de kerken die op dezelfde grondslag staan". De kerkeraad was hiermee tevreden en 
vroeg het oordeel van de ter vergadering bijeengeroepen manslidmaten. Deze bleken er wel wat voor 
te voelen om in het geval men 's zondags niet beschikte over een eigen voorganger, bij de christelijk-
gereformeerden te kerken. De oecumene leek daarmee goed op weg, ware het niet dat de Kerkelijke 
Kas weer eens dwars ging liggen. De bestuurders van deze vereniging lieten weten „geen toelage te 
verleenen aan den voorganger der Christelijke Gereformeerde gemeente bij eene eventueele 
zamensmelting", waaraan werd toegevoegd dat als het aan hen lag „vooralsnog zoo'n nieuwe 
toenadering niet mocht plaatsvinden". Het spreekt vanzelf dat Bos door deze onverwachte 
manoeuvre in zijn wiek was geschoten. Hij weigerde verder nog met de dolerenden te 
onderhandelen.15 

Evenals in verschillende andere plaatsen, waar zowel een christelijk-gereformeerde als een dolerende 
gemeente bestond, kwam ook in Woerden niets terecht van de van bovenaf doorgevoerde vereniging 
van beide gereformeerde kerkgenootschappen. De twee kerken bleven hier naast elkaar bestaan; de 
kerk der Afscheiding aangeduid met de letter A, en die der Doleantie met de letter B.16 De 
samensmelting die op lokaal niveau geen doorgang kon vinden, vond echter wel plaats tussen de 
classes van beide kerkgenootschappen. De nieuwe gereformeerde classis oefende een sterke druk uit 
op Woerdens gereformeerde kerk (B) om de onderhandelingen met de christelijk-gereformeerde kerk 
(A) te hervatten. Opnieuw werd nu onder voorzitterschap van de classicale consulent een 
buitengewone vergadering gehouden, waarop het standpunt van de gemeente werd gehoord. De 
manslidmaten bleken allen voorstander van kerkelijke vereniging. Hierop werd weer contact gezocht 
met Bos, die nu te horen kreeg dat een eventuele toelage geen struikelblok meer vormde. Maar de zo 
bruusk gepasseerde voorganger moest inmiddels van geen samenwerking meer weten. Na velerlei 
hernieuwde pogingen die allen op niets zijn uitgelopen, werd tenslotte in maart 1893 door de 
christelijk-gereformeerde kerkeraad besloten dat „door genoemde gemeente werd herroepen alles 
wat vroeger omtrent de vereeniging der kerken was besloten en zich bij vernieuwing als Christelijk 
Gereformeerde Kerk zich zullen kenbaar maken aan de bevoegde autoriteiten". De samensmelting 
was toen van de baan.17 

Hoewel er vanuit lokaal perspectief in Woerden naast een nieuwe dolerende gemeente (kerk B) een 
oudere gemeente van voormalige afgescheidenen (kerk A) bleef voortbestaan, was er vanuit nationaal 
perspectief sprake van de vorming van een nieu w kerkgenootschap, dat zich onttrok aan het verband 
van de in 1892 ontstane Gereformeerde Kerken in Nederland. Lang niet alle leden van Woerdens 
christelijk-gereformeerde gemeente voelden er echter voor om zelfstandig voort te gaan. Na het 
besluit van de kerkeraad van kerk A om niet met de dolerenden samen te gaan, traden twee 
kerkeraadsleden af en voegden zich bij kerk B. Eén van hen werd onmiddellijk als ouderling aan de 
gereformeerde kerkeraad toegevoegd. Die uitbreiding werd nodig geacht „ met het oog op de 
vermeerdering der leden". In het voetspoor van de christelijk gereformeerde kerkeraadsleden was 
namelijk ook een groot aantal gemeenteleden van kerk A naar kerk B overgestapt. Dit blijkt uit de 
groei van het aantal manslidmaten dat regelmatig ter vergadering kwam (in 1889 ca. 20, in 1891 ca. 
30 en in 1893 ca. 40). Waarschijnlijk heeft de gereformeerde gemeente in deze tijd uit een kleine 100 
leden bestaan. Naar verluidt zouden na de kerkscheuring in 1893 nog slechts een 7 à 8-tal gezinnen in 
de christelijk-gereformeerde kerk zijn achtergebleven. 
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Een laatste poging die door een deputatie van de classis werd ondernomen, om ook hen over te halen 
zich bij de gereformeerde kerk aan te sluiten, liep uit op „hooge bewoordingen" met voorganger Bos. '8 

"• 

Ds.J.W. Gunst(1858-1941). 
Coli: Jb. Hoogendoorn, Woerden. 

Dominee Gunst 
Na het mislukken van de samenwerking met voorganger Bos, waren de gereformeerden genoodzaakt 
een eigen predikant te beroepen. Dit was nu ook mogelijk. Door de toestroom van christelijk-
gereformeerden werd immers het financiële draagvlak aanzienlijk verbreed. In juni 1893 stelde de 
kerkeraad zich daarom op de hoogte van de mening der manslidmaten „aangaande de werk
zaamheden ter verkrijging van een predikant en de financiëele aangelegenheden". Uiteindelijk werd 
men het eens over een tractement van 1200 gulden, terwijl tevens werd besloten tot de bouw van een 
pastorie, waarvoor de benodigde gelden werden opgebracht via een kapitaallening binnen de 
gemeente. Zo kon tenslotte in de zomer van 1894 ds. J.W. Gunst uit Rhoon worden aangetrokken, in 
wiens predicatiën volgens de kerkeraadsleden die hem waren gaan horen, „zeer goede punten in 
uitkwamen, en in zijn geheel een gegronde voorstelling der leer openbaarden".19 
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Fragment van een tekening van de Kruittorenweg met de molen door Pim Sekeris. Het eerste pand rechts 
(Kruittorenweg 40) was de Gereformeerde pastorie. 
Coll.: N. Plomp, Nieuwerbrug. 

Met de komst van de gereformeerde dominee kwam een einde aan de opbouwfase van de dolerende 
gemeente, die inmiddels tevens uit een groot aantal voormalige christelijk-gereformeerden bestond. 
Heel deze periode vanaf het vertrek van Van Lummel in 1889 tot de komst van Gunst in 1894, was 
beheerst geweest door onderlinge twisten. De oorzaak hiervan lag in een gebrek aan leiding, 
waardoor de kerkeraad, de vereniging Kerkelijke Kas en de gemeente keer op keer met elkaar in de 
clinch raakten. Gezien de conflicten die dit jonge kerkgenootschap rond het midden van de jaren '90 
al had doorgemaakt, kan men zich er met recht over verbazen dat de kerkeraad nog altijd werd 
gedomineerd door de leiders van het eerste uur, te weten Hamerling, Snel en Verheul. Hun gezag was 
meermalen betwist, maar tot een werkelijke „omzetting" van de kerk was het nooit gekomen. 
Misschien ligt een verklaring hiervoor in het feit dat zij — met verschillende leden van het bestuur van 
de Kerkelijke Kas — de kerk aanvankelijk letterlijk in eigendom hadden. Niemand binnen de weinig 
draagkrachtige dolerende gemeente zou bij de uittocht van deze relatief bemiddelde leden gebaat zijn 
geweest. De gemeente zelfheeft zich dan ook in feite op de achtergrond gehouden. De manslidmaten 
gaven slechts steun aan het onderling gekrakeel van de kerkeraad en de Kerkelijke Kas. Dit waren de 
twee voornaamste concurrenten om de macht binnen deze kleine gemeenschap. Slechts onder druk 
van het Avondmaal-ritueel en door een regelmatig ingrijpen van de classis kon worden voorkomen 
dat de broedertwist tussen de lokale voormannen op een scheuring is uitgelopen. De komst van een 
dominee maakte uiteindelijk een einde aan deze concurrentiestrijd. In 1898 werd tenslotte ook de 
institutionele voorwaarde ervoor weggenomen, toen de kerkgoederen onder het beheer van de 
kerkeraad werden gebracht en de vereniging Kerkelijke Kas werd ontbonden. 
In die tijd was Woerdens dolerende sekte uitgegroeid tot een volwaardig kerkgenootschap. 
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Noten: 
1. Notulenboek Ned. Ger. Kerk Woerden, 27-12-1887. Dit is de vergadering waarover in de missive van de 

classicale commissie van de hervormde kerk gesproken werd. De notulering werd verricht door Van 
Lummel. Helaas berustten de notulen van de vergaderingen in de periode jan.-mrt. 1888 volgens een latere 
aantekening in het notulenboek in het „archief van Lummel", waarvan de huidige verblijfplaats mij 
onbekend is. 

2. Notulen Kerkelijke Kas Woerden (K.K.), 13-7-1888, aangevuld met gegevens uit het bevolkingsregister. 
Deze vereniging dankte haar ontstaan aan de rechtspersoonlijkheid die zij bezat (in tegenstelling tot de 
kerkeraad), die noodzakelijk was in verband met het beheer van de kerkgoederen. Dergelijke verenigingen 
werden ook elders opgericht. 

3. Notulenboek, 2-4-1889. Van Lummel reageerde zelfs niet meer op brieven die hem werden verstuurd; 
Notulenboek, 6-5-1889. 

4. Notulenboek, 12-5-1889. 
5. Van Lummel verdween overigens in 1909, naar aanleiding van een tuchtzaak, ook in Delft spoorloos uit de 

kerkelijke annalen. Zijn latere leven sleet hij als predikant in het dorp Zuidland. Hij bleef echter landelijk 
aktief voor de ARP, zodat hij nog in de jaren '20 door De Spiegel werd opgevoerd als één der 7 „drukke 
dominees"; zie A.C. de Gooyer, Het beeld der vad'ren (Utrecht 1964) 201. Bij zijn overlijden in 1940 werd 
hij in de pers getypeerd als „de adjudant van Kuyper". Zie voor Van Lummel: A. van der Wees, Grepen uit 
de geschiedenis van de ARP - Delft 1886-1980 (Delft 1980) 57-58, 80. 

6. Notulenboek, 23-6-1889. 
7. Notulenboek, 12-5-1889/14-10-1889. 
8. Notulenboek, 19-12-1890/21-4-1890; Notulen K.K., 7-12-1889/11-2-1890/24-2-1890/16-4-1890. 
9. Notulenboek, 5-5-1890/2-6-1890; Notulen K.K., 15-5-1890. 

10. Notulenboek, 4-11-1889. Deze vergadering werd bezocht door 16 manslidmaten; in tegenstelling tot de 
hervormde kerk waren de bedeelden niet van het kerkelijk kiesrecht uitgesloten (noch passief noch aktief). 

11. Notulenboek, 10-11-1890/17-11-1890/24-11-1890/1-12-1890/29-2-1890/12-1-1891/7-12-1891. 
12. Notulenboek, 11-3-1892. 
13. Notulenboek, 17-10-1892/17-11-1892. 
14. Omdat in Woerden geen lokale kranten bewaard zijn gebleven, baseer ik mij hier op het in Delft 

verschenen christeiijk-gereformeerde biad De Deivenaar, 29-7-1885/24-8-1888/25-1-1889 (te raad
plegen in het Delfts gemeentearchief). 

15. Notulenboek, 13-7-1891/26-10-1891/29-12-1891/4-1-19892; Notulen K.K., 10-12-1891. 
16. Notulenboek, 27-6-1892. 
17. Notulenboek, 8-8-1892/5-9-1892/12-9-1892/17-11 -1892/12-12-1892/27-3-1893, gecursiveerd in ori

gineel. 
18. Notulenboek, 19-4-1893/1-5-1893. De mededeling over het aantal christeiijk-gereformeerde „achter

blijvers" kwam van J. Vermeulen, de ex-ouderling van de christeiijk-gereformeerde kerk die als ouderling 
aan de gereformeerde kerkeraad werd toegevoegd. Hij omschreef hen als „die Broeders die zich als 
Christelijk Gereformeerden geconstitueerd hebben". 

19. Notulenboek, 26-6-1893/17-7-1894/2-7-1894/17-3-1894/9-4-1894; Notulen K.K., 28-1-1895. De 
predikanten maakten naar het schijnt dankbaar gebruik van de schaarste aan leraren binnen het 
gereformeerde kerkgenootschap. Al eerder hadden 3 predikanten voor een beroep dat op hen vanuit 
Woerden was uitgebracht, bedankt en ook Gunst had aanvankelijk een beroep afgewezen, om naar het 
schijnt voornamelijk financiële redenen. Pas toen het traktement werd verhoogd van f 1000,— naar 
f 1200,— stemde hij in met een hernieuwd beroep. 
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